
 

 

 

 

ن جاوي دمليسيا ءوتوريتي دالم مننتوکن ايجاءترداڤت دوا باهن روجوعن اوتام يڠ ڤاليڠ برا

ايديس ي کدوا  .)م.ب.ک.د (جاوي -سبوتن-يت دفتر کات بهاس ماليو: روميءستاکت اين، يا

دان  2016دڠن چيتقن ترکينيڽ ڤد تاهون  2008تربيتن ديوان بهاس دان ڤوستاک ڤد تاهون 

. دالم دفتر کات بهاس ماليو ترداڤت ڤدومن عموم 2005ن ايديس ي کأمڤت، قاموس ديوا

-ن روميءدان دفتر ايجا .م.ب.ک.ن جاوي بهاس ماليو يڠ دمواتکن ڤد بهاݢين تيݢ دءايجا

جاوي ڤد بهاݢين امڤت. قاموس ديوان ڤوال ڤنتيڠ اونتوق مليهت سومبر کات دان -سبوتن

ت دأيجا برداسرکن سومبر کات ترسبوت سام اد ڽ. سومبر کات ڤنتيڠ کران سستڠه کاامعن

 'k'ميثلڽ، حروف سومبر.  ٢ينءکات ماليو جاتي، سرڤن عرب اتاو سرڤن ايڠݢريس دان ال

سهاج دالم کات سرڤن ايڠݢريس، تتاڤي دواکيلي اوليه  'ک'ن رومي دواکيلي اوليه ءدالم ايجا

دالم کات  'ع'اتاو  'ء'، 'ق'، 'ک' دالم کات ماليو جاتي، دان دواکيلي اوليه 'ق'دان  'ک'حروف 

 سرڤن عرب. 

 

نڽ دبيذاکن ءاسڤيک معنا ڤوال ڤنتيڠ اونتوق کات سرڤن عرب کران سستڠه ايجا

ندوڠي معنا ابرداسرکن معناڽ سام اد معنا ترسبوت خصوص دالم بيدڠ اݢام إسالم اتاو مڠ

اݢام إسالم،  ندوڠي معنا خصوص دالم بيدڠادواڽ. جک کات ترسبوت مڠ-عموم اتاو کدوا

 ن اصل بهاس عرب دککلکن.ءدوا معنا خصوص دان عموم، مک ايجا-ندوڠي کدواااتاو مڠ

يت درڤد بهاس عرب دان ءادالم قاموس ديوان يڠ دڽاتاکن سومبرڽ، ي 'تحية'ن ءاميثلڽ، ڤرکات

، ماناکاال معنا کدواڽ ترماسوق "ڤڠحرمتن"يت ءادبريکن دوا معنا. معنا ڤرتام معنا عموم، ي

دان رسولڽ سماس دودوق دالم  ہللااوچڤن ڤڠحرمتن ترهادڤ "يت ءاسالم، يإلم بيدڠ اݢام دا

دالم بهاس عرب دککلکن. حال اين بربيذا دڠن کات  'تحية'ن اصل ءا. اوليه ايت، ايج"صالة
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جاوي، قاموس ديوان -سبوتن-ڤڠنلن بوکو دفتر کات بهاس ماليو: رومي

 دالم تالين) م..ڤ.ر.ڤ(روجوعن ڤرسورتن ماليو دان ڤوست 

 



يڠ تله  'زيارە'، 'صيحت'، 'نعمت'، 'رعيت'ندوڠي معنا عموم سهاج سڤرتي اسرڤن عرب يڠ مڠ

ن سڤرتي اين سسواي دڠن سيستم بوڽي يڠ اد دالم ءان. ڤروبهن ايجءامڠالمي ڤروبهن ايج

 الݢي. 16-بهاس ماليو دان تله ڤون برالکو سجق ابد ک

 

ين درڤد دوا سومبر روجوعن اوتام ترسبوت، کيني سودە اد روجوعن دالم تالين ءسال

ي ءيڠ بوليه دچاڤاي ماللو )م..ڤ.ر.ڤ(يڠ دناماکن ڤوست روجوعن ڤرسورتن ماليو 

http://prpm.dbp.gov.my/. مڽدياکن کمودهن چارين معلومت يڠ ترداڤت دالم  م..ڤ.ر.ڤ

دان  .م.ب.ک.دکورڤوس داتا ديوان بهاس دان ڤوستاک درڤد ڤلباݢاي سومبر ترماسوقله 

دوا -، ڤڠݢونا تيدق ڤرلو الݢي ممباوا کدوان تيليفون ڤينترءاقاموس ديوان. دڠن ڤڠݢون

يت ءاسومبر روجوعن يڠ تبل دان برت ايت اونتوق ممبوات روجوعن. چاراڽ مودە سهاج، ي

. سناراي کات دان 'چاري 'ن يڠ ايڠين دچاري دالم کوتق چارين دان کليک ءايڤ ڤرکاتءادڠن من

باݢاي سومبر ترماسوقله بر  درڤديڤ اکن دڤاڤرکن ءان يڠ دتءاندوڠي ڤرکاتاتعريف يڠ مڠ

ن ءادان ايج )بيتا(جاوي -ن جاوي يڠ دچاري، کليک ڤد دفتر روميءاجک ايج قاموس ديوان.

 ن جاويڽ اکن دڤاڤرکن. ءارومي، سبوتن دان ايج
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