
 

 

 

ڤون دالم بهاس حروف جاوي بهارو بهاس ماليو، تياد ساتو  نءيجابرداسركن ڤدومن عموم ا

ماليو يڠ تياد المبڠڽ دالم توليسن جاوي. ڤروسيس ڤڠوبهسواين المبڠ اتاو حروف جاوي 

حروف ڬوبلن ماليو ي ءم الڬي اڤابيال دتمو1303درڤد توليسن عرب تله برالكو سجق تاهون 

تيتيق سڤرتي يڠ  ݢيڠ دداڤتي تله مڠڬوناكن تي 'ڽ'م حروف اڤد باتو برسورت ترڠڬانو، تراوت

كونسونن دان امڤت ۏوكل.  35، دڠن 37اد سكارڠ. جومله كسلوروهن حروف جاوي اياله 

دوا بوڽي كونسونن دان ۏوكل. -ي' بوليه دڬوناكن اونتوق مالمبڠكن كدوا'و' دان 'حروف 

نڽ ءبرسرتا ايجا حروف جاوي يڠ دسوسون مڠيكوت سوسوننڽ يڠ بتول  37ايكوت اياله بر 

 :دالم جاوي دان رومي

 ا ب ت ة ث ج چ ح خ د

ءخا دل ءاح  ءثا جيم چا  ءتا ةمربوط ءتا  ءبا   اليف 

dal kha ha ca jim sa (tha) ta marbutah ta ba alif 

 ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع

ءظا عين ءطا  دضا  دصا  ءرا زاي سين شين   ذال 

ain za ta dad sad syin sin zai ra zal 

 غ ڠ ف ڤ ق ک ݢ ل م ن

اݢ الم ميم نون  افک  اڤ قاف  ءفا  اڠ   غين 

nun mim lam ga kaf qaf pa fa nga ghain 

 و ۏ ہ ء ي ى ڽ   

اڽ    ةمزه ياء يى  اءه  اۏ    واو 

   nya ye ya hamzah ha va wau 
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ترداڤت انم حروف ڬوبلن ماليو يڠ دبريكن ڤادننڽ دالم رومي درڤد جومله ترسبوت 

 :سڤرتي برايكوت

 چونتوه رومي ڤادنن حروف جاوي 

 چاون  c چ

 واڠي ng ڠ

 ڤاسر p ڤ

سيڠاڬ g ݢ  

 تاڽ ny ڽ

 ۏيسا v ۏ
 

ۏ' يڠ 'تس دڬوناكن اونتوق مڠيجا بوڽي كات ماليو جاتي كچوالي أكسموا حروف ڬوبلن ماليو د

 .۲اونتوق مڠيجا كات سرڤن ايڠڬريس دان اليندڬوناكن 

حروف الڬي دڤينجم درڤد بهاس عرب، ترماسوقله دوا حروف يڠ تيدق دكيرا دالم 31 

اين برمعنا حروف  .)ى (ةدان اليف مقصور  )ة (ةيت تاء مربوطءعرب، يا ةيئبيلڠن حروف هجا

سهاج. كسموا حروف اين دأڠڬڤ سباڬاي  29ية عرب اد ئيڠ دكيرا سباڬاي حروف هجا

 .كونسونن دان دباچ برسام بوڽي ۏوكل مڠيكوت كسسواين نحو عرب
 

  

 

 

 


