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  מעבדת שפה ומוח, אוניברסיטת תל אביב

        

מטלה מובנית באמצעות , עבריתבשונות תנועות תחביריות ה של רכישהסדר את  מחקר זה בדק

, משפטים) 4800(ובסה"כ חזרה על  2;2–3;10ילדים בני  60שבה השתתפו  על משפטים, של חזרה

מטלת ב ).פסוקיות 27,696( 1;6–6;1 ילדים בני 61של  ניספונט מדגמי דיבורניתוח  אמצעותבו

לאחריה , נרכשת ראשונה Aתנועת : ותשונהתחביריות התנועות הנמצא סדר קבוע ברכישת  חזרהה

שילד נמצא בו בתהליך שלב הבעוד ש. C-ואחרונה נרכשת תנועת פועל ל Whתנועת נרכשת 

יכול להיות מתואר באופן מדויק באמצעות התנועות שכבר נרכשו ואלה שטרם רכישת התחביר 

ניתוח הדיבור ב על מבנה כזה או אחר.יכולתם לחזור במתאם עם  לא היהגיל הנבדקים נרכשו, 

אקוזטיבי של מושא של פועל אנ Aתנועת תנועות תחביריות: הופעת של סדר אותו נמצא הספונטני 

 :ומשפטים משועבדים Whתנועת מבנים עם  מופיעים לאחר מכן, מופיעה ראשונה לעמדת נושא

עם שעבוד משפטים יחדיו  מופיעים, ואחריהן Whמופיעות שאלות  , כבר בגיל שנה וחצי,ראשונות

שסמן העלה המדגמים ניתוח בנוסף, . C-תנועת פועל לרק בסוף מופיעה ו, זיקות ומיקודים, לפועל

נרכש בשלב מוקדם מאד, ושבניגוד לשפות רבות אחרות, בעברית הילדים לא הפיקו היחסה "את" 

המבנים התחביריים השונים, אך נמצא סדר זהה של רכישת המחקר בשתי שיטות מבני סביל כלל. 

הבדלים בין המתודולוגיות השונות: במטלת החזרה, ילדים שעדיין לא רכשו את המבנה  מצאנו

טרם הם טעויות במבנה המשפט, ואילו בדיבור הספונטני ילדים נמנעים מהפקת מבנים שעושים 

מחקרים כמעט אינם עושים טעויות דקדוקיות.  ולמשל כאשר הם מפיקים משפטי זיקה, הם רכשו,

צירוף שבהם  Whעם תנועת קודמים הראו שדוברי עברית מתקשים לפני גיל שש להבין משפטים 

 Whמלא אחר. בהתאם לכך, מצאנו כי המשפטים עם תנועת  צירוף שמנימלא אחד חוצה  שמני

צירוף מלא שחוצה  צירוף שמניבדיבור הספונטני אינם כוללים  לפני גיל שששהילדים מפיקים 

שבו השונות ברכישת המבנים ישנו טווח גילים רחב כי נמצא גם בדיבור הספונטני . מלא אחר שמני

, יכולנו לזהות עבור כל ים את אותו מבנה בגילים שונים. עם זאתילדים שונים רוכש –היא גדולה 

תנועת פועל שעדיין לא (להוציא  מבנה, את הגיל שממנו ואילך מרבית הילדים כבר מפיקים אותו

בגיל שנה וחצי,  Whהיו ילדים שכבר הפיקו שאלות  ,לדוגמה .בטווח הגילים שבדקנו) התייצבה

) הפיקו שאלות 92%אבל רק לאחר גיל שנתיים וחצי ניתן לומר שהרוב המכריע של הילדים (

) 82%( הילדים מרבית וחצי שלוש גיל לאחרו, וחצי שנתיים בגיל הופיעו ראשונות זיקותכאלה; 

 ארבע גיל לאחרו, וחצי שנתיים בגיל הם גם הופיעו ראשונים מיקוד מבני; זיקה משפטי הפיקו כבר

 מגיל שנתיים וחצי, הופיעודים משפטים משועב; מיקוד) כבר הפיקו משפטי 81%( הילדים מרבית

 הפיקו רכב הילדים כל 3;3 מגילו ) הפיקו משפטים משועבדים,89%כבר מגיל זה מרבית הילדים (ו

  .משועבדים משפטים

  

                                                 
וייס לחקר התפתחות הילד וחינוכו, וע"י -ע"י קתדרת ברנקו, )14/1066מחקר זה נתמך ע"י הקרן הלאומית למדע ( ♣

אנו מודות מקרב לב לחדוה לביא, שהחלק הראשון של המאמר מבוסס  .המעבדה לחקר התפתחות הילד ע"ש ליזלוטה אדלר
אשר על עזרתה בניתוח התחבירי של -על ממצאי עבודת התיזה שלה על חזרה על משפטים מסוגים שונים, לאיה מלצר

  .קודמת של המאמר גירסהמשפטים במדגמים, וליובל כץ ורונית שטרמן על הערותיהם המחכימות על 



  סדר רכישת תנועות בעברית     110

 

 

מבנים עדיין את כל המפיקים אינם צעירים, הנמצאים בשלבים ראשונים של רכישת שפה, ילדים 

 םרוב, אך מחקרים רבים עסקו בשאלת הרכישה של מבנים שונים בשפת המבוגרים.הקיימים תחביריים ה

. זה ביחס לזהשונים סדר רכישת מבנים של מקיפה יצירת תמונה או אחר, ללא  הבדקו רכישה של מבנה ז

ילדים צעירים דוברי עברית, כפי  אצל יםתחביריים שונ-מבנים מורפו מחקר זה בדק את סדר הרכישה של

(לדיווח של  שמשתקף בביצועיהם במטלה מובנית של חזרה על משפטים ובהפקותיהם הספונטניות

 מבנים השוניםרכישת השאלת  בחינת .)Friedmann & Lavi, 2006עיקרי הממצאים ממטלת החזרה ראו 

תיהם ולגבי יכולמהימנה מלאה ולקבל תמונת מצב  תמאפשר ספונטנידיבור והן ב חזרהמטלת בהן 

ייחודיות . )Demuth, 1996; Friedmann, 2007; Lust, Flynn, & Foley, 1996(השפתיות של הילדים 

 התנועהמסווגים לפי ה ,תחביריים אל מגוון רחב של מבנים, אצל כל ילד וילד, בהתייחסות היאזה מחקר 

   .בהם התחבירית החלה

את הסדר  והיא משנה פעמים רבותלמיקום אחר, היא תנועה של רכיב כלשהו במשפט  תחביריתתחביריתתחביריתתחביריתתנועה תנועה תנועה תנועה 

מהמשפט "אני הכי נוצר "את הגשם הראשון אני הכי אוהבת" הבסיסי של המשפט. למשל, המשפט 

 ,אחרי הפועל, מעמדת המושא "את הגשם הראשון"אוהבת את הגשם הראשון" על ידי תנועת הצירוף 

"פתאום אדם קם בבוקר" על  הבסיסיהמשפט "פתאום קם אדם בבוקר" נגזר מהמשפט  .לראש המשפט

  ידי תנועה של הפועל "קם" אל העמדה השניה במשפט. 

ובאופן ספציפי לתנועות שאנו בודקות  – ראשצירוף או (בסוג הרכיב הנע נבדלות ביריות התנועות התח

ת עמד(של התנועה יעד עמדת הבו) "קם", כמו או פועל ,"הגשם הראשון", כמו צירוף שמני –במחקר זה 

נתחיל  )., עמדת ראש בתנועת פועלA-bar בתנועת ארגומנטשאינה  עמדת צירוף ,Aבתנועת ארגומנט 

תנועת ו  Wh, תנועתAתנועת : והידוע על רכישתן העיקריותהתחביריות תנועות הסוגי ל ש קצרבתיאור 

   .פועל
  

   Aתנועת תנועת תנועת תנועת 

פועל -נושא בסדרהם משפטים  Aתנועת הנגזרים במשפטים . 1ישל צירוף שמנקצרה היא תנועה  A תתנוע

)SV (י ומשפטי עלִ ועם פעלים אנאקוזטיביים, משפטי סביל פraising.  צורה נפוצה של תנועתA שהיא ,

מעמדת עם פועל אנאקוזטיבי, היא תנועה של הצירוף השמני  SVי ומשפטי זו שגוזרת משפטי סביל פועלִ 

כמו כל נושא  ,מכן (לאחר .נושאאת התנועה מעמדת מושא לעמדת מתאר  1מושא לעמדת נושא. תרשים 

, Spec-IPלעמדת המציין, . הנושא נע IP –לצומת הנטייה גם הנושא והפועל האנאקוזטיבי נעים ופועל, 

  . )בהירים בתרשים-תנועה נוספת זו מיוצגת בחיצים האפורים – I-והפועל נע ל

  

                                                 
 .IPאו של  VP המציין של  –, כלומר תנועה לעמדת ארגומנט "תנועת ארגומנט"" כקיצור של Aהיא מכונה "תנועת  1
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  A. העץ התחבירי של משפט עם תנועת 1 תרשים

  
  עם פעלים אנאקוזטיביים SVמשפטים בסדר 

. מקבלים רק צירוף שמני אחד, כלומר פעלים האינטרנזיטיביים פעליםסוג של הם פעלים אנאקוזטיביים 

, המושפע במשפטבכך שהוא הוא הצירוף השמני המופיע עם הפועל האנאקוזטיבי ייחודיותו של 

הסדר הבסיסי . אלא המושפע מהפעולה ,אינו מבצע הפעולה "הקפה", "נגמר הקפה" במשפטלדוגמה: 

, סדר שבו הצירוף השמני ,, כלומר)"נגמר הקפה"( VSנו ישל המשפטים עם פעלים אנאקוזטיביים ה

מעמדת הצירוף של  התנוענוצר על ידי  )"__הקפה נגמר"( SVהסדר הוא המשלים של הפועל.  המושפע,

תנועה זו, מעמדת מושא  .)Levin & Rappaport-Hovav, 1996; Perlmutter, 1978(מושא לעמדת נושא 

יותר על ספרות רכישת השפה באחת ההשערות בעלות ההשפעה הרבה . Aתנועת לעמדת נושא, נקראת 

על בסיס הקושי של ילדים במשפטי סביל, . Borer & Wexler (1987)יתה השערת הבשלת התחביר של יה

עד ילדים מבשילה מאוחר, ולכן  Aנועת , בורר ווקסלר הציעו את ההכללה שתAשגם הם נגזרים בתנועת 

טענה ל Hirsch & Wexler, 2007את  גם ראו( נועה זותלהפיק משפטים עם כלל אינם מצליחים גיל חמש 

השערה . במסגרת )raising, בהתבסס על הבנה של מבני שנים שבעמבשילה רק בסביבות גיל  Aתנועת כי 

, SVם פעלים אנאקוזטיביים בסדר משפטים עכאשר ילדים צעירים מפיקים טענו ווקסלר ושותפיו כי , זו

, כלומר ככאלה שבהם הצירוף השמני נוצר כפעלים אנארגטיבייםאלה פעלים הם למעשה מנתחים 

 ;Babyonyshev, Ganger, Pesetsky, & Wexler, 2001( בעמדת הנושא ולא נע לשם מעמדת המושא

Machida, Miyagawa, & Wexler, 2004(.  ,ילדים כי תומכים בכך אחרים רבים ם ממצאילעומת זאת

 Adragão( כהלכה Aומייצגים תנועת  מסוגים אחריםפעלים אנאקוזטיביים לפעלים מבחינים בין עירים צ

& Costa, 2004; Costa & Friedmann, 2009, 2012; Friedmann, 2007; Friedmann & Costa, 2011; 

Lorusso, Caprin, & Guasti, 2005; Pierce, 1992a; Sano, Endo, & Yamakoshi, 2001; Shimada & 

Sano, 2007; Snyder, Hyams, & Crisma, 1995( .כפי שנראה גם במחקר אחת מהעדויות לכך היא ש

עם פעלים שאינם אנאקוזטיבים (כמו   VSמתקשים להפיק את סדר המיליםירים בעוד ילדים צעהנוכחי, 

, הם )Lorusso et al., 2005; Pierce, 1992a( SVסדר להפיק פעלים אלה ב ומעדיפים )"צחק", "קפץ"

 ,Adragão & Costa( לפני גיל שלושכבר  SVבסדר וגם  VSמפיקים פעלים אנאקוזטיבים גם בסדר 

2004; Costa & Friedmann, 2009, 2012; Friedmann, 2007(.  מחקרים אחרים מצאו שילדים
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 כמו דאטיב השייכות, ייחודיים לפעלים אנאקוזטיבייםשהם תחביריים -אמצעים מורפובמשתמשים נכון 

(פעלי עזר שונים משמשים לפעלים  ופועל העזר באיטלקית )"התפוצץ לי הבלון"(בעברית  "לי"

  . )Friedmann, 2007; Guasti, 2002( לפני גיל שלוש שניםכבר , אנאקוזטיביים)-אנאקוזטיבים ולא

  
  עליופ משפטי סביל

על [ __חדר נוקה ה". המשפט ועה תחבירית של מושא לעמדת נושאננגזרים בתעלי וסביל פ משפטיגם 

, והוא נע "נוקה" הוא משלים לפועל "החדר"הצירוף השמני נגזר ממבנה עומק שבו  "]הרובוטידי 

 כמו ,אריוסביל ת ם עםלעומתם, משפטי .מעמדתו שלאחר הפועל אל עמדת הנושא שלפני הפועל

תנועה בהם חלה  לאההנחה היא כי . "על ידי" את מילת היחסיכולים לכלול אינם  ,"חולצה קרועהה"

עלי וגם ולשים לב שאותה מילה יכולה לשמש גם בסביל פ (ישבעמדתו. והנושא נוצר ישירות  ,תחבירית

הוא  "הילד מסורק על ידי אמא"ארי, אבל והוא סביל ת "הילד מסורק יפה"כך למשל, ארי. ובסביל ת

  ).עליופ סביל

 אריווהוא נרכש אחרי סביל ת, Aאשר מערב תנועת  עליומשפטי סביל פמתקשים ביצירת צעירים  ילדים

 & Abbot-Smith & Behrens, 2006; Borer & Wexler, 1987; Hirsch( זו האשר אינו מערב תנוע

Wexler, 2007; Israel, Johnson, & Brooks, 2000; Maratsos, Fox, Becker, & Chalkley, 1985; 

Pierce, 1992b( .אין לילדים קושי גורף בתנועת  ןשתיארנו, לפיה העדויותור לאA , נראה כי הקושי בסביל

במשפטי של ילדים הקושי מקור את לייחס  , אם כך,. ישAמאוחרת של תנועת הבשלה מ אינו נובעפועלי 

, ולא לקושי כללי סבילית הימורפולוגבאו קושי  "על ידי" צירוףבקושי , כגון אחריםים קשילעלי ופסביל 

או  "על ידי" היטב משפטים שבהם איןמאחר שמחקרים מצאו כי ילדים מבינים ומפיקים  ,Aבתנועת 

 ,.Machida et al אך ראו גם את, Fox & Grodzinsky, 1998; Sano et al., 2001( ית סבילימורפולוג

) Lotem et al., 2016-Armonעלי ללא ועם צירוף "על ידי" (וגם במחקר שהתמקד בהבנת סביל פ. )2004

, ברוב השפות שנבדקו, שהילדים הבינו טוב יותר סביל ללא "על ידי" מאשר סביל מלא (עם "על נמצא

בשיעורים  ללא "על ידי"סביל חמש מבינים שפות בעלות טיפולוגיות שונות בני  11-בידי"). נמצא גם כי 

: שפותהצלחה ומעלה. לעומת זאת, בכל הקשור להבנת הסביל המלא נמצאה שונות רבה בין ה 80%של 

 80%(מעל שבהן בני החמש כבר הבינו היטב שפות (כמו אנגלית, גרמנית, דנית, הולנדית ופולנית) לצד 

בני חמש עדיין מתקשים בהבנת , ישנן שפות (כמו קטלנית, ליטאית ועברית) אשר בהן סביל מלא) נכון

  , בהתאמה).נכון 63%-ו 48%, 34%סביל מלא (

לו אלטרנטיבות שקולות ושכיחות יותר (ברמן,  ותמאוד, וקיימ עלי מועטועברית השימוש בסביל פב

" על פני פירקו את המגדל" או "המגדל התפרק"לומר למשל, דוברי עברית בכל גיל יעדיפו ). 1997

סמיקט, -איל( בעבריתסביל  על התפתחותם המאוחרת של מבנימלמדים  רביםממצאים ו ,"המגדל ּפּורק"

  .)Jisa, Reilly, Verhoeven, Baruch, & Rosado, 2002 ;1981ושגיא, ; ברמן 1997רמן, ב; 2001

  
  raising משפטי

, כמו במשפט עיקריתהפסוקית הנושא של הפסוקית המשועבדת נע לעמדת נושא של ה raisingמשפטי ב

 & raising .Hirsch ברכישת מבניבלבד עסקו  מעטיםמחקרים . )2015(דנון,  "__ חכםלי דן נראה "

Wexler (2007)  מראים כי שימוש במבניraising של ילדים צעירים דוברי אנגלית  ספונטניבדיבורם ה

אף מראים כי  Hirsch & Wexler (2007)הינו מועט מאוד, למרות חשיפתם של הילדים למבנים אלה. 
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 צעיריםילדים טוענת כי  Becker (2006)לעומת זאת, ע שנים. בהבנת מבנים אלה אינה קיימת לפני גיל ש

הראו  Froud, Tsakali, & Wexler (2010( ,בדומה .raisingמצליחים בהבנת מבני כבר שנים  3-4בני 

  משפטים כגון הצליחו להבין הנבדקים: raisingאין בעיה כללית במבני  3-6שלילדים בני 

"Pooh seems to be holding an umbrella"משפטים שבהם נוסף צירוף שמני כגון  , אך התקשו להבין

"Pooh seems to Piglet to be holding an umbrella".   

"על הצירוף עם  סבילים בעוד שמחקרים מראים באופן עקבי שילדים מתקשים בהבנת משפטיםלסיכום, 

קושי , מרבית המחקרים מראים כי אין A, והיו שטענו כי הקושי הזה מעיד על קושי ברכישת תנועת ידי"

סבילים משפטים ו SVבסדר פעלים אנאקוזטיביים משפטים עם , כגון Aמבנים אחרים עם תנועת ברכישת 

  . "על ידי" ללא

  

            Wh    תנועתתנועתתנועתתנועת

  CP המציין של צומתעמדת לתנועה של צירוף היא  )'Aאו  A-barתנועת המכונה גם ( Whתנועת 

(Spec-CP) . מיקוד, משפטי זיקה ושאלותמשפטים הנגזרים מסוג זה של תנועה הם משפטי Wh.  

  
   מיקוד

 Spec-CPלעמדת  ,)VP( הפועליעמדת המשלים לפועל בתוך הצירוף מבמשפטי מיקוד המושא נע 

)Haegeman, 1994(. את "של המושא, תנועה בנגזר  "__ סבתא ציירהה ילדה הזואת ה"של, המשפט למ

   .)2ראו תרשים ( אל ראשית המשפט, " ילדה הזוה

  
   מיקודבמשפט משפט של המושא לראש ה Wh. תנועת 2תרשים 

  

שבחן את הדיבור בפורטוגזית אירופאית מחקרים מעטים בלבד בחנו את רכישת מבני המיקוד. במחקר 

ראשונות  Whשאלות ו 1;8הספונטאני של שלוש ילדות, נמצא כי מיקוד של משלים הופיע כבר בגיל 
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. גם ביפנית דּווח על הפקת מבני )Soares, 2003a, 2003b( 1;10מופיעות כבר בגיל מיקוד נושא  שבהן יש

 בהפקותיהם המוקדמות של ילדיםנמצאים מיקוד  משפטי ).Otsu, 1994) (2;5מיקוד כבר בגיל צעיר (

   נמוך ביחס למבנים שבהם המושא מופיע בעמדת משלים הפועלנדירים ושיעורם  אך הם, צעירים

) Carrilho, 1994;  אצלAdragão & Costa, 2004 ;Soares, 2003a, 2003b(.  במחקרים שבדקו את ההבנה

מראים הבנה טובה של מבני  ,3;3–6;1בני  דוברי פורטוגזית אירופאית של משפטי מיקוד נמצא כי ילדים

ביפנית, . )OVS )Adragão & Costa, 2004, אך עדיין מתקשים להבין מבני מיקוד בסדר OSVמיקוד 

Sano (2004) מצא כי הילדים, גם הצעירים ) ושנים 3-6בני גיל דומה (מיקוד על ידי ילדים  בדק הבנת מבני

והתקשו שבו המושא הוצג במבע מקדים כנושא העניין,  ביותר, הצליחו בהבנת משפטי מיקוד בתנאי

  מאוד בהבנת משפטי מיקוד ללא תנאי זה. 

  

  זיקה

משועבדת הפסוקית הצירוף שמני מתוך של  Whתנועת ב יםנוצר(להלן: זיקות) זיקה  משפטים עם פסוקית

 התנועה היאבזיקת נושא . )3תרשים כמו שניתן לראות ב( 2העיקריתשל הפסוקית  CP-Specלעמדת 

התנועה בזיקת מושא . )"ש__ מנשקת את הילדה הסבתא    זאת"( מעמדת הנושא של הפסוקית המשועבדת

   .3)"שהילדה מנשקת __ הסבתאזאת "( פסוקית המשועבדתשל המעמדת המושא  היא

  
  זיקהשל המושא לראש המשפט במשפט  Wh. תנועת 3תרשים 

                                                 
, לפי Bianchi, 1999, Kayne, 1994, Vergnaud, 1974)( הזיקה לראש משם נע עצמו השמני הצירוף, אחדים ניתוחים לפי 2

, ראו (Williams, 1980 הוא אופרטור, ואז מתבצעת התאמה בינו לבין ראש הזיקה Spec-CP -ניתוחים אחרים, הרכיב שנע ל
Sauerland, 2000  לתיאור ודיון בשני הניתוחים). בכל מקרה, שני הניתוחים מניחים שזיקה נגזרת בתנועתWh.  

המונחים "זיקת נושא" ו"זיקת מושא" מתייחסים לתפקיד של הרכיב שנע בפסוקית המשועבדת, ולא לתפקידו של ראש  3
 זיקת משפטי שניהם הם" פיהק צייר שהילד הפיל" -ו" צייר שהילד הפיל אתהזיקה במשפט. כך למשל, המשפטים: "ראיתי 

" הפיל את שצייר הילד את"ראיתי  המשפטים. המשועבד במשפט מושא מעמדת נע, "הפיל", הזיקה שראש מכיוון מושא
 במשפט נושא מעמדת נע, "הילד", שנע שהרכיב מכיוון נושא זיקת משפטי שניהם הם" פיהק הפיל את שצייר"הילד  -ו

  .המשועבד
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הכרחי  כמו "אותה"). כינוי מוסב הוא, resumptive pronounחלק ממשפטי הזיקה מכילים כינוי מוסב (

בזיקת ואופציונאלי , )"יועלזה הילד שהילדה הסתכלה " (שם הוא חלק מצירוף היחס:בזיקת מושא עקיף 

קיימת תלות זיקות עם כינוי מוסב בלפי חלק מהחוקרים,  .)"]אותוזה הילד שהילדה ראתה ["( מושא ישיר

 בתנועה תחבירית ותנגזר ןאינ זיקות אלה לבין ראש הזיקה במשפט, אךבין "אותו", הכינוי המוסב, 

)Shlonsky, 1992(.  

. )1997סביבות גיל שנתיים וחצי (ברמן, ב דיבורם הספונטני של ילדיםזיקה ראשונים מופיעים ב משפטי

, דווח שזיקות מטלות מוְבנותבגיל הרך באמצעות זיקות מושא ישיר במחקרים שבדקו את ההפקה של 

 & ,Crain, McKee & Emiliani, 1990; Friedmann, Belletti(רבות בגיל הרך מופקות עם כינוי מוסב 

Rizzi, 2009; McKee, McDaniel, & Snedeker, 1998; Varlokosta & Armon-Lotem, 1998 ;ראו את 

Armon-Lotem, Botwinik-Rotem, & Birka (2006)  להבדלים בין זיקות עם כינוים מוסבים מסוגים

 קרבל, שוימר-גינצברג( 5-6בסביבות גיל מתבססת עם שני שמות עצם מלאים  הבנת משפטי זיקה שונים).

 .)Friedmann et al., 2009; Friedmann & Novogrodsky, 2004; McKee et al., 1998 ;2008פרידמן, ו

מבנים אלה לרוב לקושי תחבירי ספציפי בהקושי בהבנה ובהפקה של משפטי זיקה בגיל צעיר מיוחס 

המייחסים את מקור , אך יש גם )Clahsen, Penke, & Parodi, 1993/4; Radford, 1990, 1994(בגיל זה 

 ;Correa, 1995(טיים של משימת הבנה היבטים פרגמשל המשפט ו/או ללמורכבות כללית הקושי 

Goodluck & Tavakolian, 1982; Hamburger & Crain, 1982; Sheldon, 1974( בני . בעוד שילדים

(שיש בהם שני שמות עצם מלאים) משפטי זיקת נושא, משפטי זיקת מושא היטב כבר מבינים  שלוש וחצי

הציעו להסביר הבדל  Friedmann et al. (2009(. יין קשים להבנה בגיל חמש, ועדנרכשים מאוחר יותר

המושא) מעבר לצירוף שמני אחד (מלא זה בכך שמשפטי זיקת מושא כוללים תנועה של צירוף שמני 

ת מושא משפטי זיק ה שלהבנ כאשר הם בדקואחר, בעוד שבמשפטי זיקת נושא אין חציה כזו. ואכן, מלא 

את משפטי  של צירוף שמני אחד מעבר לאחר, הילדים בני השלוש וחצי עד חמש הבינושבהם אין תנועה 

כל משפטי זיקת המושא  זיקת המושא היטב, ולא שונה מזיקת נושא. המשמעות של מחקר זה היא שלא

(צירוף שמני מוגדר לקסיקאלית) שמני מלא  כאשר אין חציה של צירוף –קשים להבנה לילדים צעירים 

  אחר, ילדים דוברי עברית מבינים היטב גם משפטי זיקת מושאוף שמני מלא על ידי ציר

 (Friedmann et al., 2009).  עברית המתקשים עדיין להבין משפטי זיקת מושאכך, למשל, ילדים דוברי 

זיקות זו הילדה שסבתא ציירה", מצליחים להבין י אחד חוצה צירוף שמני אחר, כמו "שבהם צירוף שמנ

התנועה אינה כזו שבה צירוף שמני מלא אחד חוצה צירוף שמני מלא אחר, כמו "זו הילדה  ןשבהמושא 

  (זיקת מושא חופשי). או "זה מי שהסבתא ציירה"(זיקת מושא עם כינוי מוסב ונושא סתמי) שציירו אותה" 

  
  Wh שאלות

  ,לתחילת המשפט. צירוף השאלה נע Whנגזרות בתנועת  פטי זיקה,ש, בדומה למWh שאלות

שאלת , וכך ליצור עמדת נושאמ לראש המשפטלנוע  צירוף השאלה יכול. )4תרשים ראו ( Spec-CP ל

 )"?__בנה מה הילד"( שאלת מושאוליצור עמדת מושא מ לנוע או ,)"?בנה את המגדל __ מי"( נושא

  .ועוד
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  בשאלת מושאשל המושא לראש המשפט  Wh. תנועת 4תרשים 

  

בגיל , אם כי עם תנועה Wh שאלותמפיקים ילדים ואף מוקדם יותר, בראשית השנה השלישית לחייהם, 

או שאלות שצורתן שגויה  )"מה נשמע?", "מה זה?"מאובנות (כגון לא מעט שאלות  ותמופקצעיר 

)Thornton, 1990; Thornton & Crain, 1994; Dabrowska, 2000; Guasti, 2000; Hamann, 2000; 

Soares, 2003a( . בשפות שבהן  (כמו "סבתא בישלה מה?") בהן מילת השאלה נשארת במקומהשטעויות

ים לארבע ילדים מסוגכבר בגיל באנגלית נמצא כי  .(Guasti, 2000)ן נדירות מאוד ה דקדוקימבנה זה אינו 

 למחסומיםמורכבות, והילדים הצעירים אף מראים את רגישותם  Whבשאלות  ה ארוכהתנועלבצע 

   .)de Villiers, Roeper, Bland-Stewart, & Pearson, 2008 ( מסוגים שוניםים יתחביר

 . לעומת זאת, בשפות אחרות יצירתSpec-CP -מצריכה רק תנועת הצירוף ל Whבעברית יצירת שאלות 

ילדים ודית וגרמנית, איטלקית ושב. נמצא כי C-ל I-פועל עזר מתנועה של  מצריכה גם Whשאלות 

 תנועה זו אינה מתבצעת בצורה שיטתיתבגיל צעיר באנגלית אם כי ים מצליחים גם בביצוע תנועה זו, צעיר

)Clahsen et al., 1993/4; Guasti, 2000; Rowland & Pine, 2000; Santelmann, 1998 in Guasti, 

2002.(  

 שאלות מושא ובפרטשאלות מושא, , ההבנה של ראשונות Whלצד ההפקה המוקדמת של שאלות 

ת "?) נרכשאת איזה פיל הילד מרטיב"(שבהן שני הצירופים השמניים מלאים  "איזהמסוג "רפרנציאליות 

  ;Friedmann et al., 2009; Friedmann & Novogrodsky, 2011( 'רק בסביבות כיתה א

Friedmann & Szterman, 2011.(  

 

        תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל

צירופים הם תנועות של שני, צירופיםתנועות של מבנים שונים הנגזרים משני סוגים של עד כה הצגנו 

ישנם שני סוגים ל. שבה הרכיב שנע הוא הפועַ  נוסף של תנועה תחבירית הוא תנועת ראש שמניים. סוג
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, היוצרת סדר C-ותנועת פועל ל, שנחוצה לנטיית הפועל, I-עיקריים של תנועת פועל: תנועת פועל ל

עמדה תנועת פועל ל .)5(ראו תרשים  לפני הנושא, לעיתים קרובות מילים שבו הפועל מופיע שני במשפט

 ופציונאלית), ואבגרמניתבמשפט עיקרי (לדוגמה, בשפות מסוימות הכרחית היא  ,C-לשניה במשפט, 

עם תנועת משפט אותו  את, שבה ברוב סוגי המשפטים ניתן להפיק בעברית כמו(וסגנונית בשפות אחרות 

ממצאי המחקרים  .)"אתמול הילדה אכלה חומוס"( בלעדיהאו  )"אתמול אכלה הילדה חומוס"( C-פועל ל

ממצאים רבים מעידים על . C-ושל תנועת פועל ל I-תנועת פועל להשונים מראים הבדל ברכישתן של 

 ,Clahsen & Penke( ועל יכולתם להעלות פועל לצומת זה בשפת הילדים הצעירים IPקיומו של צומת 

1992; Costa & Friedmann, 2009, 2012; Déprez & Pierce, 1993; Friedemann, 1993/4, 2000(. 

  ;I )Costa & Friedmann, 2009, 2012-תנועת הפועל למ מאוחר יותרנרכשת  C-לת פועל תנוע

Déprez & Pierce, 1993; Soares, 2003a(.   

) נגרמת מקיומו של רכיב כלשהו בעמדה Cבמשפט ( היהשנככלל, בעברית תנועת הפועל לעמדה 

במשפט  "אתמול"(כמו למשל המילה  ), אשר מושך את הפועל אליוSpec-CPהראשונה במשפט (

תנועת הפועל , משום שהוא זה שמאתחל את trigger. הרכיב המושך נקרא "אתמול אכלה הילדה חומוס")

, אשר ממוקמים בתחילת מושא, ועודצירוף יחס, יכולים לשמש תיאור זמן, לעליית הפועל  כטריגר .C-ל

לפני ה במשפט, ילעמדה השנ תנועת פועל כזו ).Spec-CP )Shlonsky & Doron, 1992 המשפט בעמדת

בעוד שבשפה הדבורה מרבית הפעלים  ,כתוביםלאחר טריגר, אופיינית בעברית בעיקר לטקסטים והנושא 

, ואז תנועת פועל ללא טריגר לעיתיםם בסוגה סיפורית ניתן בעברית לראות גמופיעים לאחר הנושא. 

גם שמע : "מרים רותבמשפט מתוך "תירס חם" מאת (כמו, למשל,  הפועל יכול להופיע ראשון במשפט

עם תנועת לחזור נכון על משפטים ילדים דוברי עברית מתחילים . )"ובחצוצרה מחצצר לחצר רץופצור, 

   .)Costa & Friedmann, 2009; Zuckerman, 2001( 5-6 גילרק בסביבות  C-פועל ל

  
  פועל לעמדה שניה במשפטתנועת  .5 תרשים
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 לצד עושר, אך תחביריים שונים-רכישת מבנים מורפועל ר ישעמחקרים רבים מספקים מידע לסיכום, 

 .זה ביחס לזה אלהמבנים תם של הקיים, עדיין חסרה תמונת מצב קוהרנטית לגבי סדר רכישהממצאים 

בתוך אותו תחביריות  תנועותבהנגזרים של מבנים שונים בעברית רכישה הסדר  בדקנו אתבמחקר זה 

 Wh, מבנים עם תנועת Aחלה בהם: מבנים עם תנועת שתחבירית התנועה ה יסוגהתייחסות לתוך נבדק, 

בדקנו גם את היחס בין מבנים עם תנועה למבנים עם שעבוד ללא תנועה.  .C-תנועת פועל לומבנים עם 

מטלה מובנית של חזרה על משפטים אמצעות לצורך קבלת תמונת מצב מהימנה, שאלת המחקר נבדקה ב

   של ילדים. ספונטני מדגמי דיבורניתוח באמצעות ו

  

        
            על משפטיםעל משפטיםעל משפטיםעל משפטים    חזרהחזרהחזרהחזרהמטלת מטלת מטלת מטלת 

        שיטהשיטהשיטהשיטה

  נבדקים

  ניבילדים  19 ,2;2–2;9ני בילדים  21: 2;2–3;10ני בדוברי עברית ילדים  60השתתפו  במטלת החזרה

  תקינה וללא לקות שמיעה.שפתית עם התפתחות היו  כל הילדים. 3;3–3;10ני בילדים  20-ו 2;10–3;2

  

  כלים

קטגוריות:  ארבעל כומשפטים השתייה .משפטים מכל סוג 10סוגים,  השמונממשפטים  80הניסוי כלל 

, SVOבסדר  , כלומר בעל משלים הכרחי,משפטים ללא תנועה תחבירית (משפטים עם פועל טרנזיטיבי

(משפטים עם פועל  Aמשפטים עם תנועת  ;SV) רבסד ,, ללא משליםמשפטים עם פועל אנארגטיבי

משפטים עם תנועת ; (זיקת נושא, זיקת מושא, מיקוד) Whמשפטים עם תנועת  ;)SVאנאקוזטיבי בסדר 

, משפטים עם פועל AVSO - Adverb-Verb-Subject-Objectפועל (משפטים עם פועל טרנזיטיבי בסדר 

משפטים עם "משפטים הללו ל קראמכאן ואילך נ .)VSA- Subject-Verb-Adverb ראנארגטיבי בסד

המטרה כל משפטי  C".(4-ה במשפט, ליל"משפטים עם תנועת פועל לעמדה השנ, כקיצור "תנועת פועל

 .(מילות יחס, צייני יחסה וצייני שעבוד נספרו יחד עם המילים אותן הם מגדירים) כללו ארבע מילים

 והמשפטים עם תנועת פועל התחילו כולם בתיאור טים, המשפטים עם פועל אנאקוזטיביהמשפטים הפשו

ה במשפט, ולאפשר זהות מוחלטת במרכיבים בין ילאפשר תנועת פועל לעמדה השנ כדי, )"אתמול"(זמן 

  משפטים עם וללא תנועת פועל. 

                                                 
לא מבנה זה אבל  ,)"לב בבקבוקאתמול נגמר הח"( VSAמשפטים עם פועל אנאקוזטיבי בסדר  10הניסוי כלל בתחילה גם  4

או  C-אם הילדים מנתחים אותו כמבנה עם תנועת פועל לנכלל בסופו של דבר בניתוחים שיוצגו כאן מכיוון שלא ברור 
כמבנים ללא תנועה,  ) מנותחיםנגמר החלב בבקבוק"אנאקוזטיבי ("בעוד שמבנים שמתחילים בפועל  כמבנה ללא תנועה.

על יכול להיות מנותח  שמהווה טריגר לתנועת פועל,חיל בתיאור זמן, שבהם שם העצם נשאר בעמדת המשלים, מבנה המת
כפי שעולה ממחקרים קודמים וגם  .C-ה במשפט, ליהשני, שבו הפועל נע לעמדה ידי הילדים כמשפט עם תנועת פועל

שכולל  מהמחקר הנוכחי, ילדים צעירים מתקשים מאד בחזרה על משפטים עם תנועת פועל, ולכן, ניתוח של המשפט ככזה
 )ASV )94% החזרות הנכונות על מבנה אנאקוזטיבי שיעורואכן, תנועת פועל עשוי לגרום לילדים להתקשות בחזרה עליו. 

הבדל  .AVS )54%,( t(59) = 8.57, p < .001 ר החזרות הנכונות על מבנה אנאקוזטיבישיעוהיה באופן מובהק גבוה יותר מ
, עם שונות SVזה נמצא מובהק בכל אחת משלוש קבוצות הגיל, והמבנה המועדף בכל אחת מקבוצות הגיל היה מבנה 

חזרה על במובהק מה הה גרועתייעם פועל אנאקוזטיבי ה AVSגבוהה בתוך הקבוצות. הממצא שלפיו החזרה על המבנה 
ASV את המבנה בחלק מהמקרים ניתחו  דיםחלק מהיללפחות עם פועל אנאקוזטיבי מחזק את ההשערה שAVS מבנה עם כ

 תנועת פועל ולא כמבנה ללא תנועה.
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. לשם כך, במשפטים עם פועל הפועלסוג במבנים זהים מלבד המבדק גם ִאפשר השוואה בין משפטים 

במשפטים ו )הילד נגע בחשמל"אתמול "( טרנזיטיבי המילה האחרונה במשפט הייתה המשלים

 המקבילים לו שבהם הפועל היה אנארגטיבי או אנאקוזטיבי, המילה האחרונה הייתה נספח (צירוף יחס

  ). "בגינהאתמול האיש ישן מקום/זמן/אופן, "

מהסוגים המשפטים שני שמות עצם מלאים.  וכולם כללו הפיכים סמנטיתהיו  Whהמשפטים עם תנועת 

  .1 טבלהמשפטי המטרה מוצגות בלגמאות ודגו בסדר אקראי. צוההשונים 

  

  . דוגמאות למשפטי מטרה במטלת חזרה1 טבלה
 משפטים ללא תנועה תחביריתמשפטים ללא תנועה תחביריתמשפטים ללא תנועה תחביריתמשפטים ללא תנועה תחבירית

  אתמול הילד בנה מגדל        SVOטרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי 
  אתמול אמא ישנה במיטה        SV    טיביטיביטיביטיביאנארגאנארגאנארגאנארג

 Aמשפטים עם תנועת משפטים עם תנועת משפטים עם תנועת משפטים עם תנועת 

  אתמול הכדור התגלגל בגינה        SV    וזטיביוזטיביוזטיביוזטיביאנאקאנאקאנאקאנאק
 Whמשפטים עם תנועת משפטים עם תנועת משפטים עם תנועת משפטים עם תנועת 

  הילד שקיבל את הפרסזה         זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא
 זה הפרח שהילד קטף        זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא

  את הכובע הזה הילדה איבדה        מיקודמיקודמיקודמיקוד
        משפטים עם תנועת פועלמשפטים עם תנועת פועלמשפטים עם תנועת פועלמשפטים עם תנועת פועל

 אתמול בנה הילד מגדל        VSOטרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי 
 אתמול קפץ השוטר בגינה VS    טיביטיביטיביטיביאנארגאנארגאנארגאנארג

  

  הליך

, ללא הגבלה בזמן. לילדים חזרה הועברה לכל ילד באופן אינדיווידואלי בסביבתו המוכרתהמשימת 

על המשפטים הבובה  ילדים התבקשו לחזור עבור. האינה מדברת עם מבוגריםשהוצגה בובה ביישנית 

התגובה ניתחנו את , הילד הפיק כמה משפטים בניסיון לחזרה על משפט אחדאם . שהנסיינית אמרה

ים ביותר המשפטים הועברו במקרה הצורך נעשו הפסקות במהלך המפגש. לילדים הצעיר. שלו האחרונה

   שלושה מפגשים.-שנייםב

   
        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

מבנים נבדוק אם יש לאחר מכן ו ,הבדלים בין מבנים עם וללא תנועה בניתוח התוצאות נתחיל בהצגת

 אפקט הגיל על ביצועיואת  רכישה של תנועות שונותהסדר את  נציג לאחר מכןדומה.  הדפוס רכישבעלי 

  .בחזרהטעויות סוגי ה. לבסוף, נתאר את םהילדי

, כך שחזרה נכונה הוגדרה הבדלים בין המבנים השונים נקבעו לפי מספר החזרות הנכונות על כל מבנה

(כלומר ללא טעות שמשנה את מבנה המשפט או את מארג התפקידים התימטיים  כחזרה ללא טעות מבנית

ואשר  לא הופיעה במשפטטעות לקסיקאלית של החלפת מילה במילה אחרת ש ות שכללוחזרבמשפט). 

לקביעת כחזרה נכונה מבנית.  והשמטה של תיאור זמן או מקום נחשבאו , לא שינתה את מבנה המשפט

    .0.05של  αרמת ב השתמשנומובהקות 

  . החזרות הנכונות על כל מבנההממוצעים של מציג את  6 תרשים
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  שיעור חזרות נכונות על כל אחד מהמבנים  .6תרשים 

  
  

        מבנים ללא תנועהמבנים ללא תנועהמבנים ללא תנועהמבנים ללא תנועהללללהבדל בין מבנים עם תנועה הבדל בין מבנים עם תנועה הבדל בין מבנים עם תנועה הבדל בין מבנים עם תנועה 

זוגות מינימליים של המשפט הבסיסי ין השוואה בל מבחני טילהשוואת מבנים עם וללא תנועה, ערכנו 

 באיחוד כל המשפטים עם תנועה וכל המשפטים ללא תנועה,. ושל המשפט שנגזר ממנו בתנועה אחת

 שיעורלבין ) 93%ממוצע החזרות הנכונות על המבנים ללא תנועה ( שיעורנמצא הבדל מובהק בין 

החזרות הנכונות  שיעור .t(59) = 7.08, p < .001 ,)61%(ממוצע  החזרות הנכונות על המבנים עם תנועה

 (92.8%) ללא תנועת פועל  SVOהיה גבוה במובהק עבור משפטי טרנזיטיבי משפטים עם פועלעל 

משפטים על גם החזרה . VSO  (27.2%), t(59) = 13.50, p < .001פועלעם תנועת  מהמשפטים המקבילים

עם  VS ממשפטי) 93.3%( ללא תנועת פועל SVתה טובה במובהק עבור משפטי יהי אנארגטיביעם פועל 

 טובהה תייה טרנזיטיבי משפטים עם פועלעל  החזרה. t(59) = 11.32, p < .001,  (35.8%תנועת פועל

, זיקת )72.3%( זיקת נושא: Whמשפטים עם תנועת מאשר  SVO (92.8%)עבור משפטים בסדר במובהק 

זוגות מבנים  ההשוואות בין עבור כללסיכום,  .t(59) ≥ 4.54, p < .001 ,)69.8%( מיקודו) 70.3%(מושא 

מספר החזרות הנכונות על מבנה ללא תנועה הינו גבוה במובהק ממספר החזרות נמצא כי עם וללא תנועה 

  הנכונות על מבנה אשר נגזר ממנו בתנועה תחבירית. 
  

            בעלי דפוס רכישה דומהבעלי דפוס רכישה דומהבעלי דפוס רכישה דומהבעלי דפוס רכישה דומה    מבניםמבניםמבניםמבנים

מבנים שונים מבני המשפט השונים בתוך כל קבוצת מבנים עם אותה תנועה: בשלב הבא, השווינו בין 

לא נמצא הבדל מבנים שונים הכוללים תנועת פועל. ו Whוללים תנועת הכללא תנועה, מבנים שונים 

, )בהתאמה ,94%-ו 93% ממוצע( עם פועל טרנזיטיבי ופועל אנארגטיבי מובהק בין מבנים ללא תנועה

t(59) = 0.63, p = .22 .בין הסוגים השונים של תנועת מובהקים  לא נמצאו הבדליםWhה: בין מבני הזיק 

; בין זיקת נושא למיקוד t(59) = 0.68, p = .49, )לזיקת מושא 70%, לזיקת נושא 72%ממוצע השונים (

לכל  70%ממוצע בין זיקת מושא למיקוד (ו; t(59) = 0.42, p = .49), , בהתאמה70%-ו 72%ממוצע (

  . t(59) = 0.14, p = .89מבנה), 
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החזרה עם או ללא משלים, נמצא כי הביצוע בשניהם היה נמוך, אך , מבנים הכוללים תנועת פועללגבי ה

משפטים עם תנועת מהחזרה על  הה טובתיהי, )36%ממוצע ( אנארגטיביפועל עם תנועת משפטים על 

   .t(59) = 2.30, p = .01 ),27%ממוצע ( טרנזיטיביפועל 

, חושבו מדדי אלפא של תנועהסוגי המבנים בתוך כל סוג כדי לבדוק את מידת העקיבות הפנימית בין 

). לאור 2 טבלהמאופיינת בעקיבות פנימית גבוהה ( עדר תנועה)יסוג תנועה (או הנמצא כי כל  קרונבך.

(מכיוון שהיה רק  מבנים שונים עם אותה תנועהכולל ניתן לבצע ניתוחים עם מדד סוג התנועה ש, זאת

   ).זה בחישוב נכלל לא הוא, Aמבנה אחד עם תנועת סוג 
  

  הפנימית עקיבותה: מבנים מסוגים שונים .2 טבלה
  אלפא של קרונבךאלפא של קרונבךאלפא של קרונבךאלפא של קרונבך        מבניםמבניםמבניםמבנים

 ללא תנועה
  SVOטרנזיטיבי 

  SVאנארגטיבי 
90.  

 Whתנועת 
  זיקת נושא 
  זיקת מושא

  מיקוד
88. 

  תנועת פועל
  VSOטרנזיטיבי 
  VS אנארגטיבי

82. 

  

של כל  מתאמיםנערכה מטריצת ו ניתוח גורמים ערכנועל מנת לבחון את התארגנות סוגי המבנים השונים 

תקבלו ה .)Aמאחר שהיה רק מבנה אחד עם תנועת  ,פרט למבנים עם פעלים אנאקוזטיבים(סוגי המבנים 

זיקת נושא, זיקת מושא, ( Whתנועת , )SV, אנארגטיבי SVO(טרנזיטיבי  ללא תנועה שלושה גורמים:

  . )4-ו 3ות א(טבל )VS אנארגטיבי, VSO טרנזיטיביתנועת פועל (ו )מיקוד

  בחזרה על משפטים ניתוח גורמים לבחינת התארגנות המבנים .3 טבלה
 תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל Whתנועת תנועת תנועת תנועת  ללא תנועהללא תנועהללא תנועהללא תנועה        מבניםמבניםמבניםמבנים

.SVO  97טרנזיטיבי   39.  24.  

  .SV  83.  28.  23אנארגטיבי 
                                

.37  זיקת מושא  92.  48.  
.26  זיקת נושא  89.  48.  

  .53  .76 .39  מיקוד
                                

.VSO  23טרנזיטיבי   47.  89.  

 .VS 22. 47. 78אנארגטיבי 

  תאמים בין הגורמיםמטריצת הִמ  .4 טבלה
  ללא תנועהללא תנועהללא תנועהללא תנועה Whתנועת תנועת תנועת תנועת  תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל

 ללא תנועהללא תנועהללא תנועהללא תנועה 1.00  

 Whתנועת תנועת תנועת תנועת  .55 1.00 

 תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל .26 .36 1.00
  

מעיד על עקיבות פנימית והתארגנות של סוגי משפטים המתיישבות ביצועי ילדים בחזרה ניתוח , אם כך

 בממשותה הפסיכולוגית , ממצא התומךםסוגי התנועה התחבירית השונילהבלשנית חלוקה עם ה בדיוק

   של חלוקה זו.



  סדר רכישת תנועות בעברית     122

 

 

  ,שלושת סוגי התנועות ביןנמצא הבדל מובהק לצד העקיבות הפנימית בכל סוג תנועה, 

F(2,118) = 111.76, p < .001 .היו שונים במובהק זה  החזרות הנכונות על שלושת סוגי המבנים ישיעור

), 71%( Wh לעומת מבנים עם תנועת) A )94% היו במובהק יותר חזרות נכונות על מבנים עם תנועת :מזה

t(59) = 5.98, p < .0001היו במובהק יותר חזרות נכונות על מבנים עם תנועת ; A )94%(  לעומת מבנים

 במובהק יותר חזרות נכונות על מבנים עם תנועת; והיו t(59) = 14.34, p < .0001), 32%( עם תנועת פועל

Wh )71% (לעומת מבנים עם תנועת פועל )32%,( p < .0001 ,t(59) = 9.15.   
  

        של תנועות שונותשל תנועות שונותשל תנועות שונותשל תנועות שונות רכישהרכישהרכישהרכישהההההסדר סדר סדר סדר 

בדקנו לצורך כך . מבנים מסוגים שוניםבשלב הבא, בדקנו האם ניתן לזהות סדר קבוע של רכישה של 

הוא סולם שהגה אליהו לואיס גוטמן, חתן פרס ישראל  זהסולם . גוטמןסולם האם הממצאים מצייתים ל

מתשובה חיובית לשאלה מסדר גבוה ניתן להסיק בשאלות המתנהגות לפי סולם גוטמן, למדעי החברה. 

, הצלחה בפתרון למשל. )Guttman, 1944, 1950( תשובה חיובית לכל השאלות מסדר נמוך יותר ממנה

-ארבע יםהצלחה בחיבור מספרלדוגמה, במבחן תעיד על הצלחה בשאלות פשוטות ממנה ( קשה שאלה

לרכישת מבנים זאת ). אם נתרגם יםספרתי-דו יםתעיד שהנבדק יצליח גם בחיבור מספר יםספרתי

תמיד שהצלחה בו מבנה מסוים ישנו : האם מדרג של מבניםנוכל לגלות עולה השאלה האם תחביריים, 

  ?בסוג אחר של מבנים פשוטים יותרהצלחה תלווה ב

במבנה  תחילה מתבססת השליטהרכישת התנועות בעברית יוצרת סולם גוטמן מושלם:  גילינו כיואכן, 

מבנים הכוללים יכולים לחזור על  זה הבמבנרק ילדים (אך לא כל הילדים) השולטים ו ,SV אנאקוזטיבי

 ).7תרשים ו 5-6טבלאות אשר, בתורם, מהווים תנאי מקדים והכרחי להופעת תנועת פועל ( Whתנועת 

, Aותנועת  Whילדים שמצליחים בחזרה על תנועת פועל, מצליחים גם בחזרה על תנועת כל ה, כלומר

אך לא בהכרח על  Aמצליחים גם בחזרה על תנועת  Whילדים שמצליחים בחזרה על תנועת הכל ואילו 

כל ילד  –אנחנו מציגות את השליטה במבנים השונים עבור כל אחד מהילדים  5בטבלה     פועל. תנועת

ניתן לראות, עבור כל ילד, שאם הוא הצליח לחזור על מוצג בשורה, והשורות מסודרות לפי גיל הילדים. 

, ואם הוא הצליח Aתנועת ו Whתנועת משפטים עם תנועת פועל, הוא גם הצליח לחזור על משפטים עם 

גם מראה כי  5. עם זאת, טבלה Aתנועת הוא הצליח גם בחזרה על  Whתנועת בחזרה על משפטים עם 

ילדה בת שנתיים ושלושה חודשים הגיל אינו מנבא טוב להצלחה בחזרה על המבנים השונים: למשל, 

 – סוג תנועה אחת רק עלבעה חודשים הצליח לחזור שחזור על כל המבנים, וילד בן שלוש וליחה להצ

, מסדרים 5כאשר משנים את אופן סידור הילדים, ובמקום לסדרם בסדר גיל עולה כמו בטבלה  A.תנועת 

, ניתן לראות מיד את סולם גוטמן ואת סדר הרכישה של תנועות 6אותם לפי התנועות שרכשו, כמו בטבלה 

  בעברית.
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  ,הנבדקים 60אצל  התנועות השוניםסוגי  ההצלחה בחזרה על. דפוסי 5טבלה 
  הצלחה) (% מסודרים בסדר גיל עולה: סולם גוטמן בין סוגי התנועות השונים

        תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל        Whתנועת תנועת תנועת תנועת  Aתנועת תנועת תנועת תנועת         גילגילגילגיל
2;2 50 23 0 

2;3 100 100 100 

2;3 100 27 5 

2;4 100 57 5 

2;4 100 63 15 

2;4 50 73 5 

2;5 100 57 55 

2;5 80 80 0 

2;5 100 87 0 

2;6 100 100 75 

2;6 0 3 10 

2;6 100 87 35 

2;7 100 63 0 

2;7 100 100 100 

2;8 90 57 55 

2;8 80 37 0 

2;8 100 100 0 

2;8 100 100 15 

2;9 100 100 55 

2;9 100 100 85 

2;9 90 93 5 

2;10 100 63 5 

2;10 100 100 15 

2;10 100 27 0 

2;10 100 90 40 

2;10 100 100 50 

2;11 100 100 60 

2;11 100 73 90 

2;11 90 87 75 

2;11 90 93 0 

3;0 100 100 95 

3;0 100 7 0 

3;1 100 43 40 

3;1 100 0 0 

3;1 100 100 100 

3;1 100 13 0 

3;1 100 100 100 

3;1 100 77 35 

3;1 100 97 0 

3;2 90 80 10 

3;2 100 97 60 

3;3 100 87 30 

3;3 100 87 40 

3;4 40 0 0 

3;4 100 100 100 

3;4 100 57 25 

3;4 100 87 5 

3;4 100 83 25 

3;5 100 93 0 

3;5 100 67 0 

3;5 90 33 0 

3;5 100 100 70 

3;7 90 10 0 

3;7 90 37 0 

3;7 100 77 65 

3;7 90 0 25 

3;7 100 100 65 

3;9 100 97 10 

3;9 100 83 30 

3;10 90 100 5 
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אך , 5נתונים זהים לטבלה ה הנבדקים. 60י התנועות השונים אצל ההצלחה בחזרה על סוג. דפוסי 6טבלה 
 הצלחה) (% השוניםלפי שלב רכישת התנועות: סולם גוטמן בין סוגי התנועות מוצגים 

        תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל        Whתנועת תנועת תנועת תנועת  Aתנועת תנועת תנועת תנועת         גילגילגילגיל
2;2 50 23 0 

2;4 50 73 5 

2;6 0 3 10 

3;4 40 0 0 

2;3 100 27 5 

2;4 100 57 5 

2;4 100 63 15 

2;5 100 57 55 

2;7 100 63 0 

2;8 80 37 0 

2;8 90 57 55 

2;10 100 63 5 

2;10 100 27 0 

3;0 100 7 0 

3;1 100 0 0 

3;1 100 13 0 

3;1 100 43 40 

3;1 100 77 35 

3;4 100 57 25 

3;5 100 67 0 

3;5 90 33 0 

3;7 100 77 65 

3;7 90 0 25 

3;7 90 10 0 

3;7 90 37 0 

2;5 80 80 0 

2;5 100 87 0 

2;6 100 100 75 

2;6 100 87 35 

2;8 100 100 0 

2;8 100 100 15 

2;9 90 93 5 

2;9 100 100 55 

2;10 100 100 15 

2;10 100 100 50 

2;10 100 90 40 

2;11 100 100 60 

2;11 90 87 75 

2;11 90 93 0 

3;1 100 97 0 

3;2 100 97 60 

3;2 90 80 10 

3;3 100 87 30 

3;3 100 87 40 

3;4 100 83 25 

3;4 100 87 5 

3;5 100 93 0 

3;5 100 100 70 

3;7 100 100 65 

3;9 100 97 10 

3;9 100 83 30 

3;10 90 100 5 

2;3 100 100 100 

2;7 100 100 100 

2;9 100 100 85 

2;11 100 73 90 

3;0 100 100 95 

3;1 100 100 100 

3;1 100 100 100 

3;4 100 100 100 
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בהסתמך על  ,רכש טרםשהילד כבר רכש או תנועות שניתן לתארם באמצעות הפרופילים,  ארבעהנמצאו 

על  יםמעידחזרה והצלחה בנחשבים לומעלה על מבנים מסוג מסוים  ותנכונ ותחזר 80%קריטריון שלפיו 

  :)7(תרשים  כך שהמבנה נרכש

  .ילדים לא הצליחו לחזור על אף מבנה 2  .א

ילדים  18(מתוכם  Aעם תנועת  משפטיםאו ו/פשוטים  ילדים הצליחו לחזור רק על משפטים 23  .ב

ולא  Aתנועת משפטים עם  על 3פשוטים, משפטים ו Aתנועת משפטים עם הצליחו לחזור על 

  .)Aתנועת על משפטים עם ולא  יםעל פשוט 2על פשוטים, 

ועל משפטים עם תנועת  Aמשפטים עם תנועת משפטים פשוטים, ילדים הצליחו לחזור על  27  .ג

Wh. 

תנועת משפטים עם על , Aתנועת עם משפטים פשוטים, משפטים ילדים הצליחו לחזור על  8  .ד

Wh תנועת פועל. על משפטים עם ו 

        
  הופעה של תנועות מסוגים שוניםה. סדר 7תרשים 

 

 8-ו 5hWילדים רכשו תנועת  A ,35 ילדים רכשו תנועת 56הנבדקים,  60מתוך פרופילים אלה קובעים כי 

שהחזרות של הילדים על המבנים השונים יצרו סולם גוטמן  חשוב לצייןרכשו תנועת פועל. ילדים 

תנועה מאוחרת ללא התנועה המוקדמת יותר. למשל, הראו רכישה של לא היו ילדים שמושלם, כלומר, 

  . Aתנועת אך לא הצליחו לחזור על  Whתנועת לא היו ילדים שחזרו נכונה על 

        

      אפקט הגילאפקט הגילאפקט הגילאפקט הגיל

מתאמי  ערכנו, ים שנבדקו יש השפעה לגיל על רכישת המבנים השוניםגילטווח ההאם בעל מנת לבחון 

הבודקים  point biserial מתאמיוהחזרות הנכונות על המבנים השונים,  שיעורגיל הנבדק לבין פירסון בין 

 -" הצלחה: ", שהוגדרו לו שני ערכיםדיכוטומי ביצועהמשתנה הגיל לבין של רציף המשתנה הקשר בין 

  .חזרה נכונה 80% -פחות מ - "אי הצלחה"ו חזרה נכונה ומעלה 80%

                                                 
  נכון על זיקת נושא ומיקוד.  %70נכון על זיקת מושא, אך רק  %80בספירה זו כללנו גם ילדה שחזרה  5
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החזרות הנכונות על מבנים  שיעורעם רק קשר חיובי מובהק בנמצא הגיל , 7כפי שניתן לראות בטבלה 

 הביצוע. גם בחישוב הקשר בין הגיל לבין . לא נמצאו קשרים בין גיל לשאר המבניםללא תנועהפשוטים 

 6בכל מבנה כמשתנה דיכוטומי עלו ממצאים דומים: נמצאו קשרים מובהקים חיוביים בעוצמה חלשה

לבין הגיל. המתאם עם הגיל במבנים הפשוטים נבע מכך שמטלת חזרה על משפטים פשוטים בין הצלחה ב

כבר  אלה. חישוב מתאמים ללא ילדים )2;4(לפני גיל  תה קשה לששת הילדים הצעירים ביותריהחזרה הי

   .SVO-ל SV; = 0.1 pbr-ל pbr 0.13 = ,הפשוטיםבמבנים אפילו לא העלה מתאם עם גיל 

        
  לבין גיל הנבדק החזרות הנכונות על המבנים השונים שיעורמתאמים בין  .7 טבלה

        , בכל מבנהגילהצלחה/אי הצלחה לבין בין  point biserial מיומתא
        מבנהמבנהמבנהמבנה R        מובהקותמובהקותמובהקותמובהקות pbr        pbrמובהקות מובהקות מובהקות מובהקות 

            SVOטרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי  0.31  .02  0.27 .04
            SVאנארגטיבי אנארגטיבי אנארגטיבי אנארגטיבי  0.31  .02 0.31 .02
            SVאנאקוזטיבי אנאקוזטיבי אנאקוזטיבי אנאקוזטיבי   0.21  .10 0.13 .32
        זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא  0.007 .96 0.20 .13
        זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא  0.02 .88 0.14 .29
        מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד  0.009 .94 0.10 .46
            VSOטרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי טרנזיטיבי  0.008 .95 0.07 .58
            VSאנארגטיבי אנארגטיבי אנארגטיבי אנארגטיבי  0.03 .80 0.10 .46

  

למעט המשפטים , לא נמצא קשר בין יכולת החזרה על המבנים השונים לבין גיל הנבדקלסיכום, 

  .)2;4גיל  לפני( ילדים הקטנים ביותרהאת חישוב הכולל גם הפשוטים ביותר ב

  

  בחזרהבחזרהבחזרהבחזרה    טעויותטעויותטעויותטעויותסוגי סוגי סוגי סוגי 

  השמטת משלימים ונספחים

ראשית, סוגי הטעויות שהנבדקים עשו בחזרה. בדקנו גם את בחזרה על משפטים,  המלבד שיעור ההצלח

משפטים שכללו  פשר השוואה בין. המבדק היה בנוי כך שהוא אִ השמטת משלימים ונספחיםבהתבוננו 

הבדלים בשיעור ההשמטות של  ,למשל ,, אם יהיוכתוצאה מכךבדיוק אותן מילים, רק במבנה שונה. 

, נוכל להסיק מכך "אתמול בנה הילד מגדל"לעומת המשפט  "אתמול הילד בנה מגדל"משלימים במשפט 

  . בתנועת פועל ית זיכרון, כי אם הקושי התחביריישלא הקושי הלקסיקאלי הוביל להשמטה, ולא בע

), ראינו כי VSO-ו SVOתנועת פועל ( ללאעם וטרנזיטיביים כאשר השווינו בין משפטים עם פעלים 

, הכרחי (משלים במובהק יותר השמטות מכל הסוגיםם עשו ילדי, הם עם תנועת פועלעל משפטי בחזרה

הילדים . χ² = 5.19, p ≤ .02 ,ם ללא תנועת פועלמשפטי, בהשוואה למשלים אופציונאלי, נספח תיאור זמן)

עם תנועת ניסו ללא הצלחה לחזור על משפט כאשר  תיאור זמןונספח משלים השמטות עשו במובהק יותר 

  ,משפטים אלההצליחו לחזור על כאשר אשר מ ,)מובמקו SV משפט בסדר הפיקו(ו פועל

χ² = 37.32, p ≤ .02. הייתה בסדר הנכון, היו השמטות משלים  על משפט עם תנועת פועל כשהחזרה

  . ללא תנועת פועל יםולא רבות יותר מבחזרה על משפט, בלבד מעטות

 SVבסדר ) עם פעלים אנארגטיביים(משפטים  ביןבשיעור ההשמטות של נספחים (תיאור זמן) ההבדל 

עם תנועת  VSכאשר הילדים הצליחו לחזור על משפטי . χ² = 3.54, p = .06, קרוב למובהק ההי VS-ו

                                                 
עוצמה חלשה;  - 0.5עד  0.2 -עוצמה חלשה מאד; מ - 0.2הגדרת עוצמת הקשרים נעשתה לפי ערכי העוצמה הבאים: עד  6
  עוצמה חזקה מאד. - 0.9עוצמה חזקה; מעל  - 0.9עד  0.7 -עוצמה בינונית; מ - 0.7עד  0.5 -מ
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 מאשר כאשר הם חזרו על המשפטתיאור זמן  ימובהק פחות נספחב שמיטו, הם ה(אנארגטיבי) פועל

  . p < .0001ללא תנועת פועל, בטעות 

שיעור ההשמטות שהוא היחס שלהם לסוג נוסף של הסתכלות הוא בחתך של המבנים שהילד כבר רכש ו

הילדים שכבר רכשו את תנועת הפועל כמעט שלא השמיטו משלים ונספח תיאור זמן ראשית, ביצע. 

פחות  במובהקתיאור זמן  ונספחימשלימים . הם השמיטו )(VSOכשחזרו על משפטים עם תנועת פועל 

  עבור נספח תיאור זמן). p < .0001עבור משלים הכרחי;  p = .01ילדים שלא רכשו את התנועה (מ

תנועת גם לרכישת ו Wh תנועתלרכישת גם הראתה קשר הדוק בראש המשפט השמטת תיאורי הזמן 

בהשוואה בראש המשפט השמיטו באופן מובהק פחות נספחי תיאור זמן  Whילדים שרכשו תנועת  .פועל

רכישת תנועת בין שלילי מובהק תאם נמצא מ. χ² = 157.1, p < .0001, זורכשו תנועה  טרםלילדים אשר 

Wh  בראש המשפט נספח זמןהשמטת לבין ,r = -.54, p < .0001 )הילדים שרכשוילדים מלבד ארבעה , 

מתאם שלילי מובהק בין חזרה נכונה על גם נמצא  .)נספחי זמן חמישהלכל היותר השמיטו  Wh תנועת

שרכשו תנועת פועל לא (אף אחד מהילדים  r = -.31, p = .02תנועת פועל והשמטת נספח תיאור זמן, 

  ).בכל המבדק השמיט יותר משני נספחי תיאור זמן

או תנועת פועל בעצמם. גם  Whתנועת  שכללוההכללה היא לא רק עבור השמטת תיאורי זמן במשפטים 

כשמתבוננים רק בהשמטה של תיאורי זמן במשפטים פשוטים ללא התנועות הללו, עולה תמונה דומה. 

היה פשוט משפט בין השמטת נספחי תיאור זמן בראש לותנועת פועל  Whתנועת המתאם בין רכישת 

למתאם  ,r = -.29, p = .01 -ו, Wh למתאם עם רכישת תנועת, r = -.54, p < .0001: חזק ומובהק ,שלילי

ההשמטה של נספח תיאור הזמן אינה קשורה לקושי של הילד בחזרה  ,כלומר .עם רכישת תנועת פועל

על משפט מסוים עם תנועה שהוא עדיין לא שולט בו, אלא ליכולת שלו לבנות את המיקום המתאים בעץ 

הפועל שעבר תנועת פועל על המיקום של  זה אינו מפתיע כאשר חושביםממצא עבור נספח תיאור הזמן. 

 שלושתם: )Cinque, 1999(מהסוג שבו השתמשנו,  תיאור הזמןושל  Whעת והצירוף השמני לאחר תנו

נבנה ומאפשר . כאשר הצומת כבר נרכש ו(CP)נמצאים בצומת העליון של העץ, צומת השעבוד והשאלות 

גם תיאור הזמן יכול לשכון בו לבטח (להיווצר שם של המושא אליו,   Whותנועת תנועה של הפועל אליו

  מהשכבות הנמוכות יותר של העץ).או לנוע לשם 

   

  מסוגים נוספיםהשמטות 

משפטים עם ביותר נושאים הושמטו במובהק . )96/5400(בכל החזרות  הושמטומהנושאים  1.8%רק 

גם השמטות  .0003p = = 12.8,  2χ. ,משפטים עם פעלים אנארגטיבייםבמאשר פעלים טרנזיטיביים 

   ).55/5400, 1%( היו מעטות מאד פעליםה

שכללו מושא  VSO -ו SVOכל המשפטים בסדר ( "את"שכללו את סמן היחסה  מטרה משפטי 360מתוך 

כלומר, ילדים שולטים בסמן היחסה במשפטים פשוטים כבר של סמן זה.  אף השמטהאף השמטהאף השמטהאף השמטהיתה ילא ה ,)מיודע

בגיל צעיר מאד. קושי מסוים בשימוש בסמן היחסה נמצא כקשור למבני משפט שבהם הילדים עדיין 

 29היו , כמושא מיודע שימשמשפטי זיקת נושא שבהם הצירוף השמני  600מתוך אינם שולטים: 

            .)2%ה' הידיעה ( יחד עם השמטתשל סמן היחסה  השמטות 11-) ו5%( "את" השמטות של סמן היחסה

ללא שום שינוי נוסף במשפט  צייני שעבודהשמטות של  )139/600( 23%בוצעו במשפטי זיקת נושא 

המושא במשפט. במשפטים כללו גם השמטת של ציין השעבוד ) 0.5%(השמטות בלבד  שלושהמטרה. 
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 .ללא שום שינוי נוסף במשפט המטרהצייני שעבוד ) השמטות של 34/600( 6%בוצעו מסוג זיקת מושא 

בהשוואה מובהק פחות צייני שעבוד אופן השמיטו ב Whהילדים שרכשו את תנועת מעניין לציין כי 

  .t(58) = 2.28, p < .03ילדים שטרם רכשו תנועה זו, ל

        

        חזרהחזרהחזרהחזרהההההמטלת מטלת מטלת מטלת     ::::בינייםבינייםבינייםביניים    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ובחנה את היכולת של ילדים לחזור על  2;2–3;10 ילדים דוברי עברית בני 60 -הועברה ל החזרהמטלת 

נמצא  .C-משפטים עם תנועת פועל לו Whמשפטים עם תנועת  ,Aמשפטים עם תנועת משפטים פשוטים, 

ואחרונה  Whלאחריה תנועת , נרכשת ראשונה Aתנועת תנועות מסוגים שונים: סדר קבוע ברכישת 

נרכשה,  C-הילדים שנבדקו נמצא כי אם תנועת הפועל ל 60-עבור כל אחד מ. C-נרכשת תנועת הפועל ל

. נמצא כי גיל אינו גורם Aנרכשה, נרכשה גם תנועת  Wh, ואם תנועת Wh ותנועת Aנרכשו גם תנועות 

נו, בין ק, לפחות בטווח הגילים שבדמנבא למידת הצלחתם של ילדים בחזרה נכונה על מבנה כזה או אחר

   שנתיים לארבע שנים.

בעוד שמרבית הילדים כבר שלטו . 5-6 בני דוברי עברית לציין שמדרג זהה נמצא גם אצל ילדיםמעניין 

, הילדים שעדיין לא שלטו בתנועה כלשהי כלומר חזרו עליהן באופן תקין)( במרבית התנועות בגיל זה

-Friedmann, Fattal, & Fattal( ולבסקי-תאלופפתאל  ,פרידמןהראו בדיוק אותו מדרג. במחקרן של 

Valevski, 2010 ,(מהילדים, כבר הצליח לחזור על כל סוגי  28ילדים, הרוב המכריע,  35מתוך  נמצא כי

הילדים שטרם הצליחו לחזור על כל המבנים  ת. שבעC-ל ותנועת פועל Wh, תנועת Aתנועת  –התנועות 

הצליחו שלושה ילדים צייתו לאותו סולם גוטמן שמצאנו במטלת החזרה עם הילדים הצעירים יותר: 

ועל משפטים עם  Whלא הצליחו לחזור על משפטים עם תנועת אך  Aלחזור על משפטים עם תנועת 

, אך לא הצליחו לחזור על Whועל תנועת  Aארבעה ילדים הצליחו לחזור על תנועת תנועת פועל. 

  משפטים עם תנועת פועל.

 משלימים ונספחיפחות השמיטו במובהק  במחקרנושהשתתפו נמצא כי הילדים בחזרה טעויות המניתוח 

במבנים ללא התנועה בהשוואה למבנים המערבים תנועה, ושילדים שכבר רכשו תנועות  תיאור זמן

נמצא גם שהילדים כבר שולטים בסמן מאשר ילדים שטרם רכשו אותן.  ונספחיםמשלימים השמיטו פחות 

שר סמן היחסה היה משולב במשפטים עם תנועת היחסה ולא השמיטו אותו במשפטים הפשוטים, אך כא

Wh.סמן היחסה הושמט, דבר שמעיד על קושי בהבנת מארג התפקידים במשפט ,  
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        ספונטניספונטניספונטניספונטני    ניתוח דיבורניתוח דיבורניתוח דיבורניתוח דיבור

דיבור הספונטני של ילדים בשלבי רכישת ניתוח הגם באמצעות את סדר הרכישה של תנועות שונות בדקנו 

  . תחביריים שוניםאפיון הופעתם של מבנים ו שפה שונים

        
        שיטהשיטהשיטהשיטה

  נבדקים

קבוצתית נותחו הלצורך ניתוחים ברמה ילדים:  61של מדגמי שפה נכללו  הדיבור הספונטניבניתוח 

ידואלית נותחו באינדיהברמה לאורך זמן ולצורך זיהוי תהליכים , )8 טבלה(ראו  ילדים 56של מדגמים 

ניתוח משני של  ),2002), דודזון (2003ביבי ( היה 7מקור המדגמים. נוספים נתוני אורך של חמישה ילדים

  ;Dromi, Leonard, & Adam, 1997( מדגמים שנאספו במסגרת מחקרים של דרומי ושותפיה

Dromi, Leonard, Adam, & Zadunaisky-Ehrlich, 1999; Tur-Kaspa & Dromi, 2001(  ומדגמים של

 .CHILDES (Berman, 2004a, 2004b) ברמן מתוך

פועלית, שמנית  –פסוקית הוגדרה כמבנה שיש בו פרדיקציה מכל סוג  –מנינו את הפסוקיות בכל מדגם 

מספר פסוקיות כללו הילדים הצעירים ביותר  20המדגמים של , 8כפי שניתן לראות בטבלה או תוארית. 

ם נמצאים, פועל יוצא של השלב השפתי שבו הקטן יחסית. מיעוט הפסוקיות אצל הילדים הצעירים היה 

במחקר מדגמים של ילדים  כללנו ,. כדי להבטיח זאתמהיעדר הזדמנות מספקת להפקת פסוקיותנבע ולא 

נערכו בסביבתם שתורות,  100כללו לפחות  שבהםהאינטראקציות  אם רקפסוקיות ומטה  50 עםצעירים 

מספר התורות  . טווחהמוכרת של הילדים (בתיהם) וכבני שיח שימשו קרובי משפחה מדרגה ראשונה

תורות (סטיית תקן  148תורות, עם ממוצע של  189-ל 103ומטה היה בין  50במדגמים עם מספר פסוקיות 

פסוקיות, כדי  200במדגמים שכללו פסוקיות רבות מאד, הגבלנו את מספר הפסוקיות וניתחנו רק  ).33

פר הפסוקיות השונה בין כדי לוודא שאין השפעה למסליצור גודל מדגם דומה בין הילדים השונים. 

לבדיקת הקשר בין מספר הפסוקיות לבין הופעה / אי  point biserialהנבדקים השונים, ערכנו מתאמי 

, מכיוון שכפי שנראה 6;1–2;5הנבדקים בני  36(שנערכה עבור הופעה של מבנים שונים. בהשוואה זו 

בין  מובהקיםלא נמצאו קשרים ) שנבדקומאוחר יותר, הנבדקים הצעירים עדיין לא רכשו חלק מהמבנים 

   .שניתחנוהמבנים ם של אף אחד ממספר הפסוקיות במדגם לבין הופעת

  
  מדגמיםמאפייני הרמה קבוצתית: . 8 טבלה

        קבוצת גילקבוצת גילקבוצת גילקבוצת גיל
מספר מספר מספר מספר 
        נבדקיםנבדקיםנבדקיםנבדקים

        טווח מספרטווח מספרטווח מספרטווח מספר
        פסוקיות במדגםפסוקיות במדגםפסוקיות במדגםפסוקיות במדגם

        ממוצע מספרממוצע מספרממוצע מספרממוצע מספר
        פסוקיות במדגםפסוקיות במדגםפסוקיות במדגםפסוקיות במדגם

סטית סטית סטית סטית 
        תקןתקןתקןתקן

סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 
        פסוקיותפסוקיותפסוקיותפסוקיות

3;2–6;1 20  3-108  47 26  931  

3;3–5;2 18  94-200  143  38  2,580 

1;6–5;3 18  86-200  161  35  2,889 

 6,400  61  114  3-200  56        סה"כסה"כסה"כסה"כ

  

                                                 
 אנו מודות מאד לפרופ' אתי דרומי על שהעמידה לרשותנו ברוחב לב את המדגמים הללו. 7
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  המבנים שנבדקו

מבנים הבאים: מבנים פשוטים ללא תנועה תחבירית, מבנים עם ה ם שלאת הופעתבדקנו כל מדגם ב

מציגה את  9 טבלה 8.ומבנים עם תנועת פועל ללא תנועה , מבני שעבודWh , מבנים עם תנועתAתנועת 

  ואת הדוגמאות מהפקות של נבדקי המחקר. סוגי המבנים שניתחנו בכל מדגם 

עבור כל אחד מהמבנים הללו בדקנו אם הוא הופיע באופן תקין לפחות פעם אחת במדגם. בשונה ממטלת 

שבה יתכן שילד יצליח לעיתים לחזור פונולוגית על משפט מבלי שהוא רכש את המבנה עדיין, החזרה, 

מבנה מבנה מסויים באופן תקין, הדבר מעיד שהבעצמו וביזמתו בדיבור הספונטני הנחנו שאם ילד מפיק 

לניתוח מדגמי שפה   H-IPSyn הנחה דומה עומדת גם בבסיס המדד(תחביר שלו. הזה הוא כבר חלק מה

-תחביריות של ילדים צעירים דוברי עברית (איל-להערכת יכולות מורפוספונטנית אשר נמצא תקף 

  ).2002, דודזון, 2001סמיקט, 

ניתחנו בנפרד עם פועל אנאקוזטיבי  Aעבור מבנים פשוטים ללא תנועה תחבירית ועבור מבנים עם תנועת 

כינוי , נושא שהוא כינוי גוף ומשפטים עםשם) נושא  –(להלן  מלא צירוף שמנינושא שהוא משפטים עם 

מכיוון  ,כינוי)נושא  –להלן ( בן משפחה כגון "סבתא" או "אבא"שם פרטי, או שם , ("זה") דאיקטי

 העיפרון"וכינוי (למשל, בעוד שניתן לומר גם עצם שתנאי ההופעה של הנושא והפועל שונים עבור שם 

נפל *, ""נפל הוא*"אבל לא  ,ו"סבא נפל" , "דני נפל""נפלהוא ", אפשר לומר "העיפרוןנפל "וגם  "נפל

, ישיר (נושא, מושאהתייחסנו בניתוח לרכיב שנע שאלה ו עבור משפטי זיקה .)נפל סבא"*דני" או "

עבור שאלות בדקנו בנפרד גם שאלות מושא שהתשובה להן היא צירוף  .), משלים, נספחמושא עקיף

 ,הופיע עם או ללא כינוי מוסב המבנהאם גם  בדקנובניתוח מבני הזיקה  פועלי (כמו "מה אתה עושה").

 לא תקינים.תקינים ומבני זיקה בין גם  והבחּנ. עבור זיקות מושא התייחסנו גם לזיקות עם נושא סתמיו

משפטים שלא היינו כמשפטי מיקוד בניתוח משפטי מיקוד נקטנו בגישה שמרנית כך שלא החשבנו 

החשבנו כמיקוד  ."פה" או "שם") ,תנועה (למשל במשפטים שהתחילו ב"ככה"בטוחים שחלה בהם 

, "לאמא נולד תינוק"משפטים שבהם המשלים (עם סמן היחסה "את") או צירוף יחס משלים או נספח (

בניתוח השאלות התייחסנו לסוגים ) נעו לראש המשפט. "לג'ירפה ראו את הראש"או דאטיב פוזסיבי כמו 

("מי") לא רפרנציאליות שאלות ו (שאלות "איזה") בין שאלות רפרנציאליות והבחנו שונים של שאלות,

את "מושא עם וללא סמן היחסה ( "איזה"קיבלנו כתקינות שאלות  עבור שאלות נושא ושאלות מושא.

כן/לא פועליות העומדות בדרישות  התייחסנו רק לשאלות) "איזה ילד ציירתם?"/  "איזה ילד ציירתם?

מבצע פעולה,  –כוללות את המשתתפים הנדרשים במשפט  ,(כלומר הארגומנטים של הפועלמבנה 

שני צירופים שמניים האם הופיעו במשפט גם בדקנו זיקות, שאלות ומיקודים עבור  .מושפע וכן הלאה)

בעמדת  גוף כינוילקסיקאלי (כמו -מלאים (לקסיקאליים) או שלפחות אחד הצירופים השמניים היה לא

בניתוח . )שבה הראש הוא מילת שאלה ,זיקה חופשית, או משועבדהנושא עמדת הב , כינוי גוףראש הזיקה

                                                 
ונים, שחלקם מאפיינים פעלים ", מכיוון שבעברית הם מראים דפוסים שהגיע"ו "באלא כללנו בניתוח את הפעלים " 8

רגטיביים, למשל, "בכוונה" יכול לאייך רק פועל שיש בו מבצע פעולה, ולכן אנאקוזטיביים וחלקם מאפיינים פעלים אנא
העובדה שניתן לומר: "מרילין הגיעה בכוונה מאוחר לכל מקום" מעידה כי ל"הגיע" יש מבצע פעולה, כלומר הוא פועל 

פיינית לפעלים אנאקוזטיבים, וניתן לומר ותן לומר "הרכבת הגיעה" וגם "הגיעה הרכבת", תכונה שאאנארגטיבי. מצד שני ני
במשפט זה מעיד כי יש בו ארגומנט פנימי, כלומר,  )Borer & Grodzinsky, 1986סיבי (והדאטיב הפוז –"הגיעה לי המכולה" 

בפועל כאנאקוזטיבי או כאנארגטיבי, בחרנו בגישה  הפועל הוא אנאקוטיבי. מאחר שלא יכולנו לדעת אם הילדים משתמשים
השמרנית ולא כללנו שני פעלים אלה בניתוח. הוצאת פעלים אלה לא שינתה את התוצאות לגבי קטגוריות המבנים עם פעלים 

 אנאקוזטיביים ואנארגטיביים.
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, שעבוד לשםו (שעבוד לפועלפסוקיות השלמה התייחסנו לסוגים השונים של ללא תנועה השעבודים 

מכיוון שבעברית תנועת פועל קבילה כאשר קיים טריגר  .)משעבדים מסוגים שוניםתוך הבחנה בין 

עבור מבנים עם תנועת פועל התייחסנו להקשר הנרטיבי שבו או בתוך הקשר של סיפור,  CPבמציין 

סיפורי ) או לא בהקשר סיפורי –האם תנועת הפועל הופקה בהקשר של סיפור (להלן : הופקה התנועה

רד מבנים עם תנועת פועל בפסוקיות הכוללות טריגר לעליית ). בנוסף, ניתחנו בנפלא סיפורי –(להלן 

   .תקינים) בלתיכ סווגו(מבנים ללא טריגר וללא הקשר סיפורי  הפועל ובפסוקיות שאינן כוללות טריגר כזה

  נבדקי המחקר להם שהפיקוודוגמאות שנבדקו מבנים סוגי ה. 9 טבלה

מבנים ללא מבנים ללא מבנים ללא מבנים ללא 
        תנועהתנועהתנועהתנועה

  פשוט המבנ
   SVOטרנזיטיבי פועל 

  המלך הוריד את השערות שלו  נושא שם
  אני רואה גמל  נושא כינוי

  SVאנארגטיבי פועל 
  הנמר ברח  נושא שם

  הוא בוכה  נושא כינוי
  תספרי לי סיפורים?       שאלת כן/לא

  ל פורק המגדל      VSסביל 

אנאקוזטיבי פועל 
VS  

  נפלו האנשים    נושא שם
/שם נושא כינוי* 

  פרטי/בן משפחה
   *נפל אבא  

מבנים עם מבנים עם מבנים עם מבנים עם 
 Aתנועת תנועת תנועת תנועת 

אנאקוזטיבי פועל 
SV  

  בלון התפוצץ    נושא שם
  אני נופלת    נושא כינוי

  הם נזרקו על השמיים*     SVסביל 

raising     זה נראה לי יותר נכון לול לתינוק  

מבנים עם מבנים עם מבנים עם מבנים עם 
        Whתנועת תנועת תנועת תנועת 

  זיקה

  זיקת נושא
  ראיתי איל שיושב בשמש  תקין

  *אווירון שהוא עף   העקב* כינוי מוסב ב

  זיקת מושא

ללא  זיקת מושא ישיר
  כינוי מוסב

  נשחק בחיות שאני אוהב

עם  זיקת מושא ישיר
  הנחש הזאתי שאת מחזיקה אותו  1כינוי מוסב

צירוף יחס זיקת 
/נספח) מושא עקיף(

  בעם כינוי מוס
  דודה שקוראים לה אלמה

 -צירוף יחס זיקת *
  כינוי מוסב השמטת

  משחק שצריכים להתאים חלקיםזה *

  כינויעם ראש זיקה 
  (מה ש, זה ש, משהו ש)

  מי שבא  נושא
  זה כל מה שאני רוצה  מושא

  מה שיש בכביש    ֵיששֶ  זיקת
  את זה אני יודע לעשות      מיקוד

  שאלה

  עליושאלה על צירוף פ
  מה קרה לי באוזן?  אנאקוזטיביפועל 

  כל אלה?מה נעשה עם   לא אנאקוזטיבי

  שאלת נושא
  איזה ילד צייר את זה?  שאלה רפרנציאלית

  מי צייר את זה?  לא רפרנציאלית

   שאלת מושא
  איזה תינוק נשים פה לבד?  שאלה רפרנציאלית

  איפה נשים את העגלה?  לא רפרנציאלית
  למה את בוכה?    שאלת נספח

מבני שעבוד מבני שעבוד מבני שעבוד מבני שעבוד 
        ללא תנועה ללא תנועה ללא תנועה ללא תנועה 

  משלים לפועל

  היא תגיד לסבתא שתביא לך אוכל    ש' השעבוד
  אני לא יודעת מתי הוא ייוולד לה    מילת שאלהשעבוד עם 

  בוא נראה אם זה דומה לך    "םאִ שעבוד עם "
  הוא אמר לו אחר כך: "מי את?"    דיבור ישיר
  תגידי להם שלא יטרפו אותם    דיבור עקיף

  הוא עשה קסם שהיא לא תדרוס אותו          משלים לשם

מבנים עם מבנים עם מבנים עם מבנים עם 
        תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל

טרנזיטיבי פועל 
VSO  

  עם טריגר
  פתאום ראה קרמר החתול את הצב  סיפורי

  עכשיו עושה הילה פאזל  סיפורילא 

  ללא טריגר
  מצאו הדגים את אבא ואמא שלו  סיפורי

  ת למים שלהקֶ לֶ הלכה הַד *  לא סיפורי*

אנארגטיבי פועל 
VS 

  עם טריגר
  ואז חזר דג הכסף  סיפורי

  וכאן ישב התינוק  לא סיפורי

  ללא טריגר
  יצאו כל הדגים מצד לצד  סיפורי

 בוכה תינוק?*  לא סיפורי*
עם פועל טרנזיטיבי עם טריגר בהקשר סיפורי,  VSO ומבנישאלות נושא רפרנציאליות , VS סביל מבניבמדגמים לא הופיעו  ל

  .מתוך המדגמיםלקוחות אינן למבנים אלה ולכן הדוגמאות שהבאנו כאן 
כללנו את זיקות המושא עם כינוי מוסב בתוך הקטגוריה הכללית של זיקות מושא, ללא התחייבות תיאורטית באשר לקיומה  1

         קיומה של תנועה במבנה זה.-או אי
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החשבנו זאת כעדות כאשר מבנה כלשהו הופיע במסגרת חזרה מדויקת על דברי בן השיח או כדקלום, לא 

ומבנים עם תנועת  ים ללא תנועה (פרט לשאלות כן/לא), מבנA. מבנים עם תנועת המבנה במדגםלהופעת 

   .0.05של  αלקביעת מובהקות נבחרה רמת . נושא מפורשכלל מבע הרק כאשר ככאלה דדו פועל קּו

        

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  קבוצתיתהרמה ה

 מדגמי השפה, נציג 56-כדי לבחון את רכישת המבנים התחביריים השונים בעברית מתוך הסתכלות ב

גיל בין קשר בין הופעת מבנים שונים לב ןונדו ,הופעה של מבנים מסוגים שוניםהממצאים לגבי סדר 

  .שוניםהמבנים העל מפורטים ממצאים  נציג לאחר מכןהנבדקים. 

        
        מסוגים שוניםמסוגים שוניםמסוגים שוניםמסוגים שוניםתנועות תנועות תנועות תנועות סדר הופעה של סדר הופעה של סדר הופעה של סדר הופעה של 

         ::::)9 (תרשים הפרופילים הבאים מששתלאחד לשייך היה ניתן  הילדים 56מתוך  53את המדגמים של  

   .)ילדים 6(מהמבנים המנותחים ללא אף מבנה  .1

 .)ילדים 4מבנים פשוטים ללא תנועה תחבירית (רק  .2

 .)ילדים A )3 מבנים פשוטים ומבנים עם תנועת .3

(ועוד שלושה ילדים  .ילדים) Wh )5 ומבנים עם תנועת Aמבנים פשוטים, מבנים עם תנועת  .4

, אך Whהפיקו מבנים פשוטים ומבנים עם תנועת הם  –שככל הנראה משתייכים לפרופיל זה 

 ).A, ולכן לא יכולנו לקבוע אם כבר רכשו תנועת לא הפיקו אף פועל אנאקוזטיבי במדגם

 ילדים). 29ושעבוד לפועל ( Wh, מבנים עם תנועת Aמבנים פשוטים, מבנים עם תנועת  .5

 3ותנועת פועל ( , שעבוד לפועלWh, מבנים עם תנועת Aמבנים פשוטים, מבנים עם תנועת  .6

  .)ילדים

ממצאים אלה מאפשרים ). 8תרשים ( שלושה נבדקים צעירים נוספים הראו פרופילים אינדיבידואליים

שונות בדיבורם הספונטני של הילדים הצעירים: ראשונים מופיעים התנועות הלזהות סדר בהופעת 

 , אז מופיעWh, אחריהם מופיעים מבנים עם תנועת Aמבנים עם תנועת וה תנועההמבנים הפשוטים ללא 

הדיבור ניתוח העולה מתוך הרכישה ולבסוף מופיעה תנועת פועל. כלומר, סדר השעבוד לפועל, 

מעניין לציין כי חמשת הילדים לסדר שעלה מתוך מטלת החזרה.  הספונטני של ילדים צעירים זהה

 (המכילים גם תנועת לא הפיקו משפטי זיקה גםשעבוד לפועל, הפיקו אך עדיין לא  Whשהפיקו תנועת 

Wh (וגם שעבוד .  
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  דפוסים אחרים:
26      
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25      

  הנבדקים 56הופעת סוגי המבנים השונים במדגמי הדיבור הספונטני של  . דפוסי8תרשים 
  המדגם לא כלל אף פועל אנאקוזטיבי  :תא אפורתא תכול: המבנה הופיע במדגם של הילד. תא לבן: המבנה לא הופיע.  
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של  הופעההסדר , מהם ניתן להסיק על מסוגים שוניםפרופילי ההפקה של שעבוד ותנועות . 9תרשים 
משפט  -שעבוד  ,Whתנועת  - A ,Whתנועת  - Aמשפטים פשוטים ללא תנועה או שעבוד,  - SV. מבנים אלה

  תנועת פועל אל לפני הנושא - Vלפועל, משועבד 
 

  אפקט הגילאפקט הגילאפקט הגילאפקט הגיל

אצל כל (והשעבוד) בדומה לממצאים ממטלת החזרה, למרות שיש סדר ברור מאד ברכישת התנועות 

ולא ניתן לזהות, עבור אף אחד מהמבנים, אצל ילדים שונים בגילים שונים, מבנים אלה נרכשים הילדים, 

כפי שניתן לראות גיל שעד אליו אין אף ילד שרכש את המבנה, ושממנו כל הילדים כבר רכשו את המבנה. 

בנים השונים, , הסדר הברור של סוגי התנועות השונים מתבטא בסולם גוטמן בין סוגי המ9-ו 8בתרשימים 

עבור  –י הילדים בשלבים השונים ניתן לראות כי אין השפעה לגיל מלבד הקצוות כשמתבוננים בגילאך 

כל מבנה ניתן לזהות את הגיל הצעיר ביותר שבו הוא הופיע, ושלפניו אף ילד לא הפיק את המבנה, ועבור 

 80%ופיע במ גיל שבו המבנה כבר מתייצב, וממנו והלאה הוא כברחלק גדול מהמבנים ניתן לזהות את ה

המבנה. הנקודה  שמרבית הילדים בגילים המאוחרים יותר כבר רכשו אתהמדגמים, כך ומעלה מתוך 

מספר שנים שבין גיל ההופעה הראשונה לבין  עשוי להשתרע על פנירכישה הטווח החשובה כאן היא ש

   .11ה טבלב גדולה מאד, כפי שניתן לראות השונות בין הילדיםובטווח זה גיל ההתייצבות, 

 point biserial קנו מתאמיבדנה את הקשרים בין הופעת המבנה לבין גיל, מלשקף בצורה מהיעל כן, כדי 

והרוב , לבין הגיל שבו המבנה התייצב, שבו הופיע המבנה לראשונה במדגמיםגיל השבין הגילים  בטווח

החל כבר לפחות)  80%(הופיעו בעקביות עבור המבנים אשר . המכריע של הילדים כבר הפיקו אותו

ולא ניתן היה לזהות רצף ) 1;6–6;1(בטווח הגילים שבדקנו טרם התייצבו או שהראשונה,  תםהופעמ

מגיל  עבור כל הילדים מהמדגמים לפחות, ערכנו את המתאמים 80%-מדגמים שבהם המבנה הופיע ב

, הגיל שונה במדגמיםגיל ההופעה הראעבור המבנים השונים:  מסוכמים 10בטבלה  .ההופעה הראשונה

לבין  המבנהוחישוב המתאם בין הופעת יל ההתייצבות שיעור הופעתו מגמתייצב,  שממנו ואילך המבנה

   .אלה שבין גיליםהרכישה  גיל בטווח

לבין  קשר כלשהו בין הופעת המבנהשל המבנים לא היה  שעבור רובם המכריע 10בטבלה ניתן לראות 

המבנים  ת בשפתם של הילדים החל מגיל ההופעה הראשונה.ועקביופיעים בחלק מהמבנים מ גיל.

מהמדגמים כבר  100%-) הופיעו בSVואנארגטיבי  SVOהפשוטים ללא תנועה תחבירית (טרנזיטיבי 

עם תנועת  בודד המבנ(כל אחד מהם). התבוננות ברכישת תנועת הפועל מעלה כי על אף ש 2;3מגיל 

 תנועת פועלההופעה הבאה של ), 2;1עם פועל טרנזיטיבי בגיל  VSOפועל הופיע בגיל צעיר מאוד (
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 זה הבמקר) כי בעת ההופעה הראשונה הצעיר של הנבדק וייתכן (במיוחד לאור גיל .5;7רק בגיל הייתה 

המתאם בין  כאשר פועל.התנועת את סדר המילים, ולא ב יםשיבושמשקפת יותר  ההראשונ הההופע

  בטווחמחושב ללא ההופעה הבודדת הראשונה (יבי לבין גיל עם פועל אנארגט VS הסדרהופעת 

  .קשר בין המשתנים ), לא נמצא5;7–6;1

אחרים הילדים שלא הפיקו שום מבנה היו הצעירים ביותר (עד גיל שנתיים וחודש), אך היו ילדים צעירים 

הילדים שהפיקו את כל התנועות והשעבוד היו  –שהפיקו מבנים מגוונים. ובאופן דומה מן הצד השני 

ושלושה חודשים), אך היו ילדים מבוגרים שעדיין לא הפיקו את  שנים מבוגרים יחסית (מעל גיל ארבע

  כל המבנים.

  
  

מגיל ההתייצבות  , שיעורי ההופעהגיל הופעה ראשונה של המבנה, גיל התייצבות המבנה. 10טבלה 
  הרכישה טווחתוך במתאמים בין הופעת המבנים לבין גיל ו ואילך

        המבנה הנבדקהמבנה הנבדקהמבנה הנבדקהמבנה הנבדק        סוג התנועהסוג התנועהסוג התנועהסוג התנועה
גיל תחילת גיל תחילת גיל תחילת גיל תחילת 

הופעת הופעת הופעת הופעת 
        המבנההמבנההמבנההמבנה

        גיל התייצבות גיל התייצבות גיל התייצבות גיל התייצבות 
        ההופעה ממנו והלאה ההופעה ממנו והלאה ההופעה ממנו והלאה ההופעה ממנו והלאה     %%%%----וווו

מתאם בין הופעת מתאם בין הופעת מתאם בין הופעת מתאם בין הופעת 
המבנה לבין גיל המבנה לבין גיל המבנה לבין גיל המבנה לבין גיל 
    בטווח הרכישהבטווח הרכישהבטווח הרכישהבטווח הרכישה

משפטים משפטים משפטים משפטים 
פשוטים פשוטים פשוטים פשוטים 

        ללא תנועהללא תנועהללא תנועהללא תנועה

 SVO  6;1טרנזיטיבי 
        1111;;;;6666מגיל מגיל מגיל מגיל     88888888%%%%

        ))))2222;;;;3333מגיל מגיל מגיל מגיל     100100100100%%%%((((
< .001 p= .49,  pbr  

 SV  6;1אנארגטיבי 
        1111;;;;6666מגיל מגיל מגיל מגיל     93939393%%%%

        ))))2222;;;;3333מגיל מגיל מגיל מגיל     100100100100%%%%((((
= .005 p= .37,  pbr  

  p= .03,  pbr 86. =  ההופעה הראשונה מגיל VS  10;1 60%אנאקוזטיבי 
       

  p= .26,  pbr 09. =        1111;;;;10101010מגיל מגיל מגיל מגיל     SV  10;1 96969696%%%%אנאקוזטיבי         AAAAתנועת תנועת תנועת תנועת 

        WhWhWhWhתנועת תנועת תנועת תנועת 

             
ארגומנט שאלת 

  (נושא/מושא)
  p, 32= . pbr . =16        2222;;;;6666מגיל מגיל מגיל מגיל     83838383%%%% 1;6

  p= .37,  pbr 03. =        3333;;;;1111    מגילמגילמגילמגיל    87878787%%%%  1;8  שאלת נספח
  p= .07,  pbr 8. =0  4444;;;;0000מגיל מגיל מגיל מגיל     88881111%%%%  2;6  מיקוד 

  p= .20,  pbr 32. = 4444;;;;11111111מגיל מגיל מגיל מגיל     80808080%%%% 2;6  זיקת נושא
  p= .27,  pbr 26. =        4444;;;;11111111מגיל מגיל מגיל מגיל     80808080%%%% 2;11  זיקת מושא

             

        תנועת פועלתנועת פועלתנועת פועלתנועת פועל
             

  p, 02= . pbr . =91  ההופעה הראשונה מגיל VSO  1;2 5%טרנזיטיבי 
  p, 08= . pbr . =90   ההופעה הראשונה מגיל VS  7;5 60%אנארגטיבי 

        שעבודשעבודשעבודשעבוד
        ללא תנועהללא תנועהללא תנועהללא תנועה

                    

  עם ש' השעבוד
        2222;;;;5555מגיל מגיל מגיל מגיל     89898989%%%%  2;5

        ))))3333;;;;3333מגיל מגיל מגיל מגיל     100100100100%%%%((((
= .41 p.22, - = pbr  

  p.25, -=  pbr 33. =        3333;;;;3333מגיל מגיל מגיל מגיל     86868686%%%%  2;5  עם מילת שאלה
  p.24,  = pbr 22. =        5555;;;;1111מגיל מגיל מגיל מגיל     89898989%%%% 2;6  דיבור ישיר
  p.42,  = pbr 02. =  ההופעה הראשונה מגיל 35% 2;9  דיבור עקיף

מהסוג בהם הופיע פועל שהמדגמים  מספרמתוך חושבו  Aהפשוטים והמבנים עם תנועת מבנים השיעורי ההופעה של 
  שכללו פועל טרנזיטיבי כלשהו) 50-עם פועל אנארגטיבי, ו 51מדגמים עם פועל אנאקוזטיבי,  45(הרלוונטי 
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  )מגיל הופעה ראשונה ועד התייצבות המבנה( של המבנים העיקריים רכישהה. טווחי 11טבלה 

  מיקוד   זיקה Whשאלת   מספר פסוקיות  גיל הנבדק

  שעבוד

  תנועת פועל  ללא תנועה

18 76      
20 108      
22 65      
22 14      
22 72      
23 23      
23 22      
23 29      
23 45      
23 55      
23 51      
24 62      
24 11      
24 46      
24 3      
25 16      
25 69       
26 57      
26 50      
27 57      

29 95      

30 126      

30 111      
30 94      
32 109      
33 166      
35 154      
35 140      
35 110      
35 150      
36 169      
36 110      
37 141      
37 200      
38 110      

39 195      
39 200      
39 200      
41 200      

43 175      

48 200      
51 184      
53 180      
57 155      
58 86      
58 140      
59 115      
61 200      
62 198      
63 121      
64 180      

67 127      
68 155      
68 127      
70 155      
73 191      
       סיכום

 7;5 (1;2) 5;2 6;2 6;2 6;1 גיל הופעה ראשונה

 טרם  3;3 0;4 7;3 5;2 גיל התייצבות

במבנה ילדים שמשתמשים  %
29 לאחר ההתייצבות % 82% 81% 

100% 

 טרם  )2;5מגיל 89% (
שיעור המדגמים שכללו את 

%39 50% המבנה בטווח הרכישה  50% 73% 60% 

  . תא תכול: המבנה הופיע במדגם של הילד. תא לבן: המבנה לא הופיע
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        ניתוח מפורט על פי סוגי המבניםניתוח מפורט על פי סוגי המבניםניתוח מפורט על פי סוגי המבניםניתוח מפורט על פי סוגי המבנים

   SVבסדר תחבירית תנועה ללא פשוטים מבנים

ומשפטים עם  SVOמשפטים עם פועל טרנזיטיבי בסדר  נכללו SVבסדר  פשוטיםהמבנים הבקטגורית 

  ) מהמדגמים הופיע לפחות אחד מהמבנים האלה.49/56( 88%-ב .SVבסדר  אנארגטיביפועל 

 ) מהמדגמים ומבנה44/56( 79%-הופיע בעם פועל טרנזיטיבי  SVOמבנה : השוואה בין שני המבניםהשוואה בין שני המבניםהשוואה בין שני המבניםהשוואה בין שני המבנים

  ,בין שני סוגי המבניםמובהק ) מהמדגמים. לא נמצא הבדל 48/56( 86%-הופיע ב SV אנארגטיבי

χ² = 0.97, p = .32....  כאן חישבנו את ההופעה מתוך כל המדגמים מכיוון שרצינו גם לבדוק אם שני סוגי)

  הפעלים נבדלים בשיעור ההופעה שלהם בכלל המדגמים.)

 היה כינוינושא שבהם הפשוטים בין מבנים מובהק לא נמצא הבדל  ,יחדמבנים שני העבור : סוג הנושאסוג הנושאסוג הנושאסוג הנושא

זה ממצא . χ² = 0.06, p = .81, )45/56, 80%שם עצם ( היהנושא הבהם שמבנים בין ) ל46/56, 82%(

  ;SVO טרנזיטיבי עבור χ² = 1.58, p = .21( בנפרדהיה תקף גם בחישוב עבור כל מבנה 

χ² = 1.12, p = .29 אנארגטיבי עבור SV(. בנים תוך לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שני סוגי המ גם

 עבור אנארגטיבי SVO ,73% ,41/56 עבור טרנזיטיבי 37/56, 66% שם עצם:נושא בקרה על סוג הנושא (

SV, χ² = 0.68, p = .41 ; עבור כל אחד מהמבנים 43/56, 77% כינוי:נושא .(  

, והחל )10(טבלה  1;6הופיעו לראשונה (כל אחד מהם) בגיל מבנים פשוטים ללא תנועה תחבירית : גילגילגילגיל

  מהמדגמים.  100%-הם הופיעו ב 2;3מגיל 

מבנים  2;3, והחל מגיל ברוב המכריע של המדגמים והופיעתחבירית , מבנים פשוטים ללא תנועה לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

, או טרנזיטיביפשוט עם פועל אנארגטיבי לשימוש במבנה . לא נמצאה העדפה אלה הופיעו בכל המדגמים

  . במבנים אלה מלא צירוף שמנילשימוש בנושא כינוי או ולא נמצאה העדפה 

  

   Aמבנים עם תנועת 

המדגמים שכללו פועל  45מתוך במדגמים,  Aמבנים עם תנועת כאשר ניתחנו את הופעתם של 

בסדר סביל  הנ, מבSVבסדר אנאקוזטיבי  משפט עם פועלשלושה סוגים של מבנים: חיפשנו , אנאקוזטיבי

SV הומבנ raising ומבנה  ,הנבדקיםאף אחד מ לא הופיע כלל אצלתקין . סבילraising הופיע פעם אחת 

הוצגה רובה ככולה  Aכלומר, תנועת  ).9"("זה נראה לי יותר נכון לול לתינוק 5;7 תאצל נבדקת ב - בלבד

  .SV בסדר אנאקוזטיבי משפטים עם פועלעל ידי 

 60%-הופיע ב VS וזטיביה אנאקמבנ: SV----וווו    VSבסדר בסדר בסדר בסדר     אנאקוזטיביאנאקוזטיביאנאקוזטיביאנאקוזטיבימשפטים עם פועל משפטים עם פועל משפטים עם פועל משפטים עם פועל ה בין ה בין ה בין ה בין השוואהשוואהשוואהשווא

משיעור במובהק שיעור שהוא נמוך , בהם הופיע פועל אנאקוזטיבי כלשהוש מדגמים) מה27/45(

. את p = .001, הללו מדגמים) מה42/45( 93%-אשר הופיע ב ,SV אנאקוזטיביה מבנההופעה של 

 18היה ניתן לשייך לאחד מהפרופילים הבאים: עם פעלים אנאקוזטיביים פרופילי ההופעה של מבנים 

עם פועל  מבניםילדים הפיקו  24; )40%בלבד ( SVבסדר  עם פועל אנאקוזטיבי יםמבנילדים הפיקו 

 עם פועל אנאקוזטיבי מבניםורק שלושה ילדים הפיקו ); VS )53% -ו SV -בשני הסדרים  אנאקוזטיבי

 VS. האם הילדים הצעירים ביותר מראים דפוס של הפקת אנאקוזטיבים בסדר )7%בלבד ( VSבסדר 

הפיקו אנאקוזטיבים רק  שלושההילדים מתחת לגיל שנתיים,  11בלבד? הנתונים מראים שלא. מתוך 

                                                 
"זה" או ש חס לעצם ספציפיהמתיי של "זה" raisingזה נשאלת השאלה אם הוא אכן כולל בודד משפט יחס לבאפילו ו 9

  .הוא פלאונסטיהזה בראשית המשפט 
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כלומר, לא היה שלב מוקדם שבו ילדים הפיקו פעלים  .VS, ואחד הפיק אנאקוזטיבים רק בסדר SVבסדר 

של  A, שהיה יכול להעיד על שלב שבו עדיין לא נרכשה תנועת SVולא  VSאנאקוזטיביים רק בסדר 

המשלים של פועל אנאקוזטיבי. ברוב המדגמים שהופיע בהם רק סדר אחד של נושא ופועל אנאקוזטיבי 

  הקדים את הפועל האנאקוזטיבי., כלומר הנושא בהם Aהמשפטים כללו תנועת 

משפחה  שמות פרטיים/שמות בניכינויים דאיקטיים//גוף נושאים שהם כינויבעברית, : נושאנושאנושאנושאסוג הסוג הסוג הסוג ה

, כלומר, הם אינם יכולים להופיע  SVבסדריכולים להופיע עם פועל אנאקוזטיבי רק (להלן: נושא כינוי) 

של  עתלהופ השווינו את שיעור הופעת נושא כינויכאשר . (הוא נפל / *נפל הוא) אחרי פועל אנאקוזטיבי

שהילדים מצאנו  ,VS מהסדרו SVבמשפטים עם פועל אנאקוזטיבי מהסדר רגיל  עצם שהוא שםנושא 

מהמדגמים  49%-ב הופיערגיל  עצם שםנושא  .מראים דפוסים זהים לדפוסים של מבוגרים דוברי עברית

שני ההופעות בהבדל מובהק בין  . לא היהVSבסדר ) 45/26מהמדגמים ( %58-וב SVבסדר  )45/22(

. )VS -ו SV(הסדרים בשני עצם נושא שם  ) הופיע45/13מהמדגמים ( %29-ב .p7=  2χ , . =04 הסדרים,

הופיע כמעט אך ורק לפני הפועל האנאקוזטיבי, כפי שהוא מופיע בשפת נושא כינוי לעומת זאת, 

. אם VS10בסדר רק פעמיים , ו)45/39 ,%87מהמדגמים ( 39-ב SVבסדר הופיע המבוגרים. נושא כינוי 

מלא הופיע באותה תדירות לפני או אחרי הפועל האנאקוזטיבי, כינוי גוף  צירוף שמניכך, בעוד שנושא 

וההבדל ולא אחריו, הופיע כמעט רק לפני הפועל האנאקוזטיבי, כפי שהוא מופיע בשפת המבוגרים, 

  . p < .001מובהק, עם נושא כינוי היה  VS-ו  SVבין

כבר מתחילת השימוש בפעלים אנאקוזטיבים, הילדים שולטים בחוקים המכתיבים שכינוי עולה מכך, כי 

  .גוף/שם פרטי/שם בן משפחה יופיע בעמדה שלפני הפועל האנאקוזטיבי

שיעור הופעתו עמד על מגיל זה כבר , ו1;10עם פועל אנאקוזטיבי הופיע לראשונה בגיל  SVמבנה : גילגילגילגיל

  . )10(טבלה  96%

סדר המילים שבו הפועל קודם לנושא  .VSמשפטים בסדר הבדל משמעותי נמצא ב: השוואות נוספותהשוואות נוספותהשוואות נוספותהשוואות נוספות

, 60%פועל אנארגטיבי (מאשר עם של מדגמים במובהק במספר רב יותר עם פועל אנאקוזטיבי הופיע 

ממצא זה מעיד על כך שהילדים כבר ). p= 18.3 2χ , 0001. >, אמה, בהת9/51, %18לעומת  27/45

באופן שונה עם  VSמבחינים בין פעלים אנאקוזטיביים לפעלים אנארגטיביים ושהם מנתחים את הסדר 

נארגטיביים, שעבורם סדר זה נגזר ועם פעלים א שבהם סדר זה הוא ללא תנועה, ,פעלים אנאקוזטיביים

   .C-תנועה לב

. עם פעלים אנאקוזטיבים SVבסדר  משפטיםרק על ידי , פרט להפקה אחת, הוצגה A, תנועת לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

, ולא ניתן VSגם בסדר ו SVבסדר גם פעלים אנאקוזטיבים מופיעים של הילדים  ספונטניבדיבורם ה

ת מבנים מההבדל בהפק. SVעם פועל אנאקוזטיבי ולא  VSלזהות שום שלב שבו ילדים מפיקים רק 

פעלים אנארגטיביים ואנאקוזטיביים ניתן להסיק שהילדים מבחינים גם מגיל מאד צעיר  בין  VSבסדר

   בין שני סוגי הפעלים ומנתחים באופן שונה את המבנים.

  

                                                 
"נפלה יעל ביחד עם ( הופיע לאחר הפועל האנאקוזטיבי שם פרטישבו נושא  5;7היה משפט נוסף שהפיקה ילדה בת  10

ילדה זו גם הפיקה  .C-, אך זה היה במסגרת סיפור שהיא סיפרה, ולכן נראה שזה היה מקרה קביל של תנועת פועל ל)הכיסא"
  משפטים עם תנועת פועל עם פעלים אנארגטיבים וטרנזיטיביים.
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  משפטי זיקה ושאלותמיקוד,  :Whמבנים עם תנועת 

   מיקוד

אחד נע צירוף שמני מלא בו שיקוד לא הופק אף מ ).22/56מהמדגמים ( 39%-ב והופיעמשפטי מיקוד 

או נושא המשפט) היה  הרכיב הנערק אחד מהרכיבים ( מיקודים שהופקוב .צירוף שמני מלא אחרוחצה 

 שניהם היו כינוייםש), או מדגמים 6", ("את הכדור אני רוצה כינוי גוף, והשני היה מלא צירוף שמנימסוג 

. היה משפט מיקוד אחד בלבד שבו היו שני צירופים שמניים מלאים, )מדגמים 10, ("את זה אני מכירה"

  .אחד מהצירופים היה שם בן משפחה ("קלטת אבא קנה לי")ו, 5;8שהופיע בגיל 

מהמדגמים  81%-ב הופיע המבנהכבר  4;0החל מגיל ו ,2;6 משפטי המיקוד הראשונים הופיעו בגיל: גילגילגילגיל

  . )10טבלה (

  

  משפטי זיקה

) 63%(המדגמים  35מתוך  22-ב ו משפטי זיקההופיעומאז  2;6 ןאצל ילד בהראשון הופיע זיקה המשפט 

 אחרלקסיקאלי).  ראשהופיעו זיקות נושא (עם  )2;8 -ו 2;6ראשונות (בגילים . מגיל שנתיים וחצי והלאה

 עם ראשהן זיקת נושא (עם ראש לקסיקלי) והן זיקת מושא (עקיף  ו, הופיע2;11בת  ילדה, אצל כך

" של משפטי זיקה, והחלו צותהתפרהחל מה שנראה כ" ,3;1 . לאחר מכן, מגילעם כינוי מוסב)לקסיקלי ו

שאינו מצומצם לקסיקאלית, ( זיקת מושא חופשי עם ראש כינוי –להופיע משפטי זיקה מכל הסוגים 

, ללא כינוי מוסב לקסיקאלי עם ראש ישיר ב"זה ש" או "מה ש"), זיקת מושאזיקה שמתחילה  לדוגמה,

הפיקו משפט זיקה כלשהו  שנייםהילדים למעט  14כל  ,4;5 מגיל. ועוד ,זיקת נושא חופשי עם ראש כינוי

  .)א' לסוגים השונים של משפטי הזיקה שהופיעו במדגמיםנספח ראו את ( במדגם

וזיקת מושא  פרופילי ההופעה של זיקת נושאאחת,  מלבד: עבור כל הנבדקים זיקות נושא ומושאזיקות נושא ומושאזיקות נושא ומושאזיקות נושא ומושא

כללו זיקת מושא  3נושא בלבד,  זיקת כללו מדגמים 7השתייכו לאחד משלושת הפרופילים הבאים: 

הופיעו זיקות נושא בלבד או זיקות  3;3עד גיל  .מושאמדגמים כללו גם זיקת נושא וגם זיקת  11-ובלבד, 

, גם אם עשויים להעיד היוים אלה ממצאנושא עם זיקות מושא, אך לא היה מקרה של זיקת מושא לבד. 

עם זאת, כפי שנראה בהמשך,  לא באופן חד משמעי, על כך שזיקות נושא מקדימות את זיקות המושא.

ההתבוננות בנתוני אורך של ילדים המתועדים באופן רציף אינם תומכים בהכללה זו. למשל, אצל הגר, 

אצל ליאור, לעומת זאת, זיקת נושא סמדר ונעמה זיקות מושא (ישיר או עקיף) הקדימו את זיקות הנושא. 

נראה, אם כן, שהממצאים מדיבור ספונטני אינם מצביעים על  כן הקדימה בהופעתה את זיקות המושא.

        קדימות של זיקות נושא על זיקות מושא.

מהמדגמים  32%-ב והופיע(מסוג כלשהו)  ת נושאוזיק :, וסוגי זיקת מושאזיקת נושא מול זיקת מושא

בין שני ללא הבדל מובהק , )5614/( מהמדגמים %25-ב והופיע(מסוג כלשהו) ת מושא וזיקו )6/518(

) "הילדה ש..."(ראש לקסיקלי עם גם כשהתבוננו בנפרד במשפטי זיקה  .p, 0.7=  2χ . =40, סוגי הזיקות

נשמר הדמיון בין זיקות נושא  ),"משהו ש...", "זה ש...", "מה ש..."ובמשפטי זיקה עם ראש כינוי (

p, 121.=  2χ  =, 5613/, %23 - ת מושאו, זיק18/56, %32 - ת נושאוזיקעם ראש לקסיקאלי: (ומושא. 

 הסוג זיק). p, 0.37=  2χ . =54, 7/56, %13 -ת מושא וזיק, 5/56, %9 - ת נושאויקז :כינוי ראשעם ; .29

  ) מהמדגמים.5/56( 9%-ב ההופיע, ש)"מה שיש פהכל "( "ֵיש"ְש זיקת  נוסף שהופיע במדגמים הוא
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צירוף יחס עם (ת מושא עקיף ו) וזיק11/56 ,מהמדגמים 20%-ב(ישיר  במדגמים הופיעו זיקות מושא

   .p, 1.06=  2χ . =30, ללא הבדל מובהק ביניהן, )7/56 ,מהמדגמים %13-ב ,כינוי מוסבהכולל 

יותר משליש מהמדגמים  – מהמדגמים) 8/56( 14%-הופיעו בכינוי עם ראש זיקה  משפטי :ראש הזיקה

, וזיקות מושא עם ראש מדגמים 5-זיקות נושא עם ראש כינוי הופיעו בשהופיע בהם משפט זיקה כלשהו. 

זיקות ממלא הופיעו בשכיחות גבוהה יותר  צירוף שמניזיקות נושא עם ראש  .מדגמים 7-כינוי הופיעו ב

. עבור זיקות מושא לא נמצא הבדל מובהק בשכיחות ההופעה p9.25=  2χ , = .002 ,נושא עם ראש כינוי

זיקות המושא העקיף הופקו עם ראש צירוף שמני  כל .p2.19=  2χ , = .14, עצם ראש כינוי וראש שםשל 

        .עם ראש לקסיקאליה זיקגם הפיקו  עם ראש כינויכל הילדים שהפיקו זיקה מלא. 

אצל הופיעה  (arbitrary pro)עם נושא סתמי  ישיר זיקת מושא: ועקיףשיר יי בזיקות מושא נושא סתמ

עם ראש לקסיקאלי ("זה אוכל  ארבעה ילדים: שלושה הפיקו אותן עם ראש כינוי ("מה" ו"משהו") ואחד

 . )שנותנים בתה"

ילדים כדי לדובב משפטי זיקה עלה כי נות מטלות מובְ ממחקרים שהשתמשו ב :בזיקת מושא כינוי מוסב

נוי מוסב, שהוא אופציונלי בעברית. הדיבור הספונטני מציג תמונה נוטים להפיק זיקות מושא ישיר עם כי

עם כינוי מוסב, אחד מהם שלהם ישיר המושא הזיקות את הפיקו  56-ה רק שני ילדים מבין כל שונה:

, במובהק יותר ללא כינוי מוסבשאר זיקות המושא הופיעו  .ללא כינוי מוסבישיר הפיק גם זיקת מושא 

  p = .03 ,כינוי מוסב הישיר עםמושא הת מזיק

חוצה מלא של צירוף שמני תנועה ש הזיקות המושא לא כללאף אחת מחשוב לציין כי  :חוצהחוצהחוצהחוצה    תנועהתנועהתנועהתנועה

וף או כל זיקות המושא עם הראש הלקסיקאלי כללו נושא כינוי גכלומר,  .צירוף שמני מלא שהואנושא 

קאלי, כלומר היו זיקת מושא אוהב"), ושאר זיקות המושא כללו ראש לא לקסיסתמי ("נשחק בחיות שאני 

  .חופשי

). 2;11מושא (הראשונה של זיקת , כחצי שנה לפני הופעתה 2;6זיקת הנושא הראשונה הופיעה בגיל : גילגילגילגיל

  ). 01טבלה ( 5סוגי הזיקות מתייצבת לקראת גיל הופעת שני 

בעברית, זיקת נושא אינה יכולה להופיע עם כינוי מוסב בעמדה שממנה זז הנושא. : םםםםמבני זיקה לא תקינימבני זיקה לא תקינימבני זיקה לא תקינימבני זיקה לא תקיני

*הנה הבייגלה "לדוגמה: ( הנושא המשועבד תכינוי מוסב בעמדזיקת נושא עם הילדים הפיקו שבעה מ

ילדים אחרים  13. תקינה ללא כינוי מוסבגם זיקת נושא מהם הפיקו חמישה  .)"היה אבא הואהואהואהואהארוך ש

יותר, בזיקות הנושא המוקדמות דווקא . מעניין לציין ש(ללא כינוי מוסב) בלבדתקינה ת נושא זיקהפיקו 

כינוי הזיקת מושא עקיף ללא ללא כינוי מוסב. כולן היו , 3;3תיים וחצי עד שהופיעו אצל ילדים בני שנ

זיקות מושא עקיף ואילו , 4;11(ופעם אחת) אצל נבדק בגיל  הופיעה רק במדגם אחדההכרחי מוסב ה

 תהופעות בשבע 9מתוך סה"כ  8 - המושא העקיף רוב זיקות( .)7/56( מהמדגמים 13%-הופיעו בתקינות 

 דבר שעשוי להסביר את, ]..."ו שקוראים ל..."הפועל "קוראים" ועם נושא סתמי, [ עםו ופיעה -מדגמים

  ).Costa et al., 2014בניגוד לממצאים ממטלות מּוְבנות, , העובדה שהכינוי המוסב לא הושמט

  

  ותשאל

אחד של  סוגכללו לפחות  ) מהמדגמיםWh .75% )42/56ת ושאלבמדגמים הופיעו חמישה סוגים של 

("מה ) מהמדגמים, שאלות מושא 23/56( 41%-הופיעו ב("מי צייר את זה?") שאלות נושא  .Whת שאל

("מתי יגמרו את היום הולדת הזה?") מהמדגמים, שאלות נספח  )25/56( 45%-הופיעו באת רואה?") 
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("מה הוא עושה לבלון אנאקוזטיבי שאינו  עליושאלות על צירוף פ ,מהמדגמים )27/56( 48%-הופיעו ב

("מה קרה לך?") עלי אנאקוזטיבי ושאלות על צירוף פו) מהמדגמים, 25/56( 45%-הופיעו בשלה?") 

  . )לפירוט סוגי השאלות שהופיעו במדגמים 'ב נספחראו ( מהמדגמים) 6/56( 11%-הופיעו ב

הופיעו  Wh-ה כל סוגי שאלות, 12כפי שניתן לראות בטבלה : השוואה בין שאלות מסוגים שוניםהשוואה בין שאלות מסוגים שוניםהשוואה בין שאלות מסוגים שוניםהשוואה בין שאלות מסוגים שונים

 ,)25/56, 45%( שאלות מושא ,)23/56, 41%( שאלות נושאבשכיחות דומה, ללא הבדל מובהק ביניהן: 

  .)28/56, 50%( עליושאלות על הצירוף הפו ,)27/56, 48%( אלות נספחש

נושא,  שאלות – 42/56, 75%נמצא הבדל מובהק בין שכיחות ההופעה של שאלות לא רפרנציאליות (

. השאלה p < .0001 ), שהופיעו במדגם אחד בלבד,"איזה"מושא ונספח) לשאלות רפרנציאליות (

, אך גם 5;8הופקה על ידי ילדה בת הרפרנציאלית היחידה שהופיעה הייתה מסוג שאלת מושא, והיא 

  (כינוי גוף ריק: "איזה תינוק נשים פה לבד?"). proבמקרה זה לא הייתה תנועה חוצה מכיוון שהנושא היה 

תקינות עליות ופשאלות כן/לא  - ללא תנועהלשאלות  Wh שאלותשכיחויות ההופעה של השווינו גם בין 

  . χ² = 3.27, p = .07ולא נמצא הבדל ביניהן,  ,)מהמדגמים 33/56, 59%-ב והופיע(אשר 

  במדגמים.  שאלות נושא ומושאלזהות סדר בהופעת  ניתן היהלא : של שאלות נושא ומושאשל שאלות נושא ומושאשל שאלות נושא ומושאשל שאלות נושא ומושא הופעההופעההופעההופעה    סדרסדרסדרסדר

מהמדגמים  )10/56( 18%-מושא, בשאלת שאלת נושא או ה אף מהמדגמים לא הופיע )21/56( 38%-ב

מהמדגמים הופיעו שאלות מושא בלבד. שני סוגי השאלות  )12/56( 21%-ובהופיעו שאלות נושא בלבד 

בו זמנית אצל ששאלות נושא ומושא מופיעות  ,אם כן ,נראה .מהמדגמים )13/56( 23%-הופיעו ביחדיו 

   .ילדים דוברי עברית

 דפוס העלתהעליות ללא תנועה (כן/לא), לא והנוספים, כולל שאלות פהתבוננות בסוגי השאלות גם 

  . אחר בדיבור הספונטני של ילדיםהופעה כלשהו המעיד על קדימות של סוג שאלה אחד על פני 

 ,הופיעו כבר במדגמי השפה של הילדים הצעירים ביותר, כולל הילדה הצעירה ביותר Whשאלות : גילגילגילגיל

מהמדגמים  81%( לאחר מכןבמרבית המדגמים הופיעו באופן עקבי  . השאלותיתה בת שנה וחציישה

כבר  הן 2;5 ומגיל, כלשהו שכללו פועל מהמדגמים 86%-הן הופיעו ב 2;0. מגיל שהכילו פועל כלשהו)

כפי , Whכבר הפיקו שאלות  שלושהכל הילדים מלבד  2;5מגיל , (כלומר מהמדגמים 92%-במופיעות 

כבר אצל , הופיעו וצירוף פועלי נספח ,נושא, מושא - כל סוגי השאלות .)גם לראות בנספח ב'שניתן 

   בהתאמה). 1;6, 1;8, 1;10, 1;6שנתיים (צעירים שגילם מתחת לילדים 

  

  Whהשוואה בין מבנים שונים הנגזרים בתנועת 

. הממצא הבולט ביותר הוא Wh תתנוע –ומיקוד נגזרים כולם באותה תנועה  Whת משפטי זיקה, שאלו

מבנים הנגזרים המבין  ותהראשונן ה Wh ותשאלאינם נרכשים יחדיו.  Whבתנועת שהמבנים שנגזרים 

הילדים הצעירים  21במדגמים של  הספונטני של ילדים צעירים. בדיבור אשר מופיעים Whבתנועת 

כלשהי, אך אף אחד מהם לא הפיק  Whילדים כבר הפיקו שאלת  עשרה, 1;6–2;5 הגילים ביותר, בין

. החל בגיל שנתיים 1;6 מופיעות כבר אצל הנבדקת הצעירה ביותר, בת Wh שאלותזיקות או מיקודים. 

   וחצי, מתחילים להופיע במדגמים גם זיקות ומיקודים.

משפטי זיקה, הסוגים ( משלושת Whהדרך לזהות את סדר ההופעה של מבני כמו במבנים הקודמים, 

יחיד, ללא המבנים האחרים.  Wh, מיקוד) היא לבחון איזה מהמבנים מופיע כמבנה Whשאלות 

, Whגבוה ביותר כמבנה יחיד אשר כולל תנועת ההופיעו בשיעור  Whעלה כי שאלות בהסתכלות זו 
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-, ובאחרים Wh ללא מבני Wh) מהמדגמים הופיעה שאלת 12/56( 21%-בהשוואה לשאר המבנים: ב

) לא הופיעה 2%( מדגם אחד. רק באחר Whלמבנה בנוסף  Wh) הופיעה שאלת 30/56מהמדגמים ( 54%

דפוס זה מצביע על סדר רכישה ברור: . Wh, אך הופיע מבנה מסוג אחר הנגזר בתנועת Whאף שאלת 

ת מציגה את שכיחויו 12טבלה  , ואחריהן מופיעים הזיקות והמיקודים.Whתחילה מופיעות שאלות 

, כלומר, את מספר המדגמים שבהם כל אחד מסוגי המבנים Whההופעה של המבנים הנגזרים בתנועת 

  המדגמים. 56מתוך כל  הופיע

  Whהופעה של המבנים הנגזרים בתנועת ה שכיחות. 12טבלה 
        שכיחות ההופעהשכיחות ההופעהשכיחות ההופעהשכיחות ההופעה        המבנההמבנההמבנההמבנהסוג סוג סוג סוג 

  )22/56( 39%        זיקה סה"כ זיקה סה"כ זיקה סה"כ זיקה סה"כ 
  )18/56( 32%  זיקת נושא

  )14/56( 25%  זיקת מושא
 )22/56( 39%        מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד 

  )42/56( 75%        סה"כסה"כסה"כסה"כ Whת ת ת ת שאלשאלשאלשאל

  )28/56( 50%  עליושאלה על צירוף פ
  )23/56( 41%  שאלת נושא

  )25/56( 45% שאלת מושא
 )27/56( 48%  שאלת נספח

  

לא נמצא , )12(ראו טבלה  Wh השונים עם תנועתמבנים השכיחויות ההופעה של כאשר השווינו בין 

  למיקוד,זיקת מושא ן ); בימדגמים 22-שני המבנים הופיעו במיקוד (הלמבני  זיקההמבני הבדל בין 

χ² = 2.62, p = .11 ,בין זיקת נושא לשאלת נושא,ו χ² = 0.96, p = .33.  שאלות מושא הופיעו במובהק

הופיעו במובהק מכל הסוגים  Wh שאלות. χ² = 4.76, p = .03, ביותר מדגמים בהשוואה לזיקות מושא

  .χ² = 14.58, p = .0001, י המיקודוהן ממבנ מכל הסוגים גבוהה יותר הן ממבני זיקהבשכיחות 

, אף אחד מהמבנים האלה לא Whהנגזרים בתנועת רבים לציין שעל אף שהילדים הפיקו משפטים  חשוב

אחר. בשאלות, למעט שאלה אחת, בכל מלא כלל תנועה חוצה של צירוף שמני מלא מעבר לצירוף שמני 

. בזיקות ומיקודים, מוגדר לקסיקאליתלא היה  ", כלומרמהאו ", "מי"את היה המקרים המושא שנע 

, הנושא שהמושא חלף מעליו היה כינוי גוף. האם במרבית המקרים, כאשר הצירוף השמני שנע היה מלא

עם נושא שהוא כינוי גוף? כלל וכלל לא. ניתן לומר שהדבר נגרם מכך שילדים מפיקים רק משפטים 

כל הילדים מלבד אחד, , SVבסדר  דגמים במשפטים הפשוטים ללא תנועהכאשר אנחנו מביטים במ

נוסף על . במשפטים הפשוטים הנושאמלא בעמדת  צירוף שמנישהפיקו משפט זיקה או שעבוד הפיקו 

במיקום המקורי של הרכיב לפני התנועה. , שבהן מילת השאלה נותרת Wh in situכך, לא הופיעו שאלות 

מפיקים את מילת השאלה בעמדת מושא  Whנות לעיתים בעלי ליקוי בתנועת בעוד שבמטלות מובְ 

)Friedmann, 2002 ככל הנראה ילדים שעדיין אינם יכולים להפיק את התנועה פשוט אינם מפיקים את ,(

  השאלה. 

  

  ללא תנועה מבני שעבוד 

) 32/56( 57%-הופיעו בללא תנועה מבני שעבוד : מסוגים שונים בוד ללא תנועהבוד ללא תנועהבוד ללא תנועהבוד ללא תנועהמבני שעמבני שעמבני שעמבני שעהשוואה בין השוואה בין השוואה בין השוואה בין 

-ברק הופיע (ללא תנועה) ) מהמדגמים ושעבוד לשם 32/56( 57%-מהמדגמים. שעבוד לפועל הופיע ב

. שעבודים לפועל p < .0001, ) מהמדגמים. ההבדל בין שתי ההתפלגויות נמצא מובהק3/56( 5%

("אני לא מילת שאלה  באמצעותשעבודים לפועל ו ("גם אני רוצה שהוא ימהר") השעבוד באמצעות ש'
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) מהמדגמים, כל אחד. שעבוד לפועל באמצעות 25/56( 45%-הופיעו ב יודעת איך פותחים את זה")

הופעותיהם של מבני השעבוד השונים אצל כל אחד  ).4/56מהמדגמים ( 7%-הופיע ב "םאִ "מילית ה

  מסוכמות בנספח ג'.מנבדקי המדגם 

נדרש שעבוד באמצעות ש'  "אמרתי לאמא שאני אלך לה")עקיף (בעוד שבדיבור : נוספותנוספותנוספותנוספות    השוואותהשוואותהשוואותהשוואות

 ).וכספיון שאל: למה אתה בוכה?""השעבוד ושינוי הכינויים, בדיבור ישיר אין עדות מפורשת לשעבוד (

דיבור  :χ² = 0.46, p = .50עקיף הופיעו בשכיחות דומה, דיבור מניתוח המדגמים עולה שדיבור ישיר ו

במדגמים שבדקנו . מהמדגמים) 14/56( 25%-ב –) מהמדגמים, ודיבור ישיר 11/56( 20%-עקיף הופיע ב

) מהמדגמים, 9/56( 16%-יחסי קדימות ברורים בין שני המבנים: דיבור ישיר בלבד הופיע בעלו לא 

  ). 5/56מהמדגמים ( 9% -ב יחד הופיעו המבנים) מהמדגמים. שני 6/56( 11%-ודיבור עקיף ב

גיל בהופיעו (הן באמצעות ש' השעבוד והן באמצעות מילת שאלה) לפועל שונים השעבודים הרא: גילגילגילגיל

שני הסוגים כל אחד מוממנו מופיע שעבוד מ( 3;3ניכרת כבר מגיל שעבוד השני סוגי התייצבותם של  .2;5

במחצית  דיבור ישיר ודיבור עקיף, הופיעו –תנועה סוגים נוספים של שעבוד ללא ). מהמדגמים 90%-ב

וחרת נראית כמאבדיבור הספונטאני  , בהתאמה), והתייצבותם2;9-ו 2;6ה של השנה השלישית (השני

ההופעה המאוחרת . )10(טבלה  עבור דיבור ישיר ואף מאוחר יותר עבור דיבור עקיףגיל חמש ביותר: 

להוות קושי  יםפעלי אמירה ופעלים מנטאליים, שיכול של מבנים אלה עשויה לנבוע מכך שהם כוללים

  זימנו שימוש בהם. שנדגמו, שלא האינטראקציות טבען של מעבור הילדים הצעירים, ו/או 

  

  למבני שעבוד ללא תנועה Whתנועת עם השוואה בין מבנים 

שני מקורות מרכזיים למורכבות תחבירית הם שעבוד ותנועה. בדקנו במדגמים איזה מסוגי המורכבות 

למשפטים עם ביחס  Wh ו סדר הרכישה של משפטים עם תנועתמופיע לפני האחר, ובאופן ספציפי, מה

לאור הממצא נו היו משפטים עם שעבוד לפועל. קכוללים תנועה, שברוב המדגמים שבדשעבוד שאינם 

השווינו  ,לבין מיקוד הושאין הבדל בסדר הרכישה בין זיקשלפיו שאלות נרכשות לפני זיקות ומיקודים, 

ממצאי הניתוח הזה מופיעים בתרשים ומיקוד.  האת רכישת השעבוד בנפרד לרכישת שאלות ולרכישת זיק

10.  

   



  סדר רכישת תנועות בעברית     144

 

 

  
Wh גילגילגילגיל         /זיקה/זיקה/זיקה/זיקהמיקודמיקודמיקודמיקוד שעבודשעבודשעבודשעבוד  שאלותשאלותשאלותשאלות
18    

20    

22    

22    

22    

23    

23    

23    

23    

23    

23    

24    

24    

24    

24    

25    

25    

26    

26    

27    

29    

30    

30    

30    

32    

33    

35    

35    

35    

35    

36    

36    

37    

37    

38    

39    

39    

39    

41    

43    

48    

51    

53    

57    

58    

58    

59    

61    

62    

63    

64    

67    

68    

68    

70    

73    

  לפי גילללא תנועה, וזיקות/מיקודים שעבוד , Whשאלות  הופעתדפוס  .10 תרשים
  ל הילד. תא לבן: המבנה לא הופיעהופיע במדגם ש תא תכול: המבנה
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המשפט המשועבד , ואילו 1;6הראשונה הופיעה במדגמים אצל הילדה הצעירה ביותר, בגיל  Whשאלת 

ההופעה המוקדמת יותר של שאלות  .2;5גיל כמעט שנה אחר כך, בהופיע במדגם (ללא תנועה) הראשון 

מבני שעבוד ללא תנועה הופיעו במובהק  -ביחס לשעבוד משתקפת גם בהופעת מבנים אלה במדגמים 

 )32/56( 57%לעומת  )42/56(מהמדגמים הכילו שאלות  Wh :75%בהשוואה לשאלות  בפחות מדגמים

אך  Wh) מהמדגמים הופיעה שאלת 11/56( 20%-. בχ² = 3.98, p = .046שהכילו שעבוד ללא תנועה, 

). 10) מהמדגמים הופיעו שני סוגי המבנים (תרשים 31/56( 55%-תנועה; בלא הופיע מבנה שעבוד ללא 

פסוקיות  86(וזה היה מדגם עם  Whרק במדגם אחד, לצד מבנה שעבוד ללא תנועה, לא הופיעה אף שאלת 

, אך חלק מהילדים שהפיקו Whעה הפיקו גם שאלות בלבד). כלומר, ילדים שהפיקו כבר שעבוד ללא תנו

  נרכשות לפני שעבוד. Whעדיין לא הפיקו שעבוד ללא תנועה. מכאן עולה כי שאלות  Whשאלות 

, 2;5הופיע במדגם מגיל (ללא תנועה) המשפט המשועבד הראשון לזיקה ומיקוד, כאמור,  בהשוואה

כאשר מתבוננים  .2;6 בגיל ו מיד לאחר מכן,הופיעומשפט המיקוד הראשון ואילו משפט הזיקה הראשון 

 32מדגמים מתוך  29-בניתן לראות כי  לפועלבזיקות ובמיקודים יחדיו ביחס למשפטים המשועבדים 

שבהם  31מדגמים מתוך  29-שבהם הופיע שעבוד ללא תנועה, הופיעו גם משפטי זיקה או מיקוד. ב

הפקת ללא שעבוד לפועל שלושה מדגמים שבהם הופק  היוהופיעו זיקה או מיקוד, הופיע גם שעבוד. 

כלומר, מהמדגמים עולה . לפועל שעבודהפקת זיקה או מיקוד, ושניים שבהם הופקו זיקה או מיקוד ללא 

גם בנתוני האורך של חמשת הילדים המדווחים בהמשך ניתן כי השעבוד מופיע יחד עם זיקה ומיקוד. 

מבני  ומהם הופיע ארבעהאצל  :זיקה/מיקוד קרובים מאדושל לפועל  לראות שזמני ההופעה של שעבוד

שלושה חודשים (מלבד נבדקת  עד, אבל בטווח זמן של אחריו -אחד ואצל  השעבודלפני  זיקה/מיקוד

  . חודשים לפני השעבוד הראשון) 5אחת שאצלה מיקוד אחד הופיע 

בדיבורם הספונטני של ילדים צעירים  אם כך, ניתן להצביע על הסדר הבא בהופעת שלושת סוגי המבנים

 זיקותלפועל יחד עם שעבוד ואחריהן מופיעים מבני  Whשאלות ראשונות מופיעות  דוברי עברית:

  ). 11-ו 10 ומיקודים (תרשימים

   

  

  הנבדקים. 56-מ 50, וזיקה/מיקוד אצל שעבוד ללא תנועה, Wh. שאלות 11תרשים 

 זיקה/מיקוד
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   מבנים עם תנועת פועל

משפטים עם  7בסך הכל ובכל המדגמים יחד הופיעו , מדגמים בלבד 4-מבנים עם תנועת פועל הופיעו ב

  .על אנאקוזטיבי)ופ עם ואחד פועל טרנזיטיביעם שניים  ,פועל אנארגטיביעם  הארבע( תנועת פועל

מבע , אך )ועם טריגר , עם פועל טרנזיטיבי2;1בגיל (יחסית מוקדם  ההופיעתנועת הפועל הראשונה : גילגילגילגיל

מכיוון שהוא יכול להיות מקרה בודד שנובע , על כך שכבר נרכשה תנועת פועלבהכרח זה אינו מעיד 

שהיה לא דקדוקי  VS, הופיע משפט נוסף בסדר 1;8בגיל דומה, ( .בגיל צעיר שיבושים בסדר המיליםמ

 VSשמבנה בסברה , ואי הדקדוקיות שלו עשויה לתמוך ללא טריגר וללא הקשר סיפורימכיוון שהופיע 

ההופעות הבאות של המבנים עם נצפו  5;7. רק בגיל )בגיל זה אינו בהכרח מעיד על רכישת התנועה

   ).11-ו 10 ת פועל (טבלאותתנוע

פשר אִ בראש המשפט ש טריגרכללו ת פועל תנועמשפטים עם הת בעשלושה מש: מאפייני תנועות הפועלמאפייני תנועות הפועלמאפייני תנועות הפועלמאפייני תנועות הפועל

   .(ללא טריגר) בהקשר סיפוריהופקו האחרים  ארבעת, ובהקשר סיפורי)מהם  אחד( הפועל את תנועת

  

 סמן היחסה "את"

. כבר שליטה בסמן היחסה מגיל מוקדם מאד הראוהילדים בדיבור הספונטני  גםהחזרה, כמו במטלת 

 המבעים של הילדים כוללים את סמן היחסה "את" במיקומים מתאימים ,מגיל שנה ועשרה חודשים

משפטים  395 -ו עם מושא בלתי מיודעמשפטים  328(שכללו  שניתחנופסוקיות ה 6400מתוך כל  .(בלבד)

 25 אשר המושא לא היה מיודע, ורקהופקו עם "את" כ) 1.2%, 4/328(משפטים  4, רק )מושא מיודעעם 

הוא רואה עם המושא "זה" (" הופקו בלי "את", כמעט כולם) 6.3%, 25/395(משפטים עם מושא מיודע 

). שאר המשפטים שהיה בהם מושא הופקו כשורה עם "את" כאשר המושא היה מיודע, וללא "את" זה"

כאשר המושא היה בלתי מיודע. ממצאים אלה מעידים על רכישתו המוקדמת מאד של סמן יחסת המושא 

  (ואולי גם על קושי בשלב המוקדם להתייחס לכינוי "זה" כאל שם עצם מיודע). בעברית
  

  
        נתוני אורךנתוני אורךנתוני אורךנתוני אורך

. אינדיווידואלית, נותחו נתוני אורך של חמישה ילדים: ארבע בנות ובן אחדהלצורך ביצוע ניתוחים ברמה 

בתדירות הדגימות ובכמות הפסוקיות בכל בין הנבדקים הבדלים ה. לאור פסוקיות 21,296כללו המדגמים 

  .שבועיים-יים ודוחודִש : ברמה האינדיווידואליתשל ניתוחים ערכנו שני סוגים דגימה, 

  

  מחמישה ילדים חודִשיים נתוני אורך

 גיל בחודשיםעבור כל אחד מחמשת הילדים נוצרו דגימות המקבצות את המדגמים הקיימים לאותו 

 36;0מגיל  כללה את כל הפסוקיות במדגמים שנאספו אצל ילד זה יםחודש 36הדגימה של גיל  (לדוגמה,

  .הז בניתוחמציגה את מאפייני הדגימות של הנבדקים אשר נכללו  31 טבלה 11.)36;30ועד גיל 

  

                                                 
בו נמצא הילד שהיה פועל יוצא של השלב השפתי פסוקיות במדגם  50-פחות מקיומן של ברוב המקרים מכיוון ש 11

. התבססות גם על מדגמים אלה פסוקיות 50-גם מדגמים עם פחות מ, כללנו בניתוח האורך מילי)-(לדוגמה, השלב החד
הפסוקיות מיעוט הופעת מבנים שונים. מדגמים אשר לגביהם היה חשש כי המוקדם של פרופיל החשובה לצורך שרטוט 

לא נכללו לניתוחים. במקרים מסוימים בוצע איחוד מדגמים, שלא עודדה הפקות מספיקות מאפייני האינטראקציה נגרם מ
  פסוקיות. 200-דגימה הוגבלה לכל ימים.  מחמישהם מתפרשים על יותר מאוחדים אינהמדגמים הבתנאי ש
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   שנכללו בניתוח נתוני האורך . מאפייני הדגימות של חמשת הילדים13 טבלה
  )CHILDES, Berman, 2004a, 2004b(מתוך 

        מיןמיןמיןמין        ילד/הילד/הילד/הילד/ה
טווח טווח טווח טווח 
            דגימותדגימותדגימותדגימות

        (חודשים;שנים) (חודשים;שנים) (חודשים;שנים) (חודשים;שנים) 

מספר מספר מספר מספר 
        דגימותדגימותדגימותדגימות

טווח מספר טווח מספר טווח מספר טווח מספר 
פסוקיות פסוקיות פסוקיות פסוקיות 
        לדגימהלדגימהלדגימהלדגימה

        ממוצעממוצעממוצעממוצע
ית ית ית ית ייייסטסטסטסט

        תקןתקןתקןתקן
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 

        פסוקיותפסוקיותפסוקיותפסוקיות

1;7–2;11  נקבה  הגר  17 29-817 399 246 6,780 
1;9–3;0  זכר  לאור  16 248-959 576 186 9,222 

1;5–2;9  נקבה  ליאור   17 7-239 108 76 1,832 
1;8–2;7  נקבה  נעמה  12 11-308 135 103 1,621  
1;4–2;5  נקבה  סמדר  12 0-400 153 148 1,841 

  

, לצד הממצאים מראים כיסוגי המבנים השונים אצל חמשת הילדים.  שלמסכם את הממצאים  12תרשים 

 מציגים את דפוס השימוש הבא במבנים השונים:רוב הילדים הבדלים אינדיווידואליים מסוימים, 

, אחריהם או יחד אתם מופיעים מבנים Aראשונים מופיעים מבנים ללא תנועה תחבירית ומבנים עם תנועת 

, ללא תנועהלאחר מכן מופיעים שעבודים  .Whת ושאלהמקרים המכריע של ברוב  היוש, Whעם תנועת 

האחרונים להופיע כל הילדים המבנים עם תנועת פועל הם אצל  .יחד עם זיקות ומיקודיםפחות או יותר 

  גם בשלבים מוקדמים יותר). VSשל משפטים בסדר הופעות אקראיות  היו מספראצל לאור אם כי (

  

 סמדרסמדרסמדרסמדר  נעמהנעמהנעמהנעמה ליאורליאורליאורליאור  לאורלאורלאורלאור  הגרהגרהגרהגר  גיל

                                      S  A  Wh ש V  

16                      S  A  Wh ש V              
 

      

17                         
            

 
      

18  S  A  Wh ש V               S  A  Wh ש V            

19      
              

                  

20      S  A  Wh ש V      
              

21                
             

22                
                    

23                
                    

24                
                    

25                
                   

26                
                    

27                
                    

28                
                    

29                
                    

30                
                    

31                
                    

32                
                   

33                
                    

34                                         

35                                         

36 
                                         

  . סדר הופעה של מבנים שונים: נתוני אורך מחמשת הילדים12 תרשים
S ;מבנים פשוטים ללא תנועה=A מבנים עם תנועת=A ) משפטים עם פעלים אנאקוזטיביים בסדרSV(;Wh  מבנים עם תנועת=Wh ;

  =מבנים עם תנועת פועלV= שעבוד לפועל ללא תנועה;  ש
  12.פועל אנאקוזטיבי כך שבמדגם לא היה אףל ע ,Aבמקרה של תנועת  ,אודגימה חסרה,  מצייניםם תאים אפורי

                                                 
חודשים את המבע "אורי יפול" כשהכוונה, לפי ההקשר המצוין, להריסת המגדל על ידי אורי  23נעמה הפיקה בגיל   12
  .A), ולכן מבע זה לא סווג כמקרה של תנועת "אורי יפיל את המגדל"(
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  משני ילדים שבועיים-דו אורךנתוני 

בתדירות גבוהה שפתם נדגמה אשר  כל נתוני האורך הקיימים עבור שני ילדיםאת  כללנו ח נוסףבניתו

שתי  –קובצו לדגימות מקובצות  CHILDES-בהשניים עבור כל המדגמים הקיימים  .אורול גר: המאוד

 דגימות מקובצות לחודש. הדגימה הראשונה כללה את כל המדגמים בשבועיים הראשונים של החודש

מציגה את מאפייני  14 טבלהחודש. אותו את כל המדגמים בשבועיים האחרונים של  –ה י, והשנים)(בגיל

  . הנתונים שנותחו

  גר ולאור: מאפייני הדגימות של ה2אינדיווידואלית  . רמה14 טבלה

        מיןמיןמיןמין        ילד/הילד/הילד/הילד/ה
טווח טווח טווח טווח 
    דגימותדגימותדגימותדגימות

            יםיםיםיםבגילבגילבגילבגיל

מספר מספר מספר מספר 
        מדגמיםמדגמיםמדגמיםמדגמים

        דגימות מקובצותדגימות מקובצותדגימות מקובצותדגימות מקובצות
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 

        פסוקיותפסוקיותפסוקיותפסוקיות
מספר מספר מספר מספר 
    דגימותדגימותדגימותדגימות

        מקובצותמקובצותמקובצותמקובצות

טווח מספר טווח מספר טווח מספר טווח מספר 
פסוקיות פסוקיות פסוקיות פסוקיות 
        לדגימה לדגימה לדגימה לדגימה 

        ממוצעממוצעממוצעממוצע
סטית סטית סטית סטית 

        תקןתקןתקןתקן

 6,780 139 219 29-549 31  114  1;7–2;11  נקבה  גרה
  9,222 107 297 114-538 31 79  1;9–3;0  זכר  אורל
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        מסוגים שוניםמסוגים שוניםמסוגים שוניםמסוגים שוניםסדר הופעה של תנועות סדר הופעה של תנועות סדר הופעה של תנועות סדר הופעה של תנועות 

  .הגר ולאורמציג את סדר ההופעה של תנועות מסוגים שונים אצל  13תרשים 

        הגרהגרהגרהגר

  דגימהגיל 
  (ח')

S  A   שאלות
Wh 

מיקוד/ 
  זיקה

  V 'ש

19-19.5       

19.5-20       

20-20.5       

20.5-21       

21-21.5       

21.5-22       

22-22.5       

22.5-23       

23-23.5       

23.5-24       

24-24.5       

25-25.5       

25.5-26       

26-26.5       

26.5-27       

27-27.5       

27.5-28       

28-28.5       

28.5-29       

29-29.5       

29.5-30       

30-30.5       

30.5-31       

31-31.5       

31.5-32       

32-32.5       

32.5-33       

33-33.5       

33.5-34       

34-34.5       

35-35.5       
  

  

  

  

  

        לאורלאורלאורלאור

  דגימהגיל 
  (ח')

S  A   שאלות
Wh 

מיקוד/ 
  זיקה

  V  'ש

21-21.5       

21.5-22       

22-22.5       

22.5-23       

23-23.5       

23.5-24       

24-24.5       

24.5-25       

25.5-26       

26-26.5       

26.5-27       

27-27.5       

27.5-28       

28-28.5       

28.5-29       

29-29.5       

29.5-30       

30-30.5       

30.5-31       

31-31.5       

31.5-32       

32-32.5       

32.5-33       

33-33.5       

33.5-34       

34-34.5       

34.5-35       

35-35.5       

35.5-36       

36-36.5       
36.5-37.5       

 

  . סדר הופעה של תנועות מסוגים שונים13 תרשים
   אנאקוזטיבי פועלאף  הלא כלל שהדגימה מצייניםאפורים  תאים

  
        

   עם פועל אנאקוזטיבי Aתנועת 

עם פועל VS -ו SVכמו בניתוח הקבוצתי, גם בניתוח האורך ניתן לראות כי אין הבדל בין סדר המילים 

; אצל VSבסדר  14-ו SVמדגמים היו בסדר  13 אצל הגרמלא.  הוא צירוף שמניאנאקוזטיבי ונושא ש

  שני המבנים,ללא הבדל מובהק בין , אצל שניהם VSבסדר  21-ו SVהיו בסדר  20לאור 

77. ≥ , p0.08 ≤ 2χ.  

 VSממצא זה הוא שונה בתכלית מסדרי המילים שהופקו במשפטים עם פעלים אנארגטיביים, שם הסדר 

עם  SVמבנה ו, כלשה אנארגטיבידגימות עם פועל  31מתוך : C-הוא בהכרח תוצאה של תנועת פועל ל
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מהדגימות אצל לאור. לעומת  )28/31( 90%-מהדגימות אצל הגר וב 100%-ל אנארגטיבי הופיע בפוע

במובהק  - אצל לאורארבע וב, דגימות אצל הגרשתי ברק פועל אנארגטיבי הופיע  עם VS מבנהזאת, 

כך עדות נוספת לזוהי . p < .001 ,עבור כל אחד מהילדים VSפחות ממבנים עם פועל אנאקוזטיבי בסדר 

  לבין פעלים אנארגטיביים.בין פעלים אנאקוזטיבים שילדים מבחינים בשלב מוקדם מאד 

כמו במדגמים הקבוצתיים, ניתן גם כאן לראות שהגר ולאור רכשו את התנאים לגבי סדר ההופעה של 

(בהתאמה)  21-ו 14כינוי ביחס לפועל אנאקוזטיבי כבר בגיל מוקדם מאד, ובעוד שהם הפיקו, כאמור 

 VS הם לא הפיקו סדר), VS( אנאקוזטיביהפועל מלא הופיע אחרי ה צירוף שמנימדגמים שבהם נושא 

   13עם כינוי.עם הפועל האנאקוזטיבי 

  

   Whתנועת 

הגר מבנה אצל לאור. אצל מהמדגמים  58%-מהמדגמים אצל הגר, וב 36%-מיקוד הופיע ב: מיקודמיקודמיקודמיקוד

או  כל משפטי המיקוד כללו נושא כינוי גוף. 2;1בגיל  –ואצל לאור  1;9המיקוד הראשון הופיע בגיל 

   .נושא לא מפורש

 לאחר מכןפחות משבועיים ש". ) הייתה מסוג "שיֵ 2;1הזיקה הראשונה שהופיעה (בגיל הגר אצל : ההההזיקזיקזיקזיק

 - ת מושאוזיקו ) מהדגימות6/31( 19%-ב והופיע . זיקות נושאישיר ללא כינוי מוסבהופיעה זיקת מושא 

מבנה אצל לאור  .p100. = 2χ , = .76, הזיקותבין שני סוגי ) מהדגימות, ללא הבדל מובהק 317/( %23-ב

 29%-ב והופיע. זיקות הנושא הופיע בגיל שנתיים וחודשייםהזיקה הראשון היה מסוג זיקת נושא, והוא 

 p, בין שני סוגי הזיקות), ללא הבדל מובהק 4/31מהדגימות ( 13%-ב - זיקת מושאו מהדגימות )9/31(

זיקת מושא מסוג שתיים, שלושתן  –הגר הפיקה זיקה לא תקינה אחת ולאור לאורך המדגמים,  .21. =

השמטת צירוף היחס הכולל את הכינוי המוסב היא אופיינית להפקת זיקות מושא ( עקיף ללא כינוי מוסב

 ;1983הרצברג, , דוברי עבריתתקינים מבוגרים בהפקות של מופיעה גם לעתים עקיף של ילדים, והיא 

Costa et al., 2014(.  

) מהדגימות אצל 27/31( 87%-) מהדגימות אצל הגר, וב26/31( 84%-הופיעו ב Whשאלות : שאלותשאלותשאלותשאלות

שנה ואחד עשר , ואצל לאור בגיל שנה ושמונה חודשים ראשונה הופיעה אצל הגר בגיל Whשאלת לאור. 

 48%-במהדגימות, ושאלות מושא הופיעו  )16/31( 52%-אצל הגר, שאלות נושא הופיעו ב. חודש

אצל לאור, שאלות  יתה הראשונה להופיע מבין שני סוגי השאלות.ימהדגימות. שאלת נושא ה )15/31(

להבדיל מהדגימות.  )21/31( 68%-מהדגימות, ושאלות מושא הופיעו ב )17/31( 55%-נושא הופיעו ב

אצל שני הילדים לא  מבין שני סוגי השאלות.להופיע יתה הראשונה ישאלת מושא המהגר, אצל לאור 

אחת) לכל שאלות הנושא והמושא (פרט  ).p1.9 ≤ 2χ , ≤ .3נמצא הבדל מובהק בין שני סוגי השאלות (

: "איזה מושא"איזה" אשר הופקו על ידי שני הילדים היו לא רפרנציאליות. שאלה רפרנציאלית (שאלת 

, אך גם היא לא כללה תנועה )2;6 רק במדגם אחד (אצל הגר, בדגימה בגיל ה) הופיעצבע אני אוהבת?"

  . חוצה מכיוון שהנושא היה כינוי גוף

ברמה  מה שנמצא, בהתאם לזיקותהמיקודים וההופיעו לפני  Whאם כך, אצל שני הילדים שאלות 

או בין זיקות  בהתאם לדפוס הקבוצתי, לא נמצא הבדל בין שאלות נושא ומושאוגם כן,  . כמוהקבוצתית

                                                 
 נשפך לי הזה" שהוא קביל בשפת המבוגרים." את המשפט הגר הפיקה פעם אחת 13



 151     רזניק ופרידמן

 

הם צירופים עם תנועה חוצה שבה שני הארגומנטים  Whלא הופק אף מבנה של תנועת  .נושא ומושא

  .שמניים מלאים

  שעבוד ללא תנועה

 68%-אצל לאור, שעבוד לפועל הופיע ב מהדגימות. )17/31( 55%-אצל הגר, שעבוד לפועל הופיע ב

עות מילת שאלה, והוא . אצל שני הילדים, השעבוד הראשון לפועל היה שעבוד באמצמהדגימות )21/31(

 2;3ובגיל  הגר אצל 2;2יל גבהופיע לראשונה  ש' השעבודבאמצעות שעבוד לפועל . 1;11 הופיע בגיל

  במדגמים.  שיעבוד לשם לא הופיע כלל. אצל לאור

  

  למבני שעבוד ללא תנועה Whתנועת השוואה בין מבנים עם 

שעבוד הלפני ראשונות, הופיעו  Whשאלות  , בדומה לממצאים מהמדגמים הקבוצתיים,אצל שני הילדים

מבני שעבוד לפועל ומבני זיקה/מיקוד הופיעו אחרי השאלות, ביחד לפועל ולפני מבני זיקה/מיקוד. 

אצל לאור, וחודש לפני המיקוד הראשון,  הופיעההראשונה  Whבטווח של חודשיים. אצל הגר, שאלת 

השעבוד הראשון הופיע אצל הגר חודשיים שון. ראשונה הופיעה שבועיים לפני השעבוד הרא Whשאלת 

אחרי הופעת המיקוד הראשון וחודשיים לפני הופעת הזיקה הראשונה, ואצל לאור חודשיים לפני הופעת 

  המיקוד ושלושה חודשים לפני הופעת הזיקה.

  

  תנועת פועל

 3מדגמים, סה"כ שני ב הגראצל בלבד (אנארגטיבי עם פועל תנועת הפועל הופיעה עבור שני הילדים, 

שלוש תנועות הפועל ). , עם תנועת פועל אחת בכל מדגםמדגמים הארבעב - לאוראצל ל; ועתנועות פ

. לאור הפיק שתי תנועות )ללא טריגר(תנועות הפועל של לאור הופקו בהקשר סיפורי ים משל הגר ושתי

ה ללא הקשר זה. תנועת הפועל הראשונה של הגר אחת בהקשר סיפורי ושני –נוספות עם טריגר פועל 

חשוב לציין כי סביב גיל זה לאור הפיק גם מבנים לא תקינים . 1;11בגיל  –ושל לאור  2;8הופיעה בגיל 

(ללא טריגר וללא הקשר סיפורי), לכן גם בהפקה מוקדמת זו של תנועת פועל אצל לאור ניתן VS בסדר 

   שפט.לראות עדות לשיבוש בסדר המילים במ

  

 תתתתספונטניספונטניספונטניספונטני    : מדגמי שפה: מדגמי שפה: מדגמי שפה: מדגמי שפהסיכוםסיכוםסיכוםסיכום

, ונתוני אורך של חמישה ילדים נוספים 1;6–6;1 ילדים דוברי עברית בני 56של מדגמי השפה ניתוח של 

  :של הופעת מבנים תחביריים בדיבור הספונטני סדר הבאהעלה את ה

פשוטים ללא תנועה רובם המכריע של הנבדקים הפיקו מבנים : ראשונים מופיעים המבנים ללא תנועה. 1

  .הם הופיעו בכל מדגם ירית, ומראשית שנת החיים השלישיתתחב

בדיבורם הספונטאני של הילדים, , וAמופיעים מבנים עם תנועת אחריהם מיד או עם המבנים הפשוטים . 2

דפוסי . raisingאו מבני  משפטים בסביללא הופיעו  – מיוצגת בעזרת פעלים אנאקוזטיבייםה זו תנוע

ההפקה של מבנים עם פעלים אלה מלמדים כי הילדים מבחינים בין פעלים אנאקוזטיביים לפעלים 

עם הפעלים האנאקוזטיביים, לצד הופעות בודדות בלבד  VSאנארגטיביים, ומכאן ריבוי ההפקות בסדר 

כינויים ילדים גם רגישים מן ההתחלה לחוקי התפוצה של  עם הפעלים האנארגטיביים. VSשל הסדר 

כמקובל בשפת המבוגרים, שמות עצם לפני ואחרי הפועל  ,ומפיקים לעומת שמות עצם בעברית
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שמות פרטיים ושמות בני משפחה) כינויים דאיקטים, האנאקוזטיבי (במידה שווה), וכינויים (כינויי גוף, 

  רק לפני הפועל האנאקוזטיבי.

, 1;6, אשר מופיעות כבר בגיל שאלות – Wh מופיעים מבנים עם תנועת Aאחרי המבנים עם תנועת . 3

הילדים משתמשים במגוון (זיקות ומיקודים).  Whת כשנה לפני הופעתם של מבנים נוספים הנגזרים בתנוע

סוגים שונים של  בין, ללא יחסי קדימות (נושא, מושא, נספח, כן/לא, ועוד)שאלות מראשית הופעתן 

-השאלות של הילדים שנבדקו למעט אחת היו לא כלשאלות, כולל שאלות נושא ושאלות מושא. 

   .5;8 בתנבדקת  אצל ) הופיעהמושא "איזה"שאלה רפרנציאלית אחת בלבד (שאלת  רפרנציאליות.

הוצגו, . מבני שעבוד ללא תנועה יחד עם זיקות ומיקודים ללא תנועהעבודים מופיעים שאחרי השאלות . 4

השעבוד ומילות שאלה,  ש' אמצעי השעבוד הבולטים היולפועל. בין  ברובם המכריע, על ידי השעבוד

זיקה, מיקוד  - שהילדים הפיקו Whתנועת אף אחד מהמשפטים שנגזרים בללא הבדלי שכיחות ביניהם. 

זיקות לא . כלומר תנועה של מושא לקסיקאלי מעל נושא לקסיקאלי ,לא כללו תנועה חוצה –ושאלה 

  .היו נדירות מאד תקינות

נמצאה קשורה להופעת  C-תנועת פועל להופעת  .C-ל נועת פועלתהתנועה האחרונה שמופיעה היא . 5

מופיעה לאחר  C-כלומר, תנועת פועל ל, ולא בגיל הילד. ת המבניםהמבנה הקודם לו בהיררכית הופע

  שהופיעו כבר משפטי הזיקה והמיקור, אך לא בגיל ספציפי.

חוצה, כך שנראה שמבנים אלה נרכשים  Whבטווח הגילים שבדקנו עדיין לא הופיעו משפטים עם תנועת 

  מאוחר יותר מגיל שש.

        

            דיוןדיוןדיוןדיון

צעירים מסוגים שונים על ידי ילדים ושעבודים תנועות  ה שלרכישלבדוק את סדר ההייתה  זהמחקר מטרת 

נרכשים מבנים פשוטים ללא תנועה תחבירית, מפיקים כבר אחרי שהילדים מיד  נמצא כי דוברי עברית.

(תנועת  Spec-CP מבנים עם תנועה לעמדתנרכשים ), אחריהם Aעם תנועה לעמדת נושא (תנועת מבנים 

Wh ואחרונים נרכשים מבנים עם תנועת פועל לראש (C.  התקבל התחביריות סדר זה ברכישת התנועות

   .של ילדים ספונטניהדיבור הן במטלה מובנית של חזרה על משפטים והן ב

אפשרו, לראשונה, לבסס אמפירית התארגנות תיאורטית של התנועות על ממצאי המחקר כי  חשוב לציין

נמצאו  :משפטים שכוללים אותה תנועה נרכשו ביחדחזרה הבמטלת ראשית, נמצא כי . פי סוגים שונים

לא לפשוטים מבנים ( השייכים לאותו סוגקשרים חיוביים מובהקים בין מספר החזרות הנכונות על מבנים 

מבנים : זיקת נושא, זיקת מושא ומיקוד; Whתנועת עם מבנים ; SVואנארגטיבי  SVOטרנזיטיבי : תנועה

שלושה גורמים בנוסף, ניתוח הגורמים הניב . )VSואנארגטיבי  VSOטרנזיטיבי : תנועת פועלעם 

 Whללא תנועה, מבנים עם תנועת פשוטים בחזרה על משפטים: מבנים הילדים  יהמסבירים את ביצוע

התארגנות שנית,  מבנים שונים נרכשים לפי התנועה שבה הם נגזרים. ,תנועת פועל. כלומרמבנים עם ו

משפטים המלמד כי הופעתם של המבנים השונים לפי שלושת הסוגים השונים משתקפת בסולם גוטמן 

אשר בתורם מהווים תנאי , Wh הכרחי להופעתם של מבנים עם תנועתוהינה תנאי מקדים  A תעם תנוע

יחסי קדימות אלה התקבלו עבור כל הילדים . C-תנועת פועל ללהופעתם של מבנים עם מקדים והכרחי 

החזרה על מבנים בנוסף,  .תספונטניהשפה הממדגמי  89%-הם נמצאו גם בבמטלת חזרה ו אשר השתתפו

ומחזרה על מבנים עם תנועת  Whהייתה במובהק טובה יותר מחזרה על מבנים עם תנועת  Aעם תנועת 
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הייתה טובה במובהק מהחזרה על מבנים עם תנועת פועל  Wh, והחזרה על מבנים עם תנועת C-פועל ל

ממצאים אמפיריים בכלומר, ההבחנה התיאורטית בין התנועות משלושת הסוגים השונים נתמכת . C-ל

  . C-ל ותנועת פועל Wh, תנועת Aתנועת הבא: מתחום רכישת השפה, ורכישתן בעברית מאופיינת בסדר 

משפטים הילדים התקשו בחזרה על משפטים אשר כללו תנועה בהשוואה לנמצא כי  באופן כללי

ועם תנועת פועל  Whת ות של הילדים מבנים עם תנועספונטניהפקותיהם הגם ב(. מקבילים ללא התנועהה

תנועה תחבירית . המסקנה היא כי )מקביליהם ללא תנועהבהשוואה להופיעו בשכיחות נמוכה יותר 

לפיו  . חיזוק לטענה זו מהווה הממצאבהפקת המבנים לקושי אצל הילדים ם(מסוגים מסוימים) היא הגור

  לאחר מקביליהם ללא התנועה. מופקים מבנים עם תנועה 

של  ספונטנידיבור וההופעה ב Whעל מבנים עם תנועת המוצלחת  חזרההא כי ממצא חשוב נוסף הו

מבנים עם  תמבטיחים הצלחה בהפק אינםעדיין מבני שעבוד ללא תנועה של ו Whמבנים עם תנועת 

בהשערה בדבר קיום  ממצאי המחקר תומכים .C תנועת פועל לראש -תנועה לאותו צומת אך מסוג אחר 

 ;Déprez & Pierce, 1993; Pierce, 1992a(הקטגוריות הפונקציונאליות בעץ התחבירי של ילדים צעירים 

, 2003baSoares, 2003(  לפחות מהשלב שבו הם מסוגלים להפיק תנועתhW בוד ללא עו/או מבני ש

קיימים, ישנן תנועות  כל הצמתים בעץ התחבירי כברבו מכך ניתן ללמוד כי גם בשלב ש 14.תנועה

או אין תנועה,  CPאם כן, לא ניתן לומר שלילדים צעירים אין צומת  .ןשהילדים עדיין מתקשים בהפקת

, ביחס לסוגי תנועות CP-בתוך צומת הביחס לעמדות שונות  –וההבחנות חייבות להיות עדינות יותר 

  צירוף שמני מלא או לא). –שונים, וביחס למאפייניהם של הצירופים שנעים בתנועות השונות (למשל 

של תנועות רכישה מוקדמת יותר כי הילדים הראו עולה וגם מהדיבור הספונטני ממטלת החזרה גם  ,בנוסף

  תנועת הפועל. ביחס ל) Wh-ו A(תנועות הצירופים השמניים 

ביצועי הילדים במטלת  מצליחים בהפקת מבנים מורכבים יותר?האם ככל שהילדים גדולים יותר הם 

לא נמצאו קשרים מובהקים בין  2;4–3;10עבור בני החזרה מספקים תשובה חד משמעית לשאלה זו: 

  מספר החזרות הנכונות לבין הגיל. 

קה יותר לתהליך הרכישה בהקשר הממצאים ממדגמי שפה ספונטאנית מאפשרים להתייחס בצורה מעמי

גיל ההופעה הראשונה של המבנה, גיל , וזה תוך שימוש בשלושה פרמטרים עיקריים: הילד לגיל

שמעליו הרוב המכריע של הילדים כבר מפיקים את המבנה, והטווח בין שני  התייצבות השימוש במבנה

. עבור רובם המכריע של המבנים הגילים הללו, שבו חלק מהילדים מפיקים את המבנה וחלק עדיין לא

כלומר, לצד הסדר הרלוונטיים, בין הופעת המבנה לבין הגיל בטווחי הרכישה מובהקים לא נמצאו קשרים 

למשל שגיל המינימום להופעת  נמצא :רכישתם גילברכישת המבנים השונים, ילדים מראים שונות רבה ב

, אבל בין שנתיים וחצימגיל  Whשאלות ילדים כבר מפיקים מה 92%-ו הוא שנה וחצי, Whשאלות 

משועבד  משפטהפיק אף ילד לא , גיל. באופן דומהלבין  Whבין הופעת שאלות הגילים הללו, אין מתאם 

ישנה תקופה שבה אין כל  ,של משפט משועבד אבל אחרי הגיל שבו ראינו הופעה אחת ,לפני גיל שנתיים

גם במבנים עם  את המבנה. יםכשומתאם עם גיל הילד, ואז, בגיל מסוים ניתן לומר שכל הילדים כבר ר

ע ככל הנראה רואים כלל מתאם עם גיל, והדבר נוב, לא Aחלה תנועת  הם, שבSVפועל אנאקוזטיבי בסדר 

                                                 
, עם פעלים אנאקוזטיבים) SV(כלומר משפטים בסדר  Aבו הילדים מסוגלים להפיק רק משפטים עם תנועת שלגבי השלב  14

, וכמה קטגוריות Spec-IP-לעד או שמא הוא נע  Spec-VP-עדיין נותרות פתוחות השאלות האם הארגומנט נע ל
  בשלב זה. פונקציונאליות קיימות
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מכך שכבר מהרגע שילדים מצרפים שתי מילים יחד, את הפועל והשם, הם כבר מסוגלים לעשות תנועת 

A.יםמתיישב םאינ אלה יםממצא , ולכן כבר מגיל שנה וחצי לא רואים כלל מתאם להפקת מבנה זה עם גיל 

 & Borer & Wexler, 1987; Hirschלדוגמה, ( גיל הילדלנה זה או אחר בבמשליטה  לקשרניסיון העם 

Wexler, 2006( מותנית ברכישת שליטה במבנה הקודם  ספציפיהצלחה בהפקת מבנה ה מלמדים כי, אלא

   לו בהיררכית המבנים.

ותנועת פועל  Wh, תנועת A: תנועת במחקר זה יםשלושת סוגי התנועות הנדונב נביט כעת ביתר פירוט

לתופעת ההשמטות כתלויה ביכולת תחבירית נתייחס לאחר מכן . , וביחס בינן לבין שעבוד לפועלC-ל

  . ולהשלכות יישומיות של ממצאי המחקר של הילד

  

 Aתנועת תנועת תנועת תנועת 

 ,Borer & Wexler, 1987; Wexler(מתפתחים עם הגיל עקרונות התחביר גישת ההבשלה דוגלת בכך ש

לפי ו(שנים  4-5מבשילה רק בסביבות גיל  Aת יכולת ליצור משפטים עם תנועה, בורר ווקסלרלפי . )1994

 ;Borer & Wexler, 1987( )7לא לפני גיל , raisingעל הבנה של מבני  המתבססת, יותר הטענה העדכנית

Hirsch & Wexler, 2007( . בעוד שהמחקר הנוכחי מאשש את הטענה הבסיסית שלפיה התחביר מבשיל

מהילדים שהיו  93%: )7(או  4-5מבשילה רק בגיל  Aשתנועת טענה את הסותרים  וממצאיעם הגיל, 

גם בהפקותיהם ). SVאנאקוזטיבי מבנה ( Aמשפטים המערבים תנועת לחזור על הצליחו  4צעירים מגיל 

 90%ארגומנט, אשר הפיקו במדגמיהם פעלים אנאקוזטיביים עם , 4ות של ילדים צעירים מגיל ספונטניה

האם יתכן כי הצלחה זו של הילדים . SVהפיקו משפטים עם פעלים אנאקוזטיביים בסדר דים מהיל

 ניתוח שגוי שלר של תוצמאשר  רלא יותהיא  SVלהפיק מבנים עם פעלים אנאקוזטיביים בסדר הצעירים 

 .Babyonyshev et alעל ידי  ה, אשר הועלתפעלים אנארגטיביים? השערה זופעלים אנאקוזטיביים כ

אשר מראים כי הילדים הצעירים עושים הבחנה בין  ,עומדת במבחן ממצאי המחקר הנוכחיאינה , (2001)

המבנים עם פעלים ות של הילדים, ספונטניבהפקותיהם הפעלים אנאקוזטיביים לפעלים אנארגטיביים. 

כמעט ולא מבנים עם פעלים אנארגטיביים הואילו , VSוהן בסדר  SVאנאקוזטיביים הופקו הן בסדר 

משפטים עם פעלים אנאקוזטיביים, ילדים מבחינים בינם מתחילת ההפקה של כלומר, . VSהופקו בסדר 

עם פעלים אנאקוזטיביים נובעת  SVשההפקה המוקדמת של יסוד לטענה אין לבין פעלים אנארגטיביים, ו

  פעלים אנאקוזטיביים כפעלים אנארגטיביים. מכך שהילדים מנתחים בשלב זה 

וצגה רובה ככולה על ידי משפטים עם פעלים ה Aתנועת  ,של הילדיםשפה המדגמי לציין כי ב מעניין

 לא הופיע כלל אצלפועלי מבנה סביל . raising שיתכן שהוא מבנה אחד , והופק רק מבנהאנאקוזטיביים

 ,ה העברית בכלללגבי תפקיד הסביל בשפבספרות ממצא זה תואם את המדווח . מהנבדקים אף אחד

   .)Jisa et al., 2002; 1981; ברמן ושגיא, 1997ברמן, ; 2001סמיקט, -איל( ובשפת הילדים בפרט

ממצא זה מצטרף לעדויות קיימות בדבר . Aיכולת לייצג תנועת דוברי עברית לסיכום, לילדים צעירים 

  ;Adragão & Costa, 2004( , הן בעברית והן בשפות אחרותבגיל צעירזו  קיום יכולת

Costa & Friedmann, 2009, 2012; Déprez & Pierce, 1993; Fox & Grodzinsky, 1998; Friedmann, 

2007; Friedmann & Costa, 2011; Lorusso et al., 2005; Pierce, 1992a; Sano et al., 2001; Shimada 

& Sano, 2007( .  
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            Whתנועת תנועת תנועת תנועת 

נמצא כי סוגיהם השונים. על  ושאלות מיקודים, זיקות: Whבדק מגוון מבנים הנגזרים בתנועת זה מחקר 

ילדים.  של הן הראשונות להופיע בשפתם הספונטאנית Wh שאלות, Whמבין המבנים הנגזרים בתנועת 

מחצית כהחלו להופיע כבר במדגמים המוקדמים ביותר, בגיל שנה וחצי, הופיעו ב Whשאלות 

 92%(גיל שנתיים וחצי החלו להופיע כמעט בכל המדגמים סביבות מהמדגמים עד גיל שנתיים וחצי, ומ

עם הופעות  ,כבר בגיל צעיר מאודדוברי עברית ילדים גם מבני זיקה ומיקוד מופקים על ידי מהמדגמים). 

המתיישבים עם  יםמצאממכן ( ראשונות בסביבות גיל שנתיים וחצי, ושונות גדולה בין הילדים לאחר

  ;Adragão & Costa, 2004 אצל Carrilho, 1994 ;1983הרצברג,  ;1997ברמן,  ,המדווח בספרות

Friedmann, Aram, & Novogrodsky, 2011; McKee et al., 1998 Soares, 2003a, 2003b(.  

לא נמצאו הבדלים  )Whנגזרים בתנועת שכולם ( בדקנו זיקות נושא ומושא ומיקודיםשבה במטלת החזרה 

, ונמצאה עקיבות פנימית גבוהה המעידה על כך כי שלושת המבנים הכוללים אלהמובהקים בין מבנים 

  תם של שלושת מבנים אלה. בהקשר להופע דומה תמונה הניב שפה מדגמי ניתוח .יחדיותנועה זו נרכשים 

קת מושא נראה היה שזי פחות או יותר יחד ברוב המדגמים. בחלק מהמדגמים הופיעו יםמיקודהות וזיקה

, ואילו במדגמים אחרים זיקות המושא הופיעו יחד איתן או אפילו לפני זיקות זיקות נושאמגיעה אחרי 

הספונטנית. נראה, אם כן, שגם  בין זיקות נושא וזיקות מושא בהפקההנושא, כך שלא ניתן לקבוע סדר 

  בחזרה וגם בדיבור הספונטני, מופיעים המיקודים והזיקות מהסוגים השונים באותו שלב. 

 הבדל מובהק בשכיחות ההופעה של זיקת מושא ישיר (עם וללא כינוי מוסב) וזיקת מושא עקיףמצאנו לא 

נים נראה שקשה יותר מעניין לציין כי על אף שבמבדקים מובְ . )Costa et al., 2014בדומה לממצאים של (

פיק זיקות , וישנו שלב שבו הם מעדיפים להלילדים להפיק משפטים עם זיקת מושא ללא כינוי מוסב

, );Varlokosta & Armon-Lotem, 1998 Friedmann et al., 2009 ,למשל ,(ראומושא עם כינוי מוסב 

במקום ילדים לא הפיקו זיקות מושא עם כינוי מוסב ה .שונה בתכלית יתהיהתמונת ההפקה הספונטנית 

מזיקת מושא פעמים פחות במובהק הופיעה מושא ישיר עם כינוי מוסב זיקת  :ללא כינוי מוסבקת מושא זי

וכינוי  לקסיקלי עם ראשישיר הפיקו זיקות מושא  56-רק שני ילדים מבין כל ה .ללא כינוי מוסבישיר 

זיקה ללא ראש משפטי ללא כינוי מוסב, וכל הילדים שהפיקו ישיר מוסב, אחד מהם הפיק גם זיקת מושא 

  ראש לקסיקאלי. עםה זיקגם משפטי לקסיקאלי (עם ראש "זה" או "מה") הפיקו 

הפקות ניתוח של  - מתודולוגיים ביניהםההסבר אפשרי להבדל זה בין ממצאי המחקרים הינו בהבדלים 

 -ו Friedmann et al. (2009) של יהןבמחקרנית של דיבוב לעומת מטלה מובְ ות במחקר זה ספונטני

Varlokosta & Armon-Lotem (1998)מטלות מוְבנות מחייבות את הנבדק להפיק מבנה מסוים  . נראה כי

דיבור ספונטני, ילדים, ככל הנראה, משתמשים במבנים רק ואילו בגם אם עדיין לא רכש אותו במלואו, 

של מבני  ההופעהשיעור תופעה נוספת: סביר הבדלים בין המתודולוגיות עשויים לה. לאחר שרכשו אותם

ממצא המתיישב עם , הזיקות התקינותההופעה של היה נמוך מאוד ביחס לשיעור ם ידקדוקי זיקה לא

גם כאן, הממצא . )Friedmann et al., 2011; Varlokosta & Armon-Lotem, 1998( ממצאים קודמים

מוסבר בכך שבדיבור ספונטני ילדים ככל הנראה משתמשים במבנים רק לאחר שרכשו אותם, בניגוד 

  אותו במלואו. ולהפיק מבנה מסוים גם אם עדיין לא רכש םתוחייבות אלמטלות מוְבנות, המ

שאלות עם משפטי חיווי מכיוון ששילוב . Wh שאלות הוא Whסוג נוסף של מבנים הנגזרים בתנועת 

של שכיחות הופעתן נמצא כי . מדגמי השפה הספונטניתרק בבדקנו שאלות , הוא בעייתי במטלת חזרה
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  .משפטי זיקה ובהשוואה למשפטי מיקודבהשוואה ליותר  הגבוההייתה במובהק  Whשאלות 

איזה מבנה הופיע לבד,  לבדוקניתן סדר רכישת המבנים השונים, נעשית ביחס לבמדגמים  כשההתבוננות

שנרכש לפני ללא המבנים האחרים, מתוך מחשבה שמבנה שמופיע פעמים רבות לבד, הוא מבנה 

פעמים כמבנה  שהופיע הכי הרבה Whהיו מבנה תנועת  Whעולה כי שאלות האחרים. גם בהסתכלות זו 

Wh  .ותשאלהמסקנה היא כי יחיד Wh תנועת  הן מבניWh  הן . ספונטניבדיבור ההראשונים להופיע

, והיו המבנים שנה וחציבת  הייתהש ,על ידי הנבדקת הצעירה ביותר אשר שפתה נדגמהופקו כבר ה

. שאלות מושאללא נמצא הבדל מובהק בין שאלות נושא  .עד גיל שנתיים וחצי Whהיחידים עם תנועת 

. ןבהופעת יחסי קדימות כלשהם העידו עללא  םשאלות משני הסוגיהכמו כן, פרופילי ההופעה של 

 שאלות מושאולפיהם שאלות נושא  מעברית ומאנגלית, קודמיםממצאים , אם כן, ממצאים אלה הולמים

  . )Stromswold, 1995; 2001סמיקט, -(איל בו זמנית ותמופיע

לא כלל תנועה  - ומיקודים זיקות, שאלות - במדגמים Whהעובדה שאף אחד מהמשפטים שכללו תנועת 

יכולה להסביר כיצד הממצאים  לקסיקאלילנושא  מעבר(צירוף שמני מלא)  מושא לקסיקאליחוצה של 

מהדיבור הספונטני של בני שנה וחצי עד שש מתיישבים עם ממצאים ממבדקי הבנה בגילים שונים. 

האם התנועה היא תנועה חוצה, כלומר תנועה שבה מושא לקסיקאלי  –המפתח טמון במאפייני התנועה 

 הפיכים סמנטית ושאלת מושא מיקודקים של הבנה של זיקת מושא, מבדלא. או  ,חוצה נושא לקסיקאלי

, למשל במטלות של התאמת משפט לתמונה, הראו שילדים דוברי עברית עד סביבות גיל עם תנועה חוצה

 ;Armon-Lotem et al., 2006; Friedmann, Belletti, & Rizzi, 2009( שש אינם מבינים משפטים אלה

Friedmann & Novogrodsky, 2004, 2011; Friedmann & Szterman, 2011( . כאשר נבדקה ההבנה

 חמשלטווח הגילים שבין שלוש וחצי ב של סוגים שונים של משפטי זיקה ושאלה, נמצא כי ילדים צעירים

 , מיקודיםאך עדיין מתקשים להבין זיקות מושא ,תנועה חוצה ללאכבר מבינים משפטי זיקה ושאלה וחצי 

 & ,Friedmann, Belletti ;2008ועמיתותיה,  קרבל-גינצברג( תנועה חוצה ושאלות מושא שיש בהן

Rizzi, 2009; Belletti et al., 2012(התמונה המצטיירת, אם כן, היא כזו: תנועת . Wh  כבר נרכשת עצמה

עד סביבות גיל אך , מיקודים וזיקות)נרכשות ראשונות ולאחריהן  Whין גיל שנה וחצי לארבע (שאלות ב

תנועת בהם במשפטים שלא חוצה, ומתקשים  Whמבינים ומפיקים רק משפטים עם תנועת שש הילדים 

גם היכולת לעבד  שבע, נרכשת-שששל מושא לקסיקאלי מעל נושא לקסיקאלי. אחרי גיל היא  Wh-ה

האישה שהילדה  זומסוגלים גם להפיק ולהבין משפטים כמו " הילדיםמשפטים עם תנועה חוצה, ואז 

  מצלמת".

הם  בעוד שמשפטי זיקהמבני שעבוד ללא תנועה תחבירית.  עת להופעתם שלמעניינת נוספת נוגנקודה 

בהם הפסוקית המשועבדת מהווה , שמשלימים משפטיים, משפטים עם מבני שעבוד עם תנועה תחבירית

לקיום נוספת יכולה להוות עדות  םורכישת ,תנועה תחביריתללא מבני שעבוד  הםמשלים לשם או לפועל, 

מופיעים ההראשונים מבני השעבוד  ןהינ פסוקיות השלמהבספרות מדווח כי בשפת הילדים.  CPצומת 

; 1983; קפלן, 1997; ברמן, 2001סמיקט, -(איל והם נצפים כבר בסביבות גיל שנתיים ,בשפת הילדים

Bloom, Rispoli, Gartner, & Hafitz, 1989מאובנים  הינם ), אם כי השימושים הראשונים במבנים אלה

)formulaic(חלקיים ושגויים , ) ,1997ברמן Diessel & Tomasello, 2001;  

Kidd, Lieven, & Tomasello, 2004;(. מבני שעבוד ללא תנועה תחבירית כי נו מצא הנוכחי במחקר
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 Whשאלות כלומר, נראה ש. מושאזיקת נושא ו -מבני השעבוד עם תנועה או יחד עם לפני מיד מופיעים 

  15.זיקות ומיקודים ,אחריהן, כמעט יחד, שעבודים ללא תנועהומופיעות ראשונות, 

דרכים: דרך אחת שלפיה השאלות המוקדמות שילדים מפיקים מספר נראה שניתן לפרש ממצאים אלה ב

נרכש, מופיעים גם השעבודים וגם הזיקות  CP, וכאשר CP-נוצרות בתנועה לצומת פונקציונאלי נמוך מ

משפטי גם  המוקדם לצד שאלותבשלב במקרה זה נשאלת השאלה מדוע אנחנו לא רואים  והמיקודים.

אין שעבוד שיחייב  , שהרי גם במשפטי מיקודלצומת הפונקציונאלי הנמוך, שנוצרים בתנועה מיקוד

   CP.16תנועה לצומת 

ולהניח , CP (Rizzi, 1997, 2017)אפשרות אחרת היא להתייחס למבנה הקרטוגרפי המורכב של צומת 

, וכאשר CPעל צמתיו השונים נרכש בהדרגה. יתכן ששאלות נעות לצומת נמוך בתוך שכבת ה  CP צומתש

שעבוד לפועל, זיקות  –הצמתים הגבוהים יותר נרכשים, מופיעים שאר המבנים, אשר תלויים בהם 

  ומיקודים.

. מנגנון Whואז ילדים מפיקים שאלות  ) נרכשת כבר בגיל שנה וחצי,יהחצ(ללא  Whיתכן גם שתנועת 

השעבוד נרכש כשנה מאוחר יותר, וברגע שהוא נרכש, מופיעים השעבודים לפועל וגם הזיקות, שכוללות 

מדוע מיקודים מופיעים יחד עם השעבוד לפועל  הסביראינה מ הצעה זו. גם Whגם שעבוד וגם תנועת 

  והזיקות ולא יחד עם השאלות. 

) נרכשת כבר בגיל שנה וחצי, והיא תנועה יהחצ(ללא  Whת נוספת שלפיה תנועת לבסוף, ישנה אפשרו

עם הזמן הוא הצורך במובחנות של שני הצירופים כבר מראשית הפקתה, אבל מה שמשתנה  CP-ל

ילדים מסוגלים בערך בין גיל שנה וחצי לשנתיים וחצי)  –(במדגמים שלנו השמניים במשפט. בהתחלה 

והשני  (למשל: "מי") שאלה מסומן מורפולוגית כרכיבלהתמודד רק עם מצבים שבהם אחד הצירופים 

(וגם אז, רק כאשר אחד מהם אינו צירוף שמני מלא). בשלב הזה הם יכולים להפיק צירוף שמני רגיל 

וכן הלאה ולא צירוף , "מה", "מי"שבהן צירוף השאלה הוא  , שאלותכלומר –שאלות לא רפרנציאליות 

החל בגיל שנתיים וחצי בערך ועד גיל שש במדגם שלנו) הילדים ( כמו "איזה פיל". בשלב הבא רפרנציאלי

כינוי גוף למשל, וכבר אין  -כאשר אחד מהם הוא לא מלא כבר יכולים להבחין בין שני צירופים שמניים 

זיקות נושא, זיקות  – הזיקות והמיקודיםצורך שהם יהיו מובחנים גם במאפיין השאלה. אז מופיעים 

וגם זיקות מושא ומיקוד שבהם הרכיב שנע הוא , צירוף שמני מלאחופשיות שבהן הרכיב שנע הוא לא 

 צירוף שמני(או ששני הרכיבים אינם  לא מלאצירוף שמני צירוף שמני מלא אך הוא נע מעל לכינוי גוף או 

הופעת השעבודים באותו שלב). השלב האחרון, ו מסביר את החיסרון של הסבר זה הוא שהוא אינ( מלא).

שהוא השלב שאחרי השלב שהתבוננו בו באמצעות מדגמי הדיבור הספונטני, ונבדק במחקרי הבנה 

                                                 
משלימים משפטיים עוברים התפתחות בהקשר לאופן השעבוד של הפסוקית המשלימה ובהקשר למגוון הפעלים אליהם  15

 ,Bloom et al., 1989; Bowerman, 1979; Diessel & Tomasello;1983; קפלן, 1997מצטרפת הפסוקית המשלימה (ברמן, 

בניגוד  אתבאמצעות מילת שאלה לבין שעבוד באמצעות ש' השעבוד, וז). במחקר זה לא נמצא הבדל בין שעבוד 2001
לפיהם בעברית רכישת שעבוד באמצעות מילת שאלה מהווה תנאי מקדים והכרחי לרכישת ש), 1983לממצאים של קפלן (

אשר מצביעה על   Bowerman (1979)) נוגד גם את הממצאים של1983שעבוד באמצעות ש' השעבוד. ממצא זה של קפלן (
  סדר רכישה הפוך באנגלית.

לא ניתן לייחס את הקדימות של שאלות לכך שכולן (פרט לאחת) היו שאלות שבהן הצירוף השמני שנע אינו רפרנציאלי.  16
, Whעל זיקות ומיקודים הייתה נובעת מעובדה זו, היינו מצפים לראות, בזמן שהופיעו שאלות  Whאם הקדימות של שאלות 

זיקות חופשיות (כמו "מה שאמא אמרה"). אבל הממצאים הם שונים.  –עה של משפטי זיקה עם ראש לא רפרנציאלי גם הופ
לקסיקאלי, מתמהמהים מעט, ומופיעים לאחר השאלות, בו זמנית עם הופעת השעבוד -משפטי זיקה, גם בעלי הראש הלא

  אש לקסיקאלי.לפועל. גם לא ראינו הבדל בסדר ההופעה של משפטי זיקה עם וללא ר



  סדר רכישת תנועות בעברית     158

 

 

שבהם שני הצירופים השמניים הם  Whנים ומפיקים גם מבני תנועת יוהפקה, הוא שלב שבו ילדים מב

   כלומר: מלאים.

  שאלות לא רפרנציאליות. נרכשת,  Whתנועת : )עד שנתיים וחצי שנה וחצי שלב א' (גיל -

רק צירוף שמני אחד (לכל היותר)  ושאלות שבהם ים: זיקות, מיקוד)גיל שנתיים וחצי עד שששלב ב' ( -

  הוא מלא.

  שני הצירופים השמניים מלאים.  םושאלות שבה יםזיקות, מיקוד ): נוספיםשששלב ג' (לאחר גיל  -

        

  שעבודשעבודשעבודשעבוד

מדד  של קנה לכמות השעבודים מעמדממצא שמגיל, עולה עם השימוש בשעבודים ה) 1997לפי ברמן (

פסוקיות משועבדות,  10%-כמפיקים שלוש  בניעם מבוגרים,  ותבשיח היא מדווחת כי: התפתחותי מהימן

ת ברמן אף הצביעה על סדר הבא ברכיש. בערך 15%-לומגיל ארבע ואילך שיעור פסוקיות אלה עולה 

  מופיעים מבני זיקה.  בהמשךראשונות מופיעות פסוקיות השלמה, ורק לפיה,  מנגנון השעבוד:

מבני שעבוד שונים (זיקות לסוגיהן השונים בחן מתי מתחילים להופיע , אשר מחקר הנוכחיממצאי ה

מבנה מהילדים כבר מפיקים  89%שנתיים וחצי  כי החל מגיל מעידים), משלימות לפועל ולשםופסוקיות 

בהשוואה  .מבנה שעבוד כלשהומפיקים , ומגיל שלוש ושלושה חודשים כל הילדים כבר שעבוד כלשהו

(שהם שעבוד לשם עם לפועל ומבני זיקה שעבוד של משלים פסוקי מצאנו כי בין סוגי השעבוד השונים 

שעבוד לפועל (ללא תנועה)  .Armon-Lotem (2005)בדומה לממצאיה של ד, מופיעים יח) Whתנועת 

, שהופיע רק שלוש פעמים. (מעניין הופיע בתדירות גבוהה בהרבה אצל הילדים משעבוד ללא תנועה לשם

גם לציין שמבני זיקה, שכאמור כוללים שעבוד לשם, הופיעו מוקדם יותר ובתדירות גבוהה יותר משעבוד 

השעבוד הופיעו יחד סביב גיל  ש'עם על שעבוד לפולשם ללא תנועה). שעבוד לפועל עם מילת שאלה ו

, והופיעו בתדירות דומה במדגמים. שעבוד עם במדגמי האורך) 1;11–2;3במדגמים,  2;5(מגיל  שנתיים

מדגמים. דיבור עקיף החל להופיע בסביבות גיל שלוש  4-ם" היה נדיר יותר, והופיע החל מגיל שלוש ב"אִ 

  וחצי, והופיע מאז בתדירות גבוהה.

  

            C----פועל לפועל לפועל לפועל ל    תנועתתנועתתנועתתנועת

כגון  ,קשה לילדים הן בשפות שהיא הכרחית בהן C-תנועת פועל לממצאי המחקרים השונים מלמדים כי 

והן בשפות שהיא אינה  ,)Clahsen & Penke, 1992; Déprez & Pierce, 1993; Meisel, 1992(גרמנית 

 כילא נראה  .)Friedmann & Novogrodsky, 2003; Zuckerman, 2001( כגון עברית ,הכרחית בהן

  :שהם לא מבינים אותםהיא  C-עם תנועת פועל למפיקים משפטים אינם הילדים הסיבה לכך ש

Friedmann, Bastaker, & Shatil (2004)  ילדים מבינים משפטים עם תנועת מצאו כי כבר בגיל שלוש

בהפקת  שהתקשוהנוכחי תנועה, מכיוון שילדים רבים במחקר בבעיה כללית הבעיה אינה . C-פועל ל

בהפקת משפטים  הצליחוות, כן ספונטניאותה באינטראקציות תנועת פועל במטלת חזרה ושלא הפיקו 

בהפקת תנועת הפועל אינו נעוץ הקושי לבסוף, . Aתנועת ו Whתנועת תנועות אחרות כמו המערבים 

 מבנים הפיקו, שהוא צומת המטרה של תנועה זו, מאחר שבאותו זמן אותם ילדים CPבהיעדר הצומת 

ים שהילד ,אם כן ,היא המסקנה. ושאלות , מיקודיםכמו שעבוד לפועל, זיקות, CPהמערבים צומת אחרים 

 & C )Shlonsky, 1997; Shlonsky-לית של הפועל לאתנועה אופציונ -מתקשים בתנועה ספציפית זו 
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Doron, 1992( .בחזרה על משפטים עם תנועת פועל ל הקושי-C  ת יתיאורמסגרת ביכול להיות מוסבר

נוכח תנועה אופציונאלית, יעדיפו הילדים את , התיאוריה לפי. Zuckerman (2001) החסכוניות של

 ,הילדים לא מפיקים את המבנה עם תנועת הפועלכלומר, המבנה ללא תנועה.  –האופציה החסכונית 

בוחרים באפשרות הם לכן ו, חלופי ושקול למבנה ללא התנועהנתפס על ידם כמבנה מאחר שמבנה זה 

האופציונאליות כשלעצמה אינה מציבה חשוב לציין כי בנה ללא התנועה. המשהיא החסכונית עבורם 

לדוגמה, אלא רק עבור מבנה שבו הם מתקשים, כמו תנועת פועל.  ,בעיה בפני הילדים עבור כל מבנה

הסבר אחר קשור ללינאריזציה  ה קושי עבור הילדים.ואינה מהוהיא אופציונאלית בעברית, גם ש Aתנועת 

   ).Friedmann & Costa, 2011של מרכיבי המשפט (

  

        במטלת החזרה ומשמעותןבמטלת החזרה ומשמעותןבמטלת החזרה ומשמעותןבמטלת החזרה ומשמעותן    השמטותהשמטותהשמטותהשמטות

רכיבים ת של השמט מתוך ניתוחתיהם של הילדים ומלמדת על יכולממטלת החזרה סדרת ממצאים 

כמעט שלא הושמטו משלימים ונספחים כשהילדים חזרו על המבנים ללא מסוגים שונים. נמצא כי 

: כאשר תנועה נרכשה, הילדים השמיטו פחות רכיבים במבנים של תנועה זובאופן כללי, ו ,התנועה

הילדים שרכשו את תנועת הפועל השמיטו פחות משלימים הכרחיים וכלל לא השמיטו נספחי תיאור זמן 

נמצא כי ילדים  Whאשר לא רכשו את התנועה. מהסתכלות בילדים שרכשו תנועת  ילדיםל שוואהבה

נמצא . כמו כן, רכשו תנועה זו טרםשנספחי תיאור זמן בהשוואה לילדים שרכשו תנועה זו השמיטו פחות 

תה יהי Whלהשמטת נספח תיאור זמן: ככל שהחזרה על תנועת  Wh תמתאם שלילי בין רכישת תנוע

רכישת תנועת הפועל נמצאה כמנבאת וכתנאי מספיק לאי בנוסף, טובה יותר, פחות נספחי זמן הושמטו. 

השמטת נספחי זמן: לא נמצאו השמטות מסוג זה לאחר רכישת תנועת פועל. מכאן ניתן ללמוד כי 

   .הזנרכשת, הילדים כמעט אינם משמיטים את נספחי הזמן הממוקמים גם הם בצומת  CP-כשהתנועה ל

לבין רכישת  CPיתן ללמוד שנית על הקשר בין רכישת תנועה לצומת נ השעבודש'  מממצאי השמטת

מובהק פחות צייני בהשמיטו  Whמבנים נוספים הקשורים לצומת זה: נמצא כי הילדים שרכשו תנועת 

הממצאים מהדיבור את התנועה. ממצא זה מתיישב עם עדיין שעבוד בהשוואה לאלו שלא רכשו 

  הספונטני לגבי סמיכות הזמנים של רכישת צייני השעבוד והזיקות והמיקודים.

        

            הספונטניהספונטניהספונטניהספונטני    ובדיבורובדיבורובדיבורובדיבורהחזרה החזרה החזרה החזרה סמן המושא "את" במטלת סמן המושא "את" במטלת סמן המושא "את" במטלת סמן המושא "את" במטלת 

מבנים  בחזרתם על"את"  יחסת המושאסמן את הילדים לא השמיטו אף פעם במטלות החזרה מצאנו כי 

פועל טרנזיטיבי ומושא מיודע במטלת החזרה שכללו המשפטים  360. כל VSO-ו SVOטרנזיטיביים 

כללו את סמן יחסת המושא ) VSOובמשפטים עם תנועת פועל בסדר   SVO(משפטים פשוטים בסדר

משפטים  395בדיבור הספונטני הילדים הוכיחו שליטה בסמן היחסה מגיל מוקדם מאד. מתוך  גם"את". 

הם שמשפטים  328כראוי עם "את", ומתוך  הופקו 94%עם פועל טרנזיטיבי ומושא מיודע,  הפיקוהם ש

על רכישתו המוקדמת ים אלה מעידים ממצאהופקו כראוי ללא "את".  99%עם מושא בלתי מיודע,  הפיקו

  ;1997(ברמן, מאד של סמן יחסת המושא בעברית, בהתאם למחקרים קודמים 

Dromi, Leonard, & Shteiman, 1993( .  
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        מניתוח מבעי דיבור ספונטני לחדר הטיפוליםמניתוח מבעי דיבור ספונטני לחדר הטיפוליםמניתוח מבעי דיבור ספונטני לחדר הטיפוליםמניתוח מבעי דיבור ספונטני לחדר הטיפולים    ––––    השלכות יישומיותהשלכות יישומיותהשלכות יישומיותהשלכות יישומיות

. ראשית, בשפה של ילדים את ממצאי המחקר ניתן לתרגם למספר המלצות בתחום האבחון והטיפול

. כפי שראינו במחקר זה, למבנים יםתחביריומבנים תנועות של מגוון במהלך האבחון יש להתייחס ל

מצב שפתי של ילד, יש להתייחס למגוון הרחב  תחביריים שונים תהליכי רכישה שונים, וכאשר בודקים

, של הדיבור הספונטאניבתהליך ההערכה חשוב לשלב ניתוח . של המבנים והתנועות התחביריות השונות

על מנת להבטיח דגימה המשקפת את יכולותיו של המאובחן, . מבנים השוניםבמהלכו אפשר להתייחס ל

למשל איון עם שאלות פתוחות (ראו יעל ר מומלץ לבססּהמחד, ומאפשרת תהליך דגימה יעיל, מאידך, 

   ).איון המומלץימבנה הרל 2003ברק, -את קדן

: רכישת שהסתמן במחקר זהסדר רכישת המבנים יכולת השפתית של הילד חשוב להתייחס להבהערכת 

בהיררכית המבנים מתרחשת בסדר מסוים, והופעתו של מבנה אחד תלויה ברכישת מבנה אחר, הקודם לו 

קביעת שלב ברכישת התחביר יכולה להסתמך על מקומו של הילד  – המבנים כפי שהתקבלה במחקר זה

ותנועת פועל אך  Aבסדר המבנים, וגם יכולה להתייחס לפערים בסדר. כך, למשל, ילד שמפיק תנועת 

ות הרבה עם החשיב על קושי תחבירי. על שלב ברכישה, דבר שעשוי להעיד דילג Whמתקשה בתנועת 

לקשר בין גיל הילד  לא ניתןבגיל הרך שראינו לסדר רכישת מבנים שונים, ראינו גם שבטווח גילים רחב 

 גיל מינימום להופעת כל מבנה, וגיל זהותתחבירי מסוים. ראינו שניתן למבנה רכישת ציפייה ללבין 

קיימים  בגיל הרךשחשוב לזכור הילדים כבר שולטים במבנה זה, אך  תוהלאה מרבי מנושמהתייצבות, 

  היא עצומה.השונות בין ילדים שונים שבהם טווחי זמן רחבים, לעיתים אף של שנתיים ושלוש, 

הרוב המכריע של הילדים מנו והלאה שמ, שהוא הגיל עבור כל מבנה התייצבות גיללהגדיר ניתן מכיוון ש

כשנאתר ילד שעדיין אינו שולט במבנה בגיל מאוחר יותר, יעלה הצורך לבדוק את , זהכבר שולט במבנה 

היו ילדים שהשתמשו בשעבוד  שנתייםמגיל החל מצבו התחבירי באופן מעמיק. כך, למשל, ראינו כי 

שעבוד באופן תקין בהשתמשו ) 90%-(כ במדגםשנתיים וחצי רוב הילדים  החל מגיל , אך לא כולם.לפועל

כל הילדים ללא יוצא מן הכלל הפיקו  3;3, ומגיל שעבוד עם "ש" או עם מילת שאלהלמשל  –לפועל 

עשוי ין אינו משתמש בשום סוג של שעבוד עדישרבע שלוש ו מעל גילילד שמכאן, . תקינים מבני שעבוד

באופן דומה, מגיל שנתיים וחצי כל הילדים במדגם שהפיקו מבנה לדרוש העמקה בבדיקת התחביר שלו. 

). מכאן, שילד לאחר גיל שנתיים אחדתקינה (מלבד  Wh, הפיקו שאלת או שעבוד Whעם תנועת  לשהוכ

משפטי זקוק לבירור של יכולותיו השפתיות.  Whוחצי שמפיק מבנים תחביריים אך אינו מפיק שאלות 

הפיקו כבר בגיל שנתיים, אך ילדים רבים לא (במדגמי האורך) זיקה הופיעו במדגם אצל ילדים אחדים 

ולאחר וחצי,  שלושארבע. המבנה הזה מתחיל להתייצב בסביבות גיל אפילו בגיל אותם גם בגיל שלוש ו

  מהילדים כבר הפיקו אותו. 82%במדגם שלנו כגיל זה 

שיש לנקוט בזהירות רבה כשמחילים מסקנות מרכישת שפה מסקנה אבחונית אחרונה של מחקר זה היא 

בעוד למשל, במבחנים להערכת שפה מאנגלית: בשפות אחרות על רכישת עברית, וכשמשתמשים 

שבאנגלית במבדקי שפה רבים משתמשים בסביל כסוג משפט שמאבחן מצב שפתי, ילדים דוברי עברית 

במדגמים שלנו, שתמש במבנה זה. נוהגים להה אינם מבוגרים דוברי עברית) בעלי שפה תקינ(ולמעשה גם 

עומד שפע של ילדים דוברי עברית לרשותם . לא הופיע אף לא מבנה סביל אחד, פסוקיות 27,696מתוך 

זאת, כמו פעלים אנאקוזטיביים, נושא סתמי, ולעתים גם מיקודים אחרים להביע  של מבנים תחביריים

 וזיקות מושא. 
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 לצד התנודתיות הגדולה בגיל הרכישה של המבנים השונים בין ילדים שונים, נמצא, במחקר זה, לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום 

תחילה נרכשים מבנים עם תנועה : דוברי עברית צעירים ברכישת התנועות השונות אצל ילדיםברור סדר 

ות נרכש), אחריהם A(תנועת פועל עם פעלים אנאקוזטיביים -כלומר משפטים בסדר נושא - לעמדת נושא

ומיד אחר כך מופיע שעבוד לפועל, , )Whתנועת ( Spec-CPלעמדת תנועת צירוף  שכוללותשאלות 

ואחרונים נרכשים מבנים עם תנועת מיקודים וזיקות,  - Whעם תנועת נוספים מבנים לאחריו או יחד איתו 

 ילדיםהתחביר של  השלכות ישירות על אבחוןהמחקר לממצאי  .C-ל, במשפט השנילעמדה פועל 

  . אצל כל ילד השונותהתחביריות התנועות הופעת  חשיבות ההתייחסות אלהמדגישות את  ,צעירים

        מקורותמקורותמקורותמקורות

כלי התפתחותי להערכת היכולת התחבירית והמורפולוגית של  – H-IPSynמדד ). 2001סמיקט, צ. (-איל
  עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.ילדים דוברי עברית. 

. עבודה לשם תשומה לשונית אימהית והקשר לרכישת פעלים מוקדמים בשפה העברית). 2003ביבי, ח. (
  קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.

אצל  אם: ראשית רכישת התחביר וצורות השיח.-). עיון ומחקר ברכישת העברית כשפת1997ברמן, ר. (
  הוצאת מגנס. :ירושלים .מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. י. שימרון (עורך)

, 18 בלשנות עברית חפש"ית,). על דרכי תצורת המילים וחידושן בגיל הצעיר. 1981שגיא, י. (וברמן, ר., 
62-31.  

 ). קחי את התרנגולת שהפרה נישקה את התרנגולת:2008ופרידמן, נ. ( ,ל. , שוימר,נ. קרבל,-גינצברג
  .23-44 ,7שפה ומוח, וברי עברית. הבנה והפקה של משפטי זיקה מסוגים שונים בקרב ילדי גן ד

. פרופיל השפה של ילדים בעלי לקוי שפה ספציפי דוברי עברית בגיל טרום בית ספר). 2002(. דודזון, ש
  עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.

  .23-43, 69 בלשנות עברית, .מה זה זה? ניתוח תחבירי של האוגד "זה" בעברית המודרנית). 2015דנון, ג. (
. עבודה רכישת מבני זיקה על ידי ילדים דוברי עברית בני שלוש וחמש שנים). 1983הרצברג, א. (

  , אוניברסיטת תל אביב.שהוגשה לרות ברמן סמינריונית
עבודה לשם קבלת תואר  השפעת אמצעי דיבוב שונים על שפת הילד במדגם שפה.). 2003ברק, י. (-קדן

   יב.אב-מוסמך, אוניברסיטת תל
עבודה לשם  תחביריים בקרב ילדים דוברי עברית בגיל הרך.-סדר רכישת יסודות מורפו). 1983קפלן, ד. (

  אביב.-, אוניברסיטת תלקבלת תואר מוסמך
Abbot-Smith, K., & Behrens, H. (2006). How know constructions influence the acquisition of 

other constructions: The German passive and future constructions. Cognitive Science, 30, 

995-1026.  

Adragão, M. M., & Costa, J. (2004). On the status of preverbal subjects in null subject 

languages: Evidence from acquisition. In J. van Kampen & S. Baauw (Eds.), Proceedings 

of GALA 2003. Utrecht University: Lot Publications. 

Armon-Lotem, S. (2005). The acquisition of subordination: From preconjunctionals to later 

use. Perspectives on Language and Language Development, 191-202. 

Armon-Lotem, S., Botwinik-Rotem, I., & Birka, S. (2006). The acquisition of relative clauses 

in Hebrew: Prepositions and resumptive pronouns. In A. Belletti, E. Bennati, C. Chesi, E. 

Di Domenico, & I. Ferrari (Eds.), Language acquisition and development (pp. 1-14). 

Newcastle, UK: Cambridge Scholars Press/CSP. 

Armon-Lotem, S., Haman, E., Jensen de López, K., Smoczynska, M., Yatsushiro, K., 

Szczerbinski, M., ... & van der Lely, H. (2016). A large-scale cross-linguistic investigation 

of the acquisition of passive. Language Acquisition, 23(1), 27-56. 

Babyonyshev, M., Ganger, J., Pesetsky, D., & Wexler, K. (2001). The maturation of 

grammatical principles: Evidence from Russian unaccusatives. Linguistic Inquiry, 32, 1-

44. 

Becker, M. (2006). There began to be a learnability puzzle. Linguistic Inquiry, 37, 441-456.  

Belletti, A., Friedmann, N., Brunato, D., & Rizzi, L. (2012). Does gender make a difference? 

Comparing the effect of gender on children's comprehension of relative clauses in Hebrew 

and Italian. Lingua, 122(10), 1053–1069. doi:10.1016/j.lingua.2012.02.007 



  סדר רכישת תנועות בעברית     162

 

 

Berman, R. (2004a). Hebrew BSF corpus. TalkBank: CHILDES 

Berman, R. (2004b). Hebrew Na’ama Corpus. TalkBank: CHILDES. 

Bianchi, V. (1999). Consequences of antisymmetry: Headed relative clauses. Mouton De 

Gruyter, Berlin. 

Bloom, L., Rispoli, M., Gartner, B., & Hafitz, J. (1989). Acquisition of complementation. 

Journal of Child Language, 16, 102-120.  

Borer, H., & Grodzinsky, Y. (1986). Syntactic cliticization and lexical cliticization: the case of 

Hebrew dative clitics in the syntax of pronominal clitics. Syntax and Semantics, 19, 175-

217. 

Borer, H., & Wexler, K. (1987). The maturation of syntax. In T. Roeper & E. Williams (Eds.), 

Parameter-setting and language acquisition. Dordrecht: Reidel. 

Bowerman, M. (1979). The acquisition of complex sentences. In P. Fletcher, & M. Garman 

(Eds.), Language acquisition: Studies in first language development. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Cinque, G. (1999). Adverbs and functional heads: A cross-linguistic perspective. New York 

& Oxford: Oxford University Press. 

Clahsen, H., & Penke, M. (1992). The acquisition of agreement morphology and its syntactic 

consequences. In J. Meisel (Ed.), The acquisition of verb placement. Dordrecht, The 

Netherlands: Kluwer.  

Clahsen, H., Penke M., & Parodi, T. (1993/1994). Functional categories in early child German. 

Language Acquisition, 3, 395-429. 

Correa, L. M. S. (1995). An alternative assessment of children's comprehension of relative 

clauses. Journal of Psycholinguistic Research, 24, 183-203. 

Costa, J., & Friedmann, N. (2009). Hebrew and Arabic children going Romance: On the 

acquisition of word order in Semitic and Romance. In E. O. Aboh, E. van der Linden, J. 

Quer, and P. Sleeman (Eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 2007. Current 

Issues in Linguistic Theory series (pp. 51-66). Amsterdam: John Benjamins. 

Costa, J., & Friedmann, N. (2012). Children acquire unaccusatives and A-movement very early. 

In M. Everaert, M. Marelj, & T. Siloni (Eds.), The theta system: Argument structure at the 

interface. Oxford Studies in Theoretical Linguistics 37. Oxford, UK: Oxford University 

Press. 

Costa, J., Friedmann, N., Silva, C., & Yachini, M. (2014). The boy that the chef cooked: 

Acquisition of PP relatives in European Portuguese and Hebrew. Lingua, 150, 386-409. 

doi: 10.1016/j.lingua.2014.08.005 

Crain, S., McKee, C., & Emiliani, M. (1990). Visiting relatives in Italy. In L. Frazier & J. de 

Villiers (Eds.), Language processing and language acquisition. Dordrecht: Kluwer.  

Dabrowska, E. (2000). From formula to schema: The acquisition of English question. Cognitive 

Linguistics, 11, 83-102.  

Demuth, K. (1996). Collecting spontaneous production data. In D. McDaniel, C. McKee, & H. 

S. Cairns (Eds.), Methods for assessing children's syntax. Cambridge, MA: MIT Press.  

Déprez, V., & Pierce, A. (1993). Negation and functional projections in early grammar. 

Linguistic Inquiry, 24, 25-67. 

de Villiers, J., Roeper, T., Bland-Stewart, L., & Pearson, B. (2008). Answering hard questions: 

Wh-movement across dialects and disorder. Applied Psycholinguistics, 29, 67-103. 

Diessel, H., & Tomasello, M. (2001). The acquisition of finite complement clauses in English: 

A corpus-based analysis. Cognitive Linguistics, 12, 97-141. 

Dromi, E., Leonard, L. B., & Adam, G. (1997). Evaluating the morphological abilities of 

Hebrew-speaking children with SLI. Amsterdam Series in Child Language Development, 

6, 65-78.  

Dromi, E., Leonard, L. B., Adam, G.,   & Zadunaisky-Ehrlich, S. (1999). Verb agreement 

morphology in Hebrew-speaking children with specific language impairment. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research, 42(6), 1431-1414 . 

Dromi, E., Leonard, L., & Shteiman, M. (1993). The grammatical morphology of Hebrew-

speaking children with specific language impairment: Some competing hypotheses. 

Journal of Speech and Hearing Research, 36, 760-771. 



 163     רזניק ופרידמן

 

Fox, D., & Grodzinsky, Y. (1998). Children's passive: A view from the by-phase. Linguistic 

Inquire, 29, 311-332. 

Friedemann, M.-A. (1993/1994). The underlying position of external arguments in French: A 

study in adult and child grammar. Language Acquisition, 3, 209-55. 

Friedemann, M.-A. (2000). Early French postverbal subjects. In M.-A. Friedemann & L. Rizzi 

(Eds.), The acquisition of syntax: Studies in comparative developmental linguistics. 

Geneva, Switzerland: Longman linguistics library series. 

Friedmann, N. (2007). Young children and A-chains: The acquisition of Hebrew unaccusatives. 

Language Acquisition, 14, 377-422.  

Friedmann, N., Aram, D., & Novogrodsky, R. (2011). Definitions as a window to the 

acquisition of relative clauses. Applied Psycholinguistics, 32, 687-710. 

doi:10.1017/S0142716411000026 

Friedmann, N., Bastaker, O., & Shatil, S. (2004). Do young children understand verb 

movement? Unpublished Ms., Tel Aviv University, Tel Aviv. 

Friedmann, N., Belletti, A., & Rizzi, L. (2009). Relativized relatives: Types of intervention in 

the acquisition of A-bar dependencies. Lingua, 119, 67-88. 

Friedmann, N., & Costa, J. (2011). Acquisition of SV and VS Order in Hebrew, European 

Portuguese, Palestinian Arabic, and Spanish. Language Acquisition, 18 (1), 1-38. doi: 

10.1080/10489223.2011.530507 

Friedmann, N., Fattal, I., & Fattal-Valevski, A. (2010, October). The effect of thiamine 

deficiency in infancy on the development of syntactic and lexical abilities. Presented at the 

Academy of Aphasia 2010 meeting, Athens, Greece. 

Friedmann, N., & Lavi, H. (2006). On the order of acquisition of A-movement, Wh-movement 

and V-C movement. In A. Belletti, E. Bennati, C. Chesi, E. Di Domenico, & I. Ferrari 

(Eds.), Language acquisition and development. Newcastle, UK: Cambridge Scholars 

Press/CSP. 

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2003, June). Verb movement in Hebrew-speaking Children 

with G-SLI. Presented at the 19th annual meeting of the Israel Association for Theoretical 

Linguistics. Ben Gurion University. 

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2004). The acquisition of relative clause comprehension 

in Hebrew: A study of SLI and normal development. Journal of Child Language, 31, 661-

681.  

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2011). Which questions are most difficult to understand? 

The comprehension of Wh questions in three subtypes of SLI. Lingua, 121, 367-382. 

doi:10.1016/j.lingua.2010.10.004 

Friedmann, N., & Szterman, R. (2011). The comprehension and production of wh questions in 

children with hearing impairment. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 16(2), 

212-235. doi:10.1093/deafed/ENQ052 

Froud, K., Tsakali, V., & Wexler, K. (2010, June). Late maturation of raising in English: 

Evidence from typically developing children. Presented in Language Disorders in Greek 3: 

Language Disorders and Bilingualism Conference, Lefkosia, Cyprus. 

Goodluck, H., & Tavakolian, S. (1982). Competence and processing in children's grammar of 

relative clauses. Cognition, 11, 1-27. 

Guasti, M. T. (2000). An excursion into interrogatives in early English and Italian . In M.-A. 

Friedemann & L. Rizzi. (Eds.), The acquisition of syntax. Harlow, England: Longman.  

Guasti, M. T. (2002). Language acquisition: The growth of grammar. Cambridge, MA: MIT 

Press. 

Guttman, L. (1944). A Basis for Scaling Qualitative Data. American Sociological Review, 9, 

139-150. 

Guttman, L. (1950). The basis for scalogram analysis. In: Stouffer, S. A,. Guttman, L., 

Suchman, E. A., Lazarsfeld, P. F., Star, S. A., Claussen, J. A. (Eds.), Measurement and 

Prediction, Vol. 4. Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 60-90. 

Haegeman, L. (1994). Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell. 

Hamann, C. (2000). The acquisition of constituent questions and the requirement of 

interpretation. In M.-A. Friedemann and L. Rizzi. (Eds.), The acquisition of syntax. 



  סדר רכישת תנועות בעברית     164

 

 

Harlow, England: Longman.  

Hamburger, H., & Crain, S. (1982). Relative acquisition. In S. Kuczaj (Ed.), Language 

development: Syntax and semantics. Hillside, N.J.: Lawrence Erlbaum. 

Hirsch, C., & Wexler, K. (2007). The late development of raising: What children seem to think 

about seem. In W. D. Davies & S. Dubinsky (Eds.), New horizons in the analysis of control 

and raising (pp. 35-70). Springer Netherlands. 

Jisa, H., Reilly, J., Verhoeven, L., Baruch, E., & Rosado, E. (2002). Passive voice constructions 

in written text: A crosslinguistic developmental study. Written Language and Literacy, 5, 

163-182. 

Kayne, R. (1994). The antisymmetry of syntax. MIT Press, Cambridge, MA. 

Kidd, E., Lieven, E., & Tomasello, M. (2004). The acquisition of complement clause 

construction: A sentence repetition study. In E. V. Clark (Ed.), Constructions and 

acquisition: Proceedings of the 32nd Stanford Child Language Forum (pp. 50-59). 

Stanford: CSLI publications. 

Levin, B. & Rappaport Hovav, M. (1995). Unaccusativity: At the syntax–lexical semantics 

interface. Cambridge, MA: MIT Press. 

Limber, J. (1973). The genesis of complex sentences. In T. E. Moore (Ed.), Cognitive 

development and the acquisition of language. New York: Academic Press.  

Lorusso, P., C. Caprin, & Guasti, M. T. (2005). Overt subject distribution in early Italian 

children. In A. Brugos, M. R. Clark-Cotton, & S. Ha (Eds.), A Supplement to the 

Proceedings of the 29th Annual Boston University Conference on Language Development. 

Lust, B., Flynn, S., & Foley, C. (1996). What children know about what they say: Elicited 

imitation as a research method for assessing children's syntax. In D. McDaniel, C. McKee, 

& H. S. Cairns (Eds.), Methods for assessing children's syntax. Cambridge, MA: MIT 

Press. 

Machida, N., Miyagawa, S., & Wexler, K. (2004). A-chain maturation reexamined: Why 

Japanese children perform better on "full" unaccusatives than on passives. In A. Csirmaz, 

A. Gualmini, & A. Nevins (Eds.), Plato's problems. Papers in language acquisition. 

MITWPL 48.  

Maratsos, M., Fox, D. E. C., Becker, J. A., & Chalkley, M. A. (1985). Semantic restrictions on 

children’s passives. Cognition, 19, 167-191. 

MacWhinney, B. (1991). The CHILDES handbook: Tools for analyzing talk. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum.  

McKee, C., McDaniel, D., & Snedeker, L. (1998). Relatives children say. Journal of 

Psycholinguistic Research, 27, 573-96. 

Meisel, J. M. (1992). Introduction: Functional categories and verb placement in language 

development . In J. M. Meisel (Ed.), The acquisition of verb placement. Dordrecht, The 

Netherlands: Kluwer. 

Israel, M., Johnson, C., & Brooks, P. J. (2000). From states to events: The acquisition of English 

passive participles. Cognitive Linguistics, 11, 103-129.  

Otsu, Y. (1994). Early acquisition of scrambling in Japanese. Language Acquisition Studies in 

Generative Grammar, 8, 253-264. 

Perlmutter, D. (1978). Impersonal passives and the Unaccusative Hypothesis. In: J. Jaeger et 

al.(Eds.), Proceedings of the fourth annual meeting of the Berkeley Linguistic Society. 

University of California at Berkeley. 

Pierce, A. E. (1992a). Language acquisition and syntactic theory. A comparative analysis of 

French and English child grammars. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. 

Pierce, A. E. (1992b). The acquisition of passives in Spanish and the question of A-chain 

maturation. Language Acquisition, 2, 55-81. 

Radford, A. (1990). Syntactic theory and the acquisition of English syntax: The nature of early 

child grammars of English. Blackwell: Oxford. 

Radford, A. (1994). The syntax of questions in child English. Journal of Child Language, 21, 

211-236. 

Rizzi, L. (1997). The fine structure of the left periphery. In Elements of Grammar, L. Haegeman 

(Ed.), 281–337. Dordrecht: Kluwer. 



 165     רזניק ופרידמן

 

Rizzi, L. (2017). Locality and the functional sequence in the left periphery. In E. Aboh, E. 

Haeberli, G. Puskás, M. Schönenberger (Eds.), Elements of Comparative Syntax: Theory 

and Description 127 (pp. 319-348). Boston/Berlin: De Gruyter. 

Rowland, C. F., & Pine, J. M. (2000). Subject-auxiliary inversion errors and Wh-question 

acquisition: "What children do know?" Journal of Child Language, 27, 157-181. 

Sano, T. (2004, November). The acquisition of Japanese topicalization and the role of 

discourse context. Presented at the 29th Boston University Conference on Language 

Development, Boston, MA. http://128.197.86.186/posters/29/SanoBUCLD2004.pdf  

Sano, T., Endo, M., & Yamakoshi, K. (2001). Developmental issues in the acquisition of 

Japanese unaccusatives and passives. http://coe-sun.kuis.ac.jp/coe/public/paper/outside/sano3.pdf  

Sauerland, U. (2000). Two structures for English restrictive relative clauses. In M. Saito, Y. 

Abe, H. Aoyagi, J. Arimoto, K. Murasugi, and T. Suzuki (Eds.), Proceedings of the Nanzan 

GLOW (pp. 351–366). Nagoya: Nanzan University). 

Sheldon, A. (1974). The role of parallel functions in the acquisition of relative clauses in 

English. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 272-281.  

Shimada, H., & Sano, T. (2007). A-chains and unaccusative-unergative distinction in the child 

grammar: The acquisition of Japanese te-iru constructions. In A. Belikova, L. Meroni, & 

M. Umeda (Eds.), Proceedings of the 2nd Conference on Generative Approaches to 

Language Acquisition North America (GALANA) (pp. 386-393). Somerville, MA: 

Cascadilla Proceedings Project. www.lingref.com, document # 1578. 

Shlonsky, U. (1992). Resumptive pronouns as a last resort. Linguistic Inquiry, 23, 443-468.  

Shlonsky, U. (1997). Clause structure and word order in Hebrew and Arabic. New York: 

Oxford University Press. 

Shlonsky, U., & Doron E. (1992). Verb second in Hebrew. In: Proceedings of the West Coast 

Conference on Formal Linguistics, 10, 431-446. Stanford Linguistics Association, 

Stanford University, Stanford Calif. 

Soares, C. (2003a). The C-domain and the acquisition of European Portuguese: The case of wh-

questions. Probus, 15, 147-176.  

Soares, C. (2003b, December). Computational complexity and the acquisition of the CP field 

in European Portuguese. Paper presented at ConSole XII. Patras, Greece. 

Snyder, W., N. Hyams, and Crisma, P. (1995). Romance auxiliary selection with reflexive 

clitics: Evidence for early knowledge of unaccusativity. In E. Clark (Ed.), Proceedings of 

the 26th Annual Child Language Research Forum (pp. 127-136). CSLI Publications, 

Stanford, CA.  

Stromswold, K. (1995). The acquisition of subject and object Wh-question. Language 

Acquisition, 4, 5-48. 

Thornton, R. J. (1990). Adventures in long-distance moving: The acquisition of complex wh-

questions. PhD Dissertation, the University of Connecticut. 

Thornton, R., & Crain, S. (1994). Successful cyclic movement. In T. Hoekstra, & Schwartz, B. 

(Eds.), Language acquisition studies in generative grammar (pp. 215-253). Amsterdam, 

Philadelphia: John Benjamins. 

Tur-Kaspa, H., & Dromi, E. (2001). Grammatical deviations in the spoken and written language 

of Hebrew-speaking Children with Hearing Impairment. Language, Speech, and, Hearing 

Services in Schools, 32, 79-89. 

Varlokosta, S., & Armon-Lotem, S. (1998). Resumptives and Wh-movement in the acquisition 

of relative clauses in Modern Greek and Hebrew. Proceeding of the 22nd Boston University 

Conference on Language Development (pp. 737-746). Somerville, MA: Cascadilla Press. 

Vergnaud, J.-R. (1974). French relative clauses. Unpublished doctoral dissertation, MIT, 

Cambridge, Mass. 

Wexler, K. (1994). Optional infinitives, head movement and the economy of derivations. In N. 

Hornstein & D. Lightfoot (Eds.), Verb movement. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Williams, E. (1980). Predication. Linguistic Inquiry, 11, 203-238. 

Zuckerman, S. (2001). The acquisition of "optional" movement. Groningen dissertations in 

linguistics, 34. Rijksuniversiteit Groningen.            



  סדר רכישת תנועות בעברית     166

 

 

        שהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמים    : סוגי זיקות: סוגי זיקות: סוגי זיקות: סוגי זיקותא'א'א'א'    נספחנספחנספחנספח

        גילגילגילגיל

        מושא עקיףמושא עקיףמושא עקיףמושא עקיףזיקת זיקת זיקת זיקת         זיקת מושא ישירזיקת מושא ישירזיקת מושא ישירזיקת מושא ישיר        נושאנושאנושאנושא    זיקתזיקתזיקתזיקת

        """"ישישישיששְ שְ שְ שְ זיקת "זיקת "זיקת "זיקת "

        זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא****
        עם כינויעם כינויעם כינויעם כינוי

        מוסבמוסבמוסבמוסב

זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא ****
עקיף ללא עקיף ללא עקיף ללא עקיף ללא 
        כינויכינויכינויכינוי        לקס'לקס'לקס'לקס'        כינויכינויכינויכינוי        לקס'לקס'לקס'לקס'        כינויכינויכינויכינוי        לקס'לקס'לקס'לקס'        כינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסב

18               
20          
22          
22          
22          
23          
23          
23          
23          
23          
23          
24          
24          
24          
24          
25          
25          
26          
26          
27          

29          

30          

30          

30          

32          

33          

35          

35          

35          

35          

36          

36          

37          

37          

38          

39          

39          

39          

41          

43          

48          

51          

53          

57          

58          

58          

59          

61          

62          

63          

64          

67          

68          

68          

70          

73          

  לקס': ראש לקסיקאלי, כינוי: ראש כינוי גוף (מפורש, סתמי או ריק)
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        שהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמים) ) ) ) הכוללות פועלהכוללות פועלהכוללות פועלהכוללות פועל    ושאלות כן/לא (תקינותושאלות כן/לא (תקינותושאלות כן/לא (תקינותושאלות כן/לא (תקינות    Wh    : סוגי שאלות: סוגי שאלות: סוגי שאלות: סוגי שאלותב'ב'ב'ב'    נספחנספחנספחנספח

        VPשאלת שאלת שאלת שאלת  גילגילגילגיל
    VPשאלת שאלת שאלת שאלת 

        ''''אנאקאנאקאנאקאנאקפועל פועל פועל פועל 
        שאלתשאלתשאלתשאלת

        נושאנושאנושאנושא 
    שאלתשאלתשאלתשאלת

 ושאושאושאושאממממ

 שאלת שאלת שאלת שאלת 

 ספחספחספחספחננננ

שאלת שאלת שאלת שאלת 
 כן/לאכן/לאכן/לאכן/לא
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        שהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשהופיעו במדגמיםשעבוד שעבוד שעבוד שעבוד ': סוגי ': סוגי ': סוגי ': סוגי גגגגנספח נספח נספח נספח 
        לשםלשםלשםלשם    שעבודשעבודשעבודשעבוד                לפועללפועללפועללפועל    שעבודשעבודשעבודשעבוד        
        זיקה כלשהיזיקה כלשהיזיקה כלשהיזיקה כלשהי        תנועהתנועהתנועהתנועה    ללאללאללאללא                עקיףעקיףעקיףעקיף    דיבורדיבורדיבורדיבור        ישירישירישירישיר    דיבורדיבורדיבורדיבור        """"אםאםאםאם""""        שאלהשאלהשאלהשאלה    מילתמילתמילתמילת        השעבודהשעבודהשעבודהשעבוד' ' ' ' שששש גילגילגילגיל
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