Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAA10, Arabiska: Nybörjarkurs, 30 högskolepoäng
Arabic: Elementary Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-03-24 att gälla från och med 201103-24, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Arabiska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Modern standardarabiska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•
•
•
•

kunna behärska grunderna för genus-, numerus- och kasusböjning,
kunna böja verb i grundform och avledda stamformer,
kunna hantera nominal- och verbalsatskonstruktioner,
kunna beskriva den uppbyggnad i rot- och affixmönster som karaktäriserar
arabiskan, såsom ett semitiskt språk,
• kunna förstå det arabiska diglossifenomenet, dvs. skillnaden mellan högspråk och
dialektalt tal,

Färdighet och förmåga
• kunna uttrycka sig i tal och skrift inom ramen för ett ordförråd om ca 1500 ord,
• kunna använda ett arabiskt lexikon uppbyggt efter rotsystemet,
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• kunna tillämpa grammatikkunskaper för att självständigt förstå och tolka arabisk
text,
• kunna översätta enklare meningat till och från arabiska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Kursens innehåll
Kursen ger en systematisk genomgång av grundläggande arabisk grammatik:
fonologi, morfologi och syntax. Den studerande får genom praktiska övningar,
muntliga såväl som skriftliga, tillfälle till repetition och träning av grammatiska
moment för att befästa sina kunskaper. Stor vikt fästs vid översättning till och från
arabiska. Hörförståelsen tränas aktivt. Med talövningar lär sig den studerande att
kommunicera i vardagssituationer. Användning av arabiskt lexikon tränas.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 högskolepoäng,
Kommunikativ arabiska I, 7,5 högskolepoäng,
Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 högskolepoäng,
Kommunikativ arabiska II, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Närvaro vid övningar är
obligatorisk.

Kursens examination
Examination sker genom följande former:
delkurs 1: skriftlig tentamen vid kursens slut,
delkurs 2: muntlig och skriftlig tentamen vid kursens slut,
delkurs 3: muntlig och skriftlig tentamen vid kursens slut,
delkurs 4: muntlig och skriftlig tentamen vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
22,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter ARAA01.
2. Delkurs 1 i denna kurs kan läsas som fristående kurs (ARAC01)
Delkurs 2 i denna kurs kan läsas som fristående kurs (ARAC02)
Delkurs 3 i denna kurs kan läsas som fristående kurs (ARAC11)
Delkurs 4 i denna kurs kan läsas som fristående kurs (ARAC12)
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Kursen ges vid SOL/arabiska.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Elementary Arabic Grammar I,
2. Communicative Arabic I,
3. Elementary Arabic Grammar II,
4. Communicative Arabic II.
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Prov/moment för kursen ARAA10, Arabiska: Nybörjarkurs
Gäller från V13
1101 Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1104 Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

