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∗1 ונעמה פרידמ�2,1מיכל ביר�

 חולי" לוינשטיי��בית2, אוניברסיטת תל אביב1

זהא"?מבנה הארגומנטי" תקי� באפאזיהידע לגבימההא" זה בא לידי, לקוימידע כיצד ליקוי
שמסוי" אצל ארגומנטי" הא" יש העדפה למבנה?ה בהפקביטוי מבנה?אצל" הוא לקויהאפזי"

את מספר הצירופי" שהפועל במבנה ופעלי" נבדלי" זה מזה, מקבלהארגומנטי" מגדיר
שלבניית נחו' לצור& של הפועל מידע לגבי מבנה הארגומנטי"ה. הארגומנטי" שלה" י" משפט"

זה בדק.תקיני" תחבירית המחקר 11הנבדקי" היו.אפזיהב ארגומנטי"המבנה מידע לגבי את
או,"אפזי שעירבו ה" נבדקו בשתי מטלות.תלקסיקאליליקויי" בשליפהע" ליקויי" תחביריי"
הפקת–והסבקטיגוריזציה בדקו את הידע שלה" לגבי מבנה הארגומנטי"ו, של משפטי" הפקה

ו . שוני" ארגומנטי"יפעלי" בעלי מבננכללו המטלותתיבש.חזרה על משפטי"משפט לפועל נתו�
אצל והסבקטיגוריזציה לגבי מבנה הארגומנטי" בדקנו הא" קיי" ליקוי בידע�בשלב הראשו

, Predicate argument Structure – PAS�ב פגיעה(ומצאנו ליקוי כזה, האפזי"הנבדקי"
בפעלי" ביצועיה" בי� שונותות השוואונערכ עבור שלושת נבדקי" אלה.מה"3אצל) אפאסיה

נמצאה העדפה לפעלי". בבחירת מבנה הארגומנטי"יה"על העדפותעל מנת ללמוד, מסוגי" שוני"
ע" שני משלימי" א& לא למשלי" אחד על פני היעדר משלי" , ע" משלי" אחד על פני פעלי"

 ולא נמצאה,נמצאה העדפה מסוימת למשלי" שהוא צירו+ שמני על פני סוגי" אחרי" של משלימי"
הא"ב,בנוס+.העדפה של מספר האופציות להשלמה בדקנו פעלי" משפטי" ע" הפקת קיי" ליקוי

ע" ליקוי במידע לגבי הנבדקי"3אצל ליקוי כזה ומצאנו, הנגזרי" באופרציות תחביריות בלקסיקו�
.מבנה הארגומנטי"

 המידע שקובע איזה מילי".אנו שולפי" מילי" ומשבצי" אות� בתו& משפטי"דיבור כאשר אנו מפיקי"
ב מידע–תחבירללקסיקו�הבי�ששנמצא בממשק מידע משפטי" הוא איזהתו& נית� לשב'

 הוא מבנה ארגומנטי" של פעלי"המידע לגבי.)מידע תחבירי המאוחס� בלקסיקו�(ביריתח�יקאלילקס
(דוגמא לסוג כזה של מידע יחס�מילותועצ"� מי� דקדוקי של שמותלמשלה"סוגי" נוספי".

).מוצרכות
במטלות המערבות כפי שהוא בא לידי ביטוי,ע לגבי מבנה הארגומנטי"ידמבהתמקדנו במחקר זה

שלפקה , מבנה ארגומנטי": מידע הקשורי" לייצוג הפועל בלקסיקו� סוגילמספר התייחסנו.משפטי"ה
שלבדקנו,כ�כמו. וסבקטיגוריזציהרשת תמטית  הנגזרי" באופרציות תחביריות פעלי" את ההפקה

.בלקסיקו�

 מידע משלימי מידע משלימי מידע משלימי מידע משלימי���� מנטי"מנטי"מנטי"מנטי"ארגוארגוארגוארגוההההמבנה מבנה מבנה מבנה
 אנחנו יודעי" שהוא פועל ולא? מה אנחנו יודעי" על פועל כאשר אנו שולפי" אותו מהלקסיקו�

מה; על הקטיגוריה הדקדוקית שלומידע יש לנו,כלומר–יחס� או מילתעצ"�ש" י אנחנו יודעי"

ע∗ המ מענק מחקר של תוכנית יוס+ סגולי"המחקר נתמ& .אביב�תלרסיטת באוניבוחלחקר
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מה;מידע סמנטי וזהו–לושהמשמעות ;מידע פונולוגיזה–ו הצלילי" המרכיבי" אות"אנחנו יודעי"
ומיודעי" ואנחנו  מידע לגבייש לנו–ה" אפיוניה" הסמנטיי" והתחביריי"ה כמה ארגומנטי" יש לו

.מבנה הארגומנטי"
ע"שוני" לסוגי מידע להתייחס מקובל ת תמטירשת, מבנה ארגומנטי": בלקסיקו�עלופההמאוחסני"

.וסבקטיגוריזציה

 מבנה הארגומנטי"
שהפועל מציי� את מספר הצירופי" (predicate argument structure – PAS)ומנטי" מבנה הארג

בא, דורשי" מספר שונה של ארגומנטי"פעלי" שוני".מקבל ע המתוארוריבהתא" למספר המשתתפי"
. שאינו תקי� דקדוקיתיוצרת משפט תוספת או השמטה של ארגומנט.)ג1�א1דוגמאות(י הפועל"ע

של ארגומנט שני תוספת לכ�ו, המתעטש, יכול לקבל רק ארגומנט אחד, למשל,"התעטש"הפועל
לאתיצור  הפועל.)לא תקי�כוכבית מציינת משפט . דני התעטש את דנה*, למשל(דקדוקי� משפט

השמטה,) שדוחפי" אותומשהו/שהו שדוח+ ומישהוימ(דורש שני ארגומנטי", לעומת זאת,"דח+"
.)דני דח+*, למשל( פט לא דקדוקימששל ארגומנט אחד תיצור 

 דני התעטש�)x( התעטש:ארגומנט אחד.א)1(
את� (x,y) דח+: שני ארגומנטי".ב  המריצה דני דח+
 לדנה את הספר נת� דני� (x,y,z) נת�: שלושה ארגומנטי".ג

ה  שמתייחס הוא ארגומנט חיצוני(x) הארגומנט הראשו�,)1 דוגמא(ארגומנטי"במונחי" של מבנה
 משלימי"– ה" ארגומנטי" פנימיי"z�וyארגומנטי".)במשפטי" שבדוגמא" דני("לנושא המשפט

.של הפועל
, לדוגמא( חלק מייצוג הפועל בלקסיקו�ההנחה הרווחת היא כי המידע לגבי מבנה הארגומנטי" הוא

Levelt, 1989, 1992; Shapiro, 1997, 2000; Shapiro, Zurif, & Grimshaw, 1987(,היות שזהו�אפיו 
.(Haegeman, 1994)אידיוסינקרטי של הפועל

 הרשת התמטית
 (thematic זוהי הרשת התמטית.יש ג" תפקידי" סמנטיי" שוני" ביחס לפועלשוני"הלארגומנטי"

(grid התפקידי" התמטיי".יתני" לארגומנטי" השוני" של הפועלהנ התפקידי" התמטיי" המתארת את 
)theta rolesאוθ-roles("כ, באירוע ה" התפקידי" של המשתתפי מי עשה"המתוארי" באופ� כללי

 המשתת+– (agent) מבצע הפעולהאתי"ל התפקידי" התמטיי" העיקריי" כול. במשפט"מה למי
 ומטרה שהפעולה מבוצעת עליוהמשתת+– (theme) מושפע, שמבצע את הפעולה או גור" לשינוי

(goal)–+א מטרת ההעברה או התנועההושהמשתתChomsky, 1986; Grimshaw, 1979, 2006;) 
(Pesetsky, 1991; Shapiro, Zurif, & Grimshaw, 1987, 1989.במשפט, לדוגמא)מקבל" דני")ג1 

.מקבלת תפקיד של מטרה" דנה"ו, מקבל תפקיד של מושפע" ספר", תפקיד של מבצע הפעולה
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כל ארגומנט במשפט חייב : קריטריו� תטאהקריטריו� המנחה את אופ� מת� התפקידי" התמטיי" הוא 
כל אחד מה", כל התפקידי" התמטיי" של הפועל צריכי" להינת�. ורק אחד, לקבל תפקיד תמטי אחד

.);Haegeman, 1994; Shapiro, 2000) Chomsky, 1981 לארגומנט אחד בלבד

 פעלי" אנאקוזטיבי"–פעלי" הנגזרי" באופרציה תחבירית בלקסיקו� קבוצה נפרדת של פעלי" היא
שנגזרי" מפועל, אלה פעלי" בעלי ארגומנט אחד). התנגב, התרח'(ופעלי" רפלקסיבי" ) נגמר, נפל(

ע באנאקוזטיבי" של הארגומנט החיצוני– (reduction)י אופרציה של הפחתת ארגומנט"טרנזיטיבי
פעלי"ל,כלומר.Reinhart, 2001; Reinhart & Siloni, 2004)( ושל הארגומנט הפנימי ברפלקסיבי"

יש, שתפקידו התמטי הוא מושפע, פנימי, יש ארגומנט אחדאנאקוזטיבי" ואילו לפעלי" רפלקסיבי"
. מבצע הפעולהשתפקידו התמטי הוא, חיצוני, ארגומנט אחד

 יזציהסבקטיגור
הסשמהווה חלק מייצוג הפועלמאפיי� נוס+  שמגדירה את סוגי, קטיגוריזציהב בלקסיקו� הוא מסגרת

 (;Chomsky, 1965; Friederici, 1995היכולי" להיות משלימי" של הפועל התחביריי"הצירופי"
(Grimshaw, 1979.רקהסבקטיגוריזציה מתייחסת, שלא כמו מבנה הארגומנטי" והרשת התמטית
 במשפטי" בעלי סדר מילי" קאנוני לצירופי" המופיעי" לאחר הפועל, כלומר, למשלימי הפועל

 את נושאת כוללהואינ,)SVOבשפות כמו עברית ואנגלית שבה" סדר המילי" הבסיסי במשפט הוא(
 יכול לקבל רק צירו+ שמני"דח+"הפועל, לדוגמא. (Haegeman, 1994; Shapiro, 2000)המשפט

לעומת זאת יכול לקבל רק משלי" שהוא צירו+" הקשיב"הפועל.)א2ראו דוגמא(כמשלי") NP,ש"צ(
 צירו+ שמני וצירו+–מקבל שני צירופי"" נת�"הפועל.)ב2(כפי שנית� לראות בדוגמא,)PP,י"צ(יחס 
מ, בנוס+ לצירופי" שמניי" וצירופי יחס).ג2 דוגמא( כמשלימי",יחס שפט פעלי" יכולי" לקבל ג"

.)ד2(במשפט" שמע"פועלה, למשל.)CP,מ,משלי" משפטי נטוי( כמשלי"

] את השוטרש"צ[ דני דח+�]ש"צ[דח+.א)2(
]לרדיוי"צ[הקשיב דני�]י"צ[הקשיב.ב
]למורהי"צ[] את הספרש"צ[דני נת��]י"צ[]ש"צ[ נת�.ג
]שדנה מתחתנתמ[שמע דני�]מ[ שמע.ד

פעלי" שוני" זה מזה ה� מבחינת סוג. פעלי"סוגי" של הסבקטיגוריזציה מבחינה בי�, א" כ�
בניגוד. וה� מבחינת מספר אופציות הסבקטיגוריזציה שה" מאפשרי", שלה"הסבקטיגוריזציה 

סב"נת�"ו"הקשיב","דח+"ל יש שתי" ניחש"לפועל, קטיגוריזציה שיש לה" רק אופציה אחת של
).3דוגמא((CP)מ או(NP)ש"צ הוא יכול לקבל כמשלי"– אופציות של סבקטיגוריזציה

]התשובה אתש"צ[ ניחשדני.א)3(
]הטיסה תאחרשמ[דני ניחש.ב
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 נספחי"
) משלימי"(ארגומנטי"נ" צירופי" שאי– משפט יכול לכלול ג" נספחי", לארגומנטי" השוני"בנוס+

. הפעולהמקו" או אופ�, כלל לגבי זמ��בדר&, המוסיפי" מידעשל הפועל אלא צירופי" אופציונליי"
בס, לדוגמא . ה" נספחי"4בדוגמא מרובעי" גריי"והצירופי" המופיעי"

ק)4( [מיטהב[ספרהראדנה ]אתמול בלילה]

מהה, ארגומנטי"ל בניגוד מקבלי" תפקיד ה" אינ", ייצוג הלקסיקאלי של הפועלנספחי" אינ" חלק
 (,Shapiro, Gordon, Hackונית� להשמיט" מהמשפט מבלי שהדבר יפגע בדקדוקיות המשפט, תמטי

(& Killackey, 1993.

מספר הארגומנטי" שהוא: כולל מידע לגבי הארגומנטי" שלוהייצוג הלקסיקאלי של הפועל, לסיכו"
" מי עשה מה למי" שמתאר, התפקיד התמטי של כל ארגומנט;)" של הפועלמבנה הארגומנטי(מקבל 

את, ומסגרת הסבקטיגוריזציה של הפועל; במשפט  סוג הצירו+ התחבירי שיכול להיותשמגדירה
. יחדהללו לכל סוגי המידע בהתייחסות"מידע משלימי"נשתמש במונח בהמש&.של הפועל משלי"

ל למבנה הארגומנטי" אצל דוברי" למבנה הארגומנטי" אצל דוברי" למבנה הארגומנטי" אצל דוברי"  לא ליקוי שפתי ואצל אפזי"לא ליקוי שפתי ואצל אפזי"לא ליקוי שפתי ואצל אפזי"לא ליקוי שפתי ואצל אפזי"מבנה הארגומנטי" אצל דוברי"
בסדרת מחקרי" שבדקו את השפעת המורכבות של מבנה הארגומנטי" ומסגרות הסבקטיגוריזציה על

 (,Shapiro et al., 1987, 1989לפועלעיבוד הפעלי" נמצא שמידת המורכבות משפיעה על הגישה 
(1991, 1993; Shapiro & Levine, 1990; Shetreet, Palti, Friedmann, & Hadar, 2007.שפירו 

זמ� התגובה של אנשי" ללא, שככל שלפועל ישנ� יותר אופציות של מבני ארגומנטי"ועמיתיו מצאו
שלה" ליקוי תחבירי, שלנבדקי" ע" אפזיית ברוקהג" ה" מצאו.בגישה לפועל ארו& יותרליקוי שפתי 

א–יש מידע תקי� לגבי מבנה הארגומנטי", ברמת המשפט ותו אפקט של מורכבות ה" מראי" את
אצל נבדקי" ע" אפזיית, לעומת". למרות הליקוי התחבירי שלה", הפועל כמו אנשי" ללא ליקוי שפתי

דבר המצביע על ליקוי במידע, ורניקה לא נמצא אפקט כזה של מורכבות מבנה הארגומנטי" של הפועל
 . (Shapiro & Levine, 1990, Shapiro et al., 1993) לגבי מבנה הארגומנטי" אצל"

 איזורי מוח מצאוShetreet et al. (2007). מקבלי" תמיכה נוספת ממחקרי הדמיהוממצאי" אל
של( להשלמה כאשר מושמע פועל שיש לו יותר אופציות של מבני ארגומנטי"שפעילי" יותר אופציות

גורמות , wh movement כמו צירו+כגו� תנועת, בעוד שאופרציות תחביריות, בנוס+.)סבקטיגוריזציה
 (,Ben-Shachar, Palti, & Grodzinsky, 2004; Grodzinskyבאיזור ברוקה וסביבתולאקטיבציה 

 (Shetreet etבעיקר איזור ורניקה–מעורר איזורי מוח אחרי" המידע לגבי מבנה הארגומנטי" , 2000)
(al., 2007.

ה  ERP עיבוד מתקבלת ממחקרתמיכה נוספת בהשפעה של מספר אופציות מבני הארגומנטי" על
ה" השוו בי� פעלי" בעלי מבנה ארגומנטי".Rubin, Newhoff, Peach, & Shapiro (1996) שערכו

הנבדקי" היו אנשי" ללא ליקוי שפתי בשתי. אפשרי אחד לפעלי" בעלי שני מבני ארגומנטי" אפשריי"
האמפליטודה, זמ� התגובהנבדקו.CMLD שנבדקו במטלת, צעירי" ומבוגרי"–קבוצות גיל שונות 
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א&, יותר לפעלי" בעלי המורכבות הנמוכהקצרנמצא שזמ� התגובה היה.P300 והחביו� של P300 של
של. לא באופ� מובהק באופ�, היתה גבוהה יותר בפעלי" בעלי המורכבות הגבוהה P300 האמפליטודה

ו למובהק בקבוצת הצעירי" .א מובהק בקבוצת המבוגרי"באופ�

 אפשרית מצביעי" על דיסוציאציה,מחקרי ההדמיהמוההתנהגותיי"י" מחקרהמהעולי", י" אלהממצא
. בי� ליקוי בתחביר ברמת המשפט לבי� ליקוי במידע תחבירי ברמה הלקסיקאלית

 אצל אנשי" ע" אפזית ברוקה מחקרי" שבדקו הפקה של פעלי" בעלי מבני ארגומנטי" שוני"
 מצאו)(Kim & Thompson, 2000; Thompson, Lange, Schneider, & Shapiro, 1997) אגרמטיז"(

 בהפקת הארגומנטי"אגרמטי" התקשו יותרהנבדקי"ה, שככל שלפועל היו יותר ארגומנטי" הכרחיי"
י ה"–לוש שלושה/ע" ארגומנט הכרחי אחד מאשר בפעלי" ע" שניי"ותר בהפקת פעלי" הצליחו

 שיו" של פעלי" ע" שני ארגומנטי"). י" הצליחו יותר מבשלושהובשני ארגומנט(ארגומנטי" הכרחיי" 
(two-place verbs) משל פעלי" ע" שלושה ארגומנטי" היה טוב יותר (three-place verbs) .�כ , כמו

 מבנה בעליהפקת פעלי": האפשריי" של הפועל נמצאה השפעה של מספר מבני הארגומנטי"
. של מבנה ארגומנטי"משל פעלי" בעלי מספר אופציותאחד היתה טובה יותר אפשרי ארגומנטי"

היא . Edwards (2002)י"ע אצל נבדקי" ע" אפזיית ורניקה תואר ליקוי בידע לגבי מבנה הארגומנטי"
ומצאה, במטלה של תיאור תמונה נבדקי" ע" אפזיית ורניקה3קה ידע לגבי מבנה ארגומנטי" אצלדב
.שגיאות במת� התפקידי" התמטיי" וכ� ומנטי" הכרחיי"השמטות של ארגבהפקה הופיעו אצל"ש

 בעיבוד ובהפקה בעיבוד ובהפקה בעיבוד ובהפקה בעיבוד ובהפקה–––– לעומת נספחי" לעומת נספחי" לעומת נספחי" לעומת נספחי" משלימי"משלימי"משלימי"משלימי"
� שההעדפה טוע Abney (1989)? לנספחי"משלימי"הא" בתהלי& עיבודו של משפט קיי" הבדל בי�

(פני נספחי"עלמשלימי"בניתוח המשפט היא של הוא א+ מציי� שהעדפה זו היא תחבירית ולא.
לא, נטיתסמ השוו Clifton, Speer, & Abney (1991).)סביר סמנטית�ולכ� יכולה ליצור ניתוח שהוא

ונספחי" לפועל משלימי"וכ� השוו בי�(וע" נספחי" משלימי"בי� זמני הקריאה של משפטי" ע" 
ובדיקת self-paced reading: תו& שימוש בשתי מטלות, אצל נבדקי" ללא ליקוי שפתי) עצ"�ולש"

. ולא נספח משלי"ה" מצאו שזמ� התגובה היה מהיר יותר כאשר צירו+ היחס היה. תנועות עיניי"
. נספחי"פניעל למשלימי"נמצאה העדפה בניתוח, כלומר

ב משלימי"השוו בי� מחקרי" אחרי" הלנספחי" שלהפקתהלי&  ,Shapiro, McNamara.משפטי"ה
Zurif, Lanzoni, & Cermak (1992) ע", לדוגמא משפטי"( משלימי"השוו בי� חזרה על משפטי"

 משפטי" שכללו פועל טרנזיטיבי(י"לעומת משפטי" ע" נספח) משלימי"שכללו פועל דאטיבי ע" שני 
הנבדקי". הנספחי" היו צירופי יחסג"ו של הפועל הדאטיביהמשלימי"אחדג",) ונספחע" משלי"

הממצאי" הראו כי הביצוע במשפטי" ע" הנספחי". הסובלי" מאמנזיהאנשי"ואלכוהוליסטי" היו 
הבדל זה בביצוע בלט בעיקר. המשלימי"היה פחות טוב באופ� מובהק מאשר הביצוע במשפטי" ע" 

המידע לגבירומישב קושי רב יותר שקיי"עשויות להצביע על כ& תוצאות אלה. בקבוצת האמנזי"
לבזיכרו� הנספחי"  השימור המיבהשוואה .מי"משלידע לגבי
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 בדיקת–בדק את ההבדל בי� משלימי" לנספחי" מהיבט אחר Lederer & Kelly (1991) מחקר" של
 שסיפרו סיפור בעתה" ניתחו דיבור של אימהות. אליו נחשפי" תינוקות בדיבור של אמהותיה"שהקלט

דו). חודשי"16�8בני(לילדיה�  התפרשלמשמעי שבו צירו+ היחס יכול היה�הסיפורי" כללו משפט
של ההברה שקדמה לנספח בהשוואה, מילישניות85 של ומצאו שהיתה הארכה, לי" או כנספחכמש

על, למשלי" . יה בתדירות הבסיסיתיוכ� היתה

, לנספחי" משלימי"נית� לראות כי ה� במטלות עיבוד וה� במטלות הפקה נמצא הבדל בי�, לסיכו"
. למשלימי"ונמצאה עדיפות

ההממטרת אתינוכחחקר לגבי כלומר את הידע, של אנשי" ע" אפזיה המשלימיהמידע היא לבדוק
י בדיקת קיומו של ידע זה כפי שהוא"ע, והרשת התמטית מסגרות הסבקטיגוריזציה,הארגומנטי"מבנה 

. נבדקי" אפזי" שוני" אצל בא לידי ביטוי בהפקת משפטי"
אצשאלת המחקר הראשונה היתה ו הא" המידע המשלימי שמור אצל אפזי"ל אפזי" ע" ליקוי תחבירי

–התייחסה לאפזי" שאצל" נמצא ליקוי במידע המשלימי השניה מחקרהת שאל. ע" ליקוי לקסיקאלי
או, לרשת תמטית כלשהי, בדקנו הא" בהפקת משפטי" ישנה העדפה למבנה ארגומנטי" מסוי"עבור"

ישבדקנו, מסוימת סבקטיגוריזציהלמסגרת מבני הארגומנטי" מספר אופציות של השפעהנההא"
כ�. נספחי"לעומת הבדל בהפקה של משלימי"ישהא" וכ�, האפשריי" של הפועל על ההפקה , כמו

אנאקוזטיבי"– באופרציות לקסיקאליותבדקנו הא" יש הבדל בהפקה של פעלי" הנגזרי"
.בהשוואה לפעלי" אחרי", ורפלקסיבי"

 שיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקר
 נבדקי"נבדקי"נבדקי"נבדקי"

ו8, נבדקי" ע" אפזיה11במחקר השתתפו::::קבוצת המחקרקבוצת המחקרקבוצת המחקרקבוצת המחקר  מהנבדקי" הפגיעה10אצל.נשי"3� גברי"
50גיל" הממוצע של הנבדקי" היה. בהמיספירה הימנית)AE( ואצל אחד, היתה בהמיספירה שמאלית

 דוברת (RT)ואחת, עשרה מהנבדקי" היו דוברי" ילידיי" של עברית). שנה73�ל32נע בי�(שני"
). שנה19�ל8נע בי�(ני"ש13היה מספר שנות ההשכלה הממוצע של הנבדקי". שני"44 עברית מזה

ע", שמונה מהנבדקי" היו בעלי דומיננטיות ידנית ימנית שניי" בעלי דומיננטיות שמאלית ואחד
) AL�ו RA( ושניי", תשעה מהנבדקי" סבלו מאפזיה בעקבות אירוע מוחי.דומיננטיות מעורבת

לנע(י"נש4הזמ� הממוצע לאחר הפגיעה היה. ראשבעקבות חבלת  ). שנה13�בי� חודש אחד

עפ.או ליקוי לקסיקאלי) אגרמטיז"(ינבדקי" ע" ליקוי תחבירנכללו במחקר י אבחו�"הנבדקי" אותרו
, (Friedmann, 1998)"בפלא"ה סוללת ומבדקי" מתו& (Shechter, 1965)ת"שכלל את האילמקדי"

לעלנרחבת של מבדקי"סוללה"הלהברהועולאחר מכ�  של כל אחד הספציפי אבח� את הליקוי מנת
.מה"
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,אוניברסיטהב" שפה ומוח"מעבדתב, בחדר שקט במרכז השיקו", המבדקי" הועברו לכל נבדק בנפרד
 בהתא", עד שעתיי"כשעהכל מפגש אר&, מפגשי"4�כבמהל& המבדקי" הועברו. או בבתיה"

ע.קליכולתו של הנבד  בי� שני השופטי" היה המתא".י שני שופטי""כל המפגשי" הוקלטו ותועתקו
. גבוה בכל המבדקי"

היה גיל" הממוצע.נשי"31�ו גברי"10,שפתינבדקי" ללא ליקוי41הקבוצה כללה::::הביקורתהביקורתהביקורתהביקורתקבוצת קבוצת קבוצת קבוצת
ה,א"כל נבדקי הביקורת היו דוברי עברית כשפת). שנה61�ל19נע בי�( שני" 36 שלי ללא סטוריה

. כלשהוליקוי נוירולוגי

 הלי&הלי&הלי&הלי&
 לקסיקאלי ותחביריידעהערכת

הבודקי" ידע הועברו לה" מבדקי" שוני" נבדקי"הלש תחבירי�לפני בדיקת הידע הלקסיקאלי
ל, לקסיקאלי וידע תחבירי . מקור הליקוי של כל אחד מה" בתהלי& הפקת הדיבוראת אתר במטרה

המבדקי הידע הלקסיקא  עצ"� שיו" מאה שמות� שמשלי שהועברו לה" כללו את מבדק
)Biran & Friedmann, 2004(,סמנטי–שט+ מילולי, שיפוט מילי" נרדפות, מבדק אסוציאציות 

) Friedmann, 2003,לאיתור ליקויי" פונולוגיי""בליפ" סוללתמתו&(חזרה על מילות תפל, ופונולוגי
ומבדקי ) Friedmann & Gvion, 2003, לאבחו� דיסלקסיות"תלת�" סוללתמתו&( קריאת מילות תפל

 מבדקי.)Friedmann & Gvion, 2002, להערכת זיכרו� עבודה"פריגבי" סוללתמתו&(זיכרו� עבודה
הבנת משפטי, זיקת נושא ומושאמשפטי דיבוב, השלמת זמ� והתא"כללו מבדקי" של תחביריהידעה

 ).Friedmann, 1998,"בפלא"ה סוללת מתו&(זיקת נושא ומושא ועוד

 אובחנו (AO, SM) נבדקי" שני: נבדקי" ע" ליקויי" בתהלו& הלקסיקאלי5אובחנו,י מבדקי" אלו"עפ
4�ו,באפר הפונולוגיה ע" ליקוי ברמת (YD, ND, MK) נבדקי"3, פונולוגי�קאלייע" ליקוי לקס

–היה ליקוי מעורב (HY, AL) מהנבדקי" לשניי". ע" ליקוי תחבירי(RA, RT, AE, GR)נבדקי"
. הפונולוגיג" ליקוי בבאפרהיה AL�לו, יחד ע" ליקוי תחביריפונולוגי�ליקוי לקסיקאלי

 מידע משלימי– תחבירי� לקסיקאליידעהערכת
 (PASTA PAS Tests for סוללת מתו&לצור& בדיקת הידע לגבי מבנה הארגומנטי" הועברו מבדקי"

(Aphasia.במנת לבנות את מאגר הפעלי"לע הפסטה העברנו סוללת מבדקי שבה" נעשה שימוש
 בלשני"6,בשלב הראשו�. סדרת מטלות שיפוט לשופטי" דוברי עברית ללא ליקוי שפתי

 רשימה של פעלי" וסיווגו אות" לפי סוגי המשלימי" והתפקידי" התמטיי" שה" קיבלוופסיכובלשני"
ש. ההשלמה שלה"ולפי מספר אופציות, מקבלי" ששת מתו& רשימה זו של פעלי" בחרנו את הפעלי"

פעלי" אלו. שלה" הסבקטיגוריזציה והתפקידי" התמטיי", מבנה הארגומנטי"השופטי" הסכימו על 
ב יותרהוצגו לקבוצות גדולות  ש4�של דוברי עברית ילידיי" את מבנה נועדו לזהות משימות שונות

.של הפעלי"והסבקטיגוריזציה הארגומנטי" 
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התבקשו לבנות משפט ע" הפועל וה" שופטי"41�להפעלי" הוצגרשימת–הפקת משפט לפועל.1
.הנתו�

 שופטי" קיבלו משפטי"57– (CP)השלמת משפטי" ע" פעלי" המקבלי" משלי" משפטי נטוי.2
את. שכללו רק נושא ופועל והתבקשו להשלי" את המשפט  מידת מטרתה של מטלה זו היתה לבדוק

.השימוש במשלי" המשפטי עבור פעלי" אלו בהשוואה למשלימי" אפשריי" אחרי"
 שופטי" התבקשו לשפוט דקדוקיות44–שיפוט דקדוקיות של משפטי" ע" פעלי" דיטרנזיטיביי".3

, בנוס+. של משפטי" ע" פעלי" טרזיטיביי" ודיטרנזיטיביי" שהופיעו כול" ע" משלי" אחד בלבד
ג ." פעלי" טרנזיטיביי" אופציונליי" שהופיעו ללא משלי"הרשימה כללה

דו.4  שופטי" הוצגו משפטי" ע" פעלי"5�ל– אנארגטיביי"�משמעיי" טרנזיטיביי"�שיפוט פעלי"
ב, ואנארגטיבי טרנזיטיבי מבנהמשמעיי" בי��שה" דו וה", אנארגטיביבטרנזיטיבי ופע"המבנהפע"

 סוגיהא" הפועל הספציפי מאפשר את שני, כלומר, הוא קבילהתבקשו לקבוע לגבי כל משפט הא" 
.המבני"

הביצוע של קבוצות השופטי" בכל המטלות תא" לסיווג הראשוני של הפעלי" ולשיפוטי" של
שלושה פעלי" בלבד נשפטו באופ� שונה מזה של הבלשני" ובכל השאר. הבלשני" והפסיכובלשני"

 לא נעשה שינוי בבחירת הפעלי" הראשונית בעקבות שיפוטי",לכ�. היתה לא יותר מתגובה אחת שונה
. אלו

זההאפזי" המבדקי" שהועברו לנבדקי" : היו במחקר
. הנבדקי" שמעו פועל והתבקשו לבנות משפט מתאי" ע" הפועל הנתו�– הפקת משפט לפועל נתו�הפקת משפט לפועל נתו�הפקת משפט לפועל נתו�הפקת משפט לפועל נתו�

ללא( ארגטיביי"אנ: פעלי" מכל אחד מסוגי מבני הארגומנטי" הבאי"7, פעלי"77המבדק כלל
משלי"( אנאקוזטיבי",)שני משלימי"( דיטרנזיטיביי",)ש"צ, משלי" אחד( נזיטיביי"רט,)משלי"

של5�4בעלי פעלי", בעלי שתי אופציות של משלימי"פעלי", רפלקסיבי",)מושפע, אחד  אופציות
ע", משלימי" צפעלי" ע",י"משלי" משלי" משפטי ע" פעלי",)(IPמשלי" משפטי לא נטוי פעלי"

דו(אנארגטיביי"� ופעלי" טרנזיטיביי"1 (CP)בעל פועל נטוי  מבנהמשמעיי" בי��פעלי" שה"
 כ& שנית� להפסיק את ההעברה לאחר נבנההמבדק.)הבריק, האדי": למשל,ואנארגטיביטרנזיטיבי

היא") מכל סוג5( פריטי" 55 .ה קשה מדי עבור הנבדקת המטלה
או," שהופקו תאמו את מבנה הארגומנטי" והסבקטיגוריזציה של הפועל הנתו�בדקנו הא" המשפטי

כ�. נוספו או הוחלפו, שארגומנטי" הושמטו מסוי" בדקנו הא" היתה העדפה למבנה ארגומנטי",כמו
.על פני מבני" אחרי"

10, משפטי"100המבדק כלל. הנבדקי" שמעו משפטי" והתבקשו לחזור עליה"– חזרה על משפטי"חזרה על משפטי"חזרה על משפטי"חזרה על משפטי"
, אנאקוזטיבי", דיטרזיטיבי", טרנזיטיבי", אנארגטיבי": משפטי" ע" כל אחד מסוגי הפעלי" הבאי"

פעלי", אופציות של משלימי"5�4בעלי פעלי", בעלי שתי אופציות של משלימי"פעלי", רפלקסיבי"
 

 באופ� מובהק CP ה" פעלי" שנמצאו בשיפוטי" המקדימי" כמקבלי" משלי" CPהפעלי" שנכללו בקבוצת משלי"1
במטלות השיפוט לא נמצאו.)הודיע, חשב, אמר(ויותר משה" מקבלי" משלימי" אחרי", יותר מאשר פעלי" אחרי"

אח CPפעלי" שמקבלי" רק משלי" המקדימות  .רי"ולא משלימי"
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צע"  כביקורת(ופעלי" טרנזיטיביי" ע" משלי" ונספח,אנארגטיביי"�פעלי" טרנזיטיביי",י"משלי"
 ). לדיטרנזיטיבי" מבחינת אור& המשפטי"

צזה במבדק המשפטי" רוב ע"ש"הוצגו ע" משלי" צ והיתר ע(י"משלי"  משלי""הפעלי" שהוצגו
צ:י"צ צ,י"פעלי" המקבלי" משלי" צ"דיטרנזיטיביי" המקבלי" משלי" מה"ש ומשלי" פעלי"י וחלק

כל המשפטי"." מקבלי" משלי" הוצגו ע" נספחפעלי" שאינ.)בעלי שתי אופציות של משלימי"
. בזמ� עברופיעוה

היא") מכל סוג8( משפטי"80 כ& שנית� להפסיק את ההעברה לאחר נבנההמבדק ה קשהתהמטלה
 השמיטוהנבדקי" הא"–עשו בחזרהנערכנו ניתוח טעויות ובדקנו איזה סוגי טעויות.מדי עבור הנבדק

ט, משלימי" הכרחיי"  בחרו הא", פועלהחליפווא", יותר בפעלי" שיש לה" יותר אופציותועהא"
.ארגומנטי"הה מבניותר מבחינת" פשוט"פועלבבמקומו
כדר& נוספת לבדוק הא" ייצוג המידע לגבי מבנה הארגומנטי" שמור או לקוי אצל הנבדקי", כמו כ�

 נספחי"יותרא" ה" משמיטי"ה–האפזי" השוני" בדקנו הא" ה" מבחיני" בי� משלימי" ונספחי" 
 או שה" משמיטי", עיד על ייצוג תקי� של המידע לגבי מבנה הארגומנטי"שידבר, ממשלימי"

. עיד על ליקוי במידע לגבי מבנה הארגומנטי"שידבר, משלימי" באותה המידה כמו נספחי"

ה", בשל אורכ" של המבדקי"  חלק הוצגו רק לחלק מהנבדקי". הועברו בשלמות"לא לכל הנבדקי"
ש, ע" זאת. פריטי"מה לכל נבדק, וג היה מאוז� וה" סודרו בסדר אקראיסמספר הפריטי" מכל היות

והחישוב עבור כל נבדק התבצע מתו& מספר, משפטי" מכל סוג/ מספר דומה של פעלי"הוצג
.המשפטי" שהועברו לו

מ, הנבדקי"11מבדק הפקת משפט לפועל הועבר לכל למבדק החזרה על  שמונהשפטי" הועבר
(מהנבדקי" ל. ל, מכיוו� שסבל מליקוי בשמיעהAL�לא הועבר  מכיוו� שלא היו RA� ולMK�ולא

).נגישי" בעת העברתו

מבח� ניתוח שונותו(χ2) חי בריבוע מבח�באמצעותושנע המדווחותותהסטטיסטיההשוואות
(ANOVA)"תלויי" חד כיווני למדגמי.

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
של::::רתרתרתרתקבוצת הביקוקבוצת הביקוקבוצת הביקוקבוצת הביקו שלהיה במטלת הפקת משפט לפועל הנבדקי" ללא ליקוי שפתיהביצוע  ברמה

רק.)0.84ת"ס(נכו� 99% טעות הפיקו מה"3, משפט שאינו תקי� הנבדקי" הפיקו41 מתו&7למעשה
ע" צירו+משלי"תרוב הטעויות היו השמט. טעויות3�2 והאחרי",אחת כל אחד יחס בהפקת משפט

.יביפועל דיטרנזיט

.לשאלות המחקר השונותבהתייחסות מתוארי" ביצועיה" של הנבדקי" האפזי"::::המחקרהמחקרהמחקרהמחקרקבוצת קבוצת קבוצת קבוצת
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ו לקויו לקויו לקויו לקויאאאא שמורשמורשמורשמורוהסבקטיגוריזציה והסבקטיגוריזציה והסבקטיגוריזציה והסבקטיגוריזציה מבנה הארגומנטי" מבנה הארגומנטי" מבנה הארגומנטי" מבנה הארגומנטי" הא" המידע לגבי הא" המידע לגבי הא" המידע לגבי הא" המידע לגבי–––– מידע משלימימידע משלימימידע משלימימידע משלימי....אאאא
????באפזיהבאפזיהבאפזיהבאפזיה
, אצל"או שידע זה לקוי מבנה הארגומנטי"לנבדקי" יש ידע שמור לגבי נת לבדוק הא"מעל, ראשית

 הפקתי במבדק–"מישל משליוהחלפות תוספות, השמטות–בדקנו את מספר הטעויות שעשו
.החזרהו משפטה

 היה להשתמש במבח� לא נית�. נכו� ומעלה כמעיד על ידע שמור85%התייחסנו לביצוע ברמה של
t-tests )�ובעקבות זאת ג" לא בניתוחי דיסוציאציות המבוססי" על מבח tשלCrawford & Howell, 
מכיוו� שהביצוע של קבוצת, הנבדקי" האפזי" לביצועי קבוצת הביקורתלהשוואה בי� ביצועי)1998

 לגבי הבעייתיות Willmes, 1990ראו( ע" סטיית תק� קטנה מאד נכו� 99%הביקורת היה ברמה של 
).בשימוש בביצועי" ברמת תקרה של נבדקי ביקורת

זה"עפ ידעמבליקוי היה מהנבדקי" נמצא שלשלושה ומעלה 85% ברמה של של ביצועי קריטריו�
,HY:(aPASia) אפאסיה– מבנה הארגומנטי"לגבי  AL ו�RT.על מסקנה זו מתבססת בעיקר

).1ראו טבלה(ביצועיה" במבדק הפקת משפט 

 בנה הארגומנטי"במטעויות.1טבלה
AL HY RT GR AE RA YD ND MKAO SM 

410382204021 השמטות משלי"
64522300010 הוספות משלי"

 15151515 53535353 41414141 55555555 31313131 49494949 53535353 68686868 39393939 61616161 48484848כ משפטי""סה

הפקתמשפטל
פועל

93939393%%%%90909090%%%%100100100100%%%%93939393%%%%100100100100%%%%99994444%%%%93939393%%%%א77779999%%%%77777777%%%%77779999%%%%85858585%%%% תקי�%כ"סה
00ב�02ב�021 10ב� השמטות משלי"

00�00�0020�י"הוספות משל
00�00�2000� החלפות משלי"

 34343434 80808080���� 99999999 51515151���� 10010010010090909090 79797979 77777777�כ משפטי""סה

חזרהעלמשפטי"

100100100100%%%%100100100100%%%%����100100100100%%%%98989898%%%%����96969696%%%%99999999%%%%ג88884444%%%%100100100100%%%%� תקי�%כ"סה
 ביצועיה)2007, ביר� ופרידמ�(א& במחקר קוד" שלנו, נכו�85%, במבדק הפקת משפט היה גבוליGRביצועה שלא

.ולכ� היא לא נכללה בקבוצת הנבדקי" הלקויי", במטלות שבדקו ידע לגבי מבנה הארגומנטי" היו מעט גבוהי" יותר
לא הועברב זההמבדק . לנבדק
למשל השמטת, טעויות של סבקטיגוריזציה ביצעהא&, במבדק החזרהלא ביצעה טעויות של מבנה ארגומנטי" RTג

.יחס�מילות

כ של לאיתוריעילי מבדק החזרה היווה כלי פחות נראה  מבנה הארגומנטי" במידע לגביליקויו
 כל הנבדקי" ביצעו טוב יותר את מטלת החזרה בהשוואה למטלת–בהשוואה למבדק הפקת משפט

 שנמצאה לקויה במטלת הפקת משפט א& לא ביצעה RTהבדל זה משמעותי בעיקר אצל. הפקת משפט
ל (גבי מבנה ארגומנטי" במטלת החזרהכלל טעויות במידע חשוב לציי� שהביצוע שלה, ע" זאת.
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למשל טעויות, היא ביצעה טעויות בידע לגבי הסבקטיגוריזציה–במטלת החזרה לא היה תקי� לגמרי 
 ). כפי שיתואר להל�, יחס�של השמטת מילות

ה, א" כ� מ11�מצאנו שלשמונה נבדקי" מתו& על, בנה הארגומנטי"שנבדקו היה מידע תקי� לגבי זאת
נראה כי לא ליקוי בידע תחבירי ולא ליקוי, כלומר. א+ שהיו לה" ליקויי" תחביריי" או לקסיקאליי"

� מידע שהוא לקסיקאלי– ליקוי במידע לגבי מבנה הארגומנטי"ג" קיומו של בידע לקסיקאלי מחייבי" 
. תחבירי

כ&, ריזציהאת הידע של הנבדקי" לגבי הסבקטיגובהמש& בדקנו –יחס טעויות בצירופינובדקלצור&
� החלפות של מילות,)צירו+ שמניבהחלפות של צירו+ יחס חלק�( מוצרכותיחס�תוהשמטות של מיל

טעויות בצירופי יחס יכולות לנבוע.)2ראו טבלה(צירו+ יחסבוהחלפות של צירו+ שמני, יחס מוצרכות
 במילות היחס עצמ�ספציפי או מליקוי סבקטיגוריזציהב, במבנה הארגומנטי"–מליקויי" שוני" 

 לא תמיד נית� להבחי� בי�.)Dotan & Friedmann, 2008,למשל בשליפת� מבאפר הפלט הפונולוגי(
 יכולה להיות"הילדי" הצטרפו הטיול"כמו במשפט, למשליחס�מכיוו� שהשמטה של מילת, הליקויי"

מלתוצאה של ליקוי בהפקת מילת היחס יקוי בידע לגבי הסבקטיגוריזציה של הפועל שגור" או
בי� מקרי" של להבחי� לעיתי" מאפשרת עבריתה, ע" זאת. להחלפה של צירו+ היחס בצירו+ שמני

היחס מוחלפת�מילתכאשר זאת, יחס למקרי" של החלפת צירו+ יחס בצירו+ שמני�מילתתהשמט
הב הח": משל במשפטל,"את"יחסה ציי� זו."תולדבורה ריחמה את  היתה החלפה של צירו+ בדוגמא

זה(היחס�היחס בצירו+ שמני ולא רק השמטה של מילת דבורה"היתה מייצרת את המשפט שבמקרה
ע(טעויות כאלו של החלפת צירו+ יחס בצירו+ שמני ").ריחמה החתול ")את"י הוספת"שמזוהות
ב3/7, טעויות במבדק הפקת משפטGR)1/3הופיעו אצל  2/2(AOואצל) מבדק החזרה טעויות

.)טעויות במבדק הפקת משפט

צ בצ"מהשוואה בי� מספר הטעויות של החלפת לעומת) יחס�שעשויה ג" להיות השמטת מילת(ש"י
צ בצ"מספר הטעויות של החלפת י נית� לראות שבאופ� כללי היו יותר טעויות מהסוג הראשו�"ש

צ( בצ"החלפת . בחזרה3 לעומת18, בהפקת משפט2 לעומת8–)ש"י

  (,HY, RTרוב הטעויות בצירופי היחס הופיעו אצל הנבדקי" שהיה לה" ליקוי תחבירי
(GR, AE ,כי היו ג" נבדקי" ע" ליקוי תחבירי שלא עשו טעויות כאלה, א& ע" זאת �לציי �מענייAL,) 

(RA .זו אינה בעיה שנלווית בהכרח לאגרמטיז", כלומר )של  & ,Friederici, Schönle בניגוד לטענת"
Garrett, 1982; Grodzinsky, 1984,"ואחרי(.

היה ליקוי ג" בידע לגבי ) RT�וHY(נית� לראות א" כ� שלשניי" מהנבדקי" ע" אפאסיה
לא היה ליקוי)(AL לנבדק השלישי ואילו, או לפחות ביכולת להשתמש בו במשפט, הסבקטיגוריזציה

.כזה
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 יחס�טעויות בצירופי.2 טבלה
ALHYRTGRAERAYD NDMKAOSM

י מוצרכת"מ השמטת
צ( )ש"בצי"החלפת

0א200002א0013
מ 02121000011י מוצרכת"החלפת

הפקתמשפט
לפועל

צ בצ"החלפת י"ש
)י"מ�את(

10001000000
י מוצרכת"מ השמטת

צ( )ש"בצי"החלפת
00ב�00ב�5א327ב�

מ 01�01�4212�י מוצרכת"החלפת

חזרהעל
משפטי"

צ בצ"החלפת י"ש
)י"מ�את(

�3000�00�00

 יחס�מילת=י"מ
.יחס�במקו" מילת"את"הפקת כללו לפחות חלק מהטעויותא
לא הועברב זההמבדק . לנבדק

 כי טעויות במטלות השונות מלמדתיה ללא אפאסבדיקה מדוקדקת של הטעויות שעשו הנבדקי"
חלק, כ& למשל. מסוימות יכולות ללמד דווקא על מידע משלימי שמור ולא על ליקוי במידע זה

כאשר. הפועל או המשלי", של הנושא–מהטעויות במטלת החזרה היו החלפות של מילות המטרה 
 אלה עשויות לשמש עדות טעויות, המידע המשלימי של הפועל אינו מופר, למרות החלפת המילי"

,"שונייכולות לנבוע מליקויי", של החלפה לקסיקאלית, כאלה טעויות.נוספת לידע משלימי שמור
מנתעל. ולאו דווקא מליקוי במידע משלימי, בזיכרו� עבודהמליקוי בשליפת מילי" או מליקוי למשל

את,או מליקוי אחר במידע משלימילבדוק הא" ההחלפות נובעות מליקוי  בדקנו הא" ה� משמרות
את ההחלפות, מצאנו שאצל כל הנבדקי".מבנה הארגומנטי" והסבקטיגוריזציה של הפועל אכ� שימרו

 ציר+ את יוסי המנהל"– ציר+ את יוסי למשחק המאמ�: לדוגמא. מבנה הארגומנטי" והסבקטיגוריזציה
– מהשאלהחשוד התחמקה;" על הגניבההצטערהפור'"– על הגניבה התחרטהפור';"למשחק

את;"מהתשובההחשוד התחמק" את"– טלי אמא סירקה ממצאי" אלו תומכי" ". נועהאמא סירקה
, שאצלה אובחנה אפאסיה, HYאצל, לעומת". א" כ� בקיומו של מידע משלימי תקי� אצל הנבדקי"

 החלפות4מתו&–נמצאו ג" החלפות שלא שימרו את מבנה הארגומנטי" והסבקטיגוריזציה של הפועל
זה2, של הפועל הדלת..לא, הדלת.. סגרה.. הדלת"–הדלת נפתחה בלילה: החלפות לא שימרו מידע

בנוס+(". מנתקת הצלצול.. לא לעבוד..א.. המורה"–המורה התעלמה מהצלצול;"סגרה בלילה
).מנטי"שכ� שימרו את מבנה הארגו, הופיעו אצלה שתי החלפות של הנושא והחלפת משלי" אחת

 מתקבלת, במקרה של ליקוי אחר שעשוי להשפיע על הביצועי",משלימי תקי�עדות נוספת לידע
 הפועל במקרי" שבה", במטלת הפקת משפט) אגרמטי"(" של הנבדקי" ע" ליקוי תחבירייהמביצוע

, צומת השעבוד–לאגרמטי" יש ליקוי בגישה לצומת הגבוה בע' התחבירי . CPהנתו� איפשר משלי"
CP , "ה" מתקשי" בהפקת משפטי" משועבדי �משפטי" המצריכי" משלי" משפטי נטוי(ולכ (

, תחבירי�הידע לגבי סוג המשלי" הנדרש הוא ידע לקסיקאלי, ע" זאת. המחייבי" גישה לצומת השעבוד
מנת להבחי� בי� שני סוגיעל. ידע הכלול בייצוג הפועל ולא ידע הקשור לע' התחבירי, כלומר
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בדקנו את המשפטי" שהפיקו הנבדקי" שיש לה" ליקוי, תחבירי� תחבירי ולקסיקאלי–י" הללו הליקוי
מצאנו . CP משלי"י"אפשר בתגובה לפעלי" המ(RA, AE, GR)תחבירי ללא ליקוי במידע משלימי 

, א& לא הצליחו להשלי" משפט תקי� דקדוקית"ש"פיקו לעיתי" את מילת השעבודהשנבדקי" אלה
"לדוגמא שה: ש";"בלב.. וא חשב ש; .."לשמוע רדיו..א.. משה אמר ביצוע".' אני מאחר'.. הודיע לי

 בחירה במשלי" מתאי"–זה מעיד על קיומו של ידע שמור לגבי מבנה הארגומנטי" של הפועל 
ולכ� מופק, א& בשל ליקוי בצומת השעבוד לא מתאפשרת הפקה תקינה של הפסוקית,)CPמשלי"(

ת . קי� דקדוקיתמשפט שאינו

ה� שבא לידי ביטוי, לגבי מבנה הארגומנטי" הנבדקי" היה מידע שמור11לשמונה מתו&, לסיכו"
של מילי" בקיומ� של החלפותוה� באחוזי הביצוע התקי� שלה" בשתי המטלות המידע ללא הפרה

 תוספות,ות השמט– השונותבמטלות שלושת הנבדקי" האחרי" בדיקת הטעויות שעשו.המשלימי
בהמש&.)והסבקטיגוריזציה(מבנה הארגומנטי" הצביעה על מידע לקוי לגבי, והחלפות של משלימי"

זהבדקנו לעומק את אופיו של  .ליקוי

את––––אפאסיה אפאסיה אפאסיה אפאסיה....בבבב את מה מאפיי� את מה מאפיי� ???? והסבקטיגוריזציה והסבקטיגוריזציה והסבקטיגוריזציה והסבקטיגוריזציהמבנה הארגומנטי"מבנה הארגומנטי"מבנה הארגומנטי"מבנה הארגומנטי"מנגנו� מנגנו� מנגנו� מנגנו� מה מאפיי� את מה מאפיי�
ידע לגבימב קוייל אצל"שנמצאקי" הנבדשל בדקנו את ביצועיה" על מנת לנסות לענות על שאלה זו

בתו& השוואה בי�,מבנה הארגומנטי" שלסוגיביצועיה" . פעלי"" שוני"
י ביצועיה""עפ,)RT�וHY,AL( לגבי מבנה הארגומנטי"במידע ע" ליקוי נבדקי"3אותרו, כאמור

שבו, וד" שלנוקבמחקראותר ליקוי כזה ג" אלה שלושת נבדקי" אצל.במטלות הפקת משפט וחזרה
נבדק הביצוע שלה" במטלות של השלמת פועל במשפט שבו נתוני" הארגומנטי" ושיפוט דקדוקיות 

של, השמטות(של משפטי" שבה" יש הפרות שונות של מבנה הארגומנטי"  החלפות ותוספות
.)2007, ביר� ופרידמ�()ארגומנטי"

לבבדיקות המקדימות שערכנו לאיתור מקור הליקוי של שלושה  יש ליקוי RT� נבדקי" אלה מצאנו כי
,יש ליקוי תחביריAL�ול, פונולוגי� תחבירי ולקסיקאלי– יש ליקוי מעורב HY�ל,)אגרמטיז"(תחבירי

.וכ� ליקוי בלקסיקו� הפונולוגי ובבאפר הפונולוגי

הלאחר איתור, השלב הבא בנבדקי" שלושת  ניסיו�יהה, ידע לגבי מבנה הארגומנטי"משיש לה" ליקוי
של, והסבקטיגוריזציהמבנה הארגומנטי"מנגנו� לאפיי� את  מנגנו� באמצעות בדיקת ברירות המחדל

בכאשר הוא פועל במצבזה  ערכנו מספרכ&לצור&.)אפאסיה( לגבי מבנה הארגומנטי"ידעמ של ליקוי
העדפה למספר לגבי מבנה הארגומנטי" ישנה הנבדקי" ע" ליקוי בידע ובדקנו הא" אצלהשוואות

מבני אופציות כלשהו של או למספר,לסבקטיגוריזציה מסוימת, משלימי" מסוי" של הפועל
כ�.הארגומנטי" האפשריי" של הפועל .יש הבדל בהפקה של משלימי" ונספחי" בדקנו הא", כמו

 להל�(מבנה הארגומנטי"הנבדקי" ע" ליקוי בידע לגבי שלושתשל מוצגי" ביצועיה"3בטבלה
.בשתי המטלות שנבדקו, בסוגי הפעלי" השוני"")האפאסי""הנבדקי"
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שלבי� סוגיורכשנעהשוואות בהמש& מוצגות . קת שאלות המחקריבדצור&ל פעלי"" שוני"
 אליה"ו,)ללא אפאסיה( של הנבדקי" האפזי" ע" ידע משלימי שמורברמת הקבוצהורכההשוואות נע

מהושווה הביצוע של .י" האפאסי"הנבדקכל אחד

) נכו�%(השוני" האפאסי" בסוגי הפעלי" הנבדקי" ביצועי.3טבלה
חזרהחזרהחזרהחזרההפקת משפטהפקת משפטהפקת משפטהפקת משפט

ALHY RT HYRT סוג הפועלסוג הפועלסוג הפועלסוג הפועל
83605075 100 אנארגטיביי"
50602563 80 טנזיטיביי"
צ 33201363 100י"משלי"

025173863 דיטרנזיטיביי"
2502575 60 השלמהשתי אופציות

67251788 60 השלמה אופציות ארבע
 13100 020100 אנאקוזטיבי"
44177588 60רפלקסיבי"
 332029100 67 אנארגטיביי"�טרנזיטיביי"

IP40 3340משלי"
CP 50 00משלי"

ע" משלי" 050 טרנזיטיביי"

 עדר מידע משלימיעדר מידע משלימיעדר מידע משלימיעדר מידע משלימיייייבהבהבהבה,,,, כלומרכלומרכלומרכלומר????""""פרוטוטיפיפרוטוטיפיפרוטוטיפיפרוטוטיפי""""יש מספר משלימי" יש מספר משלימי" יש מספר משלימי" יש מספר משלימי" הא" הא" הא" הא"–––– העדפת מספר משלימי"העדפת מספר משלימי"העדפת מספר משלימי"העדפת מספר משלימי"....1111
ישהא" ישהא" יש על פני על פני על פני על פני לפעלי" ע" משלי" אחד לפעלי" ע" משלי" אחד לפעלי" ע" משלי" אחד לפעלי" ע" משלי" אחד אואו אואועל פני פעלי" ללא משלי"על פני פעלי" ללא משלי"על פני פעלי" ללא משלי"על פני פעלי" ללא משלי" העדפה לפעלי" ע" משלי" העדפה לפעלי" ע" משלי" העדפה לפעלי" ע" משלי" העדפה לפעלי" ע" משלי" נהנהנהנההא" ישהא"

????פעלי" ע" שני משלימי"פעלי" ע" שני משלימי"פעלי" ע" שני משלימי"פעלי" ע" שני משלימי"

:::: פעלי" ללא משלי" פעלי" ללא משלי" פעלי" ללא משלי" פעלי" ללא משלי"לעומתלעומתלעומתלעומתפעלי" ע" משלי" פעלי" ע" משלי" פעלי" ע" משלי" פעלי" ע" משלי"
פעלי"" ע" למשפטי)ש"צ, משלי" אחד(יטיביי" טרנזע" פעלי" השווינו בי� הפקת משפטי"

לא, לא נמצא הבדל בביצוע בי� שני סוגי הפעלי" בא+ אחת מהמטלות–)ללא משלי"(אנארגטיביי" 
χ2,p במבח�( אצל א+ אחד מהנבדקי" האפאסי"ולאת הנבדקי" ללא אפאסיהקבוצב > ג" ).05.

ה"–י" לא נמצא הבדל בביצוע בי� שני סוגי הפעל של נבדקי" ללא ליקוי שפתי הביקורתבקבוצת
. הסוגי" נכו� בשני100%ביצעו ברמה של

ה,כ�וכמ ת משלי" מיותר למשפטי" ע" פעלי" אנארגטיביי" הוספשלטעויות השווינו בי� מספר
ולא נמצאג" כא�– למספר הטעויות של השמטת משלי" הכרחי במשפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי"

א+בי� סוגי הטעויות הללו מובהקי"י"הבדל .בא+ אחד מהמבדקי", האפאסי" אחד מהנבדקי"אצל
דו, לבסו+  בחרו להשתמשבאיזו אופציה אנארגטיביי"�טרנזיטיביי" משמעיי"�בדקנו בפעלי" שה"

 במבדק הפקת משפט.במבדק החזרהאחת מהאופציותבהא" היו יותר טעויותו,במבדק הפקת המשפט
משמעי שימש כפועל� שבו הפועל הדוהשווינו בי� מספר הפעמי" שכל נבדק בחר להפיק משפט

 במבנהלא נמצאה העדפה לשימוש–אנארגטיבי טרנזיטיבי לבי� מספר הפעמי" שבה" שימש כפועל 
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χ2,p במבח�( אצל א+ אחד מהנבדקי"או להיפ&אנארגטיביה פניעלהטרנזיטיבי  >  אחדכל עבור,05.
נ ביצוע זה דומה לביצועי קבוצת הביקורת).מהנבדקי" לא, בדקי" ללא ליקוי שפתי של שג" אצל"

כל השווינו בי� מספר הטעויות במבדק החזרה.האופציותמשתי באחת נמצאה העדפה לשימוש שעשה
טרנזיטיבי למספר הטעויות במבנההופיע שמעימ�במשפטי" שבה" הפועל הדו דקי"באחד מהנ

מנלא–אנארגטיבי במבנההופיע הפועל במשפטי" שבה"  בי� שני סוגי ובהקי" מצאו הבדלי"
χ2,p במבח�( המשפטי" אצל א+ אחד מהנבדקי" > ).ל אחד מהנבדקי"כעבור,05.

 בא+ אחת לפעלי" ע" משלי" על פני פעלי" ללא משלי" העדפהנית� לראות א" כ� כי לא נמצאה
 הנבדקי" אצל ולא,אפאסיה לא אצל הנבדקי" האפזי" ללא, הביקורתנבדקילא אצל, מהמטלות

. פאסי"הא

ע"פעלי" ע"פעלי" ע" ע" משלי" אחד משלי" אחד משלי" אחד משלי" אחד פעלי" ע"פעלי" ע"לעומת פעלי" ע"לעומת פעלי" :::: שני משלימי" שני משלימי" שני משלימי" שני משלימי"לעומת פעלי" ע"לעומת פעלי"
במבדק– השווינו בי� הפקת משפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי" למשפטי" ע" פעלי" דיטרנזיטיביי"

ולא בקבוצת הנבדקי" ללא אפאסיהלא, ללוהלא נמצא הבדל מובהק בי� שני סוגי הפעלי" החזרה 
נמצא הבדל, הנבדקי" ללא אפאסיהאצל,במבדק הפקת משפט. אצל א+ אחד מהנבדקי" האפאסי"

p, לטובת הפקת משפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי" על פני דיטרנזיטיביי"מובהק  < .001χ2 = 16.3, ,
AL,pכזה אצל נמצא הבדל, ואצל הנבדקי" האפאסי" = .01 χ2 = כ�. ,5.76 הפקת פעלי", כמו

שלא אובחנה נבדקתה( GRאצלק מהפקת פעלי" דיטרנזיטיביי"טרנזיטיביי" היתה טובה באופ� מובה
p,)כאפאסית א& ביצועה במבדק הפקת משפט היה גבולי < .001 χ2 = 14,.

ע", הבדל מובהק בי� שני סוגי הפעלי" נמצאהביקורתבקבוצתג", בדומה כאשר הפקת משפטי"
ד χ2,p במבח�(יטרנזיטיביי" פעלי" טרנזיטיביי" היתה טובה באופ� מובהק מהפקת פעלי" < .01(.

כ לא נמצאה העדפה של משלי" אחד כי ולומר המשלימי"את שאלת העדפת מספר נית� לסכ",�א"
נמצאה העדפה של משלי" אחד על פני שני משלימי"א&, על פני היעדר משלי" בא+ אחת מהקבוצות

 אחדאצל,האפזי" ללא אפאסיה הנבדקי" בקבוצת, נבדקי הביקורתבקבוצת– מטלת הפקת משפטב
. ללא אפאסיהאצל נבדקת אחת וכ�,"פאסיהא הנבדקי"

יש....2222 ישהא" ישהא" ???? העדפה לסוג צירו+ מסוי" העדפה לסוג צירו+ מסוי" העדפה לסוג צירו+ מסוי" העדפה לסוג צירו+ מסוי"נהנהנהנההא" ישהא"
 במשפטי" ע" סוגי צירופי" שוני", הפקת משפטבמטלת האפזי" הנבדקי"יביצועהשווינו בי�
 המשפטי" התקיני" השוואת מספרב, אצל הנבדקי" ללא אפאסיה.,CP NP, PP, IP–כמשלימי"

 נמצא הבדל,תלויי" חד כיווני למדגמי" ANOVA במבח�, שהופקו בכל אחד מארבעת סוגי הפעלי"
F(3) = 3.62, p,בי� סוגי הפעלי"מובהק = כאשר מקור השונות הוא ה� בהשוואה בי� פעלי" ע",02.

– CPי" ע" משלי" לפעלNP וה� בהשוואה בי� פעלי" ע" משלי" PP לפעלי" ע" משלי" NPמשלי" 
 (Tukey האחרי"המשלימי"הופקו טוב יותר מאשר משפטי" ע" שני סוגי NPמשלי" משפטי" ע"

(Test.
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 PP לעומת משלי" NP בי� ביצועי קבוצת הנבדקי" האפאסי" במשלי"χ2 במבח� השווינו, לכ&בהמש&
PP (p למשלי" NP לא נמצא הבדל מובהק בי� משלי".CPולעומת משלי" > א& נמצא הבדל,(05.

CP ,p למשלי" NPמובהק בי� משלי"  = .002 χ2 = לא נמצא הבדל מובהק, ברמת הנבדק. ,9.15
אצל א+ אחד מהנבדקי", בהשוואה לסוגי" אחרי" של משלימי"NPלטובת פעלי" ע" משלי" 

לביש.האפאסי"  האחרי" ע" המשלימי"פעלי"שוני" מה CPשהפעלי" ע" משלי" ע" זאת לשי"
בעוד שהפעלי" בקבוצות האחרות , CPמכיוו� שה" מקבלי" למעשה סוגי משלימי" נוספי" מלבד

.מקבלי" רק סוג משלי" אחד
.PPומשלי" NP משלי"–במטלת החזרה השווינו בי� שני סוגי המשלימי" שנכללו במשפטי המטלה

סיה ולא אצל א+ אחד לא אצל הנבדקי" ללא אפא, לא נמצאו הבדלי" בי� שני סוגי הפעלי" הללו
.מהנבדקי" האפאסי"

זוש,נית� לראות א" כ� ללא הנבדקי" ביצועי בי� נמצא הבדל, במטלת הפקת משפט,בהשוואה
הנבדקי" האפאסי" לבי� , CP�וPPפני משלימי על NP שאצל" היתה העדפה למשלי"האפאסי

.CPמשלי" רק על פני NPל משלי"שנמצאה העדפה שאצל" 

שהופקו באופ� הא" במשפטי",סבקטיגוריזציה בדקנו עבור פעלי" המאפשרי" מספר מסגרות,כמו כ�
ב, במטלת הפקת משפט,תקי� הא",נטיה כזוהיתה וא", על פני אחרי"צירו+ מסוי"היתה נטיה לבחור
. דומה לזו של נבדקי הביקורתהיא

ההנבדקיהמשפטי" שהפיקו לצור& כ& בדקנו את ה" 4עבור פעלי" המאפשרי" ביקורתאפזי" ונבדקי
העדפה מובהקת לשימושהבקבוצת הביקורת נמצא, ,CP NP, PP, IP–של משלימי" אופציות

27% ((p( PPעל פני משלי") NP )39%במשלי"  < CP)17%((pמשלי"ו(05. < א& לא על פני,(001.
.)IP)29%משלי" 

הג" על פני) NP )29%למשלי" עדפה מובהקת בקבוצת הנבדקי" האפזי" ללא אפאסיה נמצאה
=CP)10%(,χ2משלי"  4.94, p = .02 ,&בלא  לבי� NPמשלי"א היה הבדל מובהק בי� השימוש
 PPלא הפיקו כלל משפטי" ע" משלי" הנבדקי" האפאסי".)21%(PPאו) IP )29% במשלי"השימוש

לא א& ההבדל ביניה",)33%( NPבהשוואה למשלי") IP)53%ה" השתמשו יותר במשלי" . CPאו
בי. מובהקהיה ב� ההבדל ,היה מובהק, שלא הופקו כלל, CP�וPP למשלימיNPמשלי" השימוש

χ2 = 10.9, p < .001.
היה הנמו& אופציות להשלמה4בהפקת פעלי" בעלי CPהשימוש במשלי", מבי� סוגי המשלימי"

ב . השתמשו בו כלללאכאמור והנבדקי" האפאסי", הקבוצותכלביותר
 נבדקי קבוצת נמצא כיCP המקבלי" משלי" הפעלי" עבור שלושת CPבבדיקת השימוש במשלי"

, עבור פעלי" אלוNPר מאשר במשלי"ת באופ� מובהק יוCPהביקורת השתמשו במשלי"
χ2= 18.15, p < .001,"זהללא אפאסיה ואילו אצל הנבדקי" האפזי הנבדקי". מובהקנמצא לא הבדל

. באופ� תקי�CPהאפאסי" לא השתמשו כלל במשלי" 
ובי� הנבדקי" ללא אפאסיהקבוצת הנבדקי" בשאלת העדפת סוג הצירו+ נמצא הבדל בי�, לסיכו"

ע" של משפטי" באופ� מובהק נמצאה הפקה טובה יותר ללא אפאסיהאצל הנבדקי". האפאסי"
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מפעלי"ו CPע" משלי" בהשוואה לפעלי" NPמשלי"  אצל הנבדקי" ואילו , PPע" משלי" שלי" ע"
.CP למשלי" NPמשלי" ההבדל נמצא מובהק רק בי� האפאסי" 

בכלה נמצא,פעלי" מרובי אופציות להשלמהמשפטי" ע" בהפקת בבדיקת סוג הצירו+ המועד+
.NPהעדפה לשימוש במשלי" הקבוצות

יש....3333 ישהא" ישהא" ???? ומנטי"ומנטי"ומנטי"ומנטי"נה העדפה לפעלי" בעלי פחות אופציות של מבני ארגנה העדפה לפעלי" בעלי פחות אופציות של מבני ארגנה העדפה לפעלי" בעלי פחות אופציות של מבני ארגנה העדפה לפעלי" בעלי פחות אופציות של מבני ארגהא" ישהא"
– שתי אופציות וארבע אופציות של מבני ארגומנטי", השווינו בי� הפקת פעלי" ע" אופציה אחת

לא במבדק הפקת,י" מובהקי" בי� סוגי הפעלי"הבדללא נמצאות הנבדקי" ללא אפאסיהקבוצב
p,תלויי" חד כיווני למדגמי" ANOVA במבח�(משפט ולא בחזרה  > .05.( 

שלבבדיקת  וה� במבדק במבדק הפקת משפטה�, הנבדקי" האפאסי"משלושת כל אחד ביצועיו
p) בי� שלושת סוגי הפעלי" אצל א+ אחד מה"לא נמצאו הבדלי" מובהקי",החזרה > .05).

ע" העדפהנמצאהלא, א" כ� פעלי" ע" יותר אופציות פחות אופציות להשלמה על פנילפעלי"
הקבוצבלא,להשלמה . האפאסי"ולא עבור א+ אחד מהנבדקי" סיה בדקי" ללא אפאנת

????הא" יש הבדל בהפקה של משלימי" ונספחי"הא" יש הבדל בהפקה של משלימי" ונספחי"הא" יש הבדל בהפקה של משלימי" ונספחי"הא" יש הבדל בהפקה של משלימי" ונספחי"....4444
ערכנו שתי. ושל נספחי" הכרחיי" משלימי"של בי� שיעור ההשמטותבמטלת החזרה השווינו

בבי�, הראשונה:השוואות צפעלי"ושפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי"ממשלימי"  לבי�י"ע" משלי"
 דיטרנזיטיביי" לבי� ע" פעלי" בי� משלימי" במשפטי", והשניה, י" אנארגטיביי"נספחי" במשפט

ע" משפטי" ששימשו כמשפטי(נספחו טרנזיטיביי" פעלי"נספחי" במשפטי" ע" ביקורת למשפטי"
.)הפעלי" הדיטרנזיטיביי" מבחינת אורכ"

צלא הופיעו השמטות של משלימי" במשפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי" ופעלי" א+"ע" משלי" י אצל
 שתי השמטות של נספחי".האפאסי"אצל אצל הנבדקי" ללא אפאסיה ולאלא– אחד מהנבדקי"

ע"(HY– אצל נבדקת אחת בלבד במשפטי" ע" פעלי" אנארגטיביי" הופיעו אחת הנבדקות
χ2,עבור נבדקת זו ההבדל בי� השמטות משלימי" ונספחי" נמצא מובהק.)אפאסיה = 4.36, p < .05.

בבהשוואת ע"נוהשמטות משפטי" ע" פעלי" דיטרנזיטיביי" השמטות משלימי" ספחי" במשפטי"
זה. טות של נספחי"מהש9 השמטות של משלימי" לעומת8 נמצאו,פעלי" טרנזיטיביי" ונספח הבדל

.יעו השמטות אלופהו"לא ברמת הקבוצה ולא עבור א+ אחד מהנבדקי" שאצל, לא נמצא מובהק

) משלימי"2( משפטי" ע" פעלי" דיטרנזיטיביי"–בחזרה על המשפטי" הארוכי" יותר, זאתע"
של, הופיעו יותר השמטות,)ונספח ע" משלי"(פעלי" טרנזיטיביי"ומשפטי" ע" ה� של משלימי" וה�

השמטת משלי"(.בהשוואה למשפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי" או אנארגטיביי", נספחי"
χ2,בהשוואה לטרנזיטיביי"בדיטרנזיטיביי"  = 16.47, p < ע" ספח בטרנזיטיביי"נהשמטת,001.

χ2 בהשוואה לאנארגטיביי"נספח  = 5, p = .02.( 

מ שמטותהבשל מיעוט. ממצאי" מועטי" בלבדא" כ� נספחי" נמצאוושלימי" בהשוואת ההפקה של
. לאחד מה"פהלגבי קיומה של העד מהממצאי" נית� להסיקלא, משלימי" והנספחי"ה
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זה, לסיכו" י השוואות בי�"ע, בידע לגבי מבנה הארגומנטי" ליקוי–ני האפאסיה אפיואת בדקחלק
4טבלה.מבנה הארגומנטי" והסבקטיגוריזציההנבדקי" לגבי עדפותה לבדיקת סוגי" שוני" של פעלי"

.אסיה הליקוי באפאופילשה תמונומציגה אלו העדפות הממצאי" בשאלתאתמסכמת

 והסבקטיגוריזציה מבנה הארגומנטי"העדפות.4טבלה
לדדדדנבנבנבנב לקי" לקי" לקי" ע" נבדקי" ע" נבדקי" ע" ברמת קבוצה ברמת קבוצה ברמת קבוצה ברמת קבוצה����ההההלא אפאסילא אפאסילא אפאסילא אפאסיקי"  ברמת נבדק ברמת נבדק ברמת נבדק ברמת נבדק���� יהיהיהיהאפאסאפאסאפאסאפאסנבדקי" ע" נבדקי"

 מספר משלימי"מספר משלימי"מספר משלימי"מספר משלימי"העדפת העדפת העדפת העדפת....1111
חזרהוהפקת משפט

הפקת משפט

חזרה

 אי� הבדל–טרנזיטיביי"�אנארגטיביי"

 טרנזיטיביי" טוב מדיטרנזיטיביי"*

 אי� הבדל

 אי� הבדל–טרנזיטיביי"�ארגטיביי"אנ

 טרנזיטיביי" טוב מדיטרנזיטיביי" אצל*
AL)ואצלGR �לא אפאסית(

 אי� הבדל
 סוגי צירופי" סוגי צירופי" סוגי צירופי" סוגי צירופי"העדפתהעדפתהעדפתהעדפת....2222

הפקת משפט

חזרה

מ NPמשלי"*  CP� ומPP�טוב

 PP�לNP משלי"�ביאי� הבדל

מ NPמשלי"*  CP�טוב

 אי� הבדל
 מספר אופציותמספר אופציותמספר אופציותמספר אופציותהעדפת העדפת העדפת העדפת....3333

 אי� הבדל אי� הבדלפקת משפט וחזרהה

 סטטיסטיתהשוואות מובהקות*

 הא" פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי" מופקי" באופ� תקי� הא" פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי" מופקי" באופ� תקי� הא" פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי" מופקי" באופ� תקי� הא" פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי" מופקי" באופ� תקי�–––– יקו�יקו�יקו�יקו�תחביריות בלקסתחביריות בלקסתחביריות בלקסתחביריות בלקסאופרציות אופרציות אופרציות אופרציות....גגגג
???? באפזיהבאפזיהבאפזיהבאפזיה

הה זהשאלה ביצועיה" של הנבדקי" בפעלי" הנגזרי" באופרציותל מתייחסת שלישית שנבדקה במחקר
תו& השוואה לביצועיה" בפעלי", פעלי" אנאקוזטיבי" ופעלי" רפלקסיבי"– תחביריות בלקסיקו�

. בלקסיקו�שאינ" נגזרי" באופרציות תחביריות, אנארגטיביי" וטרנזיטיביי"
ע"ה להיות לקויהשעשוי,תתחבירי�ת לקסיקאלייכולתה� אופרציות תחביריות בלקסיקו�  אצל נבדקי"

וזיכולת. נבדקי" ע" בעיה בתנועה תחבירית או בתפקידי" תמטיי"אצלכ�ו,תחבירי�ליקוי לקסיקאלי
וכ�, מבנה ארגומנטי" מסוי" בעלפועל האופרציה מייצרת– הארגומנטי"לידע לגבי מבנההמשיק

נית�, רפלקסיבי" למשל בהתייחסות לפעלי", כלומר. סבקטיגוריזציה ורשת תמטית המאפייני" אותו
בשה" נגזרי" לומר  ,מידע המשלימי שלה"וה,)רדוקציה(אופרציה תחבירית של הפחתה בלקסיקו�

של בתפקיד חיצוניארגומנט אחדהוא,לאחר שחלה האופרציה  לליקוי.הפעולהמבצע תמטי
כ&, באופרציה הלקסיקאלית ל, א" ל מספר הארגומנטי" של הפועלעהידע גבי עשויות להיות השלכות

.תפקידי" התמטיי" שלה"הו, הרפלקסיבי
הנגזרי" באופרציות, אנאקוזטיבי" ופעלי" רפלקסיבי"הפקת משפטי" ע" פעלי" בדקנו הא"

זהלקויה אצל הנבדקי", תחביריות בלקסיקו�  נבדקו כחלק מסוגי הפעלי" השוני" אלופעלי".במחקר
. שנכללו בשתי מטלות המחקר
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???? יקו�יקו�יקו�יקו� בלקס בלקס בלקס בלקסותותותותייייתחבירתחבירתחבירתחבירהנגזרי" באופרציות הנגזרי" באופרציות הנגזרי" באופרציות הנגזרי" באופרציות קיי" קושי בהפקת פעלי" קיי" קושי בהפקת פעלי" קיי" קושי בהפקת פעלי" קיי" קושי בהפקת פעלי" הא" הא" הא" הא"....1111
ע" הפקת השווינו בי� שאינ" נגזרי" באופרציות, וטרנזיטיביי"פעלי" אנארגטיביי"משפטי"

הנגזרי" באופרציות, פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי"משפטי" ע" הפקת בי�ל,תחביריות בלקסיקו�
 אצל הנבדקי" ללאלא, במבדק החזרה לא נמצא הבדל בי� סוגי הפעלי"– בלקסיקו� תחביריות
א,אפאסיה אצל הנבדקי" ללא לא נמצאו במבדק הפקת משפט. האפאסי"צל א+ אחד מהנבדקי"ולא
באצל האפאסי"א&, הבדלי" בי� הפעלי" השוני" אפאסיה פעלי" נמצא ביצוע טוב באופ� מובהק

AL (χ2 אצל,אנארגטיביי" בהשוואה לאנאקוזטיבי" = 9, p = HY(χ2 אצלו (002. = 4.41, p < .05) ,
χ2) באופ� מובהק בטרנזיטיביי" בהשוואה לאנאקוזטיבי" אצלביצוע טובכ�ו = 7.54, p = .006) AL .

 אצל שניי" נגזרי" באופרציות תחביריות בלקסיקו�נמצאה העדפה מובהקת לפעלי" שאינ", כלומר
 הטעויות שעשו נבדקי" אלה בהפקת משפטי".)ג" ליקוי תחבירייש שלשניה"( האפאסי"מהנבדקי"

. הוספות של משלי" עוד+ברוב�ע" פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי" היו

????תחבירית בלקסיקו�תחבירית בלקסיקו�תחבירית בלקסיקו�תחבירית בלקסיקו�ההההההההאופרציאופרציאופרציאופרציההההבביצוע בביצוע בביצוע בביצוע הא" קיי" קושי הא" קיי" קושי הא" קיי" קושי הא" קיי" קושי....2222
בעוד שהארגומנט השני, יש רק ארגומנט אחדפעלי" הנגזרי" באופרציות תחביריות בלקסיקו�ל

 טיבי" הוא בעל תפקיד של מושפע הארגומנט הנותר באנאקוז.הופחת באופרציה התחבירית בלקסיקו�
ש"ולכ� יכול להיות( .בצע הפעולהמ–וברפלקסיבי")עצ" דומ"�ג"

שבדקנו הא"  של האופרציה ביצוע תקי�מפיקי" ע" פעלי" אלה משקפי" הנבדקי" האפזי" המשפטי"
והא",לוא עוד+ במשפטי" ארגומנט מוסיפי" הנבדקי"בדקנו הא" כ& לש". תחבירית הנדרשתה
אבה" משתמשי"אנאקוזטיבי" הפקת משפטי" ע" פעלי"ב  במשפטנושי כארגומנט יחידארגומנט
). לגבי הרשת התמטית של הפועל–מידע נוס+ של סוגב למעשה נוגעתה נקודה(

בהפקת משפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי" ארגומנטהא" ישנה הוספה של א" כ� בדקנו ראשית
אצל הנבדקי" ללא אפאסיה נמצא רק מקרה אחד של הוספת–ובמשפטי" ע" פעלי" רפלקסיבי" 

, 4/41(בפעלי" רפלקסיבי" ארגומנט הוספות4�ו,)2.5%, 1/40(בפעלי" אנאקוזטיבי" ארגומנט
, HY�ו ALאצל ארגומנטבפעלי" אנאקוזטיבי" הופיעו הוספות, אצל הנבדקי" האפאסי"). 9.7%
לא.")הוא נגמר הבוילר",אלדוגמ( מהמשפטי" שהפיק כל אחד מה"50% במעל בפעלי" רפלקסיבי"

א& מספר הטעויות הרב ביותר היה אצל( ארגומנט הוספות 50%הופיעו אצל א+ אחד מהנבדקי" מעל 
AL �40% ,ואצלRT �33%.התלבשה בגד יפה", לדוגמא".(

בישנו אנאקוזטיבי" משפטי" ע" פעלי" הא" בהפקת בדקנו, לאחר מכ� נושיאארגומנט שימוש
ב, הנבדקי" ללא אפאסיהת בקבוצ– במשפט כארגומנט יחיד  4/40� נמצא שימוש בארגומנט אנושי

באצל הנבדקי" האפאסי" ). 10%(משפטי" אצל . HY�ו ALהופיע אצל ארגומנט אנושי שימוש
כל מהמשפטי"50% במעל–בארגומנט אנושי נבדקי" אלה הופיע השימוש הרב ביותר   אחד שהפיק

.)"הוא נפל בבית", וגמאלד(מה"
על, השימוש בארגומנט אנושי ע" פעלי" אנאקוזטיבי" אינו מהווה טעותכי יש לציי� א& הוא מצביע

– הנפו' יותר במקרי" שבה" מופיע רק ארגומנט אחד במשפט תפקיד התמטיבה להשתמשהעדפ
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ג", ע" זאת.תפקיד של מבצע הפעולה בי העדפה זו עשויה להצביע דע של נבדקי" אלו לגבי על ליקוי
על ליקוי בידע לגבי, ולכ�,שממנה נגזר הפועל האנאקוזטיביתחבירית�האופרציה הלקסיקאלית

.תכונותיו

שלוביצ על) HY�ו AL בעיקר(הנבדקי" האפאסי"ע זה אופרציות ביצועב ליקוי עשוי להצביע
טי" ע" פעלי" אנאקוזטיביי" עוד+ במשפ ארגומנט נבדקי" אלה נוטי" להוסי+.תחביריות בלקסיקו�

.וכ� נוטי" להשתמש בארגומנט אנושי ולא דומ" במשפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי", רפלקסיבי"או/ו
.לא נמצא דג" ביצוע כזה אצל הנבדקי" ללא אפאסיה

לסדר נוגעת בהקשר להפקת משפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי" להתייחס אליהנקודה נוספת שמעניי�
. הנבדקי" האגרמטי"י"עי" המופקי"פטהרכיבי" במש

כאשר,)הכד נפל או נפל הכד(SV או VSבעברית נית� להפיק משפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי" בסדר
ל(A נגזר מתנועת SV ואילו הסדר VSסדר המילי" הבסיסי הוא  ל VP Spec�תנועה ,)Spec IP�או

שלאשלאחר הפועל מעמדת המושאנע)ש"הצ(רגומנטשבה הא ומשאיר(לפני הפועלעמדת הנושא
ע", כלומר, בעבריתתנועה זו היא כאמור אופציונלית.)עקבה בעמדת המושא נית� להפיק משפטי"

 ). VSסדר(או במבנה שאינו כולל תנועה ) SVסדר(Aבמבנה הכולל תנועת פעלי" אנאקוזטיבי" 
,תנועה לצומת השעבוד בע'( Wh ישנו ליקוי בתנועתלאגרמטי"שמחקרי" רבי" הצביעו על כ&

CP Spec ,'הצומת הגבוה בע(Caramazza, & Zurif, 1976; Grodzinsky, 1989; Grodzinsky,) 
(Piñango, Zurif, & Drai, 1999.הא" הקושי שלה" נובע מליקוי בגישה לצמתי",נשאלת השאלה 

עד,ה יותר קצר היא תנועהAתנועת.הגבוהי" בע' או מליקוי בביצוע התנועה עצמה היא אינה מגיעה
בה" קיימתש, פעלי" אנאקוזטיבי"הכוללי"ממצאי" לגבי הפקת משפטי" ולכ�, צומת הגבוה בע'ל

.יכולי" להכריע בי� שתי האפשרויות הללו,Aתנועת 
, הפקת משפט במחקר זה במטלת ע" הליקוי התחביריבדיקת המשפטי" שהפיקו ששת הנבדקי"מ

כי,שבו ישתמשומילי"ה סדראתחור מטלה שבה ה" יכלו לב  VS בסדרלעיתי" השתמשוה" עולה
 (HY, AE) מה"אצל שניי"ו, SV מה" הפיקו יותר משפטי" בסדר4, למעשה.SV בסדרולעיתי"

p) סטטיסטיתמובהק זה א+ היההבדל < ,SV ג" ברמת הקבוצה נמצאה העדפה לסדר.(05.
χ2 = 9.65, p = אל.001. ישנו ליקוי בגישה לצמתי" הגבוהי" שלאגרמטי" כי" בטענה תומו ממצאי"

.ולא ליקוי כללי בתנועה תחבירית) CP, צומת השעבוד(בע' 

 דיו�דיו�דיו�דיו�
והתמקד באופ� שבו, מבנה הארגומנטי" של פעלי"–תחבירי�מחקר זה בדק סוג של מידע לקסיקאלי

נ. אצל חולי" אפזי" שוני"מידע זה בא לידי ביטוי  שלצור& כ&  הפקת עירבועשה שימוש בשתי מטלות
ו– משפטי"  פעלי" בעלי מבני כללה כל אחת מהמטלות.חזרה על משפטי"הפקת משפט לפועל נתו�

 על מנת ללמוד,בסוגי הפעלי" השוני" בי� ביצועיה" של הנבדקי"ות השוואוונעש, ארגומנטי" שוני"
.גוריזציה והרשת התמטיתהסבקטי, על העדפות הקשורות לידע לגבי מבנה הארגומנטי"
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, כלומר. לגבי מבנה הארגומנטי"במידע ליקוי היהמצאנו שלא לכל הנבדקי" האפזי" בשלב הראשו� 
שי נבדקי" ע" ליקוי תחבירנמצאו תחבירי שמור לגבי� לה" מידע לקסיקאליהיה או ליקוי לקסיקאלי

ע". מבנה הארגומנטי" ) 2007, ביר� ופרידמ�( שלנו תוצאות המחקר הקוד"ממצא זה עולה בקנה אחד
דקדוקי אצל נבדקי" אפזי" ע" ליקויי"המי�הבדקנו מידע לגבי מבנה הארגומנטי" ולגבי שבו

מידע לבי� בי� ליקוי תחבירי דיסוציאציותמצאנוו,העיבוד השפתיבשלבי" שוני" של תהלי& 
 ובי� ליקוי שמור תחבירי�קאלי לבי� מידע לקסיפונולוגי�בי� ליקוי לקסיקאלי, שמור תחבירי�קאליילקס

.שמור תחבירי�ברמת הבאפר הפונולוגי לבי� מידע לקסיקאלי
 ליקוי בידענבדקי" שהיה לה"– נבדקי" ע" אפאסיה3אותרו מתו& קבוצת הנבדקי" האפזי", ע" זאת

עפ.מבנה הארגומנטי"לגבי –במטלות השונותי בדיקת הטעויות שעשו"נבדקי" אלה אותרו
. תוספות והחלפות של משלימי", השמטות

באמצעות בדיקת ברירות המחדל של מנגנו�, לאפיי� את מנגנו� מבנה הארגומנטי"בשלב הבא ניסינו
ע, זה כאשר הוא פועל במצב של ליקוי בידע לגבי מבנה הארגומנטי" של"זאת י בדיקת העדפותיה"

.הנבדקי" האפאסי" בהפקת פעלי" מסוגי" שוני"

משאלתב מהעדפת מהעדפת מהעדפת א&, לא נמצאה העדפה של משלי" אחד על פני היעדר משלי" ספר המשלימי"ספר המשלימי"ספר המשלימי"ספר המשלימי"העדפת
 הנבדקי" ללא אצל– נמצאה העדפה של משלי" אחד על פני שני משלימי" במטלת הפקת משפט

ע",AL: ואצל שניי" מהנבדקי"אפאסיה ביצועהא&(שלא אובחנה כאפאסית, GR�והאפאסינבדק
 קבוצתיפה זו למשלי" אחד על פני שניי" נמצאה ג" בביצוע העד.)במבדק הפקת משפט היה גבולי

זו על כ& המצביעדבר, הביקורת .ליקוי במידע לגבי מספר המשלימי"ל סימ� אינהשהעדפה

בא+ אחת, לפעלי" בעלי פחות אופציות להשלמהלא נמצאה העדפה ההשלמה ההשלמה ההשלמה ההשלמהמספר אופציותמספר אופציותמספר אופציותמספר אופציותבשאלת
אצ, מהמטלות .ל א+ אחד מהנבדקי" האפאסי"לא אצל הנבדקי" ללא אפאסיה ולא

כ&ותביעהעדפות אלה מצ אינו) מספר מבני הארגומנטי" האפשריי"( שמספר אופציות ההשלמהעל
 ישנה העדפה למשלי"–) חלקילפחות באופ�(ואילו מספר המשלימי" משפיע, משפיע על ההפקה

ל,)במטלת הפקת משפט בלבד(אחד על פני שני משלימי" אפס י" אחד על פנישלמא& אי� העדפה
.משלימי"

השפעת מורכבות מבנה הארגומנטי" את שבדקו קודמי" שוני" מממצאי מחקרי"הממצאי" אל
 (,CMLD Shapiro et al., 1987, 1989, 1991 בפרוצדורה של על עיבוד הפעלי"והסבקטיגוריזציה 

(1993; Shapiro & Levine, 1990,שלש ומצאו זמ�, מבני ארגומנטי"ככל שלפועל יש יותר אופציות
.נבדקי" ע" אפזיית ברוקה� אצלהואנשי" ללא ליקוי שפתיה� אצל, ארו& יותראליוהתגובה בגישה 

.במחקרי" אלו לא נמצאה השפעה של מספר המשלימי" על עיבוד הפעלי"
הממצאי" ג" אינ" תואמי" לממצאי המחקרי" שבדקו הפקה של פעלי" בעלי מבני ארגומנטי" שוני"

שככל שלפועל ומצאו) (Kim & Thompson, 2000; Thompson et al., 1997צל נבדקי" אגרמטי"א
מבני ככל שלפועל היו יותרכ�ו, היה לנבדקי" קושי רב יותר בהפקתוהיו יותר ארגומנטי" הכרחיי"

 במחקר זה מצאנו כאמור השפעה חלקית של מספר. להפקהרהוא היה קשה יותאפשריי" ארגומנטי"
.ולא מצאנו השפעה של מספר אופציות ההשלמה) שניי" לעומת אחד(שלימי" המ
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ובי� פעלי" פעלי" בעלי מספר שונה של משלימי" שהשווה בי� (Shetreet et al., 2007)במחקר הדמיה
בנמצאמספר שונה של אופציות מבנה ארגומנטי" בעלי  בהשוואות איזורי מוח שוני"ה פעילות
מ: השונות שב, (L-STG)ספר אופציות ההשלמה נמצאה פעילות באזורי שפה בעת עיבוד עת בעוד

 anterior cingulated(עיבוד מספר המשלימי" נמצאה פעילות באיזורי" שאינ" אזורי שפה 
: מציעי" את ההסבר הבא להבדל בי� מספר משלימי" לבי� מספר אופציותהחוקרי".)precuneus�ו

ע – בע' התחביריהענפי" שמחוברי" לפועל בצירו+ הפעלי מספרי"מספר המשלימי" מיוצג
בצירופי" הכוללי" פעלי" ע" משלי" אחד יש ענ+, בצירופי" הכוללי" פעלי" ללא משלי" אי� ענפי"

ע, לעומת זאת, מספר האופציות.'אחד וכו בהתא",י קיומ" של מספר עצי" תחביריי" שוני""מיוצג
ע פעלי" בעלי–למספר אופציות ההשלמה  פעלי",י ע' תחבירי אחת" אופציה אחת להשלמה מיוצגי"

ע מספר המשלימי" מייצג את מספר, כלומר.'י שני עצי" וכו"בעלי שתי אופציות להשלמה מיוצגי"
 ומספר האופציות מייצג את מספר העצי" שצריכי",הענפי" שצריכי" להיבנות ולהישמר בזיכרו�

שבא לידי ביטוי במספר, רק מספר אופציות ההשלמה,ה"לדברי, לכ�. להיבנות ולהישמר בזיכרו�
.גור" לפעילות באיזורי שפה במוח, העצי" התחביריי"

 דווקא למספר הענפי",נראה כי במטלות המערבות הפקת משפטי", בהתייחסות לממצאי מחקר זה
 מכ& יתכ� שהדבר נובע.אי� השפעה) האופציות(בעוד שלמספר העצי", השפעהנהיש) המשלימי"(

, האפשריי"את כל העצי" אי� צור& להחזיק בזיכרו�,על מנת לייצר משפט תקי� דקדוקית, שבהפקה
לא בעוד שבהפקת משפט ע" מספר משלימי", לאופציה שנבחרההמתאי" אלא רק את הע' הספציפי

 על מנת שנית� יהיה להפיק משפט תקי�,ולהחזיק" בזיכרו� את כל הענפי"נית� להימנע מלבנות 
 וה"הנבדקי"של"לכ� כאשר מספר המשלימי" עלה מאחד לשניי" נמצאה ירידה בביצוע.דקדוקית

."מיבעיקר השמטות של משלי, עשו טעויות רבות יותר בהפקת המשפטי"

בהשוואת הביצוע התקי� בפעלי" ע" משלימי",)הסבקטיגוריזציה( העדפת סוג הצירו+העדפת סוג הצירו+העדפת סוג הצירו+העדפת סוג הצירו+בשאלת
 ומשלי" PP על פני משלי" NPללא אפאסיה העדפה למשלי" האפזי" אצל הנבדקי" נמצאה, שוני"

CP , משלי" הנבדקי" האפאסי"ואילו אצל �נמצא הבדל מובהק רק בי NP "למשלי CP .
ה CPנראה כי ביצוע זה עשוי להעיד על ליקוי בהפקת משלי" על,נבדקי" האפאסי"אצל יותר מאשר

להעדפה של הה לשלושת– NPמשלי" ה" ולכ� ה" לא הצליחו, ליקוי תחביריג" היה אפאסי"נבדקי"
דבר זה יכול להסביר את ההבדל המובהק שנמצא אצל" . CPע" משלי" תקיני" משפטי"כלל להפיק 

ולכ�, היה נמו&NPג" הביצוע שלה" במשלי", ע" זאת. CP בהשוואה למשלי" NPלטובת משלי" 
." אחרי"כנראה לא נמצא הבדל מובהק לטובתו בהשוואה לסוגי משלימי

עשוי CPבהפקת משפטי" ע" משלי" הביצוע הנמו&, ללא אפאסיההנבדקי" האפזי"בקבוצת ג"
ש, ע" זאת. ליקוי תחביריג" היה"שלחלקלנבוע מכ&  טעו בניסיו� להפיק משפטי" הנבדקי" העובדה
עשוי הדבר, כלומר– עשויה להעיד על כ& שה" יודעי" שזהו משלי" אפשרי לפועל CPע" משלי" 

.עיד על ידע משלימי תקי�לה
שפטי" ע" פעלי" מרובי אופציות להשלמהמבבדיקת סוג הצירו+ המועד+ בהפקת, בהמש& לכ&

 בהשוואהלאא&,CP ומשלי" PP בהשוואה למשלי"( NP נמצאה העדפה מובהקת לשימוש במשלי"
 ללאת הנבדקי" האפזי" ה� בקבוצת הביקורת של נבדקי" ללא ליקוי שפתי וה� בקבוצ–)IP משלי"ל
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 NP שימוש במשלי"הו,CP או PP לא הפיקו כלל משפטי" ע" משלי" הנבדקי" האפאסי".אפאסיה
כ�. באופ� מובהק בהשוואה אליה"רבהיה ה, כמו ב IP שתמשו במשלי"ה" ,NP משלי"יותר מאשר
. ללא הבדל מובהק ביניה"א&

מו משלימי" לנספחי"משלימי" לנספחי"משלימי" לנספחי"משלימי" לנספחי"בי� בי� בי� בי� ההבדלההבדלההבדלההבדלבשאלת , HY,ע" אפאסיה, בהק רק אצל נבדקת אחתנמצא הבדל
וג" אצלה היה, השוואה בי� פעלי" אנארגטיביי" לטרנזיטיביי"ב, ממשלימי"מיטה יותר נספחי"ששה

.רק מספר מועט של השמטות
אנארגטיביי" בי�– של פעלי"שוני" בי� סוגי" שתי השוואות נערכולש" בדיקת שאלה זו

המבדקי" כללוא&, ובי� טרנזיטיביי" ע" נספח לדיטרנזיטיביי",י"צופעלי" ע" משלי" לטרנזיטיביי"
אנאקוזטיבי" משפטי" ע" פעלי"– נספחי" הופיעוג" בה"ש משפטי"סוגי" נוספי" של 

בו, רפלקסיבי"ו ההג" שלוי" א. השמטת נספח טעויות בשל הנוכחי לא נכללו בניתוחלההשמטות
 כמו.)ראו להל�(נגזרי" באופרציות תחביריות בלקסיקו�הפעלי"השל הנוספת המורכבות האפשרית 

ג",כ� זה של פעלי"י"שונע" סוגי" משפטי"ב הופיעו השמטות של משלימי" . שלא נכללו בניתוח
יתכ� שהמשפטי" שנכללו בניתוח הנוכחי היו פשוטי" עבור הנבדקי" ולכ� לא הופיעו בה" השמטות

. רבות
מי היאהלהתייחס אלי נוספת שיש נקודה  שהשמטות של משלימי" או של נספחי" צפויות להופיע אצל

נראה. מילי"4�3לשמר אות" בעת מטלת חזרה על משפט ב� לו שיש לו ליקוי שלא מאפשר
כי, בכ&שלנבדקי" במחקר זה לא היתה בעיה  נית� לראות שבחזרה על המשפטי" הארוכי" יותר, א"

ע" משפטי" ע" פעלי" דיטר– מילי"4בני( הופיעו) ונספחפעלי" טרנזיטיביי" נזיטיביי" ומשפטי"
או, ה� של משלימי" וה� של נספחי", יותר השמטות בהשוואה למשפטי" ע" פעלי" טרנזיטיביי"
. אנארגטיביי"

הילדה"–הילדה נפלה בחצר: למשל(החלפות לקסיקאליות של נספחי" ג" הופיעו, בנוס+ להשמטות
שה,שלא נספרו כטעויות,)"..או בגינה? נפלה אתמול מעידות על כ& שלנבדק יש מידע לגבי� היות

מ. מספר המילי" במשפט וא+ לגבי משמעות� ליקוי בשליפת סביר להניח שהחלפות מסוג זה נובעות
.בייצוג הפועל ולא מליקוי ליקוי בזיכרו� עבודהממילת המטרה או 

נ, לסיכו" ספחי" שעשו הנבדקי" בסוגי הפעלי" שנבדקו כמות טעויות ההשמטה של משלימי" ושל
 ההבדל בי� לגבי מהימנותועל כ� לא מספיקות על מנת להסיק מסקנות, בהשוואה זו היו מועטות מאד

.י"נספחל"מימשלי

 הנגזרי" באופרציות תחביריות הנגזרי" באופרציות תחביריות הנגזרי" באופרציות תחביריות הנגזרי" באופרציות תחביריות פעלי" פעלי" פעלי" פעלי" נגעה להפקת" של שבדקנו האחרונההשאלה, לבסו+
ואל השווינו את ביצועיה" של הנבדקי" בפעלי". י" רפלקסיבי" פעלי" אנאקוזטיבי" ופעל– בלקסיקו�בלקסיקו�בלקסיקו�בלקסיקו�

אנארגטיביי" פעלי"– לביצועיה" בפעלי" שאינ" נגזרי" באופרציות תחביריות בלקסיקו�
ביצוע טוב יותר בהפקת משפטי" ע" פעלי", במבדק הפקת משפט, ומצאנו, וטרנזיטיביי"
ע" וביצוע טוב יותר,HY ואצל ALלאנאקוזטיבי" אצל בהשוואה אנארגטיביי" בהפקת משפטי"

אצל הנבדקי" ללא אפאסיה לא נמצאו הבדלי".ALטרנזיטיביי" בהשוואה לאנאקוזטיבי" אצל פעלי" 
ההנהטעויות שעשו רוב. כאלה  בהפקת משפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי" ורפלקסיבי" אפאסי"בדקי"



 ביר� ופרידמ� 120

כ�.היו הוספות של משלי" עוד+ כארגומנט יחיד גומנט אנושי ולא דומ" להשתמש בארונטה", כמו
ש, במשפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי" . אצל הנבדקי" ללא אפאסיה לא נמצאה העדפה כזובעוד

ביי"עשוי אלוי"ממצא אתל) HY�וALבעיקר( של הנבדקי" האפאסי" כולת" להצביע על ליקוי בצע
זה. יבי" והרפלקסיבי"תחבירית שממנה נגזרי" הפעלי" האנאקוזט�האופרציה הלקסיקאלית ליקוי

תבטא בידע לקוי לגבי תכונותיומ וכ�, שהופ& את המשפט ללא דקדוקי, מיותרארגומנט גור" להוספת 
ש", של הפועל האנאקוזטיבי וגור" לשימוש מועד+, עצ" דומ" כארגומנט יחיד�המאפשר ג"

חי�בארגומנט שהוא ש" .עצ"
אופרציות תחביריותבג" ליקוי במחקר זה היה" אפאסיהלשלושת הנבדקי" כי מצאנו א" כ�

מידע שהוא, במידע לגבי מבנה הארגומנטי"נמצאה אסוציאציה בי� ליקוי, כלומר. בלקסיקו�
�לקסיקאליתשהיא יכולת, אופרציות תחביריות בלקסיקו�ביכולת לבצע לבי� ליקוי,תחבירי�לקסיקאלי
.תחבירית

ג""שופכיאקוזטיבי" הממצאי" לגבי הפקת משפטי" ע" פעלי" אנ ת קיומו של ליקוי שאלב אור
זה.ל נבדקי" אגרמטי" אצAבתנועת הממצאי" מצביעי" על כ& שהנבדקי" ע" ליקוי תחבירי במחקר
ההפיקו  ללא,)ע" תנועה( SVוה� בסדר) ללא תנועה( VS בסדר�משפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי"

ש זה.האפשרויותיתהבדל מובהק בי�  אי� ליקוי כללי בתנועה מ& בטענה שלאגרמטי"תוביצוע
 הצומת הגבוה בע' שהוא, תנועה לצומת השעבוד– Whאלא ליקוי ספציפי בתנועת, תחבירית
. (Friedmann, 2001, 2006)מכיוו� שהע' גזו" אצל", שאינו נגיש לה"צומת,התחבירי

לפ, בהתייחס לשתי מטלות המחקר, לסיו" ועל היא מטלה מתאימה יותר נראה כי מטלת הפקת משפט
את מטלת יותר כל הנבדקי" במחקר זה ביצעו טוב. לאיתור ליקויי" בידע לגבי מבנה הארגומנטי"

, RTכאשר הפער הגדול ביותר בי� שתי המטלות נמצא אצל, מטלת הפקת משפטמאשר את החזרה 
מ(שהביצוע שלה היה לקוי במטלת הפקת משפט  הבדל זה נובע. זרההחתקי� במטלתא&) 85%�נמו&

 במטלת הפקת משפט הנבדק נדרש לייצר בעצמו–ככל הנראה מההבדל בדרישות בי� שתי המטלות 
בעוד שבמטלת, למצוא את המילי" המתאימות ולבנות את המשפט, לחשוב על רעיו�–את המשפט

יכאמנ". לחזור עליו"רק"בשלמותו והנבדק צרי&לו המשפט נית�,החזרה ולה א+ היא מטלת החזרה
א& מכיוו�,)Franklin, Buerk, & Howard, 2002ראו למשל( עבור נבדקי" אפזי"לביצוע להיות קשה 

נראה, מילי"4�3בני,בסדר קאנוני,משפטי" פשוטי"שהמשפטי" במטלה ששימשה במחקר זה היו 
זו היה טוב ולכ� הביצוע שלה" במטלה, במחקרשהשתתפו מעבר ליכולת" של הנבדקי"והילא שה" 

. באופ� יחסי

על אפשרות קיומו של ידע תקי� לגביי"ביצועיה" של הנבדקי" האפזי" בשתי המטלות שנבדקו מלמד
כאשר.רי וה� אצל נבדקי" ע" ליקוי פונולוגייה� אצל נבדקי" ע" ליקוי תחב, באפזיהמידע משלימי 

סוג הצירופי", מספר משלימי הפועלשל ות בהתייחסות להעדפנית� לאפיי� אותו, קיי" ליקוי בידע זה
מספר מבני(מספר אופציות ההשלמה של הפועלו) סבקטיגורזציה(שהפועל מקבל כמשלי" 

.)הארגומנטי"
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ל מעמיקלידעה� השלכות ישנ� ביצועיה" של הנבדקי" במטלות המחקרמלממצאי" העולי"   גבי יותר
סבקטיגוריזציה, מבנה הארגומנטי":וא כוללשההשוני" על סוגי המידע ייצוג הפועל בלקסיקו�

דבר שיש לו חשיבות רבה, בסוגי המידע השוני"האפשרית אופי הליקוי להכרוה�, רשת התמטיתהו
וללאבחו�  . לכל מטופל בהתא" לאופי הליקוי הספציפימתאי"טיפול בניית ליקויי" אלה

 מקורותמקורותמקורותמקורות
(נ, ופרידמ�.מ, ביר� ,6, שפה ומוח.ייצוג תקי� וליקויי" אפשריי": תחבירי�אליקמידע לקסי.)2007.
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