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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-03-07 att gälla från och med
2013-03-07, höstterminen 2013.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för grundläggande grammatik i modern standardarabiska, 
kunna redovisa avancerade aspekter av modern standardarabiska i tal och skrift, 

 

Färdighet och förmåga
kunna kommunicera i tal och skrift i enkla vanligt förekommande situationer
inom ramen för ett ordförråd om ca 1500 ord, 
kunna läsa enkla anpassade och autentiska texter inom ramen för ca 1500 ord, 
kunna grammatiskt analysera komplexa satser, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAB05, Arabiska: Nybörjarkurs II - nätbaserad kurs, 15
högskolepoäng

Arabic: Elementary Course II - Online Course, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Modern standardarabiska G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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kunna använda grundläggande grammatiska konstruktioner i tal och skrift i
modern standardarabiska, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna diskutera värderingar och sociala eller kulturella aspekter som uttrycks i
enkla anpassade eller autentiska texter, 
kunna kritiskt reflektera över hur kulturspecifika aspekter av arabiska kan påverka
kommunikation och översättning. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen tar upp resterande delar av den grundläggande arabiska grammatiken samt
ger de studerande tillfälle till repetition, träning och fördjupning av grammatiska
moment som inhämtats i ARAB04. I kursen ingår läsning av medelsvåra texter av
varierande karaktär. Kursen ger vidare aktiv träning i förmågan att läsa, förstå och
översätta texter från arabiska. Användning av onlineresurser för det arabiska språket
tränas. Kursen utgörs av talövningar med exempel från vardagssituationer med stegvis
ökande ordförråd (ca 1500 ord). Kursen ger aktiv träning i förmågan att uppfatta och
använda arabiska i olika sammanhang samt att läsa och skriva enkla texter av
varierande slag. Skriftliga och muntliga färdigheter samt hör- och läsförståelse är av
lika stor betydelse liksom översättning till och från arabiska. Kursen fokuserar vidare
på förmågan att kommunicera i enkla och användbara situationer. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Modern standardarabiska, introduktion II, 7,5 högskolepoäng, 
Kommunikativ arabiska II, 7,5 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad läroplattform
och/eller digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och
har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven. Närvaro vid övningar på e-möten är obligatorisk. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom muntlig och skriftlig tentamen vid kursens slut, samt
fortlöpande examination inom ramen för undervisningen, dvs. genom ca 20
hemuppgifter. 
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 båda
delkurser.
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Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs ARAB03, ARAB04 eller ARAB01 och ARAB02 eller
motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

ARAB05 Delkurs 1 motsvarar ARAB11 
ARAB05 Delkurs 2 motsvarar ARAB12 
Poängtal 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. 
Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 
Delkursernas namn på engelska:  

Modern Standard Arabic, Introduction II, 

Communicative Arabic II. 

43/



Prov/moment för kursen ARAB05, Arabiska: Nybörjarkurs II - nätbaserad

kurs
 

Gäller från V12

 
1001   Modern standardarabiska - introduktionskurs II, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002   Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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