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 Phoneticsפונטיקה סילבוס לקורס: 

 שיעור

 גרי כהן-אוון

 

 ב"א לתואר:    4היקף שעות:     א :סמסטר       טתשע" :שנת לימודים        0627.1120.01 :קורס מס'

 001, ווב 12:00-14:00, /ד'יום ב'ב:  השיעורים יתקיימו

 14:00-15:00, יום ב' 403ווב  שעת קבלה:

 5026 :טלפון

 evan@post.tau.ac.il דוא"ל:

 

 --- דרישות קדם ודרישות נוספות:

 

 ראה ביבליוגרפיה חומר קריאה:

 

 מועדי התרגולים מופיעים בסילבוס –( aola.garra@epsos.co.il: עולא ג'רה )מתרגלת

 , בתיאום מראש403: ווב קבלהשעת 

 

 תיאור הקורס

 הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית )ארטיקולטורית( ופונטיקה אקוסטית. 

בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן 

חום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של . בתIPAרישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של 

 הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים. 

 החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

 

 דרישות הקורס

 .דרישות קדם: אין 

  :מתוך המטלות  5אינה להגשה.  8מטלה )ראו לו"ז הגשות בסילבוס(.  מהן להגשה 7מטלות, כאשר  8מטלות

הטובות ביותר יכללו  5מטלות,  5-למטלה(. אם סטודנטים מגישים יותר מ 5%יכללו בציון הסופי )להגשה 

יש להגיש מהציון הסופי על כל מטלה שלא הוגשה.  5%מטלות יאבדו  5-בציון. סטודנטים המגישים פחות מ

מועד, אולם . ניתן להגיש לפני הבסילבוס הנקובמועד ב 12:00את כל המטלות לתא של עוזרת ההוראה עד 

 אין אפשרות להגיש אחרי המועד.

 ויכללו בציון הסופי. 0%מטלות משותפות או מטלות זהות באופן חלקי יזכו לציון 

  .אתר הקורס: סטודנטים נדרשים לבדוק את אתר הקורס לעדכונים לפני כל שיעור 

 פים בבוחן התעתוק לא יוכלו לגשת לבחינה המסכמת..בוחן תעתוק: סטודנטים שאינם משתת 

 .בחינה מסכמת: בתאריך שנקבע על ידי האוניברסיטה 

 

 הרכב ציון

  :65%בחינה מסכמת 

  :25%מטלות 

  :10%בוחן תעתוק 

 יהיה ציון הבחינה בלבד )כלומר, ללא שקלול  60%-הציון הסופי של סטודנטים שציון הבחינה שלהם נמוך מ

 התעתוק(.המטלות ובוחן 
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 תאריכים

 :15.10.2018 שיעור ראשון 

 :9.1.2019 שיעור אחרון 

 :9.1.2019, 7.1.2019 בוחן תעתוק 

 :ב' ; מועד  - מועד א' בחינה מסכמת: שיעור חזרה-  

 נית  השיעוריםתכ

  *מטלות Ladefoged (2010)מתוך:  נושא 

מבוא: מהי פונטיקה )פונטיקה חיתוכית, אקוסטית  1

פונטיקה ופונולוגיה, פונמות ואלופונים, זוגות ותפישתית(, 

 מינימליים, רישום פונטי ויתרונותיו

Ch.1 
Ch.2 

 15.10.18 

17.10.18 

 Ch.7:   Articulatory מסלול הקול ואברי ההיגוי 2

targets 
 (17.10.18) 

, אופן חיתוךמקום חיתוך, התכונות החיתוכיות של העיצורים:  3

 קוליות
 

 IPAהטבלה הפונטית של 

Ch.7:   Manners of 

 articulation 
Ch. 3:  The consonants of 

 English 
Ch. 6:  States of the 

 glottis 

 22.10.18 

24.10.18 

29.10.18 

 31.10.18   : רישום פונטי )בקבוצות(Iתרגול  4

 markedness   5.11.18מסומנות  5

 secondary & doubleחיתוך כפול וחיתוך משני:  6

articulations 
Ch. 7: Articulatory 

 targets 
Ch. 9:  Secondary 

 articulatory 

 gestures 

01 

 

(5.11.18) 

7.11.18 

(: non-pulmonic consonantsעיצורים באוויר לא ריאתי ) 7

Ejectives, Implosive, Clicks 
Ch. 6:  Airstream 

 mechanisms 
 (7.11.18) 

 IIחזרה וסיכום לקראת תרגיל תעתוק  –עיצורים  

Ultrasound – עברית 

 02 12.11.18 

 14.11.18   : סיכום עיצורים )בקבוצות(IIתרגול  8

 19.11.18   בדיקת מטלות )תרגיל( 

9 Overlapping gestures ,תזמון איברי ההגוי :VOTפרה ,-

 instrusive consonantsנזליזציה, 
Ch. 6:  Voice Onset 

 Time 
03 21.11.18 

 Co-articulation andקוארטיקולציה ואלופוניה ) 10

allophonyארטיקולציה-(: אלופונים, קו 
Ch. 2:  Phonology 
Ch. 3:  Rules for Eng.  C 

allophones 
Ch. 4:  Rules for Eng.   

 V allophones 

 

04 

 

26.11.18 

28.11.18 

 3.12.18   בדיקות מטלות )תרגיל( 

 תנועות: התנועות הקרדינליות, טרפז התנועות 11
התכונות החיתוכיות של התנועות: קדמיות התנועה, גובה 

 ,ATR, nasalizationהתנועה ועיגול שפתיים, 

rhotacization, lengthתנועות-תנועות, חצאי-, דו 

Ch. 1:  The sounds of 

 vowels 
Ch. 4:  English 

 vowels 
Ch. 9 

 

 

05 

 

5.12.18 

10.12.18 

12.12.18 

 17.12.18   : רישום פונטי )בקבוצות(IIIתרגול  12

(: הברה, בולטות, supra-segmentalsסגמנטלים )-סופרה 13

 טעם, אינטונציה, טון
Ch. 1: Suprasegmentals 
Ch. 5 
Ch. 10 

 

06 

19.12.18 

24.12.18 

 26.12.18   בדיקות מטלות )תרגיל( 

 Ch. 8  31.12.18מבוא לפונטיקה אקוסטית: מדידות אקוסטיות, תדירות, ניתוח  14
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 phoneticספקטרוגרפי, שיטות לבדיקת דיבור )

instrumentation ,speech analysis) 
07 2.1.19 

 7.1.19   בוחן ברישום פונטי 15

9.1.19 

  08  שיעור חזרה 

 * יתכנו שינויים בלו"ז.

  

 

 הביבליוגרפי

 האוניברסיטה הפתוחה. חקר השפה: יסודות ויישומים. חלק א'. רעננה, 2017א. בוטוויניק. -מלניק, נ. ו. 
 Ladefoged, P. and K. Johnson. 2010. A Course in Phonetics. 

There are several editions of this volume – all are suitable. 

 IPA (1999). Handbook of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University 

Press. 

 Ladefoged, P. and Maddieson, I. (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: 

Blackwell. 

 Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants: An introduction to the sound of languages. 

Oxford: Blackwell. 
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Course syllabus: Phonetics פונטיקה 
Lecture course 
 

Evan-Gary Cohen 

Course no.: 0627.1120.01     Academic year: 2018-2019      Semester: 1     Number of hours: 4     

Degree: BA     

 

Class will be held on: Mon./Wed., Webb 001 

Reception hours: Webb 403, Mon. 14:00-15:00 

Telephone: 5026 

E-mail address: evan@post.tau.ac.il 

Course prerequisites: ---  

Reading material: See bibliography 

 

TA: Aola Garra (aola.garra@epsos.co.il) – Dates of sections appear in syllabus 

Reception hours: Webb 403 – by appointment 

 

Course description 

The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics. 

In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the 

world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to 

the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of 

different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught. 

The theoretical studies will be accompanied by practical exercises in transcription. 

Course requirements 

 Prerequisites: None. 

 Assignments: 7 written assignments will be given, 5 of which will be included in the final 

grade (5% per assignment). If students submit more than 5 assignments, the best 5 will be 

included in the final grade. Students submitting fewer than 5 assignments will lose 5% of 

the final grade for each assignment not submitted. All assignments will be submitted to the 

TA’s mailbox by 12:00 on the assigned date. Early submission is possible. No late 

submission whatsoever is possible.  

Joint assignments or partially identical assignments will be graded 0% and included in the 

final grade.  

 Website: Students are required to check for updates on the website before every lesson. 

 Transcription exam: Students who do not participate in the transcription exam cannot take 

the final exam. 

 Final exam: On the date specified by the university. 

Grade breakdown 

 Final exam: 65% 

 Assignments: 25% 

 Transcription exam: 10% 

 The final grade of students whose exam grade is lower than 60% will be the exam grade 

(i.e. without assignments and the transcription exam). 
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Dates 
See Hebrew syllabus 

 

Schedule 

See Hebrew Syllabus. 

Note: The schedule is tentative and may change as the course progresses.  
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