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 سایت برتر قرآن کریم 01 

 

 

 پارس قرآن .1

 بهتر شناخت برای تحقیق هدف با ۴۸۳۱ سال اسفند چهارده تاریخ در قرآن پارس سایت

 .شد افتتاح کریم قرآن

 

 مورد رد تحقیقی ی فعالیتها برای جامع امکاناتی کردن مهیا اصلی هدف سایت، افتتاح آغاز از

 سایت از کشوردنیا ۴۱۱ از نفر هزار دهها از بیش روزانه حاضر حال در. است بوده قرآن

 .هستند ایران از ها بازدیدکننده اکثر. میکنند بازدید

 

 و طراحی زبیری نوید توسط مقاالت و مطالب افزارها، نرم امکانات، تمامی شامل سایت، این

 دکترا مدرک دارای زبیری نوید. شده اداره نفره تک صورت به همواره و است شده نوشته

 و محقق عنوان به حاضر حال در و است مواد مهندسی و سازه عمران مهندسی های رشته در

 .است کار به مشغول کانادا در کلمبیا بریتیش دانشگاه در مدرس

 

 گزارش آماری سایت

ایران  قراردارد.میانگین زمان بازدید کاربران  703دنیا و رتبه  771033این سایت در رتبه 

می  011از 21بک لینک می باشد.امتیاز سئو سایت 01371می باشد . و دارای  7573در سایت  

 باشد.
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 نکات مثبت سئو سایت پارس قرآن

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی 

 ،فایل( 0) کمی تعداد از عالی CSS اندکرده استفاده 

 ،اندکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( 0) کمی تعداد از عالی 

 ،مزایای از  سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 

 نکات منفی سئو سایت پارس قرآن

 انیپشتیب را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان سایتوب بد، بسیار 

 کندنمی

 اندنکرده استفاده صفحه این در یافتهساخت هایتگ از 

 است نشده تعریف چاپ در محتوا چیدمان برای استایلی هیچ 

 

 قرآن آنالین .2

سایتی است جهت ختم قرآن مجید به صورت آنالین که درآن می توانید سوره ها را جستجو 

ترجمه آن را نیز مشاهده کنید.که کنید و قرائت آن را گوش کنید.عالوه برآن می توانید

 مسابقه برگزاری اطهار، ائمه و پیامبر حدیث صلوات، ختم و قرآن ختمشامل بخش های 

 با فال و استخاره, قرآن دانلود و تفسیر تالوت جستجو ترجمه متن آنالین، مجید قرآن قرآنی،

 و ... می باشد. قرآن موبایل پیامک, قرآن آموزش, قرآن

 

 سایت آماری گزارش

 بازدید زمان میانگین.قراردارد  ایران 21993 رتبه و دنیا 0911237  رتبه در سایت این

 سئو امتیاز.باشد می لینک بک 01211 دارای و.  باشد میدقیقه  057  سایت در کاربران

 .باشد می 011از  7967سایت
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 نکات مثبت سئو سایت قرآن آنالین:

 ندارد وجود ایی شکسته لینک صفحه این در 

 دارای محتوای عالی بسیار Iframe نشد یافت. 

 درون محتوای جستجو های موتور iframe سایت محتوای نمایش برای معموال که را ها 

 در شما سایت ی رتبه بر تواند می iframe از استفاده.گیرند می نادیده است دیگر

 .بگذارد منفی تاثیر جستجو نتایج

 

 نکات منفی سئو سایت قرآن آنالین:

 به شما دامنه پی آی ghorany.com شود نمی ریدایرکت 

 های فایل سایت Sitemap XML ندارد را! 

 های فایل سایت Robots.txt ندارد را! 

 سازگاری امتیاز).است نشده سازیبهینه کامال موبایل در مشاهده برای سایتوب این 

 (73/011 موبایل نسخه با

 

 

 پایگاه اطالع رسانی  دفتر استاد حسین انصاریان .3

 

 یفاتتال، الجنان مفاتیح، سجادیه صحیفه، البالغه نهج، کریم قرآنسایتی شامل بخش های 

و .. می باشد.دراین سایت قرائت قرآن کریم به صورت آنالین  تفسیر دروس، سخنرانیها

 وجود داردعالوه برآن امکان انتخاب قاری،سوره،آیه مورد نظر ترجمه و.. می باشد.
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 سایت آماری گزارش

 بازدید زمان میانگین.قراردارد  ایران  01707  رتبه و دنیا 931713   رتبه در سایت این

 73سایت سئو امتیاز.باشد می لینک بک 01902 دارای و.  باشد می دقیقه 7503 در کاربران

 .باشد می 011از

 

 نکات مثبت سئو سایت 

 سازی فشرده GZIP فشرده بایت کیلو 1 به بایت کیلو 2 از شما صفحه) .است فعال 

 (سازی بهینه درصد 9261 شد

 doctype شما سایت HTML 5از صفحه فنی زیرساخت در که کند می است.)مشخص 

 زیادی حد تا HTML5 گذاری نشانه زبان از استفاده.است شده استفاده استانداری چه

 (.کند می کمک شما وبسایت سئوی و سازی بهینه به

 فایل کمی تعداد از سایت وب در صحیح CSS است شده استفاده. 

 است شده استفاده اسکریپت جاوا فایل کمی تعداد از سایت وب در صحیح. 

 است نشده استفاده تو در تو های جدول از سایت وب در صحیح. 

 از سایت وب صحیح inline styles کند نمی استفاده 

 

 نکات منفی سئو سایت 

 نیست ۱۱۱ اختصاصی صفحه دارای سایتوب. 

 صفحاتی. دهد نمی انتقال شما دامین به را ترافیک 710 های ریدایرکت از یک هیچ 

 شوند می تلقی تکراری مطالب عنوان به شوند می بارگذاری. www بدون یا با که

 از یکی به http://erfan.ir و http://www.erfan.ir دامنه حالت دو هر که شوید مطمعن)

 .ندهند نمایش جداگانه صورت به را سایتوب و شود منتقل ها حالت
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 آن از یکی باید شود باز آن بدون یا www پسوند با شما سایت وب بخواهید که صورتی در

 دو جستجو های موتور صورت این غیر در نمایید ریدایرکت دیگر آدرس به را آدرس دو

 (.گیرند می نظر در تکراری محتوای با و هم از جدا سایت دو را، آدرس

 شد یافت صفحه این در عکس تعدادی (خصوصیات غلط alt است خالی.) 

 

 :آوینی شهید فرهنگی،مذهبی جامع سایت .4

 فقیه والیت و اسالمی انقالب مقدس، دفاع های زمینه در آوینی شهید مذهبی فرهنگی سایت

 امامان معروف احادیث و شهیدآوینی،سخنان زندگی درباره هایی بخش شامل که. باشد می

 نرم صورت به هم و موبایل برای اپلیکیشن از ای نسخه صورت به هم سایت این.باشد ومی

 .است شده خودارائه کاربران برای نیز سیستمی افزار

 ازصفحات رندم بصورت سایت استخاره که باشد می استخاره بخش شامل سایت این همچنین

 .گیرد می انجام طه عثمان خط به قرآن

 دعای همچنین.است شده گرفته القدر لیلة سایت از آوینی شهید سایت استخاره پاسخ

 بحار شریف کتاب از نقل به الجنان مفاتیح کتاب استشاره دعای روی از نیز سایت استخاره

 .است شده نقل االنوار

 

 گزارش آماری سایت شهید آوینی

 .رادارد 011 از 31 رتبه سئو نظر از

 011 مثبت رشد .است 7721 سایتها بین شهیدآوینی تیسا رتبه

 است 093 ایران در رتبه و
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 :شهیدآوینی سایت نکات منفی سئو

 

 است شده استفاده تودرتو جدولهای از بد، خیلی  

 است شده استفاده تگ روی مستقیم های استایل از بد، خیلی  

 اید کرده استفاده جاوااسکریپت فایل )۴ ( زیادی تعداد از بد، خیلی  

 است نشده تعریف چاپ در محتوا چیدمان برای استایلی هیچ  

 نیست اختصاصی ,212صفحه دارای شما وبسایت.  

 ندارد وجود بازدیدکننده با ارتباط برقراری برای فرمی هیچ  

 

 

 :آوینی شهید سایت نکات مثبت سئو

 

 ،مزایای از  وبسایت عالی gzip   است کرده استفاده 

 ،پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان وبسایت عالی 

 .میکند

  متا تگ  صفحه این درعالیcharset  دارد وجود.  

 شده تعبیه شیء هیچ) Embeded Object ( ندارد وجود صفحه این در. 

 

 

 پایگاه جامع قرآن کریم .5

این سایت قرآن آنالین است که شامل پخش سوره های قرآن ،ترجمه و تفسیر آنها می 

 .باشد

 مختلف قاریان از ها سوره تالوت ها، سوره خواص و فضیلت ها، سوره کامل متن
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  سایت آماری گزارش

 .رادارد 011 از2763  رتبه سئو نظر از

 7177نفیم رشد. است291707  ها سایت بین سایت رتبه

 است 337 ایران در رتبه و

 

 نکات مثبت سئو سایت:

 اول سایت 716111 بین در شما )سایت.است برخوردار مطلوبی بازدید از سایت وب 

 است( برخوردار مطلوبی بازدید از و قراردارد 29707 ی رتبه در دنیا

 فایل کمی تعداد از شما سایت وب در CSS است شده استفاده. 

 است شده استفاده اسکریپت جاوا فایل کمی تعداد از شما سایت وب در صحیح. 

 

 نکات منفی سئو سایت

 سازی فشرده GZIP که است بایت کیلو 137نظر مورد صفحه سایز )غلط .نیست فعال 

 سازی( بهینه درصد 39 شود فشرده بایت کیلو 01 تا تواند می GZIP بوسیله

 های کد HTML doctype اند نامعتبر یا شده حذف! 

 است شده استفاده درتو تو های جدول از شما سایت وب در غلط. 

 از شما سایت وب غلط inline styles کند می استفاده 

 نیست ۱۱۱ اختصاصی صفحه دارای شما سایتوب. 
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 سایت تنزیل .6

Tanzil یونیکد قرآ متن یک تا شد اندازی راه 1113 سال اوایل در که است قرآنی پروژه یک 

 است، قرآن کاربردی های برنامه و ها سایت وب در استفاده مورد و شده تایید شدت به که

 هب و کنیم تولید یونیکد قرآن استاندارد متن که است این Tanzil پروژه در ماموریت. باشد

 .کنیم استفاده وب در استاندارد متن این برای اعتماد قابل منبع یک عنوان

 

 نزیل؟ت چرا

 دقیق متن تولید برای زیادی های تالش کریم، قرآن دیجیتال نسخه اولین ظهور زمان از

 شده ذکر زیر در آنها از بعضی) مشکالت برخی به توجه با اما است، گرفته صورت قرآنی

 اکثر در قرآن متون متاسفانه و بوده ناموفق موارد از بسیاری در ها تالش این ،(است

 جرن خطاهای و اشتباهات از بسیاری از کاربردی های برنامه و شدند ظاهر قرآنی وبسایتهای

 .بردند می

 

 .1113 سال اواخر در aya 97577 برای Google جستجوی نتیجه

 یحصح فرم کردن پیدا که بودند شده منتشر اینترنت در سرعت به غلط قرآنی متون این

 عنوان به. بود ممکن غیر تقریبا شده تایید خطی نسخه یک به اشاره بدون قرآنی آیات

 کردیم، جستجو Google در القالم سوره 77 آیه برای 1113 سال در ما که هنگامی مثال،

 کشیده رتصوی به یتخیرون کلمه با که بود اشتباه فرم یک کردیم دریافت ما که نتیجه اولین

 .درست شد

 قرآی متن یک تولید برای را Tanzil پروژه ما که است شده باعث وحشتناک وضعیت این

 رآنق کاربردی های برنامه و ها سایت وب برای را متن این و کنیم تایید شده تایید خطا بدون

 .شود نادرست قرآنی متون بیشتر انتشار مانع تا دهیم قرار دسترس در
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 است؟ دقیق چقدر  نزیلت قرآن دقیق متن

 

 است، شده انجام قرآنی های پروژه از تعدادی در که را قبلی کار چند ما Tanzil پروژه در

 یقطر از عبور با دقت از باالیی سطح به را متن و متحد، نیقرآ متن یک آوردن دست به برای

 آنقر متن نهایی به منجر که طوالنی کار. ایم آورده اتوماتیک و دستی تایید مراحل چندین

 :شود می خالصه زیر مرحله سه در شود، می تانزیل

 

 خودکار متن استخراج

 ای برنامه و شد آوری جمع معتبر مختلف منابع از قرآن متون از ای مجموعه مرحله، این در

 یک خراجاست منظور به کلیسایی متون سپس. شد ایجاد کانونی فرمت به متن هر تبدیل برای

 .شد مقایسه دقت با قرآن، اصلی متن

 قانون اساس بر صحت تأیید

 و دستوری قواعد از تعدادی برابر در قرآن اصلی متن تایید برای برنامه یک مرحله این در

 Uthmani و Imlaei های قالب در قرآنی متون تولید به قادر همچنین برنامه این. شد قرائت

 .آمد می دست به اصلی متن از خودکار طور به که بود

 دستی تأیید

 و گرفت قرار بررسی مورد موساف مدینه برابر در کامل طور به قرآنی متون مرحله این در

 .شد محاسبه متن صحت تأیید برای چکمه یک دایکریت و متن هر برای

 به حافظان و قرآن متخصصان جمله از متخصصان از گروه یک کمک از گسترده طور به ما

 ایتس وب در ما قرآنی متن. کردیم استفاده قرآن متن بودن دقیق و صحیح از اطمینان منظور

 ماه هر در فعال کاربر ها میلیون که گیرد می قرار استفاده مورد قرآنی مهم های پروژه و ها

 ،1117 سال در متن اول نسخه انتشار زمان از کاربران، از زیادی تعداد این وجود با. دارند

 یزن متن دقت. است نشده گزارش تایپ از گزارشی هیچ متن، نسخه اولین انتشار زمان از

 .است شده تایید شود، می استفاده تانزیل قرآن متن از فعاالنه که پروژه چندین توسط
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 : تنزیل سایت آماری گزارش

 .رادارد 011 از97  رتبه سئو نظر از

 7773منفی رشد. است  231107 ها سایت بین شهیدآوینی سایت رتبه

 .است01731  آنگوال در رتبه و

 .باشد می angola کشور از بازدید بیشترین و germany کشور در سایت سرور

 

 دارالقرآن کریم .7

 

 : سایت آماری گزارش

 .رادارد 011 از27  رتبه سئو نظر از

 01327 منفی رشد. است  091219 ها سایت بین سایت رتبه

 .است 199  ایران در رتبه 

 . باشد می دقیقه 0:77  سایت در کاربران بازدید زمان میانگین

 .باشد می لینک بک  011370 دارای و 

 .باشد می iran کشور از بازدید بیشترین و iran کشور در سایت سرور
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 نکات مثبت سئو سایت :

 است شده مشخص کدگذاری حروف/زبان UTF-8 کمک صفحات درست گذاری )کد 

 و نمایند تحلیل و تجزیه بهتر را شما سایت وب های داده جستجو موتورهای کند می

 یابد( کاهش ها مرورگر در متن اشتباه نمایش احتمال

 و فیشینگ روش از استفاده).است شده شناخته شماایمن سایتوب عالی، بسیار 

 آن محتوای جستجو های موتور شود می باعث سایت روی بر مخرب های فایل وجود

 (.ندهند نمایش خود نتایج در را سایت وب

 های تگ از یک هیچ عالی، بسیار Embed ، Object و Iframe نظر مورد صفحه در 

 . نشد یافت

 

 نکات منفی سئو سایت:

 امتیاز).است نشده سازیبهینه کامال موبایل در مشاهده برای سایتوب این 

 (97/011 موبایل نسخه با سازگاری

 برخی متاسفانه URL آدرس در ضروری غیر های پارامتر وجود).نیستند صحیح های 

 ار شما وبسایت محتوای راحتی به نتوانند جستجو های موتور شود می باعث سایت

 (.کنند تحلیل

 فایل سایت متاسفانه Robots.txt ندارد را. 

 

 ام الکتاب .8

 سایت درباره

 تحقیقات مرکز عنوان به را خود فعالیت جهان نقش الکتابام قرآنی فرهنگی مؤسسه

 در قرآنی علوم حوزه متخصصین. نمود آغاز 0217 المبارک رمضان در کریم قرآن تخصصی

 حقیقاتت ثمره عرضه جهت روز به و پیشرفته فنی امکانات از گیری بهره با الکتاب ام موسسه

 پایگاه اندازی راه و ساماندهی به اسالمی علوم فعاالن و فراگیران عموم به خود تخصصی

  علوم حوزه در مکتوب اسناد و مراجع قرآنی، کتب تفاسیر، قرانی، متون از جامع اطالعاتی
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 چند محتوای به دسترسی کردن فراگیر عمومی، مخاطبین جذب .اند نموده اقدام اسالمی

 تسهیل و تخصصی افزارهای نرم و ویدئویی تصاویر صوت، عکس، قالب در ای رسانه

 وهانب و دشمن نرم جنگ با مقابله در قرآنی مباحث و ترجمه و تفسیر منابع به دسترسی

 بر ار الکتاب ام موسسه در قرآنی علوم حوزه متخصصین سایبری، فضای دینی غیر محتوای

  :هدف با تا داشت آن

  موسسه مدت بلند هدف ترین جامع و ترین اساسی عنوان به شیعه تفکر احیاء

  حوزه این در فعال و متخصصین معرفی

  قرآن آیات با احادیث ارتباط و احادیث صحت بررسی

  قرآنی علوم جستجوی موتور ترین جامع و ترین سریع ریزی پایه

  تخصصی ای رسانه چند مرجع بزرگترین اندازی راه و

 و دهش انجام تخصصی تحقیقات نتایج و نموده الکتاب ام اینترنتی پایگاه توسعه به اقدام

 را اطالعات بایت ترا یک از بیش بر مشتمل اسالم و قرآن خادمان مستمر تالش سال دوازده

  .دهند قرار کریم قرآن پژوهشگران و عالقمندان همه دسترس در

 

  :از است عبارت الکتاب ام رسانی اطالع پایگاه فعالیت اصلی سرفصلهای

 ها،نامهپایان مقاالت، ها،کتاب متون از اعم قرآنی اطالعات سازیآماده و گردآوری .1

 و گرانپژوهش محققین، نیاز مورد قرآنی اطالعات کلیه و تصویری و صوتی تالوت هایدوره

  .کریم قرآن مندانعالقه

  .ممکن زمان ترینکوتاه در قرآنی کالن هایپژوهش امر در تسهیل .2

  .آیه و سوره تفکیک اساس بر شیعه فارسی متون اطالعات سازیآماده .3

 عمرج منابع و کتب شده ویراستاری متون و موضوعات فهرست دادن قرار دسترس در .4

  .هاپژوهش در

5. 
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 هایفایل و قرآنی هایچهره مقاالت، ها،داستان اخبار، از اعم جانبی اطالعات ارائه 

  .کودکان مخصوص

 وب 03 قابل در اطهار ائمه معرفی در تخصصی و عمومی اطالعات از جامع ای مجموعه .6

  روز به اطالعات با فعال سایت

 

  الکتاب ام اینترنتی پایگاه مختلف های بخش معرفی

 و قران کلی دسته دو در الکتاب ام سایت وب شده درج محتوای و اطالعات کلی نگاه یک در

 املش جستجو و آموزش مدیا، مالتی متنی، محتوای های بخش باشد؛ می تفکیک قابل عترت

  .دهد می پوشش را سایت اطالعات دوم دسته عترت بخش و نخست دسته محتوای

  :از عبارتند متنی محتوای بخش در دسترسی و مشاهده قابل های منو زیر

 برای استفاده، سهولت و دسترسی سرعت افزایش جهت صفحه این در: کریم قرآن متن

 جزء یا و آیه سوره، انتخاب با کاربر. است شده گرفته نظر در وسیعی تنظیمی امکانات کاربران

 ویژگی دیگر از. دارد را نظر مورد ترجمه یا قران متن به دسترسی و مشاهده امکان نظر مورد

 تواند یم کاربر. کرد اشاره کاربر توسط انتخابی آیه تالوت قابلیت به توان می بخش این های

 یزن قرآن آیات تالوت از پخش، مراتب تعداد همچنین و قاری انتخاب نظر، مورد آیه انتخاب با

  .نماید استفاده

 دسترس در الکتاب ام سایت وب روی بر کریم قرآن از ترجمه 72 حاضر حال در: قرآن ترجمه

 می مشاهده قرآن مترجمان نام از فهرستی صفحه این در. است پژوهشگران و مندان عالقه

 نانچهچ. کنید پیدا دسترسی آنها ترجمه به توانید می تخصصی جستجوی صفحه در که شود

 که شد خواهید راهنمایی یک هر صفحه به کنید کلیک مترجمان از یک هر نام روی بر

  .بود خواهد وی ترجمه و مترجم از کوتاهی معرفی دربردارنده

 ره انتخاب با. شوند می معرفی گذشته قرون طی قرآن تفاسیر بخش این در: قرآن تفسیر

 هر انتخاب با و شده داده نمایش دوره آن به منتسب تفاسیر عناوین از فهرستی زمانی بازه

  .گردد می ارائه تفسیر آن های مشخصه و ها ویژگی از شرحی عنوان
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  .کنید مراجعه تفاسیر جستجوی بخش به تفاسیر متن در جستجو برای توانید می شما

 ابلق صفحه این در قرآنی موضوعات با شده گردآوری یا تالیفی مقاالت آخرین: قرآنی مقاالت

. باشد می دسترس در مقاله کامل متن موجود مقاالت از عنوان هر انتخاب با. است مشاهده

 جستجو و مقاالت سایر به دستیابی امکان مقاالت جستجوی بخش به مراجعه با همچنین

  .است شده فراهم مقاالت در پیشرفته

 ینمخاطب دسترس در بخش این در شده گردآوری و تالیف قرآنی مباحث آخرین: قرآنی مباحث

 و چکیده/ها واژه کلید موضوعات، کتاب، عنوان: قبیل از اطالعاتی شامل بحث هر. دارد قرار

 باحثم جستجوی به مباحث سایر به دستیابی و مباحث در جستجو برای. باشد می بحث متن

  .کنید مراجعه

 شده گردآوری و تالیف قرآنی داستانهای از ای مجموعه بخش این: قرآنی های داستان

 جستجوی به ها داستان سایر به دستیابی و ها داستان در جستجو برای. شود می مشاهده

  .کنید مراجعه ها داستان

. شود می گردآوری و تالیف قرآنی موضوعات با اخبار آخرین بخش این در: قرآنی اخبار

 ام یاینترنت پایگاه و مؤسسه هایتازه از بخش این به مراجعه با توانند می کاربران چنینهم

 مراجعه باراخ جستجوی به اخبار سایر به دستیابی و اخبار در جستجو برای. شوند باخبر الکتاب

  .کنید

 هایچهره از مختصری نامهزندگی الکتابام اینترنتی پایگاه از بخش این در: قرآنی های چهره

 یرسا به دستیابی و ها چهره در جستجو برای. شودمی گردآوری اسالم دنیای و کشور قرآنی

  .کنید مراجعه ها چهره جستجوی صفحه به ها چهره

 قرآن های سوره پیرامون مفید و مختصر اطالعاتی بخش این در: قرآن های سوره با آشنایی

 تهدای سوره آن اطالعات اختصاصی صفحه به سوره هر نام انتخاب با. است شده آورده کریم

  .شوید می

 را المیاس مناسبات که شیعه تاریخ تقویم است شده سعی بخش این در: اسالمی مناسبات و

  .شود ارائه قمری هجری روز و ماه تفکیک به است دربرگرفته
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 قرآن آموزش مختلف های حوزه در مختصر و مفید مطالبی است شده سعی آموزش بخش در

  :شود ارائه زیر موارد شامل کریم

  روخوانی آموزش

  روانخوانی آموزش

  تجوید آموزش

  لحن و صوت آموزش

  ترتیل آموزش

  قرائات ارکان آموزش

  حفظ آموزش

  قرآن مفاهیم آموزش

  قرآن در تدبر آموزش

  قرآن تفسیر آموزش

 : سایت ام الکتاب آماری گزارش

 .رادارد 011 از23  رتبه سئو نظر از

 031012 مثبت رشد. است  0371739  ها سایت بین شهیدآوینی سایت رتبه

 .است  71119  ایران در رتبه 

 . باشد می دقیقه 0:27  سایت در کاربران بازدید زمان میانگین

 .باشد می لینک بک  103 دارای و 

 .باشد می iran کشور بازدیداز بیشترین و germany کشور در سایت سرور

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 16 

 

 

 التفسیر .9

 سایتی عربی زبان می باشد. که شامل بخش های مختلف قرآنی می باشد.

 : التفسیرسایت  آماری گزارش

 .رادارد 011 از73  رتبه سئو نظر از

 71709 نفیم رشد. است 0211190  ها سایت بین سایت رتبه

 .است 31310    عربستان صعودیدر رتبه 

 . باشد می دقیقه 7527  سایت در کاربران بازدید زمان میانگین

 .باشد می لینک بک 0700 دارای و 

 .دباش می عربستان صعودی کشور از شما بازدید بیشترین وکشور اردن  در سایت  سرور

 ویکی پدیا .11

سایت شناخته شده ویکی پدیا که درآن می توانید با سرچ کلمه قرآن ،اطالعات جامعی را از 

 این کتاب مقدس و همچنین تفسیر آیات و سوره های آن به دست بیاورید.

 : ویکی پدیا سایت آماری گزارش

 .رادارد 011 از9161  رتبه سئو نظر از

 .است 7  ها سایت بین سایت رتبه

 .است 3آمریکادر رتبه 

 . باشد می دقیقه 2500  سایت در کاربران بازدید زمان میانگین

 .باشد می لینک بک013111731  دارای و 

 می united states کشور از شما بازدید بیشترین و netherlands کشور در سایت سرور

 .باشد

 


