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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. 
Εαρινό εξάµηνο 2006 
Σ. A. Μοσχονάς, Γενική Γλωσσολογία 

12, 14 Απριλίου & 2 Mαΐου 2006 
 
Μέρη της λέξης: ρίζα, θέµα, προσφύµατα [προθήµατα, επιθήµατα, ενθήµατα] 

Ελεύθερα � δεσµευµένα � απελεύθερα µορφήµατα 

Μόρφηµα � Μορφές. Προσδιορισµός βασικού τύπου και αλλοµόρφων 

(συµπληρωµατική κατανοµή) 

Μορφολογική τυπολογία γλωσσών: αναλυτικές � συνθετικές [συγκολλητικές � 

κλιτ(ικ)ές] γλώσσες 

Μορφοφωνολογικοί κανόνες 

Κλίση � παραγωγή � σύνθεση. Προσδιορισµός µετατροπών 

 
Ασκήσεις µορφολογίας 

 
1. Προσδιορίστε τα µορφήµατα της γλώσσας Congo Swahili (Θ. Παυλίδου, Επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης, σ. 61): 

 
ninasema «µιλάω» ninasoma «διαβάζω» 
wunasema «µιλάς» anasoma «διαβάζει» 
anasema «µιλάει» nilisoma «διάβαζα» 
ninaoma «βλέπω» alisoma «διάβαζε» (Παρατ.) 
ninapika «χτυπώ» nitasoma «θα διαβάσω» 
ninamupika «τον χτυπώ» atasoma «θα διαβάσει» 

 
2. Ρήµα «ράβω». Ελέγξτε την κατανοµή των τριών αλλοµόρφων /rav-/, /rap-/, /raf-/ 
και προσδιορίστε ποιος είναι ο βασικός τύπος. (Απάντηση: {rav-}) 

 
3. Πληθυντικός ονοµάτων της αγγλικής. Εξετάστε δεδοµένα όπως τα ακόλουθα: 

/boi/-/boiz/, /dog/-/dogz/, /kæt/-/kæts/, /bΛs/-/bΛs´z/, /vα:z/-/vα:z´z/. Προσδιορίστε 
ποιος είναι ο βασικός τύπος: /-´z/, /-z/ ή /-s/; (Aπάντηση: {-z}) 

 
4. 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 παρακάτω σηµασίες: «µoυ» 
(κτητ.), «µας» (κτητ.), «σoυ» (κτητ.), «σας» (κτητ.), «από», ΠΛΗΘΥΝΤIΚΟΣ, 
ΕΝIΚΟΣ; 
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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. Εάv τo σηµαίνον χψω της Τoυρκικής αντιστοιχεί στο σηµαινόµενο «χψω», πώς 
θα πείτε στα Τoυρκικά «από τα χψω σας»; 

5. Με βάση τηv αvάλυσή σας τωv µoρφηµάτωv, τι είδoς γλώσσας είvαι η 
Τoυρκική (αvαλυτική, συvθετική � συγκoλλητική, κλιτή) και γιατί; 

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

5. Προσδιορίστε τα αλλόµορφα του προθήµατος {συν-}, αφού εξετάσετε δεδοµένα 
όπως:  

συµψηφίζω, συµφωνώ, συνδέω, συνδυάζω, συνταιριάζω, συνταξιοδοτώ, 
συρράπτω, συρρικνώνοµαι, συσσωρεύω, συσφίγγω, συγκαλώ, συγκινώ, 
συγχαίρω, συγχέω, συζεύω, συλλαβίζω, συλλυπούµαι, συµβαδίζω, συµβάλλω, 
συµµαζεύω, συµµαχώ, συµπαρίσταµαι, συµπονώ, συναρπάζω, συνεπάγοµαι. 

Ποιος τύπος του µορφήµατος είναι ο βασικός; Αιτιολογήστε. 
 
6. Να βρείτε δεδοµένα του τύπου [εν- + Ρήµα] και να προσδιορίσετε τα αλλόµορφα 
και το βασικό τύπο του προθήµατος {εν-}. Αιτιολογήστε την απόφασή σας.  

 
7. Στερητικό {α-}: Ποια τα αλλόµορφα και ποιος ο βασικός τύπος; 
 
8. Εξετάστε τα ακόλουθα δεδοµένα από την αγγλική: 
 

Α.  Β. 
read readable die 
break breakable go 
wash washable cry 
drink drinkable sleep 
pay payable rest 
move movable weep 
excuse excusable sit 
debate debatable run 
use usable walk 

 
Mε βάση τα δεδοµένα αυτά απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 

1. Ποια φωνολογική αλλαγή επιφέρει το παραγωγικό επίθηµα {-able}; 
2. Ποια κατηγοριακή αλλαγή                -"-       ; 
3. Ποια σηµασιολογική αλλαγή  -"-       ; 
4. Συγκρίνετε τις στήλες Α. και Β. Σε ποιο περιορισµό υπόκειται η ρηµατική 
βάση; Αποτελούν εξαιρέσεις στον περιορισµό αυτό παραδείγµατα όπως: 

 The dog is walkable 
 The race is runnable; 
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5. Βρείτε δεδοµένα της αγγλικής που να δείχνουν ότι το ίδιο επίθηµα είναι 
λιγότερο παραγωγικό µε ονόµατα. 
 

9. Βρείτε τα µορφήµατα (Ν. Λαπαθιώτης, ΒΑΟ, ΓΑΟ, ∆ΑΟ): 
 
Ζινώντας αποβίδονο σαβίνι 
κι απονιβώντας εροµιδαλιό, 
κουµάνισα το βίρο του λαβίνι 
µε σάβαλο γιδένι του θαλιό. 

Κι ανέδοντας έν� άκονο λαβίνι 
που ραδαγοπαλούσε τον αλιό 
σινέρωσα τον άβο του ραβίνι 
σ� έν� άφαρο δαµένικο ραλιό 

Σούβεροδα στ� αλίκοπα σουνέκια· 
µέσ� στ� άλινα που δεν εσιβονεί 
βαρίλωσα σ� ακίµορα κουνέκια. 

Και λαδαµποσαλώντας την ονή, 
καράµπωσα το βούλινο διράνι, 
σαν άλιφο τουνέσι που κιράνει� 

 
10. Το επίθηµα που προσκολλάται στο θέµα των λέξεων της πρώτης στήλης έχει δύο 

µορφές στα ρωσικά. Ποιες είναι; Ποιος µορφοφωνολογικός κανόνας εξηγεί την 
κατανοµή των δύο µορφών; Ποια η σηµασία κάθε µορφής; Ποια λέξη παράγεται 
από το θέµα apparat- και τι σηµαίνει; 

 
atom «άτοµο» atom�čik «υποστηρικτής 

ατοµικής ενέργειας» 
baraban «τύµπανο» baraban�čik «τυµπανιστής» 
kalambur «αστείο» kalambur�čik «καλαµπουρτζής» 
pulemjot «πολεµικό όπλο» pulemjotčik «πολεµιστής» � 

«χειριστής όπλου» 
mebeH «έπιπλο» mebeH�čik «επιπλοποιός» 
beton «µπετόν» beton�čik «µπετατζής» 
lom «σκουπίδι» lom�čik «σκουπιδιάρης» 
derevo «δέντρο» derev�čik «τεχνίτης 

ξυλογλυπτικής» 
gazeta «εφηµερίδα» gazetčik «εφηµεριδοπώλης � 

δηµοσιογράφος» 
ljot «πτήση» ljotčik «πτηνό» - «πιλότος» 
apparat- «µηχανή» ; ; 

 
11. Συµπληρώστε τον πίνακα µε παραδείγµατα παράγωγων λέξεων: 
 
Κατηγοριακή 
µετατροπή 

Παραδείγµατα παράγωγων λέξεων 

Ο ! Ρ κοστούµι ! κοστουµάρω, γραβάτα ! γραβατώνω, αρραβώνας ! 
αρραβωνιάζω, � 

Ρ ! Ο αναλύω ! αναλυτής, αναπνέω ! αναπνευστήρας, � 
 

Ε ! Ο λαϊκός ! λαϊκούρα, � 
 

Ο ! Ε � 
 

Ρ ! Ε � 
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Κατηγοριακή 
µετατροπή 

Παραδείγµατα παράγωγων λέξεων 

Ε ! Ρ � 
 

Ο ! Ο � 
 

Ρ ! Ρ � 
 

Ε ! Ε � 
 

 
 
12. Συµπληρώστε τον πίνακα µε παραδείγµατα σύνθετων λέξεων: 
 
Κατηγοριακή 
µετατροπή 

Παραδείγµατα σύνθετων λέξεων 

Ο + Ο ! Ο απογειοπροσγειώσεις, χαρτοφάκελα, τσικλόφουσκα, � 
 

Ε + Ε ! Ε ασπρόµαυρος, οπτικοακουστικός, � 
 

Ε + Ο ! Ο σαπιοκάραβο, � 
 

Ε + Ο ! Ε � 
 

Ο + Ρ ! Ρ � 
 

Ο + Ρ ! Ο � 
 

Ο + Ρ ! Ε � 
 

Ε + Ρ ! Ρ � 
 

Ε + Ρ ! Ο � 
 

Ε + Ρ ! Ε � 
 

Ο + Ρ ! Ο � 
 

Ρ + Ο ! Ο � 
 

Ο + Ρ ! Ε � 
 

Ρ + Ο ! Ε � 
 

 
 


