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Wika at/vs. dayalekto 

 

Magkaibang wika na ang dalawang speech 
tradition na hindi nagkakaunawaan o mutually 
intelligible. 
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Comparative linguistics 

 

Ang mga linguistic variation na makikita sa mga 
wika at dayalekto ang nag-uudyok sa isang 
linggwist na suriin ang isang wika mula sa 
pananaw ng isa pa upang sa pamamagitan ng 
paghahambing ay maipaliwanag ang 
kasaysayan at kinahinatnan ng wikang pinag-
aaralan. 

Dayalektolohiya 

 

Bilang isang preliminaryong pag-aaral, 
gagamiting batayan sa dayalektolohiya ng 
Inonhan sa Isla de Carabao ang antas na 
lexical, o ang paglalarawan ng mga 
pagkakaiba-iba ng mga salitang ginagamit ng 
speaker ng bawat lugar sa pagtukoy ng bagay, 
kalagayan, o kilos. 
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Dialect Geography 

Sa pag-aaral na ito, gagamitin ang lexicostatistic 
na lapit sa dialect geography: pagkokompa-
komparahin ang mga talaan ng mga salita sa 
bawat sitio ng isla upang malaman ang mga 
cognate percentage; sa gayon matutuklasan 
kung gaano kalapit o kalayo na ang mga 
dayalekto ng Inonhan sa isa’t isa. 
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Bisayan subgroup 

Bisayan 

 I. Banton 

  a. Bantoanon 

 II. Cebuan 

  a. Cebuano 

 III. Central 

  a. Peripheral 

   i. Ati 

   ii. Capiznon 

   iii. Hiligaynon 

   iv. Masbantenyo 

   v. Porohanon 

  b. Romblon 

   i. Rombloanon 

  c. Warayan 

   i. Gubat 

   ii. Samar-Waray 

   iii. Sorsogon, Masbate 

 IV. South 

  a. Butuan-Tausug 

   i. Butuanon 

   ii. Tausug 

 V. West 

  a. Aklan 

   i. Inakeanon 

   ii. Malaynon 

  b. Kinarayan 

   i. Kinaray-a 

  c. Kuyan 

   i. Cuyonon 

   ii. Ratagnon 

  d. North Central 

   i. Inonhan 

 VI.  Calayanun 
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Metodolohiya 

 

Ituturing na cognates ang [Ɂʌrʌg’jʌn] ‘daan’ na 
entry sa ilalim ng Batyay at [Ɂʌlʌg’jʌn] ‘daan’ 
na entry naman sa ilalim ng Pacul. 

Term Cognate 
percentage 

Language 81-100 

Family 36-81 

Stock 12-36 

Microphylum 4-12 

Mesophylum 1-4 

Macrophylum <1 
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Isogloss Set 1 

Isogloss Set 2 
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Isogloss Set 3 

Isogloss Set 4 
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Isogloss Set 5 
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Maraming salamat! 


