Abrevieri și simboluri
Aj
Av
C
c-comandă
COMP
Deplasare A
Deplasare A'
Det
D-structură
e
ECP
FF
FL
Flex
GAj
GAv
GB
GC
GD
GFlex
GN
GPrep
GT
GV
GX
i, j, k

Move α
N
Poziție A
Poziție A'
Prep
pro
PRO
RAp
RC

Adjectiv (centru de grup)
Adverb (centru de grup)
Complementizator (centru de grup funcțional)
comandă de constituent
Complementizator
deplasare într-o poziție argumentală
deplasare într-o poziție non-argumentală
Determinant (centru de grup funcțional)
structură D (de bază)
categorie vidă
Principiul categoriilor vide
Forma fonologică (nivelul reprezentării fonetice)
(engl. PF)
Forma logică (nivelul reprezentării semantice) (engl. LF)
Flexiune (centru de grup funcțional) (engl. Infl sau I)
Grup Adjectival
Grup Adverbial
modelul sintactic generativ al guvernării şi al legării
Grup Comp (engl. CP)
Grup Det (engl. DP)
Grup Flex (engl. IP)
Grup Nominal (engl. NP)
Grup Prepozițional (engl. PP)
modelul sintactic generativ-transformațional
Grup Verbal (engl. VP)
o proiecție maximală (generalizare) (engl. XP)
indici referențiali
deplasarea elementului α
Nume (centru de grup)
poziție argumentală
poziție non-argumentală
Prepoziție (centru de grup)
categorie vidă nominală (aici, categorie vidă nominală)
categorie vidă (sub. vid al infinitivului şi conjunctivului)
propoziții relative apozitive
propoziții relative completive
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Rel
RL
RNR
RP
RQ
RR
Spec
S-structură
SVO
t
V
VSO
wh
X'
X0
θ

constituent relativ
propoziții relative libere
propoziții relative non-restrictive
propoziții relative periferice
ridicarea cuantificatorilor (engl. QR)
propoziții relative restrictive
Specificator
structură S (nivelul reprezentării sintactice)
ordinea subiect – verb – obiect
Urmă
Verb (centru de grup)
ordinea verb – subiect – obiect
(engl.) elemente relativ-interogative
nivel intermediar al unei proiecții maximale (generalizare)
centru al unei proiecții maximale (generalizare)
(rol) tematic

Simboluri asociate enunțurilor numerotate:
* enunț agramatical
? enunț gramatical, dar anormal sau inacceptabil în context
?? enunț profund inacceptabil
# barieră pentru deplasarea relativului
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