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1. Tecknen för ljuden /â/, /d/, /r/, /z/, /u/
Den persiska skriften bygger på den arabiska och skrivs från höger till
vänster. Skillnaden består framför allt i att man i det persiska alfabetet har
några fler bokstäver för att beteckna ljud som inte finns i arabiskan.
Den persiska skriften är precis som den arabiska ett slags skrivstil där
bokstäverna hänger ihop och i någon mån får olika form beroende på vilka
bokstäver som föregår och följer, men det är egentligen inte så komplicerat
som det kan låta.
Fem av de vanligaste bokstäverna är mycket enkla. De sammanbinds aldrig
med efterföljande bokstav. Efter dessa tecken lyfter man alltid pennan och
börjar på nytt. De fem bokstäverna är

ا

=

â

Ett bakre eller ”mörkt” a som i standardsvenskans mat.

د

=

d

Som svenskt d.
Sist i ord mister det dock ofta helt eller delvis tonen och låter nästan som t.

ر

=

r

Något mindre rullande än i svenskan.
Det låter därför ibland ganska ”amerikanskt”.

ز

=

z

Som z i engelskans zoom, dvs. ungefär som en flugas surrande ljud.
Sist i ord mister det dock ofta helt eller delvis tonen och låter nästan som s.

و

=

u

Som i svenskans bo, men utan lika spända läppar.
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Med dessa fem bokstäver kan man redan bilda en rad ganska vanliga
persiska ord. Lyssna och följ med i listan nedan. Lyssna först ett par
gånger och försök sedan att läsa orden på egen hand. När du läst på egen
hand några gånger bör du kontrollera att du uttalar rätt genom att på nytt
lyssna på ljudfilen.

1 a. Enkla persiska ord

 دادhan/hon gav; rättvisa; rop
 دودrök
 دورavlägsen
 داراrik
 داروmedicin
 روyta, ovansida; på
 رودflod
 روزdag
 رازhemlighet
 زارjämmer
 زورstyrka, kraft, makt
 زودtidigt, genast
/dâd/, /dud/, /dur/, /dârâ/, /dâru/, /ru/, /rud/, /ruz/, /râz/, /zâr/, /zur/, /zud/.

6
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1 b. Sammansatta persiska ord

 زوردارstark, mäktig
/zurdâr/ av /zur/ kraft, styrka + /dâr/ havande, som har.

1 c. Persiska namn

دارا
/dârâ/ Dara, mansnamn (rik).
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2. Ljudet /o/
Tecknet  وuttalas oftast /u/ som i svenskans bo, men i vissa ord uttalas det
/o/ som i svenskans tå. Detta gäller framför allt i lånord. Precis samma
otydlighet råder även i svenskan. Bokstaven o uttalas ju i vissa ord, i
synnerhet i lånord, som å. Både i persiskan och i svenskan kan ibland
samma ord uttalas på båda sätten med två olika betydelser, jämför t.ex.
kort fotografi och kort inte lång.

2 a. Enkla persiska ord

 دوtvå
 دورavlägsen
 دورvarv; runt
/do/, /dur/, /dor/.

8
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3. Tecknen för ljuden /b/, /p/, /t/, /n/, /i/
Nu följer fem bokstäver vars viktigaste konponent är en, två eller tre
prickar över eller under en liten hake.

ب

=

b

Som svenskt b.
Sist i ord mister det dock ofta helt eller delvis tonen och låter nästan som p.

ی

=

i

Som i svenskans fin, men med mindre spända läppar.

پ

=

p

ن

=

n

ت

=

t

Observera att dessa fem bokstäver, precis som majoriteten av bokstäver i
det persiska alfabetet, skrivs samman med efterföljande bokstav.Alltså
sammanskrivs t.ex.  ب اsom  با/bâ/ och  پ ی رsom  پیر/pir/.
De fem bokstäverna ا, د, ر, ز,  وsom presensterades i föregående
avsnitt utgör däremot undantag. Dessa tecken sammanskrivs aldrig med
efterföljande bokstav.

© Morgan Nilsson 2009-03-12

9

3 a. Enkla persiska ord

 باmed
 باباpappa
 بادvind, blåst
 بارbörda, last
 بازöppen
 بازوarm
 بانوdam
 بوdoft
 بورblond, ljushårig
 بیدpil (träd); mal (djur)
 بیدارvaken
 بیزارtrött på ngt, uttråkad
 پاben
 پادوspringpojke
 پاروåra
 پیازlök
10
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 پیرgammal (om person)
 پیروزlyckosam, segerrik
 تاtill
 تارmörk; sträng, tråd, fiber
 توi, på (vard.); insida
 توdu
 تورnät
 تیرkräftan (persisk månad)
 تیزskarp
 دیدblick
 دیرsent
 ریاhyckleri
 ریزjätteliten, pytteliten
 زانوknä
 زیادmycket
 زیباvacker
 زیرbotten; under, nedanför
© Morgan Nilsson 2009-03-12
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 نوny
 نورljus (subst.)
 نوزادspädbarn till sammansatta
 نیروkraft, styrka
 نیزockså
/bâ/, /bâbâ/, /bâd/, /bâr/, /bâz/, /bâzu/, /bânu/, /bu/, /bur/, /bid/, /bidâr/, /pâ/, /pâdo/,
/pâru/, /piâz/, /pir/, /piruz/, /tâ/, /târ/, /tu/, /to/, /tur/, /tir/, /tiz/, /did/, /dir/, /riâ/, /riz/,
/zânu/, /ziâd/, /zibâ/, /zir/, /no/, /nur/, /nozâd/, /niru/, /niz/.

3 b. Persiska verbformer
Här möter vi verbformer i imperfekt. Stammen slutar på  ـد, vilket är den
ändelse som används för att bilda formerna för förfluten tid.
Imperfektformerna i tredje person singular (han, hon, den, det) saknar
någon ytterligare böjningsändelse och består alltså bara av stammen.
Vi möter här även andra person plural (ni) av olika verb. Dessa har alltid
ändelsen  ـید.
Slutligen träffar vi på ett par imperativformer. Dessa börjar på  بـ.

 بودhan, hon, den, det var
 بودیدni var
 بیاkom!
 بیارhämta!, ta med dig!
12
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 بیاریدhämta!, ta med er!
 داریدni har
 دیدhan, hon såg
 دیدیدni såg
/bud/, /budid/, /biâ/, /biâr/, /biârid/, /dârid/, /did/, /didid/.

3 c. Sammansatta persiska ord

 بادپاsnabbfotad
 باددارsvullen, jäst, uppblåst
 بازدیدbesök, inspektion
 پادارstabil, solid
 دادوبیدادskandal
 دیدارmöte, träff, besök
 دیروزi går
 زیروروhuller om buller
 نوروزnyårsdagen (21 mars)
/bâdpâ/ av /bâd/ vind + /pâ/ ben, /bâddâr/ av /bâd/ vind + /dâr/ havande, som har, /bâzdid/
av /bâz/ xx + /did/ xx, /pâdâr/ av /pâ/ ben + /dâr/ havande, som har, /dâdobidâd/ av /dâd/ +
/o/ och + /bi/ utan, -lös + /dâd/, /didâr/ av /did/ xx + /âr/ xx, /diruz/ av /di/ + /ruz/ dag,
/ziroru/ av /zir/ under + /o/ och + /ru/ ovanpå, /noruz/ av /no/ ny + /ruz/ dag.
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3 d. Icke-persiska namn
Läsövningar som innehåller namn bör du först försöka läsa igenom en
gång innan du lyssnar på ljudfilen.

 رواندا، تیرانا، تانزانیا،بودا
/budâ/ Buddha, /tânzâniâ/ Tanzania, /tirânâ/ Tirana, /ruândâ/ Rwanda.

3 e. Lånord
Även läsövningar som innehåller lånord bör du försöka läsa igenom en
gång innan du lyssnar på ljudfilen. Försök komma på vad orden betyder.

، توبا، تاتار، تابو، پیانو، پوند، پودر، پاندا، بازار، باز،بار
 روند، راند، رادیو، رادیاتور،رادار
/bâr/ bar, /bâz/ bas (motsats till syra), /bâzâr/ bazar, marknad, /pândâ/ panda, /pudr/
pulver, puder, /pond/ pund (valuta), /piâno/ piano, /tâbu/ tabu, /tâtâr/ tatar, /tubâ/ bastuba,
/râdâr/ radar, /râdiâtor/ radiator, element, /râdio/ radio, /rând/ boxnings-, brottningsrond,
/rond/ runda.

.

14
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4. Utsmyckad form av tecknen för ljuden
/b/, /p/, /t/, /n/, /i/
I språk som använder latinska bokstäver är den viktigaste markören för
ordgräns ett mellanslag, dvs. ett tydligt uppehåll mellan orden. I persisk
skrift är avståndet mellan orden inte lika viktigt. I stället är det så att man
skriver en extra utsmyckande ”släng” efter de flesta bokstäverna när de står
sist i ett ord. De första fem bokstäverna som presenterades har ingen sådan
utsmyckad form, utan förekommer alltid bara i en och samma form. De
följande fem bokstäverna med prickar som just presenterats har dock en
särskild utsmyckad form som används när dessa bokstäver hamnar sist i ett
ord. Då placeras prickarna också ungefär mitt för den utsmyckande slängen
och slängen har dessutom lite olika form för de olika bokstäverna. Vid
bokstaven /i/ brukar faktiskt de två prickarna så gott som alltid utelämnas
under den utsmyckade formen sist i ord.
sist

inuti ord

ب

b

ب

پ

p

پ

ت

t

ت

ن

n

ن

ی

i

ی

4 a. Enkla persiska ord

 بابport, dörr
 بارانregn
© Morgan Nilsson 2009-03-12
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 بارونregn (talspråk)
 بازیlek, spel
 بورانsnöstorm
 بیبیfru, dam, tant, mormor
 بینیnäsa
 پیتplåtdunk
 تابhetta, glöd, sken
 تابوتlikkista
 تازیjakthund
 توتmullbär
 توتونtobak
 توریnät
 دینtro, religion
 رانlår
 زوبینspjut
 زینsadel
 نابren, oblandad
16
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 نانbröd
 نونbröd (vardagligt)
 نینیbebis
/bâb/, /bârân/, /bâzi/, /burân/, /bini/, /pit/, /tâb/, /tâbân/, /tâbut/, /târi/, /tâzi/, /tut/, /tutun/,
/turi/, /din/, /rân/, /zubin/, /zin/, /nâb/, /nân/, /nun/, /nini/.

4 b. Persiska verbformer
Nu möter vi även andra person singular (du) av verb i imperfekt. Dessa
former har som synes ändelsen  ـی.
Konjunktiv (futurum) används för att beteckna handlingar som ännu inte
utförts. Formerna är i princip desamma som i imperativ. Enda skillnaden är
2 pers. sing. (du) som saknar personändelsen  ـیi imperativ, men har
denna ändelse i konjunktiv (futurum).

 بودیdu var
 بیاریdu ska, skulle hämta, ta
med dig
 دادیdu gav
 داریdu har
 دیدیdu såg
/budi/, /biâri/, /dâdi/, /dâri/, /didi/.

© Morgan Nilsson 2009-03-12

17

4 c. Sammansatta persiska ord
Observera framför allt avledningsändelsen  ـیsom används för att bilda
både substantiv och adjektiv.

 بادبانsegel
 بارانیregnrock
 بیبوluktlös
 بیدادförtryck, orättvisa
 بیزورkraftlös
 پیروزیseger
 پیریålderdom
 تابانskinande, strålande
 تابدارskinande, strålande
 دوربینkikare
 دیندارreligiös, from
 زیادیöverflödig, onödig
 نابابolämplig, opassande
 نورانیljus (adj.)
/bâdbân/, /bârâni/, /bibu/ av /bi/ utan och /bu/ lukt, /bidâd/, /bizur/, /piruzi/, /piri/, /tâbân/,
/tâbdâr/, /durbin/ av /dur/ långt och /bin/ se, /dindâr/, /ziâdi/, /nâbâb/, /nurâni/.

18
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4 d. Persiska namn

پوران
/purân/ Puran, kvinnonamn.

4 e. Icke-persiska namn

 دانوب، تورین، تارزان، بیپی،بوروندی
/burundi/ Burundi, /bi pi/ BP (British Petroleum), /târzân/ Tarzan, /turin/ Turin, Torino,
/dânub/ Donau.

4 f. Lånord

، پارتیزان، پارتی، پارازیت، پاپیون، پاپ، بارون،باتون
، رادون، دیوپتری، تیتان، توربین، تورات، پیپ،پوتین
 نیترات،زیپ
/bâtun/ batong, /bâron/ baron, /pâp/ påve, /pâpion/ rosett, /pârâzit/ parasit, /pârti/
varuparti, party, /pârtizân/ partisan, /putin/ stövel, /pip/ pipa, /torât/ toran, moseböckerna,
/turbin/ turbin, /titân/ titan, /dioptri/ dioptri, /râdon/ radon, /zip/ dragkedja, /nitrât/ nitrat.

Materialet bearbetas och utvecklas fortlöpande.
Om du är intresserad av fortsättningen är du välkommen att höra av dig till
mail@morgannilsson.se
Alla synpunkter på materialet mottas också tacksamt.
© Morgan Nilsson 2009-03-12
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5. Tecken för ljuden /s/, /š/
Nu fyller vi på med ytterligare två mycket vanliga bokstäver.

 = سs
 = شš
som i engelskans she

5 a. Enkla persiska ord

 سانsätt, vis; kontroll
 سارstare
 ساریsmittsam
 سوriktning
 سوتflöjt
 سودvinst, förtjänst
 سورfest
 سیtrettio
 سیبäpple
 سیرmätt; vitlök
 سیمledning, tråd, kabel
20
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 سینیbricka
 شادglad
 شورsalt (adj.)
 شیبbacke
 شیرmjölk, lejon
 باستانantik, gammal
 بیستtjugo
 پاسورrival, motspelare
 پوستhud, skinn, bark
 پیسیspetälska
 پیشانیtur, lycka; panna
 پیشیkisse, kissekatt
 داستانberättelse, novell, saga
 دوستvän
 راستsann, riktig, höger
 روستاby
 ریزpytteliten, detalj
© Morgan Nilsson 2009-03-12
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 زیستtillvaro, existens
 ناشتاpå fastande mage
/sân/, /sâr/, /su/, /sut/, /sud/ /sur/, /si/, /sib/ /sir/, /sim/, /šâd/, /šur/, /šib/, /šir/, /bist/, /pâsur/,
/pust/, /pisi/, /pišâni/, /piši/, /dâstân/, /dust/, /râst/, /rustâ/, /riz/, /zist/.

5 b. Persiska verbformer

 شوریدhan, hon gjorde uppror
 شوریدیdu gjorde uppror
 شوریدیدni gjorde uppror
 باشیdu ska, skulle vara
 باشیدni ska, skulle vara, var!
 بوسیدhan, hon kysste, pussade
 بوسیدیdu kysste, pussade
 بوسیدیدni kysste, pussade
 داشتhan, hon hade
 داشتیdu hade
 داشتیدni hade
/šurid/, /šuridi/, /šuridid/, /bâši/, /bâšid/, /busid/, /busidi/, /busidid/, /dâšt/, /dâšti/, /dâštid/.

22

© Morgan Nilsson 2009-03-12

5 c. Sammansatta persiska ord

 بوستانträdgård
 بیست و دوtjugotvå
 سی و دوtrettiotvå
 پیشابurin
 پیشبینförutseende
 پیشبینیframsynthet, prognos
 پیشتازvägvisare, guide
 داروسازapotekare, farmaceut
 دوزیستamfibie
 دوستیvänskap
 راستیförresten
 روبوسیkindkyss
 ریزبینmikroskop
 زیرپوست ؟underhud
 ساربان ؟kamelförare
 شادیglädje, lycka
© Morgan Nilsson 2009-03-12
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 شیرینsöt
/bustân/, /pišâb/, /pišbin/, /pišbini/, /pištâz/, /dârusâz/, /dozist/, /dusti/, /râsti/, /rubusi/,
/rizbin/, /zirpust/, /sârbân/, /šâdi/, /širin/.

5 d. Persiska namn

، شیراز، سیستان، سوزان، ساسان، ساری، سارا،پاشا
شیرین
/pâšâ/ Pasha, persiskt mansnamn, /sârâ/ Sara, persiskt kvinnonamn, /sâri/ Sari, stad med c:a
600.000 invånare 25 mil norr om Teheran nära Kaspiska havets sydkust, /sâsân/ Sasan,
persiskt mansnamn, /suzân/ Suzan, persiskt kvinnonamn, /sistân/ Sistan, region i södra Iran,
/širâz/ Shiraz, Irans tredje största stad, c:a 1.750.000 invånare, belägen 1600 m.ö.h. mitt i
södra halvan av Iran, 93 mil söder om Teheran, 50 mil söder om Esfahan, en gång Persiens
huvudstad, i dag huvudstad i provinsen Fars, /širin/ Shirin, persiskt kvinnonamn.

5 e. Icke-persiska namn

، سودان، ساتورن، توشیبا، بوسنی، بوستون،بوتسوانا
 ناسا، سیدنی،سیا
/botsuânâ/ Botswana, /boston/ Boston, /bosni/ Bosnien, /tošibâ/ Toshiba, /sâturn/ Saturnus,
/sudân/ Sudan, /siâ/ CIA, /sidni/ Sidney, /nâsâ/ NASA.

24
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5 f. Lånord

، روس، توریست، پیانیست، پاسپورت،پاراشوت
، سودا، سوپاپ، سوپ، سانسور، ساردین،سادیست
 شوربا، شو، شاسی، سیانور، سویت،سونات
/pârâšut/ fallskärm, /pâsport/ pass, /piânist/ pianist, /turist/ turist, /rotasion/ rotation, /rus/
ryss, /sâdist/ sadist, /sârdin/ sardin, /sânsur/ censur, /sup/ soppa, /supâp/ ventil, /sodâ/
sodavatten, /sonât/ sonat, /suit/ svit, /siânur/ cyanid, /šâpo/ keps, /šâsi/ chassi, /šo/ show,
/šurbâ/ en slags tjock soppa.

© Morgan Nilsson 2009-03-12
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6. Utsmyckad form av tecknen för ljuden
/s/, /š/
Även dessa båda bokstäver har en utsmyckad form sist i ord.
sist

inuti ord

س

s

س

ش

š

ش

6 a. Enkla persiska ord

 دوشskuldra, axel
 ساسvägglus
 بیشmera
 پاسvakt
 پیشframsida
 تاسtärning; flintskallig
 ریشskägg
/sâs/, /biš/, /pâs/, /piš/, /tâs/, /riš/.

26
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6 b. Persiska verbformer

 باشvar!
/bâš/.

6 c. Sammansatta persiska ord

 پیشاپیشi förväg
 زیرپوشunderkläder
 ریشدارskäggig
/pišâpiš/, /zirpuš/, /rišdâr/.

6 d. Persiska namn

سیروس
/sirus/ Sirus, persiskt ???namn.

6 e. Icke-persiska namn

پاریس
/pâris/ Paris.

© Morgan Nilsson 2009-03-12
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6 f. Lånord

، سوسیس، زاپاس، دوش، پاپیروس، بورس،باس
 شانس،سینوس
/bâs/ bastuba, /burs/ börs, stipendium, /pâpirus/ papyrus, /duš/ dusch, /zâpâs/ reservdäck,
/sosis/ wienerkorv, /sinus/ sinus, /šâns/ tur.

28
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7. Tecken för ljudet /m/
Nästa bokstav följs av ett nedhängande streck i den utsmyckade formen.
sist

inuti ord

م

m

م

7 a. Enkla persiska ord

 ماvi
 مارorm
 ماستjogurt
 موhår
 مورmyra
 موزbanan
 موشmus, råtta, sork
 مومvax
 میانcentrum, mitten
 مینوparadiset, himmelen
 میزbord
 میزانmått, mängd; likadan
© Morgan Nilsson 2009-03-12
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 میشfår, tacka
 بادامmandel
 بامyttertak
 بیمارsjuk, patient
 پیرامونomkrets
 دامfälla; boskap
 دامادbrudgum
 دامانkjol
 رامیbågskytt
 ریسمانsnöre, rep
 سازمانorganisation
 سامhet ökenvind
 سامانbohag; ordning, system
 سوسمارkrokodil
 سیمledning; silver
 سینیbricka
 شامkvällsmat
30
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 نامnamn
 ناموسheder, ärbarhet
 نیمhalv
/mâ/, /mâr/, /mâst/, /mu/, /mur/, /muz/, /muš/, /mum/, /miân/, /miz/, /mizân/, /miš/,
/bâdâm/, /bâm/, /pirâmun/, /dâm/, /dâmâd/, /dâmân/, /râmi/, /rismân/, /sâzmân/,
/susmâr/, /sim/, /sini/, /šâm/, /nâm/, /nâmus/, /nim/.

7 b. Persiska verbformer
Presens markeras med prefixet  میsom alltid är betonat och uttrycker att
handlingen är en fortgående process med en viss utsträckning i tiden. Detta
prefix bör helst inte skrivas samman med verbet.
Vidare dyker det upp verbformer i första person plural (vi). Dessa har alltid
ändelsen ـیم.

 بودیمvi var
 ماندیdu stannade kvar
 ماندhan, hon stannade
 ماندیمvi stannade kvar
 ماندیدni stannade kvar
 میبازیdu förlorar
 میبازیمvi förlorar
 میبازیدni förlorar
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 du pussarمیبوسی
 vi pussarمیبوسیم
 ni pussarمیبوسید
 du serمیبینی
 vi serمیبینیم
 ni serمیبینید
 du syrمیدوزی
 vi syrمیدوزیم
 ni syrمیدوزید
 du vetمیدونی
 vi vetمیدونیم
 ni vetمیدونید
 du dörمیمیری
 vi dörمیمیریم
 ni dörمیمیرید
 vi gavدادیم
 vi harداریم
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 داشتیمvi hade
 دیدیمvi såg
/bud-im/, /mândi/, /mând/, /mândim/, /mândid/, /mi-bâzi/, /mi-bâzim/, /mi-bâzid/,
/mi-busi/, /mi-busim/, /mi-busid/, /mi-bini/, /mi-binim/, /mi-binid/, /mi-duni/, /mi-dunim/,
/mi-dunid/, /mi-duzi/, /mi-duzim/, /mi-duzid/, /mi-miri/, /mi-mirim/, /mi-mirid/, /dâdim/,
/dârim/, /dâštim/, /didim/.

7 c. Sammansatta persiska ord

 میزبانvärd
 بادامیoval, mandelformad
 بیسامانhemlös
 بیسامانیhemlöshet
 بیماریsjukdom
 بیموflitskallig
 رومیزیbordsduk
 ریسمانبازlindansare
 سیمابkvicksilver
 سیمپوشkabelisolering
 بینامanonym, utan namn
 دونیمkluven
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/mizbân/, /bâdâmi/, /rumizi/, /rismân-bâz/, /simâb/, /simpuš/, /bi-nâm/, /donim/.

7 d. Persiska namn

، میران، میترا، مازیار، ماد، سیمین، سیما، سامان،رامین
 نیما، مینو،مینا
/râmin/ Ramin (man), /sâsân/ Sasan (man), /simâ/ Sima (kvinna), /simin/ Simin (kvinna),
/mâd/ Medien, historisk benämning på den nordvästra delen av Iran som utgjorde centrum i
det första persiska riket, /mâziâr/ ??namn, /mitrâ/ Mitra (kvinna), /mirân/ Miran
(efternamn), /minâ/ Mina (kvinna), /minu/ Mina (kvinna), /nimâ/ Nima (man).

7 e. Icke-persiska namn

، مادرید، سانمارینو، زامبیا، رومانی، روم،توماس مان
، مینیاپولیس، میسیسیپی، میتسوبیشی، میامی،موریتانی
نامیبیا
/tomâs mân/ Thomas Mann, /rum/ Romarriket, /români/ Rumänien, /zâmbiâ/ Zambia, /sân
mârino/ San Marino, /mâdrid/ Madrid, /moritâni/ Mauretanien, /miâmi/ Miami, /mitsubiši/
Mitsubishi, /misisipi/ Mississippi, /miniâpolis/ Minneapolis, /nâmibiâ/ Namibia.

7 f. Lånord

، تامپون، پیرامید، پانوراما، پانتومیم، بیوشیمی،بامبو
، راسیسم، رادیوم، دینامیت، دینام، دوما، تیم،تیتانیوم
34
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، سامی، سامبا، سادیسم، سادیست، زوم، ریتم،رومبا
، شیمی، شامپو، شامپانی، سیدیرام، سیمان،سانتیم
، ماشین، مارش، مارس، مادام، ماتریس، مات،شیمیست
، موتور، موتاسیون، مانتو، ماموت، مامان،ماشینیست
 نازیسم، مینیموم، مینیاتور، مین، میسیون، مومیا،موسیو
/bâmbu/ bambu, /biošimi/ biokemi, /pântomim/ pantomim, /pânorâmâ/ panorama,
/pirâmid/ pyramid, /tâmpon/ vaddtuss, /titâniom/ titan, /tim/ team, /dumâ/ duma, Ryssland
parlament, /dinâm/ dynamo, /dinâmit/ dynamit, /râdiom/ radium, /râsism/ rasism, /rumbâ/
rumba, /ritm/ rytm, /zum/ zoom, /sâdist/ sadist, /sâdism/ sadism, /sâmbâ/ samba, /sâmi/
semit, semitisk, /sântim/ centime (myntslag), /simân/ cement, /sidirâm/ cd-rom, /šâmpâni/
champagne, /šâmpu/ shampo, /šâmpion/ champinjon; champion, /šimi/ kemi, /šimist/ kemist,
/mât/ matt (utan glans), /mâtris/ matris, /mâdâm/ madam, /mârs/ mars, /mârš/ marsch,
/mâšin/ bil, /mâšinist/ maskinist, /mâmân/ mamma, /mâmut/ mammut, /mânto/ ytterrock,
/mutâsion/ mutation, /motor/ motor, /mosio/ monsieur, /mumiâ/ mumie, /mision/ mission,
uppdrag, /min/ mina, /miniâtur/ miniatyr, /minimom/ minimum, /nâzism/ nazism.
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8. Tecknen för ljudet /l/
Denna bokstav följs av en betydligt större nedhängande båge i den
utsmyckade formen.
sist

ل

inuti ord

l

ل

8 a. Enkla persiska ord

 لوبیاböna
 لوپkind
 لوسbortskämd, kinkig
 لولوspöke
 بالvinge
 بولurin
 بیلspade
 پوشالhalm
 پولpengar
 تالیliknande; nästa
 دالörn
 دولsnopp
36
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 زالوigel
 زیلوtrasmatta
 سالår
 مالegendom
 میلstång, stav, pinne; mil
/lubiâ/, /lop/, /lus/, /lulu/, /bâl/, /bul/, /bil/, /pušâl/, /pul/, /tâli/, /dâl/, /dul/, /zâlu/, /zilu/,
sâl/, /mâl/, /mil/.

8 b. Sammansatta persiska ord

 بیبالvinglös
 پارسالi fjol, förra året
 پولدارrik, förmögen
 پولداریrikedom, förmögenhet
 پیلبانelefantförare
 پیلزورstark som en elefant
 سالدارgammal, ålderstigen
 سالروزårsdag
/bi-bâl/ av /bi/ utan + /bâl/ vinge, /pârsâl/ /av /pâr/ … + /sâl/ år, /puldâr/ av /pul/ pengar +
/dâr/ som har, /puldâri/ av /puldâr/ + suffixet /i/, /pilbân/ av /pil/ = /fil/ elefant + /bân/ …,
/pilzur/ av /pil/ = /fil/ + /zur/ styrka, kraft, /sâldâr/ av /sâl/ år + /dâr/ som har, /sâlruz/ av
/sâl/ år + /ruz/ dag.
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8 c. Persiska namn

ریال
/riâl/ rial, Irans valuta.

8 d. Icke-persiska namn

، روبل، دولومیت، دوبلین، تولوز، تالین، بولونیا،بالتیمور
، لیل، لیر، لیدز، لیپتون، لیبی، شیلی، سیسیل،سومالی
، مالی، مالمو، مالت، مارلبورو، لیون، لیوبلیانا، لینتز،لیما
 نیل، مینولتا، موسولینی،مانیل
/bâltimor/ Baltimore, /boloniâ/ Bologna, /tâlin/ Tallinn, /tuluz/ Toulouse, /dublin/ Dublin,
/dolomit/ Dolomiterna, /rubl/ rubel, /somâli/ Somalia, /sisil/ Sicilien, /šili/ Chile, /libi/
Libyen, /lipton/ Lipton, /lidz/ Leeds, /lir/ lira, valuta, /lil/ Lille, /limâ/ Lima, /lintz/ Linz,
/liubliânâ/ Ljubljana, /lion/ Lyon, /mârlboro/ Marlboro, /mâlt/ Malta, /mâlmo/ Malmö,
/mâli/ Mali, /mânil/ Manila, /musolini/ Mussolini, /minoltâ/ Minolta, /nil/ Nilen.

8 e. Lånord

، پالتو، پارابلوم، بیلیون، بالون، بالرین، باسیل،باتالیون
، دیسیپلین، دیالیز، تابلو، پولیپ، پولونیوم،پاندول
،سوسیالیست

،سانتیمانتال

،سانتیلیتر

،سالدات

، لی، لوسیون، لوسمی، سیلیسیوم، سیلو،سوسیالیسم
38
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، لیموناد، لیمو، لیست، لیسانس، لیدر، لیتیوم،لیتر
، ناتورالیست، میلیون، میلیتاریسم، میلیارد،ماندولین
 ناسیونالیسم، ناسیونالیست، ناسیونال،ناتورالیسم
/bâtâliun/ bataljon, /bâsil/ bacill, /bâlrin/ ballerina, /bâlon/ ballong, /biliun/ biljon,
/pârâblom/ pistol, /pâlto/ rock, kappa, /pândul/ pendel, /poloniom/ polonium, /polip/ polyp,
/tâblo/ xxx, /diâliz/ dialys, /disiplin/ disciplin, /sâldât/ (rysk) soldat, /sântilitr/ centiliter,
/sântimântâl/ sentimental, /sosiâlist/ socialist, /sosiâlism/ socialism, /silo/ silo, /silisiom/
kisel, /lustr/ takkrona, /lusmi/ leukemi, /losion/ lotion, /li/ jeans, /litr/ liter, /litiom/ litium,
/lidr/ ledare, /lisâns/ licens, /list/ lista, /limu/ citron, /limunâd/ lemonad, /mândolin/
mandolin, /miliârd/ miljard, /militârism/ militarism, /miliun/ miljon, /nâturâlist/ naturalist,
/nâturâlism/ naturalism, /nâsionâl/ nationell, /nâsionâlist/ nationalist, /nâsionâlism/
nationalism.
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9. Tecknen för ljudet /k/
Nu följer en bokstav där skillnaden mellan den vanliga och den
utsmyckade formen endast är en mycket liten uppåtgående sväng.
sist

ک

inuti ord

k

ک

9 a. Enkla persiska ord

 کابوسmardröm
 کارarbete
 کاردkniv
 کاشتodling
 کاشیکاریmosaik
( کاکاäldre) brorsa
 کالomogen
 کامgom
 کانونmittpunkt, kärna; klubb
 کانیmineralisk, oorganisk
 کوgränd
 کودgödsel
40
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 کورblind
 کوسtrumma
 کوشکvilla, lustslott
 کیvem
 باریکsmal
 باکrädsla
 پاکren
 تاریکmörk, dunkel, oklar
 سوکhörn, vinkel
 سوزbrand, glöd, sveda
 سوسکskalbagge
 نوکspets
 نیکgodhjärtad
/nok/, /nik/.

9 b. Sammansatta persiska ord

 دارکوبhackspett
 کاردارchargé-d’affaires
© Morgan Nilsson 2009-03-12

41

 کاردانspecialist
 کارزارslag, strid
 کاریarbetsam, flitig
 بیکارarbetslös
 بیکاریarbetslöshet
 پاکدینrättroende, from
 پوشاکkläder
 پیشکارförvaltare, direktör
 پیشکاریkontor, administration
 پیشکاشتvårsådd
 تاریکبینpessimist
 راستکارärlig
 سوزاکgonorré
9 c. Persiska namn

 کامران، کاشان، کاسیم،کارون
/kârun/ Kaarun, ca 900 km lång flod som rinner genom bl.a. Ahvaaz och mynnar i Persiska
viken, /kâsim/ Kaasim, mansnamn, /kâšân/ Kaashaan, stad med c:a 275.000 invånare som
vuxit upp kring en betydelsefull oas och har en mångtusenårig historia. Den är belägen på

42
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1600 meters höjd 26 mil söder om Teheran och 22 mil norr om Esfahan. Enligt vissa källor
kom biblens tre vise män till Betlehem från denna stad, /kâmrân/ Kaamraan, mansnamn.

9 d. Icke-persiska namn

، پاناسونیک، پابلو پیکاسو، بانکوک، بالکان، باکو،باسک
، کاتالونیا، سوزوکی، دونکیشوت، دانمارک،پینوکیو
، کانادا، کاسیو، کازیمودو، کاراکاس، کادیس،کاتماندو
، موزامبیک، مورمانسک، لوساکا، کیوتو،کانزاس
 نیکوزیا، نوکیا، مینسک،میکیماوس
/bâsk/ Baskien, /bâku/ Baku, /bâlkân/ Balkan, /bânkok/ Bangkok, /pâblo pikâso/ Pablo
Picasso, /pânâsonik/ Panasonic, /pinokio/ Pinocchio, /dânmârk/ Danmark, /don kišot/ Don
Quijote, /suzuki/ Suzuki, /kâtâluniâ/ Katalonien, /kâtmându/ Katmandu, /kâdis/ Cádiz,
/kârâkâs/ Caracas, /kâzimodo/ Quasimodo, /kâsio/ Casio, /kânâdâ/ Kanada, /kânzâs/
Kansas, /kioto/ Kyoto, /lusâkâ/ Lusaka, /murmânsk/ Murmansk, /mozâmbik/ Moçambique,
/miki mâus/ Musse Pigg, /minsk/ Minsk, /nokiâ/ Nokia, /nikoziâ/ Nokosia.

9 e. Lånord

، بوکسور، بوکس، بوروکراسی، بوروکرات،بازوکا
، تاکتیک، پیکنیک، پیک، پولکا، پاک، پارک،بوکسیت
، دیکتاتور، دیسک، توکسین، تانک، تالک،تاکسی
، ساک، سارکوم، زینک، ریسک، رادیکال،دینامیک
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ساکاروز ،ساکارید ،ساکارین ،سانسکریت ،سیرک،
سیکل ،سیلیکات ،سیلیکوز ،سیلیکون ،سینیک ،شاپکا،
شوک ،شیشلیک ،شیک ،کابل ،کابوی ،کابین ،کاپ،
کاپوت ،کاپیتال ،کاپیتالیست ،کاپیتالیسم کاپیتان،
کاپیتول ،کاتابولیسم ،کاتاراکت ،کاتالیز ،کاتالیزور،
کاتولیک ،کادمیوم ،کادو ،کارابین ،کاربوراتور ،کارت،
کارتون ،کاردینال ،کاریکاتور ،کاریکاتوریست ،کازینو،
کاسک ،کاشالوت ،کاکتوس ،کالباس ،کالیبر ،کامپوت،
کامیون ،کانال ،کاندیدا ،کوب ،کوبالت ،کوبیست،
کوبیسم ،کوپ ،کوران ،کوروموزوم ،کوریدور ،کوک،
کولتور ،کولون ،کیلو ،کیوسک ،لوکس ،لیکور ،ماتیک،
مارک ،مارکسیست ،مارکسیسم ،مارکی ،ماسک،
ماکارونی ،ماکزیموم ،مانیکور ،موزیک ،موزیکال،
میکادو ،میکروب ،میمیک ،نارکوتیک ،نیکل ،نیکوتین
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/bâzukâ/ basokas, /burokrât/ byråkrat, /burokrâsi/ byråkrati, /boks/ box; boxning, /boksor/
boxare, /boksit/ bauxit, /pârk/ park; parkering, /pâk/ påsk, /pik/ spader, /piknik/ picknick,
/polkâ/ polka, /tâktik/ taktik, /tâksi/ taxi, /tâlk/ talk, /tânk/ stridsvagn, /toksin/ toxin, /disk/
(hård)disk, /diktâtor/ diktator, /dinâmik/ dynamisk, /râdikâl/ radikal, /risk/ risk, /zink/ zink,
/sârkom/ sarkom, /sâk/ bag, /sâkâroz/ sackaros, /sâkârid/ sackarid, /sâkârin/ sackarin,
/sânskrit/ sanskrit, /sirk/ cirkus, /sikl/ cykel, /silikat/ silikat, /silikoz/ silikos, /silikon/ silikon,
/sinik/ cynisk, /šâpkâ/ pälsmössa, /šok/ chock, /šišlik/ sjasjlyk, /šik/ chic, /kâbl/ kabel,
/kâboy/ cowboy, /kâbin/ kupé; hytt; kabin, /kâp/ cup, mästerskap, pokal, /kâpot/ motorhuv;
kondom, /kâpitâl/ kapital, /kâpitâlist/ kapitalist, /kâpitâlism/ kapitalism, /kâpitân/ kapten,
/kâpitol/ ?, /kâtâbolism/ katabolism, /kâtârâkt/ ?, /kâtâliz/ katalys, /kâtâlizor/ katalysator,
/kâtolik/ katolik, /kâdmiom/ kadmium, /kâdo/ present, /kârâbin/ ?, /kârburâtor/ ?, /kârt/
kort, /kârtun/ tecknad serie, /kârdinâl/ kardinal, /kârikâtur/ karikatyr, /kârikâturist/
karikatyrtecknare, /kâzino/ kasino, /kâsk/ ?, /kâšâlot/ kaskelott, /kâktus/ kaktus, /kâlbâs/
korv, /kâlibr/ kaliber, /kâmpot/ kompott, /kâmion/ lastbil, /kânâl/ kanal, /kândidâ/
kandidat, /kub/ kub, /kobâlt/ kobolt, /kubist/ kubist, /kubism/ kubism, /kup/ ?, /kurân/
korsdrag, /koromozom/ kromosom, /koridor/ korridor, /kok/ koks, /koltur/ kultur, /kolon/
dörrkläpp, /kilo/ kilo, /kiosk/ kiosk, /luks/ lyx, /likor/ likör, /mâtik/ läppstift, /mârk/ mark
(valuta), /mârksist/ marxist, /mârksism/ marxism, /mârki/ markis, / mâsk/ mask,
/mâkâroni/ makaroner, pasta, /mâkzimom/ maximum, /mânikur/ manikur, /muzik/ musik,
/muzikâl/ musikal, /mikâdo/ mikado, /mikrob/ mikrob, /mimik/ mimik, /nârkotik/ narkotika,
/nikl/ nickel, /nikotin/ nikotin.
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10. Tecknen för ljudet /g/
Denna bokstav ser ut som den föregående med tillägg av ett litet streck.
sist

inuti ord

گ

g

گ

10 a. Enkla persiska ord

 گاریkärra, vagn
 گازtugga, bett
 گورgrav; vildåsna
 گوزfis, prutt, fjärt
 گومvarm
 گورgrav
 گوشöra
 گوشتkött
 گولlurendrejeri
 گونیsäck
 گیتیvärlden, universum
 گیسوhårlock
46
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 دیگgryta, kastrull
 ریگgrus, sand
 سوگsorg
 نارگیلkokos
10 b. Sammansatta persiska ord

 گوشیlur, stetoskop
 گوناگونdiverse, heterogen
 گوناگونیheterogenitet
 بازارگانaffärsman, köpman
 بازارگانیhandel, affärer
 راستگوärlig
 زیرسیگارaskfat, askkopp
10 c. Persiska namn

پاسارگاد
/pâsârgâd/ Pasargad: Forntida persisk huvudstad vars ruiner ligger 87 km nordost om
Persepolis i provinsen Fars i Iran. Staden grundlades år 546 f.Kr. och förblev huvudstad tills
Dareios I uppförde en ny i Persepolis.
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10 d. Icke-persiska namn

بوگوتا ،پودگوریتسا ،پیتسبورگ ،سانتیاگو ،ساراگوسا،
سالزبورگ ،شیکاگو ،کالینینگراد ،گالیسیا ،لوکزامبورگ،
ماداگاسکار ،مارک شاگال ،ماکسیم گورکی ،موگادیشو،
میشیگان
/bogotâ/ Bogotá, /podgoritsâ/ Podgorica, /pitsburg/ Pittsburgh, /sântiâgo/ Santiago,
/sârâgosâ/ Zaragoza, /sâlzburg/ Salzburg, /šikâgo/ Chicago, /kâliningrâd/ Kaliningrad,
/gâlisiâ/ Galicien, /lukzâmburg/ Luxemburg, /mâdâgâskâr/ Madagaskar, /mârk šâgâl/
Marc Chagall, /mâksim gorki/ Maxim Gorkij, /mogâdišu/ Mogadishu, /mišigân/ Michigan.

10 e. Lånord

بولینگ،

پارکینگ،

پینگپونگ،

تانگو،

پاگودا،
دانسینگ،

پودینگ،
دیاگرام،

پیگمان،
رینگ،

سانتیگراد ،سیگار ،شیلینگ ،کاتالوگ ،کاردیوگرام،
کانگورو ،گاباردین ،گارد ،گارسون ،گاز ،گازدار،
گازولین ،گاستروسکوپ ،گالری ،گاما ،گوریل ،گیتار،
گیربوکس ،گیوتین ،ماگنولیا ،مونوگرافی ،مونولوگ،
میتینگ
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/boling/ bowling, /pârking/ parkering, /pâgodâ/ pagod, /puding/ pudding, /pigmân/
pigment, /ping pong/ pingpong, /tângo/ tango, /dânsing/ dansrestaurang, /diâgrâm/
diagram, /ring/ boxningsring, /sântigrâd/ centigrad, grad på Celsiusskalan, /sigâr/ cigarett,
/šiling/ schilling, /kâtâlog/ katalog, /kârdiogrâm/ kardiogram, /kângoro/ känguru,
/gâbârdin/ gabardin, /gârd/ garde, vakt, /gârson/ kypare, servitör, /gâz/ gas, /gâzdâr/
kolsyrad, /gâzolin/ ?, /gâstroskop/ gastroskop, /gâlri/ galleri, /gâmâ/ gamma, /goril/ gorilla,
/gitâr/ gitarr, /girboks/ växellåda, /giotin/ giljotin, /mâgnoliâ/ magnolia, /monogrâfi/
monografi, /monolog/ monolog, /miting/ massmöte, demonstration.
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11. Tecknen för ljuden /y/, /v/
Tecknen  یoch  وanvänds både för att beteckna vokaler och
konsonanter. Förutom att de representerar vokalerna /i/ och /u/ används de
också för att beteckna konsonanterna /y/ och /v/. När man skriver persiska
med latinska bokstäver används /y/ för att beteckna samma ljud som
svenskans /j/.
• Först i ord betecknar  یoch  وalltid konsonanterna /y/ och /v/.
• Inuti och i slutet av ord används de både som vokaler och konsonanter.

11 a. Enkla persiska ord

 والval (fisk)
 وامlån
 وانbadkar
 یاeller
 یادminne
 یورتtältplats, läger
 پایاpermanent, flerårig
 پایانslut, avslutning
 پاییزhöst
 تاوانböter, ersättning,
kompensation
 داییmorbror
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 دیوdemon, ond ande
 دیوارmur, vägg
 دیوانdomstol
 راویhistorieberättare
 رایrådslag
 رایگانgratis, förgäves
 رویzink
 ریواسrabarber
 گاوnöt, ko, tjur
 گویboll
 لیوانdricksglas
11 b. Sammansatta persiska ord

 پایابhavsbotten, vadställe;
grund (adj.)
 پایاپایbyteshandel
 پایدارpermanent, konstant
 گاوبازtjurfäktare
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 گاوبازیtjurfäktning
 گاوزورstark som en oxe
 گاومیشvattenbuffel
11 c. Persiska namn

 رویا،پویا
/puyâ/ Puja, mansnamn, /ruyâ/ Ruja, kvinnonamn.

I lånord förekommer det allt emellanåt att tecket  اanvänds även för att
representera ljudet /a/, i synnerhet i diftongen /aj/.

11 d. Icke-persiska namn

، دیترویت، داروین، تویوتا، تولستوی، بولیوی،بایکال
، مارک تواین، لیتوانی، لوور، کاوازاکی، کاتوویتس،راین
، نایروبی، ناوارا، ناگویا، ناکسویل، میلواکی،مولداوی
، والت دیزنی، واتیکان، نیویورک، نوویساد،نووگورود
 یونان، یورو، ویندوز،ویلنیوس
/baykâl/ Bajkal, /bolivi/ Bolivia, /tolstoj/ Tolstoj, /toyotâ/ Toyota, /dârvin/ Darwin, /ditroyt/
Detroit, /rayn/ Rhen, /kâtovits/ Katowice, /kâvâzâki/ Kawasaki, /luvr/ Louvre, /litvâni/
Litauen, /mârk tvayn/ Mark Twain, /moldâvi/ Moldavien, /milvâki/ Milwaukee, /nâksvil/
Noxville, /nâgoyâ/ Nagoya, /nâvârâ/ Navarra, /nâyrobi/ Nairobi, /novgorod/ Novgorod,
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/novi sâd/ Novi Sad, /nyuyork/ New York, /vâtikân/ Vatikanen, /vâlt dizni/ Walt Disney,
/vilnyus/ Vilnius, /vindoz/ Windows, /yuro/ Euro, /yunân/ Grekland.

11 e. Lånord

، داروینیست، تیوپ، پاراوان، بولوار، بایکوت،بایت
، رادیواکتیو، دیویزیون، دیوان، دایناسور،داروینیسم
، کارناوال، کابوی، سیویل، سویا، سایز،سایت
، کیلوبایت، کوارک، کوارتز، کوادرات، کانوا،کالوینیسم
،وات

،نایلون

،لوکوموتیو

،گیگابایت

،کیلووات

، وانیل، وامپیر، والیبال، والور، والس،واکسیناسیون
، ویرگول، ویدیو، ویترین، ویتامین، وایکینگ،وانیلین
،ویولون

،ویسکی

،ویزیتور

،ویزیت

،ویروس

 یویو، یونیزاسیون، یون، یوگا، یانکی،ویولونیست
/bayt/ byte, /baykot/ bojkott, /bolvâr/ boulevard, /pârâvân/ skärmvägg, /tyup/ tub, slang,
/dârvinist/ darwinist, /dârvinism/ darwinism, /daynâsor/ dinaosaurie, /divân/ divan,
/divizion/ division, avdelning, /râdioâktiv/ radioaktiv, /sayt/ webbsajt, /sayz/ storlek, /soyâ/
soja, /sivil/ civil, /kâboy/ cowboy, /kârnâvâl/ karneval, /kâlvinism/ calvinism, /kânvâ/
kanvas, /kvâdrât/ kvadrat, /kvârtz/ quartz, /kvârk/ kvark (matematisk), /kilubayt/ kilobyte,
/kiluvât/ kilowatt, /gigâbayt/ gigabyte, /lokomotiv/ lokomotiv, /naylon/ plastkasse, /vât/
watt, /vâksinâsion/ vaccinering, /vâls/ vals, /vâlor/ valör, /vâlibâl/ volleyboll, /vâmpir/
vampyr, /vânil/ vanilj, /vânilin/ vanillin, /vayking/ viking, /vitâmin/ vitamin, /vitrin/
skyltfönster, /vidio/ video, /virgul/ kommatecken, /virus/ virus, /vizit/ visit, besök,
undersökning, patientavgift, /vizitor/ försäljare, handelsresande, /viski/ whisky, /violon/
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violin, /violonist/ violonist, /yânki/ yankee, /yogâ/ yoga, /yon/ jon, /yonizâsion/ jonisering,
/yoyo/ jojo.
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12. Tecknen för ljudet /f/
Denna bokstav har tre olika former.
utsmyckad

ف

f

bunden

efter pennlyft

ف

ف

12 a. Enkla persiska ord

 فارسیpers, persisk, persiska
 فاشöppen, offentlig
 فالspådom
 فانوسlykta, lampa
 فانیdödlig, förgänglig
 فوتandning
 فوتdöd, bortgång
 فوتیbrådskande
 فیلelefant
 فینsnytning
 بوفuggla
 تافتونovalt tunnbröd
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 کافbokstaven ک
 کافیtillräckligt, nog
 کوفتsyfilis
 کیفväska
 گافbokstaven گ
 نافnavel
/fârsi/, /fâš/, /fâl/, /fânuš/, /fâni/, /fut/, /fot/, /foti/, /fil, /fin/, /buf/, /tâftun/, /kâf/, /kâfi/,
/kuft/, /kif/, /gâf/, /nâf/.

12 b. Persiska verbformer

 بافتhan, hon vävde
 بافتیdu vävde
 بافتیدni vävde
 بافیمvi vävde
/bâft/, /bâfti/, /bâftid/, /bâftim/.

12 c. Sammansatta persiska ord

 فالبینspåman, spåkvinna
 فالگوشtjuvlyssning
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 فالگیرspåman, spåkvinna
 فیلبانelefantförare
 فیلیljusgrå
 فینفینیsnuvig, förkyld
 کافی و وافیhyfsad, någorlunda
/fâlgir/, /filbân/, /fili/, /kâfi o vâfi/.

12 d. Persiska namn

 فارس،سیراف
/sirâf/ Siraf eller Taheri. En historisk persisk hamnstad vid Persiska viken. Den förstördes
omkring år 970 e.Kr. /fârs/ Fars; Provins i södra Iran med Shirâz som huvudort.
Namnmässigt utgör den persernas urhem. Ur den ursprungliga iranska namnformen Pârsâ
urvecklade den grekiskan formen Persis och den arabiska formen Fârs.

12 e. Icke-persiska namn

، فینیکس، فیلیپین، فیلیپ، فیل کالینز، فورد،بوفالو
 مایکروسافت،مایاکوفسکی
/bufâlo/ Buffalo, /ford/ Ford, /fil kâlinz/ Phil Collins, /filip/ mansnamn, /filipin/ Filippinerna
/finiks/ Phoenix, /mâyâkofski/ Majakovskij, /maykrosâft/ Microsoft.
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12 f. Lånord

آلفا ،آنگلوفوب ،بیوگراف ،بیوگرافی ،پاراف ،پارافین،
پاراگراف،

پاسیفیست،

پاسیفیسم،

توپوگرافی،

توموگرافی ،تیفوس ،دیافراگم ،دیاگرام ،دیفتونگ،
دیکتافون ،رادیوگرافی ،ساکسوفون ،سوفلور ،سوفیکس،
سولفات ،سومفیت ،سولفید ،سیفلیس ،سیفون ،شیفت،
شیفر ،شیفون ،فار ،فاز ،فاشیست ،فاشیستی ،فاشیسم،
فاکتور ،فامیل ،فانتوم ،فانوس ،فایل ،فوت ،فوتبال،
فوتبالیست ،فوتو ،فوتوگراف ،فوتوگرافی ،فوکستروت،
فوکوس ،فول ،فولکلور ،فونوگراف ،فیبر ،فیزیک،
فیزیکدان ،فیزیکی ،فیزیونومی ،فیش ،فیکس ،فیلسوف،
فیلم ،فینال ،فیوز ،کاردیوگراف ،کاردیوگرافی ،کافور،
میکروفون
/âlfâ/ alfa, /ânglofob/ anglofob, /biogrâf/ biograf, /biogrâfi/ biografi, /pârâf/ initialer,
signatur, /pârâfin/ fotogen, /pârâgrâf/ paragraf, /pâsifist/ pacifist, /pâsifism/ pacifism,
/topogrâfi/ topografi, /tomogrâfi/ tomografi, /tifus/ tyfus, /diâfrâgm/ diafragma, /diâgrâm/
diagram, /diftong/ diftong, /diktâfon/ diktafon, /râdiogrâfi/ radiografi, röntgen, /sâksofon/
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saxofon, /suflor/ sufflör, /solfât/ sulfat, /solfit/ sulfit, /solfid/ sulfid, /siflis/ syfilis, /sifon/
syfon, /šift/ arbetsskift, /šifr/ ? lösenord, /šifon/ chiffong, fyr, /fâz/ fas (el), /fâšist/ fascist,
/fâšisti/ fascistisk, /fâšism/ fascism, /fâktor/ faktor, faktura, /fâmil/ familj, släkt, /fântom/
fantom, /fânus/ lykta, /fajl/ datafil, /fut/ fot (mått), /futbâl/ fotboll, /futbâlist/ fotbollsspelare,
/foto/ foto, /fotogrâf/ fotograf, /fotogrâfi/ fotografi, /fokstrot/ foxtrot, /fokus/ fokus, /fol/ foul
(i basket), /folklor/ folklor, /fonogrâf/ fonograf, /fibr/ fiber, /fizik/ fysik, /fizikdân/ fysiker,
/fiziki/ fysisk, fysikalisk, /fizionomi/ fysionomi, /fiš/ kassakvitto, kartotekkort, /fiks/ fast pris,
/filsuf/ filosof, /film/ film, /finâl/ final, /fiuz/ propp, säkring, /kârdiogrâf/ kardiograf,
/kârdiogrâfi/ kardiografi, /kâfur/ kamfer, /mikrofon/ mikrofon.
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13. Tecknen för ljuden /j/, /c/, /x/
Här följer tre bokstäver som bara skiljer sig åt beträffande antalet punkter
och punkternas placering.

 = جj
som G i engelskans George eller italienskans Giovanni

 = چc
som rts i svenskans fortsätta eller tsch i tyskans deutsch

 = خx
som ch i Loch Ness eller J i Don Juán

11 a. Lyssna och läs

 جاplats
 جاجیمliten matta
 جادوtrolleri, magi
 جادوییmagisk
 جارtillkännagivande;
flerarmad ljusstake
 جارچیutropare, påannonsör
 جاروkvast
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 جاسوسspion
 جاسوسیspionage
 جاسیگاریaskfat, askkopp
 جالیزgrönsaksland
 جامbägare, glas, fönster
 جانsjäl; snälla, rara
 جانبازhjälte, stuntman
 جانجانیälskad
 جاندارlevande varelse
 جاویدevighet
 جاویدانevig
 جوbäck
 جورlikadan, harmonisk,
symmetrisk
 جورvåld, förtryck
 جورابstrumpa, socka
 جوراجورdiverse, varierande
 جوزnöt, kotte
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 جوشانkokande
 جیبficka
 جیرجیرknarr
 جیشkiss
 جیمförsvinnande
 چاپupplaga, tryckning
 چاپارkurir
 چارfyra (vardagligt)
 چارچوبram
 چارمیخkorsfästelse
 چاشتmellanmål, frukost ?
 چاشنیkrydda, smaktillsats,
dressing
 چاودارråg
 چایدانteburk
 چایکارteodlare
 چایمانförkylning
 چوبträ
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 چوپانherde
 پولtom, övergiven
 چیvad
 چیزsak
 چیستانgåta
 چینrynka, veck
 خاخامrabbin
 خارtagg, törne
 خاراgranit, klippa
 خارتوتkrusbär
 خاردارtaggig
 خاروخاشاکkvistar, löv, gräs
 خاکjord, land
 خاک بوسunderdånig, ödmjuk
 خاکدانslaskhink, asklåda
 خاکروبkvast; gatsopare
 خاکریزvall, fördämning
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 خاکزیlanddjur
 خاگägg
 خالprick, födelsemärke
 خالکوبیtatuering
 خالیtom
 خامrå, omogen
 خوبbra, fin
 خودsjälv, egen
 خودکارautomatisk
 خوراکmat, rätt, föda
 خورخورsnarkning
 خورشیدsolen
 خوشlycklig, glad, behaglig
 خوشابjuice, saft
 خوشبوväldoftande
 خوشبوییdoft
 خوشبینoptimist
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 خوشبینیoptimism
 خوشخوراکgourmet; delikat
 خوشخوراکیgastronomi
 خوشروvacker, fager
 خوشیlycka, glädje
 خوفrädsla, skräck
 خوفناکskrämmande, hemsk
 خوکgris
 خونblod
 خونآشامvampyr
 خونینblodig
 خویsed, vana
 خیشیsläktskap
 خیابانgata
 خیارgurka
 خیارشورsaltgurka
 خیسblöt
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 خیشplog
 خیکmossa
 باجیsyrra
 دارچینkanel
 ساختtillverkning, produktion
 کوچولوpytteliten
 گاریچیkusk
/ju/, /jur/, /jor/,
/xošru/, /xoši/, /xof/.

11 b. Namn

 مونیخ، خورشید، چینی، چین، جامی، جاکارتا،تاجیکی
/tâjiki/ tadzjik, tadzjikisk, /jâkârtâ/ Djakarta, /jâmi/ Djami: Iransk 1400-talspoet, /cin/ Kina,
/cini/ kines, kinesisk, /xuršid/ kvinnonamn, /munix/ München.

11 c. Lånord

 خاویار، چاینیک، چای، جین، جیپ، جوت،جاز
/jâz/ jazz, /jut/ jute, /jip/ jeep, /jin/ jeans, gin, /cây/ te, /câynik/ ?, /xâviâr/ kaviar.

66

© Morgan Nilsson 2009-03-12

14. Utsmyckad form av tecknen för ljuden
/j/, /c/, /x/
Dessa tre bokstäver har sist i ord en utsmyckad form med en stor
nedåthängande båge.
sist

inuti ord

ج

j

ج

چ

c

چ

خ

x

خ

11 d. Lyssna och läs

 باجavgift, skatt
 پارچtillbringare
 پوچtom, innehållslös
 پیچskruv
 تاریخhistoria, tideräkning
 کاخslott
 کاجtall
 کوچflyttning, vandring
 میخspik
© Morgan Nilsson 2009-03-12

67

11 e. Namn

کامبوج
/kâmboj/ Kambodja.

11 f. Lånord

 سویچ، ساندویچ،بودجه
/budje/ budget, /sândvic/ smörgås, /swic/ strömbrytare, tändning (i bil).
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15. Tecknen för initialt /â/, /u/, /i/
Arabiskan har en sådan ljudstruktur att ett ord i princip inte kan börja på
vokal. För att ange att ett ord börjar med vokal skriver man i persiskan
därför ett stumt  اförst i ordet. I ord som börjar med /â/ skrev man
ursprungligen två ا, men snart flyttade man i stället upp det ena tecknet
ovanpå det andra så att det blev آ.
inuti ord

först i ord

ا

â

آ

و

u

او

ی

i

ای

9 a. Enkla persiska ord

 آبvatten
 آبادیbosättning, ort, stad
 آبانskorpionen
(persisk månad)
 آرامlugn, stillsam (adj.)
 آردmjöl
 آزgirighet, begär
 آسانenkel, lätt
 آشlinsgryta
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 آفتابsol
 آمارstatistik
 آنden där
 آوازsång
 اوhan, hon
 اونden där (vard.)
 ایرادuttalande, invändning
 ایستstopp
 ایستادställde sig, stannade
 ایلstam, klan
 ایمانtro
 اینden här
9 b. Sammansatta persiska ord

 آبپاشیvattenslang
 آبدارfärsk, saftig
 آبریزlatrin, toalett
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 آبشارvattenfall
 آبگوشتbuljong
 آبیblå
 آرامیlugn, ro (subst.)
 آنانde där
 آنجاdär
 اونجاdär (vard.)
 اینانde här
 اینجاhär
9 b. Namn

، آکسفورد، آسیا، آزادی، آبادانی، آبادان، آبان،آبادی
، آنکارا، آنتارکتید، آمریکا، آلمانی، آلمان، آلماآتی،آلپ
، ایتالیا، اوگاندا، اوساکا، اورانوس، اورال، اوتاوا،آنیا
 ایرانی،ایران
/âbâdi/ efternamn, /âbân/ mansnamn, /âbâdân/ Abadan: Stad med c:a 500.000 invånare som
ligger på en ö vid Persiska viken i Irans sydvästligaste hörn, invid gränsen till Irak och
Kuwait. Staden övergavs helt under kriget med Irak och hade 1992 c:a 80.000 invånare, men
har sedan vuxit i snabb takt, /âbâdâni/ abadanbo, abadansk, /âzâdi/ Azadi: Namn på en stor
plats i Tehrân och på det där belägna stora kulturcentrum som utgör något av en symbol för
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staden. Ordet betyder frihet, /âsiâ/ Asien, /âksford/ Oxford, /âlp/ Alperna, /âlmâ âti/ AlmaAta /âlmân/ Tyskland, /âlmâni/ tysk, /âmrikâ/ Amerika, /ântârktid/ Antarktis, /ânkârâ/
Ankara, /âniâ/ kvinnonamn, /otâvâ/ Ottawa, /urâl/ Ural, /urânus/ Uranus, /osâkâ/ Osaka,
/ugândâ/ Uganda, /itâliâ/ Italien, /irân/ Iran, /irâni/ iranier, iransk.

9 c. Lånord

، آناناس، آمین، آکروبات، آسفالت، آسانسور،آرتیست
 ایزوتوپ، اونیفورم، اورانیوم، اوت، آوریل،آنتیبیوتیک
/ârtist/ konstnär, skådespelare, /âsânsor/ hiss, /âsfâlt/ asfalt, /âkrobât/ akrobat, /âmin/
amen, /ânânâs/ ananas, /ântibiotik/ antibiotika, /âvril/ april, /ut/ augusti, /orâniom/ uran,
/uniform/ uniform, /izotop/ isotop.
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16. Tecknen för ljuden /e/, /h/
Här näst skall vi bekanta oss med ytterligare ett vokaltecken. Detta tecken
används dock bara sist i ord.
sist i ord
efter pennlyft

sammanskriven

ه

ه

e

12 a. Lyssna och läs

 آرهja (vardagligt)
 باجهhytt, telefonkiosk
 بادهvin
 بادیهöken; skål, pokal
 باشهokej
 بوزینهapa
 بوسهpuss
 بهtill
 پایهmöbelben
 پیادهtill fots
 پیلهpuppa
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 پینهlapp
 پیهfett
 تابهstekpanna
 تاریکخانهmörkrum
 جوجهkyckling
 جیوهkvicksilver
 چایخانهtehus
 خالهmoster
 خانهhus
 دودهsot
 راستهaffärsgata
 رایانهdator
 رودهtarm
 روزنامهdagstidning
 روزهfasta
 ریشهrot
 ریهlunga
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 زیرهkummin
 سادهenkel, vanlig
 سالنامهkalender, almanacka
 سایهskugga
 سهtre
 شانهkam
 کارخانهfabrik
 کاسهskål
 کاشیkakel
 گوشوارهörhänge
 گاوهträkil
 گوسالهkalv
 گوشهhörn, vinkel, vrå
 گیرهhandtag, spänne, tång
 گیوهbomullssko
 لولهrör
 مارچوبهsparris
© Morgan Nilsson 2009-03-12

75

 موریانهtermit
 میوهfrukt
 آبمیوهjuice
12 b. Namn

 کاوه، سوریه، سودابه، روسیه، پونه،اولوف پالمه
/ulof pâlme/ Olof Palme, /pune/ kvinnonamn, /rusie/ Ryssland, /sudâbe/ kvinnonamn,
/surie/ Syrien, /kâve/ mansnamn.

12 c. Lånord

، دیکته، پیگمه، پیگمان، پیستوبه، پوره، پاستوریزه،بوفه
، کاباره، فیله، شوکه، شامپانزه، سوفله،رادیواکتیویته
 مه، موزه، کاناپه، کافه،کابینه
/bufe/ buffé, servering, /pâstorize/ pastöriserad, /pure/ puré, mos, /pistole/ pistol, /pigmân/
pigment, /pigme/ pygmé, /dikte/ diktamen, /râdioâktivite/ radioaktivitet, /sufle/ sufflé,
/šâmpânze/ schimpans, /šoke/ chockad, /file/ filé, /kâbâre/ kabaré, /kâbine/ regering, /kâfe/
café, /kânâpe/ soffa, /muze/ museum, /me/ maj.
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Precis samma tecken används också för att beteckna ljudet /h/. I denna
funktion kan bokstaven förekomma var som helst i ett ord. Om den
förekommer inuti ett ord sammanskrivs den åt båda håll. Denna bostav är
dessutom lite unik eftersom den har fyra olika former beroende på sin
omgivning.
sist i ord
efter pennlyft sammanskriven

h

ه

inuti ord
sammanskriven efter pennlyft

ه

ه

ه

Sist i ord uttalas /h/ väldigt svagt och hörs ofta inte alls.

12 d. Lyssna och läs

 هیچnågot, inget
 آنهاde
آهو
 دادگاهdomstol
 سیاهsvart
 شاهshah, kung
 کارگاهverkstad, ateljé
 کوتاهkort
 گاهیibland
 ماهmåne, månad
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 ماهیfisk
 ناهارlunch
12 e. Namn

 هامبورگ، هاروارد، ناهید،شانگهای
/šânghây/ Shanghai, /nâhid/ kvinnonamn, /hârvârd/ Harvard. /hâmburg/ Hamburg.

12 e. Lånord

 هورا،هال
/hâl/ hall, /hurâ/ hurra.
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Till skillnad från /h/ får tecknet för /e/ däremot aldrig skrivas ihop med en
efterföljande bokstav. Om ett sådant ord ingår i en sammansättning eller
om ordet får en ändelse får tecknet inte skrivas samman med nästa bokstav,
utan pennan måste lyftas för att börja skriva på nytt.
12 e. Lyssna och läs

 روبهروansikte mot ansikte
 شیلهپیلهlurendrejeri, lömskhet
 گیوهبافskomakare
 میزهراهurinrör
 میوهجاتfrukter
 نیمهبازhalvöppen
 نیمهجانhalvdöd
12 f. Lånord

 راندهوو،ایدهآل
/ideâl/ ideal, /rândevu/ rendez-vous.
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17. Tecknet för ljudkombinationen /lâ/
Vissa teckenkombinationer skrivs samman på ett lite speciellt sätt. Den
allra vanligaste sådana kombinationen är
skrivs

lâ

ال

tecknen

ا+ل

13 a. Lyssna och läs

 باالuppe
 پوالدstål
 پوالدیav stål
 تاالبdamm, vattenpöl
 تاالرsalong, sal
 جوالنgalopp
 دوالبskafferi
 کاالvara, produkt
 گیالسkörsbär
 اللstum
 الالییvaggvisa
 اللهtulpan
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 اللیstumhet
 المپglödlampa
 النهfågelbo
 الیهlager, skikt
 الییvadd, stoppning
/jolân/.

13 b. Namn

ایالم
/ilâm/ Ilam.

I enstaka lånord har arabisk stavning lett till att den mera främre vokalen
/a/ skrivs med bokstaven ا.
13 b. Namn

 التویا، کوکاکوال،آتالنتیک
/âtlântik/ Atlanten, /kokakola/ coca-cola, /lâtviâ/ Lettland.

I enstaka lånord har arabisk stavning lett till att den mera främre vokalen
/a/ skrivs med bokstaven ا.
13 c. Lånord
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 المپ، الری، البراتوار، کاپیتوالسیون، سیالب،ساالد
/sâlâd/ sallad, /silâb/ stavelse, /kâpitulâsion/ kapitulation, /lâbrâtuâr/ laboratorium, /lâri/
lastbil, /lâmp/ lampa.
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18. Tecknet för ljudet /ž/
En mindre vanlig bokstav förekommer framför allt i franska lånord. Den
sammanbinds inte med efterföljande bokstad och har därför bara en form.

 = ژž
som j i franskans jour

14 a. Lyssna och läs

14 b. Namn

 ژاله،آرژانتین
/âržântin/ Argentina, /žâle/ kvinnonamn.

14 c. Lånord

، بیولوژی، بورژوازی، اورژانس، ایماژ، آژانس،آباژور
، ژوپ، ژانویه، روژ، دوبالژ، پیژامه، پورسانتاژ،پاساژ
، شوفاژ، سابوتاژ، ژیمناستیک، ژویه،ژورنالیست
،کاردیولوژی

،فیزیولوژیک

،فیزیولوژی

 میتولوژی، مونتاژ، ماساژ، گاراژ،کاردیولوژیست
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/âbâžur/ lampskärm, /âžâns/ byrå, förmedling, /uržâns/ akutmottagning, /imâž/ xxx,
/buržuâzi/ bourgeoisie, /bioloži/ biologi, /pâsâž/ passage, /pursântâž/ procentandel,
/pižâme/ pyjamas, /dublâž/ dubbning, /rož/ läppstift, /žânvie/ januari, /žup/ kjol, /žurnâlist/
journalist, /žimnâstik/ gymnastik, /sâbotâž/ sabotage, /šofâž/ centralvärme, element,
/fizioloži/ fysiologi, /fizioložik/ fysiologisk, /kârdioloži/ kardiologi, /kârdioložist/ kardiolog,
/gârâž/ garage, /mâsâž/ massage, /montâž/ montage, montering, /mitoloži/ mytologi.
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19. Vokalerna /e/, /a/, /o/
I persiskan skriver man normlat inte ut vokalerna /e/, /a/, /o/ inuti ord. Det
gäller alltså att redan känna till ordet för att kunna uttala det korrekt.
Eftersom dessa tre vokalljud inte skrivs ut råder det dessutom inte alltid
full enighet bland alla presisktalande om hur ett enskilt ord faktiskt skall
uttalas, utan vissa ord kan variera en liten aning i uttalet mellan olika
personer.

15 a. Icke-persiska namn

، اودسا، اوترخت، آمستردام، آرمنستان، آدالید،آتن
، برلین، بردو، بخارست، بارسلون، ایسلند،ایرلند
، بیتلز، بوداپست، بن، بلگراد، بلژیک، برن،برمینگهم
، پکن، پپسی، پامپلونا، پالرمو، پاکستان، پاسادنا،بیروت
، تلدو، تفلیس، ترکیه، ترکمنستان، تالین، تاشکنت،پمپی
، چارلز دیکنز، جیمز باند، تهران، تونس،تورنتو
، دنیپر، دنور، دماوند، درسدن، دربن، چک،چرچیل
، روزولت، روتردام، دوشنبه، دوسلدورف،دورن دورن
، ساردنی، ژنو، ژاپن، زاگرب، ریودوژانیرو،ریکیاویک
،سالتلیکسیتی
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،ساکرامنتو

،ژوهانسبورگ
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سانفراسیسکو ،سریالنکا ،سنپترزبورگ ،سندیگو،
سنگاپور ،سیاتل ،سیالن ،سینسینتی ،فنالند ،فیالدلفیا،
کابل ،کامرون ،کبک ،کپنهاگ ،کراچی ،کرت،
کردستان ،کرواسی ،کلرادو ،کلن ،کلیولند ،کمبریج،
کن ،کنیا ،کوزوو ،کویت ،گرانادا ،گرجستان ،گالسگو،
گوتنبورگ ،گوتینگن ،لبنان ،لندن ،السوگاس،
لوسآنجلس ،لهستان ،لیختنشتاین ،لیسبن ،لیورپول،
مارسی ،مجارستان ،مدیترانه ،مدیسون ،مسکو ،مکزیکو،
ملبورن،

ممفیس،

منچستر،

مونپلیه،

مونترآل،

مونتهنگرو ،ناپل ،نروژ ،نشویل ،نووسیبیرسک ،نیسان،
نیوزیلند ،واشنگتن ،والتا ،ورشو ،ولگوگراد ،ویسبادن،
ویلز ،وین ،هانوفر ،هرزگووین ،هلسینکی ،هلند ،هند،
هندوستان ،هنگکنگ ،یمن
/âten/ Aten, /âdelâid/ Adelaide, /ârmenestân/ Armenien, /âmsterdâm/ Amsterdam, /utrext/
Utrecht, /udesâ/ Odessa, /irland/ Irland, /island/ Island, /bârselon/ Barcelona, /boxârest/
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Bukarest, /bordo/ Bordeaux, /berlin/ Berlin, /berminghem/ Birmingham, /bern/ Bern,
/belžik/ Belgien, /belgrâd/ Belgrad, /bon/ Bonn, /budâpest/ Budapest, /bitelz/ Beatles,
/beyrut/ Bejrut, /pâsâdenâ/ Pasadena, /pâkestân/ Pakistan, /pâlermo/ Palermo,
/pâmpelonâ/ Pamplona, /pepsi/ Pepsi, /peken/ Peking, /pompey/ Pompeii, /tâškent/
Tasjkent, /tâlin/ Tallinn, /torkmenestân/ Turkmenistan, /torkie/ Turkiet, /teflis/ Tbilisi, Tiflis,
/toledo/ Toledo, /toronto/ Toronto, /tunes/ Tunis, /tehrân/ Teheran, /jeymz bând/ James
Bond, /cârlez dikenz/ Charles Dickens, /cercil/ Churchill, /cek/ Tjeckien, /derban/ Durban,
/deresden/ Dresden, /damâvand/ Damavand (Irans högsta berg), /denver/ Denver,
/denieper/ Dnepr, /duran duran/ Duran Duran, /duseldorf/ Düsseldorf, /došanbe/
Dusjanbe, /roterdâm/ Rotterdam, /ruzvelt/ Roosevelt, /rejkiâvik/ Reykjavik, /riodožâneyro/
Rio de Janeiro, /zâgreb/ Zagreb, /žâpon/ Japan, /ženev/ Genève, /žohânesburg/
Johannesburg, /sârdeni/ Sardinien, /sâkrâmento/ Sacramento, /sâlt leyk siti/ Salt Lake City,
/sân ferânsisko/ San Francisco, /serilânkâ/ Sri Lanka, /san peterzburg/ Sankt Petersburg,
/san diego/ San Diego, /sengâpor/ Singapore, /siâtel/ Seattle, /seylân/ Ceylon, /sinsineti/
Cincinnati, /fanlând/ Finland, /filâdelfiâ/ Philadelphia, /kâbol/ Kabul, /kâmerun/ Kamerun,
/kebek/ Québec, /kopenhâg/ Köpenhamn, /karâci/ Karachi, /keret/ Kreta, /kordestân/
Kurdistan, /kerovâsi/ Kroatien, /kolorâdo/ Colorado, /koln/ Köln, /kelivland/ Cleveland,
/kemberij/ Cambridge, /kan/ Cannes, /keniâ/ Kenya, /kozovo/ Kosovo, /koveyt/ Kuwait,
/gerânâdâ/ Granada, /goryestân/ Georgien, /gelâsgo/ Glasgow, /gotenborg/ Göteborg,
/gotingen/ Göttingen, /lâs vegâs/ Las Vegas, /lobnân/ Libanon, /landan/ London, /losânjeles/
Los Angeles, /lehestân/ Polen, /lisbon/ Lissabon, /lixteneštâin/ Liechtenstein, /liverpul/
Liverpool, /mârsey/ Marseille, /majârestân/ Ungern, /mediterâne/ Medelhavet, /medison/
Madison, /mosko/ Moskva, /mekziko/ Mexico, /melborn/, Melbourne, /memfis/ Memphis,
/mencester/ Manchester, /monpelie/ Montpellier, /montreâl/ Montréal, /monte negro/
Monte Negro, /nâpel/ Neapel, /norvež/ Norge, /nešvil/ Nashville, /novosibirsk/ Novosibirsk,
/neysân/ Nissan, /nyuzilend/ Nya Zeeland, /vâšengton/ Washington, /vâletâ/ Valletta,
/varšo/ Warszawa, /visbâden/ Wiesbaden, /volgogrâd/ Volgograd, /veylz/ Wales, /vian/
Wien, /hânofer/ Hannover, /herzegovin/ Hercegovina, /helsinki/ Helsingfors, /holand/
Holland, /hend/ Indien, /hendustân/ Indien, /hong kong/ Hongkong, /jaman/ Jemen.

15 b. Lånord

، بالکن، اینترنت، اوپرا، آسپرین، آدرس،آپارتمان
، پرستیژ، بیفتک، بنزین، بمب، بلیت، بلوک،بلوس
، تراس، تراژدی، پلیس، پالک، پالستیک، پالژ،پست
، ترانزیستور، ترانزیت، تراموای، تراکتور،ترافیک

© Morgan Nilsson 2009-03-12

87

ترانسپرت،

ترانسفورماتور،

ترموس،

ترموستات،

ترمومتر ،ترمینال ،ترن ،ترور ،تروریست ،ترومبون،
تریبون ،تریکو ،تز ،تست ،تلفن ،تلویزیون ،توالت،
تیوبلس ،دسامبر ،دسر ،دکتر ،دالر ،دلفین ،دموکرات،
دموکراتیک ،دموکراسی ،دیزل ،راکت ،راکتور ،رزرو،
رستوران ،رمان ،ریل ،ژله ،سپتامبر ،سریال ،سفلیس،
سکس ،سلوفان ،سلولز ،سماور ،سمبول ،سمبولیسم،
سمپاتی ،سمپاتیک ،سمپوزیوم ،سناریو ،سوپرمارکت،
سینما ،سینماتوگرافی ،شکالت ،فتوکپی ،فدراسیون،
فرم،

فریزر،

فسفر،

فالسک،

فوریه،

فونتیک،

فیزیوتراپ ،فیلتر،کارامل ،کامپیوتر ،کباب ،کبرا ،کت،
کد ،کراوات ،کرد ،کرم ،کریسمس ،کالس ،کلوب،
کمپوت ،کودتا ،کیترینگ ،کیک ،گالش ،گرانر ،گرم،
گل ،لیبرال ،مد ،مدرن ،مسلم ،مسلمان ،مکانیک،
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، وازلین، نیکل، نوامبر، موتورسیکلت نفت،میلیگرم
 یهود، ین، ید، هلیکوپتر، هتل،  وتو،واکسن
/âpârtemân/ lägenhet, /âdres/ adress, /âsperin/ aspirin, /operâ/ opera, /internet/ internet,
/bâlkon/ balkong, /bolus/ blus, /bolok/ hyreshus, /belit/ biljett, /bomb/ bomb, /benzin/
bensin, /biftek/ biff, /perestiž/ prestige, /post/ post, /pelâž/ badstrand, /pelâstik/ plast,
plastflaska, /pelâk/ husnummer, /polis/ polis, /terâžedi/ tragedi, /terâs/ terrass, /terâfik/
trafik, /terâktor/ traktor, /terâmvây/ spårvagn, /terânzit/ transit, /terânzistor/ transistor,
/terânsport/ transport, /terânsformâtor/ transformator, /termos/ termos, /termostât/
termostat, /termometr/ termometer. /terminâl/ terminal, /teran/ tåg, /teror/ terror, /terorist/
terrorist, /terombon/ trombon, /teribun/ tribun, /teriko/ trikå, /tez/ tes, avhandling, /test/
test, /telefon/ telefon, /televizion/ teve, television, /tovâlet/ toalett, /tiubles/ däck utan
innerslang, /desâmbr/ december, /deser/ dessert, efterrätt, /doktor/ doktor, /dolâr/ dollar,
/dolfin/ delfin, /demokrât/ demokrat, /demokrâtik/ demokratisk, /demokrâsi/ demokrati,
/dizel/ diesel, /râket/ raket, /reâktor/ reaktor, /rezerv/ reservation, /resturân/ restaurang,
/român/ roman, /reyl/ skena, /žele/ gelé, /septâmbr/ september, /seriâl/ tv-serie, /seflis/
syfilis, /seks/ sex, /solofân/ cellofan, /seluloz/ cellulosa, /samâvar/ samovar, /sambol/
symbol, /sambolism/ symbolism, /sampâti/ sympati, /sampâtik/ sympatisk, /sampozium/
symposium, /senârio/ scenario, filmmanus, /supermârket/ stormarknad, /sinemâ/ bio,
/sinemâtogrâfi/ filmindustri, /šokolât/ choklad, /fotokopi/ fotokopia, /federâsion/ federation,
/form/ blankett, /ferizer/ frysskåp, frysbox, /fosfor/ fosfor, /felâsk/ termos, /fevrie/ februari,
/fonetik/ fonetik, /fizioterâp/ sjukgymnast, /filter/ filter, /kârâmel/ karamell, /kâmpyuter/
dator, /kabâb/ grillat kött, kebab, /kobrâ/ kobra, /kot/ jacka, /kod/ kod, riktnummer,
/kerâvât/ slips, /kord/ kurd, /kerem/ kräm, salva, /kerismas/ jul, /kelâs/ klass, /kolub/ klubb,
/kompot/ kompott, /kudetâ/ statskupp, /keytering/ catering, /keyk/ tårta, /gâloš/ galosch,
/gerâmer/ grammatik, /garam/ gram, /gol/ mål, /liberâl/ liberal, /mod/ mode, /modern/
modern, /moslem/ muslim, /moselmân/ muslimer, /mekânik/ mekaniker, mekanik,
/miligram/ milligram, /motorsiklet/ motorcykel, /naft/ olja, /novâmbr/ november, /nikel/
nickel, /vâzelin/ vaselin, /vâksan/ vaccin, /veto/ veto, /hotel/ hotell, /helikopter/ helikopter,
/yod/ jod, /yen/ yen, /yahud/ jude.

Vidare skall vi uppmärksamma en persisk ljudregel som säger att ett
persiskt ord inte kan börja med två konsonanter. Detta gör att många
lånord blir problematiska för många persisktalande att uttala. Vissa har lärt
sig att sådana lånord i vissa fall uttalas med två inledande konsonanter,
andra har mera svårt att få till ett sådant uttal. Därför kan olika personer ha
lite olika uttal. Den första kategorin ord som vi skall öva är därför ord som
i persisk skrift börjar med en konsonant följd av /r/ eller /l/.
De personer som tillämpar ett helt persisk uttal skjuter då alltid en vokal
efter den första konsonanten. Vissa personer har däremot lärt sig att det i
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vissa främmande ord och namn av den här typen inte skall finnas någon
vokal mellan de två första konsonaterna.
Den vokal som skjuts in är oftast /e/, men om nästa vokal är /â/
förekommer även /a/, och om nästa vokal är /u/ finns en tendens att uttala
ett inskjutet /o/. Här kan man se en tendens till harmoni mellan vokalerna i
ordet.
Personer som kan främmande språk och känner till ordens urspungsuttal
kan dock ibland använda ett uttal utan denna inskottsvokal.

15 a. Icke-persiska namn

، فرانکفورت، فرانسه، پرو، پراک، بالروس،براتیسالوا
/berâtislâvâ/ Bratislava, /belârus/ Vitryssland, /p(e)râg/ Prag, /peru/ Peru, /ferânse/
Frankrike, /ferânkfurt/ Frankfurt,.

Kom ihåg att initialt  وoch  یalltid representerar konsonanterna /v/ resp.
/j/. Dessutom kan  وeller  یsom står mellan två konsonanter föregås
och/eller följas av en icke utskriven vokal och därmed representera /v/
resp. /j/.
Observera också att namn och lånord i persiskan många gånger uttalas med
/o/ resp. /e/ medan motsvarande ord i svenskan innehåller /u/ resp. /i/.
Detta beror på att dessa ord i svenskan har fått sin form i enlighet med de
regler som råder i den klassiska arabiskans vokalsystem.

15 b. Sammansättningar av lånord
Vidare kan två substantiv fogas samman med hjälp av ett e. Detta e
motsvarar engelskans of eller franskans och spanskans de. Dessvärre skrivs
vanligtvis inte heller detta e ut. I många fall bildar man dessutom med
hjälp av ändelsen -/i/ ett adjektiv av det efterföljande ordet.
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 کیوسک تلفن،کد پستی
/kod e posti/ postnummer, /kiusk e telefon/ telefonkiosk.

Betydligt svårare blir det naturligtvis för en utlänning att läsa inhemska
persiska ord när skriften saknar vissa vokaler. För att underlätta sätter man
i läroböcker och ordböcker därför ut små hjälptecken för att markera
vokalerna /e/, /a/, /o/.

ِ = e
َ = a
ُ = o
Vokalen skall uttalas efter den konsonant som hjälptecknet är placerat
ovanför eller under.
För att markera att  وskall uttalas /ow/ kan också ett litet ُ /o/ placeras
före tecknet  و/w/, som i grund och botten representerar det konsonantiska
elementet i diftongen, t.ex.  ُدور/dowr/ varv, runt.
På samma sätt uttalas den vanliga ortografins  یi en lång rad ord som
diftongen /ej/. För att markera detta i läroböcker och ordböcker placeras
naturligtvis ett litet ِ /e/ före tecknet  یsom ju i dessa ord representerar
diftongens konsonantiska elementet /j/.

15 c. Läs och lyssna

 آدَمmänniska
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 آمَدkom
 آ َمدَمjag kom
 آ َمدَنatt komma
 آ َمدَندde kom
 آهَنjärn
 آِینهspegel
 اَدارهkontor
 َادَبیاتlitteratur
 ِایوانterrass, veranda
 با هَمtillsammans
 ُبخُرät (imp.)
دو
ُ  ِبspring (imp.)
 بِدهge (imp.)
 ِبرِنجris
 ُبرُوgå (imp.)
 بَستَنیglass
 بِسیارmycket, många, väldigt
92
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 ُبکُنgör (imp.)
 بِگوsäg
 بِگیرta (imp.)
 ِبنُدرَتsällan
 بودَنatt vara
 بودَمjag var
 بودَندde var
 بَهارvår (årstid)
 بیکَسensam, utan vänner
 بیکَسیensamhet
 بیمارِستانsjukhus
 پُرسیدhan, hon frågade
 پَروانهfjäril
 پَنجfem
 پِیمانهmått
 تَبfeber
 تُرشsur, syrlig
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 تِستtest
 تِشنهtörstig
 تِکهskiva
 تَلخbitter, besk, skarp
 تَمرینövning
 تَنبَلlat
 تُندsnabb, fort
 تَنهاensam
 چادُرslöja; tält
 چَترparaply, parasoll
 چِراvarför
 چَرمskinn, läder
 چَهارfyra
 خَرابsönder, trasig
 خَربُزهhonungsmelon
 خِرسbjörn
 دامَنkjol
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 دَرdörr; i
 دَریاhav
 دَستhand
 دَفتَرچهhäfte
 دُمsvans
 دَندانtand
 دَندهväxel
 دُنیاvärld
 دُوtvå
 دَویدsprang
 دَویدَمjag sprang
 دَهtio
 دِیstenbocken (tionde
månaden)
 دیدَمjag såg
 دیدَندde såg
 دِیرkloster
 َرمِزانramadan
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 رَنگfärg
 روز ِبخِیرgod dag
 زَبانspråk
 زَردgul
 ِزرَنگduktig, smart
 زَنkvinna
 زِندانfängelse
 سادهدِلnaiv, godtrogen
 سادهدِلیenfaldighet
 ساکِتtyst
 سِتارهstjärna
 سُرخröd
 سُرخابläppstift, rouge
 سَردkall
سفَر
َ resa
 سِفیدvit
 سَفیرambassadör
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 سَگhund
 سُمhov (på häst)
 سُنبُلhyacint
 سَنگsten
 سَنگینtung
 شَبnatt, kväll
 شَبانherde
شتُر
ُ kamel
 شَرابvin
 شُستhan, hon tvättade
 شِشsex
شکَر
ِ socker
 شُماni
 شِناsimning
 شِویدdill
 شَهرstad
 سِیلhögvatten
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 فَرداi morgon
 فَرشmatta
 فُروشگاهaffär, butik
 ِکبریتtändsticka
 کِتابbok
 کِتابخانهbibliotek
 کَدوpumpa
 َکرَمheder
 کِرمmask
 کِشوَرland
 کَفشsko
 کُالهmössa
 گِرانdyr
 گُربهkatt
 گُرگvarg
 گَرمvarm
 گُلblomma
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 گَلوhals
 لَبläpp
 لَواشtunnbröd
 ماندَنstanna kvar, återstå
 مِدادpenna
 مَزهmossa
 مُژهögonfrans
 مَنjag
 مَهتابmånsken
 مِیvin
 میُبرَمjag skär
 میبُریdu skär
 میُبرَدhan, hon skär
 میبُریمvi skär
 میبُریدni skär
 میُبرَندde skär
 مِیدانtorg
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 مِیمونapa
 مینِویسَمjag skriver
 مینِویسیdu skriver
 مینِویسَدhan, hon skriver
 مینِویسیمvi skriver
 مینِویسیدni skriver
 مینِویسَندde skriver
 مِبدانtorg
 مِیلlust, behag, önskan
 َندَویدsprang inte
 َندَویدَمjag sprang inte
 َنمَدfilt
 َنمَکsalt
 َنوَدnittio
 ِنوِشتhan, hon skrev
 نُهnio
 نِیvass; flöjt
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 نَیامَدkom inte
 نَیا َمدَمjag kom inte
 نَیا َمدَندde kom inte
 َوoch
 وَرزِشidrott, sport
 وَرنvikt
 َوزیرminister
 ِولَرمljum, ljummen
 وَلیmen
 هاوَنmortel
 هِزارtusen
 هَشتåtta
 هَفتsju
 هُلوpersika
 هَمockså
 هَمسایهgranne
 َهمکِالسklasskamrat
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 هَمهalla
 هَمیشهalltid
 هِندِوانهvattenmelon
 هَواväder
 هَواپِیماflygplan
 یِکen, ett
 یَلداvintersolstånd,
midvinterfest
/tanbal/ -[mb]-, /sonbol/ -[mb]-.

15 d. Persiska namn

، گُلنَر، شَمسی، سیامَک، سِتاره، رَشت، رِی، پَیام،پَروین
 هومَن، نَسرین، نادَر، مُحسِن، مِهدی، مِسر،لِیال
/parvin/ kvinnonamn, /payâm/ mansnamn, /rey/ stad med 1,75 milj. inv. på 1600 m. höjd
mitt i södra halvan av Iran, 93 mil söder om Tehrân, 50 mil söder om Esfahân, Rej är Irans
tredje stad och var en gång Persiens huvudstad, i dag är Rej huvudstad i provinsen Fârs, /rašt/
stad med drygt en halv miljon invånare vid västra delen av Kaspiska havets kust, /setâre/
kvinnonamn, /siâmak/ mansnamn, /šamsi/ kvinnonamn, /golnar/ kvinnonamn, /leylâ/
kvinnonamn, /mesr/ Egypten, /mehdi/ mansnamn, /mohsen/ mansnamn, /nâdar/ mansnamn,
/nasrin/ kvinnonamn, /human/ mansnamn.
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Först i ord markeras dock vokalerna /a/, /e/, /o/, men ett problem är trots
det att de alla tre markeras med ett och samma skrivtecken, oftast med
tecknet ا.
Observera särskilt att detta medför att initialt  اوoch  ایinte riktigt alltid
representerar vokalerna /u/ resp. /i/. I ett fåtal ord representerar nämligen
samma teckenkombinationer i stället ljudkombinationerna /av/, /ev/, /ov/
resp. /aj/, /ej/, /oj/.
Vidare är det viktigt att notera att de allra flesta lånord som i
originalspråket börjar med /s/ följt av konsonant förses med ett initialt /e/.
Försök nu själv lista ut vilka lånord som döljer sig nedan och försök uttala
orden för dig själv med lämpliga vokaler. Lyssna sedan igenom hela listan
och lyssna uppmärksamt för att se om du gissat rätt.

15 e. Namn

، اروپا، ارمنستان، ادینبورگ، اتیوپی، اتریش،ابردین
، استالین، اسپیتسبرگن، اسپانیایی، اسپانیا،ازبکستان
،اسرایل

،استونی

،استکهلم

،استرالیا

،استانبول

، اسلو، اسالمآباد، اسکوپیه، اسکاتلند،اسکاندیناوی
، انکوریچ، امریکا، البروس، اکالهوما، اسلوونی،اسلواکی
 رولینگ استونز، انگلیسی،انگلستان
/aberdin/ Aberdeen, /otriš/ Österrike, /etiopi/ Etiopien, /edinburg/ Edinburgh,
/arm?e?nestân/ Armenien, /orupâ/ Europa, /ozbekestân/ Uzbekistan, /espâniâ/ Spanien,
/espâniâyi/ spansk, spanjor, /espits bergen/ Spetsbergen, /estânbol/ [estâmbol] Istanbul,
/ostrâliâ/ Australien, /estokholm/ Stockholm, /estoni/ Estland, /esrâil/ Israel, /eskândinâvi/
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Skandinavien, /eskâtland/ Skottland, /eskopie/ Skopje, /eslâmâbâd/ Islamabad, /oslo/ Oslo,
/eslovâki/ Slovakien, /esloveni/ Slovenien, /eštutgârt/ Stuttgart, /oklâhomâ/ Oklahoma,
/elberus/ Elbrus, /emrikâ/ Amerika, /enkorij/ Anchorage, /engelestân/ England, /engelisi/
engelsk, engelsman, /roling estonz/ Rolling Stones.

15 f. Lånord

، استارت، استادیوم، استاتیک، اسپاگتی، اتوبوس،اپراتور
، المپیک، اکتبر، اسالید، استودیو، استودنت،استامپ
 ایدز،الیویه
/operâtor/ öperatör, /otobus/ buss, /espâgeti/ spagetti, /estâtik/ statisk, /estâdiom/ stadion,
/estârt/ start, /estâmp/ stämpeldyna, /estudio/ studio, /eslayd/ diabild, /oktobr/ oktober,
/olempik/ olympiska spelen, /olivie/ potatissallad med kyckling, /aydz/ aids.

Svårare är det naturligtvis åter igen att räkna ut vilken vokal som skall
uttalas initialt i inhemska persiska ord. För att underlätta sätter man därför
även här ut de små hjälptecknen i läroböcker och ordböcker.

15 g. Läs och lyssna

 اَبرmoln
 اِجارهhyra
 اَرزانbillig
 اَسبhäst
 اَستär
 اُستادlärare, professor
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 اَفسانهlegend, sägen, saga
 اِمامimam
 اِمسالi år
 اُمیدhopp, förhoppning
 اَنارgranatäpple
 اَندامkropp
 اَندیشهtänkande
 اَنگورdruvor
 اِیhallå, hör upp
15 h. Persiska namn

 اَهواز، اَحمَد،اَفسانه
/afsâne/ kvinnonamn, /ahmad/ mansnamn, /ahvâz/ stad i sydvästra Iran med en miljon
invänare.
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20. Tecknen för ljudet /q/
Vi har nu kommit till det sista ljudet i persiskan. Det är ett lite ovanligare
och lite svårare ljud som inte är vanligt i mera kända språk. Det bildas på
ett sätt som liknar /g/, alltså genom att luftströmmen täpps till och sedan
åter släpps fram med ett litet ”explotionsljud” som resultat. Skillnaden
består dock i att /g/ bildas baktill i munhålan genom att tungans bakre del
pressas bakåt och uppåt. /q/ bildas i stället genom att tungroten pressas
bakåt och neråt så att luftströmmen täpps till en bit ner i svalget.
Uttalet kan varierar dock en del, lite så som uttalet av svenskans sje-ljud
varierar mellan olika personer och i olika positioner i ordet. T.ex. uttalar
väldigt många detta ljud på olika sätt i orden sjuk resp. dusch, men man
anser ändå att det är frågan om samma svenska ljud i båda fallen.
Först i ord uttals /q/ som en tonande explosiva där luftströmmen stoppas
för ett ögonblick. Inuti ord uttalas det däremot som en tonande frikativa
med en kontinuerlig luftström. Sista i ord förekommer båda uttalen, men
explosivan är vanligast.
I vissa fall blir dock uttalet tonlöst på grund av att det inträffar assimilation
med en angränsande tonlös konsonant, t.ex. uttalas /vaqt/ tid som [vaxt].
Precis som /h/ har /q/ fyra olika former beroende på positionen i ordet.
sist i ord
efter pennlyft sammanskriven

q

غ

inuti ord
sammanskriven efter pennlyft

غ

غ

غ

16 a. Lyssna och läs

 اَغلَبofta
 باغträdgård
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 باغبانträdgårdsmästare
چراغ
ِ lampa
drickjogurt
 دوغEn blandning av lika delar jogurt
och vatten med lite salt tillsatt.

 شُلوغträngsel, stökig och
högljudd folkhop
 مُرغhöna
 یوغok
XX b. Namn

 بلغارستان، بغداد،آفغانستان
/âfqânestân/ Afghanistan, /baqdâd/ Bagdad, /bolqârestân/ Bulgarien.

XX c. Lånord

 مغازه،جغرافی
/jeqorâfi/ geografi, /maqâze/ affär.
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21. Tecken som främst förekommer i
arabiska lånord
De bokstäver som gåtts igenom hittills är egentligen fullt tillräckliga för att
representera de ljud som finns i persiskan. Utöver dessa används dock
ytterligare ett antal bokstäver i ord av främmande ursprung, främst i
arabiska lånord. Det beror på att arabiskan har ett antal ljud som saknas i
persiskan. Ord med sådana bokstäver har behållit sin ursprungliga
stavning. Uttalet har däremot anpassats till det persiska ljudsystemet.
Därigenom har vissa persiska ljud kommit att skrivas på flera olika sätt i
lånord. Detta rör ljuden /t/, /s/, /z/, /h/, /q/.
/t/ skrivs i ursprungligt persiska ord med tecknet ( تfinalt )ت, medan det i
lånord även skrivs som ط.

 = طt
XX a. Lyssna och läs

 طَالguld
 طولlänge
 اُطوstrykjärn
طور
ُچ
ِ hur, hurdan
 خیاطgård
/talâ/, /tul/, /otu/, /cetor/, /xiât/.

XX b. Namn
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. فلسطین،خارطوم
/xârtum/ Khartoum, /falestin/ Palestina.

XX c. Lånord

 طالبان، طالب، شیطان، سلطان،بطری
/botri/ flaska, /soltân/ sultan, /šeytân/ satan, /tâleb/ lärjunge, /tâlebân/ lärjungar.
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/s/ skrivs i ursprungligt persiska ord med tecknet ( سfinalt )س, medan det
i lånord även skrivs som ( ثfinalt  )تeller ( صfinalt )ص. Observera att
det första tecknet kompletterar serien  ب، ی، پ، ن،ت.
sist

inuti ord

ث

s

ث

ص

s

ص

Lyssna och läs

 ثَلثtredjedel
 صافیsil, filter
 اِستِثناundantag
 تَصمیمbeslut
 تَصویرbild
 خالصren, netto
 فَصلårstid
 کَثیفsmutsig
 لَثهtandkött
 ِمثِلordspråk, talesätt
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XX b. Namn

 صوفیه، صربستان، اندلوثیا،اصفهان
/esfahân/ Esfahan (stad i Iran), /andalusiâ/ Andalusien, /serbestân/ Serbien, /sofie/ Sofia.

XX c. Lånord

صفر
/sefr/ noll.
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/z/ skrivs i ursprungligt persiska ord med tecknet ز, medan det i lånord
även skrivs som ذ,  ظeller ( ضfinalt )ض.

 = ذz
 = ظz
ض/ = ضz
XX a. Persiska ord

 ُذرَتmajs
 ظُهرmiddag, kl. 12
 غَذاmat
 ُگذَرنامهpass
 لَذیذdelikat, jättegott
 مَریضsjuk
 مُوا ِظبförsiktig
XX b. Persiska personnamn

رِضا
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/rezâ/ man.

XX b. Icke-persiska geografiska namn

 ریاض،آذربایجان
/âzerbâyjân/ Azerbajdzjan, /riâz/ Riyadh.

XX c. Lånord

ححححح
/hhhh/ hhhhh.
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/h/ skrivs i ursprungligt persiska ord med tecknet  ه، ه، ه،ه, medan det i
lånord även skrivs som ( حfinalt )ح. Observera att tecknet utgör grunden
för serien  خ، ج،چ.
sist

ح

inuti ord

h

ح

XX a. Persiska ord

 حاشاaldrig i livet
 حاضِرfärdig, redo
( حالhäslo)tillstånd
 حاالnu, för närvarande
 حَرفord, samtal
حَسود
حَسودی
 حوریskönhet (kvinna)
 حولوحوشomgivning
 راحväg
سحَر
َ solned/uppgång
 صُبحmorgon
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 صُبحانهfrukost
 صُحبَتsamtal
 مُحیطmiljö
XX b. Persiska personnamn

 وَحید، مَسیح، مُحسِن، َفرَح، حَمید،حامِد
/hâmed/ man, /hamid/ man, /farah/ kvinna, /mohsen/ man, /vahid/ man.

XX b. Icke-persiska personnamn

مسیح
/masih/ Messias.

XX c. Lånord

حالل
/halâl/ tillåtet.
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/q/ skrivs i ursprungligt persiska ord med tecknet  غ/  غ/  غ/  غmedan
det i en lång rad lånord i stället skrivs med tecknet ( قfinalt )ق. Uttalet är
dock precis detsamma.
sist

ق

inuti ord

q

ق

XX a. Persiska ord

 قاشُقsked
 قالیmatta
 قَطهskiva
 قولlöfte
 قیفtratt
 آقاherre, farbror (ej släkt)
 اُجاقkamin, eldstad
 اُطاقrum
 بُشقابtallrik
 چاقtjock, fetlagd
 چاقالوtjockis
 چاقوkniv
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 چاقیfetma
 حَقrätt
صدَقه
َ offergåva (åt död), allmosa
 َطبَقهvåning, plan, etage
 َفقَتbara
 قالیmatta
 قَطارtåg
 َقلَمpenna
 قوریtekanna
 مَقالهartikel, uppsats
XX b. Icke-persiska geografiska namn

، قرطبه، قبرس، قاهره، دمشق، پرتقال،افریقا
 مقدونیه، قفقاز، قزاقستان،قرقیزستان
/efriqa/ Afrika, /porteqâl/ Portugal, /damešq/ Damaskus, /qâhere/ Kairo, /qebres/ Cypern,
/qortabe/ Córdoba, /qerqizestân/ Kirgizien, Kirgizistan, /qazâqstân/ Kazakstan, /qafqâz/
Kaukasus, /maqedonie/ Makedonien.

XX c. Lånord
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 قهوه، قرآن، قایق، قانون، پرتقالی،پرتقال
/porteqâl/ apelsin, /porteqâli/ orange, apelsin-, /qânun/ lag, /qâyeq/ båt, /qor-ân/ koranen,
/qahve/ kaffe.
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Ett annat arabiskt skrivsätt är att sist i ord skriva  ًاför att markera den
arabiska adverbändelsen /an/. Många gånger utelämnas dock det lilla
tilläggstecknet, vilket innebär att finalt  اalltså i vissa fall skall läsas som
/an/.

XX a. Persiska ord

 اَصًاöver huvud taget
 بَعدًاsenare
 تَقریبًاnästan. ungefär
 حَتمًاbestämt, säkert, måste
 قَلبًاhjärtligt
 لُطفًاvar snäll, tack, please
ال
ً  َم َثtill exempel
/lotfan/, /ba’dan/.
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Ytterligare ett typiskt arabiskt skrivsätt är att sist i ord skriva  ًةvilket
utläses /tan/. Förpersiskad stavning med  تًاförekommer dock också.
XX a. Persiska ord

 حَقی َق ًة ـ حَقیقَتًاegentligen
/haqiqatan/.
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22. Tecknen för stöt
Slutligen finns ett ljud som egentligen bara förekommer såsom
betydelsebärande i ord av främmand ursprung. Det handlar om s.k. glottal
stop, eller det ljud som i danskan kort och gott kallas stöt. Detta ljud skrivs
med samma grundtecken som ljudet /q/, men utan den lilla pricken ovanför
tecknet.
sist i ord
efter pennlyft sammanskriven

/’/

ع

inuti ord
sammanskriven efter pennlyft

ع

ع

ع

I vardaglig persiska uttalas inte denna bokstav. I vårdat språk uttalas den
efter vokal. Om den inte står intill någon vokal uttalas den så gott som
aldrig.
Lyssna och läs

 اَعدادräkneord, siffror
 بَعدsedan
 جُمعهfredag
 طَبیعَتnatur
 قَطعhugg, snitt, avbrott
 مَزرَعهgård, farm
XX b. Icke-persiska geografiska namn

 عربستان، عربی، عرب،عراق
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/erâq/ Irak, /arab/ arab, /arabi/ arabisk, /arabestân/ Arabien.

XX c. Lånord

 شیعی، ساعَت،زعفِران
/za’ferân/ saffran, /sâ’at/ timme, klocka, /ši’i/ shiitisk.
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I vissa lånord markeras initial vokal med bokstaven  عi stället för med ا.
Även ovanför denna bokstav anges vokalerna /a/, /e/, /o/ med hjälp av de
små hjälptecknen.
periska ord

vissa lånord

initialt

آ

عا

/â/

او

عو

/u/

ای

عی

/i/

َا

َع

/a/

ِا

ِع

/e/

ُا

ُع

/o/

XX a. Persiska ord

 عادَتvana
 عالَمvärld
 َعدَدsiffra
 عَصرkväll
 عَکسbild
 عُمومیallmän
I vissa lånord markerar initialt
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عی

en diftong med konsonantern /j/.
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عِیب
عِید
XX b. Persiska personnamn

عَلی
/ali/ mansnamn.

XX c. Lånord

ععععع
/xxxx/ xxxx.
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Ett par andra arabiska skrivsätt är också ganska vanligt förekommande.
Ett av dem är att sätta ett litet ع, ovanpå vokalerna ا, و, ( یvarvid ی
förlorar sina prickar). Detta lilla tilläggstecken kallas hamze.
Kombinationen  أstår för /a’/ eller ibland /’a/,  ؤstår för /o’/, medan ئ
bara står för /’/. /â’/ respektive /u’/ skrivs alltså  ائrespektive وئ. inuti ord
och  آئrespektive  اوئi början av ord.
Dessutom används  آinuti ord för att återge /’â/.
XX a. Persiska ord

 مُط َمئِنsäker
/motma’en/.

I icke-arabiska lånord föredras  ئframför ع.
XX b. Icke-persiska geografiska namn

، سوئیس، سوئِد، سائوپائولو، بوئِنوسآیرِس،بُمبَئی
 ِونِزوئِال، نیواورلِئان،سِئول
/bomba’i/ Bombay, /bu’enos âires/ Buenos Aires, /žu’ie/ juli, /sâ’o pâ’olo/ São Paolo,
/su’ed/ Sverige, /su’is/ Schweiz, /se’ul/ Seoul, /no’el/ jul, /nju orle’ân/ New Orleans,
/venezu’elâ/ Venezuela.

XX c. Lånord

 نئون، نوئل، کاکائو، سئانس، ژوئیه، تئوری،تئاتر
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/te’âtr/ teater, /te’ori/ teori, /žu’ie/ juli, /se’âns/ föreställning, akt, /kâkâ’o/ kakao, /no’el/
jul, /ne'on/ neon.

Samma tecken kan användas för att markera tillägg av attributsmarkören
/e/ efter ord som slutar på vokalen /e/. Uttalet blir då /eje/.
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23. Lång konsonant

Vidare har persiskan långa konsonanter, precis som t.ex. svenskan, finskan
och italienskan. Inte heller dessa långa konsonanter markeras normalt i
ortografin. För att underlätta för utlänningar och skolbarn sätter man även
här ut ett litet hjälptecken i läroböcker och ordböcker.

ّ = lång konsonant
َّ = lång konsonant + a
ِّ = lång konsonant + e
ُّ = lång konsonant + o
18 a. Persiska ord

 اَذیَّتpina, plåga, besvärande
 َعکّاسfotografering, fotoaffär
 َامّاmen
 اوَّلförsta
ل
ّح
َ lösning
 دُوُّمandra
د
ّس
َ damm, fördämning
م
ّس
َ gift (subst.)
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سیّاره
َ planet
 ُمتَأَسّفانهtyvärr
ل
ّح
َ  َمplats, ställe
ربّا
َ  ُمsylt, marmelad
 ُمعَلِّمlärare
 ُم َفتِّشförhörsledare
/aziyyat/, /ammâ/, /avval/, /dovvom/, /sadd/, /samm/, /mahall/, /mo’allem/.

XX b. Icke-persiska geografiska namn

 کلک ّته،عمّان
/ammân/ Amman, /kalkatte/ Calcutta.

XX c. Lånord

 زمرّد،حمّام
/hammâm/ bad, badrum, /zomorrod/ smaragd.
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24. Stumt /v/
När teckenkombinationen  خوförekommer i början av ett ord uttalas i en
rad fall inte و. Oftast inträffar detta före ett följande ا. Detta kan markeras
med ett hjälptecken som ser ut som en liten ring och placeras ovanför den
stumma bokstaven.

19 a. Persiska ord

 خ ْوابsömn
 خ ْواهَرsyster
 خوْیشاوَندsläkting
/xâb/, /xâhar/.

19 b. Böjning av verb
Eftersom två mycket vanliga verb innehållet ett stumt /v/ skall vi passa på
att begrunda det viktigaste av den förvånansvärt enkla verbböjningen.
Infinitiven slutar alltid på -an.

 خ ْواندَنatt läsa
 خ ْوابیدَنatt somna
/xândan/, /xâbidan/.
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Om infinitivändelsen avlägsnas får man 3 person singular imperfekt. Till
denna form lägger man personändelserna
1 p sg
-am

2 p sg
-i

3 p sg

1 p pl
-im

2 p pl
-id

3 p pl
-and

 خ ْواندَمjag läste
 خ ْواندیdu läste
 خ ْواندhan, hon läste
 خ ْواندیمvi läste
 خ ْواندیدni läste
 خ ْواندَندde läste
 خ ْوابیدَمjag somnade
 خ ْوابیدیdu somnade
 خ ْوابیدhan, hon somnade
 خ ْوابیدیمvi somnade
 خ ْوابیدیدni somnade
 خ ْوابیدَندde somnade
/xândam/, /xândi/, /xând/, /xândim/, /xândid/, /xândand/,
/xâbidam/, /xâbidi/, /xâbid/, /xâbidim/, /xâbidid/, /xâbidand/.
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Om man vidare avlägsnar imperfekmarkören -id-, -d- eller -t- får man
presensstammen. För att bilda presensformerna lägger man till denna stam
förstavelsen mi- som betecknar pågående handling samt personändelserna
1 p sg
-am

2 p sg
-i

3 p sg
-ad

1 p pl
-im

2 p pl
-id

3 p pl
-and

 میخ ْوانَمjag läser
 میخ ْوانیdu läser
 میخ ْوانَدhan, hon läser
 میخ ْوانیمvi läser
 میخ ْوانیدni läser
 میخ ْوانَندde läser
 میخ ْوابَمjag somnar
 میخ ْوابیdu somnar
 میخ ْوابَدhan, hon somnar
 میخ ْوابیمvi somnar
 میخ ْوابیدni somnar
 میخ ْوابَندde somnar
/mi-xânam/, /mi-xâni/, /mi-xânad/, /mi-xânim/, /mi-xânid/, /mi-xânand/,
/mi-xâbam/, /mi-xâbi/, /mi-xâbad/, /mi-xâbim/, /mi-xâbid/, /mi-xâband/.
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Konjuktiv-konditionalis bildas på samma sätt som presens men med
förstavelsen be-.

 بِخ ْوانَمjag skulle läsa
 بِخ ْوانیdu skulle läsa
 بِخ ْوانَدhan, hon skulle läsa
 بِخ ْوانیمvi skulle läsa
 بِخ ْوانیدni skulle läsa
 ِبخ ْوانَندde skulle läsa
 بِخ ْوابَمjag skulle somna
 بِخ ْوابیdu skulle somna
 بِخ ْوابَدhan, hon skulle somna
 بِخ ْوابیمvi skulle somna
 بِخ ْوابیدni skulle somna
 ِبخ ْوابَندde skulle somna
/bexânam/, /bexâni/, /bexânad/, /bexânim/, /bexânid/, /bexânand/,
/bexâbam/, /bexâbi/, /bexâbad/, /bexâbim/, /bexâbid/, /bexâband/.

Imperativ singular är lika med stammen i konjunktiv-konditionalis utan
någon personändelse.
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 بِخ ْوانläs!
 بِخ ْوابsomna, sov!
/bexân, /bexâb/.

XX b. Icke-persiska geografiska namn

 کلک ّته،عمّان
/ammân/ Amman, /kalkatte/ Calcutta.

XX c. Lånord

 زمرّد،حمّام
/hammâm/ bad, badrum, /zomorrod/ smaragd.
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