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هدف کلی درس :برخی اهداف درس که در سرفصل وزارتی تعیین گردیده اند عبارتند از

 .1شناخت اندام های فراگویی ،مکانیسم های تولید گفتار و آشنایی با چگونگی تولید آواهای زبان
 .2کسب مهارت در شناخت ،توصیف و طبقه بندی آواهای زبان انگلیسی
 .3تسلط بر آوانویسی زبان انگلیسی
 .4آشنایی با ساخت هجا ،واج آرایی و زبرزنجیری ها در زبان انگلیسی
 .5آشنایی با واجشناسی زبان انگلیسی
 .6معرفی علم آواشناسی و زیرشاخه های آن با تاکید بر آواشناسی تولیدی
 .7معرفی آناتومی دستگاه گفتار و مکانیسم های تولید گفتار )جریان هوا ،واکداری ،فراگویی و دهانی-خیشومی(
 .8آموزش ژست های تولیدی واکه ها و همخوان های زبان انگلیسی با اشاره بر تفاوت زبان ها
 .9شیوۀ آموزش تولید آواهای گوناگون به زبان آموزان
 .11معرفی الفبای بین المللی آوانگاری ( )IPAو آوانویسی زبان انگلیسی
 .11آموزش ساخت هجا ،هجابندی و اصول آن در زبان انگلیسی با اشاره بر تفاوت الگوهای هجایی در زبان های جهان
 .12آموزش تکیه ،آهنگ ،ریتم گفتار و قواعد مربوط به نوای گفتار در زبان انگلیسی
 .13واج ها ،واجگونه ها و مشخصه های تمایزدهنده در زبان انگلیسی
 .14آموزش فرایندهای واجی مانند همگونی ،ناهمگونی ،حذف و درج در زبان انگلیسی با اشاره بر تفاوت زبان ها
 .15قواعد و الگوهای واجی در گفتار پیوسته زبان انگلیسی
هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

0011/10/20

Introduction to the Course

دوم

0011/10/10

)Introduction to Phonetics and Phonology (Ch. 1

سوم

0011/10/00

)The Production of Speech Sounds (Ch. 2

چهارم

1400/10/00

)Long Vowels, Diphthongs and Triphthongs (Ch. 3

پنجم

1400/10/22

)Long Vowels, Diphthongs and Triphthongs (Ch. 3, continued

Voicing and Consonants (Ch. 4)

1400/10/12

ششم

Phonemes and Symbols (Ch. 5)

1400/10/10

هفتم

Midterm

1400/10/00

هشتم

Fricatives and Affricates & Nasals and Other Consonants (Chs. 6 & 7)

1400/10/23

نهم

The Syllable (Ch. 8)

1400/10/31

دهم

Strong and Weak Syllables (Ch. 9)

1400/10/10

یازدهم

Stress in Simple Words & Complex Word Stress (Chs. 10 & 11)

1400/10/00

دوازدهم

Weak forms (Ch. 12)

1400/10/20

سیزدهم

Problems in Phonemic Analysis (Ch. 13)

1400/10/20

چهاردهم

Aspects of Connected Speech (Ch. 14)

1400/01/12

پانزدهم

Intonation (Chs. 15, 16, 17)

1400/01/02

شانزدهم

Final Exam

1400/01/

هفدهم
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