
 

            

 

 31 ترداڤت ،)مربوطه اءت دان ۃور صمق اليف ترماسوق ( دڤينجم يڠ عرب حروف 13 درڤد

 جاوي  حروف 31 ڤادنن. سهاج عرب سرڤن کات اونتوق  خصوص سچارا دݢوناکن يڠ حروف

 :برايکوت سڤرتي اداله چونتوهڽ برسرتا ترسبوت رومي دان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليف ترماسوقله سهاج عرب سرڤن کات مڠيجا اونتوق  دخصوصکن اين حروف کسموا

 حروف، ساتو سباݢاي دکيرا دان' ىي' دڠن سام اين ۃور صمق اليف بنتوق  والاوڤون . ۃور صمق

 سرڤن کات اونتوق  دݢوناکن هاڽ'  ۃور صمق اليف' حروف. بربيذا نڽڤادن دان فوڠس ي نامون 

رومي ڤادنن چونتوه جاوي  حروف   بيالڠن 

لثمي  s, (th) 1 ث 

ثحب  h, (ḥ) 2 ح 

ميسخ  kh 3 خ 

تاذ  z, (dh) 4 ذ 

الةص  s, (ṣ) 5 ص 

ضفر   d, (ḍ) 6 ض 

اعةط  t, (ṭ) 7 ط 

اليمظ  z, (ẓ) 8 ظ 

مرةعلمو، عقل، ع  

ع ركو  
awal: a, i, u 
akhir: k, (‘) 

 9 ع

يبءاغ  gh 10 غ 

 11 ة  h, t (ṯ) ة، صال ۃشهاد

ى فتو   a (akhir) 12 ى 

 يتنءابرک ايسو دان عرب سرڤن کات حروف دان ابجد توليسن،
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 اليف حروف. ٢الين دان ايڠݢريس سرڤن کات اونتوق  دݢوناکن هاڽ 'ىي' ماناکاال عرب،

 بهاس دالم کات خيرأد دݢوناکن دواڽ-کدوا .ڤڤت يإ بربوڽي 'ىي' ماناکاال[ a] بربوڽي ۃور صمق

 .ماليو

 يڠ  )عين( 'n' دان )عيم( m'' حروف نءاايج باݢي ڤڠچوالين ترداڤت بݢيتو، نامون  

. منتڤ تله ڽنءاايج کران 'عين' حروف مڠݢوناکن تتاڤي ايڠݢريس بهاس درڤد دڤينجم

 تتاڤي ،'عن' دڠن دأيجا'n'  )3191( باعز  رومي-جاوي : ماليو نءاايج کات دفتر دالم والاوڤون 

 .ککليروان مڠيلقکن اونتوق  'ياء' منمبه دڠن 'عيم' دڠن دسالرسکن کمودينڽ اين نءاايج

 ميثلڽ ،'زاي' سڤرتي ايڠݢريس سرڤن کات دڠن برسام دکوڠس ي يڠ اد الين، حروف 

 اد. 'يلءفا' دان 'فيکير' ميثلڽ ،'ءفا' ؛'شير' دان 'شريکت' ميثلڽ ،'شين' ؛'کڠزي' دان 'زيارە'

 'يقءبا' دان 'دعاء' ميثلڽ ؛ةمز ه حروف سڤرتي جاتي ماليو بهاس برسام دکوڠس ي يڠ جوݢ

 .'ماسوق ' دان 'شروق' ميثلڽ ؛'قاف' دان

 يڠ(Southern Bank) ' بڠک رن ذو س' سڤرتي خاص نام کات ترداڤت ايت، ينءسال

 نام کات تتاڤي' ءثا' حروف مڠݢوناکن يڠ(Salak South) ' وثءاس سالق' دان' ذال' مڠݢوناکن

 عرب سرڤن کات اونتوق  دخصوصکن يڠ حروف 31 ڤنتڤن دالم کيرا دأمبيل تيدق خاص

 .تسأد


