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Descrierea generală. Obiective și competențe urmărite 

Prezentul curs este destinat celor care își doresc să-și dezvolte competențe de bază în 

domeniul limbii, culturii și civilizației arabe, în scop academic, profesional sau personal.  

Scopul principal al cursului este acela de introduce cursantului elemente de bază în 

domeniul limbii și culturii arabe astfel încât, la finalul celor 20 de lecții, acesta să fie capabil 

să scrie, să citească și să formuleze propoziții nominale în limba arabă literară și, de 

asemenea, să poată să aplice elemente de conștientizare culturală  în diverse situații cotidiene.  

Pentru ca acest lucru să devină realitate, cursul este împărțit de așa manieră încât, după 

fiecare lecție, să fie asimilate noțiuni noi de gramatică, de vocabular, precum și de cultură și 

civilizație, prin utilizarea unui limbaj practic, util și gestionabil.  

Sarcinile suplimentare vor fi stabilite într-o manieră care să permită fiecarui cursant să 

consolideze ceea ce a învățat în clasa virtuală.   

 

Structura cursului 

 

Curs 1 

 Forme de salut. Reguli de bază în interacțiunea cu celălalt.  

 Înțelegerea și asimilarea regulilor de comportament verbal și non-verbal în lumea 

arabo-musulmană.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (1)  

 Perfecționare legare litere 

Curs 2 

 Spațiul arab și limba arabă. Cine sunt arabii? Contribuția arabilor la civilizație.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (2)  

 Perfecționare legare litere 

 

Curs 3 

 Perioada preislamică și islamul.  De la politeism la monoteism. Profetul Muhammad. 

Coranul.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (3)  

 Perfecționare legare litere 

 

Curs 4 

 Vestimentația bărbatului arab.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (4)  

 Perfecționare legare litere 

 

Curs 5 

 Vestimentația femeii arabe.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (5)  

 Perfecționare legare litere 

 



Curs 6 

 Gesturi permise și interzise în relația cu persoanele din lumea arabo-musulmană.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (6)  

 Perfecționare legare litere 

 

Curs 7 

 Familia. Conceptele de onoare și rușine  în spațiul arabo-musulman.  

 Alfabetul arab – scriere și pronunție (7)  

 Perfecționare legare litere 

 

Curs 8.  

 Trib, tribalism și assabyyah.  

 Perfecționare conectare litere prin citire a diverse tipuri de scriere.  

 Identificare litere în presa scrisă, tipărită 

 

Curs 9 

 Noțiunea de timp în spațiul arab, de ex:” insha’llah, ‘bukra” etc. Anotimpurile.  

 Vocale scurte și vocale lungi.   

 Simboluri utilizate în limba arabă (shadda), sukoun, tanween; taa marbuta, alif madda  

 

Curs 10 

 Spațiul personal. Socializare și încredere. 

 Cifrele de la 1 la 20.   

 Silaba și trei reguli generale 

 

Curs 11 

 Sărbători religioase și calendarul islamic. Zilele săptămânii. 

 Litere solare și lunare.  

 Articolul 

 

Curs 12 

 Hai la masă! Etichetă și tradiții: beduini vs. sedentari. Mesele zilei.  

 Genul și pronumele personal în limba arabă 

 

Curs 13 

 Limbajul corpului. Ocupații.  

 Pronumele posesiv sau atașat și pronumele demonstrativ la singular – de apropiere și 

depărtare 

 

Curs 14 

 Oferirea și primirea de cadouri. Wastah.  Tări, orașe, naționalități și limbi.  

 Adjectivul 

 

Curs 15 

 Negocierea prețului. Diferența între souq și business.  



 Substantivul 

 

Curs 16 

 Expresii religoase utilizate în comunicarea de zi cu zi.  

 Propoziția nominală 

 

Curs 17 

 Importanța rugăciunii de vineri.  

 Da și nu.  

 Prepoziții 

 

Curs 18.  

 Termeni islamici.  

 Texte. Practică citit, scris, tradus 

 

Curs 19 

 Moscheea. Mihrab. Minaret. Minbar. Reguli de respectat.  

 Texte. Practică citit, scris, tradus 

 

Curs 20 

 Al-Aqsa, Mecca și Medina.  

 Texte. Practică citit, scris, tradus 

 

 

 


