
 

            

 

 ڽادرڤد 20. ماليو بهاس دالم ترداڤت يڠ جاتي ماليو بوڽي 25 مالمبڠکن يڠ حروف 21 ترداڤت

 کونسونن حروف 20. ي دان و ،ا يتءيا ۏوکل، 3 دان )ي دان و ترماسوق ( کونسونن اياله

 :اياله ترسبوت

 

 

 

 

 وننکونس بوڽي سموا برمعنا اين. جاتي ماليو کونسونن بوڽي 19 ترداڤت هاڽ ماليو، بهاس دالم

 مبڠکندال  ڽ دان ڠ کونسونن رومي دالم سدڠکن جاوي  دالم المبڠڽ يءممڤوڽا جاتي ماليو

 ترسبوت کونسونن حروف ساتو لبيهن. ny دان ng يتءيا حروف، دوا ݢابوڠن مڠݢوناکن دڠن

 ڽسيرتيکوال ا تيتيق اتاو مخرج سدڠکن ݢلوتيس، هنتين بوڽي مڠيجا اونتوق  دݢوناکن يڠ ق اياله

 درڤد کندسالرس اين ق ڤميليهن. سڤاتوتڽ يڠ سباݢايمان سوارا ڤيتا بوکنڽ تکق انق اياله

 ق ،کيأب* سڤرتي ک يتءيا حروف، تيݢ دڠن اين ݢلوتيس هنتين بوڽي مڠيجا يڠ باعز  نءاايج

 سبوتن سيستم دڠن سسواي اداله ق حروف ڤميليهن .ءڤوکو* سڤرتي ةمز ه دان قادي سڤرتي

 .ةمز ه دان ق مخرج نتاراأد تڠه-دتڠه براد ق مخرج کران ماليو

 دان ݢ ،ڤ ،ڠ ،چ يتءيا ماليو، ݢوبلن حروف ليم ترداڤت جاتي، ماليو حروف 21 درڤد

 بوتترس بوڽي کران عرب سرڤن کات مڠيجا اونتوق  دݢوناکن تيدق اين حروف ليم-اکليم. ڽ
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 حروف ماليو  جاتي دان ايسو  برکاءيتن
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 سرڤن کات مڠيجا اونتوق  دݢوناکن جوݢ ݢ دان ڤ ،ڠ ،چ حروف. عرب بهاس دالم تياد

 وناکندݢ هاڽ ڽ ماناکاال. ينراس يݢ دان وليتيکڤ ،کڠزي ،سچ چونتوہ دالم سڤرتي ايڠݢريس

 .تاڽ دان سڽوم ،ڽامن سڤرتي جاتي ماليو کات مڠيجا اونتوق 

 يڠ ڠ حروف نءڤڠيجا اياله اين ماليو ݢوبلن حروف يتنءبرکا تيمبول  يڠ ايسو انتارا

 نءڤرکاتا دالم سڤرتي رومي نءاايج دالم ng ينءسال n حروف دڠن دڤادنکن بوليه جوݢ

'bank' )رافيݢيو ݢ سڤرتي باکو سبوتن مڠيکوت هندقله نڽءڤڠيجا ڤوال، ݢ حروف باݢي ).بڠک، 

 بهاس ليهاو  دڤڠاروهي کران ج بوڽي دڠن دسبوت ساللو يڠ يݢتيکنولو  دان ينݢا ،کيمنستيݢ

 .ايڠݢريس

 

 


