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DET ARABISKA ALFABETET 
 
 

Bokstavsformer Namn Translit-
terering Uttal 

 

'alif ā Markerar förlängning av 
a-ljudet, t.ex. i 'islām. 

 

bā' b  

 

tā' t  

 

thā' th 
Tonlöst läsp-ljud som i 

engelskans thing. 

 

jīm j 
Tonande sj-ljud med 
lätt d-förslag, som i 

engelska just. 

 

hā' h 

Starkt gutturalt h som bildas 
genom stark utandning av luft, 
samtidigt som tungan trycks 

ned mot gommen och 
struphuvudet drages uppåt. 

 

khā' kh 
Ach-ljud som i tyskans 

Bach och spanskans 
José. 

 

dāl d  

 

dhāl dh 
Tonande läsp-ljud som 

i engelskans these. 

 

ra' r  

 

zāy z 

Tonande s-ljud som i 
engelskans zoo, 

tyskans Sonne och 
franskans maison. 



 

sīn s  

 

shīn sh 
Tonlöst sj-ljud som i 
engelska sheep och 

fanska cheval. 

Emfatiska konsonanter uttalas med emfas (eftertryck). Skjut fram och runda munnen, pressa tungan 
mot övertändernas baksida samtidigt som ni uttalar det emfatiska ljudets vanliga motsvarighet. 

 

s ād s  Emfatiskt s-ljud 

 

dād d Emfatiskt d-ljud 

 

t ā' t  Emfatiskt t-ljud 

 

zā' z Emfatiskt dh-ljud 

 

cayn c 

Tonande, säreget, kraftigt 
gutturalt ljud bildat genom 
stark sammandragning av 

struphuvudet. 

 

ghayn gh 
Gurgel-ljud som 

franskt och skånskt  
skorrande r-ljud. 

 

fā' f  

 

qāf q 
Bakre, hårdare k-ljud 
bildat vid gomseglet. 

 

kāf k  



 

 

lām l  

 

mīm m  

 

nūn n  

 

hā' h  

 

wāw w 

1. konsonant: w-ljudet 
i engelskans weather. 
2. lång vokal: o-ljudet 

i svenskans sol. 
 

 

yā' y 

1. konsonant: j-ljudet i 
svenskans Jakob. 

2. lång vokal: i-ljud 
som i svenskans bita. 

 
 
 
 

Ytterligare varianter av bokstäver 
 

 
 

 

tā'  
marbūtah ħ 

Uttalas som ”�” i paus-

form, men som ”�” 

då man läser vidare. 

 

'alif 
maqsūrah ā 

Uttalas precis som 

vanliga 'alif. 



Korta vokaler 
 

kort a / fath�ah / �����	
�  
kort u / d�ammah / �����    
kort i / kasrah / ������
� 

� (uttalas som ”ä” i ”träsk”) 
� (uttalas som ”o” i ”mormor”) 

� (uttalas som ”i” i ”still”) 

 
 

Långa vokaler 
 

Långt a får man då fath�ah följs av 'alif 

Långt u får man då d�ammah följs av wāw 

Långt i får man då kasrah följs av ya' 

��� / bā 
��� / bū 
����  / bī 

uttalas som ”ä” i ”läkare” 

uttalas som ”o” i ”bo” 

uttalas som ”i” i ”bil” 

  
 

Övriga tecken 
 

En liten cirkel, sukūn, över en konsonant innebär att konsonanten inte följs av vokal. 

 �  
 

När tecknet shaddah, som ser ut som ett ”w”, står över en konsonant uttalas den dubbelt. 

� 
 

Hamzah är ett litet tecken som ibland skrivs på vissa konsonanter. Då förlorar 
konsonanten sitt eget ljud och istället uttalas hamzah som en liten stöt av utandningsluft. 

  
Exempel då hamzah skrivs på andra konsonanter: 

! " # $ 
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Första lektionen  

�� �����	
 ������  
 
 
 
 
I det här kapitlet lär vi oss att fråga vad något är och vem någon är. Vi lär oss 
också att svara både jakande och nekande. 
 
Lägg märke till följande: 
 
1. Trots att den första stavelsen i ordet hādhā )�����(  inte skrivs med en vanlig 

'alif, så uttalas ordet precis som om det hade skrivits: 	���
� . Istället för en van-
lig 'alif skriver man det långa ä-ljudet med en så kallad ”kniv-alif” som får 
hänga i luften över ordet.  �  

 
2. På arabiska finns inte någon motsvarighet till svenskans verbform ”är”. När 

man på arabiska vill säga att något är någonting, staplar man bara orden på 
varandra utan att binda ihop dem med något. Om man skulle göra samma sak 
på svenska skulle det låta så här: Huset stort, katten svart, kamelen vacker, 

du ung, vi duktiga. 

 
3. På arabiska finns inget särskilt ord som direkt motsvarar det svenska ordet 

”en”, som i yttrandet: ”Det här är en bok”. Arabiska ord i obestämd form har 
dock ett litet n-ljud på slutet (kitābun, baytun, masjidun). Detta n-ljud kallas 
tanwīn och fungerar som arabiskans obestämda artikel. ”En bok” heter så-
lunda på arabiska ”kitābun”. 

 

4. Partikeln 'a )�(  i början av en påstående-sats förvandlar påståendet till en 

fråga.  
 
 Exempel: 

 Detta [är] ett hus. hādhā baytun ���������	�  
 [Är] detta ett hus? 'a-hādhā baytun ����������	�  
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 1 
 

1 
denna, den här 
detta, det här 

hādhā �����   16 ja nacam ��	�	� 
2 hus bayt ����	�   17 vem man ��	� 
3 moské masjid ������	�   18 läkare t abīb ������� 

4 dörr bāb ���	�   19 pojke, barn walad ��� 	! 
5 bok kitāb ���	"#$   20 student t ālib ��# ��� 

6 penna qalam ���%�&   21 man rajul '()*	+ 
7 nyckel miftāh �,�	"-.#�   22 köpman tājir �/�*�	0 
8 skrivbord maktab ��	"-1	�   23 hund kalb -%�$��  

9 säng sarīr �/2�/	3   24 katt   
qit t 45#& 

10 stol kursīy 67#3�/8$   25 åsna himār �+�	9#: 

11 

 […]? 
(Frågeord som gör 
om ett påstående 
till en fråga.) 

'a-[…] ? � [...]>    
26 häst his ān '?�	@#: 

12 vad [är] mā �	�   27 kamel jamal '(	9	* 

13 skjorta qamīs  �A�#9�&   28 tupp dīk �B2#C 
14 stjärna najm ����	�   29 lärare mudarris �DE+	�)� 
15 nej lā �F   30 näsduk mindīl '(2#��G#� 
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����� / ādhāh/ et här D. .11 
 
  

   

�������	� ��  �����������	�   ��������	�   
Det här [är] ett hus.  Det här [är] en moské.  Det här [är] en dörr.  

 
 

   

��������	"#$   ��������%�&   ������,�	"-.#�   
Det här [är] en bok.  Det här [är] en penna.  Det här [är] en nyckel.  

 
 

   

�����	"-1	� ��  ������/2�/	3  �����67#3�/8$   
Det här [är] ett skrivbord.  Det här [är] en säng.  Det här [är] en stol.  
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1.2. Vad [är] det här? / mā hādhā? /  ���������   
 

. ��������	� �  
Det här [är] ett hus. 

 

�	� �����>  
Vad [är] det här? 

������#9�& �A. 

Det här [är] en skjorta. 

 

	�� �����>  
Vad [är] det här? 

���������	� .   

Det här [är] en stjärna. 

 

	�� �����>  
Vad [är] det här? 

 H�F������& �%��.   

Nej, det här [är] en penna. 

 

������>�,�	"-.#�  

[Är] det här en nyckel? 

H��	�	� ���������	� . 

Ja, det här [är] ett hus. 
 

����������	� > 
[Är] det här ett hus? 

�FH �����67#3�/8$ . 
Nej, det här [är] en stol. 

 

������2�/	3 >�/   

[Är] det här en säng? 



 

 

 

5 

Övning (1) 
 

 

 

�	� �����>  

 

 

�	� �����>  

 

 

�	� �����>  

   

 

�	� �����>  

  

 

�	� �����>  

  

 

�	� �����>  
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Övning (2) 
 

 
 
 

 

������>����	�  

 

 

������>�,�	"-.#�  

 

 

������>�A�#9�&  

 

 

����������	� >  

 

Övning (3) 
Läs och skriv! 

   

�����	� -1	"��. �����	� ������ . ������& �%��. 

�����	3 �/�/2. 	� ������> �����8$ �/#367 . 

������	� ���� > �FH �����	� ������. 	� ������ >�����#� -.	"�,� . 
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1.3. Vem [är] det här? / man hādhā? / ���� ������  

��I��������� �.  
Det här [är] en läkare. 

 

 ��	������>  
Vem [är] det här? 

������ 	! ��.   
Det här [är] en pojke. 

 

 ��	������>  
Vem [är] det här? 

. ��# ��� ����� 
Det här [är] en student. 

 

 ��	������>  
Vem [är] det här? 

�����)*	+ '(.   
Det här [är] en man 

 

 ��	������>  
Vem [är] det här? 

�����	� ������. 
Det här [är] en moské. 

 

�	� �����>  
Vad [är] det här? 

��I�/�*�	0 ���. 
Det här [är] en handelman. 

 

 ��	������>  
Vem [är] det här? 
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��I��-%�$ ���. 
Det här [är] en hund.   

 

 �	������>  
Vad [är] det här? 

 H�F�����45#& . 
Nej, det här [är] en katt.  

 

������>��-%�$  
[Är] det här en katt? 

������+�	9#: . 
Det här [är] en åsna.  

 

 �	������>  
Vad [är] det här? 

�FH �����'?�	@#: . 
Nej, det här [är] en häst.  

 

������>�+�	9#:  
[Är] det här en åsna? 

�����'(	9	* . 
Det här [är] en kamel..  

 

 �	�	!�����>  
Och vad [är] det här? 

������B2#C . 
Det här [är] en tupp.  

 

 �	������>  
Vad [är] det här? 
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������DE+	�)� . 
Det här [är] en lärare.  

 

 ��	������>  
Vem [är] det här? 

H�F �����'(2#��G#� . 
Nej, det här [är] en näsduk.  

 

������>�A�#9�&  
[Är] det här en skjorta? 

 

Övning (4) 
Läs och skriv!  

 

 (1)	� ������ >������& �%��.  (2)������$ -%��> 

 (3)	��� ����� >������� �����.  (4)�����	* 	9'(> 

 (5)�������$ -%���F > �����#& 45.  (6)������#C �B2	� >	���. 

 (7)������#: 	@'?��F >H �����#: 	9��+.  (8)����� #��G#�'(2. 

 (9)������	! � ��	� >	���. (10) 	��� ����� >�����	+ )*'(. 
 
 
 

 
 

���+J)� )�-%#�-  
al-cilmu nūrun 

 

Kunskap är ljus. 
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Andra lektionen  

����� 	
����������  
 
 
 
I det här kapitlet lär vi oss att använda dhālika )	B# �
(  som betyder ”den där” el-
ler ”det där”. Vi lär oss också att använda det väldigt vanliga ordet wa )	!(  som 
betyder ”och”. 
 

Notera följande: 
 

1. Dhālika uttalas �
# �	B  men skrivs 	B# �
 med en liten ”kniv-'alif” precis som 

ordet ����� i kapitel 1. 
 
2. Ordet wa skrivs ihop med efterföljande ord. Laban

un
 wa-sukkar

un. 
 

3. Skilj på hādhā som betecknar närhet (”den här”) och dhālika som beteck-
nar avstånd (”den där”). 

 

 Det här [är] ett hus. hādhā baytun ���������	�  
 Det där [är] ett hus? dhālika baytun ����	� 	B# �
 
 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 2 
 

  

31 imam 'imām �K�	��L   33 socker sukkar �/M1)3 

32 sten hajar �/	�	:   34 mjölk laban ��	��  
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�����  2.1. Det där / dhālika / 
 
  

	���
 # >	B 
Vad [är] det där?  

�
����	� 	B# .  
Det där [är] en stjärna. 

  

p  p  
�����������	�  

Det här [är] en moské  

  
����	� 	B# �
	!. 

och det där [är] ett hus.  

  

p 
�����'?�	@#:  

Det här [är] en häst  

  
�+�	9#: 	B# �
	!. 

och det där [är] en åsna.  
 

p 
>��-%�$ 	B# �
� 
[Är] det där en hund?   

45#& 	B# �
 H�F. 
Nej, det där [är] en katt.  

 

p p 
>	B# �
 �	� 

Vad [är] det där?  

�/2�/	3 	B# �
. 
Det där [är] en säng.  

 

p p 
�� ��	���	! ���	� �
# 	B> 

Vem [är] det här och vem [är] det där? 

�����	�)� �DE+ 	!�
# 	B�L �K�	�. 
Det här [är] en lärare och det där [är] en imam.  

    

p 
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	��
 �# 	B> 
Vad [är] det där?  

�
# 	B�/	�	: . 
Det där [är] en sten.  

 

p p 
������/M1)3   	!�
# 	B ��	�� . 

Det här [är] socker och det där [är] mjölk.  

  

p 
 
 

Övning (1) 
Läs och skriv! 

 (1) �����)3 M1�/	! �
# 	B�  	���.               ) 2 (	����
 # 	B�
 ># 	B �L	��K�. 

 (3) ��
# 	B#& 45�F >�
 H# 	B�$ -%��.          ) 4 (	� ������ >����� 	:	��/. 
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Tredje lektionen 

����� 	
����������!  
 

 
I detta kapitel lär vi oss använda den arabiska bestämda artikeln ”al-” )#���( . På 

svenska hänger man den bestämda artikeln på slutet av ordet (hus-et, pojk-en, dörr-

en), men på arabiska placerar man den framför ordet istället (al-bayt, al-walad, al-

bāb). När man sätter ett ord i bestämd form genom tillägg av den bestämda artikeln, 

faller den obestämda artikeln (-n) i slutet av ordet bort. 
 

  Bestämd form    Obestämd form    
      al-baytu                                         

 n-ljudet är borta! 
       

       &n  
  baytun    

 
Det arabiska alfabetet har 28 bokstäver. Hälften av dessa kallas solbokstäver (al-h�urūf 

ash-shamsiyyah). Den andra hälften kallas månbokstäver (al-h�urūf al-qamariyyah). 
Solbokstäverna uttalas med tungspetsen eller tungryggen, som exempelvis t, n, r och s. 
När månbokstäverna uttalas använder man däremot inte tungspetsen och tungryggen. 
Exempel på sådana bokstäver är b, w, m och k. När ”al-” står framför ett ord som bör-
jar med en solbokstav, omvandlas ”l” till solbokstaven. Exempel på detta är ordet al-

shams
u (solen), som uttalas ash-shams

u. Men i skrift syns inte detta. Man skriver ”al” 
på precis samma sätt som vanligt. Men omvandlingen av ”l” till solbokstaven ”sh” 
markeras av shaddah på solbokstaven. 

 solbokstaven på shaddah        )uamssh-sha(   ��  NO)P�9        :Exempel    

Månbokstäverna får inte den bestämda artikeln att omvandlas. Framför ett ord som 
börjar på en månbokstav uttalas ”al” precis som vanligt. Det markeras med sukūn på 
”l”. 

 ”l” på sukūn          )uqamar-la(    ��- )/	9�Q             :Exempel    

Här följer några andra exempel på omvandling av den bestämda artikelns ”l” till 
solbokstäver:  

   ��NG)���  unajm-an→   blir  al-najmu →  

   �N/8()*  urajul-ar→   blir  al-rajulu → 

   �E�)B2  udīk-ad→   blir  al-dīku → 

   �N�)B	9  usamak-as→   blir al-samaku → 
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Här följer en komplett lista över det arabiska alfabetets 14 solbokstäver och 14 
månbokstäver med exempelord. Även ord som ännu inte förekommit i 
läroboken har tagits med. Dessa ord behöver inte läras in på detta stadium, men 
har tagits med för att göra uppställningen med alla bokstäver komplett. 

 

j Solbokstäver � Månbokstäver 

 )�!)/)R- ��S8TN�U��9NO   )�!)/)R- ��S8TN2�/	9�Q-  
al-h�urūf ash-shamsiyyah al-h�urūf al-qamariyyah  

köpmannen at-tājiru  V :)/�*�N" �� fadern al-'abu   :)�XY�� 
klädesplagget uawbth-tha  Z :)��JM[ �� dörren al-bābu  � :)��	�- �� 
tuppen ad-dīku  C :)B2E� �� paradiset al-jannaħu  \ :8TNG	�- �� 

guldet uahabdh-dha  
 :)�	�M� �� åsnan al-himāru  , :)+�	9#R- �� 

mannen ar-rajulu  + :8()*N/ �� brödet uubzkh-al  ] :)̂ ��)_- �� 
blomman az-zahraħu  ` :8a	/��N̂  �� ögat al-caynu  b :)���	�- �� 
fisken as-samaku  D :)B	9N� �� lunchen u'adāgh-al  c :de�	�	f- �� 
solen uamssh-sha  g :)P�9NO �� munnen al-famu  � :)��.- �� 
bröstet as -s adru  h :)+��N@ �� månen al-qamaru  i :)/	9�Q- �� 
gästen ad-dayfu  j :)k��Nl �� hunden al-kalbu  m :)�-%�1- �� 
studenten at -t ālibu  n :)�# �Mo �� vattnet al-mā'u  K :de�	9- �� 
ryggen az -zuhru  p :)/�qMr �� pojken al-waladu  ! :)�� 	J- �� 
köttet al-lahmu  s :)��RM% �� luften al-hawā'u  t :de�	J	q- �� 
stjärnan an-najmu  ? :)���NG �� handen al-yadu  u :)�	�- �� 
I ordet ”al-jannaħu” är den sista bokstaven a , här translittererat som ”ħ”. Den 
uttalas som [h] i pausform och som [t] om man fortsätter läsa utan paus. 
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Märk att ”a” i den bestämda artikeln ”al” endast uttalas då den inte föregås av 
något annat ord. Om ett annat ord står före den bestämda artikeln, faller ”a” bort 
i uttalet, men står fortfarande kvar i skrift. Låt oss betrakta ordet al-bayt

u. I detta 
fristående ord uttalas ”a”, men om ordet föregås av ordet ”wa”, som betyder 
”och”, uttalas inte längre ”a”. Hela uttrycket uttalas då wa-l-bayt

u och alltså inte  
wa-al-bayt

u. För att markera bortfallet av ”a” i uttalet skriver man ett speciellt     
     :tecken över 'alif, som markerar att 'alif inte uttalas. 'Alif ser då ut så härٱ .

  	!S)���	�-   ubayt-l-wa    

Den inledande vokalen (a, i eller u) som faller bort då den föregås av ett annat 
ord kallas för hamzaħ al-was�l. 
 

  al-bābu maftūhun  Dörren är öppen.    
  al-qalamu maksūrun  Pennan är sönder.   

Hittills har vi lärt oss att tanwīn är den obestämda artikeln på arabiska och 
Detta .  husett = nubayt: exempelvis, översätts med ”en” eller ”ett” på svenska

gäller dock inte adjektiv såsom maftūh�
un och maksūr

un. Man säger inte ”en 
öppen”, ”en sönder”. Tanwīn på adjektivet har endast funktionen att markera 
ordets funktion i satsen. 
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 3 
 

 
” anger motsatsord (antonymer).↔Tecknet ” 

35 sönder maksūr �+J)�-1	�   50 öppen maftūh �,J)"-.	� 
36 sittande jālis �P# �	* ↔ 51 stående wāqif �k#&�	! 

37 ny jadīd ��2#�	* ↔ 52 gammal qadīm �v#��& 

38 liten s aghīr �w#f	x ↔ 53 stor kabīr �w���$ 

39 smutsig wasikh �y#3	! ↔ 54 ren naz īf �k�#r	� 

40 kall bārid �C�+�	� ↔ 55 het hārr 6+�	: 

41 vatten mā' ze�	�   56 papper waraq �i	+	! 

42 måne qamar �/	9�&   57 vacker jamīl '(�#9	* 

43 nära qarīb ��2�/�& ↔ 58 fjärran bacīd ���#�	� 
44 tung thaqīl '(�#Q�{ ↔ 59 lätt khafīf �k�#.	| 

45 söt hulw �J-%):   60 sjuk marīd �}2�/	� 

46 anteckningsbok daftar �/	"-~	C    61 butik dukkān )C'?�M$ 

47 rik ghanīy 67�G�� ↔ 62 fattig faqīr �w#Q�~ 

48 äpple tuffāh �,�M.)0   63 välsmakande ladhīdh '�2#��  
49 hög t awīl '(2�J�� ↔ 64 kort qas īr �w#@�& 
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3.1. Månbokstäver � 
 

	����� 
ett hus 

  

  

)���	�- �� 
huset 

  ���	"#$ 
en bok  

  

)��	"#1- �� 
boken 

�&�%�� 
en penna 

 

  

)��%�Q- �� 
pennan    '(	9	* 

en kamel  

  

8(	9	�- �� 
kamelen 

 

.�,J)"-.	� )��	�- �� �+J)�-1	� )��%�Q- ��. 
 

Dörren [är] öppen. 

 

p 

 

Pennan [är] sönder.  

. 	!S- �k#&�	! )DE+	�)9  �P# �	* )�� 	J- �� 
och läraren [är] stående. 

 

Pojken [är] sittande  

3.2. Månbokstäver � 
 

 (1) S- #1	"��2#�	* )�� 	!S�v#��& )��%�Q-  .  (2) - ��	9#R	x )+��w#f 	!S�w���$ 8?�	@#R- . 
Boken [är] ny och pennan [är] gammal. Åsnan [är] liten och hästen [är] stor.  

  
pppppppppppppppppppp 
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(3)  ��- 81�/�+J)�-1	� �7#3 . (4)  ��- �y#3	! 8(2#��G#9 . 
Stolen [är] sönder. Näsduken [är] smutsig. 

  
pppppppppppppppppppp 

(5)  ��- �	9�C�+�	� de.  (6)  ��- #9	* )/	9�Q'(�. 
Vattnet [är] kallt. Månen [är] vacker. 

  
pppppppppppppppppppp 

(7)  ��- ��2�/�& )���	� 	!S- ���#�	� )�����	9. (8)  ��- '(�#Q�{ )/	�	R 	!S- �k�#.	| )i	+	J. 
Huset [är] nära och moskén [är] avlägsen. Stenen [är] tung och papperet [är] lätt. 

  
pppppppppppppppppppp 

(9)  ��M% 6+�	: )�	� . (10)  ��- �k�#r	� )A�#9�Q . 
Mjölken [är] varm. Skjortan [är] ren. 

  
pppppppppppppppppppp 
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Övning (1) 
Läs och skriv följande ord med rätt vokaler. 

���� .����� .e��� .e�� .��� � .��� .�%& .�%Q � .�%1 � .�%$ .A�9& .
� ! ./��� .� J � .+�� .+�9�� .?�@�� .?�@:. 

  

Övning (2) 
Läs och skriv. 

(1)  ��- 	9-1	")� 	�-1)��+J. (2)  ��- )9	�E+)D 	*#���2. 

(3)  ��- �Q#9)A� 	!#3�y. (4)  ��M% 	�)� 	��+��C. 

(5)  ��- 	9����)� 	�-.)"�,J. (6)  ��- 	R	�)/ �$���w. 

(7)  ��M% 	�)� 	��+��C	! S- 	9de�	: 6+�. (8)  ��	* )K���U�# ��P	! S- )9	�E+)D	! #&��k. 

(9)  ��- �Q	9)/ 	�#����. (10)  ��- #9�G#�8(2 	�#r�k�. 
  

Övning (3) 
Fyll de tomma raderna med något av följande ord. 

 

'(�#9	*. �y#3	!. �,J)"-.	�. 6+�	:. '(�#Q�{. �k�#.	|. 
 

 (1) ��- 	R	�)/ ………………  (2) ��- 	�)�� ………….…… 

 (3) ��- �Q	9)/ ………………  (4) ��- 	J	+)i ……………… 

 (5) ��- #9�G#�8(2 ……………  (6) ��M% 	�)�…………….… 
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Övning (4) 
Fyll de tomma raderna med passande ord. Märk att det första or-
det i varje mening skall ha bestämd artikel, exempel: ���k�#r	� )���	�- . 

.………………(1) 	�#r�k�. ………………(2) 	�-1)��+J. 

…………….….(3) 	��+��C. ………………(4) �&�/��2. 

…………….…(5) 	�#����. ………………(6) 	!#&��k. 

……………….(7) 	*# ��P. ………………(8) �$���w. 

……………….(9) �&#��v. ……………..(10) 	*#���2. 
 

3.3. Solbokstäver j 
  
 

����	� 
en 

stjärna  
  

)���NG �� 
stjärnan 

  '()*	+ 
en man  

  

8()*N/ �� 
mannen 

#C�B2 
en tupp 

  

��2E� )B 
tuppen  

  ��# ��� 
en student  

  

)�# �Mo �� 
studenten 

            

ppppp  
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3.3. Solbokstäver j 
 

(1)  ��)���NG  ���#�	�. (2)  ��8()*N/  �k#&�	!. 

(3)  ��)/M1��  �J-%):. (4)  ��)�# �Mo  �}2�/	�. 

(5)  ��)B2E�  '(�#9	*. (6)  ��-~N� 	")/ ��2#�	*. 

(7)  ��)/�*�N"  67�G��. (8)  ��8?�M$��  �,J)"-.	�. 

(9)  ��- )�� 	J �w#Q�~. (10)  ��),�M.�"  '�2#�� . 

(11) ��)����Mo  	! '(2�J��S- 	9�/�w#@�& )}2. 
 

Övning (1) 
Läs och skriv följande ord med rätt vokaler. 

��� � ./*�" � .��G � ./9Q � .B2� � .e���.  
/2/� �  .��� � .����� .(*/ �. /1� � .i+J �. 

 

Övning (2) 
Fyll de tomma raderna med passande ord. 

……………… (1)���G67 ………………… (2)):-%�J 

……………… (3)	��/�}2 ………………… (4)� #�'�2 

……………… (5)���J'(2 ..….…………… (6)�&#@�w 
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Övning (3) 
Para ihop orden i spalt A och B. 

A B 

��# �Mo )� #�� '�2 

��8?�M$��  �+J)�-1	� 

),�M.�" �� '(�#Q�{ 

��- de�	9 -.	�)"�,J 

��- )/	�	R �}2�/	� 

��- )��%�Q 6+�	: 

      

 Övning (4) 
Läs och skriv följande ord med reglerna för 

solbokstäver och månbokstäver i åtanke.  
  

 

)DE+	�8�� )B2#� � )���	� � )��/�f	9I �  )/�@	� � 

)/M1)� � )�# ��o � )��	� � )/���. � )/-.8r � 

8T	����1 � 8a��	@ � 8?��/8Q � )�	��xU�� )D-	/ � 

8?J)��	@ �  )/�q8r � de�	O#� � )�� 	J �  )��#:�J	" �  
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Fjärde lektionen  

 	
���������%�	&�'� 
 

 
 

I detta kapitel skall vi lära oss att använda prepositioner.  
 

1. Arabiska substantiv har ändelser som visar vilken funktion de har i en 
mening. Den normala ändelsen på substantiv är -u som i följande exem-
pel: 

                                                 
    

                                
u 

Huset är nytt.           al-bayt
u
 jadīd

-u-n )���	�- ����2#�	*  

Man säger om ord med denna vanliga ändelse, att de står i nominativ              

(på arabiska: ).�bJ8~�/	�   
 

När en preposition står före substantiv ändras substantivets ändelse till -i.1 
 

huset al-baytu )���	�- ��  
i huset fī l-bayti   7#~S#���	�-  

ett hus baytun  ����	� 

i ett hus fī baytin  ����	� 7#~ 

skrivbordet al-maktabu )�	"-1	9- �� 

på skrivbordet calā l-maktabi  ��	"-1	9- �� ���%	� 
 

Ett substantiv som föregås av en preposition står i genitiv  

(på arabiska: �+!)/��	�). 

                                                 
1 Ordet 7#~  har ett långt ”ī”, men när det följs av ”al” förkortas ”ī”, eftersom det arabiska språket inte tillåter en 

lång vokal följd av en konsonant utan vokal (fīl � fil). Därför uttalas fī l-bayt som fi l-bayt. 
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2. I detta kapitel lär vi oss också två pronomen: 	J)� huwa – han (den, det), 	7#� 
hiya – hon (den, det). På arabiska är substantiv antingen maskulina eller 

feminina. Pronominet 	J)� ersätter maskulina substantiv, oavsett om de 

syftar på en människa eller ett djur eller ett ting, exempelvis: 
 

Var är pojken? 'ayna l-waladu  	��2�S>)�� 	J-  

Han är i moskén. huwa fī l-masjidi  7#~ 	J)�S#�����	9- .  

Var är boken? 'ayna l-kitābu  	��2�S>)��	"#1-  

Den är på bordet? huwa calā l-maktabi  ���%	� 	J)�S��	"-1	9- .  
 
Pronominet 	7#� ersätter feminina substantiv, oavsett om de syftar på 
männniskor, djur eller ting, exempelvis: 
 

Var är Aminah? 'ayna 'āminaħu >8T	G#�� 	��2� 
Hon är i huset. hiya fī l-bayti  7#~ 	7#�S#���	�- .  

Var är klockan? 'ayna s-sācaħu  	��2�S>8T	��N�  

Den är på sängen. hiya calā s-sarīri  ���%	� 	7#�S�/2�/N� .  
 
De flesta feminina ord slutar på ett kombinerat ”h” och ”t”, som ser ut på föl-
jande sätt: a och kallas tā' marbūtah. Denna bokstav uttalas [h] i pausform 
och [t] då man läser vidare.  
 

 
 
���� Märk: 
 

1. Vi har lärt oss att tanwīn är den obestämda artikeln på arabiska, till exem-

pel ����	� (ett hus). Denna regel gäller dock inte egennamn. Så ��#��	: över-

sätts kort och gott med ”Hāmid” och inte med ”en Hāmid”. 

2. Feminina egennamn har inte tanwīn, exempelvis: 8T	G#�� H)�	G�2	̀  H8T	9#���~
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 i fī 7#~   71 klocka sācaħ 'T	��	3 

66 på calā ���%	�  72 vad? mādhā ��
�	� 
67 var? 'ayna �2�	�   73 skola madrasaħ 'T	3	+��	� 
68 rum ghurfaħ 'T�~�/8�  74 klass fas l '(�@�~ 
69 badrum hammām �K�N9	:  75 toalett mirh ād �j�	:�/#� 
70 kök mat bakh �y	�-o	�  76 himmel samā' ze�	9	3 
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4.1. Prepositionsfraser 
 

��- 	��� )� #~7 S- 	���#� ��- 	9���� )� #~7 ��- 	9����#� 
huset  i huset  moskén  i moskén  
    

��- 	9-1	")� ���%	� S- 	9-1	"�� ��N� �/)/2 ���%	� SN� �/�/2 
skrivbordet  på skrivbordet  sängen  på sängen  

 

     4.2. Var? 

 

�2�	� >��N9	R)� 	J)� 7#~ S- #T�~�/)f.  

 

	!	��2� >�/#3�	2 	J)� 7#~ S- �K�N9	R. 

 

	!	��2� >8T	G#�� 	7#� 7#~ S- �y	�-o	9. 

 

	��2� - �)��	"#1> 	J)� ���%	� S- ��	"-1	9. 

 

	!	��2� S 8T	��N�> 	7#� �%	��� S �/2�/N�. 
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Övning (1) 
Besvara följande frågor på texten. 

  

 (1) 	��2� S)��	"#1- >    (7) 7#~ �/#3�	2� S�y	�-o	9- > 

 (2) 	��2� ��N9	R)�>  (8) 7#~ ��	� S#T�~�/)f- > 

 (3) 	��2� S8T	��N� >  (9) 7#~ ��	�	! S�K�N9	R- > 

 (4) 	��2� �/#3�	2>   (10) 	���
����%	�  S��	"-1	9- >  

 (5) 	��2� 8T	G#��>  (11) 	� ��
�	����% S�/2�/N� >  

 (6) 7#~ 8T	G#��� S#T�~�/)f- >   
    

Övning (2) 
Läs och skriv följande ord med rätt vokaler. 

  

T3+��� � T3+��� � ��� � 

��� � T~/f � K�9�� 

� y�o�� �"1�� �%� �"1�� 

�%� 73/1 � /2/� � �%� ��"1 � 

� �����   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Övning (3) 
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Övning (3) 
Läs och skriv. 

  

 (1)  ��Mo # �)�#~ 7 S- 	�#��	�#T.  
  (2)  ��N/ )*8(#~  7S- 	9����#�.  
  (3)  ��2	� SN" �*�)/)� >	J #~ 7S�� M$#?�.  

  (4)  ��- �Q�%)�	� �%�� S- 	9-1	"��.  

  (5)  ��2	�	̀  �2	G)�#� >	7 #~ 7S- )f�/�~#T.  

  (6)  ��2	� S- 	J	+)i)� >	J 	��%�� S- 	9-1	"��.  
  (7)  ��2	� S- )9	�E+)D> )�	J #~ 7S- �.�@�(.  

  (8)  ��2	�	2 #3��/)� >	J #~ 7S- #9�/	:�j�.  

  (9)  ��NO �9)P	! S- �Q	9)/ #~ 7SN� 	9Ue�.  
 (10)  	���#~  7S- �.�@�(>  
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4.3. Några vanliga arabiska namn 

 Pojknamn Flicknamn  

muh ammadun ��N9	R)� 8T	G#�� 'āminaħu 

khālidun ��# �	|  )�	G�2	̀  zaynabu 

hāmidun ��#��	:  8T	9#���~  fātimaħu 

yāsirun �/#3�	2  �/	�)�	2 maryamu 

cammārun �N9	��+  8T	O#��	� cā'ishaħu 

sacīdun ���#�	3 8T	�#�	|  khadījaħu 

calīyun 67#%	�  8TN�#.	x safiyyaħu 

cabbāsun �D�N�	�  8TN��&)+ ruqayyaħu 

 
Övning (1) 

Läs och skriv följande namn med rätt vokaler. 
 

���: �G2` TG�� +�9� 

���3 T9��~ v/� %�7 

� �| D��� TO��� ��9 

T��.x T��| T�&+ /3�2  
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4.4. Varifrån och vart? 

 )���	�- ��  
  

	�#� S#���	�-   

 )�����	9- ��  
 

� L�� S#�����	9-   

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- ��)DE+	�)9  :��#� 	��2� 	����> 

��N9	R)� :�	�� 	�#�S #?�	��	�- . 

- ��)DE+	�)9 :	!��#� 	��2� >�+�N9	� 

��N9	R)� :	J)� 	�#� S��E@ . 
 

- ��)DE+	�)9 :	!��#� 	��2� >��#��	: 

��N9	R)� :	J)� 	�#�S #��G�q- . 
 



 

 

 

31 

- ��)DE+	�)9 : 	��2� >�D�N�	�  

��N9	R)� : 	\	/	|.  

- ��)DE+	�)9 : 	��2� 	�	��
>  

��N9	R)� : 	�	��
 ��� �L S- �/2#�)9.  

- ��)DE+	�)9 : 	!	��2� 	�	��
 #%	�67> 

��N9	R)� : 	�	��
 ��� �L S- �j�	:�/#9. 

 

 
 

Övning (1) 
Besvara följande frågor på texten. 

 

)1 ( >	���� 	��2� ��#� 

)2 ( 	�#� 	�����S >��E�#%#.-  

)3 ( 	�#� ��	�S>��E@   

)4 (>��#��	: 	��2� ��#� 

)5 (>�D�N�	� 	�	��
 	��2� 

)6 (��� �L 67#%	� 	�	��
� S>�/2#�)9-   
 
 

Övning (2) 
Läs och skriv följande ord med rätt vokaler. 

 T~/f �   �� T~/f �  �� K�9�� 

 j�:/��  �L j�:/��  ?���� � 

 ��%. �  �G�� ��   �L /2��� 
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Övning (3) 
Läs och skriv. 

 

(1)#� ��>8T	9#���~ 	��2�  	�#� 	7#�S #��G�q- .  
(2) 	\	/	| S	�#� )DE+	�)9-  S ��� �L 	�	��
	! �(�@�.- S�/2#�)9- . 

(3)�
 	�	� SN" �*�)/�L � �� S�� M$#?�.  

(4)	| 	/	\	: #����#� 	�S - )f�/�~#T	! �
	�	��L � �� S- 	RN9�K�.  
(5)	� ��	| 	/	\#� 	� S- �.�@�(>  

(6)	| 	/	\ SMo # �)�#� 	� S- 	9��	+	3#T	! �
	�	� �L� �� S�� �iJ.  
(7)	| #�	�8T#� 	� SE@ �� 	!	|# ���#� 	� S- 	�	��#?�.  

 

Övning (3) 
Fyll i med lämplig preposition. 

 

)��	"#1- �� .......... S��	"-1	9- . (1) 
)�# �Mo �� .......... S�(�@�.- . (2) 

��#��	: 	�	��
 .......... S#T	�#��	�- . (3) 
 	\	/	|S2#�)9- )/ .......... S#T	3	+��	9- . (4) 
	�	��
��N9	R)�  .......... S��E@ . (5) 
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Arabiska prepositioner 
 

7#~  ���%	�  ��#�      ��� �L  
fī calā min 'ilā 
i på från till 

 
 

 
  

	B���%	� �!� 	B�  'TN�): 8?��/8Q- �� 
al-qur'ānu h ujjaħun laka 'aw calayka 

 
Koranen är ett bevis för eller emot dig. 

(Profeten Muhammad) 
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Femte lektionen 

� 	(����)#�   �����	
��  
 

 
 
 

I det här kapitlet lär vi oss uttrycka ägande, till exempel hur man säger ”Bilāls 
bok” på arabiska. På svenska sätter vi ”ägaren” med genitiv-s (Bilāls) först och 
”det ägda” (bok) efteråt. På arabiska gör man precis tvärtom. Om vi skulle säga 
likadant på svenska, skulle vi säga ”bok Bilāls”. 
 

Svensk ordföljd  Arabisk ordföljd 
Bilāls bok  bok Bilāls 

 
När man sätter ihop orden bok och Bilāl på arabiska måste man tänka på 
följande: 

ordet får genitivändelse 
 

ändelsen -n faller bort 
   

bilālun  +  kitābun 
�  � 

bilālin  +  kitābu  
        ����                     ���� 

kitābu bilālin 
 

�s���� )��	"#$  kitābu bilālin  Bilāls bok  
  
I uttrycket kitāb

u
 bilālin är det första ordet kitāb

u ”det som ägs”. Detta första ord i 
uttrycket kallas på arabiska för mud�āf un (”det som har ett tillägg”). 
 
Det andra ordet bilālin är ”ägaren”. Detta ord kallas på arabiska mud�āf

un
 'ilayhi 

(”tillägg”). 
 kitābu

 bilālin 
Grammatiska beteckningar: (1) mud�āf     (2) mud�āf 'ilayhi 

 ”det som har tillägg” ”tillägg” 
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���� Lägg märke till: 
a) Ordet som är mud�āf, alltså ”det som ägs”, kan varken ha bestämd eller 

obestämd artikel. Det är därför fel att säga: 
 
 

 obestämd artikel! bestämd artikel! 

�s���� ���	"#$ �s���� )��	"#1- �� Fel!!! 
kitābun bilālin al-kitābu bilālin 

 
 

Ordet som är mud āf måste se ut som det vita fältet nedan. Man plockar bort den 
bestämda artikeln i början och den obestämda artikeln i slutet. 
 

al-kkiittāābbuun 
BORT KKVVAARR  BORT 

 
 
b) Det ord som är mud�āf 'ilayhi står alltid i genitiv. Det har antingen obestämd   
form (tanwīn) eller bestämd form som i det andra exemplet nedan. 

 

�s���� )��	"#$  

kitābu bilālin Bilāls bok 
obestämd form   

 )���	�S�K�	�U�   

baytu l-'imāmi Imamens hus 
bestämd form   

 
c) Frågan ”Vems bok?” uttrycks på arabiska så här: 

 

Vems bok? kitābu man >��	� )��	"#$ 
 
Lägg märke till att ��	� inte står i genitiv, eftersom ordet är oböjligt. Det påverkas 

inte av grammatiska regler. Det finns vissa ord på arabiska som alltid förblir de-
samma oavsett vad. 
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d) Lägg märke till uttrycket ”på lärarens skrivbord”. 
 

på lärarens 
skrivbord 

 

calā maktabi l-mudarrisi 
  ��	"-1	� ���%�S�DE+	�)9-  

    
 

� Ordet maktab står i genitiv på grund av prepositionen calā.  
 

� Ordet al-mudarris står i genitiv eftersom det är mud�āf 'ilayhi och 
syftar tillbaka på maktab. Al-mudarris är ägare till maktab – det 
är lärarens skrivbord. 

 
2. Prepositionen tah�ta styr genitiv. Exempel: 

under boken tahta l-kitābi  	��R	0S���	"#1-   
under skrivbordet tahta l-maktabi  	��R	0S	"-1	9- ��  

 
3. Ordet yā används då man tilltalar någon. Ett substantiv som följer efter yā 

förlorar tanwīn och bestämd artikel, precis som mud āf ovan. 
 

8
�	"�38 �	2 )y��	� �	2 8s���� �	2 
yā 'ustādhu yā shaykhu  yā bilālu 

 
Det är helt fel att säga: yā bilālun. Man måste alltid plocka bort ”n” på namnet på 
den man tilltalar. Man får heller inte ha kvar den bestämda artikeln -s�� . När man 
anropar Gud med de olika Gudsnamnen, som annars brukar ha bestämd artikel, 
faller alltså denna bort. Här följer några exempel på detta. 
 

O Barmhärtige! yā rah mānu  �	2�:	+8?�	9  
O Förbarmare! yā rah īmu �	2)��#:	+  

O Konung! yā maliku �	2)B#%	�  
O Helige! yā quddūsu �	2)D!��8&  

O Fridfulle! yā salāmu �	2)K�	3  
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4. Orden ism och ibn börjar med hamzaħ al-was�l. När de föregås av ett annat 
ord, faller bokstaven ”i” bort i uttalet. Detta är markerat med grått nedan. 

 

.8T	G#�� #��G��- S )��3S	!   )��3#�S's���� #�� 	J- .  
wa- smu l-binti 'āminaħu  ismu l-waladi bilālun 

   

.�/�*�	0 �K�	�U�S )���S	! H������� �DE+	�)9- S )���#� 
ibnu l-mudarrisi tabībun wa- bnu l-'imāmi tājirun 

 

 >��#��	: )���S 	��2�  

 'ayna  bnu hāmidin  
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 5 
 

 
 

77 O … ! yā �	2  89 bil, karavan sayyāraħ 'a	+�N�	3 
78 här hunā �	G)�  90 väg shāric �b�+�	� 

79 där hunāka 	m�	G)� 
 

91 
den ljusomstrålande 
staden, Medina 

al-madīnaħ 
al-munawwaraħ 

 8T	G2#�	9- �
S8a	+NJ	G)9-  

80 under tahta 	��R	0  92 farbror camm 6�	� 
81 kacbah al-kacbaħ ��8T	����1-   93 morbror khāl 's�	| 
82 Muhammed muhammad ��N9	R)�  94 flicka, dotter bint ���G�� 
83 

sändebud,  
budbärare 

rasūl 'sJ)3	+  95 son ibn, _bn  H����#�_S����  
84 

Guds sändebud, 
Guds budbärare 

rasūlu llāhi  8sJ)3	+SU�   96 namn ism, _sm  H���3#�_S���3  

85 
Guds frid och väl-
signelser över ho-
nom! 

sallā llāhu 
calayhi wa-sallam 

 ��M%	xS)�M%  
	�M%	3	! #����%	� 

 
97 i Guds namn bi-smi llāhi  ������U�S  

86 väska haqībaħ 'T	��#Q	:  98 stängd mughlaq �f)����%  
87 doktor duktūr �+J)"-$)C  99 ingenjör muhandis �D#��G	q)� 
88 

gammal man, 
shejk 

shaykh �y��	�  100 minister wazīr �/2�̀ 	! 
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5.1. Ägande 
 

 

 ���#�	3 :��N9	R)� )��	"#$� �����	2 � >)/#3�	2  Sacīd: [Är] det här Muhammads bok, o Yāsir? 

 �/#3�2 : H�F�����)��	"#$  ��#��	:.  Yāsir: Nej, det här [är] Hāmids bok.  

 ���#�	3 :)��	"#$ 	��2� >��N9	R)�  Sacīd: Var [är] Muhammads bok?  

 �/#3�	2 : ��%	� 	J)�S��	"-1	9-  	m�	G)�.  Yāsir: Den [är] på skrivbordet där.  

 ���#�	3 :)/	"-~	C 	��2� >�+��N9	�  Sacīd: Var [är] cAmmārs anteckningsbok.  

 �/#3�	2 :��	"-1	� ��%	� 	J)� S�DE+	�)9- .  Yāsir: Den [är] på lärarens skrivbord.  

 ���#�	3 :�%�&����� ��	� )� �	2 >�7#%	�  Sacīd: Vems penna [är] det här, o cAlīy? 

 67#%	� :�����)��%�&  S�DE+	�)9- .  cAlīy: Det här [är] lärarens penna.  

 ���#�	3 :8T	��#Q	: 	��2� S>�DE+	�)9-   Sacīd: Var [är] lärarens väska.  

 67#%	� :	��R	0 	7#� S��	"-1	9- .  cAlīy: Den [är] under skrivbordet.  

  

 
Övning (1) 

Besvara följande frågor. 
 

(1) >��N9	R)� )���"#$ 	��2�   

(2) )/	"-~	C 	��2� >�+�N9	� 

 (3)8T	��#Q	: 	��2� S>�DE+	�)9-  
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Övning (2) 
Bilda ägandekonstruktioner med följande ord. 

 

N9	R)� )��	"#$��                ��N9	R)� H���	"#$ 

 )�	"-1	�SU DE+	�)9-                	"-1	�)9- �� H��)DE+	�  

  ��#��	: H���%�& 
  )���	�- �� H�,�	"-.#� 
  �D�N�	� H����	� 
  )/�*�N" �� H'?�M$)C 
  67#%	� H'T�~�/8� 

  )D#��G	q)9- �� H����	� 
  �/	"-~	C�#�	3 H��  

  )�� 	J- �� H���3#� 
  2#��G#��/#3�	2 H'(  

  ���	"#$�� H�% )�  

  �&�#9�+�N9	� H�A  
  ���Mo �� H���G��)�  
  2�/	3��# �	| H�/  
  8a	+�N�N� �� H�,�	"-.#� 
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Övning (3) 
Läs och skriv följande ord med rätt vokaler. 

 

��� T3+���    +�� (*/ � 

��� ���:   a+��3 /2��� 

(2�G� +�9�   �3� � �o � 

��� ��   ��"$ � �� 

��� �� D+���   �"1� �%� /2��� 

 
Övning (4) 

Läs följande meningar. 
 

 (1) ��2	�	� ��)� S- )9	�E+�D> )�	J	� #����.  

 (2) ��- 8Q�/8?�#$ 	")�� SU�.  

 (3) ��- �1��	�8T	� ��)� SU�.  

 (4) )�	RN9��	x M%�� SM% )� 	��%��#�	! 	3M%	�	+ )38sJ SU�.  

 (5) 	|	/	\ S- )9	�E+)D#� �� 8��/�~#T S- )9#��/2.  

 (6) �����	� ��)�	: #���� 	!�
# 	B	� ��)�	| # ���.  

 (7) #���)�	� N9�+��� # ��� 	!S��)�	2 #3��/	0 �*��/.    

 (8) 	���)� S- )9	�E+�D	� #���� 	!	���)� SN" �*��/�& �/��2.  

 (9) �����#� -.	"),� SN� N�	+�#a .��2	�#� -.	"),� S- 	���#�>  
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 (10) 	���� ��	�	2 � 	!� )�� >	� �S��)�	� N��D�.  

 (11) 	!S��)�	� ��)� 	J> )�	J S��)�	| # ���.  

  (12)��2	�	� ����)� 	+)3�sJ S #�M%	x M%�� SM% )�	� �%��#�	! 	3M%	�>  

)�	J#~  7S- 	9#�	G2#T S- )9	GNJ	+#a.  

 (13) ���G)�	: #����#~ 7 S- 	9#�	G2#T	! ���G)�)� 	RN9��#~  7S- 	�#��	�#T.  

 (14) #��3)� S- )9	�E+�D 	3#����	! S�3)� S- )9	q�G#��D	| # ���.  

 (15) 	��� SMo # ��� ���G67.  

 (16) 	�)�� S- 	9����#� 	�-.)"�,J	! 	�)�� S- 	9��	+	3#T)� �f�%��.  

 (17) 	|8s�	: #���� �~#Q�w.  

 (18) 	3N�	+�8a	� N��D� #~ 7SNO �+��b. 

 (19) #���)�	� ��� ��	�> �	� �S��)� S- )9	�E+�D.  

  (20)��2	� S- �1-%)�> )�	J	0 �R	� SN� N�	+�#a.  
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Övning (5) 

Fyll luckorna med passande ord. 
 

 ..........���%�f)� #���	�- � . (1) 

>#a	+�N�N� �  	��2�..........  (2) 
 . .......... ��M%	x ��N9	R)��% � )�8sJ)3	+ 	�M%	3	! #����%	�  (3) 

 ..........S�#�	� �����Mo ��.  (4) 

)���"#$ 8?��/8Q- ��. ..........   (5) 

 8T	�#�	|. .........��#��	:.  (6) 

 �	�� ..........S�DE+	�)9- .  (7) 

 ..........S�+J)�-1	� ��# �Mo .  (8) 

 )��	� ..........�,J)"-.	� .  (9) 

 	\	/	|S ��#� )DE+	�)9-  ..........S�/2#�)9- .  (10) 
 

Övning (6) 
Rätta till följande uttryck. 

 

�� 8sJ)3N/ SU�  ............... - ����# �Mo �� )��%�Q  ...............  
 )��3#�S	�� 	J-  .......... ..... 8a	+�N�N� � )��	�  ............... 

 ����#�S�DE+	�)9-  .......... ..... )��G�� ��#��	: ...............   
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Tilltalsformer 
 

��N9	R)�   �	2 N9	R)�)�  '
��"�38 �	2 	"�38�8
 
muh ammadun 

 
yā muhammadu  ustādhun 

 
yā 'ustādhu 

 

��# �	| �	2 # �	|)�    ��� 	! �	2 � 	!)�  
unālidkh 

 
uālidkhyā   waladun 

 
uyā walad 

 

 

Övning (7) 
Läs följande ord med rätt ändelser. 

 
 

  �2 �7%�   �2 D����   y�� 

  �2 y��   �2 (*+   /3�2 

  �2 +��9�   +J"$C   �2 +J"$C 
 
 

Ägandeformer – LÄRARENS BIL 
 

a	+�N�	3 d SDE+	�)9-  U 

  
�*����+�,   -.��/	� 

��
0���	1#�  -.��/	� �2�+���3 
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Övning (8) 
Bilda frågor efter följande mönster med hjälp av bilderna. 

 

 

��	� )��	"#$ �����> p
 

p 
 p ؟.........…………

 

p 
 p ؟.........................

 

p 
 p ؟..........…………

 

p 
 p ؟........………….

 

p
ppppp 
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Övning (9) 
Orden ism och ibn. 

 

-4�,�� :  )��3#�S	! ��N9	R)� #�� 	J- S )��3S#��G��-  )�	G�2	̀. 
ismun: ismu l-waladi muh ammadun wa-smu l-binti zaynabu  

 )��3#�SE+	�)9- ��#��	: �D . �	�S )��3S�/2#�)9- > 
ismu l-mudarrisi hāmidun. mā smu l-mudīri  

-��'��  :  7#~ ��# �	| )���#�S#T	3	+��	9-  	!S 7#~ ��#��	: )���S#T	�#��	�- . 
iħacjāmi- fī lināmid hubn- waiħmadrasa- fī linālidkh uibn: unibn  

 )���#�S 7#~ �DE+	�)9- S�(�@�.-  . 	��2�S)��� S>�/2#�)9-  
ibnu l-mudarrisi fī l-fasli. 'ayna bnu l-mudīri

  

Läs följande med reglerna för hamzaħ al-was�l i åtanke. 
 

(1))���#�   7#~ ��N9	R)�S	! �i�	/#�- S 7#~ ��#��	: )���S#��G�q- . 

(2)	\	/	|  S�� )�S 	�#� �����Mo S#���	�- . 

(3)	�	��
  S )���S ��� �L �/�*�N" S�iJ�� . 

(4))��3#�  S	! '(	@���~ �D#��G	q8�S )��3S�CJ)���	� �����Mo  . 

(5)�	�  S )��3S>�()*N/  

(6))���#�   �	�� >	���� ��	�S )���S�/2�̀ 	J- . 
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Sjätte lektion  

�������	
 ��5�	
�6�  
 
 
 

I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

1. Ordet hādhihi, som är den feminina motsvarigheten till hādhā, uttalas ��#t#
  

men skrivs som hādhā med en ”kniv-'alif” som hänger ovan ordet:  #t#��� . 
 

Det här [är] en pojke och 
det här [är] en flicka. 

hādhā waladun wa-hādhihi bintun �����	! ��� 	! #t#������G��  
 

2. Substantiv och adjektiv görs feminina genom att man lägger till «  I'T » på 

slutet. Den sista bokstaven före « IT  » får då fath�ah (�). 

�DE+	�)� � 'T	3E+	�)� 
mudarrisun � mudarris-aħun 

 

Vissa substantiv har en speciell femininform, exempelvis: 

son / ibnun / ����#� dotter / bintun / ���G�� 

bror / 'akhun / �]� syster / 'ukhtun / ���|8 

På arabiska är substantiv antingen maskulina eller feminina. Feminina substantiv 
och adjektiv har vanligtvis ändelsen « IT  ». Men det finns vissa feminina ord 
som är undantag och som inte har denna ändelse. När man lär sig nya ord, måste 
man också lära sig deras genus, alltså huruvida de är maskulina eller feminina. 
Kroppsdelar som människan har två av är vanligtvis feminina, medan udda 
kroppsdelar är maskulina. 
 

Feminina ord Maskulina ord 

hand (f.) yad ��	2 huvud ra's �D-	+ 
fot (f.) rijl '(�*�+ näsa 'anf �k��� 
öga (f.) cayn ����	� mun fam ���~ 
öra (f.) 'udhun '?8
8 ansikte wajh ���*	! 
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3. Ordet �s är en preposition som används för att markera ägande. Den översätts 

ofta med det svenska verbet ”tillhöra”. 
 

Det här tillhör Bilāl och 
det där tillhör Hāmid. hādhā li-bilālin wa-dhālika li-h āmidin �������#��	R#  	B# �
	! H�s����#  .  
Allt lov och pris till-
kommer Gud! al-hamdu li-llāhi #�M%#  )��9	R- �� 

 

Lägg märke till att ordet )�M% �� (allāhu) här stavas #�M%#  (li-llāhi) utan 'alif  ) �( i början 

av ordet. Man behöver inte heller lägga till något lām (  s ). 
 
Ordet li-man betyder ”vems” eller ”vem tillhör”, exempelvis: 
 

Vems [är] den här? li-man hādhā  ��	9# �����>  
Vem tillhör boken? li-mani l-kitābu  ��	9# S>)��	"#1-  
Lägg märke till att ��	� blir till ��	� då ordet följs av -s�� . 
 

4. Lär dig ordet ��l�2� som betyder ”också”. 

 

Det här är vackert. hādhā jamīlun �����H'(�#9	*   
Och det där [är] också vackert. wa-dhālika 'ayd an jamīlun '(�#9	* ��l�2� 	B# �
	!. 
 

5. Ett mycket användbart ord är ����* som betyder ”mycket”. 

 

Det här [är] mycket stort. hādhā kabīrun jiddan ���������* �w���$ .  
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 6 
 

 
 

 

 
 

 

101 syster 'ukht ���|8  112 kärl (f.) qidr �+��#& 
102 också 'aydan ��l�2�  113 öra (f.) 'udhun '?8
8 
103 strykjärn mikwāħ 'a�	J-1#�  114 öga (f.) cayn ����	� 
104 cykel darrājaħ 'T	*�N+	C  115 hand (f.) yad ��	2 
105 sked milcaqaħ 'T�Q	�-%#�  116 fot (f.) rijl '(�*�+ 
106 ko baqaraħ 'a	/�Q	�  117 näsa 'anf �k��� 
107 bonde fallāh �,M��~  118 mun fam ���~ 
108 kött lahm ���R�   119 öster mashriq �i�/�O	� 
109 kylskåp thallājaħ 'T	*M��{  120 väster maghrib ���/�f	� 
110 fönster nāfidhaħ 'a��#~�	�  121 kaffe qahwaħ 'a	J�q�& 
111 snabb sarīc ��2�/	3  122 mycket jiddan ����* 
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6.1. Det här / hādhihi / �7���� 
����� S	: )���#��	! ��#t#����/#3�	2 )��G�� . 

Det här [är] Hāmids son och Yāsirs dotter. 

#�)��� 	:#����	* 	! �P# ����G)�	2 #3��/	! #&��.'T. 
Hāmids son [är] sittande och Yāsirs dotter [är] stående. 

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  

	��� #t#���> 
Vem [är] det här?

#t#���  )��|8S- )9	q�G#��D. 
Det här [är] ingenjörens syster.  

	7#� ��l�2)� �	q�G#�	3'T> 
[Är] hon också ingenjör?  

�F#� H	7 �����'T	�. 
Nej, hon [är] läkare.  

 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

	3N�	+�8a	� �� #t#���> 
Vems bil [är] det här?  

#t#��� 	3N�	+�8aS - )9#��/2. 
Det här [är] direktörens bil.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

	� �#t#���>  ��	9#  #t#���> 
Vad [är] det här?  Vems [är] det här?  

#t#��� 	J-1#�'a�.  #t#��� ��# �	_#  .  
Det här [är] ett strykjärn.  

 

Det här [är] Khālids. 
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�N+	C8T	*�  �P	��#t#���> 
[Är] det här 'Anas cykel?

�F H#t#��� N+	C8T	*�N9	� �+� .  
Nej, det här [är] cAmmārs cykel

#t#���	* #�	�2H'a 	!	CN+	*�8T �	��P�& #�	�'T . 
 . Den här [är] ny och 'Anas cykel [är] gammal.  

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

 #t#��� 8T	��	3	� �7% .#�	7	* #9�%����* 'T�. 
Det här [är] cAlīys klocka. Den [är] mycket vacker.

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 #t#��� 'T�Q	�-%#�	! #t#����+��#&  .��- 8T�Q	�-%#9#~ 7 S- #Q���+. 
  Den här [är] en sked och det här [är] en kastrull. Skeden [är] i kastrullen. 

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

 #t#���  8a	/�Q	�S- M��.�,.  
Det här [är] bondens ko.

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

  ����� 	! �k�����������~ . 
Det här [är] en näsa och det här [är] en mun. 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

    #t#��� 	! '?8
8#t#�������	�  . 
Det här [är] ett öra och det här [är] ett öga. 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

    	!#t#��� 	! ��	2#t#���'(�*�+ . 
Och det här [är] en hand och det här [är] ett ben. 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
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Övning (1) 
Läs och skriv följande meningar. 

  

(1)  �����	� ������	! #t#��� 	���	+	3'T.  

(2)  	��� #t#��� >#t#��� 8�|)�	� N��D�.  
(3)  �����#C �B2	! #t#��� 	C	*	*�'T.  
(4)  ����� S��)� S- )9#��/2 	!#t#����� �G)� S- )9	�E+�D.  
(5)  #t#���8 �K 	2#3��/.  
(6)  ��2	�#& ��)+ SM% �R��> #�	7#~  7SM[ M�	*#T.  
(7)  �����	� ���	! #t#��� 	�#~���'a.  
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Övning (2) 
Svara på frågorna. 

 �	������>   �	�	!#t#���>  
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Övning (3) 
Fyll de tomma raderna i den vänstra kolumnen  

efter mönstret i den högra kolumnen.  
 

(1)  ��# ��� ��N9	R)� .    8T	G#��     'T	�# ��� 8T	G#�� .  

(2)  ������� ��#��	:     8T	9#���~      

(3)  ��#%��)� 	J)� .    	7#�      

(4)  ���%�f)� )��	�- �� .    8a��#~�NG ��      

(5)  �y#3	! 8(2#��G#9- �� .    )�	�- ��      

(6)  6+�	: )u�NO �� .    �q�Q- ��8a	J      

(7)  ���#�	� )�����	9- �� .    8T	3	+��	9- ��      

(8)  �}2�/	� )�# �Mo �� .    8T	�# �Mo ��      

(9)  ��2�/	3 8?�	@#R- �� .    8a	+�N�N� ��      

(10)  )/	9�Q- �� '(�#9	* .    )P�9NO ��      

(11)  �P# �	* )�XY�� .    �KdY��      
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Övning (4) 
Rätta till följande meningar.  

 

(1)   ��	� 8T	��#Q	:�����>    

(2)  �~�/)f- ��8T �,J)"-.	�.    

(3)  �����8a	+�N�	3  S�����Mo .    

(4)  #t#���),�	"-.#�  S#a	+�N�N� .    

(5)   	��2�S>8a	+�N�N�   7#~ 	J)�S�b�+�NO .   

 
  

Övning (5) 
Läs och skriv följande meningar med rätt vokaler.  

 

  (1)  �IB 
! �9� �� ����  
  (2)  � ��I� > t�It� /3��  

  (3)  �9�� � 

  (4)  i/O�� � �/f��! 
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Sjunde lektionen  

�������	
 �	&�'��5�  
 
 
I det här kapitlet lär vi oss använda ordet 	B-%#0 som är den feminina 

motsvarigheten till 	B# �
 . 
 

�������#��	: 	B# �
	! H's���� .  Det här [är] Bilāl och det där [är] Hāmid. 
hādhā bilālun wa-dhālika hāmidun 

��t#�I)�	2�/	� 	B-%#0	! H8T	G#�� .  Det här [är] 'Āminah och det där [är] Maryam. 
hādhihi 'āminaħu wa tilka maryamu 

 
 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 7 
 

 

 
 

123 sjuksköterska mumarridaħ 'T	 E/	9)�  126 böneutropare mu'adh dhin '?¡
	¢)� 
124 trädgård hadīqaħ �Q2#�	:'T   127 hon-kamel nāqaħ 'T�&�	� 
125 anka bat t aħ 'TMo	�  128 ägg baydaħ 'T	l��	� 
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7.1. Repetition 

ppppp 

 
 
 
 
 

��	� #t#���> Vem [är] det här?

#t#��� 8T	G#��. Det här [är] 'Āminah.

	!��	� 	BI-%#0> Och vem [är] det där?

	B-%#0 8T	9#���~. Det där [är] Fāt imah.

 

  

  

  #t#��� 'T	������ 	!	B-%#0 'T	 E/	9)�. 
Det här [är] en (kvinnlig) läkare och det där [är] en sjuksköterska. 

#t#��� 	�#� S#��G�q-  	!	B-%#0 	�#� S#?�	��	�- . 
Den här [är] från Indien och den där [är] från Japan. 

#t#��� 'T�%2�J�� 	!	B-%#0 'a	w#@�&. 
Den här [är] lång och den där [är] kort. 

 
 
 
 

  

��	� �����> 

����� ��#��	:. 

Vem [är] det här? 

Det här [är] Hāmid. 

	!��	� �
	B# > Och vem [är] det där? 

�
	B#  67#%	�. Det där [är] cAlīy. 
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�	B-%#0 'T	*�	*	C> 

FXH 	B-%#0 'TMo	�. 

[Är] det där en kyckling? 
 
 

Nej, det där [är] en anka. 

�	� 	B-%#0>  
	B-%#0 'T	l��	�.  

Vad [är] det där? 
 
 

Det där [är] ett ägg. 

 

 

#t#��� 8a	+�N�	3 S- �DE+	�)9 	!	B-%#0 8a	+�N�	3 S- �/2#�)9. 
Det här [är] lärarens bil och det där [är] rektorns bil. 

  

�8T	��	3 �D�N�	� #t#���> 
[Är] det här cAbbās klocka? 

�F H#t#��� 8T	��	3 H��#��	: 	B-%#0 8T	��	3 �D�N�	�. 
Nej, det här [är] Hāmids klocka, det där [är] cAbbās klocka.  

 

�
	B#  �B2#C 	!	B-%#0 'T	*�	*	C. 
Det där [är] en tupp och det där [är] en kyckling.  
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Övning (1) 
Läs och skriv följande meningar. 

 

(1)  #t#���	� ��	+	3'T	! #0-%	B 	*#��	�'T.  

(2)  �
# 	B#: 	9�+�	! #0-%	B 	��Q	/'a.  

(3)  ��
# 	B	� �������F >H #0-%	B	� ��	+	3'T.  

(4)  �����	* 	9'(	! #0-%	B 	��&�'T.  

(5)  #t#���	� ��	+	3'T	! #0-%	B ��# �	�'T.  

(6)  ������$ -%��	! �
# 	B #&45.  

(7)  �����	� ��)� S- )9	¢¡
#? 	!#0-%	B	: #��Q28T SN" �*��/.  
 

Övning (2) 
Fyll de tomma raderna med 	B# �
 och 	B-%#0 .  

���  (2)  6K8  (1) 

'T�Q	�-%#�  (4)  ���%�&  (3) 

�/	�	:  (6)  ����	�  (5) 

�+��#&  (8)  �A�#9�&  (7) 

'a	/�Q	�  (10)  'a��#~�	�  (9) 

'T�&�	�  (12)  ��	"-1	�  (11) 

'?¡
	¢)�  (14)  �D#��G	q)�  (13) 

�/2�/	3  (16)  'T	 E/	9)�  (15) 

'T	�# ���  (18)  'T�Q2#�	:  (17) 

'TMo	�  (20)  '(	9	*  (19) 
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Demonstrativa pronomen 
 

 
  de�	9�3�S#��#�	�-%#  #a	+�	�U�   de�	9�3�S-%#  #a	+�	�U���2�/�Q   
 'asmā'u l-'ishārati li-l-bacīdi 'asmā'u l-'ishārati li-l-qarībi  
 Demonstrativa pronomen för fjärrbeläget Demonstrativa pronomen för närbeläget  

det där / dhālika  	B# �
/  det här / hādhā / ����� 
 

M
as

ku
lin

um
 

��#��	: 	B# �
 �������N9	R)�   

det där / tilka  	B-%#0/   det här / hādhihi / #t#��� 
 

Fe
m

in
in

um
 

)�	G�2	̀  	B-%#0 #���#t 8T	G#��   
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Åttonde lektionen 
��	����8��� 	
�����   

 
 

I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

1. Vi har tidigare lärt oss att hādhā kitāb
un 

betyder ”det här [är] en bok”. Nu 
lär vi oss att hādhā l-kitāb

u
 betyder ”den här boken”. Detta är dock inte en 

fullständig mening. För att göra den fullständig måste man lägga till en 
predikatsfyllnad, exempelvis: 

 

Den här boken [är] ny. hādhā l-kitābu jadīdun �����S  )��	"#1- �9-�:��.  
 
Alla demonstrativa pronomen kan användas på detta sätt. 
 

Den där boken [är] ny. dhālika r-rajulu muhandisun  	B# �
S�D#��G	q)� 8()*N/ .  
Den här bilen [är] vacker. hādhihi s-sayyāraħu jamīlaħun #t#���S 'T�%�#9	* 8a	+�N�N� .  
Den där sjuksköterskan [är] 
från Japan. tilka l-mumarridaħu mina l-yābāni  	B-%#0S 	�#� 8T	 E/	9)9- S#?�	��	�- .  

 
2. Lägg märke till att den vanliga ändelsen på substantiv är ”-u” och att den 

ändras till ”-i” efter prepositioner och när substantivet är ”ägare”. 

Det här [är] Amerika. hādhihi 'amrīkā #t#�����12�/���  

Jag [är] från Amerika. 'ana min 'amrīkā ��12�/��� ��#� �	�� 
Han [är] Amerikas president. huwa ra’īsu 'amrīkā ��12�/��� )P�#�	+ 	J)�.  

 

3. De två orden 	k-%	| ”bakom” och 	K�	�� ”framför” är prepositioner och gör att 

orden efter får ändelsen ”-i”.  

Huset [är] bakom moskén. al-baytu khalfa l-masjidi  	k-%	| )���	�- ��S#�����	9- .  
Hāmid [är] framför läraren. hāmidun 'amāma l-mudarrisi  	K�	�� ��#��	:S�DE+	�)9- .  
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4. Ordet 	P�%	* betyder ”han satt”. 

Var satt Muhammad? 'ayna jalasa muh ammadun >��N9	R)� 	P�%	* 	��2� 
Han satt framför läraren. jalasa 'amāma l-mudarrisi  	K�	�� 	P�%	*S�DE+	�)9- .  

 
 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 8 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

�+J)� ���%	� �+J)� 
Ljus över ljus! 

(Koranen 24:35) 
 
 
 

129 framför 'amāma 	��	K�   134 Schweiz suwīsarā 	/	�2�J)3�  
130 bakom khalfa -%	|	k   135 Frankrike faransā 	���	/�~�  
131 kniv sikkīn ¡1#3��   136 Tyskland 'almāniyā 	����	9- ��  

132 

ett sjukhus, 
 
sjukhuset 

mustashfan 
 

al-mustashfā 

�¤.�O	"��)� 
��.�O	"��)9- �� 

 137 skoltavla sabbūraħ 'a	+J��	3 

133 England 'inkaltarā 	/	"-%�1���L�   138 bönenisch mih rāb ���	/�R#� 
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8.1. Ägande och yrken 
 

����� S	0 8()*N/ �*��/	! �
# 	B S�� 8()*N/ �����. Den här mannen [är] köpman och 
den där mannen [är] läkare. 

#� )��3SN" �*�	� �/�R)9�CJ	! S)��3 SMo �����	3 #����.  Köpmannens namn [är] Mah mūd 
och läkarens namn [är] Sacīd. 

����� S- 	���N"%#  )�	! �/�*��
# 	B S- 	�����Mo%#  )����.  Det här huset tillhör köpmannen 
och det där huset tillhör läkaren. 

	��� )�SN" �*�	�� �/ 	K�S- 	9����#�.  Köpmannens hus [är] framför moskén,  

	!	��� )�SMo �����	k-%	|  S- 	+��	9	3#T.  och läkarens hus [är] bakom skolan. 

 ��	9# #t#��� SN� N�	+�	! 8a��	9# #0 -%>	B  Vems [är] den här bilen  
och vems [är] den där? 

#t#��� SN� N�	+�8a#  Mo%�����	! #0-%	B # N"%�*��/.  Den här bilen tillhör läkaren och 
den där tillhör köpmannen. 

#t#��� SN� N�	+�8a#� 	� S- 	�	��#?�	! #0-%	B#� ��� ���/�12�.  Den här bilen [är] från Japan  
och den där [är] från Amerika. 

 
Övning (1) 

Besvara följande frågor. 
 

 (1)	��� ����� SN/ )*8(	! 	����
 # 	B SN/ )*8(> 

 (2)	� �S�3)� SN" �*��/> 

 (3)	� �S�3)� SMo �����> 

 (4)#���� �2	�	3 N�	+�8a SMo �����> 

 (5)#���� �2	�	3 N�	+�8a SN" �*��/> 

 (6)��2	�	� ��)� SN" �*��/> 

 (7)��2	�	� ��)� SMo �����> 
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Övning (2) 
Läs och skriv. 

 

     (1) ����� S- 	J� )�	| # ���	! �
# 	B S- 	J� )�)� 	RN9��.  
     (2) ����� SN/ )*8()� 	�E+�D	! �
# 	B SN/ )*8()� 	q�G#��D. 

     (3) ����� S- #1	")��	* #���2	! �
# 	B S- #1	")���& #��v. 

     (4) #t#��� SN� N�	+�8a#  	�#%�7	! #0-%	B#  	_# ���. 

     (5) ����� S- 	�)��	� -.)"�,J	! �
# 	B S- 	�)�����%�f)� . 

     (6) # 	9�� #t#��� SN� 	��8T#� >	7#  	�N��D�. 

     (7) ������ S- 	���)�#  Mo%������F > .)�	J#  -%)9	�E+�D. 

     (8) �#t#��� SN� N+�	*8T   �� �� S- )9	¢¡
#?	� >	���. 

     (9) 	��� ����� S- 	J� )�)� >	J�� # ���#� 	� SE@ ��. 

   (10) ��
# 	B S- 	���)�	* #���2�F > .)�	J�& #��v�* ���. 

   (11) #t#��� SN� N�	+�8a#� 	� S- 	�	��#?�	! #0-%	B#� ����12�/��� . 

   (12) ����� S¡1E� #� )���� - 	9���	�	! �#0-%	B S- #9-%	��Q8T#� �� �L��-%�1	"	/�. 
  

Övning (3) 
Ändra meningarna såsom i exemplet. 

 
����� #$���" . ����� S- #1#  )��")9	RN9�� . 

(1)  ����� �������. …………………#�	� S- �q�G#�. 

(2)  #t#��� 	3N�	+�'a …………………. # -%)9#��/2. 

(3)  �
# 	B 	!� ��. ………………..S��)� S- )9	�E+�D. 

(4)  #0-%	B 	3	��'T. ………………..#��� 	�2�J)3	/�. 
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(5)  ����� 	�����. ………………….# -%)9	q�G#��D. 

(6)  ����� �&�%��. …………………….# 	�N��D�. 

(7)  �
# 	B 	+)*'(. …………………….)�	¢¡
'?. 

(8)  #t#��� 'T	l��	�. …………………….�$	w�'a . 

(9)  ����� #��G#�'(2. ……………………..�y#3	!. 

(10)  #t#��� 	:#Q	��'T. ……………………# -%)9	�E+�D. 
 

Övning (4) 
Läs följande exempel. Bilda sedan frågor  

och svar på samma sätt. 
 

	9# �� ����� S- #1)��" 

 

����� S- #1)��"#  )9	RN9��) .)�	RN9��( 

…………(1) 

 

……….) 	�N��D�( 

…………(2) 

 

………..) 	�67%( 

…………(3) 

 

……….) S- )9#�)/2( 
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……………(4) 

 

……….) S- �.M�),( 

……………(5) 

 

……….) - �)9	�E+)D( 

……………(6) 

 

………..) 	�N9�+�( 

……………(7) 

 

…….) ���G)� S- �.M��,( 

……………(8) 

 

……….) S��)� S- )9#��/2( 

…………...(9) 

 

……….) SMo ��)��( 

…………(10) 

 

……….) SMo # �)�( 
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Övning (5) 
Begrunda följande exempel. 

 

- �	���)� #~7 S- 	���#� #�	� S- 	���#� �L� �� S- 	���#� 

��- ��.�O	"��)9 #~7 S- �O	"��)9��. #�	� S- ��.�O	"��)9 �L� �� S- )9��.�O	"�� 

�/����12� � ����/�12� #��� ����/�12� �L� �� ����/�12� 

- �	9���	�� #~7 �- 	9���	�� #��� �- 	9���	�� �L� �� �- 	9���	�� 
 

Övning (6) 
Läs och skriv. 

 

     (1) ����� SMo ��)��#� ���L ���1-%	"	/�. 

     (2) �
	�	�	: #�����L � ��	���	/�~ �. 

     (3) 	��R)9�CJ	� �/�}2 .)�	J S�?¥#~  7S- )9��	"�O�.�. 

     (4) �
	�	�	� ��)� SU�#� 	�� - 	9���	��L �� ���L ���1-%	"	/�. 

     (5) ����� S- #1	")��#  #���	��	! �
# 	B S- #1)��"��	3J)9#  . 

     (6) ����� S- )9	q�G#�)D#� ��� ���/�12�. 
 

Övning (7) 
Läs och skriv. 

 

     (1) ��N� ��	+J8a� 	� 	K�SMo # �	! ��#�	7 	k-%	| S- )9	�E+�D. 

     (2) ��2	�	3 N�	+�8a S- )9	�E+#� >�D	7� 	� 	K�S- 	9��	+	3#T. 

     (3) ��2	�	� ��)� S	�U�	� >�K���)� SU�	� 	k-%	| �K�S- 	9����#�. 

     (4) ��2	�	: 	P�%	* #����	* >�%	P	| -%	k	� �R)9�CJ . 

     (5) 	� 	�	��
N9�+��L � �� S- 	9����	! #�	*�%	P� 	�	K� S- ���/�R#9. 
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Nionde lektionen 

 

 	
���������	&�,��;  
 
 
 
I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

1. På arabiska kommer adjektiv efter sina substantiv. Detta är tvärtom mot 
på svenska där adjektivet kommer först. 

 
ett stort hus baytun kabīrun 

adjektiv → substantiv substantiv → adjektiv 
 

På arabiska kallas adjektivet na
c
t (����	�) ”beskrivning” och det substantiv som det 

beskriver kallas man
c
ūt (�VJ)��G	�) ”det beskrivna”. 

 

�w���$ 
 

����	� 
beskrivning / nact /  ����	�   det beskrivna / mancūt / �VJ)��G	� 

 

 Adjektiv står i överensstämmelse med substantiv på följande tre sätt: 
 

a) Genus. Adjektivet till ett maskulint substantiv blir maskulint och adjekti-
vet till ett feminint substantiv blir feminint. 

 

waladun saghīrun �w#f	x ��� 	! � bintun saghīraħun 'a	w#f	x ���G�� 
en liten pojke  en liten flicka 

   

kitābun jadīdun ��2#�	* ���	"#$ � sayyāraħun jadīdaħun 'a	�2#�	* 'a	+�N�	3 
en ny bok  en ny bil 
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b) Bestämd eller obestämd artikel. Om substantivet står i bestämd form 
blir adjektivet också bestämt. På samma sätt hamnar adjektivet i obestämd 
form ifall substantivet står i obestämd form. 

  

bilālun mudarrisun jadīdun .��2#�	* �DE+	�)� 's���� obestämd form 

Bilāl [är] en ny lärare.  

  

al-mudarrisu l-jadīdu fī l-fasli .�(�@�.- S 7#~ )�2#�	�- S )DE+	�)9- �� bestämd form 

Den nya läraren [är] i klassen.  

 
 

c) Kasus. Adjektivet står i samma kasus som substantivet. 
 

Det här [är] ett nytt hus. hādhā baytun jadīdun �������	� ��2#�	* ��.  nominativ 
obestämd form 

Jag [är] i ett nytt hus. ana fī baytin jadīdin .��2#�	* ����	� 7#~ �	�� genitiv 
obestämd form 

    

Det nya huset [är] vackert. al-baytu l-jadīdu jamīlun .'(�#9	* )�2#�	�- S )���	�- �� nominativ 
bestämd form 

Vem är i det nya huset. man fī l-bayti l-jadīdi >#�2#�	�- S #���	�- S 7#~ ��	� genitiv 
bestämd form 

    
 
 
2. Adjektiv som slutar på ändelsen ”-ān” har inte tanwīn. 
 

8?�����$ 8?�	��J	* 8?�	O-o	� 8?�	��l�� 8?¦	� 
kaslānu jawcānu cat shānu ghadbānu mal'ānu 

lat hungrig törstig arg full 
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 9 
 

 

 
 
 

139 sparv cus fūr �+J8.�@)�  153 arg ghadbānu 8?�	��l�� 
140 fågel t ā'ir �/#����  154 full mal'ānu 8?¦	� 
141 arabiska al-carabiyyaħ 8TN���	/	�- ��  155 dricksglas kūb ��J8$ 
142 språk lughaħ 'T	f8   156 bibliotek maktabaħ 'T	�	"-1	� 
143 enkel sahl '(�q	3  

157 
som  
[maskulinum 
singular] 

alladhī u#�M �� 
144 välkänd, berömd shahīr �w�q	�  158 nu al-'āna �?¥�� 
145 stad madīnaħ 'T	G2#�	�  159 klinik mustaws af �k	xJ	"��)� 
146 dag yawm �KJ	2  160 fläkt mirwah aħ 'T	:	!�/#� 
147 idag al-yawma 	KJ	�- ��  161 gymnasie- thānawiyyaħ 	���{'TN2�J  
148 flitig mujtahid ���q	"��)�  162 minister wazīr �/2�̀ 	! 
149 engelska al-inkilīziyyaħ 8TN2�̂ �#%#1��U���  163 vass, skarp h ādd 6C�	: 
150 lat kaslānu 8?����$  164 behov luzūm �K!)̂ 8  
151 hungrig jawcānu 8?�	��J	*  165 det beskrivna mancūt �VJ)��G	� 
152 törstig cat shānu 8?�	O-o	�  166 adjektiv nact ����	� 
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9.1. Sysselsättningar 
 

��	� ����� S 8()*N/>  
	J)��D�N�	� . 

 �D�N�	��/�*�	0. 

 �D�N�	��/�*�	0 67�G��.   

 ��#��	:�DE+	�)�. 

 ��#��	:�DE+	�)� ��2#�	*. 
 

�	� �����> 

����� �,�M.)0. 

 ��),�M.�" 'T	q#$��~ 'a��2#�� . 

 

�	� �
	B# > 

�
	B#  �+J8.�@)�. 

- ��)+J8.�@)� �/#���� �w#f	x.  
8TN���	/	�- �� 'T	f8  'T�%�q	3. 

8TN���	/	�- �� 'T	f8  'T�%�#9	*. 

 

 
 �+�N9	���# ��� ���q	"��)� H	! �CJ)9�R	���# ��� 8?�����$. 
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��	� 	����> 

	�� ���# ���. 

�	���� ��# ��� ��2#�	*> 

��	�	� H ������# ��� ��2#�	*.  
 
 

Övning (1) 
Läs och skriv följande meningar. 

 

 (1) )�	RN9���� # ��� �&#��v.   

 (2) ��
# 	B SN/ )*8()� 	�E+�D	* #���2> �F)� H	J�� ����� 	*#���2. 

  (3) �����	C �+�D	3 �q'(.  
  (4) 	�N��D�	0 �*��/ 	��q�w.  

  (5) ����'s)� 	q�G#��D �$���w.  
  (6) ��U���#1#%�̂ �N28T8  	f'T 	x��	�'T.  
  (7) ����	�	+ )*'( ��6§>  �F� H	�	+ �)*'(�~ #Q�w.  
  (8) ��- �Q#��	/8a 	�#�	G2'T�$ ��	w'a.  
  (9) ����	�)� 	�E+�D�& #��v> �F� H	�)� �	�E+�D 	*#���2. 

  (10) �	:#������ # ��� �$����8?> �F)� H	J�� # ��� )���	"�q��. 
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Övning (2) 
Fyll luckorna med passande ord. 

 

 (2) �/�*�	0 ��# �	|  (1) 'T	�# ��� 8T	�#�	| 

 (4) )+J8.�@)�- �� �/#����   (3) 'T	f8  8TN���	/	�- �� 

 (6) �DE+	�)� �	��   (5) 'T	q#$��~ ),�M.�" ��  

 (8) 'T	f8  8TN2�̂ �#%#1��U���   (7) ������� ��N9	R)� 

 (10) 'T	G2#�	� 8a	/#���Q- ��   (9) 	����� ��# ��� 
 

Övning (3) 
Fyll luckorna med substantiv som passar till adjektiven. 

 

�v#��&.   (2)     �	��   'T�%�q	3.     (1) 8TN���	/	�- �� 

�+J)�-1	�.   (4) �����  67�G��.   (3)   �+�N9	� 

     8?����$.   (5)    '(	@���~ 
 

Övning (4) 
Läs följande meningar och begrunda 

reglerna för adjektiv som slutar på ”-ān”. 

  (1)  �	�� 	*�J	�8?�.  
  (2)  ����	�	* �J	�8?�> �FH� 	�	� �-o	O8?�.  
  (3)  # 	9�
� �S- )9	�E+)D ���l	�8?� S- 	��J	K> 

  (4)  ��- 81)�J 	�8?¦.  
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I det följande skall vi lära oss det relativa pronomenet u#�M �� . Det här ordet är 

mycket vanligt och översätts med ”som” på svenska. Det används för att skjuta 

in kommentarer och förklaringar i längre satser. Ordet alladhī och de inramade 

ord som kommer efter alladhī i meningarna nedan skulle kunna plockas bort om 

man ville. Kvar blir då: 
 

Mannen [är] en känd köpman. och Huset tillhör imamen. 
 

Men med förklaringarna, som alladhī skjuter in i meningar, blir meningarna mer 
utförliga och fullständiga. 

 
Mannen som gick ut från moskén nu [är] en känd köpman. 

 
 �w�q	�.  �/�*�	0 S�?¥  S#�����	9-  	�#� 	\	/	| Su#�M  8()*N/ ��  

          

 
 

 ar-rajulu lladhī kharaja mina l-masjidi l-'āna tājirun shahīrun  
 

 
Huset som [är] framför moskén tillhör imamen. 

 
  �K�	�Ü # .  S#�����	9-  	K�	�� Su#�M  )���	�- ��  

 
al-baytu lladhī 'amāma l-masjidi li-l-'imāmi  

 
 

Lägg märke till att när prepositionen �s används tillsammans med ett substantiv 

med -s�� , så faller 'alif på -s�� bort. 
 

)K�	�U��� �K�	�Ü #  
al-'imāmu 

� 
li-l-'imāmi 

   

)DE+	�)9- �� E+	�)9-%# �D  
al-mudarrisu 

� 
li-l-mudarrisi 

Lär dig prepositionen 	��G#� som betyder ”hos”. Substantivet efter cinda står i geni-

tiv. 

Läraren [är] hos rektorn. al-mudarrisu cinda l-mudīri  	��G#� )DE+	�)9- ��S�/2#�)9- .  
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9.2. Var är allt och alla? 
 

	��2� S- )DE+	�)9> 

	J)� 7#~ S- �(�@�..  

	!	��2� S- )DE+	�)9 S- )�2#�	�> 

	J)� 	��G#� S- �/2#�)9. 

	��2� S )�# �Mo S- )�2#�	�> 

	�	��
 ��� �L S- #T	�	"-1	9. 

��	� �
	B#  S 8()*N/ S 8(2�JMo Su#�M  	\	/	| S�?¥ 	�#� S- #T	3	+��	9> 

	J)� S- )/2#�)9 S- )�2#�	�. 

	!��	� S- )�� 	J S )w#fN@ Su#�M  	\	/	| S�?¥ 	�#� S- �(�@�.> 

	J)� S)��� S- �/2#�)9 S- #�2#�	�. 

��	9#  	B-%#0 S 8a	+�N�N� S- 8T�%�#9	�> 

	7#� # -%�/2#�)9 S- #�2#�	� . 

��	9#  ����� S- )��	"#1 S- )w���1 >�)�	J # -%�DE+	�)9> 

�F H	J)� # %��# �Mo S- #�2#�	�. 

	��2� S- 8T�Q	�-%#9 S 8a	w#fN@> 

 	7#� 7#~ S- ��J81. 

	��2� S- �7#3�/81 S- )+J)�-1	9> 

	J)� 	m�	G)�. 
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Övning (1) 
Läs och skriv följande meningar. 

 

(1)  ��Mo ��)�� S- 	�#�)�2 #~ 7S- )9��	"�O�.	! �SMo ��)�� S- �Q#�)v#~  7S- )9��	"�J	x#k.  

(2)  ��- �Q�%)� S- 	9-1)�)+J 	��%�� S- 	9-1	"��.  

(3)  ��- #9�/	!	:8T S- 	�#�	�28a#~  7S- )f�/�~#T S- �1��	w#a.  

(4)  ��©% 	f8T S- 	�	/��N�8T 	3�q�%'T.  

(5)  ��- 	J� )� SMo �J8(2 SM #�	| u	/	\#� 	� S- �.�@�( S�?¥�� # ���#� 	� S- �q�G#�.  

(6)  �	�#~ � 7S- 	9��	+	3#T S�[ 	���JN2#T.  

(7)  �
	�	� SN/ )*8( S- �.#Q)w�L � �� S- 	J�̀�/2.  

(8)  	*�%	P SMo # �)� S- 	�#�)�2	| -%	k	: #����.  

(9)  ��E� #1)� S- �1��)w 	:6C��* ���.  

(10)  	��� ����� S- 	J� )� SN@ #f)w)� >	J S��)� S- )9	�E+�D S- 	�#�#�2.  
 

Övning (2) 
Fyll luckorna med adjektiven inom parentes. Om substan-

tivet har #��� så skall också adjektivet ha #��� . 

)��2#�	*(   	��2�S )DE+	�)9-  ...............>  (1) 

)�w���$(   )/�*�N" �� ............... 7#~S�iJ�� .  (2) 

(�v#��&)  ��# ��� �	��. ...............  (3) 

(��2#�	*)  	P�%	*SMo � )�#  ...............��N9	R)� 	k-%	|.  (4) 

)��'(2�J(   ��	�S )�� 	J-  ..............S 	\	/	| u#�M S 	�#� �?¥S�(�@�.- .  (5) 
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)�w#@�&(   ��� 	! �+�N9	�. ...............  (6) 

)�w�q	�(   ������� '(	@���~. ...............  (7) 

)�+J)�-1	�(   ��	9# �����S  )/2�/N�  ................>  (8) 

)�+J)�-1	�(  �����  ���%�&. .................  (9) 

)6C�	:(   	��2�S )�¡1E�  ................>  (10) 

)'T�%�#9	*(   ��	9# #t#���S  8a	+�N�N�  .................>  (11) 
 

Övning (3) 
Läs och skriv följande meningar. 

 

   (1)  ��Mo # �)� SM #�	| u	/	\ #�	� S- �.�@�( S�?¥#� ���L ��)���!U��	��. 

   (2)  ��- #1	")�� SM #�	� u�%�� S- 	9-1	"��#  -%)9	�E+�D.  

   (3)  # 	9�� ����� S- �Q�%)� S- 	�#98(� SM #�	� u�%�� S- 	9-1	"��> 

   (4)  ��- 	���)� S- �1��)w SM #�#~ u�
 7# 	B SNO �+��b#  -%	J�̀�/2.  

   (5)  ��N� �/)/2 SM #�#~ u7 8��/�~#T	| # ���	� -1)��+J.  
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Tionde lektionen 

 	
��������#�	%�<��=  
 
 

I det här kapitlet lär vi oss: 

1. Possessiva pronomen: UI H7 H#m	mHH)t H�	�  
 

han / huwa / 	J)� hans bok kitābu-hu )�)��	"#$  
hon / hiya / 	7#� hennes bok kitābu-hā �	q)��	"#$  
     

du / 'anta / 	���� din bok  
[maskulinum] kitābu-ka 	B)��	"#$  

du / 'anti / #���� din bok  
[femininum] kitābu-ki #B)��	"#$  

     

jag / 'ana / �	�� min bok kitāb-ī 7���	"#$  
 
På svenska är de possessiva pronomina självständiga ord, men så är det inte på 
arabiska. På arabiska måste de hängas upp på det ord som de syftar på. 
 

2. Det arabiska ordet för ”far” är ��� och ordet för ”bror” är �]� . Om man utgår 

från hur man på arabiska uttrycker ”din bok” (kitābu-ka) och ”hans bok” (kitābu-

hu), så borde ”din far” heta 'ab
u
-ka och hans far 'ab

u
-hu. Men så är det inte. 
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”Din far” heter på arabiska 	mJ)�� ('abū-ka) och ”hans far” heter )tJ)�� ('abū-hu). Man 

skjuter alltså in ett extra ! mellan ordstammen och det possessiva pronomenet. 

På samma sätt gör man med 'akh. Lär dig att känna igen och använda dessa ord-
former. 
 

hans far 
hennes far 

'abū-hu 
'abū-hā 

)tJ)�� 
�	�J)�� 

din (m.) far 
din (f.) far 

'abū-ka 
'abū-ki 

	mJ)�� 
#mJ)�� 

far 

min far 'ab-ī 7��� 
    

hans bror 
hennes bror 

'akhū-hu 
'akhū-hā 

)tJ)|� 
�	�J)|� 

din (m.) bror 
din (f.) bror 

'akhū-ka 
'akhū-ki 

	mJ)|� 
#mJ)|� 

bror 

 min bror 'akh-ī 7#|� 
 
Lägg märke till att formerna ”min far” och ”min bror” är helt regelbundna. 
 
De förlängda formerna av orden används också när orden står som mud �āf. När 
man till exempel säger ”Muhammads far”, blir ordet ”far” mud�āf. Då ser det ut 
så här: 
 
 

Muhammads far 'abū muh ammadin ��N9	R)� J)�� 
 

Muhammads bror 'akhū muhammadin ��N9	R)� J)|� 
 

Jämför den vanliga formen: Muhammads hus baytu muh ammadin ��N9	R)� )���	� 
 

Två ord till som behandlas på liknande sätt är ���~ som betyder ”mun” och ��	: som 

betyder ”svärfar”. Men dessa ord är ovanligare och behöver inte läras in på detta 
stadium. 
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3. Vi har redan lärt oss att prepositionen 	��G#� (cinda) betyder ”hos”. Men cinda 

används också för att uttrycka att man ”har” något.  
 

Har du en penna? 
(Ordagrant: [Är] hos dig en penna?) 

'a-cinda-ka qalamun >���%�& 	m	��G#�� 
4. Prepositionen �s kan som redan påpekats ha betydelsen ”att tillhöra” eller ”att 

ha”. När den står tillsammans med personliga pronomina smälter den samman 
med dessa och får fath�ah istället för kasrah som vokal.  
 

  �s + pronomen � �s + pronomen 

 
 

han / huwa / 	J)� till[hör] honom la-hu )��   

hon / hiya / 	7#� till[hör] henne la-hā �	q�   

     

du / 'anta / 	���� till[hör] dig 
[maskulinum] la-ka 	B�   

du / 'anti / #���� till[hör] dig 
[femininum] la-ki #B�   

  

Lägg märke till att kasrah står kvar här: 

jag / 'ana / �	�� till[hör] mig lī 7#   

 
���� Lägg märke till: 
Uttrycket �]� 7#  (lī 'akhun) betyder ”Jag har en bror”, eller ordagrant: ”en bror 

till[hör] mig”. Uttrycket ���~ 7#  (lī famun) betyder på samma sätt ”Jag har en mun, 

eller ordagrant: ”en mun till[hör] mig”. 
 

Det är fel att säga �]� u#��G#� (cind-ī 'akhun) eller ���~ u#��G#� (cind-ī famun) eftersom 

prepositionen cinda används med saker som är skiljbara, medan 
släktskapsrelationer och kroppsdelar äger en mer permanent tillhörighet. 
 

5. Vi har lärt oss verbet 	�	��
 (dhahaba) som betyder ”han gick”. Nu skall vi lära 

oss några till former av samma verb. 
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du / 'anta / 	���� du gick 
[maskulinum] dhahab-ta 	���	��
  

du / 'anti / #���� du gick 
[femininum] dhahab-ti #���	��
  

     
han / huwa / 	J)� han gick dhahab-a 	�	��
   
hon / hiya / 	7#� hon gick dhahab-at ��	�	��
  
  

jag / 'ana / �	�� jag gick dhahab-tu )���	��
  
 

Gick du till skolan idag? 'a-dhahab-ta 'ilā l-madrasaħi l-yawma  ��� �L 	���	��
�S #T	3	+��	9- S>	KJ	�-  
Ja, jag gick. nacam dhahab-tu )���	��
 H��	�	�.  

 
6. Feminina egennamn har inte tanwīn, exempelvis:  
 

maryamu, 'āminaħu, zaynabu )�	G�2	̀  H8T	G#�� H)�	2�/	� 
 

På samma sätt är det med maskulina egennamn som slutar på XIT   exempelvis: 
 

hamzaħu, 'usāmaħu, mucāwiyaħu �	38 H8a	̂ �9	:8T	2�!�	�)� H8T	�  
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7. Prepositionen 	�	� betyder ”med”. Det är viktigt att skilja på användningen av 

ma
c
a och cinda. 

 

Läraren [är] hos rektorn. al-mudarrisu cinda l-mudīri  	��G#� )DE+	�)9- ��S�/2#�)9- .  
Läraren [är] med rektorn. al-mudarrisu maca l-mudīri  	�	� )DE+	�)9- ��S�/2#�)9- .  
Det första exemplet med cinda betyder att läraren har gått till rektorns kontor 
och fortfarande är där hos honom på kontoret. Det andra exemplet med ma

c
a 

betyder att läraren är med rektorn, men behöver inte befinna sig på kontoret, 
utan kan vara var som helst med honom. 
 
8. Uttrycket “det islamiska universitetet i den ljusomstrålande Staden” uttrycks 
på följande sätt på arabiska. Lägg märke till användningen av prepositionen bi 
för att uttrycka svenskans “i”. 
 

al-jāmicaħu l-'islāmiyyaħu bi-l-madīnaħi l-munawwaraħi #a	+NJ	G)9- S #T	G2#�	9- ��� 8TN�#����3U�S 8T	�#��	�- �� 
 

9. I den första lektionen lärde vi oss att ordet �	� (mā) betyder ”vad”, till exempel:                   

Vad [är] det här?       �	������>  

 
Men samma ord, mā, används också som en negation. Så följande uttryck bety-
der: ”Jag har ingen bil”, eller ordagrant, men på sämre och tillkrånglad svenska: 
”Inte hos mig [är] en bil.” 
 

mā cindī sayyāraħun 'a	+�N�	3 u#��G#� �	� 
 
 
 

 
 

ze�7	� #�#%-[#9�$ 	P���  
Ingenting liknar Honom 

(Koranen 42:11) 
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 10 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

167 kollega zamīl '(�#�	̀   172 med (något) bi �� 
168 make zawj �\!	̀   173 hos cinda 	��G#� 
169 en, ett wāhid ��#:�	!  174 barn t ifl '(-.#� 
170 

pojke på  
15-18 år 

fatan, al-fatā �	"�.- �� H �ª�~  175 Kuwait al-kuwayt )��2	J81- �� 
171 med (sig) maca 	�	�  176 Urdu 'urdiyyah 'TN2#C�+8 
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10.1. Familjeförhållanden 

��#��	::  ��	� 	����>    

��N9	R)�:  �	�� ��# ��� ��- �#T	�#��	�.  

��#��	::  �	���� ��# ��� ��2#�	*>   

��N9	R)�:  ��	�	�H ���� ��# ��� ��2#�	*.  

��#��	::  ��#� 	��2� 	����>     

��N9	R)�:  	���� 	�#� S#��G�q- .   

��#��	::  �	� S)9�3	B>   

��N9	R)�:  #9�3#�7 ��N9	R)�.   

��#��	::  	!��	� ����� S- �	"�. Su#�M  	�	�	B>    

��N9	R)�:  	J)� #%�#�	̀7.    

��#��	::  �	J)� �l�2�� 	�#� S#��G�q- >   

)���N9	R:  �FH 	J)� 	�#� S#?�	��	�- .   

��#��	::  �	� S)9�3)�>   

	R)���N9:  )9�3#�)� a	̂ �9	:>.   

��#��	::  �	� )"	f8 	B 	2� >)�N9	R)�    

��N9	R)�:  #"	f8 7 S8TN2#C�+dY.   

��#��	::  �	7#� 'T	f8  'T�%�q	3>   

��N9	R)�:  ��	�	�H 	7#� 'T	f8  'T�%�q	3.   
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��#��	::  	!H8a	̂ �9	: �	� )"	f8 )�>  
��N9	R)�:  )"	f8 )� S8TN����	��	�- H 	!	7#� 'T	f8  'T	���	x .  

��#��	::  	��2� J)��	m �	2 >)�N9	R)�  

��N9	R)�:  ���7 7#~ S#��2	J81-  .	J)� ������� �w�q	� .   

��#��	::  	!	��2� ��8	B>  

��N9	R)�:  	7#� ¤�l�2� 7#~ S#��2	J81-  	�	� ���7.  
	7#� 'T	3E+	�)� 	m�	G)�.  

 

��#��	::   ���	��
	� �� �L S#��2	J81-  �	2 >)�N9	R)�   
��N9	R)�:  ��	�	�H ��	��
)�.  

��#��	::  	!8%�#�	̀	BH 	��2� J)��)t>  

��N9	R)�:  J)��)t 7#~ S#?�	��	�-  .	J)� �/�*�	0 �w���$.  

��#��	::  �� 	B �]� �	2 >)�N9	R)�  

��N9	R)�:  ��	�	�H # 7 �]� ��#:�	!H )9�3#�)� H8T	��	38 	!	J)� #�	�7 
�	G)� 7#~ S#T	G2#�	9-  S#a	+NJ	G)9- .  

	!# 7 ���|8 'a	�#:�	! )9�3#��	q H)�	G�2	̀  
	!	7#� 7#~ S�i�	/#�-  	�	� �*�!	̀�	q. 

)*�!	̀�	q �D#��G	q)�. 

 

��#��	::  �	��G#�	m 'a	+�N�	3 �	2 #|�7>  

��N9	R)�:  �FH �	� #��G#�u 'a	+�N�	3 .#��G#�u 'T	*�N+	C.  
8a	̂ �9	: 	��G#�)t 'a	+�N�	3. 
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Övning (1) 
Besvara följande frågor. 

 

(2)  � ��#�>	���� 	��2 (1)   �	�S>	B)9�3 

(4)  >	mJ)�� 	��2� (3)  >	B)"	f8  �	�  
(6)  >�]� 	B� � (5)  >	B��8 	��2� 

(8)  >'a	+�N�	3 	m	��G#�� (7)  >���|8 	B� � 

(10)  >���%�& 	m	��G#�� (9)  >'T	*�N+	C 	m	��G#�� 

(12)  �>�/�*�	0 	mJ)�� (11)  >�/	"-~	C 	m	��G#�� 

(14)  >)�)"	f8  �	� (13)  	��2� ��#� >��N9	R)� 

(16)  >)���8 	��2� (15)  >)tJ)�� 	��2� 

(18)  >)�)"	f8  �	� (17)  >8a	̂ �9	: 	��2� ��#� 

(20)  �>)�	G�2	̀  	��2 (19)  >)tJ)�� 	��2� 

(22)  >�DE+	�)� �	q)*�!	̀ � (21)  >�	q)*�!	̀  	��2� 
 

Övning (2) 
Fyll luckorna med passande possessiva pronomen. 

 

(1) #t#��� S'T	�# ��� )��G��-  .I)9�3#� ... )�	G�2	̀.  
(2) ������� ��N9	R)� .	!SI)G��... �D#��G	q)� . 

 (3)����� S�w���$ �/�*�	0 8()*N/  .I)9�3#�... )���	�  SU�. 

(4)  7#~ 8T	G#��SI��8	! #T�~�/)f- ...  7#~  S�y	�-o	9- . 

)5(I)"�|8	! 'T	������ 8T	O#��	� ... 'T	 E/	9)� . 

)6 ( 	�#� ��N9	R)� 	\	/	|SI8%�#�	̀  )�	�	� 	\	/	|	! �(�@�.- ... .  
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Övning (3) 
Bilda fem meningar efter samma mönster, men byt ut ordet i rutan. 

 

>���%�& 	m	��G#��   ���%�& u#��G#� .��	�	� .  
Har du en penna?  Ja, jag har en penna. (Översättning av betydelse:) 

[Är] hos dig en penna?  Ja, hos mig [är] en penna. (Ordagrann översättning:) 

 

Övning (4) 
Bilda fem meningar efter samma mönster, men byt ut ordet i rutan. 

 

>���%�& 	m	��G#��  ���%�& u#��G#� �	� H�F .  
Har du en penna? Nej, jag har inte en penna. (Översättning av betydelse:) 

[Är] hos dig en penna? Nej, inte hos mig [är] en penna. (Ordagrann översättning:) 
 
 

 

  
 
 

 ����	�  

)�)"��	� 
 

	B)"��	� 
 

�	q)"��	� 
 

#B)"��	�  

  7#"��	�   
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Övning (5) 
Fäst possessiva pronomen vid följande substantiv såsom i 
exemplen. Kom ihåg att ta bort tanwīn på substantivet in-

nan pronomenet klistras på. 
 

exempel: kitābun → kitābu → kitābu-ka 
 

I första person (jag) måste också kasus-ändelsen ”-u” tas bort före pronome-
net. 

 
exempel: kitābun → kitāb → kitāb-ī 

 

������	q)9�%�&  ����� )�)9�%�& ����� #B)9�%�&  ����� 	B)9�%�& ����� 7#9�%�& ���%�& 
     ���	"#$ 
     �/2�/	3 
     ���3#� 
     '(2#��G#� 
     ����#� 
     'a	+�N�	3 
     �,�	"-.#� 
     ��	2 
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 jag du [man] du [kvinna] han hon  

 7#  	B�  � #B  )��  �	q�  Arabiska: 
 lī la-ka la-ki la-hu la-hā Translitterering: 

jag har du har  du har han har hon har Betydelse 1: 
till[hör] mig till[hör] dig till[hör] dig till[hör] honom till[hör] henne Betydelse 2: 

       

 
Övning (6) 

Läs följande meningar och lägg märke till prepositionen �� 
. 

(1)  ���|8 7#  #:�	!'a	�. 

(2)  �F >�]� 	B� �H7#  �	�  �]�. 

(3)  '(-.#� �	q�  7#"�|8 �w#f	x. 

(4)  ���|8	! �]� )��  7#%�#�	̀. 
 

Lägg märke till att uttrycket ”jag har” på svenska uttrycks olika på arabiska: 
 

Jag har en bok. cindī kitābun 
Jag har en bror. lī 'akhun 

 
Det är grammatiskt fel att säga cindī 'akh

un. Det låter som om släktskap vore nå-
gon sak som man kunde skilja sig från lika enkelt som man gör sig av med en 
bok. 
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Övning (7) 
Läs följande meningar. 

 

   (1) ��#��	: 	\	/	| 	�	� ��# �	|. 

  (2)  	�	��
S���Mo )� 	�	� S�D#��G	q)9- . 

   (3)  	P�%	*S)DE+	�)9-  	�	� S2#�)9- �/.  

   (4) >�7#%	� �	2 	B	�	� ��	� 7#�	� 7#%�#�	̀. 

   (5) 8T	G#�� �	q	�	� �	q)*�!	̀. 

(6)  7��� 	\	/	| 	�#� S#���	�-  .	\	/	| ��	� 	\	/	| >)�	�	� )�	�	� 7E9	�. 
 

 min/mitt 
[man] 

din/ditt  
[kvinna] 

din/ditt  hans hennes  

����	�hus   7#"��	� 	B)"��� #B)"��	� )�)"��	� �	q)"��	�  

���far  7��� 	mJ)�� #mJ)�� )tJ)�� )���	�J   

�]�bror   7#|� 	mJ)|� #mJ)|� )tJ)|� �	�J)|�  

 

Övning (8) 
Läs följande meningar med orden 'ab och 'akh. 

)1 ( 7#~ 7E�8	! 7���S#���	�- . 

)2 (��� �L 	�	��
 >)�#��	: �	2 	mJ)�� 	��2� S�iJ�� . 

)3 (�DE+	�)� 	J)� H�F >������� 	mJ)|��. 

)4( 7#~ )�	G�2	̀  S�j�	2E/  . 7#~ �	�J)|�S�	�J)��	! #k#��Mo   7#~S #T	G2#�	9- S#a	+NJ	G)9- . 

)5 (����� S�w���$ �/�*�	0 )tJ)|�	! �/2�̀ 	! )tJ)�� )�# �Mo . 

)6 (��� �L 7#|� 	�	��
 S��� �L 7��� 	�	��
	! #T	3	+��	9-  S#T	�#��	�- . 
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Maskulina egennamn har i vanliga fall tanwīn, men de som slutar på TI har det 

inte. Jämför dessa vanliga namn.  

 �N9	R)�ٌ �# �	|ٌ �#��	:ٌ D�N�	�ٌ CJ)9�R	�ٌ 
muh ammadun khālidun hāmidun cabbāsun mahmūdun 

tanwīn 

 8a	̂ �9	: 8T	R-%�� 8T	��	38 8T	2�!�	�)� 8T	��/-1#� 
 hamzaħu t alh aħu 'usāmaħu mucāwiyaħu cikrimaħu 

utan 
tanwīn 

 

 
Övning (9) 

Skriv ut rätt vokaler och ändelser på följande ord. 
 

� �| a^� +�9� P� T2!��� CJ9� 

���: T��3 T�/1� D��� �9� TR%� 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 )+J)� )��% ��S	! #V�	!�	9N� S�j�+XY  
Gud är himlarnas och jordens ljus. 

(Koranen 24:35) 
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Elfte lektionen 

 	
���������%�@�A �B�6��C#�   
 
 

 
 

 
Det här är ett repetitionskapitel med få nya moment. Vi skall lära oss följande: 

1. När prepositionen 7#~ sammanfogas med pronomen ändras i vissa fall 

deras vokalljud för att det skall låta bättre. 
 

Vem [är] i huset? man fī l-bayti  7#~ ��	�S#���	�- .  
Min far och min mor [är] i det. fī-hi 'ab-ī wa-'umm-ī .7E�8	! 7��� #��#~ 
 
Egentligen borde det heta fī-hu, men det är inte så lätt att säga som: fī-hi. 
 

Här följer en lista över andra former av fī för olika personer. 
  

du / 'anta / 	���� i dig 
[maskulinum] fī-ka 	B�#~  

du / 'anti / #���� i dig 
[femininum] fī-ki #B�#~  

     

han / huwa / 	J)� i den, det, honom fī-hi #��#~  

hon / hiya / 	7#� i den, det, henne fī-hā �	q�#~  
     

jag / 'ana / �	�� i mig fī-ya N7#~  
 

Vem [är] i rummet? man fī l-ghurfaħi ��	� 7#~ S>#T�~�/)f-  
Min bror [är] i det. fī-hā 'akh-ī 7#|� �	q�#~.  
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2. Verbet ��#:8 betyder ”jag älskar” eller ”jag tycker om”. 
 

7#"�|8	! 7#|�	! 7E�8	! 7��� ��#:8.  
'uhibbu 'ab-ī wa-'umm-ī wa-'akh-ī wa-'ukht-ī 

Jag älskar min far, min mor, min bror och min syster. 
 

Här följer några fler verbformer för de personer som vi har lärt oss. 
 

du / 'anta / 	���� tu-hibb-u ��#R)0  

du / 'anti / #���� tu-hibb-īna 	�E�#R)0  
    

han / huwa / 	J)� yu-h ibb-u ��#R)2  

hon / hiya / 	7#� tu-hibb-u ��#R)0  
    

jag / 'ana / �	�� 'u-hibb-u ��#:8  
 

Verbets objekt, det vill säga, den som är omtyckt eller älskad, står i ackusativ, på 

arabiska ��J)@�G	�. Då får ordet ändelsen ”-a”.  
 

Vi har tidigare lärt oss att ord har ändelsen ”-u” i grundform och ändelsen ”-i” 
om ordet står i genitiv. Till dessa lägger vi nu ackusativformen med ändelsen    
”-a”. 
 

 Obestämd form Bestämd form  

nominativ kitābun al-kitābu  

ackusativ kitāban al-kitāba  

genitiv kitābin al-kitābi  

 

 
 

Exempel på användning av ackusativformer med verbet ”att älska”: 

 ��#:8S	�M% .  'uhibbu llāha Jag älskar Gud. 

 ��#:8S�sJ)3N/ .  'uhibbu r-rasūla Jag älskar Sändebudet. 
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 �sJ)3	+ ��#:8SU�.  'uhibbu rasūla llāhi Jag älskar Guds sändebud. 

 ��#:8S �T	f©% S�TN���	/	�- .  'uhibbu l-lughaħa l-carabiyyaħa Jag älskar det arabiska språket. 

 

 ��#R)0�S>	�M%  'a-tuh ibbu llāha Älskar du Gud. [m] 

 	�E�#R)0�S>	�M%  'a-tuh ibbīna llāha Älskar du Gud. [f] 

>	B	"	f8  ��#R)0� 'a-tuhibbu lughaħa-ka Älskar du ditt språk? [m] 

E�#R)0�>#B	"	f8  	�  'a-tuhibbīna lughaħa-ki Älskar du ditt språk? [f] 

>��#R)0 ��	� man tuh ibbu Vem älskar du? [m] 

	�E�#R)0 ��	� man tuh ibbīna Vem älskar du? [f] 

>��#R)0 ��
�	� mādhā tuhibbu Vad älskar du? [m] 

	�E�#R)0 ��
�	� mādhā tuhibbīna Vad älskar du? [f] 
 
 
 
 
 
 

 
ОRDLISTA FÖR LEKTION 11 

 

 

 
 
 

177 fönster nāfidhaħ 'a��#~�	� 179 i den [m] fī-hi #��#~ 
178 en, ett wāhid ��#:�	! 180 i den [f] fī-hā �	q�#~ 
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11.1. Mitt hus 
 

����� #"��	�7 .#"��	�7 	K�	��S - #�����	9 .#"��	�7 '(�#9	* .��#~#� 'T�Q2#�	: 'a	w#f	x. 

#t#��� #"�~�/8�7 .�#~�	q 'a��#~�	� 'a	w���$ 	!'T	:	!�/#� 'T�%�#9	*.  
����� �/2�/	3u 	!����� E�#3�/8$7 	!����� 	"-1	���7.  

#"	��	37 	!#9�%�&7 	!���	"#$7 ��%	�S - ��	"-1	9.  
	!#"	��#Q	:7 	��R	0S - ��	"-1	9 .8a��#~�	� #"�~�/8�7 'T	:J)"-.	�. 

#t#��� 8T�~�/8� #|�7 H	!	B-%#0 8T�~�/8� #"�|87.  
8T�~�/8� #|�7 'a	w���$ 	!8T�~�/8� #"�|87 'a	w#f	x.  
8T�~�/8� #|�7 	K�	�� #"�~�/8�7 	!8T�~�/8� #"�|87 	K�	��S - �y	�-o	9. 

# 7 �]� ��#:�	! )9�3#�)� H8T	��	38 	!# 7 ���|8 'a	�#:�	! )9�3#��	q)C�	�)3 .  

����7 	!E�8�7 �7#~ 	B-%#0- � #T�~�/)f- � 	w���1#a. 

�	�� ��#:8 ���7 	!E�87 .	!��#:8 #|�7 	!#"�|87. 
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Övning (1) 
Läs och skriv. 

 

)1( 7#~ ��	� �����S #���	�- ��#��	: #��#~ >. 

)2( 7#~ ��
�	� Su�/	"-~	C	! 7#9�%�&	! 7���	"#$ �	q�#~ >#T	��#Q	R- . 

)3( 7#~ ��	� S7#"�|8	! 7#|�	! 7E�8	! 7��� �	q�#~ >#a	+�N�N� . 

)4( #�����	� 7#~ ��	� S #T	�#��	�- S��	:� #��#~ �	� >�?¥. 

)5 ( 7#~ ��	�#t#���S 	q�#~ >#T�~�/)f-  �S)/2#�)9- . 
 
 

Övning (2) 
Läs. 

 

(1) 7��� ��#:8  7E�8	!. 

(2) 7#|� ��#:8  7#"�|8	!. 

(3) ��#:8  7#%�#�	̀. 

(4) ��#:8  u#
�	"�38. 

(5) ��#:8  S	�M% . 

(6)  ��#:8 S��M%	x N7��NG  S	�M%	3	! #����%	� )�M% . 

(7)  ��#:8 S�T	f©%  S�TN���	/	�- . 
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Tolfte lektionen 

 	
��������#���������%�@�A  
 

 
 
 

Vi har tidigare tränat på den maskulina tilltalsformen 	���� som används när man 
säger ”du” till en man. I det här kapitlet kommer de feminina formerna att 
specialtränas. 
 

>8T	G#�� �	2 #���� 	��2� ��#�min 'ayna 'anti yā 'āminaħu Varifrån [är] du, o 'Āminah?  

>)�	2�/	� �	2 #B)"��	� 	��2�'ayna baytu-ki yā maryamu Var [är] ditt hus, o Maryam? 
 

Vi repeterar formerna av verbet 	�	��
 och särskilt de feminina formerna. 

 
du / 'anta / 	���� du gick 

[maskulinum] dhahab-ta 	���	��
  
� du / 'anti / #���� du gick 

[femininum] dhahab-ti #���	��
  
      
 han / huwa / 	J)� han gick dhahab-a 	�	��
   

� hon / hiya / 	7#� hon gick dhahab-at ��	�	��
  
   

 
jag / 'ana / �	�� jag gick dhahab-tu )���	��
  

 

>8T	G#�� 	��2� 'ayna 'āminaħu Var är 'Āminah? 

 ��� �L ��	�	��
S#T	�#��	�- .  dhahabat 'ilā l-jāmicaħi Hon gick till universitetet. 
 

Verbet ”hon gick” (dhahabat) i det sista exemplet slutar på arabiska med sukūn. 
När denna verbform följs av ett ord som börjar med den bestämda artikeln, 'alif 

lām, så ändras sukūn till kasrah. Detta är för att orden skall flyta bättra och låta 
finare. 

 

dhahabati l- … � dhahabat + al- … 
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Exempel på denna regel: 

.)��G��- S #�	�	��
 dhahabati l-bintu Flickan gick. 
 

1. Tidigare har vi lärt oss ordet u#�M � som motsvarar svenskans ”som” för 

maskulina ord i singular. Den feminina motsvarigheten av samma ord är 

7#"M �� . 
 

I följande mening är grunden: ”Studentskan [är] från Tyskland.” Sedan har 
tillägget ”som sitter framför lärarinnan” skjutits in i meningen med hjälp av 
allatī. 

 

 

Studentskan som satt framför lärarinnan [är] från Tyskland. 
 

�	����	9«- � ��#� S#T	3E+	�)9-  	K�	�� ��	��%	* 7#"M �� 8T	�# �Mo �� 
 

 at-tālibaħu llatī jalasat 'amāma l-mudarrisaħi min 'almaniyā  
 

 

Klockan som [är] på bordet tillhör läraren. 
 

�DE+	�)9-%# .  S��	"-1	9-  ���%	� S7#"M  8T	��N� �� 
 

as-sācaħu llatī calā l-maktabi li-l-mudarrisi 
 

 
 

2. När man uttrycker ägande genom att fästa pronomen på ord kan man be-
tona ägarförhållandet extra genom att upprepa ägarpersonens pronomen 
direkt efter det ägda. 

 

Det här [är] din bok. hādhā kitābu-ka 'anta ����� 	B)��	"#$ 	����.  
Det här [är] hans hus. hādhā baytu-hu huwa ����� )�)"��	� 	J)�.  
Det här [är] min penna. hādhā qalam-ī 'ana ����� 7#9�%�& �	��.  
Det där [är] hennes bok. dhālika kitābu-hā hiya  �	q)�	"#$ 	B# �
	7#�.  
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 12 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

181 fred, frid salām �K��	3 188 Riyād ar-riyād )j�	2E/ �� 
182 på dig calayk(a/i) X#B���%	� 189 tillsynslärare muwajih ��E*	J)� 
183 barmhärtighet rahmaħ 'T	9�:	+ 190 BB mustashfā l-wilādaħ ��.�O	"��)�S #a	C�F�J-  

184 nåd barakaħ 'T�$	/	� 191 flicka fatāħ 'a�	"�~ 
185 tillstånd hāl 's�	: 192 som [f] allatī 7#"M �� 
186 

god, gott, 
bättre 

khayr �/��	| 193 högstadium madrasaħ mutawassitaħ 'T�oE3	J	")� 'T	3	+��	� 
187 lov och pris hamd ���9	: 194 Malaysia mālīziyā �	2�̂ �# �	� 
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12.1. Lära känna varandra 
 

)C�	�)3 : ��)K��N� ���%	�#B 	!8T	9�:	+ SU� 	!)0��$	/	�)�. 

)��G��- �� :	!���%	�#B � )K��N� 	!8T	9�:	+ SU� 	!)0��$	/	�)�. 

)C�	�)3 :	k���$ 8 �	:#B �	2 )��G��>  

)��G��- �� :�	�� ���/��	_ 	!S- )��9	R # M%#�. 

)C�	�)3 :��#� 	��2� #����> 

)��G��- �� :�	�� 	�#� S�j�	2E/ . 

)C�	�)3 :�	� S)9�3#B> 

)��G��- �� :#9�3#�78T	G#�� . 

)C�	�)3 :	��2� J)��#m> 

)��G��- ��:���7 �	G)� 7#~ S #T	G2#�	9- S#a	+NJ	G)9-  H	J)� ��E*	J)� 7#~ S #T	3	+��	9- S#TN2�J	��M[ . 

)C�	�)3 :	!	��2� ��8#B> 

)��G��- ��:	7#� �l�2�� �	G)� H	7#� 'T	������ 7#~ ��.�O	"��)� S- #a	C�F�J. 

)C�	�)3 :	!��	� #t#��� S- 8a�	"�. S7#"M  	�	�#B >� 	7#�)"�|8#B> 

)��G��- �� :�FH 	7#� )��G�� E9	�7. 

)C�	�)3: �	� S)9�3�	q> 

)��G��- �� :)9�3#��	q8T	9#���~ . 

)C�	�)3 :�	7#� H)"�%�#�	̀#B> 

)��G��- ��:�FH ���� 7#~ S- #T	3	+��	9 S#T�oE3	J	")9-  	!	7#�  7#~S- #T	3	+��	9 S#TN2�J	��M[ . 

)C�	�)3 :�� #B ���|8> 
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)��G��- �� :�FH �	� # 7 ���|8. 

)C�	�)3 :�� #B ��]> 

)��G��- �� :H��	�	� # 7  �]��w���$ 	!	J)� ��# ��� ��- �#T	�#��	�. 

)C�	�)3 :	! ��	� ����� S 8(-.¡o Su#�M  	�	�#B> 

)��G��- �� :	J)� S)��� #|�7. 

)C�	�)3 :�	� S)9�3)�> 

)��G��- �� :)9�3#�)�����	3 . 

)C�	�)3: ���8#B 7#~ S- #���	� S�?¥> 

)��G��- ��:H�F 	�	��
 ����� �L S- ��.�O	"��)9. 

 
 

Övning (1) 
Läs och skriv. 

(1)  �$��	k	: 8 �	B 	2� ���>7  

(2)  �$��	k	: 8 �#B	2 � 8E�>7 

(3)  ��2	� S��)G#B	2 � 	̀�2	G)�> �
 	�	��L � �� S- 	9����#�. 

(4)  ��2	��� �G)"#B	2 � #��	G8T> �
 	�	��L ��� �� S- 	9��	+	3#T. 

(5)  # 	9�� #t#��� SN� 	��8T S- 	�#9�%�8T> �#�	7�  #B	2 H�~ �#��	98T> 	� 	���#� 	7 # 7. 

(6)  �������& �%)9	B	2 � )�	RN9)�> �F  H������& �%)9	B� ��	�. 

(7)  #0-%	B SN� N�	+�8aS - 	�#9�%�8T SM #"	| 7	/	*#� S�?¥#� 	� S- 	9��	+	3#T#  -%)9#�U�/2. 

(8)  ����	�)� 	q�G#��D	2 #|� �>7 �F � H	��� ������. 

(9)  ����	��� ��	��'T 	2�|8 �#">7 �F � H	�)� �	�E+	3'T. 
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Övning (2) 
Ändra pronomenet till femininum i följande me-

ningar såsom i exemplet. 
 

)9�%�& 	��2�	B�	2  7���> � )9�%�& 	��2�#B�	2  >7E�8 
'ayna qalamu-ka yā 'ab-ī � 'ayna qalamu-ki yā 'umm-ī 

Var är din penna, o min far? � Var är din penna, o min mor? 

 

 (1)�	2 ���%�& 	m	��G#�� )�N9	R)�>  	2� #��	G8T>  

 (2)�	2 	B)"��	� 	��2� u#
�	"�38>  	2� �38	"�
�#07> 

 (3)������ S	B�  )/	"-~N�  �7#%	� �	2>  	2� �~#��	98T> 

 (4)�	2 	���� 	��2� ��#� 7#|�>  	2� �|8#"7> 

 (5) 	��2��	2 	mJ)�� )�# �	|>   	2� 	|#�	�8T> 

(6) �	2 �}2�/	� 	����� 7# �	|>   	2	| �� �#"7> 

(7) �	2 	B)"�G�� 	��2� 7E9	�>   	2� 	�N9#"7> 

 (8)�	2 �]� 	B� � )�#��	:>  	2� )3	�)C�> 

(9) �	2 	m	��G#� ��
�	� 7#|�>  	2� 8�|#"7> 

 (10)�	2 	B���%	� )K�N� �� 7���.  	2� 8E�7. 
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Övning (3) 
Ändra subjektet i följande meningar till femininum 

såsom i exemplet. 
 

	�#� ��N9	R)� 	\	/	| S#���	�- . � 	*	/	|��	�#� 8T	G#��  S#���	�- . 
kharaja muh ammadun mina l-bayti � kharajat 'āminaħu mina l-bayti 

Gick Muhammad ut ur huset? � Gick 'Āminah ut ur huset? 

 

(Glöm inte att sukūn i slutet av den feminina verbformen ändras till kasraħ då 
verbet står före den bestämda artikeln.) 

 

	��%	*�� S# �Mo 	�8T   	��%	*#� S8T	�# �Mo  

I�� SI   I#� SI  

 

(1) 	��
 	�S��� �L )DE+	�)9-  S�(�@�.- .   

 (2)��� �L 7��� 	�	��
 S��.�O	"��)9- .   

(3)  	P�%	*S7#~ )�# �Mo  S�(�@�.- .   

(4) 	�#� 7#|� 	\	/	| S#���	�- .   
 

Övning (4) 
Läs följande meningar. 

 

(1)  	��� S- �	"�. Su#�M  	|	/	\ #��� 	���#"	B S�?¥)� >	J S��)�	� E97. 
   

(2)  	��� S- �.	"8a� S7#"M  	|	/	*�� #��� 	���#"	B S�?¥	2 )� �	RN9)�#� >	7�� �G)� 	|#"� �7. 
   

(3)  # 	9��S - #9-.	"),� Su#�M  	��%�� S- 	9-1	"��)� >	J#  -%)9	�E+�D. 
 

(4)  # 	9�� SN� 	��8T S7#"M  	��%�� SN� �/�/2#� >	7�\�!	̂ #   8�|#"7. 
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Övning (5) 
Fyll luckorna med alladhī och allatī. 

(1) - ��)��	"#1   �DE+	�)9-%#  ��	"-1	9- � ��%	� .  

(2) )��%�Q- ��   7#~ 7#"	��#Q	:�+J)�-1	� .  

(3) 8a	+�N�N� ��   ��.�O	"��)9- � 	�#� ��	*	/	|S#�2#�	�- � �����Mo%#  �?¥.  

(4) )�-%�1- ��   7#~S�}2�/	� #T�Q2#�	R-  .  

(5) �	"�.- ��   	�#� 	\	/	|S #�����	9- S�?¥ S )���S#?¡
	¢)9- .  

(6)  	B-%#0S8TMo	�-    	��R	0S #��G��#  #a/	�NO S�,M��.- .  

(7)  )���	�- ��S)�2#�	�-   �
 7#~ 	B# S�/2�̀ 	J-%#  �b�+�NO  .  

(8) )D�+N� ��   	���	������ S����* '(�q	3 �D�+N�  .  

(9)  ��	�S8a�	"�.-   	3E+	�)9- � 	K�	�� ��	��%	*	�# ��� 	7#� >#T�# �	� ��#� 'T�	2�̂.  

(10)  	B-%#0�S8T	��#Q	R-   >)�# �	| �	2 	B�  ��	"-1	9- � 	��R	0              
 �F .��N9	R)� 7#Q2#�	@#  	7#�.  

 

� 
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Trettonde lektionen 

 	
��������#��!������%�@�A  
 
 

 

 
På arabiska kan substantiv stå i både singular och plural, precis som på svenska. 
Vissa svenska substantiv har regelbundna pluralformer och andra har oregel-
bundna. 
 

Regelbunden pluralbildning 
katt � katter 
hund � hundar 
lampa � lampor 

ko � kor 
 

Oregelbunden pluralbildning 
man � män 
hus � hus 
gås � gäss 
mus � möss 

 
På liknande sätt bildar vissa arabiska ord plural regelbundet, medan andra bildar 
plural oregelbundet. De regelbundna formerna på arabiska markeras genom att 
man lägger till en pluraländelse. De oregelbundna formerna bildas genom att 
man ändrar på själva ordstammen. Dessa former kallas därför också brutna plu-
ralformer. 
 

1.1. Den regelbundna pluraländelsen för maskulina ord är ”-ūna”. 
 

Plural  Singular 

�?J)9#%��)� � ��#%��)� 
muslim-ūna  muslimun 

   

�?J)3E+	�)� � �DE+	�)� 
mudarris-ūna  mudarrisun 
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1.2. Den regelbundna pluraländelsen för feminina ord är ”-ātun”. 
 

Plural  Singular 
�V�	9#%��)� � 	9#%��)�'T  

muslim-ātun  muslim-aħun 
   

�V�	3E+	�)� � 'T	3E+	�)� 
mudarris-ātun  mudarris-aħun 

 
Lägg märke till att singularformen har ett kort ”-a” före ”ħ”, medan pluralfor-
men har ett långt ”-ā” före ”t”. När man vid sammanhängande läsning uttalar 
”ħ” som ”t” är det enda som skiljer singular- från pluralformen längden på ”a”. 
 

�V�	9#%��)� 	9#%��)�'T  

muslim-ātun muslim-atun 
 
2. Det finns mer än 20 olika mönster för oregelbundna, så kallade brutna, plural-
former på arabiska. Oregelbundna former är mycket vanligare på arabiska än på 
svenska. Här följer en sammanställning av de former som förekommer i det här 
kapitlet. När man lär sig ett nytt ord på arabiska lär man sig samtidigt också dess 
pluralform. 
 

  Mönster  Plural Singular  

'sJ)�8~  �KJ)�)� ����	�  
uūun  nujūmun najmun  

'()�8~  ��)"8$ ���	"#$  
uuun  kutubun kitābun  

's�	�#~  's�	��* '(	�	*  
iāun  jibālun jabalun  

's�N�8~  �N�)0�+  �/�*�	0  

N
är

 m
an

 p
å 

ar
ab

is
ka

 v
ill

 v
is

a 
bö

jn
in

gs
m

ön
st

er
 a

v 
or

d 
br

uk
ar

 
m

an
 a

nv
än

da
 o

rd
st

am
m

en
 fa

c a
la

. M
an

 k
an

 o
ck

så
 å

sk
åd

lig
gö

ra
 

bö
jn

in
gs

m
ön

st
er

 g
en

om
 a

tt 
er

sä
tta

 k
on

so
na

nt
er

na
 m

ed
 to

m
m

a 
ru

to
r.

 S
am

m
a 

m
ön

st
er

 a
nv

än
ds

 f
ör

 m
ån

ga
 o

lik
a 

or
ds

ta
m

m
ar

. 

uāun  tujjārun tājirun  
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 's�	�-~�  �K��-&� ���%�& 
 'a˚āun  'aqlāmun qalamun 

 de��	�8~  de��	�)̀  '(�#�	̀  
 uaā'u  zumalā'u zamīlun 

 de��#�-~�  de��&#��x� ��2#�	x 
 'a˚iā'u  'asdiqā'u sadīqun 

 'T�%��#~  'a	J�|�L �]� 
 i˚aħun  'ikhwaħun 'akhun 

 
 

3. Pluralformen av de demonstrativa pronomina hādhā och hādhihi heter 
hā'ulā'i. Samma pluralform används alltså för både maskulina och för fe-
minina substantiv. Men användningen är begränsad till mänskliga varel-
ser. Det är ovanligt att ordet hā'ulā'i  används för att syfta på icke-
mänskliga varelser. För detta finns ett annat ord som kommer att behand-
las i lektion 16. 

 
  Plural  Singular  

 �+�N�)0 Ue�F)¢��  ������/�*�	0   
 

M
as

ku
lin

um
 

hā'ulā'i tujjārun 

Det här [är] köpmän. 
 hādhā tājirun 

Det här [är] en köpman. 
 

      

 ���V�	3E+	�)� Ue�F)¢   #t#���'T	3E+	�)�   
 

Fe
m

in
in

um
 

hā'ulā'i mudarrisātun 

Det här [är] lärarinnor. 

 hādhihi mudarrisaħun 

Det här [är] en lärarinna. 
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4. Pluralformen av det personliga pronominet huwa (”han”) är hum (”de”). 
Men till skillnad från singularformen huwa, som kan syfta både på männi-
skor och icke-människor, så syftar pluralformen hum bara på människor. 
För att tala i plural om sådant som inte är människor måste man använda 
ett annat ord, som vi kommer till i kapitel 16. 

 
Plural  Singular  

�?J)3E+	�)� ��)� �DE+	�)� 	J)�  
hum mudarris-ūna huwa mudarrisun  

de [är] lärare 

� 
han [är] lärare  

 
Plural av -hu (”hans”) heter -hum (”deras”). 
 

Var är deras hus? 'ayna baytu-hum ��)q)"��	� 	��2�>  
Deras far är en känd köpman. 'abū-hum tājirun shahirun �w�q	� �/�*�	0 ��)�J)�� 

 
Lägg märke till att på arabiska är alltså ordet för ”de” och ”deras” samma. Enda 
skillnaden är att ”deras” klistras på slutet av ett annat ord, medan ”de” står själv-
ständigt. 
 

5. I kapitel 10 presenterades böjningsmönstret för verbet dhahaba i singular. 
I maskulinum plural heter uttrycket ”de gick” dhahabū. 

 

Han gick. dhahaba 	�	��
 
De gick [m] dhahabū �J)�	��
 
 
Den här pluralformen stavas med ett 'alif på slutet, men detta ’alif hör endast till 
stavningen och uttalas inte alls. 
 

6. Det svenska uttrycket ”några” heter på arabiska bac
d�

un. Det konstrueras 
som mud �āf och följs av substantiv i genitiv eller med pronomen som klist-
ras på ordet. I båda fall försvinner tanwīn på bac

d�
un. 

 

�?J)3#��G	q)� ��)q)l��	�	! H�?J)3E+	�)� ��)q)l��	�.  
bacdu-hum mudarris-ūna wa-bacdu-hum muhandis-ūna 

Några av dem är lärare och några av dem är ingenjörer. 
 
 



 

 

 

109 

 
 
 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 13 
 

 

 

 
 
 

195 namn ism, 'asmā' ze�	9�3� H���3#�  204 pojke fatan, fityah 'T	��"#~ H��"�~ 
196 man rajul, rijāl 's�	*�+ H'()*	+  205 hög t awīl, t iwāl 's�	J#� H'(2�J�� 

197 folk nās �D�	�  206 student t ālib, t ullāb ��M�8� H��# ��� 

198 kort qas īr, qis ār �+�	@#& H�w#@�&  207 ny jadīd, judud �C)�)* H��2#�	* 

199 pilgrim hājj, hujjāj �\�N�): H6\�	:  208 gäst dayf, duyūf ��J)�)  H�k��	  

200 vän s adīq, 'as diqā' de��&#��x� H��2#�	x  209 by, stad qaryah 'T	2�/�& 
201 restaurang mat cam ��	�-o	�  210 fält haql, h uqūl 'sJ8Q): H'(-Q	: 

202 son ibn, 'abnā' ze�	G��� H����#�  211 kollega 
zamīl,  

zumalā' de��	�)̀  H'(�#�	̀  
203 

gammal 
man, shejk 

shaykh,  
shuyūkh �]J)�)� H�y��	�  212 flitig 

mujtahid, 
mujtahidūn H���q	"��)� �?!)��q	"��)�  



 

 

 

110 

 
 

13.1 Dialog 
 

 ��	� ��Ue�F)¢ S- 8T	��"#. S 8s�	J¡o ��2 >��#%	�  
 ��)� ��M�8� �C)�)*. 

 ��#� 	��2� ��)�> 

 ��)� ��#� ��12�/���.  
 ���)� )¬��	�)̀	m> 

 	���	� H��)� #���	�)̀7 .��)� 7#~ #%�@�~7. 

 ���)� �?!)��q	"��)�> 

 ��	�	� H��)� �?!)��q	"��)�. 

 �	� )¬�	9�3���)�> 

 )¬�	9�3���)�: �/#3��2 	!�N2�/�$	̀ 	!��	3J)� 	! )���	�SU�. 

  
 	!��	� Ue�F)¢	� S 8s�	*E/ S- )+�	@#Q> 

 ��)� �\�N�):. 

 ��#� 	��2� ��)�>  
 )l��	���)q 	�#� S��E@  	!)l��	���)q 	�#� S#?�	��	�- . 

 	��2� ��	3J)� 	!)¬��&#��x�)t> 

 )�	��
�J ��� �L S- ��	�-o	9. 
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Övning (1) 

Sätt subjektet i följande meningar i plural såsom i exemplet. 
 

(��M�8�) Ue�F)¢	� ��M�8� �������# ��� . 

(�+�N�)0 )   (1) ������/�*�	0 . 

(�\�N�):)   (2) �����6\�	: . 

('s�	*�+)   (3) �����'()*	+ . 

(�+�	�#$)   (4) ������w���$ . 

( #x�+�	f  )   (5) ������w#f	x . 

(�+�	@#& )  (6)  ������w#@�& . 

('s�	J#� )   (7) �����2�J�� '(. 

(�C�F�!� )  (8)  ����� ��� 	! . 

(ze�	G��� )   (9) ����� S����. 

(�K�	9��� )   (10) ����� 6�	� . 

( J)�)��] )   (11) ������y��	� . 

( J)�) �� )  (12)  ����� �k��	 . 

(de��	�)̀ )   (13) ����� '(�#�	̀. 
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(de�	/�Q8~)  (14)  ����� �w#Q�~. 

(de�	��G-��)   (15) ����� 67�G�� . 

(de��&#��x�)   (16) ����� ��2#�	x. 

(de�N�#��)   (17) ����� �������.  
('T	��"#~)   (18) ������ª�~ . 

('a	J�|�L)  (19)  ������]� . 

(�C)�)*)  (20)  ����� ��2#�	*. 

( J)3E+	�)��? )   (21) ����� �DE+	�)�. 

( �G	q)�J)3#��? )  (22)  ����� )��D#��G	q. 

(�?	J):M��~)   (23) ����� �,M��~. 

( !)��q	"��)��? )    (24) ����� ���q	"��)�. 

( J)9#%��)��? )    (25)����� ��#%��)�.  
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Övning (2) 

Sätt de markerade nyckelorden i plural och skriv om me-
ningarna med dessa nya förutsättningar. 

 

	��� ����� S8()*N/ 	J)� > 6\�	:Exempel . 

E/ � Ue�F)¢	� ��	�>8s�	* �\�N�): ��)�. Omskrivning 

  
(1) ��#�  	��2������ S)�# �Mo 	J)� >  	�#�S#��G�q- .  

 
 

)2 ( 	��2�S)/�*�N"  S�1-  7#~ 	J)� >)w��S�iJ��  .  
 

 

) 3( 	��2� S)DE+	�)9-  S	�-  	��G#� 	J)� >)�2#�S�/2#�)9- .  
 

 

(4) 	��2� )�# �Mo � S-  7#~ 	J)�� >)�2#�	�S>�(�@�.-   

 
 

(5)  ������ S)�# �Mo  ���F >67�GH�w#Q�~ 	J)� . 

 
 

(6)  ��	������ S8()*N/ 	J)� > �k��	 . 

 
 

(7) 7#  �]� �w���$ .#T	�#��	�- ��� ��# ��� 	J)�. 
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(8) �	��2 8Q2#�	x	B> ��� �L 	�	��
 S#T	�	"-1	9- . 

 
 

(9)  )��  ��N9	R)� S���� �w#f	x . 7#~ ��# ��� 	J)�S��	9- #T	3	+.  
 

 

 (10) 	B8%�#�	̀ � )� 	J)� H��	�	� >���q	"��)����q	"��. 

 
 
 

Övning (3) 
Gör följande substantiv till mud �āf, först i kombination med ett 

substantiv i genitiv och sedan med ett pronomen. 
 
(Lägg märke till att när ett substantiv slutar på 'alif och hamzah, skrivs hamzah 
ovanför ett outtalat waw när substantivet skrivs ihop med ett pronomen, som i 
exempel 2. När substantivet däremot sätts samman med ett annat substantiv, 

som i exempel 1, skrivs hamzah som vanligt.) 
 

Exempel 2  Exempel 1    

)t )¬�	G��� � ��N9	R)� de�	G���  � ze�	G���  

        
��)�    S��M�©o     ze�	9�3�  

	m    ��#��	:    de��	�)̀  

)t    S�DE+	�)9-     de��&#��x�  
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Övning (4) 
Sätt subjektet i följande meningar i plural så-

som i exemplet. 
 

      �J)�	��
 )�M�©o �� ��L���  S��	�-o	9- .         �L 	�	��
 )�# �Mo ����� S ��	�-o	9-  .  
   

  (1) 7#~ 	P�%	* )�# �Mo �� S�(�@�.- .  

 (2) 	�#� 	\	/	| )DE+	�)9- �� S#T	3	+��	9- .  

 (3) ��� �L 	�	��
 )/�*�N" �� S�iJ�� .  
 

 
Övning (5) 

Läs och skriv. 

(1)  S©o M�)�#~  7S- �.�@�(.  

(2)  	��� ��)¢�FUe SXY�!�F)C� >)���� ��	G)¬�#m�F > H)���� ��	Gde�� #|7. 

(3)  	��� ��)¢�FUe SNG )D�)� >��): N��\�#� ��)0 �/#$	��. 

(4)  ��2	� S�" N�)+��
 >	�)��L �J� �� S�� �iJ.  

(5)  	��� ��)¢�FUe SE/ 	*8s�)� >��)  )���J.  

(6)  ��- �.M�):�?J#~  7S- )R8Q�sJ	! ���	G)¬�)���#~  7S- 	9��	+	3#T.  

(7)  ��2	� S©o M�)� S- )�)�)C	� >��)l)q��#~  7S- �.�@�(	! 	���)l)q��#� �G	� S- )9#��/2.  
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(8)  ���	9#��)0 7N��+�#$ 	��+�.  

(9)  ��)¢�FUe �L�|	J#07. 

(10)  ��2	�� ��	G)¬�	m	2 	� �#%�7)� >��#~  7S�� M$#?�.  

(11)  ��©o M�)� S- #1	�)+�#~  7S- 	9-%	���	! S©o M�)� SE@ 	f)+�#~  7S- �.�@�(.  

(12)  ��)¢�FUe S- #.�"	�8T�L �|	J'a .�)�)�J���L 	�)K� ����� S- 	9����#�.  

(13)  ��)¢�FUe SE/ 	*8s��~ M�):�?J#� ���& �/	2#"7. 

(14)  ��2	� S©o M�)� S- )�)�)C� >	|	/)*	� >�J	���H	| 	/)*	! �J�
	�)��L �J� �� S- 	9-1	"	�#T.  

(15)  ���)¢�FUe SXY#�N�de�)� ��#%)9�?J	� >	���H)� ��)� ��#%)9�?J.  

(16)  # 7 ���	Gze�#x 	f�+� .	���)l)q��#~  7S- 	9��	+	3#T SU���#"	�#��N�#T	! 	���)l)q��#~  7S- 	9��	+	3#T S- )9	"	JE3�o#T.  
 

 
Övning (6) 

Skriv pluralformer av följande ord. 
 

�w���$ 
 

��#%��)� 
 

'()*	+ 
 

����#� 
 

 

�k��	  
 

�ª�~ 
 

6\�	: 
 

�]� 
 

 

�w#f	x 
 

2�J��'(  
 

67�G�� 
 

�w#Q�~ 
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I den senare delen av det här kapitlet skall vi lära oss följande: 
 

1. Plural av hiya (”hon”) är hunna (”de”). 
 

H7#0	J�|�L ��)� hum 'ikhwat-ī De [är] mina bröder, 

.7#0�	J	|� N�)�	! wa-hunna 'akhawāt-ī och de [är] mina systrar. 

 
Plural av det possessiva pronominet -hā (”hennes”) är också -hunna (”deras”). 
Den enda skillnaden är att detta hängs på substantiv och skrivs ihop med dem. 
 

.N�)q)"��	� �����	! H7#0���#�	̀  N�)� 
hunna zamīlāt-ī wa-hādhā baytu-hunna 

De [är] mina (kvinnliga) kollegor och det här [är] deras hus. 

 
 

2. I första delen av detta kapitel lärde vi oss att böja verb med maskulina 
subjekt i plural. Verbformen dhahabū betyder ”de gick”. Men denna 
verbform kan bara användas om det finns åtminstone en man bland ”de” 
som ”gick”. Om ”de” syftar enbart på kvinnor måste man använda den 
feminina pluralformen dhahabna. 

  

>	B)0	J�|�L 	��2� 'ayna 'ikhwatu-ka Var [är] dina bröder? 

 ��� �L �J)�	��
S#T	�#��	�- .  dhahabū 'ilā l-jāmicaħi De har gått till universitetet? 

>	B)0�	J	|� 	��2� 'ayna 'akhawātu-ka Var [är] dina systrar? 

 ��� �L 	���	��
S#T	�	"-1	9- .  dhahabna 'ilā l-maktabaħi De har gått till biblioteket. 

 
 

3. När feminina ord bildar plural omvandlas ändelsen a till V . 

�V�	9#%��)� � 'T	9#%��)� 
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4. Lägg märke till följande oregelbundna pluralformer. 
 

�V�	G	� � ���G�� 
�V�	J	|� � ���|8 
�V�	�	"�~ � 'a�	"�~ 

 

13.2 Dialog med feminin form 
 

��	� ��Ue�F)¢ S- )V�	�	"�. ��2 >)�	2�/	� 

N�)� #0���#�	̀7.  

��V�	J	|� N�)�>  

��	�	� N�)� �V�	J	|�. 

��	� J)��N�)�>  

J)��N�)� S )y��NO 's���� .��8N�)q #0�
�	"�387. 

	��2� )"��	�N�)q>   

)"��	�N�)q ��2�/�& 	�#� S- #T	3	+��	9. 
  

Övning (1) 
Ändra subjektet i meningar till plural. Tänk på att adjektiv såsom  D-���E�F D-���G�H

-6	�	9 DI���J�K har samma form både för maskulinum och femininum. 

#t#��� ���G��. �V�	G	� UeF)¢	�  (�V�	G	�) 
(1)  #t#��� 'T	�# ���.  (�V�	�# ���) 

(2)  #t#��� 'T	3E+	�)�.  (�V�	3E+	�)�) 
(3)  #t#��� 'T	������.   (�V�	������) 
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(4)  #t#��� 	9#%��)�'T.  (�V�	9#%��)�) 
(5)  #t#��� 'T	*�!	̀.  (�V�	*�!	̀ ) 

(6)  #t#��� ���|8.  (�V�	J	|�) 

(7)  #t#���'a�	"�~  .  (�V�	�	"�~) 

(8)  #t#��� 'a	�2#�	*.  (�C)�)*) 

(9)  #t#��� 'a	w���$.  (�+�	�#$) 

(10)  #t#��� 'a	w#f	x.  (�+�	f#x) 

 

Övning (2) 
Läs och skriv. 

 

(1) ��)¢�FUe�L �|	J#07 	!��)¢�FUe� 	|	J#0�7.  
(2)  	����� )¢�FUe S- �.	"	�)V��� >)¢�FUe	� 	G)V� S- )9	�E+	3#T.  
(3)  ��)¢�FUe S- �.	"	�)V� 	̀#����#07 .�)�)�JN��� �����	! 8��)qN�)� 	�E+	3'T.  
(4)  ��2	� SMo # �	�)V� S- )�)�)C�
 >	���	��L � �� S- 	9-1	"	�#T.  
(5)  ��2	�	� 	G)0�#B	2 � 	�N9#")� >7N�#~  7S- 	9-o	��y.  
(6)  ���)¢�FUe S- )9	9E/	 )V�)� ��#%	9�V�	� >	���.  

(7)  ��)¢�FUe�� ��	���V� .��̀	!)*�)qN�)� 	�E+)3�?J.  
(8)  	����� #�#t S- 	9�/�8a#� >	7	̀  �!	*8T SMo ����� S- 	�#�#�2.  
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(9)  �	�	G)0�	B#~ 7 S- 	9��	+	3#T S�[ 	���JN2#T	2 � 8	3	��8T >                           
	���)l)qN�#~  7S- 	9��	+	3#T SM[ 	���JN2#T	! 	���)l)qN�#~  7S- 	9��	+	3#T S- )9	"	JE3�o#T.  

(10)  �� #B	� 	G�V�	2 � � ���%��	� >	���#  	� 7	G�V�#$ 	��+� .	!)�N��� # �	��V��� - �	�#��	�#T.  

(11)  	����� )¢�FUe SEG 	�de� S¡o 	J8s�)� >N��� ��	���V�#� ��� ���/�12�. 

(12)  ��Mo ��	��)V� 	|	/�*	�#� 	� S- )9��	"�O�.�. 
 
 

Övning (3) 
Ändra subjektet till plural såsom i exemplet. 

 

 )�	G�2	̀  	�#� ��	*	/	|S�(�@�.- .  
)�	2�/	�	! 8T	G#��	! )�	G�2	̀ 	��*	/	| 	�#� S�(�@�.- .  

  
 (1)  	��
 8T	3E+	�)9- ����� �L ��	� S�(�@�.- .  

 (2)  �� 8T	�# �Mo S2#�	�- 7#~ ��	��%	* 8a	� S�(�@�.- .  

 (3)  ���L ��	�	��
 ��N9	R)� )��G�� S#T	3	+��	9- .  
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Övning (4) 
Fyll luckorna med lämpligt personligt pronomen. 

����� D�7����LM�N	O�� D( ) 

7#"�|8  (2)  7#|�  (1) 

�?J)3E+	�)�  (4)  's�	*�+  (3) 

7E�8  (6)  �V�	�# ���  (5) 

'T	�# ���  (8)  7���  (7) 

�+�N�)0  (10)  �V�	������  (9) 
 

Övning (5) 
Fyll luckorna med lämpligt personligt pronomen. 

N�)� H	7#� H��)� H	J)�( ) 
 

�	G)3E+	�)�.    (1)  ��	������ S>8()*N/   
�(�@�.- � 7#~.   )2( 	��2� S >)V�	�# �Mo  

 de�	G���S�DE+	�)9- .   )3(�� ��	�  Ue�F)¢S >8T	��"#.-  

 7#~S#T	�	"-1	9- .   )4( 	��2� S 8T	�# �Mo S2#�	�-  >8a	� 

 	�#� �\�N�):S#��G�q- .   )5(�� ��	�  Ue�F)¢S >)D�NG  

�7#~ ��.�O	"��)� S#a	C�F�J- .   )6( 	��2� S���Mo  >)V�	� 

#�7#|� )���.    )7 ( ��	������ S )�� 	J- SM u#� >	B#"��	� ��#� 	\	/	|  

 	�#�S�j�	2E/ .   )8(�� 	��2� ��#�  Ue�F)¢SJ)��l  >)� 
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 	�#�S��E�#%#.- .   )9(�� 	��2� ��#�  Ue�F)¢S	9)9-  >)V�	 E/ 

 )��G��S#T	3E+	�)9- .   )10( ��	� #t#��� S  >8a�	"�.-  
 

Övning (6) 
Skriv pluralformen av följande substantiv och adjektiv. 
 

���|8 
 

���G�� 
 

'T	9#%��)� 
 

�����'T	�  
 

 

�������  
 

�\�!	̀  
 

'T	*�!	̀  
 

'a�	"�~ 
 

 

	w���$'a  
 

2�J��'T�%  
 

2#�	*'a	�  
 

�]� 
 
 

�w���$ 
 

2#�	*��  
 

 
 Demonstrativa pronomen för närbeläget 

(den här, det här, de här) 
 

 

 Singular Plural  

����� ��# ���  ��Ue�F)¢ ��M�8� 
  

Maskulinum 
 

libā tādhāh  
 

bāull ti'āul'āh 
  

    

#t#��� 'T	�# ��� ��Ue�F)¢ �V�	�# ��� 
  

Femininum 
 

ālibah tihidhhā  
 

tālibā ti'āul'āh 
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Fjortonde lektionen 

�� 	
�������%�@�A �&�'��%�  
 
 

 
I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

1. Pluralformen av 'anta (	���� du) är 'antum (��)"��� ni) (maskulinum, plural). 
 

Vem [är] ni? man 'antum >��)"��� ��	� 
 

Pluralformen av -ka (	m din) är -kum (��8 er), till exempel:   

Bröder, var [är] ert hus? 'ayna baytu-kum yā 'ikhwānu >8?�	J�|�L �	2 ��81)"��	� 	��2� 
 

2. Pluralformen av 'ana (�	�� jag) är nah�nu ()��R	� vi). Liksom 'ana syftar nah�nu 

både på maskulina och feminina personer, exempelvis: 
  

Vi [är] muslimer (mask.) nahnu muslimūna �?J)9#%��)� )��R	� 
Vi [är] muslimer (fem.) nahnu muslimātun �V�	9#%��)� )��R	� 
 

Vi har lärt oss att bayt-ī ( 	�7#"�� ) betyder ”mitt hus”. Nu lär vi oss att ”vårt hus” 

heter bayt
u
-nā (�	G)"��	�), exempelvis: 

Gud [är] vår Herre. allāhu rabbu-nā �	G��	+ )��% �� 
Islam [är] vår tro. al-'islāmu dīnu-nā �	G)G2#C )K���3U�� 
Muhammed (Guds frid 
och välsignelser över ho-
nom) [är] vår Profet. 

muh ammadun sallā llāhu cala-
yhi wa sallama nabiyyu-nā 

M%	x ��N9	R)���S )��%  

�	G����	� 	�M%	3	! #���%	� 
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3. Dhahab-ta (	���	��
) betyder ”du gick” (maskulinum, singular). Dhahab-tum 

(��)"��	��
) betyder ”ni gick” (maskulinum, plural). 

 
 

Vart gick ni, mina söner? >7#��	G��� �	2 ��)"��	��
 	��2� 
 

4. Dhahab-tu ()���	��
) betyder ”jag gick”. ”Vi gick” heter dhahab-nā ( �
�	G��	� ). Skilj 

detta ord från den den feminina ”de gick”: dhahab-na. Skillnaden är att 
”vi gick” har ett långt ”ā” på slutet medan ”de gick”(f) har ett kort ”a”. 

 

5. Feminina egennamn har ingen tanwīn, exempelvis �8T	�#�	| H)�	2�/	� H8T	G#�  . 
Också icke-arabiska maskulina egennamn saknar tanwīn. Exempel på 

detta är: 8?�	"��#$�	� H8?	��G�  H)/�%�"#� H)�	�- �! . På samma sätt är det med de flesta namn 

på icke-arabiska profeter att de saknar tanwīn, exempelvis:  H)��#��	/���L H)K	C�
)�J8Q��	2 H8(�#��	9�3�L H)i�	R�3�L . Om emellertid det icke-arabiska egennamnet bara 

har tre konsonanter och den andra bokstaven har sukūn och alltså är 

vokallös, samt namnet är ett mansnamn, då har det tanwīn ändå. Exempel: 

'?�	| H�\�/)* H'nJ8  H�,J)� . 
 

6. Vi har tidigare lärt oss att ett ord som står som mud�āf per definition har 
bestämd form, så när en mud�āf får ett adjektiv måste det stå i bestämd 
form. 

Imamens nya hus  )���	�S �K�	�U�S)�2#�	�-   
 

Här är ”baytu” mud�āf och alltså i bestämd form genom sin position. Sam-
ma sak gäller för ord som är mud �āf med ett possessivt pronomen som 
mud�āf 'ilayhi. 

 

Hans nya hus  )�)"��	�S)�2#�	�-  
 

Lägg märke till följande skillnader: 

Imamens nya hus  )���	�S �K�	�U�S)�2#�	�-  

Den nya imamens hus  )���	�S �K�	�U�S#�2#�	�-   
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7. Ordet 6u� används som mud �āf. 

Vilket hus [är] detta?  ����	� �u������>  
Vilken student gick ut? >	\	/	| ��# ��� �u�  

 
 
När 'ayy

un föregås av en preposition står ordet i genitiv. 
 

Från vilket land [är] du? >	���� ���%	� Eu� ��#� 
I vilken klass har du satt dig? >	����%	* �(�@�~ Eu� 7#~ 

 
 
'Ayyun kan också stå i ackusativ. 
 

Vilket språk älskar du? >��#R)0 �T	f8  Nu� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M?�L -?	̂ �R	0 �FS�	G	�	� 	��%  
Var ej bedrövad! 

Gud är förvisso med oss. 
(Koranen 9:40) 
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ОRDLISTA FÖR LEKTION 14 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

213 välkommen 
'ahlan wa-
sahlan wa-
marhaban 

 ¤��q	3	! ¤����
¤��	:�/	�	! 

 
225 grundlag dustūr �+J)"�3)C 

214 barn (f.) tiflaħ 'T�%-.#�  226 böneriktning qiblaħ 'T�%��#& 
215 flygplats mat ār �+��o	�  227 domstol mah kamaħ 'T	9�1�R	� 
216 

institution, institut, 
fakultet, högskola 

kulliyyaħ 'TN�¡%8$  228 
barnbarn 
(m.) 

hafīd, 
hafadaħ 'a	��.	: H���#.	: 

217 medicinsk fakultet 
kulliyyaħ 

at-t ib  8TN�¡%8$S��¡o   229 trädgård hadīqaħ 'T�Q2#�	: 
218 teknisk fakultet 

kulliyyaħ 
al-handasah 8TN�¡%8$S #T	3	��G	q-   230 herre rabb 6�	+ 

219 ekonomi-fakultet 
kulliyyaħ  
at-tijārah 8TN�¡%8$S #a	+�	�E"   231 lördag 

yawmu s-
sabt 	2 )KJS#���N�  

220 juridisk fakultet 
kulliyyaħ  

ash-sharīcaħ 8TN�¡%8$S #T	�2�/NO   232 månad shahr �/�q	� 
221 kristen 

nasrānīy, 
nasārā ®	+�	@	� H67���	/�@	�  233 

månaden 
rajab rajab ��	*	+ 

222 profet nabīy 67��	�  234 Grekland al-yūnān 8?�	�J)�- �� 
223 religion dīn ��2#C  235 

bror (kötts-
lig) 

'akh, 'ikh-
waħ 'a	J�|�L H�]� 

224 
Må Gud giva ho-
nom hälsa! shafā-hu llāh  )t��.	�S)��%   236 bror (bildlig) 

'akh, 
'ikhwān '?�	J�|�L H�]� 
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14.1. Pojkarnas dialog 
 

8T	��"#.- ��:  ��)K��N� ���%	���81. 

��#��	:: 	!���%	�)�81 S )K��N� 	!8T	9�:	+ SU� 	!)0��$	/	�)�. 

 )�	:X�S#T	��"#.- : 	k���$ 8 �	:	B �	2 >7E9	� 

��#��	:: �	�� ���/��	_ 	!S- )��9	R #��%# H 	k���$ 8 �	:��81> ��	� ��)"���> 

�)�)�	:�: )��R	� de�	G��� S �+J)"-$�� ��	3�J)�. 

��#��	:: ¤��q	3	! ¤���� ¤��	:�/	�	! H�J)����8$ #Q�2#�	x7 ...  
	��2� �9	�)�81 S )y��NO ��	���#�> 

��)�)�	:�: 	J)� �}2�/	� H	J)� S�?¥ 7#~ S- ��.�O	"��)9. 

��#��	:: ��.	�)t S)��%   …��	� #t#��� S 8T�%-.¡o SM 7#" 	�	�>��81 

��)�)�	:�: 	7#� )"�|8�	G. 

��#��	:: �	� S)9�3�	q> 

��)�)�	:�: #�)9�3�	q ���%��� . 

��#��	:: 	��2� )"��	�)�81 S- )�2#�	�> 

��)�)�	:�: )"��	��	G S- )�2#�	� ��2�/�& 	�#� S- �+��o	9.  

��#��	:: ���)"��� 7#~ S#T	3	+��	9-  S#TN2�J	��M[ > 

��)�)�	:�: �FH )��R	� ��- �#T	�#��	�H �	�� 7#~ #TN�¡%8$ S- #T	3	��G	qH 	!�CJ)9�R	� 7#~ #TN�¡%8$ S E�¡#oH 
	!	/���L)��#�� 7#~ #TN�¡%8$ S#T	�2�/NO H 	!)k)3J)2 7#~ #TN�¡%8$ S #a	+�	�E". 

��#��	:: ��	� �
	B#  S- �	"�. Su#�M  7#~ #0	+�N�	3��81> 

�CJ)9�R	�: 	J)� #%�#�	̀7. 

	:��#��: ��#� 	��2� 	J)�> 
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�CJ)9�R	�: 	J)� ��#� �	/	"-%�1���L. 

��#��	:: �	� S)9�3)�> 

�CJ)9�R	�: )9�3#�)� )�	�- �!. 

��#��	:: ���#%��)� 	J)�> 

�CJ)9�R	�: �FH 	J)� 67���	/�@	�H J)��)t #
�	"�38u. )9�3#�)� S )+J)"-$�� )C�+	!�C�L. 

  )2#��q	2�	9�q S )��% ��� �L S�K���3U�(. 

��#��	:: ���	��
��)" ��� �L S- ��.�O	"��)9 # #a	+�	2�̂ E9	�81)� �J	�- �	K> 

)k)3�J)2: 	�	���H ��	��
�	G. 

 

Övning (1) 
Besvara följande frågor. 

(6)  J)9#%��)� ��)"�����?> (1)  >��)"��� ��	� 

(7)  >'T�Q2#�	: ��81#"��	� 7#~� (2)  >��81)"��	� 	��2� 

(8)  >'a	+�N�	3 ��8$	��G#�� (3)  >��81��	+ ��	� 

(9)  >��81)3E+	�)� 	��2� (4)  >��81)"	f8  �	� 

(10)  >�?J)3E+	�)� ��)"���� (5)  >��81)"	3	+��	� 	��2� 
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Övning (2) 
Läs och skriv. 

 

(1)  	��R)� )���#%)9�?J .���% )�	+ ��	G	! �SU��3��)K#C )G2	G	! �SNG ���7)� 	RN9��	x M%�� S )��%	� �%��#�	! 	3M%	� 
	+)38 J	G	! �S- 8Q�/8?� S- �1�/)v#$ 	")��	G	! �S- �1��	�8T#& ���%)"	G	! �S- 	�	/��N�8T8  	f)"	G�  

(2)  ��2	� )�	�E+)381��	2 �L ��|	J8?�	| >	/	\ S�?¥#� 	� S- �.�@�(	! �
	�	��L � �� S- )9#��/2. 

(3)  #~� 7Eu 	��+��b	� ��)"81��	� >��)"	G#~ � 7S	O �+��b SM #�� u	�	K� S- 	9�R�1	9#T. 

(4)  �)�	�J� 	x#�)�2	� E981��. 

(5)  ����)"�� )�	�E+)3�?J�F >	� H�R)�� #�N�de�. 

(6)  ����)"�� ���	Gde� S- )9#��/2�F >	� H�R)�	: �.	�)0)�. 

(7)  )�	�E+	3)"	G�$ ���	w'a	! )�	�E+	3)"81��	x #f	w'a. 

(8)  � 	G� 	:#��Q2'T	* #9�%�'T#~ #0 7-%	B S- �Q�/	2#T. 

(9)  �)|	�J� ��# ���#~ 8$ 7¡%N�#T S¡o ��. 

(10)  ����)"��� #�N�de�	� >��)l	G� �#�N�de�	! 	���)l	G)� �	q�G#�)3�?J. 

(11)  �� )��%	+ ��	G	! �	+��81��.  

(12)  ��2	��
 	���)"��	2 �L ��|	J8?��
 >	���	G�L �� �� S)� �iJ. 
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Övning (3) 
Förse följande substantiv med possessiva  

pronomen, såsom i exemplet. 
 

�	G)"��	� ��81)"��	� ����	� 
  6K8  

  6�	� 

  2#�	x��  

  'T	3	+��	� 

  ���|8 

  'T	f8  

  2#C��  

   ��� 

  �]�  
 
 
 

Övning (4) 
Läs. 

��u	2 �J�K ����� >����� 	2�J)K SN� ��#�.  

��u	� �q�/ ����� >����� 	��q)/	+ 	*��. 

��u8$ ¡%N��T #t#��� >#t#��� 8$¡%N�8T S#" 	�	+�#a. 

#~� 7Eu	� ��	+	3�T� ��	�> �	�#~ � 7S- 	9��	+	3#T S- )9	"	JE3�o#T. 

#���� Eu	� �%��� ��	�	2 � 8�|)�� >	�#� �	� S- )�	�J#?�. 
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Övning (5) 
Läs och skriv. 

 

�!- 	�)� �L�C	!�+)C � �G	�8? 

	��+�)P2 	�#$���	"8?� �L�x�o�G)�8sJ 

�L��	/#��)�� �L�3	9#��8(� �L�3	R)i� 

	2��8Q)�J ��2)�J )3�%��	98?� 

	C)!�)C )2)�J)P �L�C�+)P2 

�*���/8(2 #��1�#��8(� #~�/	��J8? 
  
 

Övning (6) 
Komplettera meningarna  

såsom i exemplet. 
 

        	���� 	���	��
 ��� �L S#T	3	+��	9- . ���)"���  ��)"��	��
 ��� �L S#T	3	+��	9- . 

 	�#�S�(�@�.- .   �  	�#� 	��*	/	| 	����S�(�@�.- .  

 7#~S�(�@�.- .   � �(�@�.- � 7#~ 	����%	* 	����. 

>7���	J�|�L �	2  �  	��2� >7#|� �	2 	���	��
   

	2>)C�F�!� �   � # 	9 	�#� 	��*	/	| ��
�S>)�� 	! �	2 �(�@�.-   
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Femtonde lektionen 
  	
���������%�@�A �(����)#�  

  
 

 

I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

8. Pluralformen av #���� ”du” (femininum singular) är N�)"��� . 
Vilka [är] ni, systrar? 	2 N�)"��� ��	�>7#0�	J	|� �  
Vi [är] imamens döttrar.  )V�	G	� )��R	�S �K�	�U�.  

 

9. Pluralformen av #m ”din” (femininum singular) är N�8$ : 

Var [är] ert hus, damer? > )V�	�E�	3 �	2 N�81)"��	� 	��2�  
Vårt hus [är] nära moskén.  	�#� ��2�/�& �	G)"��	�S #�����	9- .  

 

10. Vi har tidigare lärt oss #���	��
 ”du gick” (femininum singular). Dess 

pluralform är N�)"��	��
 : 

Vart gick ni, systrar? >)V�	J	|� �	2 N�)"��	��
 	��2�  
Vart gick ni, bröder? >8?�	J�|�L �	2 ��)"��	��
 	��2�  

 

11. �(���& betyder ”före” och 	���	� betyder ”efter”. Dessa prepositioner följs alltid 

av  substantiv i genitivform. 

Efter lektionen.  	���	�S�D�+N�   
Före bönen.  �(���&S#a��N@   

 

12. 	�	*	+ ”han återvände” 

Har imamen återvänt till moskén.  	�	*	+�S 	�#� )K�	�U�S>#�����	9-   
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 ��� �L )���	��
S����	9-  �(���& #�S 	���	� )���	*	+	! #?��
XYS#a��N@ .  
Jag gick till moskén före böneutropet och jag återvände efter bönen. 

 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

237 
före, 
för … sedan 

qabla �(���&   242 vecka 'usbūc �bJ)��38 
238 

efter, 
om … 

bacda 	���	�   243 månad shahr �/�q	� 

239 hur kayfa 	k���$   244 tidebön s alāħ 'a��	x 

240 när matā �	"	�   245 prov ikhtibār �+�	�#"�|�L 
241 nu al-'āna �?¥�   246 

Kairo 
(den segrande) 

al-qāhiraħ 8a	/#���Q- �� 
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15.1. Flickornas dialog 
 

 	P��+�;�Q#���: )K��N� �� 8T	9�:	+	! ��81���%	� SU� )�)0��$	/	�	!. 

 	S�T�:�U:  )�81���%	�	!S 8T	9�:	+	! )K��N� SU�  )�)0��$	/	�	! ...>)V�	J	|� �	2 N�)"��� ��	�  

 ��	�����V�3:  )V�	G	� )��R	�S�y��NO  �D�N�	�. 

 	S�T�:�U: ���	:�/	�	! X���q	3	! ¤����. �38 N�81��87#0�
�	" .>�	q8 �	: 	k���$  

 ��	����V3: 	! �/��	_�� 	7#�S#��%#  )��9	R- . 

 	S�T�:�U:  	7#� 	��2�S>�?¥  

 ��	�����V�3:  	7#�S 7#~ �?¥S�j�	2E/ . 

 	S�T�:�U: ��	"	�>��	�	��
   

 ��	�����V�3: �(���& )���	��
  �bJ)��38. 

 	S�T�:�U: 	q	�	� 	�	��
 ��	�>�  

 ��	�����V�3: �	�J)|� �	q	�	� 	�	��
 )��#��	/���L. 

 	S�T�:�U: 	k���$ >N�818 �	: 

 ��	�����V�3: 	! �/��	_�� )��R	�S)��9	R-  #��%# .  

 	S�T�:�U: �T	3	+��	� Eu� 7#~ >N�)"��� 

 ��	�����V�3:  7#~ )��R	�S #T	3	+��	9- S#T�oE3	J	")9- .  

 	S�T�:�U: ��	"	�S >N�8$)+�	�#"�|  

 ��	�����V�3:  �/�q	� 	���	� �	�)+�	�#"�|#�.  

 	S�T�:�U: ��� �L N�)"��	��
�S  #T	3	+��	9- S>	K�J	�-   

 ��	�����V�3: ��	�	� .�	G��	*	+	! �	G��	��
.  
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Övning (1) 

Besvara följande frågor: 
  

)2 ( >N�81��8 	��2�    )1 (>N�)"��� ��	�  

)4 (>N�8$J)|� 	��2�   )3 (>N�81)"��	� 	��2�   
)6 ( �� �L N�)"��	��
�S #T	3	+��	9- S>	K�J	�-   )5 (>N�81)"	3	+��	� 	��2�  

  

 

Övning (2) 
Gör subjektet feminint i var och en av följande meningar: 

 >��M�8� ��)"�����N�)"���� >�V�	�# ���  

)1 ( >�?J)3E+	�)� ��)"���� 

)2 (>de�N�#�� ��)"���� 

)3 (>��#��	: 8a	J�|�L ��)"���� 

)4(  >�?J)9#%��)� ��)"����  

(5) >�CJ)9�R	� )K�	9��� ��)"����  

(6)  de�	G��� ��)"���� S>�/2#�)9-  

(7) de�	�� ��)"���� S>��M�©o  
 
 

Övning (3) 
Gör pronomenet feminint i de följande meningarna liksom i exemplet: 

 

      >8?�	J�|�L �	2 ��81)"��	� 	��2�       �     >)V�	J	|� �	2 N�81)"�	� 	��2�    

(1) 	��2� >8?�	J�|�L �	2 ��8$J)|� 

(2) >8?�	J�|�L �	2 ��81)"	3	+��	� 	��2�  

(3) 	���	"S >8?�	J�|�L �	2 ��8$)+�	�#"�|  
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(4) ������>8?�	J�|�L �	2 ��81�9	�   

(5) >8?�	J�|�L �	2 ��2�/�& ��81)"��	��  

(6) �/�q	� Eu� 7#~ S>8?�	J�|�L �	2 ��8$)+�	�#"�|  
 

Övning (4) 
Fyll luckorna med något av följande personliga pronomina:  

)	;���W D�X���W��	;���W D�X���W D�4( 
 

 (1) � …… )���#%��>   (2) �……  	��/	l2'T>   (3) � …… ����	���V�> 

 (4) � …… )0N��+�>   (5) �……  ���G)� S- )9	�E+�D>   (6) � …… �	|	J)V� 	�N��D�> 

 (7) � …… 8�M���>   
 

Övning (5) 
Fyll luckorna med något av följande possessiva pronomina: 

)���H D�Y D�4�H D�Y( 

  (1)  I)"��	� 	��2� ………>8?�	J�|�L �	2   (2) ������I)��	"#$  ……… >)�#��	: �	2 

  (3)  I)"	��	3 ………'T�%�#9	* ���%���  �	2>   (4) J)�� ��	� ……… >)V�	J	|� �	2 

  (5)  �	�SI)9�3 ………�	2 >7#|�   (6)  �	�S I)9�3…… …�	2 8>7#"�| 

 (7)  I��8� ……… 7#~S>#���	�-    (8) )¬�	9�3� �	� ……… >8?�	J�|�L �	2 
 

Övning (6) 
Fyll luckorna med något av följande personliga pronomina:  

)����W D	��C��( 

(1).........  )���#%��. (2)......... )� ��#%)9�?J.  (3)......... )� ��#%	9'T.   

(4)......... )� ��#%	9�V�. (5)......... 	� 	G)V� S- )9#��/2.  (6)......... #� ��)� S- )9	�E+�D. 

(7)......... 8� M�)�. (8)......... 	� �/	l2'T.  
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Övning (7)  

Läs och skriv. 
 

(1)  �
	�	�� ���L 7�  �S- �Q#��	/#a �bJ)��38 �(���&.  

(2)  	�	"	| �	/�*	� #�	� S- �.�@�(	2 )� �	RN9)�	| >	/�*)�  	���	�S�D�+N� . 

(3)  �
	���	��L �  �S- 	9����#��(���&  S�
XY#?�. 

(4)  	�	"���
 	�	� 	��L #B�9�  �SE/ 	2	2 �j�#�� �	G�
 >8T	�	��/�q	� �(���& .  

(5)   �(���&�S��N@ �L )���	��
 #a� �� S- �F >��	�-o	9 .�
	���	� 	���	� SN@ ��#a.   
 

>7���	J�|�L �	2 ��)"��	��
 	��2� >7#|� �	2 	���	��
 	��2� 

	��2� N�)"��	��
 >7#0�	J	|� �	2 	��2� #���	��
 >7#"�|8 �	2 

)��R	� �	G��	��
. �	�� )���	��
. 
  

Personliga pronomina  
  

Plural (���9	*) Singular (�C	/-.)�) 
��)� 8���M� 	J)� ��# ��� 

N�)� �V�	�# ��� 	7#� 'T	�# ��� 

��)"��� ��M�8� 	���� ��# ��� 

N�)"��� �V�	�# ��� #���� 'T	�# ��� 

)��R	� ��M�8� �	�� ��# ��� 

)��R	� �V�	�# ��� �	�� 'T	�# ��� 
 
 



 

 

 

138 

 
 
 

Sextonde lektionen 

�� 	
�������5��%�@�A �
�6�  
 
 

 

I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

1. Arabiska substantiv indelas i två grupper: (A) rationella och (B) icke-
rationella. Dessa grupper kallas också för intelligenta och icke-
intelligenta. Rationella substantiv är sådana som syftar på människor, äng-
lar, djävlar och liknande tänkande väsen. Icke-rationella substantiv är så-
dana som syftar på saker, djur och begrepp. 

  
 I singular skiljer sig de här båda grupperna inte åt. I plural finns emellertid 

en mycket viktig skillnad. När rationella substantiv står i plural behandlas 
de som plural, och man använder pronomen i plural som ”de” och dessa”.  
När icke-rationella substantiv står i plural behandlas de emellertid som 
substantiv i femininum singular. 

 

(A) Rationell ('(#&�	�) 
  

Singular: Det här [är] en ny student. Han [är] liten ����� H��2#�	* ��# ��� �J	��w#f	x .  
Plural: De här [är] nya studenter. De [är] små.  H�C)�)* ��M�8� Ue�F)¢���4	��+�	f#x . 
 

(B) Icke-rationell (�(#&�	� )/����) 

  

Singular: Det här [är] en ny bok. Den [är] liten. ����� H��2#�	* ���	"#$ 	��J�w#f	x . 

Plural: Det här [är] nya böcker. De [är] små. #t#��� H'a	�2#�	* ��)"8$ ����'a	w#f	x . 
 
Behandla pluralformer av icke-rationella substantiv som feminina singularfor-

mer. Det här är en allmän regel, men det finns undantag från den som vi skall 
lära oss senare. 
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2. Vi har tidigare lärt oss några mönster för brutna pluralformer. Här är ännu 
ett mönster: 

 
 Singular Plural 
 ������	� )��*�	�	� 
 masjidun masājidu 
 �/	"-~	C )/#0��~	C 
 daftarun dafātiru 
 �i)��G8~ )i#C�	G�~ 
 funduqun fanādiqu 

 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 16 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

247 flod nahr �/�q	�   249 hotell funduq �i)��G8~ 
248 hav bahr �/�R	�   250 flygplan t a'iraħ 'a	/#���� 
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16.1. Dialog med läraren 

��- )9	�E+)D:  ��	9# #t#��� S-&XY��	2 )K)� �	RN9)�> 

)�	RN9��: #  	7#�	2 78 ��3	"8
�. 

��- )9	�E+)D: #�	7#9	* �%�'T�* ��� ... 	! #t#��� S-  )�)"81S- 	�#�	�28a� #�	7�  	B> 

)�	RN9��: �F .#�	7#  	R#����. 

��- )9	�E+)D: ��2	���8$)/#0��~	C 	2 �L ��|	J8?�> 

	�#%67: #�	7 	G)�	� ��% �#t#��� S- 	9-1	"��. 
 

Övning (1) 

Begrunda följande exempel:  
 

����� ��# ���	* #���2.  	��J #��� 	�-%���1��.    singular))C	/-.)9- ��(  

���N	OLM 8�M����C)�)* .  �4	� #��� 	�-%���1��.  plural) )��9	�- ��(  
(1) rationella 

substantiv  

����� #$	"���	* #���2 . 	��J #��� 	�-%���1��.   singular))C	/-.)9- ��(  

�7���� 	* ��)"8$#�	�2'a.  ���� #��� 	�-%���1��.  plural) )��9	�- ��(  
(2) icke-rationella 

substantiv  

  

Övning (2) 
Ändra subjektet till plural i var och en av de 

följande meningarna liksom i exemplet:  
 

���������	� . #t#��� �VJ)�)�.   

(1)  ���������	� .  (�K�J)�)� ) 

(2)  ������D�+	C .  (�D!)+)C) 

(3)  ��������%�& .  (�K��-&� ) 
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(4)  ��������	� .  ( 	J������ ) 

(5)  ������/�q	� .  ( 	q����+� ) 

(6)  �����'(	�	* .  ('s�	��* ) 

(7)  �������-%�$ .  (����#$) 

(8)  ������/�R	� .  ( ��	R�+� ) 

(9)  ��������	"#$ .  (��)"8$) 

(10)  ������+�	9#: .  (�/)9):) 

(11)  ������/2�/	3 .  (�+)/)3 ) 

(12)  �����-~	C 	"�/.  ()/#0��~	C) 

(13)  �������	"-1	� .  ()�#0��1	�) 

(14)  �i)��G8~ ��I�.  ( �~	G#C�)i ) 

(15)  #t#���	3 	��'T.  ( 	3	���V� ) 

(16)  #t#��� 	3'a	+�N�.  ( 	+�N�	3�V�  ) 

(17)  #t#���'a	/#���� .   ( 	/#�����V� ) 

(18)  �
# 	B	� ����.  ( J)�)��K  ) 

(19)  #0-%	B	3 N�	+�'a.  ( 	+�N�	3�V�  ) 
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Övning (3) 
Fyll de tomma raderna med något av följande demonstrativa pronomen: 

)����� H #t#���Ue�F)¢�� H ( 
  

…… (1) '()*	+  …… (2) 's�	*�+ …… (3) ��-%�$  

…… (4) ����#$ …… (5) �D!)+)C  …… (6) �?J)3E+	�)� 

 …… (7) 7#0�	J	|�  …… (8) �K��-&�  …… (9) ���	"#$  

...… (10) �V�	+�N�	3  …… (11) 'a	+�N�	3  …… (12) �+�	9#:  

…… (13) ��)"8$ …… (14) �/)9):  …… (15) ����	�  

 …… (16) �����'T	� …… (17) �V�	������   
  

Övning (4) 
Fyll de tomma raderna med något av följande demonstrativa pronomen: 

)�W D ��#Z�[ D ����� �����\�N( 
  

 ……… (1) ��# ��� …… (2) ��M�8�   …… (3) ����	� 

 ……… (4) �KJ)�)�  …… (5) ���G��  …… (6) �V�	G	� 

 …… (7) 	*�N+	C'T  …… (8) �V�	*�N+	C  …… (9) �/	3 �/2 

.......... (10) �+)/)3   …… (11) 'T	*�	*	C (12)  ……'T	3	+��	�   

…… (13) �V�	3E+	�)�   …… (14) 6\�	:  …… (15) �\�N�): 

…… (16)������	�   …… (17) �V�	+�N�	3    
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 (1) �W�,�1>M� �L]�<����*�� #Z�̂�%�S:  
��#��=�_��̀ 

 (2) �W�,�1>M� �L]�<����*�� #Z�G�=��+  
�� #��=�_��̀ 

Demonstrativa pronomina för närbeläget 
Rationella substantiv 

Demonstrativa pronomina för fjärrbeläget 
Rationella substantiv 

#t#����� # ��� ��)¢�FUe 8�M��� �
# 	B�� # ��� 8�!�F	B#� M�8��� 

#t#��� ��# �	�'T ��)¢�FUe ��# �	��V� #0-%	B ��# �	�'T 8�!�F	B#� ���V�	�# � 
    

 (3) �W�,�1>M� �L]�<����*�� #Z�̂�%�S:  
�a�+	% �#��=�_��̀ 

 (4) �W�,�1>M� �L]�<����*�� #Z�G�=��+  
�a�+	% �#��=�_��̀  

Demonstrativa pronomina för närbeläget 
Icke-rationella substantiv 

Demonstrativa pronomina för fjärrbeläget 
Icke-rationella substantiv 

����� ����	� #t#��� �VJ)�)� �
# 	B ����	� 	B-%#0 �VJ)�)�  

#t#��� 	3N�	+�'a #t#��� 	3N�	+��V� 	B-%#0 	3N�	+�'a 	B-%#0 	3N���V�	+ 
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Sjuttonde lektionen  

�� 	
�������5��%�@�A �&�'�  
 
 
Det här kapitlet är en fortsättning på föregående. Det innehåller inga nya 
grammatiska konstruktioner. 

 

Märk pluralformen av �+�	9#: som är antingen �/)9): eller �w#9	: . Båda formerna 

förekommer i Koranen. 
 

°�a	+	J���& ��#� �VN/�~± 
farrat min qaswaraħin 

74:51. … som flyr från ett lejon. 

 ��)qN��²�$±�/)9):°'a	/#.�G	"����  
  ka'anna-hum h umurun mustanfiraħun 

74:50. Likt skrämda åsnor … 

 

 °�w#9	R- S )VJ	@�  #V�	J�xXYS 	/�1��� M?�L 	B#0�J	x ��#� �})l-�S	! 	B���O	� 7#~ ��#@-&�	!± 
wa-qsid fī mashyi-ka wa-ghd ud min s awti-ka 'inna 'ankara l-'aswāti la-s awtu l-h amīri 

31:19. Var hövisk i din gång och dämpa din röst! 
. läteåsnornasDet obehagligaste av alla läten är sannerligen  

 
 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 17 
 

 

251 Företagschef 
mudīr  

ash-sharikaħ  )/2#�)�S#T�$�/NO    254 företag sharikaħ 'T�$�/	� 

252 japanska yābāniyyaħ 'TN����	��	2 
  

255 skorta 
qamīs , 
qums ān 

H�A�#9�& 
'?�	@�98& 

253 billig rakhīs  �A�#|	+   256 lärd cālim ��# �	� 
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17. Icke-rationella pluralformer 
 

)1 (���	J )��S- 	9����	� #�-.)"	:J'T. 

)2 (# 	9�� #t#��� S- )�)�)VJ S- 	�#�	�28a#� >	7#  )9#��/2 SNO #T�$�/. 

)3 (S�G )�)KJ	* #9�%�'T. 

)4 (#t#��� S�� )+)D!'T�%�q	3 . 

)5 (#~ 7S- �q�G#�	f8  �V��$ #[	w'a. 

)6 (��2	� S- 81)")� S- 	�#�	�28a #� >	7#~  7S- 	9-1	"	�#T. 

)7 (#0-%	B S	� )+)/�� -1)�	+J'a. 

)8 (��N� 	��8T S- 	�	�����N�8T'T	@�#|	+ . 

)9 (#t#��� S-  )/)9)R)S- )w#9	R (# -%�.M��,. 

)15 (��2	�	2 N�81)�)"8$ � �	|	J)V�#� >	7#~  7S- �.�@�(. 

)11 (#t#���8$ )"��	! 7#0-%	B8 )�)"8$ �|#"7. 

)12 (#t#���	� #0�1)� S ©oM���. 

)13 (#~ 7����� SNO �+��b�~ 	G#C��$ )i��	w'a. 
  

Övning 1 

Besvara följande frågor.  
 

)1 (X��2	� S- 81)")� S- 	�#�	�28a> )2 (# 	9�� #t#��� S- )�)�)VJ S- �1��	w8a> 

)3 (����	J)�� SN� N�	+�#a	� -.)"	:J'T> )4 (��2	�� -&��)K S- )9	�E+�D> 

)5 (��2	� S- #1��)�> )6 (��2	� S- 	R#9)w> 

)7 (��2	�8$ )")�#B	2 � 	��/	2)�> )8 (��2	�	C �~#0�)/ S©o M���> 

)9 (��2	� S- �.	G#C�)i SN@ #f	w8a> )10 (# 	9�� #t#��� SXY-&��)K S- 	�#�	�28a> 
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Övning 2 
Ändra subjektet till plural i var och en av de följande 

meningarna liksom i exemplet: 

      ��- 	�)��	� -.)"�,J.    �    ��XY��	J)��	� -.)"	:J'T. 

)1 (������& �%��	* #���2.  

)2 (��NG ��)�	* #9'(�.  

)3 (�
# 	B#$ 	"����& #��v.  

)4 (�
# 	B S- 	���)�	* #9'(�.  

)5 (����� SN� �+)D	3 �q'(.  

)6 (�
# 	B S- 	�	�8(	� #����.  

)7 (����� S- 	9-1	")�	� -1)��+J.  

)8 (�����	� ������	* #9'(�.  

)9 (#t#���	3 	��'T	+ #|	@�'T.  

)10 (#0-%	B SMo #��	/8a�$ ��	w'a.  

)11 (������� # ���	* #���2.  

)12 (�
# 	B SN/ )*8(	� # ��$ �����w.  

)13 (����� S	G �q)/�$ ���w.  
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Övning 3  
Fyll de tomma raderna med ett passande adjektiv. 

)1 (��- 	���)�   )2 (���G )�)KJ   

)3 (��- 	�)��   )4 (��- �Q�%)�  

)5 (��- )�)�)VJ   )6 (��XY��	J)��  

)7 (��N� N�	+�)V�  )8 (��- #9�G#�8(2  

)9 (��- �.	G#C�)i  )10 (��©o M�)�  

)11 (��- 8?�	@�98Q    
 

 

Övning 4 
Skriv pluralformen av följande substantiv. 

 

	���� ……… 	����� ……… 	����� ……… �&�%�� ……… 

#:	9�+� ……… 	3�/�/2 ……… 	��q�/  ………	3N�	+�'a ……… 

�$-%��………  ��#��	/'a  ………	C�+�D ……… 	��R�/………  

#$	"���………  �&#9�A� ……… 	CN+	*�'T ……… 	:-Q'( ……… 

	*	�'(………        
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Artonde lektionen 

������� 	
��%�@�A ��������  
 
 
 

I det här kapitlet lär vi oss följande: 
 

1. Till skillnad från det svenska språket, som har två sorters numerus (singu-
lar och plural), har det arabiska språket tre sorters numerus: singular, plu-
ral och dual. Dual används då man vill syfta på två saker, och när det fö-
rekommer fler än två använder man plural. Dualformerna slutar på ”āni”. 

 

  #?�	"��	�  bayt-āni ����	�  baytun 
 #?�	�	2  yad-āni ��	2  yadun 
 

� Dualformen av ����� är �����#?  och dualformen av #t#��� är 	��#?�	0  . 
 

�����#?�	��	"#$ #?  hādhāni kitābāni 

	��#?�	0	+�N�	3 #?�	0  hātāni sayyāratāni 

 
 

� Dualformen av 	J)� och 	7#� är �	9)� . 
 

 
Vilka [är] de här [två] pojkarna?  ��	������ #?S>#?�	�� 	J-  

 
De [är två] nya studenter. #?�	�2#�	* #?�	�# ��� �	9)�.  

 
Var [är de två] systrarna?  	��2�S>#?�	"�|dY  

 
De [två är] i rummet.  7#~ �	9)�S#T�~�/)f- .  

 Märk att även adjektivet får dualform. 
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2. ���$ ”hur många”. Märk att substantiv efter ���$ står i ackusativ singular. 

 
 

Hur många böcker? > ¤���	"#$ ���$ 
 

Hur många bilar? > ¤a	+�N�	3 ���$ 
 Märk att substantiv med tanwīn i ackusativ får en extra 'alif som inte utta-

las. 

 ���	"#$–��	"#$ ¤� –���	"#$  
 Undantag från denna regel är substantiv som slutar på a , exempelvis: 

 'a	+�N�	3– ¤a	+�N�	3 –�a	+�N�	3  
 

 
 
 
 
 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 18 
 

 
 

 
Märk att 'T	�-$	+ har sukūn på �m i singular men fath�ah på 	m i plural. 

 
 

267 hjul, cykel cajalaħ 'T�%	�	�   271 
tavla 
[i klassrum] 

sabbūraħ 'a	+J��	3 
268 högtid cīd ���#�   272 

valuta i Saudi-
arabien 

riyāl 's�	2�+ 
269 år sanaħ 'T	G	3   273 stadsdel hayy 67	: 

270 linjal mistaraħ 'a	/�o��#� 
  

274 enhet i bön 
rakcaħ, 

 
rakacāt 

H'T	�-$	+ 
�V�	��$	+  
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18.1. Dialog med läraren 
 

 	
0���	1#���: ���$ �	2 	B�  ¤�|� N9	R)�>)� 

 -��1�C	�: 7#  ��#:�	! �]� . 

 	
0���	1#���: ���$	! >	B�  ¤�"�|8 

 -��1�C	�: 7#  #?�	"�|8. 

 	
0���	1#���: ���$ �	2 #T	*�N+N�%#  ¤T�%	�	� >)�#��	: 

 -�����V: �	q�  #?�	"�%	�	�. 

 	
0���	1#���: ���$  7#~ ¤���#�S�	2 #T	GN�  >�N2�/�$	̀ 

�H�U ��:�%: 7#~ S#?�	��#� #T	GN�  : )��#� �	9)�S )��#�	! �/-o#.- S�	R� XY. 

 	
0���	1#���: �	2 �*�	0 	mJ)�� H)��#��	/���L�w���$ �/ . ���$¤T�$�/	�>)t	��G#�  

 	4+����%�'�3:  )t	��G#�#?�	0	w���$ #?�	"�$�/	�. 

 	
0���	1#���: ���$  	B#"�~�/8� 7#~ ¤a��#~�	��	2 >8(�#��	9�3�L 

 �̀ +�A��1�,�3:  #?�	0��#~�	� �	q�#~. 

 	
0���	1#���:  ��	9# �����#?S >#?�	/	"-~N�  

 b��Z�A :7#  �	9)�. 

 	
0���	1#���: ��	9#  	�� #?�	0S>#?�	0	/�o��#9-  

 	(	�J	: :7#  �	9)�.  
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Övning 1 
Besvara följande frågor med dualformer. 

)2( 	m	��G#� ¤���	"#$ ���$> )1( 	m	��G#� ¤�9�%�& ���$> 

)4( �$���%���  �	2 �?¥� #m	��G#� ¤F�	2�+ ��> )3( ��81#%�@�~ 7#~ ¤a	+J��	3 ���$> 

)6( 8T	G#�� �	2 #B�  ��9	� ���$>  (5)�	2 	B�  ¤�"�|8 ���$ �7#%	�>  
(8)2#�	* ¤��# ��� ���$¤�� ��81#%�@�~ �7#~>  (7) ���$ �	2 	B�  ¤�Q2#�	x )�N9	R)�>  

(10) �7#~ ¤�&)��G8~ ���$����� �b�+�NO �>  )9( 	̀  �	2 	B#"	2�/�& �7#~ ¤������	� ���$�N2�/�$>  
Dualformen av �]�  är #?�	J	|� . (11)X�$�	2 #B�  ¤�|� �� )C�	�)3>  

 

Övning 2 
Läs och skriv. 

)1 (	|# ����  )� S��	G#?�	! ���G	"#?�. 

)2 (#~ 7����� S- 	���#�8� �/�~	"#?��$ ��	w	0#?�. 

)3 (�~#��	98T�  	q#� �-.��#?	x #f	w#?�. 

)4 (# 	G��	� 7#?�	! 8
8#?�	�	! 	2	�#?�	! ���*�+#?. 

)5 (#~ 7����� S- E7	R	+��	� 	3	"#?�. 

)6 (	x��8a S- �/���.	+ 	�-$	"#?�. 

)7 (# -%	���#�#� -.	"	:�#?�. 

)8 (# 	9��	� �	0#?� S- 	��Q	/	0#?�)� >	9#  �-%�.M��,. 

)9 (������#? SMo ��	��#?�#� ���L ��#1-%	"	/�F >� .)�	9#� ����~ 	/��	��. 

)10 (#~�& 7�/	2#"	� 7����	�#?�	x #f	w#?�. 
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Övning 3 
Fyll de tomma raderna med passande ord och rätt ändelse. 

 

>	B�  ¤�"�|8 ���$ >	m	��G#� ¤�9�%�& ���$  7#~ ¤a	+�N�	3 ���$S>#T	�#��	�-  

    
(1)���$ ............ >	m	��G#� (2)���$ ............ � >	B 

(3)���$...........  7#~����� �b�+�NO �> (4)���$............ 7#~ >	B#"	2�/�& 

(5)���$ ............ 7#~ >��81#%�@�~ (6)���$ ......... 7#~ >#T	GN� � 

(7)���$............ U  >#T	*�N+N�% (8)���$ ............ >	B#"�~�/8� 7#~ 
 

Övning 4 
Ändra subjektet i följande meningar till dual. 

 

      �����#$ 	"���. �����#?#$ 	"	��#?�. 

)1 (������& �%��.  

)2 (#t#���#� 	/�o��'a. ��I	"#?� 

(3) �������# ��� .   

(4)  #t#��� 'T	�# ���.    

(5)  �����S 8()*N/  �DE+	�)�.    

(6)  ����� S Mo)�# �  	�#�S#��G�q- .    

(7)  #t#��� S8T	��N�  	�#� S#?�	��	�- .     
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(8)  #t#��� S2#�)9-%#  8a	+�N�N� �/.  

(9)   ��	9# ����� S>),�	"-.#9-   

(10)   ��	9# #t#��� S>8T�Q	�-%#9-   
    

 
Övning 5 

Läs och skriv följande ord med rätt ändelse. 
?��%$. ?��"1�. 

?�@�9&. ?�J|. 

?�2�G�. ?�0/o��. 

?�"|. ?�0/��. 
  

 

Övning 6 

Skriv dual-formen av följande ord. 

'a	+�N�	3  'T	������  

��� 	!      'T	f8    

��2#�	x     �/�*�	0  

'T�Q	�-%#�    �DE+	�)�  

���	�   ���3#�   

�����    #t#���   
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Nittonde lektionen 
  ������� 	
���%�@�A �&�,��;   
 
 
 

I det här kapitlet får vi lära oss att använda talen 3 till 10 tillsammans med mas-
kulina ord. 
 

� Arabiskans ord för ”en” heter ��#:�	! och detta ord placeras efter substantivet 

liksom ett adjektiv: 
 

en bok ��#:�	! ���	"#$ 
 

� Arabiskans ord för ”två” heter #�#?�	G-{  och detta ord placeras också efter sub-

stantivet precis som ett adjektiv. 
 

två böcker  #?�	��	"#$S#?�	G-{  
 

Vanligtvis utelämnas ordet #�#?�	G-{  eftersom dualformen är fullt tillräcklig för att 

uttrycka ”två”. När #�#?�	G-{  ändå används är det för att extra betona antalet två. 
 

� Talen 3 till 10 – dessa tal används som mud�āf: 

tre böcker ��)"8$ 8T�{���{ 
fyra hus �VJ)�)� 8T	�	��+� 

fem pennor �K�-&� 8T	��9	| 
sex dagar �K�N2� 8TN"#3 

sju studenter ��M�8� 8T	���	3 
åtta gamla män �]J)�)� 8T	����	9�{ 

nio gäster  ��J)�)  8T	���#0 
tio män �s�	*�+ 8a	/	O	� 
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Det substantiv som räkneordet syftar på kallas mac
dūd (�C!)���	�). Lägg märke till att 

detta substantiv alltid står i genitiv, eftersom det är mud�āf 'ilayhi. Räkneordet 
själv däremot kan stå i alla kasus, nominativ, ackusativ eller genitiv, beroende 
på sammanhanget. 
 

Tre studenter gick ut. .��M�8� 8T�{���{ 	\	/	| nominativ 

Jag såg fem män. .�s�	*�+ �T	��9	| )��2�	+ ackusativ 

I fyra hus. .�VJ)�)� #T	�	��+� 7#~ genitiv 
Lägg märke till att det finns ett underförstått ord i konstruktionen: 
 

Vad kostar denna bok?  )�	9�{ ���$�����S >���	"#1-  
 

Det ord som underförstås efter ���$ är ¤F�	2�+ eller något annat ord för någon valuta. 

Man menar alltså: ¤F�2�+ ���$ . 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 19 
 

 

275 alla kull 4(8$   284 tack shukran ��/-1)� 
276 alla de kullu-hum ��)q©%8$   285 dag, dagar yawm, ayyām �K�N2� H�KJ	2 
277 land balad, bilād �C��� H���%	�   286 pris thaman ��	9�{ 
278 olik mukhtalif �k#%	"�_)�   287 halv nis f �k�@�� 
279 buss hāfilah 'T�%#~�	:   288 1/10 riyāl qirsh, qurūsh �g!)/8& H�g�/#& 
280 från dem min-hum ��)q�GU#�   289 gammal qadīm, qudāmā �	��	�8& H�v#��& 
281 alla ni kullu-kum ��81©%8$   290 passagerare rākib, rukkāb ���M$)+ H��#$�	+ 
282 vi alla kullu-nā �	G©%8$   291 fråga su'āl 's�	¢)3 
283 Europa 'ūrubbā �N�)+!8   292 Jugoslavien yūghusalāfiyā �	�#~��	�8�J)2 
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19. Dialog mellan lärare och rektor 
 

 2#�)9- ��)/: ���$ ¤��# ��� 2#�	*¤�� 7#~ #%�@�~	B �	2)y��	�> 

 )DE+	�)9- ��:  �#~#� 8a	/	O	� ��M�8� �C)�)*. 

 2#�)9- ��)/: ��#� 	��2� ��)�> �©%8$��)q ��#� ���%	� ��#:�	!. 

 )DE+	�)9- ��:   H�F ��)� ��#� �C���� �T�.#%	"�_)�. �G#���)q 8T�{��{ ��M�8� 	�#� S��E�#%#.- H  
	!8T	�	��+� ��M�8� 	�#� S#?�	��	�- H  	!#?�	�# ��� 	�#� S��E@ H  
	!��# ��� ��#:�	! ��#� �# �	��	2�̂. 

 2#�)9- ��)/: �7#~ #%�@�~	B ��M�8� ��#� �2�/����1> 

 )DE+	�)9- ��:  H��	�	� �#~#� 8T	���	3 ��M�8� ��#� 2�/�����1. 

 2#�)9- ��)/: ���)� �C)�)*> 

 )DE+	�)9- ��:  H�F )��� �	��	�8&. 

 2#�)9- ��)/: ���$ ¤��# ��� �#~#� ��#� �N�)+�!8> 

 )DE+	�)9- ��:   �#~#� 8T	��9	| ��M�8� ��#� �	/	"-%�1���LH 	!8T	����	9�{ ��M�8� ��#� �	����	9- �H  
 	!8TN"#3 ��M�8� ��#� �	���	/�~H 	!8T	���#0 ��M�8� 	�#� SJ)�- #?�	�.  

 2#�)9- ��)/: �/-1)�� �	2)y��	�. 
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Övning 1 
Läs och skriv. 

 

(3)  �{���{8T8� M���. (7)  	3��	�8T 8�M���. 

(4)  ��+	�	�8T 8�M���. (8)  �{	9���	�8T8� M���. 

(5)  	|�9	�8T 8�M���. (9)  #0��	�8T 8�M���. 

(6)  #3N"8T 8�M���. (10)  	�	O	/8a 8�M���. 
  

Övning 2 
Läs och skriv. 

  

(1)  #��G#�u 	|�9	�8T8$ )"��	! �{���{8T� -&���K.  

(2)  	|# ��� � )�#3 N"8T� ��	Gé�. 

(3)  �$�� ��|�  �	B	2 � #��	G8T#  >� 7�+	�	�8T�L �|	J�a. 

(4)  #~7 SdY�3)��bJ	3 ��	�8T� N2�K�. 

(5)  �$�� �+	2¤F�#� �G	�	m S	2 �?¥� 	�N9)+�#� >�G#� uS�?¥�{ 	9���	�8T�+ 	2�VF�. 

(6)  #~7 ����� S- 	RE7#0 ��	�8T)� )��VJ	* #�	�2�a. 

(7)  # #t#��qS N� N�	+�#a� �+	�	�8T� ��	J���.« 

(8)  �$�� �{	9)� ����� S- #1	"����{ >	9)G)�	3 ��	�8T�+ 	2�F��V	! ���@�k. 

(9)  #~7 ����� S- �.�@�(	� 	O	/8a8� M���8& 	�	��	! ���+	�	�8T8� M���)* )��C. 

(10)  �$�� �&#9�@�#� ��G	�	m	2 � �L��	/#��)��#� >�G#�� u�+	�	�8T8& �9	@�?�. 
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(11)  #��G#��+ u	2�F�#?	! 	|�9	�8T8& )/�g!.  

(12)  #~ 7#t#��� S- 	R#~��%#T	� 	O	/8a)+ M$���. 
  

Övning 3 
Svara på följande frågor och använd talet inom parentes. 

 

       >	m	��G#� ����	"#$ ���$      �   u#��G#���)"8$ 8T�{���{ . 

)1(�|� ���$ ��	2 	B�   >)�#��	: (5) 

)2(���%���  �	2 #B�  ��9	� ���$ > (4) 

)3(�G��� ���$��	2 	B�   >)y��	� (6) 

)4 (7#~ ¤F�	¢)3 ���$ ����� S>�D�+N�  (8) 

)5( 7#~ ¤��#$�	+ ���$ S#~�	R- >#T�% (9) 

)6(���$>	B����	* 7#~ ¤F�	2�+  (7) 

)7(	9�{ ���$  )������ S>���	"#1-  (10) 

  
  

Övning 4 

Räkna från 3 till 10 med följande ord som macdūd. 

  
���	"#$ ���%�& �/�*�	0 

'()*	+ ��# ��� 's��2�+ 

�g�/#& �]� ����#� 
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Tjugonde lektionen 

������� 	
�#��c�	%�@�=  
 
 
 
 

I det här kapitlet får vi lära oss att använda räkneorden 3 till 10 tillsammans 
med feminina ord. Vi har i förra kapitlet redan lärt oss att använda dessa räkne-
ord med maskulina ord, exempelvis: 
 

tre söner é�	G��� 8T�{���{ 
Om man vill använda räkneord med feminina substantiv tar man bara bort a  
(tā' marbūtaħ) i slutet av räkneordet. 
 

3 �V�	G	� 8Z���{ tre döttrar é�	G��� 8T�{���{ tre söner 

4 �V�	J	|� )�	��+� fyra systrar �a	J�|�L 8T	�	��+� fyra bröder 

5 �V�	qN�8 )P�9	| fem mödrar é�	�� 8T	��9	| fem fäder 

6 é�	��� ��#3 sex kvinnor �s�	*�+ 8TN"#3 sex män 

7 �V�	�# ��� )���	3 sju studentskor ��M�8� 8T	���	3 sju studenter 

8 ��	/8� �7���	9�{ åtta rum �VJ)�)� 8T	����	9�{ åtta hus 

9 �V�	9#%�$ )���#0 nio ord �D!)+)C 8T	���#0 nio lektioner 

10 �VM�	�	� )/�O	� tio veckotidningar �K�N2� 8a	/	O	� tio dagar 

Märk att �7���	9�{ har sukūn på sista bokstaven. Märk också att 8a	/	O	� har fath �ah på g medan 

däremot )/�O	� har sukūn. 

I grunden är räkneorden lika, det är endast ändelsen som skiljer dem åt. 

3 thalāth-u + feminint ord thalāth-aħu + maskulint ord 

4 arbac-u + feminint ord arbac-aħu + maskulint ord 

5 khams-u + feminint ord khams-aħu + maskulint ord 

6 sitt-u + feminint ord sitt-aħu + maskulint ord 

7 sabc-u + feminint ord sabc-aħu + maskulint ord 

8 thamān-ī + feminint ord thamāniy-aħu + maskulint ord 

9 tisc-u + feminint ord tisc-aħu + maskulint ord 

10 cashr-u + feminint ord cashar-aħu + maskulint ord 
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Femininformen av ��#:�	! heter 'a	�#:�	! och femininformen av #?�	G-{#� heter #?�	"	G-{#� . 
 

Jag har en enda syster. ���|8 7# 'a	�#:�	! .  
Jag har två systrar.  #?�	"�|8 7# S#?�	"	G-{  

 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 20 
 

 

 
 
 
 

293 Indonesien 'indūnīsiyā �	�U������!)����L   297 ord 
kalimaħ,  
kalimāt �V�	9#%�$ H'T	9#%�$ 

294 Turkiet turkiyā �	�#$�/)0   298 veckotidning 
majallaħ,  
majallāt 	��VM�	�	� H'TM%	�  

295 rum ghurfaħ, ghuraf ��	/8� H'T�~�/8�   299 bokstav harf, h urūf ��!)/): H���/	: 
296 lektion dars, durūs �D!)+)C H�D�+	C   300 farbror camm, 'acmām �K�	9��� H6�	� 
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20. Laylā och Salmā 
 

���%��� :  �	2 	9-%	3��H �7#~ #%�@�~#B �V�	�# ��� 	�#� S��E@  	!S#?�	��	�- > 

 ��	�	� H7#~ #%�@�~�	G )P�9	| �V�	�# ��� 	�#�S ��E@   ��	9-%	3: 

 	!)�	��+� �V�	�# ��� 	�#� S#?�	��	�- . 

 	!7���	9�{ �V�	�# ��� ��#� �!)����L�	�U�����. 

 	!7#~ #%�@�~��G 8Z���{ �V�	�# ��� 	�#� S#��G�q- H  

���%��� : 

 	!��#3 �V�	�# ��� 	�#� S��E�#%#.- H 	!)���	3 �V�	�# ��� ��#� �	�#$�/)0. 

��	9-%	3:  ���$ ¤�"�|8 � #B �	2���%��� > 

���%��� :  # 7 8Z���{ �V�	J	|�. 

��	9-%	3:  	!���$ ¤�|� � #B> 

���%��� :  # 7 8T	��9	| �a	J�|�L. 

��	9-%	3:  � #B 8Z���{ �V�	J	|� 	!8T	��9	| �a	J�|�L> 

���%��� :  ��	�	� ... 	!���$ ¤�|� 	!¤�"�|8 � #B> 

��	9-%	3:  # 7 8T	�	��+� �a	J�|�L 	!)�	��+X� �V�J	|�. 

 # 7 'T�%�#�	̀#� )9�3�	q #�	|	�8T.  ���%��� : 

 � �	q 8T	����	9�{ �a	J�|�L 	!7���	9�{ �V�	J	|�. 
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Övning 1 
Läs och skriv. 

 

 (3)  �{��8Z ��# �	��V�. (7)  	3��)� ��# �	��V�. 

  (4)  ��+	�)� ��# �	��V�. (8)  �{	9����7 ��# �	��V�. 

  (5)  	|�9)P ��# �	��V�. (9)  #0��)� ��# �	��V�. 

  (6)  #3�� ��# �	��V�. (10)  	��O)/ ��# �	��V�. 
  

Övning 2 
Läs och skriv. 

 

 (1)  #~7 	���#"	G�{ ���8Z8� 	/��. 

  (2)  #~7 S- 	�#��	�#T	� �O)/	: #~����V. 

  (3)  #~7 #t#��� S- 	9��	+	3#T�{ 	9����7)� 	�E+	3�V�. 

  (4)  	�N��D� � )�	3 ��)�	� 	G�V�. 

  (5)  #~7 	���#"	G#0 ���)�	C 	*	*��V�. 

 (6)  #~7 S- 	�#��	�#T	| �9)P8$ ¡%N��V�. 

 (7)  #~7 S- )9��	"�O�.��	� �O)/�� ��	���V�	! ��+	�)�	� 	9E/	 �V�. 

 (8)  	|# ��� � )��{ ���{8T� ��	Gé�	! ��+	�)�	� 	G�V�. 

  (9)  # 7 	|�9	�8T�L �|	J�a	! #3��� 	|	J�V�. 

  (10)  #~7 ����� S- #1	"���	� 	O	/8a)C )+�D!. 
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  (11)  � 	G� ��+	�	�8T� ��	9�K�	! 	|�9)P	� N9�V�. 

 (12)  #~7 	��%#�	| u�9)P	* #��	��V�. 

  (13)  #~7 �
# 	B SN� �+�D�{ 	9����$ 7#%	9�V�	* #�	�2�a. 

 
(14)  #��G#��{ u��8Z	� 	�M��V. 

  

Övning 3 
Svara på följande frågor med talet inom parentes. 

 

)1 (U	B�  ¤�|� ���$>    (6)  
)2 (X#B�  ¤�"�|8 ���$>   (5)  
)3 ( 7#~ ¤a	/�Q	� ���$S>�(-Q	R-    (10)  
)4 ( 7#~ ¤a	�2#�	* ¤T	�# ��� ���$S>�(�@�.-    (9)  
)5 ( ��.�O	"��)� 7#~ ¤T	������ ���$S>#a	C�F�J-    (8)  
)6 (�$ 7#~ ¤T�%#~�	: ��S>#T	�#��	�-     (6)  
)7 (�$ ��SU	B�  ¤�G��>    (4)  
)8 (U	B�  ¤�"�G�� ���$>   (7)  
)9 (¤T	�#��	* ���$7#~ U	m#��%	� >   (3)  

(10)  ¤����"#$ ���$ U	m	��G#�>  (8) 
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Övning 4 
Läs och skriv räkneorden i följande meningar. 

 

)1 ( 7# 4	! �a	J�|�L 3�V�	J	|� . 

)2 ( )��  ��N9	R)�5	! é�	G��� 8�V�	G	� .  

)3 ( u#��G#�10	! ��)"8$ 7�VM�	�	� .  

)4 ( 7#~S ��.�O	"��)9- 9����� 	! �V�	�6�V�	 E/	9)� .  

)5 (u#��G#� 4�?�	@�98& .  

)6 (# #t#��q SN�N� � #a	+4���	J��� .  

)7 (7#~ #t#��� S #T	9#%�1- 5!)/): ��.  

)8 (7#~ �	G#"	3	+��	� 8�V�	3E+	�)� .  

)9 (7#~ �	G#"��	� 10 	! �s�	*�+ 10é�	��� .  

(10) �� �L 7��� 	�	��
 S �(���& �j�	2E/ 3�K�N2� .  
  

Övning 5 
Räkna från 3 till 10 med följande substantiv som macdūd. 

 

'a	+�N�	3 ���|8 z'T	�# ��� 

'TM%	�	� ���G�� z'T	��	3 
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Tjugoförsta lektionen 
 �������	
� �� B�6��C#��#��c�	%�@�=  

 
 
 
 
 
Detta kapitel är ett repetitionskapitel. Det förekommer inga nya grammatiska 
moment, bara några nya ord. 
 

 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 21 
 

 

 
 

 
 

 

301 färg lawn, 'alwān '?�	J- � H '?�J�    304 
rymlig, vid, 
omfattande 

wāsic ��#3�	! 
302 

den där 

= 	B# �
 dhāka 	m��
   305 Asien 'āsiyā �	�#3� 
303 

vi tycker 
om 

nuhibbu ��#R)�   306 
vi tycker om 
honom 

nuhibbu-hu )���#R)� 
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21. Min skola / ��;�,������ 
 

#t#���	+��	� 7#"	3 . 	�#� 'T	�2�/�& 	7#�S#�����	9- .  
���	J��� 8T�{���{ �	q�  'a	w���$ 'T	3	+��	� 	7#� .�?¥� 'T	:J)"-.	� �	q)��	J���.  

  

  7#~S- 	9'a	w#[�$ 'sJ)@8~ #T	3	+��. ������	G8%�@�~  .��#3�	! '(�@�~ 	J)�	!.  
#?�	0	w���$ #?�	0��#~�	� #��#~ .)�#0�1	� #���#~	!�7#3�	/�$	!  .	+J��	3 #��#~	!'a	w���$ 'a.  

����� )�	"-1	� S)���#3�/8$ 	m��
	! �DE+	�)9-  ��)q��#3�	/�$	! ��M�©o � )�#0��1	� 	B-%#0	!  .
 )�	"-1	�S )�#0��1	�	! �w���$ �DE+	�)9- S#f	x ��M�©o 	w'a.  

  

 ��M�©� 8a	/	O	� �	G#%�@�~ �7#~ .#� ��)�	!�T�.#%	"�_)� �C���� ��.  
����� 	�#� 	J)�	! ��N9	R)� S#?�	��	�-  .	!����� 	�#� 	J)�	! ��# �	| S��E@ .  

	!����� 	�#� 	J)�	! )�	9�:� S#��G�q-  .	!������	���� ��#� 	J)�	! )��#��	/���L .  
	!������	2�w����	� ��#� 	J)�	! 8(�#��	9�3�L  .	!�����#� 	J)�	! )k)3J)2 �	/	"-%�1���L ��.  
	!������	�#$�/)0 ��#� 	J)�	! )K	/��	�  .	!������	2�̂ �# �	� ��#� 	J)�	! �+�N9	� .  
	!�������12�/��� ��#� 	J)�	! 67#%	�  .	!����� 	�#� 	J)�	! �/-1	� J)�� S#?�	�J)�- . 
   

 - �	! 'T�.#%	"�_)� ��)q)0�	f8 	! H�T�.#%	"�_)� �C���� ��#� ��)�'T�.#%	"�_)� ��)q)��	J.  
��#:�	! ��)q)G�2#C ��#1� 	! .��#:�	! ��)q��	+	! .��#:�	! ��)q����	�	!.  

'a	�#:�	! ��)q)"�%��#&	! .�?�J)9#%��)� ��)� .z'a	J�|�L �?�J)9#%��)9- �	!.  
  

������	G)3E+	�)�  . )�)9�3#�S's���� )y��NO  . 	�#� 	J)�	!S#T	G2#�	9- .  
	+ 	J)�	!�µ# �	x '()* .¤�w#[�$ )���#R)� )��R	�.  
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Övning 1 
Besvara följande frågor. 

 

(2) >�	q�  ¤���	� ���$ (1) 	��2� #t#��� S	+��	9- >8T	3 

(4) 7#~ ¤a��#~�	� ���$ ����� S>�(�@�.-  (3) �	q)��	J��� 'T�Q�%�f)�� S>'T	:J)"-.	� �K� �?¥ 

(6)>��#:�	! ���%	� ��#� ��)q©%8$�   (5) 7#~ ¤��# ��� ���$ ����� S>�(�@�.-   
(8)��#� >)�	9�:� 	��2�  (7) J)�� 	��2� ��#� >�/-1	�  

(10)>��N9	R)� 	��2� ��#�  (9) 	��2� ��#� >)k)3J)2 

(12) 	��2� ��#� >	J)� (11) ��	� >��)q)3E+	�)�  
 

Övning 2 
Säg om följande påståenden är sanna eller falska. 

 
 
 (1) 	�#� 'T	�2�/�& 7#"	3	+��	� S�+��o	9-  . 

  (2)�  	q����	J��� 8T�{���{  . 

  (3) 'T�Q�%�f)� �	q)��	J��� ��?¥ . 

  (4) )�#0��1	� S	w���$ ��M�©o 'a . 

  (5) )�	"-1	� S�w���$ �DE+	�)9- .  

  (6) 7#~ ��M�8� 8a	/	O	� �	G#%�@�~  . 

  (7)  �+�N9	�  	�#�SJ)�- #?�	�  . 

  (8) )K	/��	� �	�#$�/)0 ��#�  . 

  (9) J)2)k)3 �# �	� ��#��	2�̂  . 

  (10)   	�#� �	G)3E+	�)�S2#�	9- #T	G  . 
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Övning 3 
Skriv namnet på de asiatiska, afrikanska och euro-

peiska länder som nämnts i den här lektionen. 
 

 )C����- ��S�N�)+�!8 7#~ 7#"M   )C����- ��S�	�#Q2�/-~�L 7#~ 7#"M   )C����- ��S	�#3� 7#~ 7#"M � 

   
   
   
   
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

169 

 

 

Tjugoandra lektionen 
�������	
� �� ���������#��c�	%�@�= 

 
 

 
 
 
Vi har lärt oss flera grupper av substantiv och adjektiv som saknar tanwīn. De 
flesta substantiv och adjektiv har dock tanwīn. Men tanwīn faller bort i följande 
fall: 

a) När ett substantiv eller adjektiv har bestämd artikel -s�� t.ex. )��	"#1- �� : ���	"#$ . 

b) När det är mud�āf, t.ex. �s���� )��	"#$ : ���	"#$ . 

c) När det föregås av �	2 t.ex. 8
�	"�38 �	2 : '
�	"�38 . 
 

Men det finns också vissa substantiv och adjektiv som aldrig någonsin har 

tanwīn. De kallas ”diptoter” (på arabiska  	�#� �bJ)G�9	�S#��/N@ ). 
 

Vi har hittills i den här boken lärt oss följande substantiv och adjektiv som är 
diptoter: 
 

1. Feminina egennamn, exempelvis: )�	G�2	̀  H 8T	G#�� 
2. Maskulina egennamn som slutar på ”ta' marbūtaħ” (a), t.ex. 	��	38 H 8a	̂ �9	:8T   

3. Maskulina egennamn som slutar på ”-ān”, t.ex. 8?�	l	�	+ H 8?�	9-[)� 

4. Adjektiv med formen 8?�����~ t.ex. 8?¦	� H 8?�����$ 

5. Maskulina egennamn med formen 8(	�-~� t.ex. )�	9�:� H )+	J���   

6. Adjektiv med formen 8(	�-~� t.ex. )C	J�3� H )/	9�:�   

7. Icke-arabiska egennamn, t.ex. )�	�- �! H 8?	��G�  H 8?�	"��#$�	�   

8. De följande brutna pluralformerna: 
 

Form: Exempel:  

a) de��#�-~� 
b) de��	�8~ 
c) 8(#���.	� 

d) 8(�#���.	� 

de�	2�J-&� H de�	��G-�� H de��&#��x� 
de�	+	̀ )! H de��	�)̀  H de�	/�Q8~ 

	� H )i#C�	G�~ H )��*�	�	�)�#0��1  
)��*�	G�~ H )µ�#0��.	� H 8(2#C�	G	� 
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Märk att de�N�#�� ursprungligen hette de�	���-��  efter mönstret de��#�-~�, men på grund av 

sammandragning av ordets två ”b” ser den ut som den gör idag. 
 
 
 
 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 22 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

307 Bagdad baghdād )C�	��f	�   314 röd 'ahmar )/	9�:� 
308 Jedda jaddaħ 8aN�	*   315 blå 'azraq )i	+�̀ � 
309 tekopp finjān, fanājīn )��*�	G�~ H'?�	��G#~   316 grön 'akhdar )/	l�|� 
310 minut daqīqaħ, daqā'iq )�#���&	C H 'T�Q�#&	C   317 svart 'aswad )C	J�3� 
311 näsduk mindīl, manādīl 8(2#C�	G	� H '(2#��G#�   318 gul 'as far )/�.�x� 
312 nyckel miftāh, mafātīh )µ�#0��.	� H �,�	"-.#�   319 vit 'abyad )}	���� 
313 han sade qāla �s��&   320 hon sade qālat ��� ��& 
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22. Namn och färger 

 

����	: ������� .)"	*�!	̀)� 'T	3E+	�)�. )9�3#��	q 8T	G#��. ��#��	: � )� 8T	�	��+� é�	G���.         

��)�: 8a	̂ �9	: 	!8?�	9-[)� 	!)�	9�:� 	!�#��	/���L)� .)�	9�:� 	!8a	̂ �9	: #?�	�# ���.                     

 )�	9�:� ��# ��� ���q	"��)� 	!8a	̂ �9	: ��# ��� 8?�����$. 

�s��& )k)3�J)2 :#��G#�u 8T	��9	| �K��-&�: ����� ���%�& )/	9�:X�H 	!����� ���%�& )i	+�̀ X�H 	!����� 

���%�& )/	l�|X�H 	!����� ��X�%�& )C	J�3X�H 	!����� ���%�& )/�.�x�. 

��� ��& )�	G�2	̀: #��G#�u 8(2#C�	G	� 'a	w#[�$. ����� )}	���X�H 	!����� )/�.�xX�H  
	!����� )/	9�:X�H 	!����� )i	+�̀ �. 

��� ��& � �	q 8T	9#���~: �	��G#�#m '(2#��G#� )/	l�|�> 

��� ��&: �FH �	� #��G#�u '(2#��G#� )/	l�|�. 

�s��& 8T	R-%��: #��G#�u )µ�#0��.	� 'a	w#[�$ . ����� ),�	"-.#� S- #T�~�/)fH  
	!����� ),�	"-.#� S- #T	��#Q	RH 	!����� ),�	"-.#� S #a	+�N�N�. 

�s��& 8?�	�-.)3: 7#~ #��%	��	� )��*�	�	� 	!)D�+�	�	� 'a	w#[�$H 	!)i#C�	G�~ 'T�%�#%�&. 

���Ue�F)¢ #�X�de�N�> 

�FH ��)� �?J)3E+	�)�. 	!��)� 	9�%)�de� �+�	�#$. 
 

 
 

� 
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Förteckning över diptot-kategorier 
 

 (1) 	̀�2	G)� .	��/	2)� .�~#��	98T .	�#��	O8T .	�M18T .	*8aN�. 

(2)  	:�9	̂8a .	388T	�� .	�)�8T	2�!�. 	R-%��8T. 

(3a))� -[	98?� .8?�M�.	� .	�-.)38?� .	!�/	�8?�. 	9��)�8?�. 

(3b)8?����$ . 	��J	*8?� .	O-o	�8?� .	���	�8?� .	�8?¦. 

(4a)� �:	9)�.	J��� )+ .�)/	�-$. )�	��3�. 

 (4b)���	�)} .��3	J)C. ��:	9)/ .��x�.)/ .��|	l)/ .��̀	+)i. 

(5a))�	�- �!  .�L	!�C)C�+ .� �G	�8? .	�)P2�+� .	�#$���	"8?�. 	��f	�)C�. 

(5b)�L ��	/#��)��. �L�3	9#��8(� .�L�3	R)i� .	2��8Q)�J .)�J)2)P .)k)3J)2.  

 (6a)de���G-�� .�&#��x�de� .	2�J-&�de� .�de�N�#�. 

(6b)	/�Q8~ de�. de�	+	̀ )! .��	�)̀de .	9�%)�de�. 

(6c)	�	� )��*�. 	�	��+�)D .�~	G)i#C� .	��1)�#0� .�&	C)�#��. 

(6d)	G	� 8(2#C� .�.	�)µ�#0� .	G�~)��*� .	/�$�7#3� . 

 
Övning 1 

Läs och skriv följande ord med ändelser. 
�9� .� �| .v/� .T9��~. D���. a^� .�*���.�"$. 

K�& .(2C�G� .VJ��. e��`. ?�G . ?��.3 .���:. ��. 

����/�L .T1� .�G2` .e�&�x�. V�3+��. CJ9� .C��f�. 

(�¶.w�$ .·$ .�q"¸. (2J�.?��$ .��� .e�/Q~. 

7%�. ?�"�$�� .+�9� .V�+��3 ./� .L(���¹. P2+��. 

���. �%& .D+���. a�* .µ�0�.�. 3+��T. ?¦�. 

�0�1� .�2/&. T��3. 
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Tjugotredje lektionen  

�������	
� �� �!�������#��c�	%�@�=  
 
 
 
 

Vi hittills lärt oss att substantiv står i genitiv när de … 
 

a) … föregås av en preposition, exempelvis: 
 

�s���� ��#� : 's���� #���	�- S 7#~ : )���	�- �� 
 

b) … är ”mud āf 'ilayhi”, exempelvis: 
 

�s���� )��G�� : 's���� �DE+	�)9- S )��	"#$ : )DE+	�)9- �� 
 

Men märk att diptoter i dessa ställningar har fath�ah (a) istället för kasraħ och 
tanwīn. 
 

Vanliga 
substantiv ���� )��G���s ���� ��#��s 's����:  

	9�:� )��	"#$	� 	9�:� ��#�	�  )�	9�:�:  
Diptoter 

�#��	/���L )��	"#$	� �#��	/���L ��#�	� )��#��	/���L:  
 

 

 

ОRDLISTA FÖR LEKTION 23 
 

321 Istanbul 'is t anbūl 8sJ)��G�o�xL   323 Ta'if at -t ā'if )k#��Mo �� 
322 Washington wāshint un )�8o�G#��	!   324 Snälla ge mig … hāti #V�	� 
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23. Dialog med läraren 
 

 )DE+	�)9- ��: ��	� 	���� �	2 #|�7>  

 )�	9�:�: �	�� ��# ��� 2#�	*��.  

 )DE+	�)9- ��: �	� S)9�3	B> 

)�	9�:� : #9�3#�7 )�	9�:�.  

 )DE+	�)9- ��: ��#� 	��2� 	����> 

 )�	9�:�: �	�� ��#� �?�	"��#$�	�. 

 )DE+	�)9- ��:  #��G#�u 8T	���	3 	/#0��~	C. # ��	9 	7#�> 

#V�	� �	2 8
�	"�38. ����� # 7. 	!����� # ��	9NR)9  

	!����� # ��#��	R 	!�����   	��#��	/�� 	!����� # �?�	9-[)�  

�D�N�	� : 

	!����� # J)�	k)3 	!����� # �T	R-%�o. 

)DE+	�)9- �� : ������ )��	"#$	B �	2 >)�N9	R)� 

��N9	R)� : �FH ����� )��	"#$ �a	̂ �9	:.  

 )DE+	�)9- ��: 	��2� #%	�67 �	2 8?�	J�|�L> 

��#��	: : 	�	��
 ��� �L �j�	2E/ �. 

 )DE+	�)9- ��: 	!	��2� >)�J8Q��	2 

��#��	: : 	�	��
 ��� �L �TM1	�. 

 )DE+	�)9- ��: 	��2� �3�L>)i�	R 

��N9	R)� : 	\	/	| ��� �L S- 2#�)9�/. 

 )DE+	�)9- ��: 	"	��� 	\	/	|> 

��N9	R)� : 	\	/	| �(���& �P�9	| 	�#���&	C. 
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 Lär dig följande böjningsmönster:  

��N9	R)�: ��#� ��N9	R)�  ��� �L N9	R)��� ��N9	R)9#  )��	"#$ ��N9	R)� 

)�	G�2	̀: ��#� 	�	G�2	̀ ��� �L 	�	G�2	̀ # 	�	G�2	̂ )��	"#$ 	�	G�2	̀ 

 
Övning 1 

Läs och skriv följande meningar. 
 

   (1) ����� S- #1	")��#  )9	RN9�� 	!�
# 	B#  	̂�2	G	�. 

   (2) �
	�	�	| # ����L � �� ��:	9	�. 

   (3) �
	�	�� ���L 7� ��	� M1�T 	!�
	�	�	� E9�L 7� ��	* N��a. 

   (4) 8�|)�	� �/	!�?� 	��/	l2'T. 

   (5) ��2	� 	̀�!)\	| #�	��T)� >	J #~�  7�G	��?. 

   (6) 	3N�	+�8a	: #����	* #�	�2'a 	!	3N�	+�8a�L ��	/#��	���& #�	�'T. 

   (7) 	���)� 	|# ����$ ���w	! 	���)� '	3	���T	x #f�w. 

   (8) ��2	��
 	�	�� )�	mJ	2 � � ���%���
 >	�	��L � ��	� �f	�	C�. 

   (9) #~�L 7�x�o�G)��sJ	� 	��*�)� �$#[	w'a. 

   (10) #��G#�	| u�9	�8T 	��.#0�	µ�. 

   (11) ��- �1��	�8T#~ 7 	��TM1.  

   (12) #~ 7����� SNO �+��b �{���{8T	� 	��*�	�. 

   (13) ����� SMo ��)�� S�3)9)� 	! )�	�- �!)�	J#� ���  �G	�X�? 	!�
# 	B S�3)9)�)P�2�J8   	!)�	J#� ��	� �+�	P2. 

   (14) 	3N�	+�#0�  7�J)�	q� ��|	l)/. 

   (15) #��G#��& u�%�� ��:	9)/. 
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   (16) ��- 	��� )�S- 	R	/)K�#~ 7 	�M1�T . 

   (17) �
	�	�� �:	9)��L � �� )�	RN9��. 

   (18) �
	�	�)� 	RN9���L � �� ��:	9	�. 

   (19) ����	�#� ��	� M1�T�F > .�	�#� �	� SMo #k#��. 

   (20) 8�|)��~ #��	9�T ��# �	�'T. 
 

Övning 2 
Skriv ut rätt ändelser. 

 

#��	GT. ��#�#�� 	GT    .�:	9�. ��:	9� .)�-[	9�? .��#� 	�#$���	"�?. 

	�#$���	"�?. # 	_#�	�T. � �G	�?. �L� ��	� �f	��C. �L�x�o�G)�Js. 

	�M1T. #~	� 7M1T. 	*N�a. 	�	��*��. #~7 	�	��+�D. 

	2��8QJ�.   �3	R�i.  	2�!��)�T. #��� 	2�!�	�)�T.  # 	�#��	OT. 

	�#��	OT. )�	RN9�. 	|# ��. #���	� N��D. �	9��)�?. 	:#���. 
 

 
 
 
 
 

 
 




