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

 

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 tillämpa de första grunderna i modern standardarabiska i tal och skrift, 

 

Färdighet och förmåga
kunna kommunicera i enkla vardagssituationer inom ramen för 800 ord, 
på en elementär nivå kunna formulera sig i såväl muntliga som skriftliga
presentationer på arabiska, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAC02, Arabiska: Kommunikativ arabiska I, 7,5
högskolepoäng

Arabic: Communicative Arabic I, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Arabiska studier - specialisering i
modern standardarabiska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav



•

1.
2.
3.
4.

5.

kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen utgör ett komplement till Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik I i det
att samtliga genomgångna grammatiska moment tränas och befästs genom muntliga
och skriftliga övningar. 

 

 

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

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av 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.

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum/arabiska 
Kursen ersätter ARAB02. 
Kursen utgör delkurs i ARAA10 Arabiska: Nybörjarkurs. 
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. 
Kursen ingår i Programmet för arabiska studier, termin 1. 
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Prov/moment för kursen ARAC02, Arabiska: Kommunikativ arabiska I
 

Gäller från H12

 
1101   Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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