Mehârec-i Hurûf Taksîmatı

Mehârec-i hurûf 5 kısımdır:

1. Boğaz
Boğazda 3 mahrec vardır
1. Boğazın en aşağısından

ها

2.Boğazın ortasındanع

ح
3. Boğazın başlangıcından, küçük dilin arkasındanغ
3. Dudak
Dudakta iki mahrec vardır
1. Üst ön dişlerle alt dudağın iç tarafından

ف

2.
İki dudak arasından; dudakların sertçe açılıp kapanmasıylaب
İki dudak arasından; dudakların hafifçe açılıp kapanmasıylaم
İki dudak arasından; dudakların toplanıp ileriye doğru uzanmasıyla

و

4. Ağız Boşluğu
Ağız içindeki boşluktan hurûf-u med çıkarا

ى
و
5. Geniz
Genizden gunne çıkarن

خ

2. Dil
Dilde 10 mahrec vardır
1. Büyük dil dibi ile karşısı olan üst damaktan

ق2. Büyük dil dibi ile karşısı olan üst damağın bir parmak

ك3. Büyük dilin ortası ile karşısı olan üst damaktan
sırasıyla ى
ش
ج4. Dilin yan tarafı ile onun hizası olan üst azı
dişlerden ض
5. Dilin yanı ile ucuna doğru damaktan ل
6. Dilin ucunun biraz arkası ile damaktan ر7. Dilin ucu ile üst ön dişlerin etlerinden ن8.
Dilin ucunun üstü ile üst ön dişlerin köklerinden  طDilin ucunun üstü ile üst ön dişlerin
ortasından  دDilin ucunun üstü ile üst ön dişlerin uçlarına yakın yerden ت9.
Dilin ucuyla alt ön dişlerin köklerine yakın yerden ص
Dilin ucuyla alt ön dişlerin ortasından س
Dilin ucuyla alt ön dişlerin uçlarından ز10.
Dilin ucunun üstü ile dilin ön dişlerin arasından hafifçe çıkmasıyla  ظDilin ucunun üstü ile dilin ön
dişlerden biraz daha çıkmasıyla  ذDilin ucunun üstü ile dilin ön dişlerden biraz daha fazla
çıkmasıyla ث
م
ilerisinden

Mehârec-i hurûf 5 kısımdır:

1. Boğaz
Boğazda 3 mahrec vardır
1. Boğazın en aşağısından …………………………………………………………….. ا-ه
2.Boğazın ortasından

…………………………………………………………….. ح- ع

3. Boğazın başlangıcından, küçük dilin arkasından………………………..غ- خ
2. Dil
Dilde 10 mahrec vardır
1. Büyük dil dibi ile karşısı olan üst damaktan ………………………………… ق
2. Büyük dil dibi ile karşısı olan üst damağın bir parmak ilerisinden….ك
3. Büyük dilin ortası ile karşısı olan üst damaktan sırasıyla…………… ش ش ى4.
Dilin yan tarafı ile onun hizası olan üst azı dişlerden ……………….. ض
5. Dilin yanı ile ucuna doğru damaktan …………………………………………..ل
6. Dilin ucunun biraz arkası ile damaktan ………………………………………..ر
7. Dilin ucu ile üst ön dişlerin etlerinden ………………………………………….. ن
8. Dilin ucunun üstü ile üst ön dişlerin köklerinden …………………………. ط
Dilin ucunun üstü ile üst ön dişlerin ortasından ……………………………….. د
Dilin ucunun üstü ile üst ön dişlerin uçlarına yakın yerden ………………. ت
9. Dilin ucuyla alt ön dişlerin köklerine yakın yerden ………………………. ص
Dilin ucuyla alt ön dişlerin ortasından …………………………………………….. س
Dilin ucuyla alt ön dişlerin uçlarından ………………………………………………. ز
10.Dilin ucunun üstü ile dilin ön dişlerin arasından hafifçe çıkmasıyla … ظ
Dilin ucunun üstü ile dilin ön dişlerden biraz daha çıkmasıyla ………………ذ
Dilin ucunun üstü ile dilin ön dişlerden biraz daha fazla çıkmasıyla ……..ث

3. Dudak
Dudakta iki mahrec vardır
1. Üst ön dişlerle alt dudağın iç tarafından ……………………………………………. ف
2. İki dudak arasından; dudakların sertçe açılıp kapanmasıyla………………..ب
İki dudak arasından; dudakların hafifçe açılıp kapanmasıyla…………………م
İki dudak arasından; dudakların toplanıp ileriye doğru uzanmasıyla …….و
4. Ağız Boşluğu
Ağız içindeki boşluktan hurûf-u med çıkarا
5. Geniz
Genizden gunne çıkarن

