
     Τίτλος Μαθήματος: Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής Γλώσσας 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος (100-300 λέξεις): 
 

Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό σύστημα της τουρκικής γλώσσας. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιεί τα 

μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας και είναι κατά βάση περιγραφική. Έπειτα από μια σύντομη 

εισαγωγή σχετικά με την ιστορία και τα γενικά τυπολογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γλώσσας, το 

μάθημα εμβαθύνει στα τρία βασικά επίπεδα ανάλυσης: φωνολογίας, μορφολογία και σύνταξη. Φωνολογία: το 

φωνηεντικό και το συμφωνικό σύστημα της γλώσσας, φωνολογικά φαινόμενα και διαδικασίες σε τεμαχιακό 

επίπεδο (αλλοφωνικοί κανόνες, φωνηεντική αρμονία κτλ.), τονισμός, επιτονισμός. Μορφολογία: η 

μορφολογική τυπολογία της γλώσσας (συγκολλητική), το ονοματικό και το ρηματικό σύστημα (γραμματικές 

κατηγορίες, τρόπος πραγμάτωσης, συστηματοποίησή τους). Σύνταξη: τα βασικά χαρακτηριστικά της φραστικής 

δομής, διάταξη των όρων της πρότασης και των συστατικών της φράσης, κενά υποκείμενα, δομή της 

ονοματικής φράσης και της πρότασης, συμπληρωματικές προτάσεις. 
  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαi (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

-να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία του γραμματικού συστήματος της Τουρκικής, τις ελάχιστες γλωσσικές 

μονάδες που το απαρτίζουν σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα αναπαράστασης. 

-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του γλωσσικού συστήματος 

καθώς και τους συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών (φαινόμενα αλλοφωνίας, αλλομορφίας, 

συντακτικής αμφισημίας, καθώς και συνταγματικές σχέσεις των γλωσσικών μονάδων) 

-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας (καθώς και γνώσεις της δομής της Τουρκικής) 

στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του γραμματικού 

συστήματος της Τουρκικής. 

-να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της Τουρκικής σε συνάρτηση με τη γλωσσική τυπολογία. 

-να διατυπώνει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των γλωσσικών μονάδων στην 

Τουρκική. 

-να ασκεί κριτική στις προτάσεις που έχουν τεθεί στη βιβλιογραφία της γλωσσολογίας σχετικά με προβλήματα 

της γλωσσολογικής ανάλυσης της Τουρκικής. 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 

     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 
Μοσχονάς, Σπύρος, επιμ. (2006) Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

Ρεβυθιάδου, Ανθή & Τζακώστα, Μαρίνα (2007) Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

 
Erguvanlı Taylan, Eser, επιμ. (2001) The verb in Turkish. Amsterdam: John Benjamins. 

Göksel, Aslı & Kerslake, Celia (2005) Turkish: a comprehensive grammar. London: Routledge.  

Göksel, Aslı & Kerslake, Celia (2011) Turkish: an essential grammar. London: Routledge.  

Kornfilt, Jaklin (1990) Turkish and the Turkic languages. Στο Comrie, Bernard (επιμ.) The world’s major 

languages. Oxford: Oxford University Press. 619-644. 

Kornfilt, Jaklin (1997) Turkish. London: Routledge. [βιβλιοθήκη 494.3582421 KOR] 

Lewis, Geoffrey (2000) Turkish grammar, 2
nd

 ed. Oxford: Oxford University Press. 

Σελλά-Μάζη, Ελένη (2004) Στοιχεία αντιπαραβολικής γραμματικής ελληνικής-τουρκικής. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. 

Swift, Lloyd (1963) A reference grammar of Modern Turkish. Bloomington: Indiana University Publications. 

Underhill, Robert (1976) Turkish grammar. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Underhill, Robert (1986) Turkish. Στο Slobin, Dan Isaac & Zimmer, Karl (επιμ.) Studies in Turkish linguistics. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 7-21. 

 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 
Διαλέξεις 

                                                 
 


