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У статті представлено ґрунтовний аналіз фонетичної і морфологічної адаптації
французьких складових туніського вокабуляра до нових умов побутування. Вичерпне
висвітлення виявів звукової видозміни запозичень дало змогу виявити найбільш поширені
факти пристосування французьких лексем до туніського комунікативного простору, тоді
як об’єктивне вивчення процесів освоєння галліцизмів на зазначених мовних рівнях
уможливило визначення як спільних із загальноарабською запозичувальною традицією,
так і індивідуальних, характерних лише туніському ареалу, асимілятивних тенденцій.
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The article presents an extensive analysis of phonetic and morphological adaptation of
the French components of the Tunisian vocabulary to new conditions of existence. Comprehensive
coverage of the audible modification of the borrowing helped to identify the most common facts
of adaptation of French lexical items to Tunisian communicative space, whereas an objective study
of the processes of Gallicism adaptation at mentioned linguistic levels has led to the definition
both common with pan Arabic borrowing tradition and particular for Tunisian area assimilating
trends.
Key words: Gallicism (French loan word), phonetic adaptation, morphological adaptation,
substitution, convergence, divergence, metathesis, epenthesis, prothesis, epithesis, apheresis, syncope.

Поглинання словником іншомовних елементів передбачає певне видозмінювання останніх,
а якісні й кількісні характеристики цих видозмін цілком залежать від структурних особливостей
мови-джерела і мови-реципієнта, що у свою чергу робить вивчення кожного окремого факту
лінгвістичної абсорбації непозбавленим сенсу та наукової значимості.
У випадку із засвоєнням галліцизмів туніським вокабуляром асимілятивні процеси
з притаманними їм різноаспектними модифікаціями запозичень – явище не рідкісне і не однорідне.
Кожний вид адаптації, охоплений цими процесами, заслуговує глибокого аналізу і об’єктивного
висвітлення. У межах цієї розвідки ми зупинимося на фонетичному і морфологічному етапах
освоєння французьких запозичень з огляду на їх першочерговість у призвичаєнні непитомої
лексики до нового ареалу побутування.
Загалом вивченням питання фонетико-морфологічної інтеграції галліцизмів в арабомовне
середовище займалися такі мовознавці, як В. М. Бєлкін, Ю. П. Губанов, Ю. М. Завадовський,
О. І. Чередниченко, Г. Ш. Шарбатов, А. Буземмі, К. Параді, Дарлін Ля Шаріте, Девід Вільмсен
та ін., однак увага більшості з них сконцентрована навколо адаптаційних тенденцій, спільних
для всіх територій або окремого регіону поширення арабської мови.
Таким чином, необхідність здійснення ґрунтовного аналізу та об’єктивного висвітлення
змін, яких зазнає звукова будова французьких лексем, засвоєних словником власне туніського
територіального варіанта арабської мови, зумовлюють актуальність представленого дослідження.
Беручи за об’єкт останнього поглинені комунікативним простором Тунісу галліцизми,
а за предмет – їх адаптацію у мові-реципієнті, автор статті ставить собі за мету виявити найбільш
поширені прояви цієї адаптації на фонетичному й морфологічному рівнях.
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Реалізація окресленої мети передбачає розв'язання таких завдань:
– виокремити у туніському вокабулярі пласт французьких за походженням лексем;
– проаналізувати та зіставити характер звукових змін, яких зазнає досліджуваний мовний
матеріал у вокалічній і консонантній площинах;
– з’ясувати особливості фонетичної і морфологічної адаптації галліцизмів у туніському
ареалі в контексті вивчення загальноарабських тенденцій освоєння іншомовних слів, загалом,
і французьких запозичень, зокрема.
“Адаптація запозиченого слова починається з підпорядкування формальних його ознак
нормам арабської мови”, – постулює Ю. П. Губанов і, посилаючись на О. І. Федорова, стверджує,
що найбільш відчутних видозмін слово зазнає на рівні своєї звукобудови [4, с. 103]. І це недивно,
оскільки фонетична складова структури мови є найбільшим виразником самобутності останньої.
Кожний окремо взятий процес фонетичної адаптації багато в чому залежить від особливостей
накладання звукового ладу мови-реципієнта на фонетичну систему мови-джерела. Наявність
у мові-реципієнті аналогій звукових типів (фонем) мови-джерела зумовлює численні випадки
фонематичної субституції – заміни в запозичених лексемах оригінального звука подібним,
але не тотожним питомим аналогом [6, с. 74–75].
Однак попри надання живому мовленню специфічного забарвлення такі фонетичні маніпуляції,
як правило, малопомітні і не впливають на інформативну складову комунікативних процесів
[6, с. 74–75]. Так, підміна французького напівголосного [w] губно-губним фрикативним
арабським приголосним [w] у словах kūlwār (фр. couloir [kulwaR]) – “коридор” і mūšwār (фр.
mouchoir [muSwaR]) – “хусточка” не призводить до непоправного викривлення змісту останніх,
так само як і видавання в лексемах mеtrūō (фр. métro [metRo]) у знач. “легке метро”
(легкорейковий транспорт) та karnī (фр. carnet [kaRnF]) – “записник”, “блокнот” зубного
апікального вібранта [r] за увулярний фрикативний сонант [r] не має суттєвого впливу
на рецептивні процеси.
З огляду на зазначене предметом нашої уваги при дослідженні фонетичної адаптації
галліцизмів, засвоєних словником туніського територіального варіанта арабської мови, стали
факти не простої субституції, а звукової видозміни, що дозволяють виявити найбільш поширені
тенденції пристосування запозичень до нового ареалу функціонування.
На рівні системи голосних звуків чітко простежується звукова конвергенція. У туніському
комунікативному просторі її представляють такі мовні явища:
– відсутність чіткого розмежування відкритої і закритої голосних фонем у парі лабіалізованих
[O] / [о]: būōţ (ōš. botte(s) [bOt]) – “чобіт” (“чоботи”), sūōş (фр. sauce [sos]) – “соус” – і парі
нелабіалізованих [F] / [е]: kaskāēt (фр. casquette [kaskFt]) – “кашкет”, “кепка”, rīēzūō (фр. réseau
[Rezo]) – “телефонна мережа”;
– втрата фонемної опозиції Q переднього ряду ([а]) і Qзаднього ряду ([Q]): māţ / māt (фр. math
[mat]) – “математика”, bāš (фр. bâche [bQS]) – “брезент”;
– відносна нейтралізація опозиції eu відкритого ([œ]) і eu закритого ([ø]) на користь першого:
´ordīnātūœr (фр. ordinateur [ORdinatœR]) – “комп’ютер”, grāfūœz (фр. agrafeuse [agRaføz]) – “степлер”;
– локальне (тобто в деяких випадках) стирання фонологічного розходження між [е] та [і],
з одного боку, і [O/о] та [u], з другого. При цьому, якщо компоненти першої вокалічної пари
взаємозамінні, що може знайти пояснення у спільності їхніх диференційних ознак (нелабіалізовані
закриті голосні переднього ряду): mākiyāž (фр. maquillage [makijaZ]) – “макіяж”, “гримування”,
randīfvū (фр. rendez-vous [Rdevu]) – “зустріч”, “побачення”, melyār (фр. milliard [miljaR]) –
“мільярд”, tīērān (фр. terrain [teRF]) – “земельна ділянка” – то складові другої демонструють
моновекторну субституцію на користь [u]: kabbūţ (фр. capote [kapOt]) – “пальто”, trīkū (фр. tricot
[tRiko]) – “трикотаж” (в’язані речі), fūr (фр. four [fuR]) – “піч”, “духова шафа”.
Поряд з конвергенцією помітну позицію в розкритті закономірностей вокалічних
субститутивних змін займає звукова дивергенція. Аналіз досліджуваного нами лексичного
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пласту дозволяє констатувати диверсифікований характер прояву цих змін. Мова йде про
те, що дивергентним процесам піддаються майже всі французькі голосні і що більшість з них,
як привило, має понад два дивергенти (див. табл. 1).
Таблиця 1
Звукова дивергенція у вокалічній системі

Як видно з наведеної таблиці, однією з особливостей цього аспекту вивчення фонетичного
освоєння галліцизмів є так звана внутрішня дивергенція, яка виявляється у заміні французької
голосної арабською, представленою її довгим і коротким варіантами.
В обох розглянутих сценаріях субституції – конвергентному і дивергентному – зустрічаються
випадки, коли нівелювання французької фонетичної традиції, що веде до підміни оригінальних
фонем, можна спостерігати в межах однієї лексеми, тобто не вдаючись до бінарного зіставлення.
Так, галліцизми līssī (фр. lycée [lise]) – “ліцей” і dissīr (фр. dessert [desFR]) – “десерт” демонструють
звукову видозміну первинної форми запозичення, обумовлену збігом відповідно [е] / [і] та [F] /
[е], тоді як lāvīssāēl (фр. lave-vaisselle [lavvFsFl]) – “посудомийна машина” і mellīm (фр. millime
[milim]) – “мілім” (розмінна монета Тунісу, одна тисячна туніського динара) наочно відображають
диверсифіковану реалізацію тунісцями фонеми [F], зокрема її ненормативне відтворення через
[о] та [е/ē]. Це спостереження підтверджують і дані таблиці 1.
На окрему увагу заслуговують носові голосні. Їх відсутність в арабському вокалізмі пояснює
тенденцію усунення назалізації при засвоєнні відповідних французьких запозичень, яке
досягається шляхом або простої, або синтагматичної субституції (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Субституція носових голосних

Варто зазначити, що в туніському узусі представлений і протилежний вектор реалізації
синтагматичної субституції, за якого сполученню фонем мови-джерела відповідає одна фонема
мови-реципієнта: šāntī (фр. chantier [S tje]) – “будівельний майданчик”, dūōssī (фр. dossier
[dosje]) – “досьє”.
Окрім згаданих, серед комбінаторних фонетичних змін, що супроводжують адаптацію
галліцизмів до туніського мовного середовища, можна виявити випадки метатези, які нерідко
збігаються з вищерозглянутим явищем субституції: rīfvez (фр. réviser [Revize]) – “переглядати”,
“перевіряти”, deriksyūn (фр. direction [diRFksjO]) – “напрям”, “кермове управління”, “кермова
передача”, zmegrī (від фр. les émigrés [le-z-emigRe]) – “емігрант”.
Вивчаючи адаптацію досліджуваного лексичного масиву, варто окремо зупинитися на аналізі
поведінки французького випадного е ([q]), зокрема ненормативного його випадіння і збереження,
наперед зауваживши, що факти ігнорування фонетичної традиції мови-джерела чергуються
з фактами її дотримання.
Причина першого варіанта порушення центральнофранцузької норми, на думку
Ю. М. Завадовського, криється у спільній для всіх арабських діалектів тенденції до мінімалізації
використання голосних під час мовлення [5, с. 29]. Недотримання правил обов’язкового
вимовляння [q] фіксується як у випадку передування і слідування йому приголосних у кількості
відповідно 2-3 та одного й більше: bortmāēn (фр. appartement [apaRtqm]) – “квартира” – так
і тоді, коли він належить до першого складу слова: wnīs (фр. Venise [vqniz]) у знач. “уродженець
Венеції”, але belūōt (фр. belote [bqlOt]) – “белот” (карткова гра).
Це прагнення оптимізувати мовленнєвий потік знаходить своє втілення і при наданні
двомовному тунісцю можливості самому в залежності від ситуації керувати поведінкою
випадного е: šmindīfīr (фр. chemin de fer [S(q)mF dq fFR]) – “залізниця”, mazmazāēl (фр.
mademoiselle [mad(q)mwazFl]) – “мадемуазель”, “панна”, але lāvenūy (від фр. l’avenue
[lav(q)ny]) у знач. “вул. Хабіба Бургіби”.
Натомість другий варіант відхилення від вихідної норми полягає у збереженні [q] тоді,
коли орфоепічна традиція французької мови цього не вимагає, що може частково пояснюватися
поширеним у практиці двомовності явищем гіперкорекції [6, с. 79]: beterāv (фр. betterave
[bFtRav]) – “буряк”, але kūdsīzū (фр. coup de ciseaux [ku-d-sizo]) – “удар ножицями” (футб. термін),
де, на відміну від попереднього прикладу, констатується дотримання правила про випадіння
[q] у позиції між двома приголосними, оточеними в свою чергу голосними.
Процеси фонетичної адаптації французьких запозичень у консонантній площині багато
в чому збігаються з проявами її реалізації у вокалічній.
Так, звукова конвергенція тут знайшла втілення, з одного боку, у передаванні французьких
шумних приголосних [v] / [f] та [b] / [p] арабським відповідником одного з компонентів цих
опозиційних пар ([f] і [b] відповідно): žānfī (фр. janvier [ZQvje]) – “січень”, gūōfr (фр. gaufre
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[gofR]) – “вафля”; byūš (фр. pioche [pjOS]) – “кирка”, baryīēr (фр. barrière [baRjFR]) – “бар'єр”,
а з другого, в заміщенні раніше згаданим арабським губно-губним фрикативним [w] одразу трьох
французьких фонем – напівголосних [w] і [¶] та голосної [u]: bāţwār (фр. abattoir [abatwaR]) –
“скотобійня”, swīglās (фр. essuie-glace [es¶iglas]) – “склоочисник”, (авто) “двірник”, barwīţah
(фр. brouette [bRuFt]) – “ручний візок”, “тачка”.
До того ж подібні фонетичні метаморфози на зламі вокалізму і консонантизму можна
представити, не виходячи за межі однієї лексеми: пор. būntū (фр. point [pwF]) у знач. “гол”,
“невдоволення” і pwānmūōr (фр. point mort [pwF mOR]) – (авто) “нейтральне положення”, де фр.
point як окреме запозичення і як складова запозиченого словосполучення мають відмінну
звукову будову.
Дивергентні процеси в основному спостерігаються серед шумних приголосних, арсенал
дивергентів яких складає 2-3 фонеми, нерідко протилежні за акустичною ознакою (див. табл. 3).
Таблиця 3
Звукова дивергенція у консонантній системі

Що стосується випадків синтагматичної субституції, то на рівні системи приголосних
вони менш поширені, аніж на рівні системи голосних. З-поміж складових лексичного базису,
охопленого представленим дослідженням, цьому різновиду комбінаторних фонетичних змін
підлягають галліцизми з середньоязиковим носовим [3]: šīnyūōl (фр. chignole [Si3Ol]) –
“дриль”, sīnyāl (фр. signal [si3al]) – “сигнал”, “знак”.
До синтагматичних процесів у консонантизмі відноситься і недоцільна гемінація, що в одних
випадках пояснюється прагненням білінгва якомога точніше відтворити чужорідний звук і тому
визначається Ю. М. Завадовським як “психологічна дисиміляція” [5, с. 52; 6, с. 87], а в інших
спричиняється вибором способу запозичення на користь транслітерації, а не транскрипції
(див. табл. 4).
Таблиця 4
Ненормативне подвоєння французьких приголосних
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Паралельно з ненормативним подвоєнням французьких приголосних фонем можна
спостерігати й ненормативне їх спрощення: lāvīssāēl (фр. lave-vaisselle [lavvFsFl]) – “посудомийна
машина”.
До того ж реалізація фонетичної адаптації в консонантній площині може відбуватися й через
повну регресивну асиміляцію. Так фр. mademoiselle [mad(q)mwazFl] – “мадемуазель”,
“панна” туніським білінгвом інтерпретується як mazmazāēl, що певною мірою знаходить
пояснення в стиранні фонемної опозиції між арабськими емфатичними đ і ż, притаманному
арабському діалектному мовленню.
Щоб краще закріпитися у лексичному складі мови і повноцінно в ній функціонувати,
іншомовним словам бажано асимілюватися не лише фонетично, але й морфологічно. Саме
морфологічна обробка запозичень робить їх структурно більш подібними до питомої лексики
та підпорядковує закономірностям і нормам граматичної будови мови-реципієнта.
При цьому, як справедливо уточнює В. М. Бєлкін, на згаданому етапі освоєння запозичень
вагоме значення має їх типологічна близькість або віддаленість по відношенню до питомих
словотвірних моделей [1, с. 112–113]. Так, скажімо, непомітність процесу адаптації таких
галліцизмів, як kanīš (фр. caniche [kaniS]) – “пудель”, fūr (фр. four [fuR]) – “піч”, “духова шафа”,
безпосередньо пов’язана саме з подібністю їхніх структурно-морфологічних параметрів
до формальних схем побудови арабських слів, а от входження у туніський узус французьких
diksyūōnīēr (фр. dictionnaire [diksjOnFR]) – “словник”, sīrkulāssyūōn (фр. circulation [siRkylasjO]) –
“дорожній рух” не помітить не можливо через власне їх експліцитну невідповідність арабським
моделям.
Проте нас цікавлять випадки, якщо не докорінної, то принаймні мінімальної, але все ж
перебудови французьких запозичень на арабський лад. Тому нижче представимо основні способи
пристосування галліцизмів до морфологічних стандартів арабської мови, які здебільшого
відповідають усталеним правилам арабізації іншомовних слів (див. [1, с. 111–112; 4, с. 103;
8, с. 127–128, 374–375, 458]).
Закріплена в арабській словотвірній традиції неприйнятність приголосного кластеру
на початку слова і збігу більше двох послідовних приголосних в інших позиціях провокує появу
епентетичних (вставних) голосних у французьких лексемах на кшталт brouette [bRuFt] –
“ручний візок”, “тачка” (пор. тун. barwīţah / bеrwīţah) і pare-chocs [paRSOk] – “амортизатор”,
“буфер” (пор. тун. parāšūōk). Випадки додавання неетимологічного звука фіксуються і у кінцевих
кластерах: ´arbīter (фр. arbitre [aRbitR]) – “арбітр” (футб. суддя), bрūōrţābel (фр. portable
[pORtabl]) – “мобільний телефон”.
У свою чергу явище епентези можна продемонструвати на прикладі таких галліцизмів:
kartābleh / kartāblаh (фр. cartable [kaRtabl]) – “учнівський портфель”, “ранець”, tеmbrī / tеnbrī
(фр. timbre [tFbR]) – “марка”. Окремо виділимо випадки усунення збігу фінальних приголосних
за допомогою додаткового голосного, де сам кластер виник в результаті транслітерування
французьких за походженням лексем: būntū (фр. point [pwF]) у знач. “гол”, “невдоволення”,
žūntū (фр. joint [ZwF]) – (арго) “сигарета з наркотиком”.
Продиктовані фонотактичними обмеженнями, що існують в арабській мові, факти вживання
протетичного звука також наявні серед досліджуваного мовного матеріалу. Однак усі вони
зводяться до приєднання французького означеного артикля до початкового голосного, щоправда,
з однією відмінністю: в одних випадках протеза реалізується за рахунок скороченої форми
згаданого артикля: laş (фр. as [Qs]) – “туз”, lantrīt (фр. retraite [R(q)tRFt]) – “пенсія”, але ´ūōrg
(фр. orgue [ORg]) – (муз.) “орган”, ´ūtīl (фр. hôtel [OtFl]) – “готель”; а в других – на базі еліпсованої
форми його множини: zindyāēn (від фр. les Indiens [le-z-FdjF]) у знач. “американські індіанці”,
zūfrī (від фр. les ouvriers [le-z-uvije]) у знач. “молодий правопорушник”.
Діереза як протилежна епентезі фонетична зміна теж представлена у континуумі
арабізованих галліцизмів, де вона трапляється у вигляді або аферези: bāţwār (фр. abattoir
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[abatwaR]) – “скотобійня”, kūrī (фр. écurie [ekyRi]) – “стайня”; або синкопи: šāmbrāēr (фр.
chambre à air [S bRaFR]) – “камера (пневматичної) шини”, bеsklāēt (фр. bicyclette [bisiklFt]) –
“велосипед”. При чому обидва ці фонетичні явища можуть поширюватися на одне й те саме
слово одночасно: sandliyyah (фр. descente de lit [dest dq li]) – “килимок”.
Однак не було б слушним проігнорувати випадки опускання звуків у складових досліджуваного
лексичного матеріалу, що не підпадають під вимовну мотивацію, а скоріше обумовлені стихійним
розвитком цих слів у мові-реципієнті. Інакше, як пояснити виникнення початкових кластерів
у таких французьких запозиченнях, як sbīrātūēr (фр. aspirateur [aspiRatœR]) – “пилосос”, swīglās
(фр. essuie-glace [es¶iglas]) – “склоочисник”, (авто) “двірник”, gtār (фр. hectare [FktaR]) – “гектар”,
skālūōp (фр. escalope [FskalOp]) – “ескалоп”.
Досить поширеним способом морфологічної адаптації непитомої лексики як літературного,
так і територіального варіантів арабської мови є афіксація запозичених основ. І галліцизми
не виключення. Так, з-поміж досліджуваного континуума французьких складових туніського
вокабуляра чітко виокремлюються дві групи запозичень: з французькою твірною основою
і арабським суфіксом -iyy (ī), з одного боку, та з французькою твірною основою і арабським
суфіксом -iyyah, з другого.
Що стосується першої словотвірної моделі, то у туніському узусі результати її застосування
фіксуються не лише серед прикметників: kūlūnyālī (фр. colonial [kOlOnjal]) – “колоніальний”,
´iliktrūnīkī (фр. électronique [elFktROnik]) – “електронний”, ´īkūlūžī (фр. écologique [ekOlOZik]) –
“екологічний” [2, с. 6; 7] – але й серед іменників: sūōfāžī (фр. sauvage [sovaZ]) – “дикун”,
buržwāzī (фр. bourgeois [buRZwa]) – “буржуа”, marrūkī (фр. Marocain [maROkF]) – “марокканець”.
У цьому контексті запелюємо до А. А. Блінова, який у своїй дисертації “Територіальні варіанти
арабської літературної мови і їхнє відбиття в пресі (на основі газетних матеріалів Тунісу,
Саудівської Аравії і Єгипту)” виявив серед туніських кореспондентів тенденцію з-поміж близьких
за звучанням синонімів на кшталт dīnāmī / dīnāmīkī (фр. dynamique [dinamik]) – “динамічний”
або ´istātī / ´istātīkī (фр. statique [statik]) – “статичний” робити вибір на користь другого,
а не структурно більш простого першого, якому останнім часом надається перевага в інших
арабомовних країнах, окрім країн Магрибу, що пояснюється впливом французького асимільованого
кореня на свідомість туніських білінгвів [2, с. 6].
Застосування ж суфікса -iyyah як “адаптувального інструмента” для арабізації засвоєних
туніським вокабуляром галліцизмів виходить за межі не лише абстрактних імен якості,
визначених арабською граматичною традицією типовими його носіями [1, с. 91–93, 112; 3, с. 259],
але й абстрактних імен загалом. Серед адаптованих таким чином французьких запозичень поряд
з абстрактними поняттями: gīniyah (фр. guigne [gi3]) у знач. “нудьга”, buržwāziyyah (фр.
bourgeoisie [buRZwazi]) – “буржуазія” – зустрічаються й конкретні: ţābūriyyah (фр. tabouret
[tabuRF]) – “табурет(ка)”, sandriyyah (фр. cendrier [sdRije]) – “попільничка”.
При цьому помічаємо, що обидва розглянуті питомі суфікси можуть як приєднуватися
до повної основи запозиченої лексеми, так і заміщувати собою вихідні афікси.
Не менш помітним явищем у загальному процесі призвичаєння французьких запозичень
до туніського мовного середовища на морфологічному рівні є підведення під арабські словотвірні
моделі французьких дієприкметників пасивного стану.
Наприклад, французькі лексеми choqué [SOke] – “шокований”, “вражений”, sonné [sOne] –
“оглушений”, “нокаутований”, branché [bRS e] – “з’єднаний” форматувалися відповідно у mšūkē,
msūnī, mbranšī за частково реалізованою схемою утворення арабських дієприкметників пасивного
стану від дієслів, кореневий склад яких перевищує три приголосні, тобто шляхом дотримання
тієї її частини, яка стосується додавання до основи дієслова префікса mu- або діалектного m-,
та ігнорування через суттєві структурні розбіжності між дієслівними формами в досліджуваних
мовних системах другої, пов’язаної з типовим голосним а або діалектним е перед останнім
кореневим приголосним [3, с. 184–185; 9, с. 36].
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До того ж зауважимо, що вихідні морфологічні показники наведених вище галліцизмів,
зокрема закінчення -é як ознака приналежності до дієприкметників пасивного стану, утворених
від дієслів першої групи, у туніському комунікативному просторі носять лише формальний
характер (choqué – mšūkē) або внаслідок фонетичної адаптації взагалі видозмінюються
(sonné – msūnī). При цьому власне показник об’єкта дії переміщується з кінця слова на його
початок (branché – mbranšī).
Проаналізований вище матеріал дає підстави стверджувати, що фонетико-морфологічне
освоєння французьких запозичень у туніському узусі, попри численні збіги із загальноарабською
запозичувальною традицією, вирізняється власними асимілятивними тенденціями. Сама ж
адаптація галліцизмів на фонетичному і морфологічному рівнях супроводжується як регулярними,
так і нерегулярними звуковими змінами, багато в чому обумовленими вибором способу
відтворення запозичень.
Перспективним напрямом подальших наукових розвідок вважаємо аналіз семантичного
і граматичного освоєння французьких за походженням складових словника туніського
територіального варіанта арабської мови, що у разі його реалізації забезпечить комплексну
характеристику адаптаційних процесів, які супроводжують входження галліцизмів
до досліджуваного мовного середовища.
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Арабські голосні

Застосування цієї транслітераційної системи до французьких за походженням лексичних
одиниць обумовлює необхідність вироблення таких позицій:
– надрядкова графема є елементом транскрипції і передає звучання в усному мовленні
фонеми, що їй передує (напр., sīēšwār);
– реалізація відсутніх в арабській мові фонем відбувається за посередництва додаткових:
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