
 

 الباب الخامس
 نتائج البحث

 
 نتائج البحث  -أ

 :ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث النتائج التالية بناء على العرض
خدمة جيدة وبالشكل  بالصور هذا الكتاب دروس اللغة العربية خدمحمتوى املادة:  -

والتحدث أكثر  وجيعل احلوار كمدخل أساسي فلذا يركز على الفهم الفىن اجليد
 على مبدأ القراءة، ويهمل مهارة اإلستماع.  بشكل مباشر، مث

لغة العربية الفصيحة واليستخدم اللغة الوسيطة الكتاب ال يستخدمحمتوى اللغوي:  -
وقد أعد الكتاب دروس اللغة العربية يتعامل مع  .ويضبط بالشكل إىل حدا ما

 . اإلجتماعية واملواقف واملدرسية بالتوازن البأس به، يرد فيه الثقافة احمللية املنزلية الثقافة
 بشكل يعاًف كل مهارات اللغة وعناصرها بالتكامل ويدرب عليهاحمتوى الثقايف:  -

 هبا يتمثل اليت والتوازن الثقافة اإلسالمية بشكل كاف على الكتاب ويراعي. كاف
نا أن هوسنجد  .مواقف وأمناط العربية اإلسالمية هبا على تراعي اليت موضوعاته يف

تقدير جيد وكاف، وسوف يتعرف  على دروس اللغة العربيةاحملتوى الثقاىف يف كتاب 
 على قدرة الدارسني خاصة يف على أمناط ثقافية العربية اإلسالمية ومناسبة الدارسون

 .املستوى املبتدئني
 
 توصيات البحث  -ب

 :بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث توصيات التالية
 إعداد عند تعليمي ككتاب املؤلف خاصة ينبغي للكاتب أو املؤلف، -1

 الدراسية يستخدم احملتوى الثقايف، ألن االهتمام بتعليم احملتواها املواد
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والكالم  االستماع األربع، اللغوية الثقايف كاالهتمام بتعليم املهارات
  والكتابة والقراءة

 وطرق وأهداف وموضوعات وكذلك للمدرس، أن يراعي أشكال -2
 .احملتوى الثقايف عند تعليم اللغة العربية متعلي ووسائل

 
 ت البحثامقترح  -ج

 :التالية بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث املقرتحات
هذا البحث يهتم بتحليل احملتوى الثقايف يف الكتاب التعليمي دروس اللغة  إن -1

من وزارة الشئون  3102 العربية للمدرسة اإلعدادية على أساس منهج
بقية األجزاء  الدينية االندونسية، وأن يصلوا هذا البحث يف أوجه أوسع يف

 اليت األخرى الكتب يف الثقايف احملتوى حتليل وكذلك من املمكن
 جسر العربية كتاب متثل أيضا موضوع الثقافة العربية على سبيل املثال

   .للثقافة، والعربية ل الناشئني وغريها
 نيالعربية للناطق اللغة تعليم برامج ضمن الثقافية فداهديد األحتحنتاج  -2

 ما يؤكد هر أنشطة التدريس وطرقهأخرى بصورة واضحة، ومن مث تظ بلغات
 احملتوى يف أو علمملأو يف إعداد ا هوكذلك يف أساليب التقومي وأدوات ا،هقيقحت

  . نيللدارس ميقد الذي


