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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التحليل التقابلي
من اإلاناهج التي اعُتمد  عيهادا  دل ادش اإلا دلخا ا باعدم ادتغي  اليندم ال اوءدم  دل  د   عيد  

الينددددم التي ءاددددف مددددا لغددددتق اددددد التهيءش التاددددااال ي  اإلاددددن ج التاددددااال    الدددد    ادددد   عادددد  مها لددددم 

تفلءك ألاوظمدم الين ةدما التد تءم   التدت ءم   النه ةدم   عاه  غلدض  ا  لداتةم لينتد   ألا  

 لي ق ق عا  الاختخ اا  الاتفاقاا.  مػ اإلاااتوم ا   تيك ألاوظمم تاه عغيمضا لينم ااوءم اإلا

 التدددد ا   ممددددا هعددددا  طدددد  ت حددددي تتةاددددم التهيءددددش التاددددااال  ددددل تدددد لءش عا دددداا الددددتغي   ددددا ت  

 -ا    هتددش التدد اخش الينددد   عندد ما    دد  اإلادددتغي لددد  غلددض  اا    ضدد ضاتيددك التدددي   اللغددى  

خاعدددددءم عددددد تءم ي  عدددددت ءم ي  مللمءدددددم ي  وه ةدددددم ليندددددم ألا   دددددل اليندددددم  -الين ةدددددمذ  الاعه اجءدددددم 

(1)ألاجنبءم  
  

عا  الغداهاا النياءدم سءيت  الينم ألا  مها لم  ؤه   ط   ذلك الت اخش  من ال اضح ي 

 ءهددا ن اإلاددتغي  اج ددكات تيددك الغدداهاا مددن  اللخمءددم إلاددتغي  الينددم ال اوءددم خددخن عغيمضددا  وياضددا  

مم.ساام 
َّ
تغي

ُ
 لنت  ألا   ط  الينم ا ل     اإلا

 طددد  مها لدددم ه دددػ ذلدددك التددد اخش  ا دددكة مدددن اإلا دددلخا النا غدددم مدددن   قددد  و ددد  ذلدددك الينددد ة  

لالغتبءددددددم  الغحك دددددم  اءدددددد   منتمءددددد    طدددددد  يسدددددت  لن ةددددددم  ااددددد   تتددددداه  وظددددددام   لنددددد ة   لينتدددددد  

مدددددن م دددددش الغتبءدددددم  ؤلاو ي   دددددم   دددددا  ط   ي  ا دددددك منتمءددددد   تنتمءدددددا   طددددد  يسدددددت  الينددددداا ال دددددامءم 

؛  نءم الالدا  عاد  م دلخا ي ت بءم -ن  سامءم  ل ا   ي  ال اوءم تنتمي  ط  يست  اليناا الض

 عغي   ا ا ما عحك واتق االينم ألاختى مناما. 

 ق  ذ ب الل  ك    ط  ي    هاتس الينم ألاجنبءدم   اجد  عدغ بم ي حدك  دل عغيد  تيدك اليندم 

 جددددددد ة الاخدددددددتخق اءنادددددددا  بددددددد   لنتددددددد  ألاعددددددديءم    دددددددك   ج  تةدددددددم  ا نمدددددددا تتلدددددددا ن تيدددددددك   ذا لاوددددددد 

(2) التغ بم  ذا اعهاها  ج ة ال    ا   الينت    
 

   ددددداتيا ا عاددددد  اسددددد يللغ اللغددددد اددددد   وددددد ع   مددددن عميءدددددم  غلدددددض  عاددددد  ذلدددددك  تقدددد ا   بنددددا   

ع ددددد   تيدددددك اإلا جددددد ه   دددددل اليندددددم ألا  سدددددتعم عميءدددددم اسدددددوءغاي ال كا ءدددددب  التدددددء  الين ةدددددم التدددددي 
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   عادد  عميءدددم عددغ بم اسدددوءغاي ال كا ءددب  التدددء  الين ةددم التدددي ت تيدد  عدددن لبيإلايجددد بللنقدد 

  .السلبي بللنق تيك اإلا ج ه   ل الينم ألا  

  لغش   ا ال كش   ضح ذلكا

 

 
 

 تاادد     ددل Robert Lado   ت بددتا وه الغددال  ألامتةكددف   طدد  ضدد ت  دد ا التهيءددش  يغدد ى 

 ل ق ل ا     ا ذلك الي اوءاا عحك ال اا اا   ال   ياتع  ء   ائ   ال تاساا التااايءم ذا ت  

   الت ددداتي الغميءددددم يا وددد  ي  اإلادددد اه ال تاسدددءم التددددي تدددد   عددد اه ا عادددد  يسددداس مددددن اإلاااتوددددم 

الددم  ددل ع ددضءش تنددا ن  الينددم  الضاه ددم ادد   الينددم ألا   الينددم الضدد ق يها  طدد  وتددائا    ااءددم   غَّ

(3)   الض ق   ل يقتت م   مملنم.. 
 

     يا ق التهيءش التاااال  ط  اخام ي  اقا

  هص ي ج  الاختخق  الو اا  ا   اليناا. .1

 التن ؤ ااإلا لخا التي تن ا عن  عغيء  لنم يجنبءم  مها لم تف  ك   ة اإلا لخا. .2

 (4) ؤلاسضا   ل تي ةت م اه هتاسءم لتغيء  الينم ألاجنبءم.   .3
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 مددن ال اضددح ي  التهيءددش التاددااال لغتمدد  عادد  تن ؤةددم ألاخيددا  التددي  ملددن ي   اددػ  هاددا 

اإلاددتغي  مددن خددخن   ادداق الغددامي    ددل م ددان الغميءددم التغيءمءددم عادد  الاختخ دداا  الاتفاقدداا 

  ا   الينت   ألا   ال اوءم من خخن اإلا ت ةاا الين ةم اإلاتغ ه .

التاددااال  دد ة الي ائدد  ممدددن لضدد  عخقددم اتغيدددء   مددن  دد ا التهيءدددش فءددد     مددن ادد    ودد

 الينااا

 :مل و املحتىي التلليمي 

؛  ودد  وادد   دداعف  ددل اإلاتت ددم ألا طدد  ممددن  فءدد    مددن  دد ا التهيءددش مغدد  اإلاهتدد ى التغيءمددي

تيددددددددك الاختخ ددددددداا ادددددددد   ألاوظمدددددددم الين ةددددددددم  مددددددد ى   دددددددد ا  اإلااددددددددتتاا  ي   لدددددددػ وتددددددددب عءنءددددددد 

  سددد ا   ءمدددا تاددد    تي ءاددداا  تددد تة ااختخ ددداا  ةهدددا ن امدددا ل ددد  خيدددش تيدددك الا  التغيءمءدددم

  دددض   دددل ادددش اإلا دددلخا النا دددام عدددن تيدددك الاختخ ددداال  تغيدددق اددداإلافتهاا ي  الا اعددد   ممدددا 

 الين ةم.

   
 
 ا مامللل

ال قدد ق عادد  اإلاغددا  ك الغيمءددم اءدد   ملددن مددن خددخن اعتمدداهة عادد  وتددائا ذلددك التهيءددش 

اإلاتغيمد   ووء دم مددا  ملنندا ي    دمء   الاعدي ا  اليندد    اإلان لءدم لخخيدا  التدي  اددػ  هادا 

ا   الينت   ألا   ال اوءم   ألاس اي ا  اءاءم الكامنم  تا    ة ألاخيا   مها لم ايضا مدن 

ت   بددالي ػ و  ملددن لكددش مغيدد  جاوددب  تخ هاددا  ددل الغميءدداا التغيءمءددم اإلاا يددم مددن جاوددب  خدد

خت عدددا عنددد  عغددد ه الينددداا التدددي  تكيمددد    ادددا  اليندددم ادددات  اددد   اليندددم ألا  ليمتغيمددد   ي   

اتى يو  ق      عغ بم  ل عغيء  يانا  لنم  اا  ؛ لغ   ق تت  عا  سدبءش اإلا دان   ال اوءم

عادددددد   تاددددددا  تيددددددك الينددددددم ألا  لضدددددد   مها لددددددم  ضدددددد  الاختخ دددددداا  الاتفاقدددددداا اءناددددددا  بدددددد   الينددددددم 

  اإلاتغيمم.

ال تاسدداا التااايءددم التددي  وءهضددا ال دداا     وتددائا تيددك   نددا  ملندد   اددو ال قدد ق عادد  

 لي تةهم اإلاتغيمم التي   تس لضا.  النظت  ل م ى مخ متاا

   
 
 اماملتلل

ي  لناش و   من اإلاتغيم   ذ   الضمم الغالءم ال   ل يا  هتا دم االنظدا  اليند   ليندتا  

اإلاتغيمددددددد   عاددددددد   قدددددد  يعدددددددااتحي ال   دددددددم اءنمددددددا تي ددددددد  مدددددددن  غدددددد  ألا    الينددددددم اإلاتغيمدددددددم. 

   كدددددا  ا لددددد اي يواددددد  و لغيمددددد   مااتوددددداا اددددد   النظدددددا  الينددددد   ليندددددتا  ألا   اليندددددم الغتبءدددددم

   الا اع  اإلانظمم لينتا  ألا  مغت م جء  .
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ا عادددد     ددددك مددددن متغيمددددي الينددددم ال اوءددددم  ددددل ؤلا دددداه  الل  ددددك  مددددن وتددددائا  لدددد ا و  غدددد ن    ددددك  

 م ألاخ ك  من اإلا تفء  ن.   ل ا جغيت   ل اإلاتت التهيءش التاااال

ا آلا    ء  ُ ي ق التهيءش التاااال؟   لغش من ي ثك ألاسايم    اا 

 إلاجراءات الللم  للتحلي  التقلبلي:

 ي  تي ءق التهيءش التاااال  تلمن يتبغم  جتا اا  هلا  Whitman  (5)ذ ت  ةتما   

 الىصف:  -أوال

اإلادددددتاه اإلاااايدددددم اءنامدددددا  عحدددددك اإلا دددددت ةاا  اددددد جتا   عددددد  هقءدددددق  مهددددد ه لينتددددد    ةتهادددددق

دددا ا عدددف    الين ةدددم اإلاتغددد ه ا التددد تءم   التدددت ءم   النه ةدددم   ال اا ءدددم ه   قءددد ه ي   مييا 

 ت اا إلاا    متغاتق عيء   ل ات ا  اإلان ج ال عفف. ؛مه هاا

 :  الا تيلر -ثلنيل

 ددل  دد ا ؤلاجددتا    تددات اإلاهيددش التاددااال ي ددكاو ي   دد ا ت لن ةددم  غءناددا  سدد ا  يلاودد  ق اعدد  

ي  تت ءدددب ي  عدددء  ي  ا ك دددا  إلاااتوتادددا انظائت دددا  دددل اليندددم ألاخدددتى   عميءدددم الاختءدددات  ددد ة تكددد   

 غامدددددش الو ددددداا    ذ  ددددد  اإلا ددددد ك ألا ن  ا  لددددد  ألاخ دددددك  دددددل عميءدددددم التااادددددش   يددددد   مدددددن مهك مدددددم 

ي  واددات  ادد   الفاعددش  ددل الينددم الغتبءددم  الاسدد  اإلا ددت ت  ددل الينددم ؤلاو ي   ددم  اددش واااددش   دد ن اإلاا

   بد   يوظمدم ؤلا دتاه  Objectامدا  ااايد   دل ؤلاو ي   دم  الفغش االفغش   اإلافغ ن اد   دل الغتبءدم 

م ت ى م عحك   ل ا تت  اإلااااي  ا لم    ل الغتبءم انظائت ا  ل الفت  ءم ي  ألاته م ي  ا ك ما 

  لددددش ذلددددك  الضدددد ق اإلا  دددد   وتددددب عءحددددي اإلاهيددددش  دددد  مدددد ى ة مددددن اإلا ددددت ةاا الين ةددددم تيدددد  يخددددا

 .  اه    ة التاااخا  ل اش م لخا عغيء  الينم ال اوءم

 
 
 :  التقلب  ذاته -لثللث

 دد ذا يملددن  عدد  النظددام   اليندد ة    غدد  الاختءددات ت ددت  عميءددم اإلاااتوددم التااايءددم ذا اددا  

   اختءددددات ال حدددى الين ةددددم التدددي سددددت ت  مااايتادددا  قمنددددا  غميءدددم اإلاااايددددم ألا   الينددددم ال اوءدددمليندددم 

 
 
  انءم

 
 انءم

 
     لخ

 
 .  اتى وهتش النوء م الناائءم ل لك التاااش  لخ

 : وضع تصىر مسبق للتنبؤ بلأل طلء أو الصلىبلت -لرابل  

اا خيددا  الين ةددم ي    طدد  التن ددؤ  انددا  عادد  ؤلاجددتا اا ال خاددم ال ددااق ذ ت ددا   ملددن الت عددش

عدددددن تتةددددق   ددددػ تدددد تأ  تمددددف ليتددددغ باا  ي  عدددددن  التددددغ باا اإلات قغددددم لددددتغي  الينددددم ال اوءددددم 

 ا.ا ذاتء  تتةق تي ءق النظتةم النف ءم  الي اوءم اإلاتبنا  تي ءا  

                                                           

 (131اللسانيات التطبيقية )ينظر: تعليم العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء ( (5



 
 

]6[ 
 

 :التحلي  التقلبلي الانتقلدات التي وجهت إلى

الاوتاددداهاا التدددي اا لددد  ت  دددءن ال ندددتاا اإلان لءدددم لددد  ل دددي  مدددن ج التهيءدددش التادددااال مدددن 

 ل ال ق  وف    كي    ة الاوتاداهاا ادا  ا    دكا لي هد  عدن لتيك اليتةام من ال تاسم   

مددددن ج  خددددت   ددددش م ددددلخا عغيدددد  الينددددم ال اوءددددم    دددد  مددددا تم دددد   ءمددددا  غدددد  عددددن مددددن ج  تهيءددددش 

 ألاخيا  .

   (6) التهيءش التاااالا   ا جاوب من الاوتااهاا التي  جض   ط  

o  اعت ات تهيءش ألاوظمم الين ةم ا   الينت   ألا   ال اوءدم ا  دش ألاسداس  دل م اجضدم عدغ باا

عغيددددد  اليندددددم ال اوءدددددم  مدددددػ يوددددد  لددددد    و جاو دددددا  ااددددد ا مدددددن ج اودددددب عدددددغ بم عغيمضدددددا   اددددد  عحدددددي 

لتدي ت غدش  غد  يص اي   ا الات اة االفت ق الين ةدم اد   الينتد    ي ميد ا الفدت ق الفته دم ا

 ق  تلمن  تا  ذلك يس اي هاخيءم ي  خاتجءم  تف ق   عا  ا ك    ل عغي  الينم   اإلاتغيم  

 عن النظا  الين   وف  .

 قدد  ته يوتدددات التهيءددش التادددااال  دد ا الاوتاددداه ااودد  لددد   اددش ياددد  مددنا  خت عدددا مؤس دد ي  ددد ا 

لتيددك ألاخيددا   اددش تبمددا لاودد   اإلاددن ج    اخددتخق النظددا  اليندد    دد  ال ددبب ي  اإلاتدد ت ال اءدد 

 اللغ  عن    يوا  اهع ا يو  اإلات ت التئ   لتيك ألاخيا . وايم 

o  الا ن اا  الاتفاقاا ا   الينت   من ألام ت اإلاغءنم عا  التغي   انا  عاد  الو ي دش الضتمدف

  لددد   هقءادددا ليءدددا  ذلدددك ي   جددد ة ال ددد   الاتة دددم جددد ا اددد   لنتددد   مغءنتددد    تا دددا ليتدددغ باا

ألامد ت عغيمدا؛ وظدتا  طد  ي  اإلادتغي  لغتحك دا مو دا ام ع دا اا ليءدا   لد لك  ضد  و  غلض  يعغب 

 مدددن  ندددا  جددد وا ات ا دددا  خدددت  اددد نا     جددد ة  لغ ك دددا    دددك الا تمدددا   بالتددداطل   وددد  و  م ددد  اءنادددا.

    الينتددددد    دددددد  ألاعدددددغب عغيمددددددا  ا نمدددددا لغدددددد  مدددددن ال ددددددض لم عغيددددد  الاختخ دددددداا اءنامدددددداال ددددد   ادددددد 

 ةؤةدددد    الت تةددددب الغماددددل  ددددل  غدددد  ال تاسدددداا  ممددددا هعددددا الدددد غ   طدددد  اق ددددكا  عغدددد  ش تئدددد    

  ة ض   ال كش التاطلا  تم ش  ل قيب الضت  الو ي ال تيسا عا  عاب.
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o 
ال دامش لكدش ي دكان الغخقدم اد   الينتد    د ا ؤلاجدتا    ذ مدن التدغب ا  تدت عغ بم 

امددا   غينددا و وظمدد    طدد  الفددت ق التددي تل دد  عناددا  دد ة ال تاسددم..    ممددا و تةددب  ءدد  

ي  لللدددددد  ال اادددددد  عددددددن  جددددددتا  التاااددددددش ادددددد   الينتدددددد    ددددددل م تيدددددد  اإلا دددددداوا  يعدددددد اا  

 مفتهاا  تتا ءب .

o اددددا قدددد  تفددددتب عيءنددددا متيي دددداا لغدددد  التهيءددددش التاددددااال هتاسددددم تن ؤةددددم  ا بيدددد ت   ددددل م يضددددا يو

 مغءنم عن   ع اه اإلا اه التغيءمءم ا  و اج   ن ك ما ا  ك ناة.

ااوددددد  لددددد   ادددددش ياددددد     ا مكدددددا   ددددد ا اإلادددددن ج ي   تن دددددا ا مءدددددػ   غلدددددض  عاددددد   ددددد ا الاوتاددددداه  ةدددددته

 .ألاخيا    بمنتهي ال ام  التا  

o  ال اتسدددددد    ددددددل عغيددددددء  لنددددددم ي  مها لددددددم   ددددددػ اخت دددددداتاا لته  دددددد  التددددددغ باا التددددددي   اجضضددددددا

يجنبءددم   دددل  دد   يسدددي ي التهيءددش التادددااال  لغحدددي  ددت ت    دددػ اخت ددات لينددداتا   اكدددش 

لنددم عادد  ادد     ددا  ولددػ اخت دداتا ليندداتا   االو ي   ددم عددن عغيمضدد  الغتبءددم   اخت دداتا 

  خددددددت ليندددددداتا   االفت  ددددددءم عددددددن عغيمضدددددد  الغتبءددددددم    لدددددد ا.  ذلددددددك ي  التددددددغ باا التددددددي

 ل تاساا التااايءم ت تي  من لنم  ط  يختى.تل   عناا ا

o  ي  التهيءدش التادااال لغدد ع تتةادم التد تي  التددي تت د  عادد  اإلاغيد  و عاد  اإلاددتغي  الد     ددب

 ي   ك   ج  ت الغميءم التغيءمءم.

 

 

 

 


