ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
Hemzenin kelime ortasında yazılışı

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱪة

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ

ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو

ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ

Nebra Üzerine

Satır Üzerine

Vav üzerine

Elif üzerine
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اﳍﻤﺰة اﳌﻀﻤﻮﻣﺔ

Hemze fethalı

Hemze fethalı

Hemze sakin

Hemze fethalı

Hemze dammeli

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

Öncesi damme

Öncesi
damme

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ
أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

Hemze sakin

Hemze
dammeli

Hemze kesreli

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرة

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرة

Önceki ne
olursa olsun

Öncesi kesra

Öncesi kesra
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ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرة ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﺪ
Öncesi kesra

Öncesi med
harfi

ﻓِﺌَﺔ

َﺳﺎءَل

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮف
ﻣﺪ
Sonrası med
harfi

ُﺟ ْﺰءَان
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ُﻣ َﺆِّﺟﻞ

اﳍﻤﺰة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ

اﳍﻤﺰة اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

Hemze sakin

Hemze fethalı

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
Öncesi fetha

Öncesi damme
veya fetha

ُرُؤوس
ﻧـَ ُﺆوم

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺮف ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
Öncesi fetha
ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﻛﻦ
Öncesi sahih
sakin harf

َرأْس

ﻓَ ْﺠﺄَة

َﺳﺄ ََل

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
Hemzenin kelime ortasında yazılışı

اﳍﻤﺰة اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
Hemze fethalı

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ

Öncesi fetha

Elif üzerine

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﻛﻦ

ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ

Öncesi sahih sakin harf

Elif üzerine
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ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ
Öncesi damme

Vav üzerine

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرة

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱪة

Öncesi kesra

Nebra Üzerine

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﺪ

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ

Sonrası med harfi

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ

Öncesi med harfi

ُرُؤوس ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو

Öncesi damme

Hemze dammeli

Öncesi fetha

اﳍﻤﺰة اﳌﻜﺴﻮرة
Hemze kesreli

اﳍﻤﺰة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
Hemze sakin

َﺳﺎءَل

Satır Üzerine

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ُﺟ ْﺰءَان

Satır Üzerine
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ﻓِﺌَﺔ

Vav üzerine

ﻧـَ ُﺆوم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو

Vav üzerine

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرة

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱪة
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Nebra Üzerine
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ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱪة

Önceki ne olursa olsun

Nebra Üzerine

ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ

Öncesi fetha

Elif üzerine
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Öncesi damme
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ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮرة

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱪة
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