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Agenda 

• Wortbildung vs Wortschöpfung 
• Bausteine (Konstituenten) der Wortbildung 
• Wortbildungsarten 
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Wortbildung 
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versus 



Wortschöpfung 



Hoş 
Geldiniz 



Deutsche Lexikologie 
Wortbildung 
• Lehre von Bildung der Wörter. 
• Produkte der Wortbildung. 
• Bildung mit vorhandenen Material und 

Regeln. 
Wortschöpfung 
• Schöpfen eines Wortes ohne Rückgriff auf 

Vorhandenes. 
Okkasionelle Wortbildung 
• Einmalbildungen 
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Bausteine (Konstituenten) der 
Wortbildung 

1.Wörter 
2.Morpheme 
 



Besonderheiten der deutschen Sprache 

Verben 
 Basismorphem hier nicht frei,  
 braucht immer Flexionsmorphem:  
 geh-t, geh-en, wird geh-en,. . 
Fugenelemente 
 Bundesamt = Amt des Bundes 
 Arbeitsamt  = Amt für Arbeit 
Unikale Morpheme 
 Himbeere = Him<hinde (Hirschkuh) 
Allomorph  
 Morphemvariante ohne   inhaltliche Leistung 
 (Vater – Väter) vs.  rötlich 



Wortarten 



Übung 

Ist Glücklichsein angeboren? 
Es gibt kein Glücksgen.  
Angeboren ist uns nur die Fähigkeit, 
möglicherweise Glück zu empfinden. 



Morphemarten 

Morphem 

Basismorphem Wortbildungsmorphem Grammatisches 
Morphem 

Präfix Infix Suffix 



Wortbildungsarten 
• Komposition 

• Determinativkomposition 
• Kopulativkomposition 

• Derivation 
• Explizite Derivation 

• Präfigierung 
• Kombinatorische Derivation 
• Suffigierung 

• Implizite Derivation  
• Konversion 
• Rückbildung 



Übung 

unglückliche Verkäuferin 



Übung 

unglückliche Verkäuferin 



Übung 

Hausboot 
Himbeere 
süßsauer 
Rundtischgespräch 



FRAGEN? 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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