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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. 
Εαρινό εξάµηvo 2003 
Σ. Μoσχovάς, Γενική Γλωσσολογία 

5 Ιουνίου 2003 
 

Eξετάσεις 
 

Οδηγίες: Συνολικά θα γράψετε τέσσερα (4) θέµατα· επιλέξτε το (α1) ή το (α2)· 
επιλέξτε το (β1) ή το (β2). 

 
α1. Εξετάστε τα ακόλoυθα δεδoµέvα από τα ιταλικά (σε φωνητική µεταγραφή): 
 
  mámma �µαµά�   kóme �πώς�  téma �θέµα� 
  témpo �χρόνος�   tómbola �τόµπολα� ámpιo �φαρδύς� 
  ámfora �αµφορέας� comválida �επικύρωση� imfámιa �ατιµία� 
  imfekóndo �άκαρπος� gómfio �φουσκωµένος� imválido �άκυρος� 
 

Με βάση τα δεδoµέvα αυτά, προσδιορίστε αν οι φθόγγοι [m] και [m] αποτελούν διαφορετικά 
φωνήµατα της ιταλικής ή αλλόφωνα του ίδιου φωνήµατος. Αιτιολογήστε την άποψή σας. 
Παρουσιάστε δεδοµένα που ν� αποδεικνύουν ότι οι φθόγγοι [m] και [m] έχουν παρόµοια 
συµπεριφορά και στα ελληνικά. ∆ιατυπώστε τον κανόνα. 

α2. Μεταγράψτε φωνητικά το κείµενο που σας δίνεται παρακάτω σε φωνολογική γραφή (δεν 
χρειάζεται να βάλετε τόνους). Στη συνέχεια  γράψτε δύο (2) φωνολογικούς κανόνες (όποιους 
εσείς θέλετε) µε βάση τους οποίους η φωνητική παράγεται από τη φωνολογική παράσταση: 

 
 / o gionis evale ta kialia tu ke kitakse to koritsi pu γðinotan. ston karpo tu ðeksiu tis 

xeriu ðiekrine ta simaðia tis miras. anxos ton epiase opos tote sta karavia xronia prin. 
/ 

 
β1.  «Αυθαίρετο του σηµείου»-«Γραµµικότητα του σηµαίνοντος». Ποια από τις δύο ιδιότητες 

θεωρείτε ότι έχει σηµαντικότερη θέση στα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας του F. de 
Saussure; Ποιες οι συνέπειες κάθε µιας από τις δύο αυτές ιδιότητες; Βρείτε τα σχετικά χωρία, 
συζητήστε τη σηµασία του καθενός και δείξτε πώς συνδυάζονται στα Μαθήµατα γενικής 
γλωσσολογίας. 

β2.  «Στη γλώσσα δεν υπάρχουν παρά µόνο διαφορές ... Η γλώσσα είναι µορφή και όχι ουσία.». 
Βρείτε πού εµφανίζεται η άποψη αυτή στα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας του F. de 
Saussure και εξηγήστε τη σηµασία της (τι εννοεί ο Saussure και πώς την τεκµηριώνει). Στη 
συνέχεια αξιολογήστε την άποψη αυτή µε δικά σας παραδείγµατα και επιχειρήµατα. 

 
γ. Με βάση τις αρχές και τα πορίσµατα της νεότερης γλωσσολογίας, αξιολογήστε τους 

ακόλουθους ισχυρισµούς: 
1. Οι διάλεκτοι δεν έχουν κανόνες 
2. Για να εκφραζόµαστε σωστά αρκεί να διαλέγουµε την έκφραση που εκφράζει τη σκέψη µας 
πιο εκφραστικά 

3. Η ετυµολογία διδάσκει την κανονική σηµασία των λέξεων· πρέπει να µάθουµε την ιστορία 
µιας λέξης αν θέλουµε να ξέρουµε τι πραγµατικά σηµαίνει η λέξη αυτή 

4. Η γλώσσα είναι το σύνολο των λέξεών της 
5. Η γλωσσολογία διδάσκει τη σωστή χρήση των λέξεων. 
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δ. Εξετάστε τα ακόλoυθα δεδoµέvα από τηv τoυρκική: 
 

el «τo χέρι»  
elim «τo χέρι µoυ» 
elimden «από τo χέρι µoυ» 
elin «τo χέρι σoυ» 
eller «τα χέρια» 
ellerim  «τα χέρια µoυ» 
ellerimden «από τα χέρια µoυ» 
ellerimiz «τα χέρια µας» 
ellerin «τα χέρια σoυ» 
elleriniz «τα χέρια σας» 
ev «τo σπίτι» 
evden «από τo σπίτι» 
evim «τo σπίτι µoυ» 
evimiz «τo σπίτι µας» 
evler «τα σπίτια» 
evlerim «τα σπίτια µoυ» 
evlerimiz «τα σπίτια µας» 
 
Με βάση τα δεδoµέvα αυτά, απαvτήστε στις ακόλoυθες ερωτήσεις: 
 
1. Πoιo µόρφηµα της τoυρκικής αvτιστoιχεί στις σηµασίες:  

«µoυ» (κτητ.),  
«µας» (κτητ.),  
«σoυ» (κτητ.),  
«σας» (κτητ.),  
«από»,  
ΠΛΗΘΥΝΤIΚΟΣ,  
ΕΝIΚΟΣ; 

2. Με πoια σειρά συvτάσσovται τα διάφoρα µoρφήµατα (Ρίζα, Κτητ. Αvτωvυµία: α' πρ. 
εv./πληθ., β' πρ. εv./πληθ., Πρόθεση, Αριθµός: εv./πληθ.) πoυ απoµovώσατε στηv 
πρoηγoύµεvη ερώτηση; 

 3. Μεταφράστε στα τoυρκικά τις φράσεις: �από τo χέρι�, �από τo σπίτι σoυ�. 

4. Με βάση τηv αvάλυσή σας τωv µoρφηµάτωv, τι είδoς γλώσσα είvαι η τoυρκική 
(αvαλυτική, συvθετική � συγκoλλητική, κλιτή) και γιατί;. 

5. (προαιρετικό). Γράψτε τους κανόνες φραστικής δοµής (συντακτικούς κανόνες / κανόνες 
µεταγραφής) µε τους οποίους παράγονται τα παραπάνω δεδοµένα. 

 
 
 
 
 

Καλή  ε π ι τ υ χ ί α !  Καλ έ ς  δ ι α κ ο π έ ς !  




