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 • MENA:s moderna historia 7,5 
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GN - 30hp • Språkfärdighet IV 7,5 
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Kursplan
för kurs på grundnivå

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Arabic with Middle Eastern and North African Studies II

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABAG02

Gäller från: VT 2018

Fastställd: 2013-09-18

Ändrad: 2017-09-15

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Mellanösterns språk och kulturer

Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-09-18 och är senast reviderad 2017-09-15.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I, 30hp.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

AB01 Modern standardarabiska III 10

AB02 Textläsning I 5

AB03 Språkfärdighet II 7.5

AB04 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia 7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller andra terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.
Inom ramen för kursen kommer studenten att fortsätta studera grunderna i den arabiska grammatiken, dess
form- och ordbildningslära, samt syntax. Utöver arabisk grammatik, ges övning i att läsa och förstå enklare
arabisk text, samt i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen innehåller även en delkurs i Mellanöstern och
Nordafrikas moderna historia.

Kursen består av följande delkurser:

- Modern standardarabiska III, 10hp

Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp (som ges inom ramen för
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier I, 30hp) och behandlar även den grunderna i
den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. I denna delkurs ligger särskilt fokus
på morfologi. Inom ramen för delkursen blir studenten i stort sett klar med det verbala systemet. Delkursen
kommer även att behandla annorlunda ordföljd och mer komplicerad syntax. 

- Textläsning I, 5hp

Inom ramen för denna delkurs övar sig studenten i att läsa arabisk text. Studenten kommer, utöver att arbeta
med sin läsförståelse, analysera text grammatiskt. Inom ramen för delkursen kommer studenten att
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inledningsvis bekanta sig med enklare arabiska texter för att sedan läsa texter med mer komplicerad
språkstruktur och ordförråd. Delkursen ger också övning i att formulera meningar på arabiska.  

- Språkfärdighet II, 7.5hp

Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på
att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift. Studenten
ges även övning i att förstå skriven och muntlig kommunikation på arabiska. 

- Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp

Denna delkurs ger en översikt över Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia och introducerar
studenten för nya perspektiv och paradigm för studiet av regionens historiska utveckling och dess relation till
omvärlden.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Inom delkursen Modern standardarabiska III, 10hp:

• Påvisa en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och ordbildningslära samt syntax.
• Visa på fördjupad kunskap om den moderna standardarabiskans morfologi.
• Visa på fördjupad kunskap om verbformer i den moderna standardarabiskan, vad gäller regelbundna, såväl
som icke-regelbunda verb. 

Inom delkursen Textläsning I, 5hp:

• Läsa, översätta och förstå enkel vokaliserad prosa på modern standardarabiska. 
• Analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur. 
• Formulera enklare, fullständiga, meningar på arabiska. 

Inom delkursen Språkfärdighet II, 7.5hp:

• Visa på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.
• Föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska, samt skriva enklare meningar på modern
standardarabiska.

Inom delkursen Mellanöstern och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp:

• Visa kunskap om debatterna kring studiet av Mellanöstern, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv,
inbegripet politisk ekonomi, historia och antropologi. 
• Visa kunskap om det ottomanska imperiet, dess uppgång och långa historia.
• Visa kunskap om det europeiska, och senare amerikanska, inflytandet över regionen, med särskilt fokus på
den historiska utvecklingen och nutida utmaningar detta skapat för dagens politiska regimer. 
• Påvisa förmåga att göra en komparativ analys av de sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer
som bidragit till utvecklingen av våld i regionen. 
• Visa förmåga att förhålla sig till problematiska stereotyper kring Mellanöstern och dess invånare, speciellt
när det kommer till snäva bilder av vissa konflikter och religiösa tillhörigheter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen är obligatorisk. 

Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. 

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras enligt följande: 

Modern standardarabiska III, 10hp, examineras genom salstentamen. 
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Textläsning I, 5hp, examineras genom salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. Principerna för
sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

Språkfärdighet II, 7.5hp, examineras genom muntlig tentamen och två salstentamina. Principerna för
sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. 

Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i
form av en bokrecension och en större essäuppgift. Principerna för sammanvägning av de enskilda
examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. 

Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls
på engelska.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.

b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D
= Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.

Den muntliga tentamen på delkursen Språkfärdighet II, 7.5hp, betygsätts enligt en tvågradig betygsskala: G =
Godkänd, U = Underkänd.

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, samt fullgjord närvaro om
80%. 

Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. 

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.

Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till ämnets webbsida på www.su.se/asia/mena

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.

Sidan 3/3
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LITTERATURLISTA
ABAG02, Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & 
Nordafrikastudier II, 30hp, Vårterminen 2018

• Modern standardarabiska III, 10hp 

Frangieh B.K. (2012), Arabic for Life, New Haven and London: Yale University Press.
Texterna i boken Arabic for Life finns i ljudformat online på:
http://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson/

Gaafar M. & Whitwick J. (second edition 2007), Arabic Verbs and Essentials of  Grammar,
USA: McGraw-Hill Education. (papper eller Kindle version)

Wehr, Hans, A Dictionary of  Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961).
ISBN 9953336733.

App ACON, The Arabic Conjugator (böjningsapp) (ca 95 kr)

Alternativ till appen:

Raymond P. Scheindlin (2007 eller senare), 501 Arabic verbs, USA: Barron’s Educational Series
(papper eller Kindle version)

E-material på Mondo:
- Övningar och sammanfattningar.

Referenslitteratur:
- Om grammatiska begrepp (fakultativt) :

- Florby G. och Fält E. (2004), Grammatiskt ABC, Uppsala, RK-tryck.
- Östen Dahl (1982), Grammatik, Lund, Utbildningshuset.

- Oxford Arabic Dictionary (Oxford University Press; Bilingual edition) (August 28, 2014)

- Online lexikon: Oxford Dictionaries Arabic

• Textläsning I, 5hp 

Gaafar M. & Wightwick J., Easy Arabic Reader, U.S.A., McGraw-Hill. 2011. (224s). ISBN:
9780071754026

Ȟālid Jum‛a: Muḏakkirāt talmīḏ ibtidā’iyya [En elevs dagbok], Ramallah - Palestina, Tamer 
institute for Community Education, 2015. ISBN: 978-9950-26-050-4, de 7 första sidorna (finns 
på Mondo).

Aswani, Alaa, Yacoubians hus, (i översättning, Tetz Rooke), 2009



Morén, Jonathan, ”Egyptisk bestseller med bett.” i Karavan, nummer 4 2007, s. 50-54 (finns på

Wehr, Hans, A Dictionary of  Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961). 
(1110s). ISBN 9953336733.

• Språkfärdighet II, 7.5hp

Abed, Shukri B., Introduction to Spoken Standard Arabic, U.S.A., Yale University Press. 2011. (384s). 
ISBN: 9780300144802

Shirwani, Haroon, Build your Arabic Vocabulary. Oxfordshire: GW Publishing. 2007. (112s). ISBN 
1903103193.

Parlör (komplement till Shirwani + dialoger på talspråk) om max 50 sidor. (Laddas ned på 
kursens webbsida på Mondo).

• Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp 

Books:
Blumi, Isa. Destroying Yemen: What Chaos in Arabia Tells US About the World (University of
California Press, 2017).

Howard, Douglas A. A History of  the Ottoman Empire (Cambridge University Press, 2017).

Robson, Laura. States of  Separation: Transfer, Partition and the Making of  the Modern Middle East
(University of  California Press, 2017).

Choose from one of  the following books to write your review:
Vitalis, Robert. America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Stanford University Press,
2009).

Dawisha, Adeed. Arab Nationalism, in the Twentieth Century: From Triumph to Despair..With a new
chapter on the twenty-first century (Princeton University Press, 2017).

Uzer, Umut. An Intellectual History of  Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic 
Identity (University of  Utah Press, 2016).

Bozo, Frederic. A History of  the Iraq Crisis: France, The United States, and Iraq, 1991-2003 (Columbia
University Press, 2016).

Commins, David. The Gulf  States: A Modern History (I.B. Tauris, 2014).

Salloukh, Bassel et al. The Politics of  Sectarianism in Postwar Lebanon (Pluto Press, 2015).

Articles:
Aksan, Virginia H. "Theoretical Ottomans." History and Theory 47, no. 1 (2008): 109-122.

Lockman, Zachary. "Introduction,” in Contending Visions of  the Middle East: The History and
Politics of  Orientalism. (Cambridge University Press, 2004): 1-37.
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Modern standardarabiska III, 10HP
ABAG02 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER II, GN, 30hp, VT2018

Delkursansvarig: Tania al-Saadi [tania.al.saadi@su.se]
Lärare: Tania al-Saadi & Samim Elias
Examinator: Tania al-Saadi 
_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Inom denna kurs fortsätter studenterna med mer avancerade grammatikämnen, med större fokus på 
språkets morfologi (tex. avledda verbformer och oregelbundna verb), samt andra ämnen som gäller 
språkets syntax (tex. temporala satser med kâna och relativa satser). Programmet inkluderar 
föreläsningar med huvudläraren och lektioner i mindre grupper med en annan lärare. Varje 
grammatikföreläsning består av ca en timme grammatik och en timme övningar. Läraren presenterar 
minst ett nytt grammatikämne varje vecka. Studenterna kommer även att läsa och lyssna på korta 
texter ur kurslitteraturen.

Lärarna hänvisar ofta till svensk och engelsk grammatik. Därför är det viktigt att studenterna kan 
hantera allmänna grammatiska begrepp och terminologi. Huvudböckerna kompletteras av lärarens 
sammanfattningar och övningar (på Mondo). Delkursens takt är intensiv. Den kräver av studenterna 
regelbundna förberedelser och uppföljning. 

Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. Mer information om detta ges under  
rubriken ”Examinationsform” nedan. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Påvisa en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och ordbildningslära 
samt syntax.
• Visa på fördjupad kunskap om den moderna standardarabiskans morfologi.
• Visa på fördjupad kunskap om verbformer i den moderna standardarabiskan, vad gäller 
regelbundna, såväl som icke-regelbunda verb. 

_____________________________________________________________________________
Lektionsplanering:

Blå i mindre grupper
Svart hela gruppen

Lektion 1
Arabic for Life: Lesson 20, S.11 på Mondo



Räkneordorden: Grundtal (Cardinal Numbers)
مـَك   (Hur många/ hur mycket ?)

Uppgifter:
Till lektion 2:
Övning 22A (Mondo)
Drill 6, 7 (s.381-382)
Uppgift på Mondo att göra hemma innan lektion 2: hemuppgift 14

Lektion 2
Arabic for Life: Lesson 6 and 16,  S.16  på Mondo
Relativa pronomen (Relative Pronouns)
Diptoter (Diptotes) 
Genomgång av Övning 22A (Mondo), Drill 6, 7 (s.381-382)

Uppgifter:
Till lektion 3:
Drill 1, 2, 5  (s.380-381),  Drill 1 (s.322)

Lektion 3 (mindre grupper)
Drill 1, 2, 5  (s.380-381),  Drill 1 (s.322)

Uppgifter:
Till lektion 4:
Drill 4, 5 (s.169)
Läs i boken Arabic for Life: the pattern of the Verbs: Forms 1-10 (s.217-220)
Läs i boken Arabic Verbs...: chapter 7 (Forms of the verb: Introduction) (s.38-39). 
OBS! Ta med de två böckerna till lektion 3.

Lektion 4
Arabic for Life: Lesson 9, Arabic Verbs and Essentials of Grammar (Chapters 7-10)
Verb i avledda former (The Patterns or the Derived Forms of the Verb)
Exempel på böjning i boken Arabic Verbs…chapter 8, 9 och 10 (s.41-61)
Genomgång av Drill 4, 5 (s.169)

Uppgifter:
Till lektion 5:
Lär dig tabellen Forms II-X (patterns) (Arabic for Life, s.218) (OBS! Viktigt!)
Läs och lyssna på Basic Text (s.216) (lär dig gloslistor s.215)
Skriv ut och ta med  övning 10 på plats (Mondo)  (att göra på plats under lektion 4)
OBS! Ta med ordboken (H.Wehr).

Lektion 5 (mindre grupper)
Genomgång av Basic Text (s.216) 
Övning 10 på plats



Uppgifter:
Till lektion 6:
Gör verbet َثَدـَح  (att hända)  till avledda former sedan böj varje form i alla personer (i perfekt och 
imperfekt),  Drill 2  (s.323).  Skriv 5 relativa satser. 

OBS! Publicering av övningstenta 1  (genomgång under lektion 8)

Lektion 6 (mindre grupper)
Gör verbet َثَدـَح  (att hända)  till avledda former sedan böj varje form i alla personer (i perfekt och 
imperfekt),  Drill 2  (s.323).  Skriv 5 relativa satser. 

Uppgifter:
Till lektion 7:
Övning J (Mondo)
Övning 23A (Mondo)
Läs om Basic Text (s.182) och hitta verb i avledda former. Ange verbets form.

Lektion 7 (mindre grupper)
Genomgång av övning J, övning 23A,  avledda former i Basic Text (s.182).

Uppgifter:
Till lektion 8:
övningstenta 1

Lektion 8 (mindre grupper)
Arabic for Life: Lesson 19, Dokumenten Five Nouns, Five Nouns (Dhât)  (Mondo)
Genomgång av övningstenta 1
Five Nouns

Uppgifter:
Till lektion 9:
Drill 2 (s.222), Drill 4 (s.223),  Läs dialogen (s.232): hitta alla verb i avledda former och ange 
verbets form (OBS! kolla glosor s.231 om behövs).

Lektion 9 (mindre grupper)
Drill 2 (s.222), Drill 4 (s.223),  Läs dialogen (s.232): hitta alla verb i avledda former och ange 
verbets form (OBS! kolla glosor s.231 om behövs).

Uppgifter:
Till lektion 10:
Uppgift på Mondo att göra hemma innan lektion 10: hemuppgift  15, 16 
Drill 3 (s.365)
Läs och lyssna på Basic Text (s.247) (Lär dig gloslistor s.245-246)



Lektion 10 
Arabic for Life: Lesson11, S.13, 14 (Mondo)
Kāna och dess systrar (Kāna and its Sisters). Temporala satser med kāna.
Genomgång av Basic Text (s.247)
Genomgång av Drill 3 (s.365)

Uppgifter:
Till lektion 11:
Lär dig tabellerna (böjning av kāna och laysa) (Arabic for Life, s.251-252) samt kānas systrar (S.
13)
övning 24A (Mondo)
Drill 4 (s.253-254), Drill 2, 3 (s.253)
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  َراس    t.o.m. َعاب
Använd om behövs: Oxford Dictionnaries Arabic: https://premium.oxforddictionaries.com/
arabic/
eller boken 501 verb, eller app ACON Arabic conjugator.

Lektion 11 (mindre grupper)
Genongång av:
övning 24A
Drill 4 (s.253-254), Drill 2, 3 (s.253)

Uppgifter:
Till lektion 12:
Övning I (Mondo), Drill 1 (s.252), övning 25A (Mondo), Skriv 4 meningar med Five Nouns

Lektion 12 (mindre grupper) 
Övning I (Mondo), Drill 1 (s.252), övning 25A (Mondo), Skriv 4 meningar med Five Nouns

Uppgifter:
Till lektion 13:
Ta med ordboken H.Wehr
Skriv ut och ta med  övning 11 på plats (Mondo)  (att göra på plats under lektion 9)
Läs i boken Arabic Verbs…: chapter 4  (s.20-30), lär dig verbs böjning, s.23, 25, 27, 28.
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  ََعقَو    t.o.m.  َتام  

Lektion 13 
Arabic Verbs and Essentials of Grammer: chapter 4 (s.20-30)
Svaga verbs (Weak verbs) (Form I)
övning 11 på plats (OBS! ordboken behövs)

Uppgifter:
Till lektion 14:
Skriv ut och ta med dokumentet: Svaga verb i avledda former (Mondo)
Skriv ut och ta med dokumentet: Exempel på svaga verb i korta texter (Mondo)



Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  َزاف    t.o.m.  َيـِنـَغ
Ta med boken Easy Arabic Reader (bok som används på textläsning)

Lektion 14
Svaga verb i avledda former (weak verbs in derived forms) (Dokument på Mondo)
Exempel på svaga verb i texter 1- 4 (Easy Arabic Reader) och i korta texter (Mondo)
Test av böjning  ( َراس    t.o.m.  َيـِنـَغ )

Uppgifter:
Till lektion 15:
Böj i alla personer (perfekt och imperfekt):  َءاج
övning G (Mondo), Drill 2 (s.365).

Lektion 15 (mindre grupper) 
Böj i alla personer (perfekt och imperfekt):  َءاج
övning G (Mondo), Drill 2 (s.365).

Uppgifter:
Till lektion 16:
övning 26A (Mondo)
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  ادع    t.o.m.  َمان
Skriv ut och ta med:
dokumentet ordningstal (ordinal numbers) (Mondo)
dokumenten Koran, klassisk poesi, engelsk översättning Marcel Khalife-To My Mother (Mondo) 
(OBS! dikten To my Mother och dikten i klassisk poesi finns i boken (s.130-131 och s.257) och 
som låter online)

Lektion 16 
Dokumentet ordningstal (ordinal numbers) (Mondo)
Räkneordorden: Ordningstal (Ordinal numbers)
Exempel på  svaga verb i olika modus (Koran och poesi)
Genomgång av övning 26A (Mondo)

Uppgifter:
Till lektion 17:
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  ََعّقَو    t.o.m.  دارأ
Läs och lyssna på texten ( سنوت يف ةایحلا :يساسألا صنلا ), s.277 (lär dig gloslistan, s.275).

Lektion 17 
Arabic for Life: Lesson 13, S.13 och 12 (Mondo)
Genomgång av text سنوت يف ةایحلا :يساسألا صنلا , s.277
Inna och dess systrar  (+liknande partiklar) (Inna and Sisters)

Uppgifter:
Till lektion 18:



Böj i alla personer (perfekt och imperfekt):  ىتأ ، ىأر
övning H (Mondo), Drill 1 (s.364).

Lektion 18 (mindre grupper) 
Böj i alla personer (perfekt och imperfekt):  ىتأ ، ىأر
övning H (Mondo), Drill 1 (s.364).

Uppgifter:
Till lektion 19:
Lär dig tabellen (om inna och dess systrar, s.278 i Arabic for Life)
övning 27A (Mondo)
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  َداعأ    t.o.m.  ّىقـَلـَت
Skriv ut och ta med dokumentet:När används anna och an (Mondo)
Uppgift på Mondo att göra hemma innan lektion 19: hemuppgift  17

Lektion 19
Dokumentet: När används anna och an (Mondo)
När används anna och an ?
Genomgång av övning 27A
Test av böjning  ( ادع    t.o.m.  َماقأ )

Uppgifter:
Till lektion 20:
Drill 1, 2 (s.280-281)
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  َلـَصاَوت    t.o.m.  ىقـَتـِْلا

Lektion 20
S15 (Mondo)
Alla, hela, några, samma… på arabiska 
Genomgång av Drill 1, 2 (s.280-281)

Uppgifter:
Till lektion 21:
Övning K (Mondo), Drill 4, 5 (s.281-282), Skriv 5 meningar med olika räkneord (ordningstal).

Publicering av övningstenta 2  (inklusive böjning)

Lektion 21 (mindre grupper) 
Övning K (Mondo), Drill 4, 5 (s.281-282), Skriv 5 meningar med olika räkneord (ordningstal).

Uppgifter:
Till lektion 22:
Övningar L, övning 28A (Mondo)
Skriv ut och ta med  övning 11 på plats (Mondo)  (att göra på plats under lektion 15) (OBS! 
övningen innehåller ord från Shirwani Topic 16).



Uppgift på Mondo att göra hemma innan lektion 22: hemuppgift  18
Böjning (verblista av oregelbunda verb på Mondo): lär dig böjning av verb  َداتِعا    t.o.m.  َعاطـَتِسا

Lektion 22  (mindre grupper)
Test av böjning  ( ىطعأ    t.o.m.   َعاَطتِسا )
Genomgång av:
Övningar L
övning 28A
övning 11 på plats

Uppgifter:
Till lektion 23:
övninstenta 2

Lektion 23  (mindre grupper)
Genomgång av övninstenta 2

Uppgifter:
Till lektion 24:
Övningar 29A, N, O (Mondo)

Lektion 24 (mindre grupper)  
Övningar 29A, N, O (Mondo)

Lektion 25 (mindre grupper)  
Genomgång av förra årets tenta i MSAIII (ges av läraren)
_____________________________________________________________________________
Kurslitteratur:

Frangieh B.K. (2012), Arabic for Life, New Haven and London: Yale University  Press. 
Texterna i boken Arabic for Life finns i ljudformat online på:
h"p://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson/

Gaafar M.  & Whitwick J. (second edition  2007), Arabic Verbs and Essentials of Grammar,  
USA: McGraw-Hill Education. (papper eller Kindle version)

Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961).  
ISBN 9953336733.

App ACON, The Arabic Conjugator (böjningsapp) (ca 95 kr)

Alternativ till appen:

Raymond P. Scheindlin (2007 eller senare), 501 Arabic verbs, USA: Barron’s Educational Series 
(papper eller Kindle version)



E-material på Mondo*:
- Övningar och sammanfattningar.

Referenslitteratur:
- Om grammatiska begrepp (fakultativt) : 

- Florby G.  och Fält E. (2004), Grammatiskt ABC, Uppsala, RK-tryck.
- Östen Dahl (1982), Grammatik, Lund, Utbildningshuset.

- Oxford Arabic Dictionary (Oxford University Press; Bilingual edition) (August 28, 2014)

- Online lexikon: Oxford Dictionaries Arabic

(OBS! Första gången du använder lexikonet kan det vara så att det måste ske genom ditt 
studentkontot på universitetsbibliotek (databas)).

__________
* Finns att ladda ner på SU:s lärplatform Mondo
_____________________________________________________________________________

Examinationsform:

Modern standardarabiska III examineras genom en salstentamen samt vid behov även annan 
examensform.

OBS! Det är endast tillåtet att använda Wehrs lexikon på tentamen, inget annat lexikon.

Tenta: 6/4 kl 10:00-14:00
Sal: Aulan

Omtenta: 18/5 kl 10:00-14:00
Sal: Aulan

På delkursen Modern standardarabiska III tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

Obligatorisk närvaro

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80%. Studerande med 70-79% närvaro kan 
få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen.

80% närvaro motsvarar minst 20 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 17-19 lektioner

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 



tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges. 

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla närvarokravet igen. 
_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har visat på en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och 
ordbildningslära samt syntax och morfologi. Studenten har även visat på fördjupad kunskap 
om verbformer i den moderna standardarabiskan.
Studenten har fått minst 93% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro. 

B Studenten har visat på en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och 
ordbildningslära samt syntax och morfologi. Studenten har även visat på fördjupad kunskap 
om verbformer i den moderna standardarabiskan.
Studenten har fått minst 85% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har visat på en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och 
ordbildningslära samt syntax och morfologi. Studenten har även visat på fördjupad kunskap 
om verbformer i den moderna standardarabiskan.
Studenten har fått minst 77% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har visat på en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och 
ordbildningslära samt syntax och morfologi. Studenten har även visat på fördjupad kunskap 
om verbformer i den moderna standardarabiskan.
Studenten har fått minst 69% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har visat på en fördjupad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och 
ordbildningslära samt syntax och morfologi. Studenten har även visat på fördjupad kunskap 
om verbformer i den moderna standardarabiskan. Vissa missuppfattningar finns, men inte så 
allvarliga att hon/han skall underkännas.
Studenten har fått minst 60% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro. 

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg 
E. Studenten har genomfört den skriftliga tentan med under 60% rätt. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den skriftliga tentan med under 50% rätt. Studenten har uppfyllt  
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

_______
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till godkänt betyg.





Textläsning I, 5HP   
 
ABAG02 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER II, GN, 30hp, VT2018   

Delkursansvarig: Astrid Ottosson al-Bitar [astrid.ottosson_al-bitar@su.se]  
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar  
Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar  

______________________________________________________________________________ 

 

Kursbeskrivning:  

Programmet består av del 1 och 2 av M.Gaafar & J.Wightwick, Easy Arabic Readers samt några sidor 
ur Ȟālid Jum‛a: Muḏakkirāt talmīḏ ibtidā’iyya [En skolelevs dagbok]. Studenterna läser ca 40 sidor 
enkla ovokaliserade texter. Kursen fokuserar på att utveckla studenternas förmåga till läsning och 
förståelse i allmänhet. Under föreläsningen läser läraren texterna och går hon igenom ordförråd, 
grammatikstrukturer och eventuellt textens tema. Studenterna förväntas att förbereda texterna 
hemma och öva sig att läsa under lektionerna. Till texterna hör också instuderingsfrågor som 
studenterna ska besvara på arabiska till varje lektion. 

Studenterna ska också läsa romanen Ala-Aswani, Yacoubians hus (i översättning till svenska av Tetz 
Rooke) samt en därtill hörande artikel av Jonathan Morén. 

 

Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. Mer information om detta ges 
under rubriken ”Examinationsform” nedan.  

 

Lärandemål:   

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:  

• Läsa, översätta och förstå enkel vokaliserad prosa på modern standardarabiska.   
• Analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur. 
• Formulera enklare, fullständiga, meningar på arabiska.  

 

 

 

Lektionsplanering: 

Lektion 1:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 1, 2  
 
Lektion 2:     
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 3, 4  



 
Lektion 3:      
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 5, 6  
 
Lektion 4:  

M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 7, 8  
 
Lektion 5:   
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 9, 10 
  
Lektion 6:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 11, 12 
 
Lektion 7:      
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 13, 14 
 
Lektion 8:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 15, 16 
 
Lektion 9:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 17, 18   
 
Lektion 10:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 1: 19, 20  
 
Lektion 11:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 2: 2 - Haroun al-Rashid 
 
Lektion 12:       
M. Gaafar & J. Wightwick, Easy Arabic Reader , Part 2: 3 - Omm Khalthoum  
  
Lektion 13:       
Ȟālid Jum‛a: Muḏakkirāt talmīḏ ibtidā’iyya,  sid. 1 och 2 
 
Lektion 14:     
Ȟālid Jum‛a: Muḏakkirāt talmīḏ ibtidā’iyya sid. 3 och 4 
 
_____________________________________________________________________________  
Kurslitteratur:   

Gaafar M. & Wightwick J., Easy Arabic Reader, U.S.A., McGraw-Hill. 2011. (224s). 
ISBN:9780071754026 

Ȟālid Jum‛a: Muḏakkirāt talmīḏ ibtidā’iyya [En elevs dagbok], Ramallah - Palestina, Tamer institute 
for Community Education, 2015. ISBN: 978-9950-26-050-4, de 7 första sidorna (finns på Mondo). 

Aswani, Alaa, Yacoubians hus, (i översättning, Tetz Rooke) 2009 

Morén, Jonathan, ”Egyptisk bestseller med bett.” i Karavan, nummer 4 2007, s. 50-54 (finns på 



Mondo) 

Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961). (1110s). 
ISBN 9953336733.  

 

Examinationsform:   

Textläsning I examineras genom salstentamen och löpande skriftliga inlämningsuppgifter. 
 
 

 
Tenta 20/4, kl. 10.00 – 14.00, sal: Aulan 
Omtenta 24/5, kl. 10.00 – 14.00, sal: Aulan 
 

 

På delkursen Textläsning I tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F. 

Obligatorisk närvaro 

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80%. Studerande med 70-79% närvaro kan 
få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen. 
 
80 % närvaro motsvarar 11 lektioner 
70-79 % närvaro motsvarar 9-10 lektioner 
 
Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges.  
 
Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkända på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla närvarokravet igen.   
 
 
Betygskriterier:   
 
A Studenten har visat på en mycket god förmåga att läsa, översätta och förstå prosa på modern 
standardarabiska och att analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur, samt mycket god 
förmåga att formulera enklare, fullständiga, meningar på arabiska. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro och har lämnat in samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter.  
 
B Studenten har visat på en god förmåga att läsa, översätta och förstå prosa på modern 
standardarabiska och att analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur, samt god förmåga 
att formulera enklare, fullständiga, meningar på arabiska. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro och har lämnat in samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter. 



 
C Studenten har visat på förmåga att läsa, översätta och förstå prosa på modern standardarabiska och 
att analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur, samt förmåga att formulera enklare, 
fullständiga, meningar på arabiska. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro och 
har lämnat in samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter. 
 

D Studenten har visat på förmåga att läsa, översätta och förstå prosa på modern standardarabiska 
och att analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur, samt förmåga att formulera enklare, 
fullständiga, meningar på arabiska. Studenten har dock uppvisat vissa mindre brister i sin förmåga att 
antingen förstå eller analysera arabisk text. Dessa är inte så allvarliga att studenten ska 
underkännas. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro och har lämnat in samtliga 
obligatoriska inlämningsuppgifter.  
 

E Studenten har visat på förmåga att läsa, översätta och förstå prosa på modern standardarabiska 
och att analysera utvalda arabiska texters grammatiska struktur, samt förmåga att formulera enklare, 
fullständiga, meningar på arabiska. Studenten har dock uppvisat vissa mindre brister i sin förmåga att 
antingen förstå och analysera arabisk text. Dessa är inte så allvarliga att studenten ska 
underkännas. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro och har lämnat in samtliga 
obligatoriska inlämningsuppgifter. 
 

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.  
 

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.    

_______  

Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja betyget 
till godkänt betyg. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



SPRÅKFÄRDIGHET II, 7,5 HP 
 
 
ABAG02, Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, GN, 30 
hp, VT2018 
 
Delkursansvarig: Samim Elias 
Lärare: Samim Elias 
Examinator: Samim Elias 
 
 
Kursbeskrivning: 
 
Under delkursen Språkfärdighet II arbetar studenterna med att öva upp sin förmåga i att 
kommunicera på modern standardarabiska. Studenterna lyssnar till och läser texter samt svarar på 
frågor kring dessa, såväl muntligt som skriftligt. Studenterna arbetar med att utöka och befästa 
det aktiva ordförrådet, bland annat med hjälp av de övningar som hör till texterna. Med 
utgångspunkt från läroböckerna formuleras enkla dialoger och samtal. Under kursens gång 
kommer också studenterna att få lyssna till inspelat extramaterial. 
 
Lärande mål: 
 
Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 
 

• Visa på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurs i språkfärdighet 
• Föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska samt skriva enklare 

meningar på modern standardarabiska 
 
 
 
Lektionsplanering: 
 
Lektion 1: 
 
Läsning Lesson 1, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 2, 4 och 6. 
Läsa Topic 10 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 2 
 
Läsning Lesson 2, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 2, 4 och 8 
Öva Topic 10 och övningar Topic 10 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 3 
 
Öva Lesson 2, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed) 
Läsning Topic 11 (Shirwani + Parlör) 
 
 



Lektion 4 
 
Läsning Lesson 4, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 2, 4 och 6 
Öva Topic 11 och övningar Topic 11 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 5 
 
Öva Lesson 4, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed) 
Läsning Topic 12 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 6 
 
Läsning Lesson 6, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 2, 3 och 6 
Öva Topic 12 och övningar Topic 12 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 7 
 
Öva Lesson 6, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed) 
Läsning Topic 13 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 8 
 
Läsning Lesson 7, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 1, 2 och 3  
Öva Topic 13 och övningar Topic 13 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Deltentamen 1: 
Topic 10, 11, 12, 13  (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 9 
 
Öva Lesson 7 Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed) 
Läsning Topic 14 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 10 
 
Läsning Lesson 8, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 1, 2 och 4  
Öva Topic 14 och övningar Topic 14 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 11 
Öva Lesson 8 Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed) 
Läsning Topic 15 (Shirwani + Parlör) 
Klockan (med ordningstal) 
 



 
Lektion 12 
 
Läsning Lesson 10, Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed), segment 2,3 och 5  
Öva Topic 15 och övningar Topic 15 (Shirwani + Parlör) 
Klockan (med ordningstal) 
 
 
Lektion 13 
 
Öva Lesson 10 Spoken Standard Arabic (Shukri B. Abed) 
Läsning Topic 16 (Shirwani + Parlör) 
 
 
Lektion 14 
 
Öva Topic 16 och övningar Topic 16 (Shirwani + Parlör) 
Extra material 
 
 
Muntlig tentamen 
 
Deltentamen 2 
Topic 14, 15, 16 (Shirwani + Parlör) 
 
 
 
Kurslitteratur: 
 
Abed,  Shukri B., Introduction to Spoken Standard Arabic, USA, Yale University Press, 2011 (384 s.), 
ISBN 9780300144802 
 
Shirwani, Haroon, Build your Arabic vocabulary. Oxfordshire: GW Publishing, 2007 (112s.) ISBN 
1903103193 
 
Parlör (komplement till Shirwani ), max 50 sidor Finns på Mondo 
 
 
Examensform: 
 
Språkfärdighet II examineras genom en muntlig tentamen som du endast kan få G eller U på, samt 
två skriftliga tentor där den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F tillämpas. 
 
Du måste få G på den muntliga delen för att få betyg på delkursen. Betyg på delkursen ges 
utifrån genomsnittet av betygen på de skriftliga tentorna. Båda skriftliga tentorna måste ha 
godkänt resultat. 
 
Om du missar eller får underkänt på någon av de skriftliga tentorna måste du göra omtentamen 
på den/de deltentorna. Du kan endast göra om den eller de deltentor som du har fått underkänt 
på/inte har gjort. 
 



Kom ihåg att anmäla dig till både salstentan och muntlig tentamen på Mina studier/ 
Tentamensanmälan genom www.mitt.su.se En enskild tid för muntlig tentamen för respektive 
student kommer att skickas ut via mail efter sista anmälningsdag. 
 
Muntlig tentamen: 30/4, kl. 10.00 – 14.00, sal: Biblioteket, hus 1 
 
Deltentamen 1: 21/3, kl. 10.00 – 12.00, sal: Aulan  
 
Deltentamen 2: 27/4, kl. 10.00 – 12.00, sal: Aulan 
 
Omtentamen 1: 2/5, kl. 10.00 – 12.00, sal: Aulan 
 
Omtentamen 2: 8/6, kl. 10.00 – 12.00, sal: Aulan 
 
På delkursen Språkfärdighet II tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F. 
 
Obligatorisk närvaro 

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80%. Studerande med 70-79% närvaro 
kan få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat 
på tentamen. 
 
80% närvaro motsvarar 11 lektioner 
70-79% närvaro motsvarar 9-10 lektioner 
 
Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan 
ta igen närvaron nästa gång delkursen ges.  
 
Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen 
har möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att 
behöva uppfylla närvarokravet igen.  

 
 
 
Betygskriterier 
 
A   Studenten har visat på ett utökat ordförråd, jämfört med tidigare delkurs i språkfärdighet och 
en förmåga att föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska, samt skriva 
enklare texter på modern standardarabiska. Studenten har genomfört de skriftliga tentamina med 
sammanlagt minst 94 % rätt, samt den muntliga tentamen med godkänt betyg. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 
 
B   Studenten har visat på ett utökat ordförråd, jämfört med tidigare delkurs i språkfärdighet och 
en förmåga att föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska, samt skriva 
enklare texter på modern standardarabiska. Studenten har genomfört de skriftliga tentamina med 
sammanlagt minst 87 % rätt, samt den muntliga tentamen med godkänt betyg. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 
 



C  Studenten har visat på ett utökat ordförråd, jämfört med tidigare delkurs i språkfärdighet och 
en förmåga att föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska, samt skriva 
enklare texter på modern standardarabiska. Studenten har genomfört de skriftliga tentamina med 
sammanlagt minst 80 % rätt, samt den muntliga tentamen med godkänt betyg. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 
 
D  Studenten har visat på ett utökat ordförråd, jämfört med tidigare delkurs i språkfärdighet och 
en förmåga att föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska, samt skriva 
enklare texter på modern standardarabiska. Studenten har genomfört de skriftliga tentamina med 
sammanlagt minst 70 % rätt, samt den muntliga tentamen med godkänt betyg. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 
 
E  Studenten har visat på ett utökat ordförråd, jämfört med tidigare delkurs i språkfärdighet och 
en förmåga att föra och förstå enklare konversation på modern standardarabiska, samt skriva 
enklare texter på modern standardarabiska. Studenten har genomfört de skriftliga tentamina med 
sammanlagt minst 60 % rätt, samt den muntliga tentamen med godkänt betyg. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro 
 
Vissa missuppfattningar finns, men inte så allvarliga att hen skall underkännas. 
 
FX  Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg 
E. Studenten har genomfört den skriftliga tentan med under 60 % rätt. 
 
F    Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den skriftliga tentan med under 50 % rätt. 
 
---- 
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan 
höja betyget till godkänt betyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Modern History of the Middle East, 7.5ECTS  
Middle Eastern and North African Studies I, First Cycle, Spring 2018 
 
Main teacher:  Isa Blumi (isa.blumi@su.se) 
 
Course description 
This course aims to provide students with a quick survey of the history of the MENA region, 
with the specific emphasis that the “region” is part of a global story. In the process, the course 
will introduce to students new perspectives and paradigms in studying the histories of the Middle 
East and its relationship with the larger world. The multiple sub-regions that ultimately make the 
larger MENA area of study are explored through political economy, with questions raised about 
the usefulness of past points of analytical emphasis on sectarianism, ethnic identity, and 
nationalism as events unfold in the period from the rise of the Ottoman Empire to the current 
period of transformation. In pursuing the course in this matter, we can situate the events taking 
place comparatively, and as such, avoid approaches that conceptualize events in the “Middle 
East” as mere particularities, rather than those experiencing events in these “regions” being part 
of a World History.  
 
Learning outcomes 
After completing the course, the student is expected to: 
 
• Demonstrate knowledge of the debates around the study of the Middle East “region” 

taking an interdisciplinary perspective, including political economic, historical and 
anthropological.	

• Demonstrate knowledge about the emergence of the Ottoman Empire and being able to 
account for its long rule over the region.	

• Demonstrate knowledge about the emergence of European (and then American) 
influence in the region, with special focus on the historical development and current 
challenges to the political regimes that arose as a result. 	

• Demonstrate ability to do a comparative analysis of the social, cultural, political, and 
economic forces contributing to the emergence of violence in the region.	

• Demonstrate ability to navigate the problematic stereotypes about the Middle East and 
its inhabitants, in particular reference to narrow depictions of certain conflicts and 
religious affiliations.	

 
Instruction 
Readings should be done for each class. 
Each class will consist of a lecture (45 minutes), a break (15 minutes) and general discussion (1 
hour). The discussion will be started by one or several students, who will present the week’s 
readings in the form of a critique of assigned material. The exact way that this will be organized 
depends on the participants and their number but the discussion should aim to engage the 
scholarship covered throughout the seminar and lead the rest of the participants to engage in 
debate around the quality of analysis around the type of sources discussed in the assigned 
readings. 



 
Lessons plan 
 
Lesson 1 
Middle East – An Early History of Islamic Era 
Reading: Howard (2013), 8-38; Lockman (2004), p. 1-37 PLEASE READ BEFORE!!! 
COMING TO CLASS! 
Viewing assignment: Islam: Empire of Faith (watch all three segments) approx. 2.5 hours 
https://www.youtube.com/watch?v=uxnT1Trn5kc 
 
Themes: 
• Introduction to region as historic crossroads. 
• Role of Islam in reshaping political, administrative, economic, and spiritual patterns. 
 
Lessons 2, 3 
The Ottoman Empire and the Middle East and North Africa  
Reading: Howard (2013), 39-227; Aksan (2008). PLEASE READ BEFORE!!! COMING TO 
CLASS! 
 
Themes: 
• Background to Rise of Modern Era Ottoman Empire: A short overview of the History of 

Ottoman Rule of Middle East and North Africa region until 19th Century. 
• Introduction to main historiographical debates over periodization. 
• Reconceptualising Ottoman “Decline” and “Rise” of the West. 
 
 
Lessons 4,5  
Consequences of World War I: Ethnic Cleansing, National Engineering and Imperial 
Management  
 
Reading: Howard (2017), 278. Robson (2017), Introduction, chapters 1-2. Blumi 2018, Chapters 
1-2, PLEASE READ BEFORE!!! COMING TO CLASS! 
 
Themes: 
• Highlight the rise of regimes of exploitation and tools of power available to the state. 
• How power was not centered in state and reflections of how it was negotiated between 

various actors, often in context of violent challenges to authority. 
 
Lesson 6, 7  
The Dramas of Palestine and the Cold War Order and its Consequences 
The Era of Political Islam, Youth Mobilization and Austerity 
Reading: Blumi (2018), 3-6; Robson (2017), chapters 3-5. PLEASE READ BEFORE!!! 
COMING TO CLASS! 
View Film: Battle of Algiers (1966) 
 
Themes: 
• Highlight the rise of regimes of exploitation and tools of power in Palestine. 
• How colonial “difference” becomes project and its consequences of people of MENA. 



• Considering various forms of violence on MENA’s peoples. 
• Understand what are consequences of objectifying state subjects in certain ways. 
• Highlight the emergence of tools of monopolizing violence available to the state 
• Explicit use of Islam, Sectarianism, Nationalism as tools of mass mobilization. 
• Oil Regimes and resistance to them 
 
 
Examination 
The student’s performance in the course is examined by responding to the readings assigned in 
the course. Students have two ways to do this. The first is writing a book review of at least 800 
words in a manner similar to how professional book reviews are written in journals. Samples will 
be provided. The student must choose a book from one of those listed below. (40 % of final 
grade). The rest of the grading on the course will be based on an essay assignment, discussed 
below; but to pass the course the student must attend all lessons and complete both the 
assignments with a passing grade.  
 
Essay assignment:  
Discuss in 1000 words (four pages double spaced) or more, the role the media plays in 
presenting the Middle East to its audience. Students can pick any theme, or story, but they must 
be done so in a way that draws different sources, from course reading or other scholarly 
publications, to discuss the same story. Moreover, students must use at least four different media 
sources, at least one from a newspaper of the student’s choice, at least one source from the 
region about which the story/theme focuses, and at least one scholarly paper to provide some 
context. In other words, you are to do some independent research to discuss how reporting on 
events in the Modern Middle East are either distorted or reinforced by media and/or academia. 
As the library is a great source for newspapers from the past, as is the internet with online copies 
of previously printed editions, it is possible to write this analysis of, for instance, World War I 
famine in Syria, or the origins of the events in Tunisia in 2011. What is necessary is provided 
copies of the used media sources and some research in the scholarly literature into these events. 
Students are invited to ask the instructor for further elaboration if questions arise. 
 
Here is a suggested webpage with links to most regional papers 
 
http://www.onlinenewspapers.com/ 
 
Submission deadline June 3, 2018. Late submission August 17. 
 
Obligatory attendance  This module has obligatory attendance. That means that attendance is 
a course requirement. In order to get a final grade for the module, achieving an attendance 
record of at least 80% is required. Students with 70-79% attendance can receive their final grade 
after submitting supplemental assignments. Grades for the module are assigned according to the 
result on the exam. 

80 % attendance is equivalent to 7 lessons 70-79 % attendance is equivalent to 6 lessons  
Students who, at the end of the module, haven’t met the requirement for attendance may take 
the exam, but will not receive a grade for the module until the course requirement has been met. 
The student can catch up on their attendance the next time the course is given. 

Students who meet the course requirement for obligatory attendance, but do not pass the exam 



have the opportunity to take the exam again, as long as it is given and not significantly changed, 
without needing to meet the requirement of obligatory attendance once more.  
 
Course Readings 
 
Books: 
 
Blumi, Isa. Destroying Yemen: What Chaos in Arabia Tells US About the World (University of 
California Press, 2017). 
 
Howard, Douglas A. A History of the Ottoman Empire (Cambridge University Press, 2017). 
 
Robson, Laura. States of Separation: Transfer, Partition and the Making of the Modern Middle East 
(University of California Press, 2017). 
 
Choose from one of the following books to write your review: 
 
Vitalis, Robert. America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Stanford University Press, 
2009). 
 
Dawisha, Adeed. Arab Nationalism, in the Twentieth Century: From Triumph to Despair..With a new 
chapter on the twenty-first century (Princeton University Press, 2017). 
 
Uzer, Umut. An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity 
(University of Utah Press, 2016). 
 
Bozo, Frederic. A History of the Iraq Crisis: France, The United States, and Iraq, 1991-2003 (Columbia 
University Press, 2016). 
 
Commins, David. The Gulf States: A Modern History (I.B. Tauris, 2014). 
 
Salloukh, Bassel et al. The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (Pluto Press, 2015). 
 
 
Articles:  
 
Aksan, Virginia H. "Theoretical Ottomans." History and Theory 47, no. 1 (2008): 109-122. 
 
Lockman, Zachary. "Introduction,” in Contending Visions of the Middle East: The History and 
Politics of Orientalism. (Cambridge University Press, 2004): 1-37. 
 
 
Grading Criteria 
This course uses a seven-point, goal-related grading scale: A-F. The grading will be based on the 
following grading criteria. 	

 
A: The student has shown a very good ability to, independently and in a critical way, analyse 
relevant examples of regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation 



to these, with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle 
East and North Africa	
 
The student has shown a very good knowledge of the distinctive aspects of studies covering 
different themes in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, 
independently and critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of the 
region.	
 
The student has demonstrated a very good knowledge of how the most common social scientific 
methods are applied in the study of the region’s history as well as the challenges this can entail 
and about the current discussions around the value of knowledge of language, history and 
culture as a basis of regional studies. 
 
The student fulfils the course requirement on obligatory attendance.	
 
B: The student has shown a good ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa	
 
The student has shown a good knowledge of the distinctive aspects of studies covering different 
themes in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of the region.	
 
The student has demonstrated a good knowledge of how the most common social scientific 
methods are applied in the study of the region’s history as well as the challenges this can entail 
and about the current discussions around the value of knowledge of language, history and 
culture as a basis of regional studies.	
 
The student fulfils the course requirement on obligatory attendance.	
 
C: The student has shown an ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa	
 
The student has shown knowledge of the distinctive aspects of studies covering different themes 
in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of the region.	
 
The student has demonstrated knowledge of how the most common social scientific methods 
are applied in the study of the region’s history as well as the challenges this can entail and about 
the current discussions around the value of knowledge of language, history and culture as a basis 
of regional studies. 
 
The student fulfils the course requirement on obligatory attendance.	
 
D: The student has shown an ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 



with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa	
 
The student has shown knowledge of the distinctive aspects of studies covering different themes 
in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of the region.	
 
The student has demonstrated knowledge of how the most common social scientific methods 
are applied in the study of the region’s history as well as the challenges this can entail and about 
the current discussions around the value of knowledge of language, history and culture as a basis 
of regional studies. 
 
The student fulfils the course requirement on obligatory attendance.	
 
The students fulfils the criteria above, but in a somewhat superficial way and/or with some 
minor flaws as to his or her ability to work independently and/or in a critical way  
 
E: The student has shown an ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa	
 
The student has shown knowledge of the distinctive aspects of studies covering different themes 
in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of the region.	
 
The student has demonstrated knowledge of how the most common social scientific methods 
are applied in the study of the region’s history as well as the challenges this can entail and about 
the current discussions around the value of knowledge of language, history and culture as a basis 
of regional studies.	
 
The student fulfils the course requirement on obligatory attendance.	
 
The student has fulfilled the criteria above, but in a somewhat superficial way and/or with some 
minor flaws as to his or her ability to work independently and/or in a critical way. The student 
has fulfilled the criteria with some smaller misconceptions. 
 
 
Fx: The student has not fulfilled some of the criteria for a passed grade.  
 
F: The student has not fulfilled the criteria for a passed grade. 
 
	



Viktig information om 
tentamen och regelverk



Hemtentamen:
Tentamen kommer att publiceras det datum och det klockslag som står angivet i 
kursbeskrivningen. En hemtentamen publiceras alltid på kursportalen Mondo. Tentamen 
kommer att finnas på Mondo ända tills den skall lämnas in, du behöver alltså inte ladda ner den 
exakt vid det klockslag då den publiceras. Inlämningstid och datum står också angivet i 
kursbeskrivningen, på själva tentamen samt på Mondo. 

Tentamen skall alltid lämnas in elektroniskt via kursportalen Mondo. För att kunna logga 
in på kursportalen krävs att du är registrerad på kursen samt har aktiverat ditt universitetskonto. 
Om du är registrerad på kursen men ändå inte kan komma in på kursportalen, kontakta 
studentexpeditionen på info.mena.asien@su.se.

När du lämnar in din tentamen på Mondo måste du klicka på knappen ”Submit/Lämna in”. Om 
du bara klickar på ”Spara” når inte din tentamen institutionen utan sparas bara på din Mondo-
sida. Om inlämningen är gjord korrekt får du ett automatiskt svarsmail till din webmail. 
Kontrollera alltid detta!

Till en hemtentamen behöver du inte göra en tentamensanmälan på förhand. 

Skrivtid för hemtentamen varierar mellan några dagar upp till en hel termin. För information om 
en specifik kurs, se kurskompendiet. I undantagsfall, som vid särskilda behov för dyslektiker eller 
funktionsnedsättning, kan förlängning av skrivningstid ske. 

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 
(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 
vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@su.se). 
___________________________________________________________________________

Salstentamen:

Till en salstentamen behöver du göra en tentamensanmälan. Det gör du via Mina Studier, genom 
www.mitt.su.se. Det är därför viktigt att du har aktiverat ditt universitetskonto.

Normalt är en salstentamen 2-4 timmar och det är endast i undantagsfall som vid särskilda behov 
för dyslektiker eller funktionsnedsättning som förlängning av skrivningstid kan ske.

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 
(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 
vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@su.se). 

Regler vid salstentamen:

Under skrivningen gäller skrivningsvaktens hänvisningar. Varje student är skyldig att efterfölja 
skrivningsvaktens regler och hänvisningar. Följande regler gäller vid salstenta:

Placering: Varje student skall placera sig där det finns en skrivning utlagd eller där 
tentamensvakten anvisar en plats. Det är inte tillåtet att flytta på skrivningarna.

Lämna skrivsalen: Det är förbjudet att lämna skrivningssalen tidigare än 30 minuter efter det 
att skrivningen börjat.

Försening: Studenter som kommer senare än 30 minuter till skrivningen får inte tentera om 
någon annan student lämnat skrivsalen. Försening innebär inte förlängd skrivtid för den 
student som kommit sent.

Personliga tillhörigheter: Ytterkläder och väskor placeras på plats angiven av 

mailto:studentstod@su.se
mailto:martin.safstrom@orient.su.se
mailto:studentstod@su.se
mailto:martin.safstrom@orient.su.se


skrivningsvakten.

Papper: Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas delas ut av 
skrivningsvakten.

Hjälpmedel: Vid de tentor där hjälpmedel, så som lexikon, är tillåtna kontrollerar 
skrivningsvakten att det inte finns några anteckningar i böckerna.

Förbud att samtala: Det är förbjudet för de som skriver tentan att samtala efter det att 
skrivningen startat.

Toalettbesök: Studenter som tenterar tillåts att gå på toaletten en och en efter att besöket 
anmälts till tentamensvakten. Lista för toalettbesök förs vid varje tentamenstillfälle.

Identifiering: Vid inlämning av tentamen till skrivningsvakten skall giltig legitimation 
uppvisas. Studenten ska också skriva sin namnteckning på anvisat papper, vid inlämning.

Fusk: Studenter som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om hen visar upp och 
lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda studenten möjlighet att byta ut 
det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar.  

___________________________________________________________________________

Muntlig tentamen:

Ett vanligt komplement till skriftlig examination av olika slag är muntlig tentamen. Detta gäller 
främst inom språkkurserna (Arabiska). På muntlig tentamen kan du i de flesta fall endast få 
godkänt eller icke godkänt. En muntlig tentamen görs enskilt med läraren.

Till en muntlig tentamen måste du göra en tentamensanmälan, på samma vis som till 
salstentamen (se ovan).
___________________________________________________________________________

Om plagiering:

Det är bra att plugga tillsammans med sina kurskamrater, men när det är dags att göra tentamen 
är det mycket viktigt att man gör den självständigt.

Det är inte tillåtet att plagiera det någon annan har skrivit, vare sig det är från en klasskamrat, 
från internet eller ur en bok. När du återberättar eller citerar vad en författare har skrivit måste 
du därför alltid vara noga med att referera, d.v.s. ange varifrån information kommer. Om det inte 
är ett direkt citat (vilket måste markeras med citattecken), ska du återge informationen med dina 
egna ord. För mer information om hur man refererar, se t.ex. avdelningens formaliakompendium 
”Formalia. Att referera” (kan laddas ner som pdf  på www.su.se/asia/mena eller hämtas på 
studentexpeditionen). 

Tänk också på att om du ger det du skrivit till någon annan kan du råka ut för att du själv blir 
plagierad, och då kan det vara mycket svårt att avgöra vem som plagierade vem.

Alla hemtentamen kontrolleras genom programmet Urkund innan de lämnas till läraren för 
rättning. Urkund är ett program som jämför tentor med varandra samt söker på internet efter 
likheter i andra dokument.

Att plagiera någon betraktas som fusk, och våra lärare har lång erfarenhet och är mycket 
uppmärksamma på plagiering. Enligt universitetets regler måste all misstanke om fusk anmälas 
till en så kallad disciplinnämnd, vilket i värsta fall kan leda till avstängning från Stockholms 
universitet.



Ytterligare information:

För ytterligare information om tentamensformer vid avdelningen för Mellanösternstudier, se 
kompendiet ”Formalia: Att tentera”, vilket kan laddas ner på www.su.se/asia/mena, eller hämtas 
i utskriven version på studentexpeditionen i Kräftriket 4. 

___________________________________________________________________________

Centrala riktlinjer:

För information om centrala riktlinjer från Stockholms universitet vad gäller examination, se 
regelboken, som finnes på: http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-
avancerad-niva

Relevanta delar av regelboken att läsa igenom kan vara:

- Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

- Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet

- Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

___________________________________________________________________________
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