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Tredje lektionen  •  Dars e sevvom 
 
 
sevvom tredje • salâm hej • man jag • hastam ~ am jag är • dar i 
• sued Sverige • zendegi liv • mikonam jag gör • zendegi mikonam 
jag lever, jag bor • suedi svensk, svenska • yotebori Göteborg • 
manzel bostad • dâram jag har • manzel dâram jag bor • yek ~ 
ye en, ett • hotel hotell • kâr arbete • kâr mikonam jag arbetar • 
xub bra • bozorg stor • ast ~ e är •  
 

• Verbet hastam jag är förkortast ofta till bara person-
ändelsen am då det inte är särskilt betonat. 

• Den obestämda artikeln yek en, ett förkostas ofta till bara 
ye i vardagligt språk. 

• Verbet ast är i tredje person singular ersätts oftast med 
den kortare formen e i vardagligt språk. 

 
salâm.  
man sârâ hastam.  
dar sued zendegi mikonam.  
suedi am.  
dar yotebori manzel dâram.  
dar ye hotel kâr mikonam. 
hotel xub o bozorg e. 
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fanlând Finland • fanlândi finsk, finne, finska, finländare, 
finländska • helsinki Helsingfors • sinemâ bio • vali men • kucek 
~ kucik liten 
 

salâm.  
man matti hastam.  
dar fanlând zendegi mikonam.  
fanlândi am.  
dar helsinki manzel dâram. 
dar ye sinemâ kâr mikonam. 
sinemâ xub e, vali kucik e. 

 
norvež Norge • norveži norsk, norrman, norska • restorân 
restaurang • gârson kypare, servitör • xeyli mycket, väldigt 
 

salâm.  
man hâns hastam.  
dar norvež zendegi mikonam.  
norveži am. 
dar oslo manzel dâram. 
dar ye restorân kâr mikonam. 
gârson hastam. 
restorân xeyli kucik o xub e. 

 
dânemârk Danmark • dânemârki dansk, danska • muze museum 
 

salâm.  
man yens hastam.  
dânemârki am.  
dar dânemârk zendegi mikonam.  
dar ye muze kâr mikonam. 
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âršitekt arkitekt • 
 

salâm.  
man hasan hastam.  
âršitekt am.  
kâr e man xeyli xub e.  
dar tehrân kâr mikonam.  
tehrân xeyli bozorg e. 

 
hâl hälsa • šomâ ni • cetor hur • mersi tack • hastid ~ id ni är • 
ham också • irâni iransk, iranier • na nej, inte • az från • engelisi 
engelsk, engelsman • farânsavi fransk, fransman • bale ja • 
âlmâni tysk • rusi rysk, ryss, ryska • itâliâi italiensk, italienare 
 
– salâm. hâl e šomâ cetor e? 
– salâm. mersi. xub am. šomâ cetor id? 
– man ham xub am, mersi. 
– šomâ irâni hastid? 
– na, man suedi hastam. az estokholm am. šomâ cetor? 
– man irâni am. az tabriz am. 
 
– salâm. šomâ suedi hastid? 
– na, man engelisi am, az landan. 
 
– salâm. šomâ engelisi hastid? 
– na, man farânsavi am, az pâris. šomâ cetor? 
– man engelisi hastam, az âksford. 
 
– salâm. šomâ farânsavi hastid? 
– bale, man farânsavi am, az mârsey. šomâ cetor? 
– man âlmâni hastam, az berlin. 
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– salâm. šomâ rusi hastid? 
– bale, man rusi am, az mosko. šomâ cetor? 
– man itâliâi hastam, az rom. 
 
Nu är det dags att läsa en lite längre sammanhängande text och 
titta lite närmare på persiskans grammatik.  
 
kâve mansnamn • si trettio • o och • sâl år • dâram jag har • va 
och • dar i • zendegi liv • mikonam jag gör • zendegi mikonam jag 
lever, bor • kelinik klinik • kâr arbete • kâr mikonam jag arbetar 
• hašt åtta • ruz dag • xeyli mycket, väldigt • nâm namn • nâm 
dârad heter • u han, hon • haft sju • panj fem • do två • xâhar 
syster • barâdar bror • hamsar make • bacce barn • šeš sex • 
bist tjugo • noh nio 
 
salâm. man kâve hastam. man si o se sâl dâram. irâni 
hastam, vali dar sued zendegi mikonam. man dar yotebori 
yek âpârtemân dâram. âpârtemân e man bozorg nist, vali xub 
ast. man dar yek restorân kâr mikonam. restorân bozorg 
ast. man dar in restorân hašt sâat dar ruz kâr mikonam. kâr 
e man xub ast. 
 
man yek xâhar va yek barâdar dâram. xâhar e man dar 
tehrân zendegi mikonad. u simin nâm dârad. bist o šeš sâl 
dârad. simin hamsar va do bacce dârad, yek pesar va yek 
doxtar. hamsar e u hoseyn nâm dârad. u si o yek sâl dârad. 
pesar e simin o hoseyn pâšâ nâm dârad va doxtar minâ nâm 
dârad.  
 
barâdar e man dar mašhad zendegi mikonad. u ali nâm dârad. 
si o haft sâl dârad. ali dar yek madrese kâr mikonad. u zan 
va yek doxtar dârad. zan e ali susan nâm dârad. u si o do 
sâl dârad. susan dar yek bânk kâr mikonad. 
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Som en ren illustration följer här rubriken och första stycket i 
texten ovan skrivet med den arabiska skrift som normalt 
används i persiskan. Som synes skrivs den arabiska skriften från 
höger till vänster. 

 سالم
 و سه سال دارم و در یوته بوری زندگی   من چهل. فرامرز هستم من

من هشت ساعت در روز . در یک کلینیک کار می کنم اینجا. می کنم
 .است کار من خیلی خوب. کار می کنم

 
Uttalsmässigt gäller att 
 

• vokalernas längd inte spelar någon betydelseskiljande roll i 
persiskan, 

• â uttalas som i svenskans far, 
• a uttalas som i svenskans tack, 
• c uttalas som i italienskans ciao, 
• j uttalas som i engelskans jump, 
• x uttalas ungefär som ch i tyskans Buch, 
• y uttalas som i engelskans yes. 
 

Huvudprincipen i persiskan är att betoningen ligger 
 
• i början av finita verb men  
• i slutet av alla övriga ord.  

 
Ett litet antal undantag finns dock, t.ex. har orden xeyli mycket 
och mersi tack betoningen på första stavelsen. 
 
Morfologiskt sett är persiskan faktiskt ett oerhört enkelt och 
regelbundet språk. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finit
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• Det finns inga genus. Pronomenet u betyder båda han och 
hon. 

• Det finns ingen kasusböjning. 
• Det finns inte någon bestämd artikel.  
• Räkneordet yek en, ett används många gånger ungefär som 
en obestämd artikel. 

• Alla substantiv har pluraländelsen -hâ. Pluraländelsen 
används dock inte efter räkneord. 

• Attribut står efter huvudordet och signaleras med hjälp av 
fogmorfemet e. Efter ord som slutar på vokal används ye. 
Ägande uttrycks på ett sätt som motsvarar engelskans 
konstruktioner med of, t.ex. mâdar e Hasan Hasans mor. 
Även adjektivattribut står efter huvudordet och föregås 
av fogmorfemet, t.ex. šahr e suedi en svensk stad. 

• Verb böjs i person. Ändelsen i 1 person sing. är -am, 3 pers. 
sing. -ad och 3 pers. plur. -and, t.ex. mikonam jag gör, 
mikonad han, hon gör, mikonand de gör. 

• Samma personändelser används i princip i alla tempus och 
modus. 

• Presens markeras med prefixet mi-. 
• Persiskan har bara något hundratal verb. Därutöver 
används sammansättningar av typen zendegi mikonad liv gör 
= lever, bor eller kâr mikonad arbete gör = arbetar. 

• Predikatsverbet står allra sist i satsen. Persiskan är ett 
typiskt s.k. SOV-språk. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grammatiskt_genus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kasus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artikel_%28grammatik%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artikel_%28grammatik%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plural
http://sv.wikipedia.org/wiki/Attribut_%28lingvistik%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tempus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Modus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Presens
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundordf%C3%B6ljd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundordf%C3%B6ljd

