
 

 

 

 

 

 [ اتاو حروف واو a]  وکل ۏ   ينء سال  يڽبو   ن ڠبراخير د  ڠکات داسر ي  دڤ  i-ايمبوهن اخيرن   .1
 

[ اتاو  a]  يڽبو   نڠتيدق براخير د  ڠکات داسر ي  دڤ  دأيمبوهکن  ( ي (  اءحروف اخيرن ي
 : ڽحروف واو. چونتوه

 

 کات تربيتن  کات داسر  جاوي  رومي

-i -  ي  (ajari) اجري  (ajar) اجر 
-i -  ي  (datangi) داتڠي (datang) داتڠ 
-i -  ي  (turuni) توروني (turun) تورون  
-i -  ي  (naiki) ناءيقي (naik) ناءيق 
-i -  ي  (jauhi) جاءوهي (jauh)جاءوه 

  

 بازع جاوي  ناءايج نڠجاوي بهارو د i-ايمبوهن اخيرن  ناءايج نڠربنديڤ .2
 

سهاج،   اءي  نڠ دأيجا د  ڠي  i-ايمبوهن اخيرن    يجاڠم  چارا   3  اد  ، بازع  جاوي   ناءايج  دالم
 ن ڠد  اءي  دانکات داسر،  دڤمنمبهکن اليف    نڠد  اءيکات داسر،    وبهڠم  اڤتن  اءي  يتءيا

اخيرن ايمبوهن    ،افق  نڠبراخير د  ڽ کات داسر. جک کات داسر   دڤمميندهکن اليف  
-i برايکوت رتيڤن جاوي بهارو اداله ساءايج نڠد ڽنڠربنديڤ . ء يا-کاف نڠدأيجا د: 

 

بهارو  جاوي  ناءايج با زع جاوي  ناءايج    

تربيتن  کات کات داسر  تربيتن  کات کات داسر    
  اجري   اجر  اجري   اجر
  داتڠي  داتڠ  داتڠي  داتڠ

  تورني  تورن  توروني  تورون 
  ملڤاوي   ملڤو  ملڤاوءي   ملڤاو
سالهي /سالهي ساله  سالهي ساله   
  نأيقکي  نأيق  ناءيقي  ناءيق

 

 ياء يڠ دأيجا دڠن  i-اخيرن  ايمبوهن
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اخيرن    ناءايج  ن ڠربنديڤ .3 د  i-ايمبوهن  بهارو    کتاب   دان  بازع  جاوي   ناءايج  نڠجاوي 

 کالسيک جاوي 
 

سهاج   اءي  نڠدأيجا د  ڠي  i-ايمبوهن اخيرن    يجا ڠچارا م  ڤببرا   اد  ک،ي کالس  جاوي   کتاب  دالم

جاوي بهارو دان    ناء ايج  نڠد  ڽنڠربنديڤ.  (ى )تيتيق    اڤتن  ياءاتاو    (ي )برتيتيق دوا    ياءسام اد  

 :برايکوت رتيڤس اداله بازع ناءايج

کات داسر   ناءايج
بازع جاوي بهارو/  

  کات ناءايج
بهارو  تربيتن  

  کات ناءايج
با زع جاوي  تربيتن  

 کتاب تربيتن  کات ناءايج
ک ي کالس  جاوي   

/کاسيهن کسيهن   ( يضاوي انوار الب) مڠاسيهاني مڠسيهاني  مڠاسينهي   
) دکهندقکي  دکهندقي هندق نيبتحفة الراغ )*       دکهنداقى 

) منجأوهي منجاءوهي جأوه/جاءوه  نيبتحفة الراغ )    منجاوهى 
) کتهوي  کتاهوءي  تاهو الناجين ةقيدع )     کتهوى  
) مماداءي مماداءي ڤادا الناجين ةقيدع )    ممداى 

 

امل* کتاب سبيل  تردا هت دالم   ندا   'برکهندق 'دأيجا    ڠي  'berkehendak'  نءرکاتاڤ  تڤدين 
'yangdikehendakinya'  هنتين    يڽبو   اين،  ناءايج  برداسرکن'. يڽکا دکهندڠي'دأيجا    ڠي

[  a]  يڽکاف، دان اليف دتمبه اونتوق بو   د ڤتله دتوکر ک  افاوليه ق  کنڠبمدال   ڠي  لوتيسݢ
    i-. هن اخيرن منريما ايمبو  ابيال ڤا  کدالم سوکو کات تربو 


