
 

 

 

 

  
  
  
  

  

دبوات او�ه  يڈ �اوندڠاتاو ٹراتورن اتاو حكوم جاوي ايا�     قاعده
 ،ٹراتورن .,ي توجوان م(الرسكن ا$اءن جاويبا ٹاكر ،ه�ا ڈي

ا$اءن  ماڽ دالم كيساتراوتدبوات  اينح/م -حكوم اتاوقاعده 
ور=ن ا�ف اتاو مڑ>كن ا�ف، موجودكن 8زه ,وڑ5م  جاوي

Cت يڈ كبل حكوم دان  قس>ومٹو وݢاد ج. اتاو مڑ>كن 8زه
تيدق سام سٹرH  وݢما� قاعده مڑيجا Cت Eٹن عرب ج. قاعده
Hت ماليو سٹرC مڑيجا .  

  
  :منوروت زعبا دالم بو=وڽ رهسيا ا$اءن جاوي

 Pن ماليو مء ورڠ منوليس اتاو مڑيجا سسواتو ٹرNتاأاٹابيال سس”
$ا دمكV دان أيڈ اين د �نء ي سببپ ٹرNتاء هندقله مڑتاهو

 Pياس، مق$ا دمكV ٹد حال بوXيپ سأيڈ ايت تياد د �نء ٹرNتا
نپ اتاو تياد اء حكوم ا$رن ايت تء كه ٹرNتااهندقله ٹوال دتنتو=نپ اد
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قاعده اتاو حكوم قاعده اتاو حكوم قاعده اتاو حكوم قاعده اتاو حكوم     نلنلنلنلمڑمڑمڑمڑ  



 

 

 

 

اتاو كيت ٹرهاتيكن  �اٹابيال كيت تاڽ اورڠ ٹنداي; ترحكوم
يتو دان 5مڑيجاكن ب Pستڑه مري Pايت، م Pتوليسن مري

دمكV ايت بو�ه دباوا  �نء حكومپ ٹرNتا Pم. يaب5ستڑهپ 
وهٹون بلوم بو�ه دتتٹكن اي 5bسو �دالم ٹرينته اوندڠك

Xقن اورڠ راماي تله بربوات اكب ڑcايت سهي �مڑيكوت اوندڠ
Vدمك. “ 

  

  :سٹرH جدوال يڈ برايكوتا� دجاوي ا قاعده انتارا 

 قاعدهقاعدهقاعدهقاعده     هوراينهوراينهوراينهوراين eونتوهeونتوهeونتوهeونتوه

 Vokal e pepet  تياد ٹادنن    سلسماسلسماسلسماسلسما

 Vokal e taling  ٹادنن حروف ي سيويلسيويلسيويلسيويل

وراوراوراوراء ء ء ء اااا     

يسيڈيسيڈيسيڈيسيڈء ء ء ء اااا  
  ول Cتأد8زه دسيسيٹكن 

Dua vokal di 

depan 

[au] dan [ai] 

 جمجمجمجم
دتڑه  ور,و,حروف ا�ف 

  Cت

KVK - Vokal [a] 

ditengah-

tengah 

ققققCكCكCكCك     
 (K)كونسونن 

  ق: Cت ماليو
  ک: ريسC5ت ايڑ

Konsonan K 

KV(K) 



 

 

 

 

 Wa_ Ekasuku  حروف ا�ف كl واڠواڠواڠواڠ

 E/wa  حروف ا�ف كl ديوانديوانديوانديوان

 i/wa  حروف ا�ف كl جيواڠجيواڠجيواڠجيواڠ

 راجراجراجراج
خn أور د,و,حروف ا�ف 

  Cت
a/a KT12 

 a/a KT 5  حروف ا�ف كl دارادارادارادارا

 تالݢتالݢتالݢتالݢ
خn أور د,و,حروف ا�ف 

  Cت
Kaf/ga 

ونونونونء ء ء ء دادادادا     

CCCC ينينينينء ء ء ء     

يهيهيهيهء ء ء ء كوكوكوكو  

  Cت تڑه8زه دسيسيٹكن د
KVVK –  

[au], [ai] dan 
[ui] 

 Ejaan Tradisi  كومحكبل  ايتايتايتايت

ننننء ء ء ء كندراكندراكندراكندرا  
 هوجوڠ8زه دسيسيٹكن د

  Cت
Imbuhan 

  

  

  

  


