Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAB18, Arabiska: Grundkurs II, 15 högskolepoäng
Arabic: Lower Intermediate Course II, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-10-31 att gälla från och med 201710-31, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå. Kursen ingår i Kandidatprogram i arabiska studier (HGARA).
Undervisningsspråk: Svenska och Arabiska
Huvudområde

Fördjupning

Modern standardarabiska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•
•
•
•

kunna böja svaga verb i de avledda stamformerna,
kunna analysera nomen härledda ur verb i samtliga stamformer,
kunna hantera underordnade satser,
kunna använda samtliga övergripande moment i arabisk fonetik, morfologi och
syntax i såväl tal som skrift,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna analysera såväl arabisk morfologi som syntax,
• med stöd i grammatiska argument kunna tolka medelsvår till svår arabisk text,
• kunna kommunicera i vardagssituationer inom ramen för ett ordförråd om ca
3000 ord,
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• kunna förstå och återberätta enklare texter på arabiska på basis av aktuellt
ordförråd,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling vad
gäller relevanta val av ord och uttryckssätt.

Kursens innehåll
Kursen ger kunskap om svaga verb i de avledda stamformerna, nomen härledda ur
verb i samtliga stamformer samt användningen av underordnade satser. I kursen ingår
läsning av medelsvåra sakprosatexter. Kursen ger aktiv träning i att läsa, uppfatta och
översätta arabiska texter. Översättning från svenska till arabiska tränas systematiskt,
liksom användning av arabiskt lexikon. Samtliga presenterade moment tränas och
befästs genom muntliga och skriftliga övningar. Kursen ger aktiv träning i förmågan
att uppfatta och använda arabiska i olika sammanhang samt att läsa och skriva texter
av varierande slag. Kursen
ger fördjupad förmåga till kommunikation på arabiska.
Kursen består av följande delkurser:
1. Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp
2. Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar och 15-20 övningar.
Närvaro vid övningar är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger.
Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet
för obligatoriskt moment.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom skriftlig tentamen i form av en salstenta eller en
hemtenta vid kursens slut
Delkurs 2 examineras genom 1-3 obligatoriska inlämningsuppgifter samt muntlig och
skriftlig tentamen vid kursens slut. Tentamen vid kursens slut sker i form av två
deltentamina (muntlig och skriftlig) eller i form av två delmoment inom ramen för ett
tentamenstillfälle.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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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 båda
delkurserna. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på
båda delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ARAB17 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ARAC23 och ARAC24 inom ramen för Kandidatprogram i
arabiska studier (HGARA).
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. Delkursernas namn på engelska

1. Elementary Grammar IV
2. Communicative Arabic IV
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Prov/moment för kursen ARAB18, Arabiska: Grundkurs II
Gäller från V18
1701 Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

