
     Τίτλος Μαθήματος: Γραμματική Περιγραφή των Σημιτικών Γλωσσών 
 

 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 των βασικότερων σημιτικών γλωσσών υπό το πρίσμα της 

σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας. Έπειτα από μια σύντομη παρουσίαση της οικογένειας των σημιτικών 

γλωσσών και των βασικών τους τυπολογικών χαρακτηριστικών, εξετάζονται τα τρία γραμματικά επίπεδα 

ανάλυσης των εν λόγω γλωσσών (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη). Τα θέματα που τίθενται υπό 

διαπραγμάτευση αφορούν διάφορες φωνολογικές διεργασίες, τη συλλαβική δομή, τον τονισμό, τη σχηματική 

μορφολογία, τις γραμματικές κατηγορίες που πραγματώνονται στο ονοματικό και ρηματικό σύστημα, την 

προτασιακή δομή, την ύπαρξη κενών υποκειμένων και τη σχέση τους με το φαινόμενο της συμφωνίας, τη σειρά 

των όρων της πρότασης, τον χαρακτήρα και τη φύση των κλιτικών αντωνυμιών κλπ. 
  

 

 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 Εβραϊκής και της Αραβικής, 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 Εβραϊκής και 

της Αραβικής) στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του 

γραμματικού συστήματος των δύο αυτών γλωσσών. 

-να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της Εβραϊκής και της Αραβικής σε συνάρτηση με τη γλωσσική 

τυπολογία. 

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

Εβραϊκή και στην Αραβική. 

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

της γλωσσολογικής ανάλυσης της Εβραϊκής και της Αραβικής. 

 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
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     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

 
Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. (1992) Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη. 

Comrie, B., Matthews, S. & Polinsky, M. (2004) Οι γλώσσες του κόσμου. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

 
Abu-Chacra, Faruk (2007) Arabic: an essential grammar. London: Routledge. 

Aoun, Joseph E., Benmamoun, Elabbas & Choueiri, Lina (2010) The syntax of Arabic. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Brustad, Kristen E. (2000) The syntax of spoken Arabic: a comparative study of Moroccan, Egyptian, Syria, 

and Kuwaiti dialects. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 

Coffin, Edna Amir & Bolozky, Shmuel (2005) A reference grammar of Modern Hebrew. Cambridge: 

Cambridge University Press. [βιβλιοθήκη 492.482421 COF] 

Glinert, Lewis (2005) Modern Hebrew: an essential grammar, 3
rd

 ed. London: Routledge. [βιβλιοθήκη (1η 
έκδοση, 1989) 492.45 GLI] 

Hetzron, Robert, επιμ. (1997) The Semitic languages. London: Routledge. [βιβλιοθήκη 492 SEM] 

Holes, Clive (2004) Modern Arabic: structures, functions, and varieties, revised ed. Washington, D.C.: 

Georgetown University Press. 

Ryding, Karin C. (2005) A reference grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Versteegh, Kees, επιμ. (2006-2009) Encyclopedia of Arabic language and linguistics. Leiden: Brill. (5 τόμοι) 

Watson, Janet C.E. (2002) The phonology and morphology of Arabic. Oxford: Oxford University Press. 
[βιβλιοθήκη 492.77096216 WAT] 

 
 

 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 

                                                 
 


