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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

LÍNGUA ÁRABE II 

ARABIAN LANGUAGE II 

 

           6 ECTS 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

 

Mestrado em Estudos Asiáticos / 1.º Semestre / 2018-2019 

Master In Asiatic Studies / 1st Semester / 2018-2019 

Curso Livre / Short Courses 

 

3. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE 

CURRICULAR 

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE 

CURRICULAR UNIT    
 

Sanaa Boutchich            

          

4. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE 

CURRICULAR 

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT   

------------------------------------------------- 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT     

 

Objectivos: O objetivo deste segundo semestre é aperfeiçoar a escrita e a leitura assim 

como adquirir novas noções de gramática, reforçar as expressões e o vacábulo coloquiais. 

Ouvir textos em árabe clássico e em dialecto, participar em diálogos fáceis do quotidiano e 

aprender a escrever frases simples.    

Competências: No final do semestre, os alunos deverão saber criar pequenas diálogos, 

saber distinguir entre as letras foneticamente semelhantes, escrever frases 

gramaticalmente corretas, compreender textos simples de árabe clássico, Saber conjugar 

os verbos triliterais no presente e no passado 

 

Objectives: The objective of this second semester is to improve writing and reading as well as to 

acquire new notions of grammar, to reinforce expressions and colloquial vocabulary. Listen to 

https://fch.lisboa.ucp.pt/course/lingua-japonesa-i-145
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texts in classical Arabic and dialect, participate in easy everyday dialogues and learn to write 

simple sentences.  

Skills: At the end of the semester, students should be able to create small dialogues, distinguish 

phonetically between similar letters, write grammatically correct sentences, and understand 

simple classic Arabic texts. verbs. Know how to conjugate triliteral verbs in the present tense and 

in the past tense. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

 A frase verbal e a particularidade do árabe em colocar o verbo antes do sujeito 

 A frase nominal e o conceito de sujeito e predicado 

 A concordância em  número e em género entre os substantivo e adjectivo 

 O verbo de quatro letras – quadriliteral 

 Conjugação do verbo no futuro, no passado e no futuro. 

 A anexação 

 Os números 

 Os pronomes interrogativos 

 As partículas de negação no presente e no passado 

 audição e visualização de diálogos e textos gravados. 

 Exercícios de leitura, conversação e ditado 

 

 The verbal phrase and the particularity of Arabic in putting the verb before the subject 

 The noun phrase and the concept of subject and predicate 

 The concordance in number and gender between the noun and adjective 

 The four-letter verb - quadriliteral 

 Conjugation of the verb in the future and in the past  

 annexation 

 he numbers 

 Interrogative pronouns 

 The particles of negation in the present and in the past 

 Listening and viewing dialogues and recorded  texts. 

 Exercises with reading, conversation and dictation 

 Compreender aspetos da cultura árabe relacionados com o dia-a-dia, incluindo 

expressões culturais importantes comummente usadas entre amigos e familiares.  

 



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION) 

 

Ensino: o metótodo adotativo na aulas têm uma natureza explicatico, os alunos são 

convidados a participar no desenvolvimento da aula, atraves dos TPC, de perguntas, de 

leituras e de dialogos entre eles.  Neste primeiro nível, o processo de aprendizagem 

baseia-se na explicação e na repetição para consolidar o conhecimento. 

Avaliação: A avaliação dos alunos baseia-se nos seguintes elementos: 

 Teste escrito (60 %),  

 Participação nas aulas (20 %)  

 Trabalhos de casa (20 %). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: the adobe method in the classes is an explanatory nature, the students are invited to 

participate in the development of the class, through the TPC, questions, readings and dialogues 

between them. At this first level, the learning process is based on explanation and replication to 

consolidate knowledge. 

Evaluation: The Students evaluation is based on the following elements: 

 Written test (60%), 

 Class participation (20%) 

 Homework (20%) 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 
 

 António Dias Farinha, Curso de Árabe, Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos, 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Lisboa, 2001. 

 Badr Hassanien, " O Particípio Passado em Português e Exame Contrastivo com o 

Árabe", dissertação de mestrado, FLUL, Lisboa 1997. 

 Gérard Lecomte et Ameur Ghedira, Méthode d'Arabe Littéral. Premier livre, 

Librairie Klincksieck, 2002. 

 HANN AL-FAKURY (1978) História da Literatura Árabe. Beirute, Al-Bulicia 

 Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal and Abbas Al-Tonsi, Al-Kitaab Fii Ta Callum Al-

cArabiyya: Part One, 3rd Edition, (2011). 

 Mohammad T. Alhawary, Modern Standard Arabic Grammar, Wiley-Blackwell, 2011. 


