
 الحادية عشرة المحاضرة 

 تصنيف الكممات االساسية والهامشية 

 الكممات األساسية والكممات الهامشية :  

ليست كل الكممات داخل الحقل الواحد ذات وضع متساو . ومن الضروري أن       
تميز بين الكممات األساسية والكممات الهامشية ، ألن األولى هي التي تتحكم في 

 الهامة داخل الحقل .  التقابالت

ومن الممكن وضع مقياس يتدرج من األقصى أهمية الى األقصى هامشية ،      
 ولكن إذا أريد وضع خط فاصل بين النوعين فإن ذلك سيكون تحكميا إلى حد ما. 

وقد وضع العمماء معايير مختمفة لمتمييز بين النوعين ، ولم يتفقوا عمى معيار      
 ه المعايير يبرز : واحد . ومن بين هذ

 ادئ االتية : ب، ويقوم عمى الم kayو   Berlinمعيار  -1

أي وحدة   monolexemic( الكممة األساسية تكون ذات لكسيم واحد 1)      
 عجمية واحدة . م

( الكممة األساسية ال يتقيد مجال استخدامها بنوع محدود أو ضيق من 2)      
الحديث ال تطمق إال وصفا لمشعر والبشرة ، ولذا ال  األشياء . فالشقرة في االستعمال

ة فيأتي استعمالها غير مقيد وال محدود. ولذا ر أن تكون كممة أساسية . أما الحم يمكن
 فهي كممة أساسية . 

( الكممة األساسية تكون ذات تميز وبروز بالنسية لغيرها في استعمال ابن 3)     
 المغة . 

ى اجزائها بخالف كممات ة ال يمكن التنبؤ بمعناها من معن( الكممة األساسي4)      
 ، وبرمائي .   blue – greenمثل : 



( ال يكون معنى الكممة األساسية متضمنًا في كممة أخرى ما عدا الكممة 5)      
 –الرئيسية التي تغطي مجموعة من المفردات . مثال الكممة األساسية : زجاجة 

كوب ... الت ال تتضمنها كممة أخرى سوى الكممة الرئيسية "وعاء" . ومثال الكممة 
 الهامشية كممة قرمزي التي تشير إلى نوع من المون األحمر . 

 ( الكممات األجنبية الحديثة االقتراض من األغمب اال تكون أساسية . 6)      

 ممة الكممات األساسية . ( الكممات المشكوك فيها تعامل في التوزيع معا7)      

الذي يقوم عمى أساس إحصائي استقرائي .  Montageueو  Battigمعيار  -2
أكبر  –في وقت زمني محدد  –فهو يقوم عمى تكميف عدد من األشخاص بأن يكتبوا 

عدد من الكممات الواقعة تحت صنف معين . وبعد ذلك يقدم لهم صنف ثان ، وهكذا 
 سبة ترددها ، فالمفردات األكثر ترددا تكون أكثر بروزا .. . وترتب المفردات حسب ن

 


