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Spreken en Verstaan

studiejaar 2007-08, blok 1; Taalwetenschap, Universiteit Utrecht.
maandag 5 november 2007, 9:00-11:00u, Drift 23, zaal 1.13.

• Schrijf je naam en student-nummer op elk vel papier dat je inlevert.
• Dit tentamen bestaat uit 8 vragen. Je mag deze door elkaar beantwoorden.
• Vermeld bij ieder antwoord het nummer van de corresponderende vraag.
• In totaal kan je met dit tentamen 40 punten verdienen van je eindcijfer.

Voor iedere vraag krijg je maximaal 5 punten. De punten van dit tentamen
worden opgeteld bij die van je huiswerkvragen en van je practicum-verslag.

• Geef vooral beknopte en kernachtige antwoorden. Goed geformuleerde,
bondige antwoorden leveren meer punten op dan breedsprakige.

• Veel succes!

VRAGEN

1. Een dode taal zoals het Oud-Grieks kan je alleen “van papier” leren, maar
je vaardigheid in spreken en luisteren kan je niet oefenen met een moeder-
taalspreker. Stel je voor dat een classicus die het Oud-Grieks uitstekend
—schriftelijk— beheerst, met een tijdmachine teruggestuurd wordt naar het
Athene van Pericles. Kan deze classicus zich dan goed verstaanbaar maken?
Kan hij de Atheners goed verstaan? Waarom wel of niet?

2. Welke spraakklank wordt bedoeld met de volgende omschrijving? (Als er
meerdere oplossingen zijn, hoef je er maar één te noemen). Geef de bedoelde
spraakklank in gangbare spelling, en in een voorbeeldwoord (onderstreep de
bedoelde klank), en zo mogelijk in fonetische transcriptie.

(a) palatale plofklank

(b) velaire nasaal

(c) geronde voorklinker

(d) lage achterklinker

3. Wat is een formant? Wat verandert er aan de formantfrequenties van een
klinker wanneer de grondtoon van de stembandtrilling wordt verdubbeld?
Welke eigenschap(pen) van de klinker hoor je dan veranderen?
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4. Kies één van onderstaande mogelijkheden, en motiveer je keuze.
Stel dat we een referentie-geluidssignaal hebben met een geluidsdruk (ampli-
tude) van 30 dB. We willen daarvan een verzwakt signaal maken waarvan de
(amplitude van de) geluidsdruk precies de helft is van die van het referentie-
signaal. Daarvoor moeten we het referentiegeluid . . .

(a) verzwakken met -15 dB,

(b) verzwakken met -6 dB.

5. Bekijk het bijgaande oscillogram en spectrogram van een Nederlands spraak-
fragment, gesproken door een man.
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(a) Hoeveel spraakklanken onderscheid je in dit fragment?

(b) Is de toonhoogte in dit fragment gemiddeld stijgend, gelijk (constant),
of dalend? Waaruit leid je dat af?
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(c) Probeer van iedere spraakklank zoveel mogelijk details aan te geven:
begintijdstip, eindtijdstip, wijze van articulatie, plaats van articulatie,
stemhebbendheid, enz.

(d) BONUSVRAAG: Geef de fonetische en orthografische transcriptie van
dit Nederlandse spraakfragment.

6. De auditieve maskering van twee gelijktijdige tonen met naburige, maar
niet identieke frequenties is niet symmetrisch. Wat wordt daarmee bedoeld?
Door welke fysisch-anatomische eigenschap van het gehoor wordt die asym-
metrie in de maskering veroorzaakt?

7. De duur van een spraakklank verschaft informatie over vele taalkundig rele-
vante kenmerken en aspecten van een spraak-uiting. Noem tenminste vier
daarvan, en geef een korte omschrijving.

8. Noem tenminste twee belangrijke toepassingsgebieden van de fonetiek, met
voorbeelden. Geef daarbij ook aan welke fonetische kennis in de door jou
gekozen toepassing een rol speelt.

HIER EINDIGT HET TENTAMEN. LEES VERDER A.U.B.

EVALUATIE

Deze cursus wordt niet alleen afgesloten met een tentamen, maar ook met een
evaluatie. We gebruiken daarvoor een online evaluatie-systeem. Je kunt het vinden
op het volgende adres: http://www.let.uu.nl/oce
Neem dat adres mee en bezoek het zo snel mogelijk. Wees dan zo goed om de
vragen in te vullen die je daar aantreft voor de cursus Spreken en Verstaan 2007-
08. Bij voorbaat dank voor je moeite!

Om jullie aan te moedigen zal ik de resultaten pas bekendmaken, nadat 75% (of
meer) van de actieve studenten de evaluatie heeft ingevuld!

BEOORDELING

Resultaten en eindcijfers zullen worden bekendgemaakt via het uitslagen-prikbord
van Taalwetenschap (Trans 10), en via de cursuspagina.
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