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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اإلجراءاث التفصيليت للتحليل التقابليهن تابع/ 
 (1) كيف هقارن بين بنيتين هحويتين؟ -اثاهي  

اا وقااينيت ااهن ياا نغاا ن ياا نن-أنيختلااعنه اا نغاا نلظااأ ن  ااز نتي  أنصاا  كمااأن لنلمااةنلظاا ن  أ  

إلانطاأ ي نك نهماأنيتتمياألنى الناللظا ننكأ نالص تي نبيلناللظتيل  اضي ،نوالطببنغ ناملشتر 

اق من يي يلنبهأ،نوهذانها نضازنت تاتاأ نامل ظ نال  زنهننتملمن تانلنلماةنن-أتياي أن ي  

 أ.  ز نوقينيت هن عن حيهأن ي   نأنيختلعنه  نغ نلظأ   أن ح ي  لظ ن  أ   

،نأللنالقواعةةا النحويةةاونالبنيةةا النحويةةا لنه ااأفنتزقااأنباايلننوبياياا ندبااين لن زكااشنه اال

 اااأياننهم اااأنغااا ن  اااأهنليلاااايمناللظااا نلل اااأ  يلن ظيرهاااأن اااانن اااي ةن لااامنل يااااأل نهاااذانالت زياااهن

؟ن ونبمينااآنر اازن ااأنيااي ةنضاامنناهتمااأمن  ااأهنليلاايمناللظااأ ننهم ااأالجأ اابنال حاا انو ااأندن

 املطت  نال ح انو أندنيي ة؟ألاج بي ن نن

يلاااانن لنال  اهااااايننالقواعةةةةا النحويةةةةادننالبنيةةةةا النحويةةةةا ااااأننهم ااااأنغاااا نهااااذانامل ااااأهنهاااا ن

تت اااامنن حيأ ااااأنليزي ااااأ نت لييياااا نلي أصاااازناللاااااام،نوتتم ااااةناملشاااالا نال أ اااا  ن ااااننهاااااذان

ال  عن ننال ح نغ ن طأل  ناليارصنبتيزيعنتضامنوال أهاةنوامل يا هنبا نوىهازالنالملماأ ن

نغاا نالجمااةناملختل اا ،نوبمااأن لنك يااران اانن تحااين ناللظاا نألاصاالييلن   طاالمن ياارنقااأ ريننه اال

املصطلحأ نال ح ي ن ونالتيزفنهليهأنو يرن لميلنكذلننبألي أصزنال ح ي نللظتهمننليزيع

 تاني  سنىيلناهت أرنهذانال  عن نناملشلا نضمنن لأمنليلمناللظ نألاج بي .

وليبرنال تي نال ح ي نهاننال ضاأ ةنالصايأ ي نامل  ما نالساعنلطاتيمللأناللظا نللتي يارنهانن

ناملاييز  ن يألنوهاقأ ن أص ،ن ت  ناللظا ناليزبيا نه اأفنتازينك يارنبايلنتزكيراعنمسارن حماي(

ها اأ نإلاهازالناليدل نه لنال أهليا نوامل ي ليا ن انن ااهنونمسارناملييُزن حمي ن ننحيثن

                                                           

وما بعدها بتصرف( تعريب  33، ضمن كتاب التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ) نُقل هذا اجلزء من مقال مرتجم لروبرت الدو( (1
عمدُت إىل التصرف يف النص ألن هناك من املسائل ما ينطبق على اللغة اإلجنليزية لغة  وحترير د. حممود صيين، وإسحاق األمني.

عن عدم وجود قوانني مطلقة للصحة وأن علينا تقبل خطأ  33املقال األصلية وال تنطبق على اللغة العربية، من مثل حديثه يف 
 االستعمالفق االستعمال احلايل هلا على يد املتكلمني هبا، ومعيار الدارس غري الناطق باللغة إذا أخطأ فيما خالف القواعد القدمية ووا

لصحة، خبالف لغات أخرى ينظرون إىل اللغة على أهنا يف اللغة العربية على سبيل املثال ليس من سبل االحتجاج أو اعتبار ا اآلين
 املستعمل ال ما ينبغي أن يكون مستعمال.
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،نويتاااااا ل ندن  قيياااااا نالملمااااااأ ن ا ااااااةنالجمااااااة،نتألجملاااااا ن لمااااااأنتحزكاااااا ن م  أ هااااااأن ااااااحيح 

 نهزال.ا تافناملينآنتيهأن ننا تافنحزكأ نإلا 

لنضااابيةنامل اااأهنىلنكاااةنيلااانندباااين لنييركااا نالااايارصن ص صاااأنىيانا تل ااا ناليزبيااا نه ااا

بحزيااا نليدلااا ناليا اااأ نإلاهزابيااا نه ااالنيملاااننتحزياااننه أصااازنالجملااا نن-ك نهاااأنلظااا نتحليليااا 

الملماااا نن  قيياااا  ااااأندن طاااامذنبم ااااةنهااااذانالحزكاااا نغاااا نهااااننلظتاااا نألام،نتماااانناللظااااأ نن-املينااااآ

نوتم ااةنيلااننن، مااألن ياايلندنتتياايا نال ح ياا نوى مااأنللااأ اللظاا نن اليأسلاا نو اهااأناللظااأُ  ال  ااأم 

 الصي ي .

غااا ناللظااا ناليزبيااا ن ااا ان ااانن ي أهاااأنوولي تهاااأنال ح يااا ،نتملمااا ننموقةةةل الة مةةةاوقاااين ظيااارن

ن ألاب( ن  تاي لنلايدلتهأنه الناضامنما ت،نبي ماأنليتبارنالملما ن مكزيم ن  انغا نق ل اأ نمكازيم(

نكاااااازيم( ،ن الااااااذان   نى اااااالنهااااااذانالتظيياااااارنغاااااا ناليدلاااااا نناليأ ااااااةو يا هااااااأنصاااااا  نغاااااا نق ل ااااااأ نم ألااااااب(

  قعنو  مناللام.وال لي  نال ح ي نكمأنه نواضحنهأ ةنامل

ل ضأ ةنامليي  نه لنتلمناملينآ،نت  يناللظ نإلا  ليزي ن ننانالسوابق وال واحقوليتبرن

 نلإل اأرأنى النحألا نdونمنbook- books نلإل اأرأنى النالجماعنغا ن  اةنs ا انلطاتيمةنالاهأيا نم

 اأ نوم  نو  ينغ ناللظا ناليزبيا نالل احاهنمن jump- jumpedاملض عنغ نألاتيأهنكمأنغ ن  ةن

ومتاااااام نغاااااا  نكتب ااااااأ،نوكتباااااا ،نوكتبااااااتم،نتاااااايهنه اااااالنىضاااااا أ نال يااااااةنللمتملماااااايلن  أبااااااةنىضاااااا أ  ن

 للمتملمنامل ز ن  أبةنجمأه ناملخأ  يل.

،نتااا احينغااا نق ل اااأنغااا ناملطابقةةةاو اااننال ضاااأ ةنالل  يااا نامليي ااا نه ااالنتلااامناملياااأن ن ي اااأن

نالجيياااايا نب اااازنمالجييااااي ،نومهااااذا نالجييااااُي نبزتااااعنناليزبياااا  نمهااااذانكتااااأُلنامليلااااما كتااااأُلنامليلااااما

،نتأملطأب  نبيلنكلمسعنمامليلم نومالجييي نغ نامل أهنألاوهنيت ايلن اهاأن لنمالجيياي نمالجييي 

،نبي مأنت ضحناملطأب  نغ نالزتعنبيلنمكتأل نونمالجييي نغ نامل اأهنال اأن ن لنص  نمللميلم 

 مالجييي نص  نملللتأل .

 ااننألا طااأشنالشااأىي نلااي ن تيل ااعناللظاا ناليزبياا ن ااننناملطابقةةاهااذ ن  ااةنوهاايمناهت ااأرن

 ااننضاامننالصااي بأ نالسااعني اايهأن ااتيلمن ياا ناليراضااأ ننهااأيكز أ،نت ااين ياارنال ااأ  يلنبهاا

اللظاااا ناليزبياااا ن ااااننال ااااأ  يلن ظيرهااااأ،نكصااااي ب ناملطأب اااا نمال ياااا نمل ي تاااا  نونمال أهااااةن ااااعن

يأ ااينهليااا  ،نواملطأب اا نلشااامةنتيلاا  ،نوماملشااأرن اااعناملشااأرنىليااا  ،نومامل صاا هن ااعنصااالت نوال

 ،نواليي .تيزيعنوالت ليراملطأب  نغ نال
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،نتل اأفنلظاأ نيختلاعن  اأمنالت  ياثنتيهاأنالتةككي  والتنهية و ننتلننالصاي بأ ن ي اأن

هااااننوضااااي نغاااا ناللظاااا ناليزبياااا ،نتأللظاااا ناملاي ياااا ن اااا اندنلياااازفنت  يااااثنالل  اااا ن ااااعنال أهااااةن

أسانغاااا ناللظاااا ناليزبياااا ،نتألطألاااابناملاياااا اندناملؤ ااااث،ن ضااااعنى اااالنيلااااننصااااي ب ناملؤ ااااثنامل اااا

 يااااازفنالت  ياااااثنت اااااانهااااانن لن يااااازفنالت  ياااااثنامل اااااأسانكألشااااامظنواليااااايلنواللتاااااعنوال  ااااارن

 (2) واليي،نو يرهأ.

،ن شااااامةنأاأااااا ن  ااااا اع ناملاااااذكز،نبي مااااأني جاااااين  اااااأمن تمأ اااااةنللجاااااتظنغااااا ناللظاااا نإلاضااااا أ ي 

مالزجاة ،ننel hombre نقاأرل ، ello, ella, elواملؤ اث،نواملحأياي.نكماأني لازنل اأن اننال امأ زن ن

la mujerماملز أ ،ننlo buenoنمالش عشنالصألح .ن 

وا تاتاااا نباااايلناللظااااأ نغاااا نالتي ياااارنهااااننامل ااااز نوامل نااااآننالعةةةةا و  ااااةنهااااذاني ااااأهنغاااا ن  ااااأمن

والجمااع،نتممااأندنيخ اا ن لن ياا ناللظااأ نتيهااأنوضااأ ةنصاازتي ن يباارأنهااننهااذ نت تاتااأ ن

كأللظاااا ناليزبياااا ،نبي مااااأنيختلااااعن  أ لااااأنهااااننإلا  ليزياااا نه اااالنضاااابيةنامل ااااأهنالسااااعنلاااايظنتيهااااأن

 صيظ نصزتي ن ال نه لنامل نآ.

،نتوزيةةةل البنيةةةا  اغةةة  ال  ةةةا ي اااأننال ح يااا نبااايلناللظاااأ ن كماااأنياااي ةنتحااا نت تاتاااأ

 نقاينتاز نغا ن  اضاعن يي ا ن ا اةنsمالجمعنغ نإلا  ليزي نه لنضابيةنامل اأهنبنضاأت ننتيا  

نtelephonesتلحااااهنألاضاااامأشنامل صاااا ت ،نغاااا ن  ااااة ننالجمااااةنودنتااااز نغاااا ن يرهااااأ،نتلااااذ ناليا اااا 

 ن.نgoodنbooksنن وللاهأندنتلحهنص أ نتلننألاضمأش،ن  ة 

ألالعنوال  لنمرتياأ ن ونو  ةنهذاني أهنغ ناللظ ناليزبي نالسعنتلحهنالملمأ نامل  أأنتيهأن

نيلاااانندني ط ااااهنه اااالنالحااااأد نكللااااأ،نتاليااااأشنوال اااا لنم صاااا أنوجاااازا ،ن ماااا انتحااااذفنتلااااننللاااانك

 ال  لنه ينإلاضأت نغ ن  ةنق ل أ نبأبأل/نبأبأنال صة.

إلا  ليزياااا نويتاااا  زنه اااا نغاااا ناليزبياااا ،نواضاااامنامل صاااا هنال ياااا ن طاااا هنامل ياااا  نغاااا نمم ي ااااأن

  يملنن لني ل ن يي ناضمن لز نغ نإلا  ليزي ،نودني  سنيلننغ ناليزبي ..
و ننأمن ت قعنن(3)

 ااااننإلا  لياااازانالااااذانيااااتيلمناليزبياااا لنتاااا أزانن ر ياااا ن أل ااااأنالااااذانياااا  حم  ااااةنهااااذانالتركيااااب ن

 هأنه ينال طهنبألجمةناليزبي .ب  أمنال تي نال ح ي نغ نلظت نو حأول ناضتيهأئ

بيطاازنوضاال ل ن ولنى رافننبهااأ طااتخي لأناملااتملمنغاا ناللظاا ن اايأنىلنألا مااأانال ح ياا ناملي

ىين طاتحيةنه النن،العةا  هذانالتي يي،نوالطاببنغا نيلاننكماأنقل اأنغا نالجأ ابنالصا ل نها ن

                                                           

 33ات األجنبية ينظر: حتليل األخطاء يف تعليم اللغ ((2
 (34علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات ) ((3
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املااتملمن لني لاازن أ اااأشنكا اا نمولاا نه اااين ط اا نب ملااا نواحاايأ نغاا نكاااةنالتظياارا نوإلاضاااأتأ ن

 وال ي  ناململ  نغ ناللام.ن

وح ي اا نألا اازن لن ااتملمناللظاا نقااينا تصاازنهمليااأن  ااذنالط  لاا نامل لاازأن  أ اا نال حاا ان

ر نال ياةن اننوح ل نى النهاأ أ،نوها نلاذلننيزكاشنا ت أها ن أ اأشناللاامنه النتياأرن تماأر نوه الن

 تزكيز نه لناملا ذنال ح ي نتل نضئيةنجيا.جأ بنالطأ ييلن  أن

الاايارصن  ااأمنلظتاا نالصاا ل نبطزي اا نىي أبياا ن ونضاال ي نكمااأنيكز ااأن ااننق ااةننينقةة وكمااأن

تي  ااااااةنالصااااااي ننلظتاااااا نألاصاااااالي نى اااااالناللظاااااا ناملتيلماااااا ،نال ح ياااااا ن تياااااا التن اااااا نيميااااااةنى اااااالن  ااااااةن

و  ماأانالياي نوالجاتظنبطزي ا ندن اي ري ننإلاهزابي نللجمة،نووضاأ ةنالتحيياينوال صاع

 ندني ت  ناليارصن  ط نىليهأ.قين

لن نهاااااأنت  اااااةن  اااااانوقاااااينتاااااؤ انسةةةةة ا يصااااا ذألابنيةةةةةا املة ةةةةةا  ا  وب اااااأشنه ااااالنيلاااااننتاااااتيلم

هااانن بتيااا ناللظااا نألاصااالي نتيصااا ذننألابنيةةةا املفت  ةةةاولأ  لاااأنغااا ناللظااا نألاج بيااا ،ن  اااأنليلااامن

ألابتيااا نامل   لااا نغااا نهاااذ نالحألااا نلاااننتاااؤ انولاااأ عنألابتيااا نامل صااا  أنغااا ناللظااا ننصاااي ألنألل

 
ُ
 امل

 
 .م تيل

الة مةةةةا   ياااا نن-ه اااالنضاااابيةنامل ااااأهن-و ااااننألابتياااا ناملتشااااأبه نباااايلناليزبياااا نوإلا  ليزياااا نن

اااااان ،نومنwhoكاااااا  وا نتضاااااات لأمننالوظي يةةةةةةا غاااااا ن  أبااااااةنم ياااااان ،نن  whereغاااااا ن  أبااااااةنم  

 غ ن  أبةنم سآ نوهلذا.  whenوم

 وآلان سنقف عنا إجراءا  املقارها بين بنيتين هحويتين:

ويلش  اااأن لن،ناللظااا نألاصااالي للظااا نألاج بيااا ،نأااامن  أرنهاااأنب تياااأ نانبتياااأ   اااي ن ودنبتحلياااةن

 نيلال ضااانيااازفن اااأنىيانكاااألنغااا ناللظااا نألاصااالي نبتيااا نم يبااارنهاهاااأنبااا  ظنالطزي ااا ،ن انبااا  ظن

 للأن  ظنالت سيعنغ ن  أمناللظ نألا ز  ن وند.ن-للأن  ظناملينآن-الصيأ ي 

ىلنوصاااعنال  اااأمنال تيااا انبااايلنلظتااايلن ييتتااايلني تضااا عنوصااا أنللصاااي نواملياااأن نوت سياااعن

ألابتياااا ،نوىيانلااااامنيتااااا اتزنبااااايلن ياااااي أنهاااااذانال صاااااعن ونتااااا اتزن شااااامةن يااااارن  أضااااابنتيلي اااااأن لن

 بيق نق ةنال يشنغ نال ط أنالتألي . حأوهنوصعنال مطنامل ص  ن

 ال ط أنالتألي نه  

ك صاعن  ا اعنالجماة نتضات لأ ي نوامل بتا نوامل  يا نت ييمن ل اتن ا جشنلماةنألابتيا ،ن

وجمااةنالزجااأشنوال ااياش..نىلااس،نوغاا نتضاات لأمن اا ان تطاازينى االن  مأ اا ناملتيااي أنكأدضاات لأمن
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ل أنه لنالملمأ نال لي ي نلتشأبهلأنبيلنك يارنوي بنالتركيزنكمأنقنبأألتيأه،نوبألملمأ ..ىلس

 ،ن عن زاهأأن أنبياهأن ننتزوي. نناللظأ 

 يلي نأل مأانال تي نبيلناللظتيل،ن عنالتت اؤنبأملشالا نالساعنامل أر  نالنالخطو  التاليا:

 ت لزهأنهذ نامل أر  .

  هموذج

  ااااين لن مااااطنتضاااات لأمنغاااا نامل ااااأهناليز اااا نمهااااةنهاااا ننقأر ااااأنباااايلنإلا  ليزياااا نواليزبياااا ىيان

،نالاذانياؤ  نبت ظايمن زت اعنهاأبطنغا نإلا  ليزيا ن?is he a farmerتاا؟؟ ني األزنتضات لأمن

 ه لنالت ا  ،نتأل ضأ ةنالصيأ ي نالسعنلطتيمللأناليزبي نتتم لن ن 

 الصيظ نم  اأنتضت لأمنهة . -1

 ب ق  نصأهيأ.املزت ي نوامل تهي نن-ال ظم ناملت ضط  -2

 وت ضحنامل أر  نبيلناملا ذنالصيأ ي نغ ناللظتيلن أني   

دنيلاشمنغا ناللظا ناليزبيا نوجاا  نتياةناللي   ا نبي ماأنيلاشمنوجاا  نيلاننال ياةنغا ناللظاا ن -1

 إلا  ليزي .

غاااا نتزتياااابنكلمااااأ نالجملاااا نال برياااا نوتضاااات لأمنغاااا ناللظاااا ناليزبياااا ،نندني جااااينا ااااتاف -2

 ظييرانغ نتزتيبنالملمأ .بي مأنتتطلبنإلا  ليزي نل

يلااشمنغاا ناليزبياا نوجاا  نى ااأرأننظمياا ن خأل اا نلتميياازنالجملاا نتضاات لأ ي ن ااننال برياا ن -3

 ودنتتطلبنإلا  ليزي نيلن.

ىياننطاااتطيعن لن ح ااا عناملشااالا ناملتيل ااا نبألصااايأ  نبألتطااا  نملتحاااي ناليزبيااا نالاااذان

 ييرصناللظ نإلا  ليزي نتيمأني ل  

 نisةناملط ينىلي نى أرأنى لنالطؤاه،نت يندني عناللي    نق اضتيمأهنتيةنن-أوال

 ت ييمناملط ينىلي نه لنال ية.ن-ثاهيا

الصاأهينغا ن-املزت اعن-اضتيمأهنت ظيمن زت عن  خ  نبيدن ننالت ظيمناملت ضاطنن-ثالثا

 ر زنالجمل .

   أنبألتط  نملتحي نإلا  ليزي نالذانييرصناليزبي نتمشلات نتتم ةنغ  

 تذكزناضتيمأهن  اأنتضت لأم.ن-أوال

لاضاات لأمنغاا ناللظاا نن صااأهين- زت ااعنن– ت ضااطننتااذكزناضااتيمأهن مااطنالت ظاايمنمن-ثاهيةةا

 اليزبي .
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  ااااااأنغاااااا ن  اااااااأهنامليااااااأن نتااااااانت ضاااااااحنامل أر اااااا نا تاتااااااأ نك يااااااارأ،نحيااااااثنىلنكلتااااااأناللظتااااااايلن

 نهااااااذانلطااااات ي ألنللااااااذانالاااااا مطنتضااااات لأ  نبااااااانمنياااااام/ند ،نو اااااننأاااااامندن ت قااااااعن شااااالا نغاااااا

 امل أه.

  ااأنغاا ن  ااأهنت سيااعنألابتياا نتاا احين لنالاا مطن  ضاا عنامل أقشاا ني تصاازنغاا نإلا  ليزياا ن

 ي اااااأ.ن  اااااأن اااااعنألاتياااااأهنألا اااااز نتيمااااا لننhaveه ااااالن تياااااأهناللي   ااااا ،نوقاااااين شااااامةنال ياااااةن

الطأبهن  أ زأنلل أهةنهذانغ نحيلن لنالا مطناملاذك رنن  doتضت لأمنبأضتيمأهنال يةنم

 جميعنالحأد نتضت لأ ي نغ ناللظ ناليزبي نودني تصزنه لن  عن ييلن ننالجمة.ن شمة

تمشاااامل نال ااااأ هنبأليزبياااا ندنت ااااعنىيلنه ااااينليلاااامن  اااامأهنمصااااي  نألا مااااأانالسااااعنضاااا هن

غا نإلا  ليزيا نه االننيكزهاأنتحطابنباةنتمتاينى االنجأ ابنر از،نوها ناقتصاأرنالاا مطناملطاتيمة

  ولنض اهمأن نن تيأه.نhaveتيةناللي    نو حيأ أنال يةن

ويملااننوصااعنهااذ ناملشاامل نب نهااأنلشااأب نحألاا نيااؤ انتيهااأن مااطنواحااينغاا ناللظاا نألاصاالي ن

ولي  ن مطايلنغا ناللظا نألاج بيا نواملشامل نبألتطا  نملتحاي نإلا  ليزيا نه اين راضات ناللظا ن

ةناليزبياا ن  طاازن اانن شاامل ناملتحااي نبأليزبياا نالااذانياايرصنإلا  ليزياا نحيااثنىلنألاوهنيتت اا

  نناضتيمأهن مطيلنى لناضتيمأهن مطنواحي.

دن اااانن لنقأ ماااا ناملشاااالا نالسااااعن ت صااااةنىليهااااأنبأمل أر اااا نباااايلنال  ااااأ يلن لماااا نأل اااازا ن

التيلاااااايمنوت ت ااااااأرا نوال حاااااا  نوللااااااننهااااااذ نال أ ماااااا ني اااااابن لنت ااااااةنبألتطاااااا  نل ااااااأنقأ ماااااا ن

 اتتراضي نحسآنيتمنا ت أرن حتهأنوالت كين اهأنغ نض شناللامنال ي  نلليارضيل.ن

  ل اااأن شااالا ن لمااا نولااامننيألجلاااأنبصااا رأنواتيااا .نوقاااينيتماااحن اااننهاااذانت ت اااأرن   اااأن 

ويلاشمنغاا ن  اةنهااذانالت أيااهن لن ايرفن لن شاالا ناللظا ندنت ط ااهنبصاا رأنواحايأنه االنكااةن

 ال ز ي نت   ن  ةنهذانتحتمأه.ال زويناملتملميل،نتأد ت أرا ناللهجي نو 

 وفيما يلي شة  إلجراء املقارها ال  ويا )النحويا(:
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 ت ي نهملي نالتحليةنوتت ؤناملشلا نال أ   نهننا تافنال  يتيل.نو يينامل أر  

 ن

 


