
TOELICHTING BIJ DE VERTAALHULP 15-29

In de vertaalhulp is de constructie van de zin gevisualiseerd. Hieronder worden de
belangrijkte manieren waarop dat gebeurt getoond.

1. Op het hoogste niveau
Het hoogste niveau is het niveau van de zin zelf.
De zinsdelen worden gemarkeerd:

zinskern: vet lettertype
periferie (bepalingen) grijze achtergrond

partikels gewoon lettertype
persoonsvormen van de hoofdzin: omkaderd
correlerende woorden : mevn...dev... (voorbeeld)

    

tovte dh; hJ Diotivma th;n tou`   [Erwto~  fuvsin ajpevdeiknu

congruentie: hoofdwoord en congruerend woord hebben dezelfde
onderstreping.
(hoofdwoord en congruerend woord hebben dezelfde
onderstreping)

Opmerking: deze markering wordt bij participia (vanaf les 16) altijd, bij nomina incidenteel toegepast.

“oJ Zeu;~ dietevlei divca tevmnwn tou;~ aJnqrwvpou~”, e[fh didavskwn oJ   jAristofavnh~.

2. Op het laagste niveau
De zinsdelen worden in een platte weergave benoemd.

Bijzonderheden:
- Een zinsdeel kan door een ander zinsdeel doorbroken worden. Deze doorbreking wordt

aldus getoond:

megavlh/  oJ Zeu;~  ejn ajporiva/ h\n
< -----com-   <subject> plement------ >

- Als een subject bij twee (of) meer predicaten hoort, wordt het aantal predicaten met ++
(of meer) aangegeven:

oJ Zeu;~  ejn ajporiva/ h\n kai; e[legen: ”…”
<subj.++>        <p>     <predicaat>



- Als een zinsdeel eigenlijk zelf een zin is, maar is opgenomen in een andere zin, kan dat
zinsdeel in een kader apart geanalyseerd worden. 

oJ dou'lo~ levgei o{ti o{ti Swkravth~ ejn proquvrw/ ejstin
< -----------complementzin (zie kader)----------- >

  o{ti Swkravth~ ejn proquvrw/ ejstin

 n.b.: de analyse is hier weggelaten

3. Op het middelste niveau
De structuur van de zinsdelen staat op het middelste niveau, boven dat van de structuur van
de hele zin. De structuur van de zinsdelen wordt gevisualiseerd met behulp van lijnen en
pijlen.

  jAlkibiavdh~ sfovdra ejqauvmaze th;n tw'n   jAgavqwno~ eJtaivrwn swfrosuvnhn
attribuut

attribuut

De structuur van de zinsdelen, ingepast in het geheel:

  jAlkibiavdh~ sfovdra ejqauvmaze th;n tw'n   jAgavqwno~ eJtaivrwn swfrosuvnhn
attribuut

attribuut

< -----subject----- > predicaat   < ----------------------complement (object)--------------------------- >
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