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Key to Chapter 2 
This key contains only the most common pronunciation variants for each word, i.e. those which are most relevant for 
learners. Specialist pronunciation dictionaries, such as the Longman Pronunciation Dictionary and the Cambridge 
English Pronouncing Dictionary are excellent for their comprehensiveness, but contain many marginal and 
uncommon pronunciations, and so should be used with caution. 
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1) /ˈɡælən/, /əˈbəv/, /ˈpændə/, /ˈvɪlən/, /kəˈlæps/, /ˈkænən/, /ˈlɛmən/, /prəˈtɛkt/, /ˈɛkstrə/, 

/kəˈnæl/ 

2) /əˈrɛst/, /ˈtɛnənt/, /kəˈnɛkt/, /ˈælfə/, /ˈkæmpəs/, /ˈwɛlkəm/, /ləˈpɛl/, /ˈkæktəs/, /kəˈlɛkt/, 

/ˈbʊlək/ 

3) /ˈstəmək/, /bəˈnænzə/, /kəˈrɛkt/, /ˈwʊlən/, /ˈvɪlə/, /ˈhəzbənd/, /əˈsɛs/, /ˈhɛrən/, /ˈbrɛkfəst/, 

/ˈætləs/ 

4) /ˈkrɪsməs/, /ˈmæɡət/, /ˈæsəd/, /kəˈdɛt/, /ˈfɛlən/, /əˈɡæst/, /pəˈzɛs/, /ˈmɛlən/, /ˈhæmək/, 

/əˈdæpt/ 

5) /ˈɛmə/, /ɡəˈzɛt/, /ˈɡæmən/, /ˈdræɡən/, /ˈlɪɡəmənt/, /ˈsæləd/, /ˈɡæləp/, /ˈstɪɡmə/, /ˈbæləd/, 

/əˈtrækt/ 
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1) /ˈəndər/, /ˈlɪzərd/, /ˈtɛrər/, /ˈwɪzərd/, /ˈsɛlər/, /ˈsɛktər/, /fərˈɡɪv/, /ˈkəvər/, /ˈhəvər/, /ˈblɪzərd/ 

2) /ˈrɪvər/, /ˈlɪkər/, /ˈsɪlvər/, /fərˈɡɛt/, /ˈrɪɡər/, /ˈɡræmər/, /ˈæktər/, /ˈsəfər/, /ˈplæstər/, /ˈdɛzərt/ 

3) /pərˈsɪst/, /ˈwɪspər/, /ˈmæstər/, /ˈvəlɡər/, /ˈsəlfər/, /fərˈbɪd/, /ˈwəndər/, /ˈnɛvər/, /pərˈmɪt/, 

/ˈstændərd/ 
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4) /ˈpləmər/, /pərˈsɛnt/, /ˈlɛpərd/, /ˈɡlæmər/, /ˈkəstərd/, /ˈtɪmbər/, /ˈkəbərd/, /ˈɛfərt/, /ˈdɪfər/, 

/ˈrəbər/ 

 

1) /ˈwɪldərnəs/, /prəˈfɛsər/, /ˈbænəstər/, /ˈkəstəmər/, /ˈæbəkəs/, /kənˈsɪdər/, /vəˈnɪlə/ 

2) /ˈmɪnəstər/ or /ˈmɪnɪstər/, /ˈɪnstrəmənt/, /prəˈpɛlər/, /ˈsɪmələr/, /səˈvænə/, /kəˈrɪzmə/, 

/səˈrɛndər/ 

3) /kəˈnəndrəm/, /ɡəˈrɪlə/, /ˈhæzərdəs/, /prəˈspɛktəs/, /ˈædəmənt/, /ˈæbdəmən/, /əˈdæptər/ 
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1) /ˈsɛksɪst/, /ɪnˈvɛst/, /ˈɛpɪk/, /ˈkæptɪv/, /ɪnˈtɛnt/, /ˈklæsɪk/, /ˈlæksətɪv/ 

2) /ɪnˈstrəktər/, /ˈplæstɪk/, /ˈmɪsɪv/, /stəˈtɪstɪk/, /ˈpɛnsɪv/, /ˈpæsɪv/ 

3) /ɪnˈsɪst/, /ˈrəstɪk/, /ˈæktɪvɪst/, /ˈrɛlɪk/, /ˈfɛstɪv/, /ˈpəblɪk/, /ɪnˈtɛnd/, /ˈpɪknɪk/ 

 

1) /ˈkəstəm/, /ˈræbət/, /əˈsɛsmənt/, /ˈwɪmən/, /ˈræpəd/ or /ˈræpɪd/, /ˈædɪkwət/, /ˈvɪzət/ or 

/ˈvɪzɪt/, /ˈpəfən/ or /ˈpəfɪn/, /ˈmæntrə/ (or more usually /ˈmɑntrə/) 

2) /ˈpəmpkən/ or /ˈpəmpkɪn/, /ˈpləndər/, /ˈpɪɡmənt/, /əˈfɛndər/, /ˈplænət/, /ˈkæləndər/, 

/ˈbəkət/, /ˈlɪmət/, /ˈnæpkən/ 

3) /ˈsəmər/, /ˈkrɪkət/ or /ˈkrɪkɪt/, /ˈsɪləndər/, /ˈpækət/, /vəˈrændə/, /ˈwæɡən/, /ˈmɪnət/, 

/mɪˈkænɪk/ 

4) /ˈpædək/, /ˈkrɛvəs/, /ˈdɪsəplən/ or /ˈdɪsəplɪn/, /ˈbəzərd/, /ˈbæləns/, /pəˈtɛlə/, /ˈrɛzən/, 

/ˈəltəmət/, /ˈsɪnəstər/ or /ˈsɪnɪstər/ 
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5) /trəˈmɛndəs/, /ˈhæmər/, /səˈspɛnd/, /ˈsəmən/, /səˈmɛnt/, /ˈɛksədəs/ (or /ˈɛɡzədəs/), 

/ˈpɛsəmɪst/, /ˈsɪstər/ 

6) /ˈmæɡnət/, /ˈbʊlət/, /ˈməstərd/, /kəˈrəpt/, /ˈkəmpəs/, /ˈmɛmbər/, /ˈfʊlər/, /ˈmæɡnəm/, 

/ˈrɪvət/ 

7) /səˈkəm/, /ˈtɛstəmənt/, /ˈtændəm/, /ˈnɛkləs/, /ˈmælət/, /ˈtælənt/, /əˈtɛnd/, /ˈkænvəs/, 

/ˈmæsəkər/ 

8) /əˈfɛnd/, /ˈpɪvət/, /ˈkʊkər/, /ˈhæzərd/, /ˈsplɛndər/, /ˈpɛlvəs/ or /ˈpɛlvɪs/, /ˈhæɡəs/ or /ˈhæɡɪs/, 

/ˈtræktər/, /ˈwʊmən/, /ˈbændət/ or /ˈbændɪt/ 

9) /ˈɛləmənt/, /ˈsəmət/ or /ˈsəmɪt/, /pləˈsɛntə/, /spəˈsɪfɪk/, /ˈpæləs/, /ˈmɛnəs/, /ˈbælət/, 

/ˈmæksəməm/, /əˈnæləsɪs/ 

10) /ˈsɪləbəs/, /əbˈstrəkt/, /ˈklɛvər/, /səˈprɛs/, /ˈpɪlɡrəm/ or /ˈpɪlɡrɪm/, /ˈmɪnəməm/, /ˈsɪtrəs/, 

/kəˈmɪt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


