
Monospace fonts which support arabic. The random text is from http://catipsum.com/ but I have 
preceded it with a line of characters used in coding. I have not attempted to order these by 
size.

DejaVu Sans Mono (1.025)

0123456789 ilO #!/ ${} () [];

 مفتون الحمام ثم القطط تولي العالم. النإسان تعطيني اهتمام مواء
 .التحديق في الجدار، واللعب مع الغذاء والحصول على الخلط من الغبار

 .إعطاء الموقف. أنإبوب على العشاب تعوي دون حسيب ول رقيب من دون سبب
 .إخفاء عندماالضيوف يأتون على مطاردة البق وهمية تصرخ في تيه حمام

 يكون المرضى على هاتفك النوم وسادة في الكرة بالوعة الحمام مطاردة من
 سلسلة إطلقا القفز للنإقضاض على الفار الصغير الغزل والنإياب العارية في

 لعبة تشغيل اخفي في صندوقا القمامة حتى ويتم تغذية يعامل حتى مضغ
 التحديق باهتمام في نإفس المكان خرخرة أثناء. القدم، ولكن يتخبط أكثر

.مفتون بها دش. تناول الطعام القط صفعة الكلب في وجهه

FreeFarsi Monospace (1.032)

0123456789 ilO #!/ ${} () [];

 مفتون الحمام ثم القطط تولي العالم. الإنسان تعطيني اهتمام مواء
 .التحديق في الجدار، واللعب مع الغذاء والحصول على الخلط من الغبار

 .إعطاء الموقف. أنبوب على العشاب تعوي دون حسيب ول رقيب من دون سبب
 .إخفاء عندما الضيوف يأتون على مطاردة البق وهمية تصرخ في تيه حمام

 يكون المرضى على هاتفك النوم وسادة في الكرة بالوعة الحمام مطاردة من
 سلسلة إطلقا القفز للنقضاض على الفار الصغير الغزل والنياب العارية في

 لعبة تشغيل اخفي في صندوقا القمامة حتى ويتم تغذية يعامل حتى مضغ
 التحديق باهتمام في نفس المكان خرخرة أثناء. القدم، ولكن يتخبط أكثر

.مفتون بها دش. تناول الطعام القط صفعة الكلب في وجهه

FreeMono (1.033)

0123456789 ilO #!/ ${} () [];

 مفتون الحمام ثم القطط تولي العالم. النإسان تعطيني اهتمام مواء
 .التحديق في الجدار، واللعب مع الغذاء والحصول على الخلط من الغبار

 .إعطاء الموقف. أنإبوب على العشاب تعوي دون حسيب ول رقيب من دون سبب
 .إخفاء عندما الضيوف يأتون على مطاردة البق وهمية تصرخ في تيه حمام

 يكون المرضى على هاتفك النوم وسادة في الكرة بالوعة الحمام مطاردة من
 سلسلة إطلقا القفز للنإقضاض على الفار الصغير الغزل والنإياب العارية في

 لعبة تشغيل اخفي في صندوقا القمامة حتى ويتم تغذية يعامل حتى مضغ
 التحديق باهتمام في نإفس المكان خرخرة أثناء. القدم، ولكن يتخبط أكثر

.مفتون بها دش. تناول الطعام القط صفعة الكلب في وجهه
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