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 – Innehåll –  

Innehåll  

 

 

 Kapitel  Dialoger och grammatik  

9 1 Grammatik: alfabetet, vokaler, hjälptecken, uttal 

22 2 Dialoger: hälsningar, presentera sig, fråga hur någon mår, tacka, yrken 

Grammatik: fakta om persiska språket 

35 3 Dialoger: vid frukosten, syskon, ålder, ja och nej frågor 

Grammatik: bindepartikel, adjektiv, plural, grundtal, frågeord 

48 4 Dialoger: härkomst och nationalitet, problem med språket, i affären 

Grammatik: ordföljd, budan, dāštan, obestämdhet, personliga pronomen, 

negering 

61 5 Dialoger: belägenhet, länder och städer, taxi på gatan, väderlek  

Grammatik: adjektivens placering och komparation, typer av adjektiv, 

demonstrativer, magar 

74 6 Dialoger: färger, egenskaper, sportintressen, relationer, i köket 

Grammatik: enklitiska pronomen, frågeord, če 

87 7 Dialoger: ägande, var man bor, vad man köpte, språk man talar 

Grammatik: verb, personändelser, preteritum, presens indikativ, kvantitativa 

pronomen, opersonliga subjekt, veckodagarna, māl-e, barā-ye 

100 8 Dialoger: telefonsamtal, ordkunskap, vem man känner, vad man läser 

Grammatik: direkt objektmarkör rā, ordföljd, adverb, enklitiska pronomen 

113 9 Dialoger: på hotellet, på restaurangen, kläder och färger 

Grammatik: imperativ, kvantitativa pronomen, sättsadverb 

126 10 Dialoger: resa till Iran, vad man ska göra 

Grammatik: presens konjunktiv, modala hjälpverb, modala adverb, kausala 

bisatser, konditionala bisatser 

139 11 Dialoger: klockan, kroppsdelar, goda råd, i passkontrollen 

Grammatik: imperfekt, tider på dygnet 
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– Persiska för nybörjare – 

152 12 Dialoger: nyårsbesök, i tullen, på banken, vad man föredrar, Sohrab Sepehri 

Grammatik: verbstammar, opersonliga sammansatta verb, diminutiver, 

ordningstal 

165 13 Dialoger: på tågstationen, på tåget, boka flygbiljetter, i klädbutiken 

Grammatik: årtal, århundrade, prepositioner, aspekt i dåtid  

178 14 Dialoger: semester vid Kaspiska havet, hos doktorn, fobier, Sadeq Hedayat, 

Forugh Farrokhzad 

Grammatik: particip, perfekt, pluskvamperfekt, reflexiva pronomen 

191 15 Dialoger: vägbeskrivning, beställa taxi, i taxin 

Grammatik: passivum, futurum, ordbildning, relativa bisatser 

204 16 Dialoger: om semestern, tider på dygnet, på restaurangen (II), religion och tro 

Grammatik: progressiv/ingressiv, relativa bisatser, tidsadverb, kausativ 

217 17 Dialoger: födelsedagsfirande, på posten, sightseeing, i basaren 

Grammatik: konditionala bisatser, plural, aspekt i dåtid, prepositioner 

230 18 Dialoger: fritidsintressen, i mataffären, telefonsamtal, hos bostadsmäklaren 

Grammatik: ke  

243 19 Dialoger: livscykeln, bestämma träff, avtala möte, jobbintervju, i köket (II) 

Grammatik: placeraverb, opersonligt subjekt, artighetsuttryck 

256 20 Dialoger: utbildning, läsåret, examina, universitetet, på nattklubben 

Grammatik: relativa satser, kalenderåret, opersonliga sammansatta verb 

269 21 Dialoger: Ödlan (film) 

Grammatik: brevkorrespondens  

282 22 Dialoger: Käre Farbror Napoleon (tv-serie), samhällsfrågor 

Grammatik: subjunktioner  

295 23 Dialoger: på hotellet (II), i klädbutiken (II), Hafez Shirazi 

Grammatik: arabiska former, tā, subjunktioner 

308  Ordlista  

414  Transkriptionsbeteckning     

415  Talspråksformer    

416  Verbens böjningsformer  

 


