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 الباب الخامس

 الخالصة و الاقتراحات

 الخالصة .أ

 باحثة على ما يلي:و من البيان السابق خلصت ال

 "كتاب "العربية بين يديك" مهم للطالب معهد "رحمتك ألاثري  .1

البيانات ألامر و التحية و الاستفهام  حول أربع مائة إثنى و ثالثين  .2

واحد  ة ألامر تستخدم الفعل ألامر و لجم واحد و أربعينالجمل، و كان 

عنصر و ستفهام.كالم لا  ثالث مائة و عشرينكالم التحية و  و سبعين

 :ثقافة اللغة العربية فى كتاب "العربية بين يديك" هو

 5.1جدول 

 عنصر ثقافة اللغة العربية فى كتاب "العربية بين يديك"

 لاستفهام التحية ألامر النمرة

ليس فيه الفرق بين  .1

لاتصالية فى ألاسرة و 

 ألاصدقاء و العمل و الدين.

تستخدم كالم التحية الخصوصة 

لقاء و الوداع بمعنى الدعاء و  عند

 الرجاء

يستخدم ألاعضاء ألاسرة 

حرف النداء في الكالم و هو 

يدل على التهذيب و لاحترام 

 بين أعضاء ألاسرة

أن ألامر هو موجز الكالم، و  .2

مباشرة على جوهر الكالم، 

ال يحتاج على الكالم الطويل 

 و لكن باملعروف و املهذب

جال و تستخدم التحية فى امل

الواسع مهما كان املعبر على 

شخص الجديد مثل قال البائع 

على املشتري مثل "مرحبا و تفضل 

 و غير ذالك"

لن يسأل عن ألاسرة  أم 

زوجة املخاطب أم زوج 

 املخاطبة، كأنه غير مهذب

التحية السالم ملن صاحب   .3

 املعروف مثل " السالم عليكم"  

تستخدم املتكلم حرف 

سؤل الثانية و "الواو" فى ال



 

99 
Iis Sabaria Asmawati, 2017 

ANALISIS UNSUR BUDAYA DALAM BUKU AL’ARABIYAH BAYNA YADAYKA DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB SISWA PONDOK PESANTREN RAHMATIKA 
AL’ATSARI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 الثالثة و ألاخر.....

 

محتويات املحادثة هي العلم    .4

الدين لاسالم و علم الذي 

يتعلق باملوضوع  حتى يعرف 

 الطالب املفردات

كانت املحادثة لاسترخائية    .5

يسير بين ألاصدقائي الجديد 

 أم ألاصدقائي القديم

املستخرجةكاانت  .3
𝑡

املأخوذةو    14,4=  
𝑡

  =005%: 27𝑡  =1 ,7 

مردود إذن عنصر الثقافة اللغة العربية في كتاب "العربية  H0ف  

بين يديك" يتأثر إيجابي على مهارة الكالم اللغة العربية لطالب معهد 

 "رحمتك ألاثر" لسنة إثنتا عشر

 الاقتراحات .ب

 للمدرسين .1

أن يفهم املدرس عنصر ثقافة اللغة العربية فى كتاب الدرس 

 و يعلم املدرس عنصر الثقافة للغة العربية  الذى يستعمله املدرسا

 للطالب .2

كان ثقافة اللغة العربية مهم جدا للطالب غير ناطقين بها و 

 لذالك يجب على الطالب ألن يفهم الثقافة بالجيد.

 للباحثين .3

أن يبحث الباحثين ثقافة اللغة العربية حتى فيه رسالة 

ملساعدة املدرس و الطالب فى غة العربية، العلمية عن ثقافة الل
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تعليم اللغة العربية على الخصوص لترقية مهارة الكالم الطالب و 

 املدرس.


