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اإلندونيسية–األصوات العربية 
الحروف الصامتة والصائتة

الرقم
الفونيم

اإلندونيسي
الفونيم 
العربي

المخرجالنوع (مهموس أو مجهور)

1Tsaبني األسنان احتكاكي مهموس غري مفخمث
2Dذلقي أسناين لثوياحتكاكي جمهور غري مفخمد
3Tذلقي أسناين لثوياحتكاكي مهموس غري مفخمت
4Sذلقي لثوياحتكاكي مهموس غري مفخمس
5Khأقصى احلنكمهموس غري مفخماحتكاكي خ
6Hجدري حلقياحتكاكي مهموس غري مفخمح
7Dhبني األسناناحتكاكي جمهور غري مفخمذ
8Zذلقي لثوياحتكاكي جمهور غري مفخمز
9Ghأقصى احلنكاحتكاكي جمهور غري مفخمغ

10‘Aجدري حلقياحتكاكي جمهور غري مفخمع
11Bشفويةغري مفخمانفجاري جمهور ب
12Mشفويةأنفى جمهورم
13Syلثوية حنكيةاحتكاكي مهموس غري مفخمش
14Jلثوية حنكيةمركب جمهورج
15Yوسطي احلنكنصف اجلركة جمهوري
16Qجدري هلويانفجاري مهموس غري مفخمق
17Thذلقي لثوي أسناينانفجاري مهموس مفخمط
18Daذلقي لثوي أسناينمهموس مفخمانفجاري ض
19Nذلقي لثوي أسناينأنفي جمهورن
20Lذلقي لثوي أسناينجانيب جمهور ل



ي

21Kأقصى احلنكانفجاري مهموس غري مفخمك
22Zaبني أسنايناحتكاكي جمهور مفخمظ
23Fشفهي أسناين احتكاكي مهموس غري مفخمف
24Shذلقي لثوياحتكاكي مهموس مفخمص
25Rذلقي لثويتكراري جمهورر
26Wأقصى احلنكجمهور كل حركةو
حنجريال جمهور وال مهموسء?27
28Haحنجرياحتكاكي مهموس غري مفخمه
29Aحركة متوسطة مركزيةصائت وسطي مركزي غري مدورحركة فتحة
30Iمرتفعة خلفيةحركة صائت عال خلفي مدور جمهورحركة كسرة
31Uصائت عال أمامي مركزي غري مدور حركة ضمة

جمهور
حركة مرتفعة أمامية

32a:صائت منخفض مركزي غري مدور حركة ــــــــــــــا
جمهور

حركة منخفضة مركزية

33i:حركة مرتفعة خلفيةصائت عال خلفي مدور جمهورحركة ـــــــــــــي
34u: صائت عال أمامي مركزي غري مدور ـــــــــــــوحركة

جمهور
حركة مرتفعة أمامية

35Aiصوت لّني قصري مركبأي -
36Auصوت لّني قصري مركبأو -



ك


