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 بسم هللا الرحمً الرحيم

 التقابليالتحليل تابع/ 
 هن اإلجراءاث التفصيليت للتحليل التقابلي

بعد أو وضحًا ماِية التحليل التلاالي،  وأِداها   واإلاطاتييدمٍ مًا   وؤلاحازالاا العاماة 

  ماٍ بعا  ؤلاحازالاا التيلايلية ل اذا التحليال للتحليل التلالي،  ىلف ف، ِذُ اإلاحاضزة عيا 

اادل فاا، الراا و مااا  ز اا  هيييااة اإلالاللااة لاامو ىلاااممو للاا ممو  ولعاال مااٍ داا ٌ لياااو 
ف
أهضاال مااا ك

 ف، إحالت  عٍ ألاضئلة التالية: (روبزا الدو)

هياااف ىلاااارو لااامو ىلااااممو نااا  يمو  هياااف ىلاااارو لااامو لًبتااامو ىحااا متمو  هياااف ىلاااارو لااامو 

 ىلاممو للنيزادا 

ااا  ماااا ضاااًعتند عليااا  ماااي  ااامول ماااٍ الت  اااي  فااا، م اضاااي  و ااامول ماااٍ الرااازا وؤلامضااااا  ِو

  أو منىااٍ اللاٌ  إىًااا ضاًٌلل معل ماااا اإلالااٌ ل ضاال بًا ىحاٍ ومااا مًاضا  ملامًااا إلا اضاي أداز  

 ِذا.

 هقارن بين هظامين صوتيين؟كيف  -أوال

كبااااال عيااااا  أو الللااااااا فااااا، ىلام اااااا اللااااا ،   لااااا ل عيااااا  ماااااا  عاااااز  لالي ىينااااااا  ماااااٍ ا يلًاااااا 

عي  أنلز و دة ن  ية  ؤدي إل  ،لمر اإلاعنى  هِ  )= ال  دة الل  ية(   Phonemeوالي ىيه 

ضااليل اإلالاااٌ هاا ىيه اي اايه فاا، ولنااة )حناااٌ( هزكاال لاامو معنااى ِااذُ اليلنااة ومعنااى ولنااة )هناااٌ( 

اااٍ( التاااو  ااال هنياااا هااا ىيه  داااز ِااا  الياااا  ميا ياااا اااٍ( والىطااازة فااا، )م    وملل اااا هااا ىيه اليتحاااة فااا، )مف

 داللة عي  الطؤاٌ والاضتعناٌ  ز  حز.هبتليمر ول منينا ،لمر اإلاعنى  ناما  ما لمو ال

  هائاا ،لماار اللاا ا ولااه متلماار اإلاعناى
ف
 عااددىا الااً مااٍ ألالي ىاااا  وألا
ف
)=    Allophoneياا و ل

ومنىااااٍ التيزماااام لاااامو  أناااالز و اااادة ناااا  ية ال مااااؤدي ،لمااااُر إلاااا  ،لماااار اإلاعنااااى. اللاااا رة اللاااا  ية(:

 الً عمو والتال،:

 الل رة الل  ية )الي و( ال  دة الل  ية )الي ىيه( الاعتبار

 هزع أنل ألانالة واليزعية

ا متلمر اإلاعنى إاا ألدلًا بيا  ،لمر اإلاعنى لتلمِر

 .و دة ن  ية أدز  

ال متلمر اإلاعنى إاا ألدلًا بيا ن رة 

 .أدز  

 .ال رمش هتاب  ل ا .ل ا رمش هتاب  الزمش الىتاب 
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( مصاح با لدهعاة ِ اةياة  pنا ا )ف، الللة ؤلاىجلمزمة اللاد أو مًقام  (pinوهذلً ولنة )

ألو لااااااادمًا ىااااااا عمو ماااااااٍ   ال  اللااااااا ا ىيطااااااا لىًًاااااااا إو لاااااااه ىصاااااااحب  لتلاااااااً الدهعاااااااة ِااااااال متلمااااااار 

فااا، /   P/الادت هااااا فااا، أنااا اا الللاااة  أ ااادِنا ماااا ع ااار عًااا  لااااالدت   لااامو اللااا ا ال ااا ا   

pinواللاااااا ا   / P / ،غماااااار ال اااااا ا   فااااااcaptureللااااااة عااااااادة   وملاااااال الااااااً الاداااااات   ال ملااااااي فاااااا، ال

 يااا ناا رة أل متلماار اإلاعنااى. هلااٍللتيزماام لاامو ولنتاامو  هاائاا ىقاام اللاا ا للااية مذاليااة للاايت  

ِاااااذا  عاااااٍ اللااااا ا ىيطااااا ن لعااااادل ،لمااااار اإلاعناااااى  لذااااا   ماااااا إاا وضاااااعًا ميااااااو )أليااااا و( نااااا  ية

 هطبتلمر اإلاعنى ال شً. binف،  /b/  وPinف،   /p/ملل:  الل ا ن  ا  دز 

 ال  الادت هااااا غمااار الي ىينياااة )= ألالي ىااااا( أماااا الادت هااااا والللااااا سادااازة لنئااااا لااال 

   ولذا  ط ل اإلالارىة لينيا.الي ىينية ههو كليلة يطليا ف، أي للة مٍ الللاا

/ فاااا، ض و اااادة معلاااادة مااااٍ و ااااداا الًلااااال اللاااا ،  هاااائاا ىلزىااااا إلاااا  هاااا ىيه /  والفوووووهيم

 يذاايه (  ويعت اار بعوو (  و)بعوو فاا، ولنتااو ) /دالللااة العزبيااة ىجااد أىاا  متلالاال  لااال  أدياا  مااي / 

هنا متلالال ِاذا اللا ا  / ألزس اإلا مح اي  هية لمو الل  مو ف، ِا مو اليلنتمو ضالل ا /

  مي أن اا أدز   رترن مع ا ف، بع  اللياا ومذتلف عنيا ف، بعض ا آلادز.

 .الترقيق والهمس/ كزم  مٍ ىقم /ا/ لىٍ ألادمر مذتلف عً  ف، ضهل ا /

 .الىطق والهمس/ ف، صومذتلف عٍ ن ا /

 .الهمس/ ف، طومذتلف عٍ ن ا /

 .واملخرج الىطق/ ف، ظومذتلف عٍ /

 .الترقيق/ ف، دومذتلف عٍ /

ماٍ اللزما  أو متحادل الللاة العاادي  طاتعنل ِاذا الًلاال اإلاعلاد لامو التلاال ا بطاازعة 

اذا العنال البااِز إىناا متحلام  وض  لة  ِو  ف، معله ألا ياو كاد ال  يا، أىا  مضاقلي لاذلً  ِو

 لتح مل اي اى  ألاه ر مٍ عنل الًلال إل  عاداا  لية أو شب   لية.

هلااابظ ماااٍ الطااا ل ،ليمااار  وبناااا أو الًلاااال اللااا ،  لللاااة  عنااال هعااااداا  لياااة أو شاااب   لياااة

اتيا   تاى وإو لاه  ىاٍ بياه عيا   ىقام أنا  مً ي رسون اللغو  كاوارا   وملع  عي   مول مً 

الىاا ل  وهاااذلً ال  طااتقيع و بطااا  لة ضاااناع أناا اا غمااار أناا اا للااااتيه  وإو لاااه دلليااة فااا، 

 ول الً أل يه له  عتادوا عي  ىقم  لً ألان اا أو الطناع إلنيا.  ىٍ بيه عي   ف، الطني.

مًلال مادري أو ال مادري ه ىينااا للتا  ألانالية إلا   لاً  متعلم اللغ  الثاهيو ومٍ ًِا هئو 

ناةالًلال الل ،  لتلً ال
م
مزماد أو  عواد  لليو   ألو ىقام ه ىينااا للتا  أنابحل لا  للاة اإلاتعل
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منارضاا ا دوو ،عليااداا الانااقدال مااي ىلااال للااة أدااز   أو محاولااة  للياال الااً الانااقدال مااٍ 

 د ٌ عنلية الًلل ِذُ .

هًقاام الاادارص للاااا الدارضاامو   ذتلااف ألادقااال اللاا  ية لااادت   اا إلاااا نومااٍ ًِااا ىاادر 

اليزيسااامو ىقااام الًاااا م لالللاااة ألاردماااة الاااذي ماااتعله الللاااة العزبياااة مذتلاااف ادت هاااا واضاااحا عاااٍ 

ىقلاااااا  و ذتلااااااف أدقاااااااُة عااااااٍ الًااااااا م لالللااااااة  الااااااذي مااااااتعله الللااااااة العزبيااااااة  وه ِنااااااا مذتلااااااف

ىذا.  اللبًية ِو

للااة أدااز  إىًاا ىااادرا مااا يياا، ايحليلااة التاو اهاازا  ىيااا مااٍ أو الًااا م لللاة مااا  اامو  طااني 

ا  مذقاا   ال  طاني فا، ال اكااي ال  اداا اللا  ية لتلااً الللاة  لال  طااني هنياا ه ىينااا للتاا   ِو

  هلااِزة ف،  بمو الادت هاا الي ىينية ف، الللة ألاحًلية ما له  ىٍ ل ا ىلاةز ف، للتا  ألانالية

ل ااا فاا، هلماار مااٍ الللاااا  وال مت كااي لالتااال، مااٍ الًااا لمو  التيذاايه ماال  هنلنااح هاا ىيدو ال وحاا د

 ضاناع ه الللاة بيا أو متليً ا اليزوق الي ىينية اإلاز بقة للاِزة التيذيه ملالل التركيام لاد 

 العزبية.

وسووووتطي  نن أن هوووورأ بحووووور  أوةوووو  موووو أ اظاايوووو  تيوووو  مقارهوووو  الىظووووامين الحوووووتيين 

 .الت الىطقي ألاصل  وألايىبي كوسيل  للتياؤ باملشك

 أصوووواتإلااا   -هناااا كلًاااا ماااٍ كبااال -ومنىاااٍ  لطااايه ألانااا اا لااامو الللتااامو ألانااالية واللاىياااة

  ويعاااد ،علاااه ِاااذا الًااا ع ماااٍ ألانااا اا ِااا  وأصووووات  يووور مويوووود  ألاوووة اللغووو  ألاصووولي  متشوووا   

 ،عله الللاا ألاحًلية لحم  والتنىٍ مً   عنو  نىٍ الدارص مٍ ىقم ِذُ الللة.

أو اي قاااا اا التااااو منىااااٍ ا باع ااااا صحاااازال التلالاااال اللاااا ،  لاااامو ىلاااااممو  وكااااد اهااااز العلنااااال

 -ملارىاااة الًلااااممو اللااا  يمو -التحليااال الللااا ي للًلااااممو اللااا  يمو ) نااا  يمو فااا، للتااامو   ااا،:

 (. ونف التلال ا التو  نلل مرى ا ف، التعله

 :التحليل اللغوي للىظامين الحوتيين -أوال

عيااا   ااادة دوو اعتباااار مااٍ اإلايياااد فااا، ملارىاااة الًلاااال اللااا ،  لللتاامو أو ى ًااااٌو وااال هااا ىيه 

عيا   ة مٍ ألاضائلةث ث ؤلاحالة عٍ،رتنل اإلالارىة عي  ل دت هاا التو كد ى  ل ا  ومج  أو 

 :ألاكل

 ِل ف، الللة ألانلية للدراص ه ىيه مرال  ن  يا لي ىيه الللة ألاحًلية  -ألاول 
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ولناااااا وااااااو لللااااا ا ىلااااااةز فااااا، الللاااااة ألانااااالية وحاااااد الااااادارص ضااااا  لة فااااا، ،علنااااا     اهزىاااااا أىااااا

والعىاااظ  وعيااا  ضاااليل اإلالااااٌ هااائو اإلالارىاااة لااامو الًلااااممو اللااا  يمو لللاااة العزبياااة وؤلاىجلمزماااة 

 وح د ه ىيناا ف، الللة ؤلاىجلمزمة  ًاظز الي ىيناا العزبية التالية: ع م دلًا عي   

 /ق/غ/ع/ظ/ط/ض/ص/خ/ا/

 لااً الي ىيناااا  وضااًعت ر وضاانعية فاا،  هاائو الًااا م لاصىجلمزمااة مجااد نااع باا ىقليااة لااذا

  لً ألان اا مريلة ىقلية.

 ومٍ ًِا هيل ل اإلالارو لئعداد دار ة ه ىينية ليل مٍ الللتمو ألانلية وألاحًلية.

 ِل   رال  متً عاا الي ىيه ف، ولتا الللتمو  -الثاوي

ناااااع بة  اااااذهز فااااا، الًقااااام لاااااذلً اليااااا ىيه فااااا، إاا  ااااادل ِاااااذا ال راااااال  هلاااااٍ مجاااااد الااااادارص 

أماااا إاا لاااه محااادل ال راااال  لااامو ِاااذُ اإلاتً عااااا هًيتااارض ًِاااا وحااا د مرااايلة  أ  الااا  اإلاذتلياااة.

 ىقلية أدز .

ملااااااٌ: فااااا، ملارىاااااة العزبياااااة لاصىجلمزماااااة ىجاااااد أو الللتااااامو ،طاااااتعن و اليااااا ىيه /ص/ ولىاااااٍ عًاااااد 

 ِل   رال  متً عاا الي ىيه ف، ولتا الللتمو : اي ق ة اللاىيةضؤالًا ف، 

وعًااادِا ضااايل ز  sawو  sinىجاااد أو فااا، الللاااة ؤلاىجلمزماااة متً عااااا لليااا ىيه / ص/ هناااا فااا، 

الااااً ألو اإلاتًاااا عمو ملالل نااااا ه ىيناااااو مذتلياااااو فاااا، الللاااااة أو اإلاراااايلة أعلااااد منااااا هًااااا ىلااااٍ  و 

الاااااً أو اليااااا ىيه العزبااااا  /ص/ ال منلااااال مراااااايلة    ويطاااااتٌت  ماااااٍ   ِناااااا: /ص/ و /ص/العزبياااااة

ولىاااااااٍ اإلارااااااايلة  ٌرااااااا  فااااااا، التنيماااااااز لااااااامو /ص/ و /ص/ و ااااااا، فااااااا، ال اكاااااااي ماااااااٍ اإلاراااااااى ا اللاااااااعبة 

 للنتحدثمو لالللة ؤلاىجلمزمة وللاا أدز  هلمرة.

 ِل م رال    سيي الي ىيه ومتً عا    -اللالث

اإلا راال  فا، الللااا اإلاذتلياة ماٍ غمار اإلا راال  والاً   حاد داو واضام منماز يعتر  ل ى  ال م

كااااد ،طااااني م رااااابية فاااا، للااااة أدااااز  أو ألاناااا اا التااااو ،طااااني ه ناااا اا مذتليااااة فاااا، للااااة مااااا  ألو

ىضي معيارا ى    هي  إل  اضتذدال اإلا مح الل  ية التاو العىظ  عي  أىًا رغه الً منىٍ أو 

فاا، التنيمااز لاامو الي ىيناااا فاا، الللاااا اإلاذتليااة لًااال عياا  اللااياا اللاا  ية اإلا نااة   ىاز  أِنيهيااا

 ملل: 

  عدل  ذلذبينا )ألان اا اإلاج  رة ملالل اإلا ن ضة(ظاِزة  ذلذ  ال  زمٍ الل  يمو أو. 

 .)ضزماو ال  ال ف، اليه وألاىف أو ف، ولنينا )ألان اا الين مة وألاىيية وألاىين مة 

 (الاىيجارمة والا تياهية مل تعددة: )نياا الًقم اإلا. 
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 ألاضًاىية  واللل مة  واللارمة  والقبلية.. إيخ( -اإلاذارج  )الري مة  والري مة  

ملارى ًااااا عياااا  أضاااااص ِااااذُ ألاونااااا   غماااار أو التحلياااال الًلاااازي كااااد ماااادلًا وبئمياىًااااا أو ىىناااال 

 لًا اإلا  لة عدل أِنيهيا.أ ياىا عي  بع  الادت هاا التو ىلٍ م نة أٌو ألامز  ثه  للل 

 :مثال

ا تياوااا واضااعا لبااا ٍ فاا، الللااة العزبيااة ناا ا أضااًاي  محتااً هياا   ااز  اللطاااو /د/  اللاا ا

فا،  اللًاماا. وكاد  لازر  الللة ودلاف ف، ؤلاىجلمزمة أعي   /dمذزج الل ا /اللًاما ألامامية  لبًنا 

أو / د/ فا، العزبياة لاٍ ملا ل ل ظيياة ألاولا  ماٍ اإلالارىاة أو ِاذا اليازق فا، الًقام  عناو  اإلازا ال

/d/  فااا، ؤلاىجلمزماااة  ولىاااٍ التجزباااة أثب ااال لًاااا أو ِاااذا الادااات   فااا، اإلاذااازج  طااانع  ؤلاىجلمااازي

ااااا  ال مااااؤدي إلااااا  ،ليماااار اليلناااااة فاااا، الللاااااة وبئعااااادة  حليااااال الياااازق ىجاااااد أو  لكىووووو  عر يوووو مجاااازد  ِو

 لي، لمو ه ىينمو.)أضًاي ( ملالل )لل ي( ال مزد ف، الللة ؤلاىجلمزمة هيزق  لا

وبالٌطااابة إلا اكاااي الي ىينااااا فااا، هااا  الللتااامو  هئىًاااا يعلاااه ماااٍ دااا ٌ التجزباااة أو الللاااة اإلاحلياااة  

وإو ا تاا ا عيااا  ه ىينااااا مراااابية إلااااا فااا، الللاااة ألاحًلياااة هناااا لاااه  ىاااٍ م اكاااي ورودِاااا م راااابية 

ضااناع ا أمضااا فاا، هااذلً إلا اكع ااا فاا، الللااة ألاحًليااة هاائو الاادارص م احاا  مراايلة فاا، ىقل ااا وفاا، 

 اإلا كي الذي   ،  هي  ف، الللة ألاحًلية.

 ملاٌ: 

/ ف، ول مٍ الللتمو العزبية وؤلاىجلمزمة  ولىه الي ىيه /َ/ مزد ف، الللة hم حد ه ىيه /َ/ و /

/ فاا،  دااز hالعزبيااة فاا،  دااز اليلنااة هنااا فاا، )عًاادُ(  وىقلااا فاا، )مىتبااة( و)ها نااة( لبًنااا ال ملااي /

و ٌاات  عااٍ ِااذا مراايلة لالٌطاابة للاادارص ؤلاىجلماازي عااٍ ىقاام ولناااا عزبيااة  اليلنااة ؤلاىجلمزمااة 

  ٌتهو لال ال.

 

 

 

 

 

 

 

 


