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 הבנה והפקה של משפטים עם תנועת פועל אצל ילדים עם ליקוי בשמיעה

 רונית שטרמן ונעמה פרידמן

 ח, אוניברסיטת תל אביבומעבדת שפה ומ
 

גורמת לרכישת שפה בתנאים של קלט  בסביבה המתקשרת בשפה הדבורה לקות בשמיעה מלידה

ם מתנועה ם שנגזריבהבנה ובהפקה של מבניפעמים רבות לקושי מצומצם ומובילה שפתי 

, כמו במשפטי שאלה ומשפטי מרבית המחקרים התרכזו בתנועה של הצירוף השמניתחבירית. 

סוג מיוחד של  מבינים ומפיקיםעם ליקוי בשמיעה ילדים  כיצדזה בדק, לראשונה, מחקר . זיקה

אתמול אכלה הילדה כמו "במשפטים לעמדה השניה במשפט )הפועל תנועה של  :תנועה תחבירית

ילדים עם ליקוי שמיעה מולד וירידות דו צדדיות בינוניות עד  44במחקר השתתפו (. "חומוס

. כל הילדים שהשתתפו במחקר מדוברתהשפה הדוברי עברית המתקשרים באמצעות  עמוקות

ספר רגילים.  בבתינעזרים בשני מכשירי שמיעה או בשתל כוכלארי ולומדים בכיתות ד' או ה' 

המבדק . עם תנועת פועלקים שבחנו את יכולות ההבנה והחזרה על מבנים מבד ארבעההמחקר כלל 

מבדק "גומשים" בחן את ההבנה של משפטים הנגזרים מתנועת פועל באמצעות  –הראשון 

אינטרפרטציה של מילות תפל בעמדות שונות במשפט. המבדק השני בחן את ההבנה של משפטים 

צעות מטלת התאמת משפט לתמונה. המבדק באמהכוללים מילה הומופונית עם תנועת פועל 

השלישי בחן את ההבנה של משפטים עם תנועת פועל באמצעות מטלת קריאה והסבר של משפטים 

החזרה על משפטים הנגזרים מתנועת פועל נבדקה הכוללים הומוגרפים הטרופונים. לבסוף, 

לקבוצה כי עולה מממצאי המחקר  .בהשוואה למשפטים ללא תנועה ומשפטים עם תנועות אחרות

הנגזרים מתנועת  ל מבניםשבהפקה ו שמיעה יש ליקוי תחבירי בהבנהבגדולה של ילדים עם ליקוי 

 .במשפט פועל לעמדה שניה

 
 מבוא . 1

 שמיעהילדים עם ליקוי  היכולות התחביריות של 1.1

פתי ומקבלים קלט ששפה דבורה המתקשרת באמצעות כאשר ילדים עם ליקוי שמיעה גדלים בסביבה 

במחצית השנייה של  .על ידי ילדים שומעיםשונה מזו הנרכשת להתפתחות שפה חשש יש  ,מצומצם

ילדים  ,, לפני המצאת השתל הכוכלארי והמעבר למכשירי שמיעה דיגיטליים משוכלליםהמאה העשרים

רכשו יכולות שפתיות בקצב איטי בהשוואה לבני גילם ליקויים חמורים עד עמוקים בשמיעה עם 

 (,Allen, 1986; De Villiers, 1988; De Villiers ושפתם נמצאה לא רק מאחרת אלא גם לקויהמעים השו

De Villiers, & Hoban, 1994; Geers & Moog, 1987; Quigley & Paul, 1984; Ross, Brackett & 

Maxon, 1982).  לילדים  בכיתות מיוחדותיכולות שפתיות לקויות אלו הובילו להשמתם של ילדים רבים

  (.Moores & Kluwin, 1986שמיעה )עם ליקוי 

עם השימוש בשתלים הכוכלארים ומכשירי שמיעה דיגיטליים חל שיפור עצום בתפיסה השמיעתית  כיום,

שיפור זה  של ילדים הנעזרים בהם בהשוואה לילדים חרשים שנעזרו בעבר במכשירי שמיעה אנאלוגיים.

להניח שילדים המשתמשים רבים בור בפרט הוביל חוקרים בתפיסה השמיעתית בכלל ובתפיסת הדי

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

 .אדלר ליזלוטה ש"ע הילד התפתחות לחקר המעבדה
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תקינות בקצב דומה לזה של בני יכולות שפתיות יפתחו שתלים כוכלארים ומכשירי שמיעה דיגיטליים ב

 & ,Moog, 2002; Nicholas & Geers, 2007; Svirshy et al., 2000; Svirsky, Teoh) גילם השומעים

Neuburger, 2004; Vermeulen et al., 1999) . ,עם ילדים ילדים אלו מושמים בכיתות רגילות לכן

 ;Francis, Koch, Wyatt & Niparko, 1999; Geers & Brenner, 2003) בבתי ספר רגיליםשומעים 

Richardson, Marschark, Sarchet, & Sapere, 2010; Tomblin et al., 2014 .)בישראל, לדוגמה כך 

 משרד) האינדיוידואלי השילוב במסגרת רגילות כיתותב שמיעה יקויל עם מהתלמידים 80% לומדים

  (.2015, החינוך

דיגיטליים המשיכו יה בשימוש בשתלים כוכלארים ומכשירי שמיעה ילצד העלבשנים האחרונות, 

 המשתמשיםגם ילדים רבים שממחקרים אלו עולה  החוקרים להעריך את היכולות השפתיות של הילדים.

 Blamey), תקינה שפה מפתחיםאינם ( כוכלארים שתלים או שמיעה מכשירי) קדמיםמת שמיעה בעזרי

et al., 2001; Duchesne, LSutton, & Bergeron, 2009; Geers et al., 2009; Nott, Cowan, Brown & 

Wigglesworth, 2009; Spencer, 2004; Young & Killen, 2002 .)על כך מצביעים  למעשה, המחקרים

צית מהילדים הנעזרים בשתל כוכלארי מפתחים שפה תקינה בדומה לבני גילם השומעים שרק כמח

(Boons et al., 2013; Geers, Nicholas, & Sedey, 2003; Geers et al., 2009; Schorr, Roth, & Fox, 

ות עשויים להקשבקרב קבוצה כל כך גדולה מבין הילדים עם ליקוי שמיעה ליקויים שפתיים אלה (.  2008

 בכיתות הרגילות ומחייבים אבחון וטיפול. מאוד על השילוב של התלמידים 

במדדי שפה רבים שבוחנים את יעילות מכשירי השמיעה והשתלים הכוכלארים מסתפקים מחקרים 

לאפיון יכולותיהם השפתיות של הילדים. לעומתם, חוקרים אחרים מדגישים את הצורך באבחון ם יכללי

 הסמנטיקה )לקסיקון(, המורפולוגיה, התחבירהשונים: הפונולוגיה,  השפה היכולות בתחומי

העשויות להיפגע לטענתם של חוקרים אלה היכולת השפתית בנויה מיכולות נפרדות  והפרגמטיקה.

ן כל אחת מהיכולות צריכה להיבדק באופן נפרד ולהיות מושווית לנורמות הידועות לכו באופן סלקטיבי

 (.Hasenstab & Tobey, 1991; Young & Killen, 2002) פה תקינהאצל ילדים עם התפתחות ש

של ילדים עם ליקוי שמיעה )גודל אוצר המילים(  הפונולוגיות והלקסיקליותיכולות מחקרים העוסקים ב

הובילו לשיפור והמצאת השתלים הכוכלאריים  הדיגיטליים במכשירי השמיעההשימוש מצאו ש

 ,Boons et al., 2013; Connor & Zwolan)קינות בתחומים אלו ולות תיכבים משמעותי ושלילדים ר

2004; Geers & Sedey, 2011; Robbins, 2006; Szagun, 2000.)  לעומת זאת, מהמחקרים עולה

מצליחים  ינםחלק גדול מילדים אלו לקויות והם א שלמורפולוגיות והיכולות התחביריות היכולות הש

 ,.Boons et al., 2013; Fujiyoshi et al., 2012; Geers et al) ם אלובתחומילתפקד כבני גילם השומעים 

2009; Koehlinger, Van Horne & Moeller, 2013; Robbins, 2006; Schorr, Roth, & Fox, 2008; 

Spencer, Barker & Tomblin, 2003; Szagun, 2000 .) 

מצאו שיכולות תחביריות י שמיעה מחקרים העוסקים בתחביר אצל קבוצות שונות של ילדים עם ליקו

מסוימות נרכשות מוקדם יותר אצל ילדים עם ליקוי שמיעה הנעזרים בשתלים כוכלארים מאשר ילדים 

הנעזרים במכשירי שמיעה, אך בשתי הקבוצות קיים איחור משמעותי ברכישת התחביר בהשוואה לבני 

עים שלילדים הנעזרים בשתל כוכלארי יש . חוקרים אחרים מצי((Fujiyoshi et al., 2012 גילם השומעים

 יתרון על פני אלה הנעזרים במכשירי שמיעה בכל הקשור למאפייני התחביר הנרכשים בשלבים מוקדמים

, אך כאשר המורכבות התחבירית של השפה (כמו הפקת משפטים פשוטים עם מבנה ארגומנטים תקין)
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 & Crosson) באופן דומהמתקשות צות שתי הקבו ,עולה והיא כוללת משפטים מחוברים ומורכבים

Geers, 2001; Spencer, Barker & Tomblin, 2003; Stephens, 2006.)  

 ,ב המחקרים בשנים האחרונות עוסקים ביכולות התחביריות של ילדים עם ליקוי שמיעה עמוקולמרות שר

תיות של ילדים עם המשתמשים בשתל כוכלארי )אחד או שניים(, מחקרים בודדים עוסקים ביכולות השפ

יכולות תחביריות יש לקבוצה זו של ילדים גם ליקוי שמיעה בינוני עד חמור. ממחקרים אלו עולה ש

דלאז' וטאלר, )לקויות ושהפערים בין ילדים אלו לבני גילם השומעים אינם מצטמצמים עם העלייה בגיל 

2014; Cowan et al., 1995; Delage & Tuller, 2007.) Geers, Moog, Biedenstein, Brenner, & 

Hayes (2009) שההבדל בין היכולות התקינות בתחום הלקסיקלי ליכולות התחביריות הלקויות סכמיםמ 

הוא מאפיין של ילדים עם ליקוי בשמיעה ללא קשר לגיל, דרגת ליקוי בשמיעה, צורת תקשורת או סוג 

 של עזר שמיעה.

עם  ,תשונו בשפות נחקרה ילדים עם ליקוי שמיעהשל מבנים תחביריים ספציפיים אצל  תפתחותהה

מבנים ש מצאואוכלוסיות שונות של ילדים עם ליקוי שמיעה ובמתודולוגיות שונות. מחקרים אלו 

 ילדים של מזה יותר הרבה איטי בקצבים אצל ילדים עם ליקוי שמיעה מתפתחתחביריים מסוימים 

 אינם הילדיםומבנים מסוימים נעצר, של  ותהתפתחה תהליך מאוחרים בגילאים גם ולעיתים שומעים

 ,Delage & Tuller, 2007; Quigley & King) בהבנה ובהפקה של מבנים אלו מלאה שליטהל מגיעים

1980; Berent, 1996a.) 

 בהבנה קושי אלה שלילדים העלה עברית דוברי שמיעה עם ליקוי ילדים של התחביר התפתחות חקר

 Friedmann & Szterman, 2006; Szterman ;2007 ,2003, ופרידמן שטרמן) זיקה משפטי של ובהפקה

& Friedmann, 2014, 2015; )מיקוד משפטי של בהבנה קושי (Friedmann & Szterman, 2006 )וקושי 

 ממצאי(. ,Friedmann & Szterman 2011 ;2009, ופרידמן שטרמן, נווה) שאלות של ובהפקה בהבנה

 שמיעה עם ליקוי ילדים של התחביר התפתחות את שבדקו מחקרים של לשורה מצטרפים אלה מחקרים

 שילדים נמצא באנגלית .מושא -פועל  –שבהן הסדר הבסיסי של המילים הוא: נושא  אחרות בשפות גם

 ;Berent, 1988; de Villiers, 1988) מושא זיקת משפטי של ובהפקה בהבנה מתקשים שמיעה עם ליקוי

Quigley, Smith, & Wilbur, 1974 )סבילים משפטים של ובהפקה בהבנה (Power & Quigley, 1973; 

Turner & Rommetveit, 1967) שאלות של ובהפקה ובהבנה Wh (Berent, 1996b; Quigley, Wilbur, 

& Montanelli, 1974; de Villiers, 1988.) עם ליקוי ילדים של התחביריות היכולות את שבדקו מחקרים 

 ומשפטי מושא שאלות, מושא זיקת משפטי מבינים אינם שאלה מצאו פלסטינית יתערב דוברי שמיעה

-)חדאד נושא זיקת משפטי בהבנת מתקשים אף ולעיתים, מושא זיקת משפטי בהפקת מתקשים, מיקוד

  & ,2014Friedmann & Haddad-Hanna, 2014; Friedmann, Szterman ;2009 חנא ופרידמן,

Haddad-Hanna, 2010 .)ם בהבנה של משפטי זיקה נמצאו גם אצל ילדים עם ליקוי שמיעה דוברי קשיי

Tuller(  צרפתיתו(, Ruigendijk & Friedmann, 2017, גרמנית )(Volpato, & Adani, 2009)איטלקית 

& Delage, 2014). 

 משפטי של ובהפקה בהבנה מתקשים שמיעה עם ליקוי שילדים עולה בשפות שונות מחקריםהמלסיכום, 

 מיקוד משפטי של בהבנה ומתקשים השפות בשלוש( 3דוגמה )  Whושאלות( 2דוגמה ) מושא תזיק

 המבנים בכל: משותף מאפיין שלכולם רואים הללו במבנים מתבוננים כאשר(. 4דוגמה ) וערבית בעברית
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אשר בשונה מלאחר הפועל )הקנוני מופיע במיקומו  אינו ,המושפע במשפט ,שם העצם שהוא המושא

 את משנהה של המושא לתחילת המשפט זו נועה( אלא נע לתחילת המשפט. ת1 דוגמה הפשוט,במשפט 

זוהי תנועה של צירוף שמני  .התחבירית התנועה של מסוגיה אחד היא במשפט המילים של הבסיסי הסדר

 . Whאל ראש המשפט המכונה תנועת 

 משפט פשוט ללא תנועה( 1)

 . הסבתא את ציירה לדההי

 
 אזיקת מוש (2)

 _. ___ ציירה שהילדה הסבתא זו

 
 ( שאלת מושא3)

 ___? ציירה הילדה איזו סבתא את

 
   ( משפט מיקוד4)

  .___ציירה הילדה הסבתא את

 

 פועל תנועת 1.2

 סוג. שמני צירוף היה שנע הרכיבאצל ילדים עם ליקוי בשמיעה  כה עדנחקרו ש התחביריות בתנועות

 תנועת של עיקריים סוגים שני ישנם. הפועל הוא שנע הרכיב שבה התנוע הוא תחבירית תנועה של נוסף

 הפועל שבו מילים סדר היוצרת, C-ל פועל ותנועת, הפועל לנטיית שנחוצה, I-ל פועל תנועת: פועל

  (.1, תרשים 5)דוגמה  במשפט שני מופיע

 
 חומוס הילדה אכלה אתמול: פועל תנועת עם למשפט גזירה עץ. 1 תרשים
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רכיב שאינו הנושא(  - במשפט הראשונה בעמדה כלשהו רכיב לאחר) במשפט שנייה לעמדה עלפו תנועת

)דוגמה C -ל פועל תנועת עם משפט אותו את להפיק ניתן שכן, בעברית ברוב המקרים אופציונאלית היא

והיא  XVSOתנועה זו יוצרת משפט שהמבנה שלו הוא  (.Shlonsky, 1997( )6בלעדיה )דוגמה  וגם )5

האיבר  ,ה"טריגר" Triggered Inversion( "Shlonsky 1987, 1997; Shlonsky & Doron, 1992.)נתה "כו

 , מושך אליו את הפועל ובכך "יוזם" את תנועת הפועל.ואינו הנושא Spec-CPהראשון במשפט שנמצא ב 

וף יחס )דוגמה (, ציר7(, צירוף שמני במשפט מיקוד )דוגמה 5יכול להיות תיאור זמן )דוגמה ה"טריגר" 

 (. רקZuckerman, 2001( או אלמנטים נוספים )10( אופרטור של זיקה )דוגמה 9)דוגמה  Wh(, שאלת 8

, נתפסת תנועת הפועל , כלומר דיבור ישיר שמופיע לפני הנושא והפועל(11דוגמה ציטוט )כמו ב לאחר

 פעמים רבות כהכרחית.

 

 C( משפט עם תנועת פועל לצומת 5)

CP אתמול אכ[ להIP ]הילדה __ חומוס. 

 ללא תנועת פועל  SVO( משפט 6)

 .הילדה אכלה חומוס[ IPאתמול ]

 רוף שמני במשפט מיקודיעם טריגר שהוא צ XVSO( משפט 7)

 .על המדף __את הספרים שם דני 

 רוף יחסיעם טריגר שהוא צ XVSO( משפט 8)

 .את הספרים __על המדף שם דני 

 Whשאלת  עם טריגר שהוא XVSO( משפט 9)

 על המדף? __מה שם דני 

 עם טריגר שהוא אופרטור של זיקה XVSO( משפט 10)

 __. זה הספר שכתב דני

 עם טריגר שהוא ציטוט XVSO( משפט 11)

 "בוקר טוב" אמר מיץ פטל __.

משפטים עם תנועת פועל הם נפוצים מאד בקלט של ילדים שומעים דוברי עברית: מתוך ספירה של 

 למעלה משפטים עלה כי 6074בסה"כ פרי ילדים וחוברות עבודה לכיתה ב, שכללו ס  61-במשפטים 

 תנועה של הפועל לעמדה שניה.  כללו( %25.4) מהמשפטים מרבע
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 בהתפתחות שפה תקינה C -לתנועת פועל  1.2.1

נושא הרכישה של תנועת פועל העזר . C-הפקה של שאלות באנגלית מצריכה תנועה של פועל העזר ל

 אינםשבגילאים צעירים ילדים  לית אצל ילדים צעירים נמצא במחלוקת. חלק מהחוקרים טועניםבאנג

. החוקרים (,Radford 1994)לדוגמה,  C-את פועל העזר ל מעליםיכולים להפיק שאלות תקינות בהן הם 

בצע ולכן לא יכולים ל Cמסבירים ממצא זה בכך שהילדים הצעירים חסרים את הקטגוריה הפונקציונלית 

חוקרים אחרים מצאו בהפקות של ילדים צעירים שאלות דקדוקיות ולכן הם  ,אליה תנועות. לעומת זאת

. C-טוענים שכבר מגיל צעיר מאוד הילדים מסוגלים להפיק שאלות בהן הם מעלים את מילת השאלה ל

ילדים  65קרב בדקו את החזרה על משפטי חיווי ומשפטי שאלה ב  .Santelmann et al(2002), לדוגמהכך 

משפטי כן מתוצאות המחקר עולה שהילדים הפיקו משפטים פשוטים ו. 2;1–5;3דוברי אנגלית בגילאי 

 :זוגהיא ההבדל היחיד בין משפט פשוט למשפט השאלה כמו ב C-. כאשר העלאת פועל העזר לשאלה

Kermit is eating a cookie – is Kermit eating a cookie? זוגאו ב: Ariel can be a princess – Can 

Ariel be a princess? הקושי בהפקת  עת פועל העזר.ואז אין קושי בהפקה של שאלות הכוללות את תנ

: , כמו בצמדC-השאלות היה רק בתנאים שבהם נדרשה הוספה ונטייה של פועל העזר לפני העלאתו ל

Mickey Mouse opens a present - Does Mickey Mouse open a present? יש קושי  כלומר, כאשר

בצורך להוסיף רכיב שלא הופיע המשפט נעוץ בתנועה של פועל העזר אלא  ינובהפקה של שאלות הוא א

שההבדל בגישות בין אלה הטוענים שילדים צעירים  ותציעמ .Santelmann et al( 2002) .(doהחיווי )

ם שהילדים הצעירים כן בונים דוברי אנגלית אינם מסוגלים להפיק מבני שאלה לעומת אלה הטועני

 C-שאלות נעוץ בסוג השאלה. הילדים אינם מתקשים לבנות שאלות המצריכות העלאה של פועל עזר ל

 . be–אך מתקשים בהפקה של שאלות המצריכות נטיות שונות של הפועל 

(2006 )Friedmann & Lavi רידוב ילדים 60 בקרבאת סדר הרכישה של סוגי התנועות השונים  בחנו 

עולה שהילדים הצעירים התקשו  ןבאמצעות מטלת חזרה. מתוצאות מחקר 2;2-3;10 בגילאי עברית

מהטעויות בחזרה על משפטי  67%בלבד(.  32%לחזור על משפטים עם תנועת פועל )ממוצע החזרה היה 

VSO  להיו הפיכת סדר המיליםSVO מהטעויות בחזרה על משפטי  60%-, וVS היו הפיכת סדר המילים 

 שנרכשו לאחר ורק I-ל הפועל מתנועת יותר מאוחר נרכשת C-ל פועל שתנועת. ממחקר זה עלה גם SV-ל

(. Wh תנועת) Spec-CP לעמדת הןו (A תנועת) נושא לעמדת הן שמני צירוף תנועת המערבים משפטים

  Friedmann & Costa( 2011נמצא גם במחקרם של ) C-קושי בחזרה על משפטים עם תנועת פועל ל

בספרדית, פורטוגזית, ערבית  VS -ו SVאשר בדקו את הרכישה של מבני ( Costa & Friedmann, 2012)ו 

שהסדר המועדף על ילדים צעירים דוברי עברית במשפטים  ממצאי מחקר זה עולהמפלסטינאית ועברית. 

עם תנועת  מבניםהילדים לא רוכשים  4;10ושעד גיל  SVעם פעלים אנארגטיביים וטרנזיטיביים הוא 

 .פועל

 Friedmann, Bastaker, & Shatil  (2004)שבדק הבנה של משפטים עם תנועת פועל מחקר נוסףב

מטלות הבנה ומטלת חזרה  4שכלל  ,. מתוצאות המחקר3;0- 3;8ילדים דוברי עברית בגילאי  9השתתפו 

עדיין שהם  בזמן, C-ילדים בני שלוש דוברי עברית מבינים משפטים הנגזרים מתנועת פועל לעולה ש

 על משפטים אלו.בחזרה נכשלים 

Zuckerman (2001)  6;3בדק הפקה של משפטים עם תנועת פועל בקרב ילדים דוברי עברית בגילאים-

המשפטים עם ומצא שהם מתקשים להפיק את סיפור מתוך על משפטים  באמצעות מטלת חזרה 3;4
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לטענתו, הילדים רואים את המשפט עם . י הנושא, לעמדתו אחרI-ו"מורידים" אותו ל C-תנועת הפועל ל

תנועת הפועל כשקול למשפט ללא תנועת הפועל ובוחרים להפיק את המשפט ללא תנועה. עם זאת, 

כמחויבת ולא בעיני הילדים במקרים בהם תנועת הפועל נתפסה גם כי מצא  Zuckermanבמחקרו 

המשפטים עם אמר דני( הילדים חזרו על  אופציונאלית )בציטוט מתוך דיבור ישיר כמו: "בוקר טוב"

קשים תתנועת הפועל כמתבקש. כלומר, כשתנועת הפועל נתפסת כהכרחית הילדים הצעירים אינם מ

 להפיק אותה, אך כאשר תנועת הפועל נתפסת בעיניהם כאופציונלית הם יעדיפו את המבנה ללא התנועה. 

עולה כי רק חמישה  6;1–1;6 בנידוברי עברית דים יל 56ספונטני של מדגמי דיבור ניתוח מניתוח  לבסוף,

המבעים שהם  6400מהם הפיקו משפט כלשהו עם תנועת פועל בדיבורם הספונטני )ובסה"כ מתוך כל 

היא התנועה האחרונה  C-משפטים עם תנועת פועל(. תנועת פועל ל 7הפיקו באופן ספונטני היו רק 

פעת המשפטים המשועבדים. אצל שני ילדים נוספים , ואחרי הוWhותנועת  Aשהופיעה, אחרי תנועת 

כללו  14משפטים, רק  8001, מתוך0;7-3;1שהדיבור הספונטני שלהם נבדק מדי שבועיים בין הגילים 

)רזניק ופרידמן,  בעברית נרכשת ברוב המקרים רק לאחר גיל שש C-תנועת פועל. כלומר, תנועת פועל ל

  .בדפוס בגיליון זה(

בקרב ילדים דוברי  C-ל העוסקים בהבנה, הפקה וחזרה על משפטים עם תנועת פועל כלומר, מהמחקרים

עברית עולה שהילדים הצעירים מתקשים להפיק מבנה זה ולחזור עליו כאשר הוא נתפס בעיניהם 

 הם מבינים אותו.נראה שכאופציונלי אך 

 

 תנועת פועל אצל ילדים עם ליקוי שמיעה 1.2.2

 עם ליקויבקרב ילדים באנגלית  Whכן/לא ושאלות  שאלות בתוךפועל תנועת מחקרים בדקו מספר 

 ,Quigley ולהבין את מיקומו. מצאו שילדים אלו מתקשים להפיק את פועל העזרו ,שמיעה דוברי אנגלית

Wilbur, & Montanelli (1974)  התקשו לקבוע  10-19שמיעה בני  עם ליקויובני נוער מצאו שילדים

אינן דקדוקיות. הם גם התקשו לתקן את  או שהוא נשאר לאחר הנושא ןסר בהשאלות שפועל העזר חש

 65% ,שבמטלת הפקה של שאלותמצא  De Villiers( 1988). המשפטים כשהתבקשו לעשות זאת )בכתב(

קטגוריה לפועל מתקיימת תנועת בשאלות באנגלית מטעויות ההפקה היו השמטה של פועל העזר. 

היא תנועה של פועל  C-התנועה ל אנגליתשבבעוד עת הפועל בעברית. אך בדומה לתנו Cהפונקציונלית 

היא תנועה של הפועל  C-, הרי שבעברית התנועה לIהפועל העיקרי נשאר בקטגוריה הפונקציונלית ר וז  ע  

במחקר שנערך בגרמנית ילדים עם ליקוי בשמיעה התבקשו לחזור על משפטים עם וללא  קרי במשפט.יהע

(. גם במחקר זה נמצא כי הילדים עם AVSOלעומת   SVOA)חזרה על משפטים במבנה C-תנועת פועל ל

ליקוי השמיעה הראו קושי משמעותי בחזרה על המשפטים עם תנועת פועל, יותר מהמשפטים עם אותן 

 .C (Ruigendijk & Friedmann, 2017)-מילים בדיוק שלא כללו חייבו תנועה של הפועל ל

 C-ל פועל תנועת עם משפטים שלההבנה תנועת פועל בשאלות נחקרו,  בעוד שהשיפוט וההפקה של

שני מחקרים בדקו את ההבנה של משפטים עם  .באופן ישיר נחקרה טרם עם ליקוי שמיעה ילדים בקרב

: במחקר על הבנה של משפטים עם Whתנועה של הפועל אל לפני הנושא בתוך משפטים עם תנועת 

 ;, 20092014 חנא ופרידמן,-חדאדערבית פלסטינית )ברי אצל ילדים עם לק"ש דו Whתנועת 

Friedmann & Haddad-Hanna, 2014; Friedmann, Szterman, & Haddad-Hanna, 2010)הושוו , 

(, למשפטים עם תנועת OVSשכללו גם תנועת פועל )כלומר שהסדר שלהם היה  Whמשפטים עם תנועת 
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Wh כללו גם תנועת שבהם הפועל נשאר אחרי הנושא. המשפטים שwh  וגם תנועת פועל היו קשים יותר

להבנה לילדים עם לק"ש מהמשפטים ללא תנועת הפועל. עם זאת, לא ברור אם הפועל במשפטים אלה 

אצל לקויי שמיעה דוברי )מיקוד(  Wh. בדומה, במחקר על הבנת משפטים עם תנועת I-או ל C-נע ל

. גם כאן, שני סוגי המשפטים היו קשים, אך OSVלמשפטים בסדר  OVSעברית הושוו משפטים בסדר 

 & Friedmann) ( היו קשים יותרC-המשפטים שכללו תנועת פועל )במקרה זה, תנועת פועל ל

Szterman, 2006) . 

, והיא Whבמשפטים ללא תנועת  C-עברית מאפשרת לבדוק באופן ישיר את ההבנה של תנועת פועל ל

הכוללים את אותו משפט בדיוק עם או ללא תנועת פועל, בשל  מינימלייםגם מאפשרת להשוות זוגות 

 ההבנה שלאת לראשונה בדקנו  הנוכחיבמחקר בעברית.  C-אופיה האופציונאלי של תנועת הפועל ל

מוגבל למשפטים עם  האם הקושי התחבירי של ילדים עם ליקוי שמיעהאלו מתוך כוונה לבחון מבנים 

מא גם תנועת ראש, ובאופן ספציפי תנועת פועל עשויה להיות , כפי שנבדקו עד כה, או שWhתנועת 

לקויה. הביצועים של ילדים עם ליקוי בשמיעה במשפטים עם תנועת פועל עשויים גם לזרות אור על 

באוכלוסיה זו, משום שלשם נע הפועל  C ,הייצוג של הקטגוריה הפונקציונלית הגבוהה ביותרשאלת 

של ילדים עם ליקוי לנו לבחון את היכולת  אפשרהתנועת פועל  חזרה על משפטים עםה .במבנים אלה

שמיעה במקרים שבהם התנועה היא אופציונלית וניתנת להפקה עם או בלי ייצוג של הקטגוריה 

, וההשוואה בין חזרה על משפטים עם תנועת פועל ומשפטים עם מורכבות תחבירית Cהפונקציונלית 

לשרטט באופן מדויק יותר את דפוס הליקוי והשימור של לנו  גם אפשרהמסוגים נוספים במטלת החזרה 

 מבנים תחביריים שונים באוכלוסיה זו.

חשוב לשים לב שכדי לבחון את ההבנה של משפטים עם תנועת פועל אין די במתודולוגיה השכיחה 

בבדיקת ההבנה של משפטי זיקת מושא למשל, של התאמת משפט לתמונה. וזאת מכיוון שבמשפטים עם 

תנועת פועל סדר מבצע הפעולה והמושפע נותר קבוע, ולכן אסטרטגיה של "שם העצם הראשון הוא 

, לגבי הבנה באפזיה אגרמטית Grodzinsky, 1995, 2000)בדומה לאסטרטגיה שהציע מבצע הפעולה" 

תספיק כדי להצביע על  (לגבי לקויי שמיעה McAnally, Rose & Quigley, 1987ובדומה להצעתם של 

כך, למשל, במשפט כמו "תראה לי את הסבא שהילד מדגדג" די להשתמש מונה המתאימה. הת

באסטרטגיה שלפיה שם העצם הראשון במשפט )הסבא( הוא מבצע הפעולה, וכך להבין את המשפט, או 

מאיתנו גישה מתודולוגית חדשה שתאפשר לנו לזהות  הלכן, נדרשלפחות להצביע על התמונה הנכונה. 

במחקר זה גייסנו שלוש מתודולוגיות חדשות  משפטים עם תנועת פועל, אם הוא אכן קיים.קושי בהבנת 

לבחינת ההבנה של תנועת פועל, שעוקפות את הבעיה של אסטרטגית "שם העצם הראשון הוא המבצע". 

לבדוק את ההבנה של תנועת כדי בעבר  שתמשנו בוהשכבר  מבדקעל  כההסתמאחת מהמתודולוגיות 

. שני המבדקים האחרים חדשים (Friedmann, Gvion, Biran & Novogrodsky, 2006)ה באפאזי פועל

 לגמרי. 

 . שיטה2
 הנבדקים 2.1

 עם ליקוי שמיעה ילדים –קבוצת המחקר  2.1.1

 ליקוי בשמיעה עם  בנות 21-ובנים  23ילדים עם ליקוי שמיעה דו צדדי מלידה,  44במחקר השתתפו 

(, והם היו 0;10סטיית תקן  10;6)ממוצע  12;2-ל 9;1ל הנבדקים נע בין בינונית עד עמוקה. גיבדרגה 
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 3עם ירידות בינוניות עד חמורות,  10עם ירידות בינוניות, מהמשתתפים היו  9תלמידי כיתות ד' או ה'. 

עם ירידות עמוקות בשמיעה. סף הירידה בשמיעה של כל ילד נקבע על פי סף  22-עם ירידות חמורות ו

מוצע בתדירויות הדיבור באוזן הטובה יותר(. הירידות בשמיעה של הנבדקים היו ירידות השמיעה המ

מהנבדקים הסיבה לליקוי השמיעה היא  21שמיעה עצביות או מעורבות )עצביות והולכתיות(. עבור 

ילדים ליקוי השמיעה הוא תוצאה  3-תורשתית, עבור שני ילדים הליקוי בשמיעה הוא חלק מסינדרום, ל

ילדים הגורם לליקוי בשמיעה אינו ידוע. ילדים אלה הם בוגרי  18גות או מחלה בילדות ועבור של פ

תכניות התערבות שפה בגיל הגן אשר משולבים בהווה באופן אינדיבידואלי בכיתות רגילות עם ילדים 

ילדים שחונכו  4שומעים )כל הילדים חונכו בתקשורת אוראלית והיו בנים להורים שומעים למעט 

הייתה שפת הסימנים(. הילדים בבית במסגרות חינוך אוראליות והוריהם חרשים, לכן התקשורת 

בשתל  22-במכשירי שמיעה דו צדדיים, ו 22שהשתתפו במחקר נעזרים באופן קבוע באמצעי הגברה: 

היו שני שתלים(. לגבי הנבדקים עם השתל הכוכלארי, במקרה שהנבדק השתמש  5-כוכלארי )מתוכם ל

ניתוח השתל במכשירי שמיעה, התייחסנו לגיל הרכבת מכשירי השמיעה כגיל תחילת ההתערבות, לפני 

אך ציינו גם את הגיל בזמן ההשתלה עבור נבדקים אלו. לגבי הילדים עם שני השתלים, גיל ההשתלה 

מתייחס לניתוח השתל הראשון. כל הנבדקים עם השתלים הכוכלארים היו עם ירידות שמיעה עמוקות 

בשתי האוזניים ללא השתל. בתיקי הנבדקים לא היה דיווח על בעיות נוספות. נתוני  95-100dBן שבי

 . נספחהרקע של כל אחד מהנבדקים מופיעים ב

יברסיטאית של ביצוע המחקר אושר על ידי המדען הראשי של משרד החינוך ועל ידי ועדת האתיקה האונ

, אשר קר ו"כתב הסכמה לאיסוף נתונים מזוהים"מכתבים ובהם הסבר על המח .אוניברסיטת תל אביב

נשלחו להורי ילדים ת המחקר בשיתוף עם לשכת המדען הראשי של משרד החינוך ונוסח על ידי מבצע

ה' בשילוב אינדיוידואלי במחוזות תל אביב, מרכז וירושלים של -עם ליקוי שמיעה הלומדים בכיתות ד'

ביעו את הסכמתם להשתתף בו והוריהם אישרו את משרד החינוך. כל הנבדקים שהשתתפו במחקר ה

. הנבדקים ידעו שהם רשאים להפסיק את השתתפותם באמצעות חתימה על "כתב ההסכמה" ההשתתפות

 במחקר בכל שלב ושלא תהיינה לכך שום השלכות לגביהם. 

רה ההשתתפות במחקר כל ילד עבר מבחן סינון שמיעתי. במבחן זה נתבקש הנבדק לחזור על עש לפני

הכוללים אותיות שורקות, אשר הוקראו לו ללא אפשרות לראות את שפתי המקריאה.  פשוטיםמשפטים 

כל משפט הוקרא לכל היותר פעמיים. נבדקים ששגו בחזרה על שלושה משפטים ומעלה לא השתתפו 

 במחקר.

 

 נבדקים עם שמיעה תקינה –קבוצת הביקורת  2.1.2

מהמבדקים שנכללו במחקר הם ילדים שומעים ללא ליקוי שפתי הנבדקים בקבוצות הביקורת של כל אחד 

וללא דיווח על קשיים נוירולוגים, רגשיים או חברתיים. הנבדקים בקבוצות הביקורת היו בכיתות ד' והם 

נלקחו מבתי ספר במרכז הארץ בדומה לילדים עם ליקוי השמיעה. בכל אחד מהמבדקים מצוין מספר 

לגות המין שלהם וממוצע הגילאים שלהם. גילאי הילדים בקבוצת הילדים בקבוצת הביקורת, התפ

הביקורת היו מותאמים בגיל ובכיתה לנבדקים הצעירים ביותר בקבוצת הילדים עם ליקוי השמיעה, כך 

ב המבדקים ממוצע הגילאים של הילדים בקבוצת הביקורת היה נמוך בכחצי שנה מזה של הנבדקים ושבר
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מבחן סטטיסטי להשוואה  נערךשבו לא היה מספר דומה של בנים ובנות  עם ליקוי השמיעה. בכל מבדק

 בין ביצועי שני המינים ומשלא נמצא הבדל ביניהם לא שונה הרכב הקבוצה. 

 

 הליך כללי 2.2 

כל המבדקים הועברו במפגשים פרטניים במשך שניים עד שלושה מפגשים של כחצי שעה כל אחד, 

ם התקיימו בחדר שקט בבתי הספר של הנבדקים במהלך יום בהתאם ליכולתו של הנבדק. המפגשי

 הלימודים או בסיומו. כל המפגשים הוקלטו, תועתקו ונותחו על ידי שתי שופטות.

 ניתוחים סטטיסטיים 2.3

להשוואה בין קבוצות  tמבחן  תוצאות המבדקים השונים נותחו בעזרת המבחנים הסטטיסטיים הבאים:

ת הביצועים של הילדים עם ליקוי השמיעה לאלה של קבוצת הביקורת. כדי להשוות א –בלתי תלויות 

לא  100%כאשר בקבוצת הביקורת לא הייתה שונות בין הנבדקים וכולם ביצעו את המבדק ברמה של 

בין הקבוצות ולכן שינינו את הביצוע של אחד הנבדקים לביצוע עם טעות אחת  tניתן היה לבצע מבחן 

להשוואה בין  tמבחן  ין הנבדקים ונוכל לערוך את ההשוואה הסטטיסטית.כדי שתהיה שונות כלשהי ב

כדי להשוות את הביצועים של הילדים עם ליקוי השמיעה במבנים תחביריים שונים.  –נתונים מזווגים 

 ,Crawford & Garthwaite, 2002; Crawford & Howell)להשוואה בין נבדק בודד לקבוצה  tמבחן 

וות את הביצוע של כל נבדק בודד עם ליקוי שמיעה לביצועים של קבוצת הביקורת. על מנת להש – (1998

. נבדק הוגדר כ"לקוי" בביצוע מטלה מסוימת כאשר נמצא שהוא מבצע במובהק גרוע מקבוצת הביקורת

  .p < .05 של מובהקותלכל המבדקים השתמשנו ברמת 

 

 תנועת פועלמבדקים לבחינת ההבנה והחזרה על  .3

פועל, אך ניתן גם לייצר משפטים שבהם הפועל קודם לנושא, -סדר המילים הקנוני הוא נושאבעברית 

. V-Cלאחר צירוף שמשמש "טריגר" לתנועה. זוהי תנועה של הפועל לעמדה שניה במשפט, תנועת 

במחקר זה באמצעות נבחנו ההבנה, ההפקה והחזרה על משפטים עם תנועת פועל לעמדה שניה במשפט 

את ההבנה של משפטים הנגזרים מתנועת פועל  בחןמבדק "גומשים"  –ים. המבדק הראשון ארבעה מבדק

חן את ההבנה של עמדות שונות במשפט. המבדק השני בבאמצעות אינטרפרטציה של מילות תפל ב

חן את ההבנה של אמת משפט לתמונה. המבדק השלישי במשפטים עם תנועת פועל באמצעות מטלת הת

 .על באמצעות מטלת קריאה והסבר של משפטים הכוללים הומוגרפים הטרופוניםמשפטים עם תנועת פו

שפטים הכוללים תנועת לבסוף, יכולת החזרה על משפטים הנגזרים מתנועת פועל נבחנה באמצעות מ

 על משפטים.חזרה פועל במטלת 

 
 הבנת תנועת פועל במשפטים עם מילות תפל -"גומשים"  3.1

 כלי המחקר

של משפטים הנגזרים מתנועת פועל נבדקה באמצעות הצגה של משפטים הכוללים במבדק זה ההבנה 

מילות תפל, ובקשה מהנבדק להציע מילה קיימת שתחליף את מילת התפל ותיצור משפט בעל משמעות. 

ומחציתם  (13-ו 12משפטים, מחציתם משפטים שנגזרו מתנועת פועל )דוגמאות  32המבדק כלל 

 שנכללו במבדק כמשפטי ביקורת למשפטים עם תנועת הפועל )דוגמאות SVOמשפטים פשוטים מהסדר 



 63 שטרמן ופרידמן           

 

 

 -(. כל אחד משני סוגי המשפטים הללו כלל שני סוגים של עמדות בהן הופיעה מילת התפל 15-ו 14

 8סוגים של משפטים ) 4. כך שהמבדק כלל (פועלהפועל הראשי )או עמדת  (שם עצםמושא )עמדת 

המושא של  -ועת פועל ומילת תפל בעמדה תחבירית של שם עצם מכל סוג(: משפטים עם תנמשפטים 

(, משפטים 13(, משפטים עם תנועת פועל ומילת תפל בעמדת הפועל שנע )דוגמה 12הפועל שנע )דוגמה 

( ומשפטים פשוטים עם מילת 14פשוטים עם מילת תפל בעמדת המושא, שלכן תתפרש כשם עצם )דוגמה 

דר הופעת סוגי המשפטים היה רנדומלי, ולא היה רצף של יותר משני (. ס15תפל בעמדת הפועל )דוגמה 

משפטים מאותו סוג. מילות התפל שהופיעו במשפטים היו מילים במבנים מורפולוגיים שיכולים לתפקד 

גם כשם עצם וגם כפועל כך שרק הבנה של מבנה המשפט ותנועת הפועל שבו מאפשרת הענקת משמעות 

ת, , גֹוְמִשים: )או כפועל נכונה למילת התפל כשם עצם ש  ת, ְמ , שמ  ג  גֹומ  נ ג  ְנִגִִים, ְמפ  ֵנג, ְמפ   .ִליגה(ְמפ 

 
 המייצגת שם עצם בעמדת המושא ( משפטים עם תנועת פועל ומילת תפל 12)

 בחצר. גומשיםכל בוקר מחפשים הילדים 

 שנעפועל את ה( משפטים עם תנועת פועל ומילת תפל המייצגת 13)

 ילדים בחצר.ה גומשיםכל בוקר 

 המייצגת שם עצם בעמדת המושא ( משפטים פשוטים עם מילת תפל 14)

 בחצר. גומשיםכל בוקר הילדים מחפשים 

 הראשי )ללא תנועת פועל(פועל את ה( משפטים פשוטים עם מילת תפל המייצגת 15)

 בחצר. גומשיםכל בוקר הילדים 

 

 הליך

. בכל משפט הודגשה מילת התפל והוצגה בגופן המשפטים עם מילות התפל 32הנבדק קיבל דפים ובהם 

נטוי. הנבדק התבקש לקרוא את המשפטים בקול רם ולהציע מילה קיימת שיכולה להחליף את מילת 

התפל ולהפוך את המשפט למשפט בעל משמעות. לנבדק הוצעה גם האפשרות שהנסיינית תקריא את 

להקל על הנבדקים ולבטל את האפשרות  המשפטים והוא רק יציע מילים במקום מילות התפל )על מנת

שהקריאה תפגע בתפקוד שלהם(. בשני המקרים, המשפטים היו מונ חים לנגד עיניו של הנבדק והוא 

לקטגוריה  ןיננו על פי התאמתהתבונן בהם בזמן שחשב על מילה מתאימה. תשובות הנבדקים נרשמו וצו

מילה שיכולה לשמש גם כשם עצם וגם  –ת הדקדוקית הנכונה. במקרה שתגובת הנבדק היתה דו משמעי

(, הנבדק התבקש להציע מילה נוספת להחלפת מילת התפל במשפט. במקרים בהם 16כפועל )דוגמה 

הנבדק הציע פועל כנדרש על פי העמדה של המילה במשפט, אך הפועל לא התאים למשפט במבנה 

הזמן שלו, התגובה נחשבה כתגובה  הארגומנטים שלו, סוג הצירוף שהוא יכול לקחת כמשלים או בנטיית

 (. 17)דוגמה  גם נרשמה כהפרה של מבנה ארגומנטיםנכונה אך 

 ( בחירת מילה דו משמעית, שלא ניתן לדעת ממנה האם הנבדק מבין את עמדת מילת התפל16)

תמשפט המטרה: עכשיו הילדה פוגשת  ט   בחנות. מנמ 

 המילה שהציע הנבדק: "מוכרת"
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 מבנה ארגומנטים לא מתאים למשפט ( בחירת פועל בעל17)

 בבית הספר.מִליג ה משפט המטרה: עכשיו הילדה 

 המילה שהציע הנבדק: "פוגשת" 

 הנבדקים

ה' בגילאים שבין -בכיתות ד'נבדקים עם ליקוי שמיעה  44במבדק זה השתתפו : ילדים עם ליקוי שמיעה

  .(0;10, סטיית תקן 10;7)ממוצע  12;2-ל 9;1

בנות( בעלי שמיעה תקינה  18-בנים ו 8ילדים ) 26 קבוצת הביקורת במבדק זה כללה: קבוצת הביקורת

 (.0;7, סטיית תקן 10;1)ממוצע  11;7-ל 9;0ה' ובגילאים שבין -והתפתחות שפתית תקינה בכיתות ד'

  

 תוצאות

ם , כלומר, כל הנבדקים בקבוצה זו הציעו מילי100%קבוצת נבדקי הביקורת ביצעה מבדק זה ברמה של 

שמתאימות בקטגוריה הדקדוקית שלהן להחליף את מילות התפל במשפטי המטרה עם תנועת הפועל 

במשפטים עם תנועת הפועל שבהם נדרש להציע הצליחו ובמשפטי הביקורת. הילדים עם ליקוי השמיעה 

מילת התפל היתה אך במשפטים עם תנועת הפועל בהם  100%פועל במקום מילת התפל ברמה של 

את ביצעו הילדים עם ליקוי השמיעה  ,נדרש שם עצם במקום מילת התפלהפועל שנע, ולכן  המושא של

  ,t(43) = 2.55) . ההבדל בביצוע בין שני סוגי המשפטים האלו הוא מובהק 91.7% של  המטלה ברמה

p = .007.) תפל ת מילעם עה במשפטים הנגזרים מתנועת פועל הביצוע של הילדים עם ליקוי השמי

  ,t(68) = 2.40) היה נמוך באופן מובהק מזה של קבוצת הביקורת במשפטים אלההמושא בעמדת 

p = .009.)  

 44מתוך  11-שמיעה מעלה שההתבוננות בתוצאות של כל אחד מהנבדקים בקבוצת הילדים עם ליקוי 

המשפטים עם תנועת פועל בהן נדרשה תגובה שהיא שם  8הנבדקים טעו במשפט אחד או יותר מתוך 

משפטי המטרה(. בכל המקרים הללו  352תגובות שגויות מתוך  29צם במקום מילת התפל )סך הכל ע

הנבדקים שהראו קושי בהבנה  11מתוך  4(. עם זאת, 18הציעו הנבדקים פועל במקום שם עצם )דוגמה 

של המשפטים עם תנועת הפועל התקשו גם במשפטי הביקורת והציעו פועל במקום שם עצם גם עבור 

ת התפל במשפט הפשוט. ביצוע זה מעיד על קושי כללי יותר בהבנה של משפטים )או ביכולת לבצע מיל

 את המטלה( ולא ספציפי למשפטים עם תנועת פועל. 

בהבנה של משפטים עם תנועת פועל שהתבטא במתן תגובה שגויה ספציפי נבדקים הראו קושי  7-מכאן ש

הנבדקים הללו  7מתוך  4מדת המושא במשפטים אלו. של פועל במקום שם עצם כתחליף למילת תפל בע

המשפטים )ביצוע שהוא כבר נמוך באופן מובהק מקבוצת הביקורת(,  8עשו טעות אחת בלבד מתוך 

הביצוע של טעויות ויותר(,  2והשלושה האחרים הראו קושי משמעותי בהבנת תנועת הפועל )ביצעו 

 .1טבלה זו מפורט ב ההנבדקים המתקשים במטל

 ( תגובה שגויה של פועל במקום שם עצם במשפט עם תנועת פועל18)

 בכיתה. מגמטיםמשפט המטרה: עכשיו רואים הילדים 

ֲחִקים"  התגובה: "ְמש 
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במשפטים שבהם במטלת ה"גומשים"  שהתקשוהביצוע של הנבדקים עם ליקוי השמיעה  .1 טבלה

 ( 8מתוך תגובות נכונות  ר)מספמילת התפל היתה בעמדת מושא 

 ם פשוטיםימשפט משפטים עם תנועת פועל  הנבדק
 טעות בודדת –במשפטים עם תנועת פועל  עם קושי ספציפינבדקים 

 8 7 . דקל1
 8 7 . יהונתן2
 8 7 . חננאל3
 8 7 . ינאי4

 בעלי קושי משמעותי –נבדקים עם קושי ספציפי במשפטים עם תנועת פועל 
 8 6 .ליהי5
 8 5 . חיים6
 7 4 . ראובן7

 נבדקים שהתקשו במשפטי תנועת הפועל וגם במשפטים הפשוטים
 5 6 . ירון8
 5 4 . קטלין9
 5 3 . אורי10
 4 3 . בת חן11

 

מקרים בהם הפיקו הילדים עם ליקוי השמיעה פעלים במקום מילת התפל כפי שנדרש, הם הפיקו מה 34-ב

ים שלהם, טעויות אלה אירעו פעלים שלא מתאימים במבנה הארגומנטים שלהם או בסוג המשלימ

פעמים במשפטים עם תנועת פועל  17בשכיחות דומה במשפטים עם תנועת הפועל ובמשפטי הביקורת )

מכלל התגובות בהן הפיקו הילדים עם  4.8%פעמים במשפטים הפשוטים(. תגובות אלה מהוות  17-ו

מכלל  0.4%שהן  ,אלהליקוי השמיעה פעלים כמתבקש. נבדקי הביקורת ביצעו רק שתי טעויות כ

התגובות בהן הם הפיקו פעלים כמתבקש. הפקה של פועל שלא מתאים במבנה הארגומנטים שלו הייתה 

(. במקרים שבהם 20-ו 19בדרך כלל הפקה של פועל שדורש משלים במשפט ללא משלים )דוגמאות 

ם שצירוף היחס הציעו הילדים עם ליקוי השמיעה פעלים עם משלים שגוי הם בדרך כלל הציעו פעלי

(. כאמור, למרות שהפעלים לא מתאימים במבנה 21 המופיע במשפט לא מתאים להם )דוגמה

כתגובות נכונות בשל הבחירה בקטגוריה  צייננו אותםהארגומנטים ובסוג המשלים שהם לוקחים, 

מה של כפועל, וכן מכיוון שטעות זו לא הושפעה מקיומה או אי קיו –הדקדוקית המתאימה למילת התפל 

 תנועת פועל במשפט. 

 
 ( הפקה של פועל שאינו מתאים במבנה הארגומנטים שלו למשפט, במשפט עם תנועת פועל19)

 שדההילד ב   גמשמשפט המטרה: אתמול 

 התגובה : "פגש"

 ( הפקה של פועל שאינו מתאים במבנה הארגומנטים שלו למשפט, במשפט ביקורת20)

 בשדה גמשמשפט המטרה: אתמול הילד 

 התגובה : "ראה"

 ( הפקה של פועל עם משלים שגוי במשפט עם תנועת פועל21)

 הילדים בחצר בולגים  משפט המטרה: כל בוקר

 התגובה : "יוצאים"
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 ( הפקה של פועל עם משלים שגוי במשפט ביקורת 22)

 בבית הספר מליגהמשפט המטרה: עכשיו הילדה 

 התגובה: "באה"

 
רגומנטים שלהם או המשלימים שלהם לא מתאימים למשפט הנתון הבחירה השגויה בפעלים שמבנה הא

תחבירי זה. נראה שלמספר נבדקים עם ליקוי שמיעה יש קושי -עשויה לרמוז על קושי בסוג ידע לקסיקלי

במבנה הארגומנטים של הפועל, ולכן, לעיתים הם בוחרים בפועל שמצריך ארגומנט נוסף ושיבוצו 

אצל אחרים קיים קושי בידע לגבי מסגרות הסבקטגוריזציה של הפועל, במשפט הופך אותו ללא דקדוקי. 

רוף יכלומר בידע לגבי סוג המשלימים שכל פועל לוקח, ולכן, לעיתים הם בוחרים פועל שמצריך סוג צ

 משלים שונה מזה שמופיע במשפט הנתון ולכן הפועל הופך את המשפט ללא דקדוקי. 

 
 התאמת משפט לתמונההבנת תנועת פועל באמצעות מטלת  3.2

 כלי המחקר

במבדק זה נבדקה ההבנה של משפטים הנגזרים מתנועת פועל באמצעות מטלת התאמת משפט לתמונה. 

הנבדק שמע משפט והתבקש לבחור את התמונה המתאימה למשפט ששמע מתוך שתי תמונות שהוצגו 

הם משפטים ללא תנועת  24-הם משפטים עם תנועת פועל ו 24משפטים מתוכם  48לפניו. המבדק כולל 

בכל סוג  24-משפטים מתוך ה 16פועל שנכללו במבדק כמשפטי ביקורת למשפטים עם תנועת הפועל. 

(. כאשר 24-ו 23 כוללים מילים הומופוניות שיש להן שתי משמעויות: של שם עצם ושל פועל )דוגמאות

תיארה את המשפט הושמעו משפטים אלו, תמונה אחת מבין שתי התמונות, שהוצגו במקביל, 

כשהמשמעות של ההומופון היא של שם עצם, והתמונה השנייה תארה את המשפט כשהמשמעות של 

ההומופון היא של פועל. רק הבנה של המבנה התחבירי של המשפט יכולה להוביל לבחירה במשמעות 

חיבור בין (. הבנה של התנועה במשפט מאפשרת 1הנכונה של ההומופון כשם עצם או פועל )ראו תמונה 

'הגננת' קיימת  - 23הפועל במשפט למיקומו המקורי, במצב כזה הנבדק מבין שלאחר הנושא, בדוגמה 

נמצא בעמדת המושא, כלומר הוא שם עצם ולכן הוא  23בדוגמה  ִתקרהעקבה של הפועל, ושההומופון 

א מבין את תנועת (. אם הנבדק לימין-1תמונה התולה קישוטים על תקרת הגן ) הגננתבוחר בתמונה של 

, ובוחר את ִתקרא -הפועל  24בדוגמה כמו הפועל, הוא עשוי לחשוב שההומופון נמצא בעמדת הפועל, 

. מלבד המשפטים עם ההומופונים כלל המבדק גם 1שמאל(-1התמונה שבה הגננת קוראת )תמונה 

וגים שונים )פירוט משפטים ללא הומופונים עם תנועת פועל וללא תנועת פועל, בהם הופיעו מסיחים מס

משפטים ללא תנועת פועל כללו  4-משפטים עם תנועת פועל ו 4(. 2 טבלהמופיע בסוגי המשפטים 

 25מסיחים הפיכים. מסיח הפיך הוא תמונה שבה מערך התפקידים היה הפוך מזה שבמשפט )משפט 

ים ללא תנועת שמאל(. שני משפטים עם תנועת פועל ושני משפט-2ותמונה  26ימין, משפט -2 ותמונה

, 27-28 יםפועל כללו מסיח פועל. מסיח פועל הוא תמונה שבה הפועל שונה מהפועל במשפט )משפט

(. שני משפטים עם תנועת פועל ושני משפטים ללא תנועת פועל כללו מסיח מושא. מסיח מושא 3תמונה 

 .(4, תמונה 30-ו 29 יםהוא תמונה שבה המושא שונה מהמושא במשפט )משפט

                                                      
 ו ללא מיידע כדי שלא יהיו רמזים לקטגוריה הלקסיקלית שלהם.ההומופונים במבדק זה הופיע 1
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 . מבנה מבדק הבנת תנועת פועל באמצעות מטלת התאמת משפט לתמונה 2טבלה 

 

 ( משפט עם תנועת פועל הכולל מילה הומופונית23)

 בגן.ִתקרה מחר תקשט הגננת 

 ( משפט פשוט הכולל מילה הומופונית 24)

 בגן. ִתקראמחר הגננת 

 
דוגמה לזוג תמונות מתוך המבדק להבנת משפטים עם תנועת פועל שהוצג במקביל להשמעת  .1 תמונה

 משפטים עם הומופונים.
 

 פועל שבו המסיח הוא תמונה עם מערך תפקידים הפוך ( משפט עם תנועת25)

 .כאן מסבנת הילדה את הג'ירפה

 ( משפט ללא תנועת פועל שבו המסיח הוא תמונה עם מערך תפקידים הפוך26)

 .כאן הג'ירפה מסבנת את הילדה

 
 . דוגמה לזוג תמונות מתוך המבדק להבנת משפטים עם תנועת פועל שהוצג במקביל להשמעת2תמונה 

 משפטים עם מסיח הפיך.

 משפטים ללא  
 תנועת פועל

 משפטים עם 
 תנועת פועל

 16 16 משפט עם מילה הומופונית דו משמעית
 4 4 משפט עם מסיח תמונה הפוכה
 2 2 משפט עם מסיח פועל שגוי
 2 2 משפט עם מסיח מושא שגוי

 24 24 סך הכל משפטים
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 ( משפט עם תנועת פועל שבו המסיח הוא פועל שגוי27)

 .כאן מנשק הילד את הדובי

 ( משפט ללא תנועת פועל שבו המסיח הוא פועל שגוי28)

 כאן הילד שורט את הדובי.

 

 
. דוגמה לזוג תמונות מתוך המבדק להבנת משפטים עם תנועת פועל שהוצג במקביל להשמעת 3תמונה 

 שפטים עם מסיח שהוא פועל אחר.מ
 

 ( משפט עם תנועת פועל שבו המסיח הוא מושא שגוי29)

 .כאן שוטפת הילדה את הג'ירפה

 ( משפט ללא תנועת פועל שבו המסיח הוא מושא שגוי30)

 .כאן הילדה שוטפת את הג'ירפה

 

במקביל להשמעת  . דוגמה לזוג תמונות מתוך המבדק להבנת משפטים עם תנועת פועל שהוצג4תמונה 

 המשפטים וכולל מסיח שהוא מושא שגוי.
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 הליך

הנבדק שמע משפט שהוקרא לו על ידי דוברת ילידית של עברית והתבקש לבחור את התמונה המתאימה 

מבין שתי תמונות שהוצגו במקביל להשמעת המשפט. לא הייתה מגבלת זמן לביצוע המבדק והמשפט 

 שלוש פעמים(. תגובת הנבדק נרשמה על ידי הנסיינית ובמקריםהוקרא לנבדק שוב על פי בקשתו )עד 

שלו. סוגי המשפטים  הסופית התגובה רק ומיידי, קודדה ספונטני באופן את תגובתו שינה הנבדק שבהם

השונים )עם תנועת פועל, ללא תנועת פועל, עם הומופונים וללא הומופונים( הופיעו במבדק בסדר 

 רנדומלי.

 

 הנבדקים

 ליקוי שמיעה ילדים עם

)ממוצע  12;2-ל 9;1ה' בגילאים שבין –נבדקים עם ליקוי שמיעה בכיתות ד' 38במבדק זה השתתפו 

 (. 1( )למידע אודות הילדים שהשתתפו במבדק זה ראו נספח 0;9, סטיית תקן 10;6

 
 קבוצת הביקורת

והתפתחות שפתית  הבנות( בעלי שמיעה תקינ 10-בנים ו 5ילדים ) 15קבוצת הביקורת במבדק זה כללה 

 (. 0;7ס"ת  9;10)ממוצע:  10;9-ל 8;10ה' ובגילאים שבין -תקינה בכיתות ד'

 

 תוצאות

של מטלה זו העלה שהילדים עם ליקוי השמיעה לא הכירו את שתי המשמעויות של המשפטים ניתוח 

נועת שלושה מההומופונים ההומוגרפים שהופיעו במבדק. הקושי בא לידי ביטוי הן במשפטים עם ת

הפועל והן במשפטים ללא תנועת הפועל שכללו את שלושת ההומופונים הללו. כך למשל התקשו הילדים 

 ולכן הם התקשו בהבנה של משפט יורהעם ליקוי השמיעה להבין את המשמעות הכפולה של ההומופון  

ה הורדו . בשל קושי זולל הומופון זהוגם בהבנת משפט פשוט הכעם תנועת פועל שכלל הומופון זה 

ממשפטי  3-ממשפטי המטרה עם תנועת הפועל ו 3ששת המשפטים הכוללים את ההומופונים האלה )

(. קבוצת נבדקי 16משפטים עם הומופונים מכל סוג )במקום  13הביקורת( כך שנותחה ההבנה של 

ו הביקורת הבינה את המשפטים עם שלושת ההומופונים ללא קושי אך לשם השוואה בין הקבוצות הוצא

 אלה גם מהביצועים של קבוצה זו.משפטים 

על מנת לבדוק את השפעת תנועת הפועל על ההבנה, הושוותה ההבנה של המשפטים עם ההומופונים 

ותנועת הפועל למשפטים עם ההומופונים בלי תנועת פועל בקרב כל אחת משתי הקבוצות. הילדים עם 

עם תנועת פועל לעומת משפטים ללא תנועת  משפטיםעשו במובהק יותר טעויות בהבנת ליקוי השמיעה 

. לעומתם, בקבוצת הביקורת לא היה הבדל בין הביצוע בהבנת המשפטים (t(37) = 5, p < 0.001)פועל 

הצלחה. בהשוואת  98.4%-עם תנועת הפועל לבין משפטי הביקורת והם ביצעו את שני סוגי המשפטים ב

למדגמים בלתי תלויים נמצא  tהביקורת במבחן  תוצאות הילדים עם ליקוי השמיעה לקבוצת נבדקי

שלילדים עם ליקוי השמיעה קושי בהבנת המשפטים עם תנועת הפועל בהשוואה לקבוצת הביקורת 

(t(51) = 3.79, p = .0002כמו כן נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בהבנת משפטי הביקורת .) 

(t(51) = 1.9, p = .03 הבדל זה נובע מכך שהיו ,)ם עם ליקוי שמיעה שהתקשו גם בהבנה של נבדקי 6
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 משפטי הביקורת עם ההומופונים.

עם תנועת הפועל ללא הומופונים שבהם המסיח היה תמונה עם מערך המשפטים מניתוח תוצאות 

אלו לא חושפים את הקושי בהבנת תנועת הפועל הקיים שמשפטים (, עולה 36תפקידים הפוך )דוגמה 

משפטים ( בסוג זה של משפטים. משפטים 4נבדקות שגו פעם אחת )מתוך אצל מרבית הנבדקים. רק שתי 

כמו למשל השימוש  ,של דרכים אחרות לבדיקת הבנת המבנים האלה ןאלה מוכיחים את נחיצות

 בהומופונים. 

הומופונים עם וללא . הביצוע של הנבדקים עם ליקוי שמיעה שהראו קושי בהבנת משפטים עם 3טבלה 

 (13נכונים מתוך משפטים התאמת משפט לתמונה )מספר במטלת  תנועת פועל

 פשוטיםמשפטים  משפטים עם תנועת פועל  הנבדק 
 נבדקים שהתקשו במשפטים עם תנועת הפועל וגם במשפטים הפשוטים

 10 11 . דורון1
 11 10 . יהונתן2
 11 10 . ליטל3
 10 10 . ירון5
 10 10 . טלאור 1
 9 8 . ראובן4

 במשפטים עם תנועת פועל  י ספציפיעם קושנבדקים 
 13 11 . חיים 1
 13 11 . יועד2
 13 11 . שירי3
 13 11 . ליהי4
 13 10 . דורית5
 13 10 . אור6
 12 10 . מפל7
 12 11 . עמרי8
 12 11 . קטלין9
 12 11 . אביאל10
 12 10 . לילך11
 12 10 . שקמה12
 12 10 . קורל13
 12 9 . דקל14

 (0.54) 12.8 (0.54) 12.8 יקורת )ממוצע, ס"ת(קבוצת הב

 
התבוננות בתוצאות ההבנה של המשפטים עם תנועת הפועל וההומופונים של כל אחד מהילדים עם ליקוי 

מהילדים היה ביצוע שהוא נמוך באופן מובהק מהביצוע של ילדי קבוצת הביקורת  20-שמיעה מעלה שלְ 

הנבדקים הללו היה ביצוע שהוא  20מתוך  6-בודד לקבוצה. ללהשוואה בין נבדק  t-testעל פי מבחן 

נמוך באופן מובהק מהביצוע של ילדי קבוצת הביקורת גם במשפטים הפשוטים ללא התנועה, הם ביצעו 

למעלה מטעות אחת גם במשפטים הפשוטים. ממצא זה מעיד על קושי כללי בביצוע המטלה שאינו נובע 

 8ים היה קושי ספציפי בהבנה של משפטים שנגזרים מתנועת פועל )נבדק 14-מתנועת הפועל. כלומר, ל

הנבדקים ביצעו טעות אחת גם במשפטים הפשוטים, ולמרות שסטטיסטית גם טעות אחת היא  14מתוך 

נמוכה באופן מובהק מקבוצת הביקורת, החלטנו לא להחשיב טעות אחת כעדות לליקוי(. פירוט 

 . 3ו מופיע בטבלה הביצועים של הילדים שהתקשו במטלה ז
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 הבנת תנועת פועל באמצעות מטלת פרפרזה למשפטים עם הומוגרפים הטרופוניים 3.3

במבדק זה התבקשו הנבדקים לקרוא ולהסביר משפטים הכוללים הומוגרפים הטרופוניים. המבדק כלל 

עם משפטים פשוטים שהיו משפטי הביקורת למשפטים  10-משפטים עם תנועת פועל ו 10משפטים,  20

תנועת הפועל. בכל משפט הופיעה מילה הומוגרפית הטרופונית בעלת שתי משמעויות: שם עצם או 

הופיע מיד לאחר עמדת העקבה של הפועל  ניפועל. במשפטים עם תנועת הפועל, ההומוגרף ההטרופו

ב(. במשפטים הפשוטים הופיע ההומוגרף בעמדת המושא ובמשמעות שם עצם 31-א ו31)דוגמאות 

(. רק הבנה של המבנה התחבירי של המשפט יכולה להוביל 33( או בעמדת הפועל )דוגמה 32 )דוגמה

לקריאה נכונה של ההומופון כשם עצם או פועל. במשפטים עם תנועת הפועל, אם הנבדק מבין את 

התנועה ומייצג את העקבה של הפועל בעמדה שאחרי מבצע הפעולה, אז הוא יקרא נכון את ההומוגרף 

אחר העקבה כשם עצם ולא כפועל. אם הנבדק לא מבין את המבנה ולא מייצג את העקבה של הממוקם ל

הפועל, הוא עשוי לבחור במשמעות השגויה של ההומוגרף המופיע לאחר מבצע הפעולה ולקרוא אותו 

 כפועל. 

 

 ( משפטים עם תנועת פועל והומוגרף הטרופוני בעמדה שלאחר העקבה של הפועל31)

 בבוץ. דרךילד א. בחורף מצא ה

 .סיפורים מחברתב. אתמול הכינה הגננת 

 ( משפטים פשוט עם הומוגרף הטרופוני בעמדת המושא32)

 .מסתורית דרךהתלמיד מצא בטיול 

 ( משפט פשוט עם הומוגרף הטרופוני בעמדת הפועל33)

 סיפור חדש. מחברתכל יום הילדה 

 

 הליך

כל משפט בקול רם ולהסביר אותו. הקריאה  משפטים, הוא התבקש לקרוא 20הנבדק קיבל דף ובו 

יבל שני ציונים נפרדים, של הנבדקים הוקלטו, תועתקו ונותחו על ידי שתי נסייניות. הנבדק ק וההסברים

. תגובה בקריאה נחשבה נכונה אם הנבדק קרא את הסברוהשני על ה הומוגרףהת קריאהאחד על 

אם הנבדק הסביר את המשפט  ןנחשב נכו הסבר(. ההומוגרף במשמעות הנכונה שלו )כשם עצם או כפועל

תוך כדי שימוש נכון במשמעות של ההומוגרף. במקרה שהנבדק קרא את ההומוגרף באופן שגוי אך תיקן 

את עצמו באופן מיידי, התגובה צויננה כתגובה נכונה. כמו כן אם הנבדק קרא את ההומוגרף באופן שגוי, 

 . , ההסבר צוינן כנכוןן את המשמעות של ההומוגרףהבין ששגה ותיק ההסבראך במהלך מתן 

 

 הנבדקים

 9;4ה', בגילאים -בכיתות ד'נבדקים עם ליקוי שמיעה  30במבדק זה השתתפו : ילדים עם ליקוי שמיעה

  .(0;9, סטיית תקן 10;7)ממוצע  12;2-ל

שמיעה תקינה בנות( בעלי  6-בנים ו 6ילדים ) 12קבוצת הביקורת במבדק זה כללה : קבוצת הביקורת

 (. 0;6ס"ת  9;11)ממוצע:  10;9-ל 9;8ה' ובגילאים שבין -והתפתחות שפתית תקינה בכיתות ד'
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 תוצאות 

 קריאה 

כקבוצה, הביצוע של הילדים עם ליקוי השמיעה בקריאה של ההומוגרפים במשפטים עם תנועת הפועל 

הומוגרפים במשפטי הביקורת  אותם( היה נמוך במובהק מהקריאה של 14.4%, סטיית תקן 88%)ממוצע 

אך לא היה שונה , t(29) = 4.66, p < 0.001(, 2.53%, סטיית תקן 99.3%ללא תנועת הפועל )ממוצע 

  ,t(40) = 1.22(, 6.5%, סטיית תקן 93.3%במובהק מזה של הנבדקים בקבוצת הביקורת )ממוצע 

p = 0.11 36ההומוגרפים במשפטים עם תנועת הפועל שהילדים עם ליקוי השמיעה קראו,  300. מתוך 

מציג את האופן שבו קראו  34כפועל. כך לדוגמה משפט נקראו בטעות ( 12%) שמות עצם הומוגרפים

ת. ביצועי שתי הקב מחברתהילדים את ההומוגרף  ר  ְחב  ת או כשם עצם מ  ר  ב  וצות שיכול להיקרא כפועל ְמח 

 .2בקריאת המשפטים מופיעים בתרשים 

  
 אתמול הכינה הגננת מחברת סיפורים. משפט המטרה:( 34)

ת סיפורים.: קריאת ההומוגרף באופן שגוי ר  ב   אתמול הכינה הגננת ְמח 

 
התבוננות ביכולת הקריאה של המשפטים עם תנועת הפועל וההומופונים אצל כל אחד מהילדים עם ליקוי 

מהילדים היה ביצוע שהוא נמוך באופן מובהק מהביצוע של קבוצת הביקורת על  10-של שמיעה מעלהה

 להשוואה בין נבדק בודד לקבוצה.  t-testפי מבחן 

 

 הסבר המשפטים

קושי במתן הסברים יש מתוצאות מטלת ההסבר של המשפטים עולה שלילדים עם ליקוי השמיעה 

, ס"ת 86.3%של משפטים עם תנועת פועל )ממוצע  למשפטים עם תנועת פועל. הביצוע שלהם בהסברים

 (,6.6%, ס"ת 94.1%( היה נמוך באופן מובהק מזה של הנבדקים בקבוצת הביקורת )ממוצע 15.4%

t(40) = 1.69, p = .049 . קושי זה לא נבע מבעיה כללית במתן הסברים למשפטים, כפי שעולה מהביצוע

(, שהיה טוב במובהק 2.5%, סטיית תקן = 99.3%צע התקין של הילדים בהסבר משפטי הביקורת )ממו

. ביצועי שתי הקבוצות t(29) = 5.02, p < .0001מהביצוע שלהם בהסבר משפטים עם תנועת פועל, 

 .2בהסבר המשפטים מופיעים בתרשים 

( הוסברו באופן שגוי, תוך התייחסות 11.6%משפטים ) 35המשפטים שהילדים הסבירו,  300מתוך 

מובאת דוגמה לפרפרזה של משפט שבה יש התייחסות שגויה אל  35ל פועל. במשפט להומוגרף כא

( הילדים התקשו להסביר את המשפט לאחר שקראו את ההומוגרף 2%משפטים ) 6-ההומוגרף כפועל. ב

באופן שגוי ונתנו תגובות כמו "אני לא יודע", "המשפט הזה לא הגיוני" או "אי אפשר להסביר את 

 המשפט הזה".

 
 .בבוקר מצא האיש עלה במדרגות משפט המטרה:( 35)

ה בבוקר במדרגות": הסבר שגוי של המשפט תוך התייחסות להומוגרף כאל פועל ל   "האיש ע 
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. קריאה והסבר של משפטים עם תנועת פועל והומוגרפים הטרופונים בקרב הילדים עם ליקוי 2תרשים 

  השמיעה בהשוואה לקבוצת הביקורת.

 
משפטים עם תנועת הסבירו את הנבדקים עם ליקוי שמיעה  10-האינדיבידואלית מעלה שניתוח ברמה 

 לדי הביקורת. שמונה מתוכם התקשו במובהק גם בקריאת ההומוגרףמימובהק גרוע בבאופן פועל ה

. הישגי הנבדקים שהתקשו בקריאה ובהסבר של המשפטים עם תנועת הפועל במשפטים אלה

 . 4 וההומופונים מפורטים בטבלה

 

. הביצוע של הנבדקים עם ליקוי השמיעה שהראו קושי בקריאה או בהסבר של משפטים עם 4טבלה 

 ( 10נכונים מתוך משפטים תנועת פועל והומופונים )מספר 

קריאה של משפטים עם תנועת פועל  הנבדק
 והומופונים 

הסבר למשפטים עם תנועת פועל 
 והומופונים 

 8 10 . מפל1
 7 10 . דקל2
 9 8 ירדן .3
 9 8 . לריסה4
 8 8 . דורית5
 7 7 . חני6
 7 7 . טלאור7
 7 7 . טל שחר8
 6 7 . ירון9
 6 7 . קטלין10
 6 6 . ראובן11
 5 5 . חיים12

קבוצת הביקורת 
 )ממוצע, ס"ת( 

9.3 (0.65) 9.4 (0.66) 

 התאים המוצללים מצביעים על ביצוע נמוך מקבוצת הביקורת.      

 

 על משפטים עם תנועת פועל חזרה 3.4

משפטים עם תנועת פועל בהשוואה  לחזור על השמיעה עם ליקוי הילדים של היכולת במבדק זה נבחנה

–את הביצוע בתנועת פועל לביצוע במשפטים עם תנועות מסוג אחר השווינו . שונים תחביריים למבנים
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משפטים עם , ו(ושא ושאלות מושא)משפטי מיקוד, זיקות מושא שאלות נ Whמשפטים הנגזרים בתנועת 

המערבים, כמו עם שעבוד לפועל, למשפטים  . השווינו גםAפעלים אנאקוזטיביים שנגזרים בתנועת 

השוואה זו תאפשר לבחון האם  אך אינם כוללים תנועה לשם. Cמשפטים עם תנועת פועל, את צומת 

, או CPצומת  -שעבוד הגבוה שלו קושי בתנועת פועל נגרם מהקושי בבניית העץ התחבירי עד לצומת ה

 מהתנועה עצמה. 

מבדק החזרה הוא מבדק המאפשר שליטה מלאה במשפטי המטרה ומציע דרך אחידה לבחון את היכולות 

רצף הצלילים  של פסיבית העתקה התחביריות במגוון של מבנים. כאשר ילד חוזר על משפט, החזרה אינה

 של והפקה הבנה מערבת אלא( Friedmann, & Lavi, 2006; Lust, Flynn, & Foley, 1998)שהילד שמע 

. תשובותיו דפוס פי על מתקשה הילד מבנים באילו לדעת לנו מאפשרת זו מטלה, מכך כתוצאה. המשפט

 לגילו ומותאמים מספיק קצרים שהמשפטים בהנחה) המשפטים על בחזרה שהילד יבצע מבניים שינויים

  .המטרה דקדוק לבין שלו הדקדוק בין להבד על יעידו( שלו העבודה ולזיכרון

השימוש במטלת החזרה נעשה על ידי השוואת זוגות מינימליים: משפטים שזהים באורכם ובמילים 

שני משפטים הכוללים את אותן המילים, האחד עם )כמו למשל  שלהם אך נבדלים במאפיין תחבירי אחד

 הנבדק אםכאלה, שווים בין זוגות מינימליים . באופן זה, כאשר מתנועת פועל והשני ללא תנועת פועל(

 המשפט על בחזרה מצליח אך)למשל, משפט עם תנועת פועל(  מסוים במבנה משפט על בחזרה טועה

 סוגי לשני ביחס הילד של ביכולת הבדל שיש מכך להסיק ניתן, )למשל, משפט ללא תנועת פועל( השני

ו שבהם הקושי בחזרה מוגבל למבנים מסוימים במקרים כאל .הראשון במבנה מתקשה ושהילד, המבנים

שפתיים כמו -בלבד, ואין קושי לחזור על מבנים אחרים, הקושי אינו יכול להיות מיוחס לגורמים חוץ

 זיכרון או קשב.

היכולת של מטלת החזרה לזהות קשיים תחביריים הוכחה במחקרים העוסקים באוכלוסיות שונות עם 

 , אפאזים אגרמטים וילדים צעירים בתהליך רכישת השפה SLI –קוי שפתי לקויות תחביריות: ילדים עם לי

(Fattal, Friedmann, & Fattal-Valevski, 2011, 2013; Friedmann, 2001, 2006, 2007; Friedmann 

& Grodzinsky, 1997; Friedmann & Lavi, 2006; Lust, Flynn, & Foley, 1998; Szterman & 

Friedmann, 2015 .) 

 
 כלי המחקר

עשרה משפטים במבדק זה היו משפטים עם תנועת פועל. חציים . שונים מסוגים משפטים 70המבדק כלל 

( וחציים משפטים עם תנועת 36עם פועל טרנזיטיבי )דוגמה  –משפטים הפיכים עם תנועת פועל ומושא 

 (.37עם פועל אנארגטיבי ונספח )דוגמה  –פועל וללא מושא 

 
 עת פועל ומושא )פועל טרנזיטיבי(( משפט עם תנו36)

 אתמול חיכתה הגננת לליצנית.

 ( משפט עם תנועת פועל וללא מושא )פועל אנארגטיבי(37)

 אתמול קפץ השוטר בגינה.
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  משפטי מיקוד, 10משפטי זיקת מושא,  Wh (10משפטים עם תנועת  30שאר המשפטים במבדק היו 

ופעלים  Aמשפטים עם תנועת  10לות נושא(, שא 5-מתוכן שאלות מושא ו Wh - 5שאלות  10-ו

משפטים פשוטים שכללו את אותן מילים כמו  10-משפטים עם שעבוד לפועל ו 10אנאקוזטיבים, 

מציגה את סוגי המבנים שנכללו במבדק עם דוגמאות. כל המשפטים  5המשפטים עם התנועות. טבלה 

המשפטים כל נספרו עם המילה שאחריהם(.  מילים )מיידעים, משעבדים, צייני יחס ומילות יחס 4כללו 

היו הפיכים סמנטית. חצי מהפעלים המשועבדים במשפטים עם השעבוד לפועל כללו פועל טרנזיטיבי ש

 היו פעלים אנאקוזטיבים וחצי אנארגטיבים.

 

 מטלת חזרה -. סוגי המשפטים במבדק "פטל" 5טבלה 

מספר  סוג מורכבות תחבירית סוג המשפט
 המשפטים

 דוגמה

 אתמול חיפשה הילדה את המורה. 5 תנועת פועל תנועת פועל עם פועל טרנזיטיבי
תנועת פועל עם פועל 

 אינטרנזיטיבי
 אתמול קפץ השוטר בגינה. 5 תנועת פועל

 זו התלמידה שהמורה חיפשה. 10 ושעבוד Whתנועת  זיקת מושא
 את המורה הזו התלמידה חיפשה. Wh 10תנועת  מיקוד

 את איזו תלמידה המורה חיפשה? Wh 5נועת ת שאלות מושא
 איזו מורה חיפשה את התלמידה? 5 )סדר קנוני( Whתנועת  שאלות נושא

 אתמול הכדור התגלגל בגינה. A 10תנועת  פעלים אנאקוזטיבים
 אמא שמעה שהילד נפל. 5 (CP-ה לללא תנוע CPשעבוד ) שעבוד עם פועל אנאקוזטיבי
 סבתא אמרה שאמא ישנה. 5 (Whללא תנועת  CPשעבוד ) שעבוד עם פועל אנארגטיבי
 אתמול הילדה נישקה את המורה. 5 אין פשוט עם פועל טרנזיטיבי

 אתמול השוטר קפץ בחצר. 5 אין פשוט עם פועל אינטרנזיטיבי
 

 הליך

 המשפט על ולחזור רם בקול 3 עד לספור, הבודקת ידי על שהוקרא למשפט להקשיב התבקש הנבדק

 בלולאה פונולוגי שינון מניעת ידי על אוטומטית חזרה למנוע היתה הספירה מטרת. דויקמ באופן

 עליו לחזור הצליח לא הנבדק ואם, פעמיים היותר לכל הוקרא המשפט(. Baddeley, 1997) הפונולוגית

 תמדויק חזרה היו לא אשר מהלך המבדק הוקלט ושוקלט על ידי שתי נסייניות. תגובות. כטעות נחשב הוא

. לקסיקאליות מטעויות בנפרד מבניות צויננו טעויות. הילד של החזרה בעת מיד נכתבו המטרה משפט על

 הופכות או, שבו התימטיים התפקידים מערך את או המשפט מבנה את שמשנות טעויות טעויות מבניות הן

 אחר בשם םעצ שם של החלפה הן טעויות הכוללות לקסיקאליות דקדוקי. לעומתן, טעויות-ללא אותו

-ישן) דומים מאפיינים בעל אחר בפועל פועל של החלפה(, חייל-שוטר למשל, במשפט מופיע שאינו)

 .ללא שינוי מבנה המשפט (היום-אתמול) זמן תיאור של הוספה או החלפה, השמטה או(, נרדם

 

 הנבדקים

 ילדים עם ליקוי שמיעה

 תקן סטיית, 10;5 ממוצע) 12;2-ל 9;1 יןשב בגילאים ליקוי שמיעה עם נבדקים 43 השתתפו זה במבדק

9;0). 
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 הביקורת קבוצת

 שפתית והתפתחות תקינה שמיעה בעלי( בנות 8-ו בנים 12) ילדים 20 כללה זה במבדק הביקורת קבוצת

   (.110; תקן סטיית,  8;9ממוצע)4;11 -ל 11;7 שבין ובגילאים' ה-'ד בכיתות תקינה

 

 תוצאות

 תנועת פועלמשפטים עם התבוננות ממוקדת בחזרה על 

ממבדק זה עולה שהילדים עם ליקוי השמיעה מתקשים מאוד בחזרה על משפטים עם תנועת פועל. 

מהמשפטים עם תנועת הפועל, ביצוע שהוא נמוך באופן מובהק  68.4%הילדים חזרו נכון בממוצע רק על 

  ,t(61) = 3.17, 93.5%מקבוצת הביקורת, שממוצע החזרה שלה על משפטים עם תנועת פועל היה 

p = .001 . בכל המקרים שבהם הילדים עם ליקוי השמיעה חזרו על המשפטים עם תנועת הפועל באופן

שגוי, הם ביצעו את אותה טעות מבנית ו"ביטלו את התנועה" על ידי הפקת המשפט עם הפועל בעמדה 

יעה לחזור על המשפטים (. היכולת התקינה של הילדים עם ליקוי השמ38שאחרי מבצע הפעולה )דוגמה 

הצלחה( מלמדת שהקושי בחזרה על משפטים עם תנועת פועל נובע  96%הפשוטים במבדק החזרה )

. ההבדל בין החזרה על משפטים עם תנועת , בזיכרון או בקשבממבנה המשפט ולא מקושי כללי בחזרה

בין החזרה על משפטים . לא נמצא הבדל t(42) = 6.26, p < .001פועל למשפטים הפשוטים נמצא מובהק 

 (,t(42) = 1.24עם תנועת פועל ופועל טרנזיטיבי לבין משפטים עם תנועת פועל ופועל אנארגטיבי 

p = .22.)  

 
 ( חזרה שגויה על משפט עם תנועת פועל עם "ביטול תנועה"38)

 .משפט המטרה: אתמול דהר הסוס בשדה

 אופן החזרה: אתמול הסוס דהר בשדה. 

 

 עולה  ת הביקורתלקבוצהשוואה בשל כל נבדק עם ליקוי שמיעה באופן אינדיוידואלי הביצוע  מניתוח

נבדקים עם ליקוי שמיעה חזרו על משפטים עם תנועת פועל באופן גרוע במובהק מקבוצת  21-ש

הנבדקים שהתקשו בחזרה על המשפטים עם תנועת הפועל ביצעו לא  21הביקורת. שלושה נבדקים מתוך 

ת בעת החזרה על המשפטים, אלא גם כמות טעויות לקסיקליות שהיא גבוהה באופן רק טעויות מבניו

מובהק מכמות הטעויות הלקסיקליות שקבוצת הביקורת ביצעה. שלושת סוגי הטעויות הלקסיקליות היו: 

( והוספת יידוע לשם 40(, החלפה של הפועל במשפט )דוגמה 39החלפה של שם עצם במשפט )דוגמה 

(. שלושה נבדקים אלו הפיקו טעויות לקסיקליות גם במבנים ללא תנועה, כך 41וגמה עצם לא מיודע )ד

שטעויות אלה אינן ייחודיות למשפטים עם תנועת פועל ולא יכולות להוות אינדיקציה נוספת לקושי 

 במבנים אלו והן עשויות להעיד על קושי בזיכרון עבודה פונולוגי או על קושי לקסיקאלי.

 

 קלית )נוספת לטעות המבנית( של החלפת שם עצם בחזרה על משפט עם תנועת פועל ( טעות לקסי39)

 .משפט המטרה: אתמול נישקה הילדה את הגננת

 .אופן החזרה: אתמול המורה נישקה את הגננת

 ( טעות לקסיקלית )נוספת לטעות המבנית( של החלפת הפועל בחזרה על משפט עם תנועת פועל 40)
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 .ר הילד חברמשפט המטרה: אתמול ביק

 .אופן החזרה: אתמול הילד פגש חבר

( טעות לקסיקלית )נוספת לטעות המבנית( של הוספת מיידע )וסמן יחסת מושא( בחזרה על משפט 41)

 עם תנועת פועל 

 .משפט המטרה: אתמול צילמה הילדה רקדנית

 .אופן החזרה: אתמול הילדה צילמה את הרקדנית

 

 תנועות ומבנים אחריםהתבוננות בתנועת פועל בהשוואה ל

לילדים התוצאות מראות כי כקבוצה, . 6ים בכל סוגי המשפטים מסוכמים בטבלה דביצועי החזרה של היל

ומבנים הנגזרים מתנועת פועל, אך הם  Whעם ליקוי השמיעה קושי בחזרה על מבנים הנגזרים מתנועת 

לפועל ללא תנועה ומשפטים  , מבנים עם שעבודAאינם מתקשים לחזור על מבנים הנגזרים מתנועת 

ותנועת פועל Wh מהשוואת החזרה על שלושת סוגי התנועות עולה הבדל ברור ביניהן: תנועת פשוטים. 

היו הלקויות ביותר עבור הילדים עם ליקוי השמיעה והחזרה שלהם על המבנים הנגזרים מתנועות אלה 

 ;t(61) = 3.17, p = .001) הייתה גרועה באופן מובהק מהחזרה של הילדים בקבוצת הביקורת

t(61) = 2.99, p = .002 בהתאמה(. לעומת זאת, תנועת ,A ( והחזרה של 96.5%לא הייתה לקויה ,)

הייתה טובה יותר באופן מובהק מהחזרה שלהם  Aהילדים עם ליקוי השמיעה על משפטים עם תנועת 

על מבנים הנגזרים מתנועת פועל  ( ומהחזרה(Wh t(42) = 6.42, p < 0.001על מבנים הנגזרים מתנועת 

(t(42) = 6.27, p < .001 החזרה על תנועת .)A לא הייתה שונה מהחזרה על המשפטים הפשוטים 

(t(42) = 0.10, p = .46.) 

 

וקבוצת הביקורת  השמיעה ליקוי עם הילדים אצל המבנים מסוגי אחד כל על נכונה חזרה%. 6 טבלה
 )ממוצע וסטיית תקן(

דים עם ליקוי יל סוג המשפט 
 שמיעה

 ההבדל בין הקבוצות ביקורת

 68.4 פועל בעמדה שניה תנועת פועל
(31.2) 

93.5 
(11.4) 

 מובהק
t(61) = 3.17, p = .001 

 83.1 זיקת מושא Whתנועת 
(24.0) 

98.5 
(3.7) 

 מובהק
t(61) = 2.85, p = .003 

 78.2 מיקוד
(25.0) 

93.5 
(6.7) 

 מובהק
t(61) = 2.67, p = .004 

 66 שאלת מושא
(39.6) 

89 
(16.5) 

 מובהק
t(61) = 2.48, p = .007 

 84.8 שאלת נושא
(26.3) 

98 
(6.2) 

 מובהק
t(61) = 2.2, p = .01 

 96.5 פעלים אנאקוזטיביים Aתנועת 
(11.3) 

98 
(4.1) 

 אין הבדל

שעבוד לפועל 
 )ללא תנועה(

 96.7 שעבוד עם פועל אנאקוזטיבי
(8.6) 

100 
(0) 

 לאין הבד

 94.9 שעבוד עם פועל אנארגטיבי
(13.1) 

98 
(6.2) 

 אין הבדל

משפטים 
 פשוטים

 95.9 פשוט עם פועל טרנזיטיבי
(11.6) 

100 
(0) 

 אין הבדל

 97.4 פשוט עם פועל אנארגטיבי
(10.0) 

100 
 (0) 

 אין הבדל
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ים עם ליקוי בקרב הילד חזרה על סוגי התנועות השונים בהשוואה למשפטים הפשוטים. 3 תרשים

 .השמיעה וקבוצת הביקורת
 

אצל הילדים עם ליקוי  בתנועת הפועלשל מבדק זה הייתה לבחון את המקור לקושי  ותמטראחת ה

צומת ה  -השמיעה ולקבוע האם הוא קשור לקושי בבניית העץ התחבירי עד לצומת השעבוד הגבוה שלו 

CP את האופן שבו ילדים עם ליקוי שמיעה  םג . לשם כך בדקנובתנועה עצמה, או שהוא נובע מהקושי

אך לא כוללים  CPחזרו על משפטים עם שעבוד לפועל אשר מחייבים בניית העץ עד לצומת השעבוד 

הילדים עם ליקוי השמיעה ההצלחה של . תוצאות המבדק מצביעות על כך שכקבוצה, לצומת זה תנועה

על המשפטים הפשוטים חתם בחזרה מהצלהמשפטים עם השעבוד לפועל לא הייתה שונה בחזרה על 

(t(42) = 0.41, p = .34 כלומר, כקבוצה, הילדים עם ליקוי השמיעה לא התקשו בחזרה על משפטים .)

שכוללים שעבוד אך אינם כוללים תנועה ולכן ניתן להסיק שכקבוצה, היכולת שלהם לבנות את העץ 

קושי קשור ל םיקוי התחבירי שלההלומכאן ניתן להסיק ששמורה.  CPהתחבירי עד לצומת השעבוד 

 .תנועהב

לבדיקת אופי הליקוי אצל כל אחד מהילדים עם ליקוי השמיעה השווינו את החזרה של כל אחד מהם על 

( 7ניתוח זה, ברמת הנבדק הבודד )המסוכם בטבלה  .כל אחד מהמבנים לביצועים של קבוצת הביקורת

סך התגובות שלו במבנה מסוים, תוך התייחסות  מבוסס על מספר התגובות הנכונות של כל נבדק מתוך

 . נכונה( כחזרה צויננו בלבד לקסיקאליות טעויות שבחזרה עליהם היו לטעויות מבניות בלבד )משפטים

נבדקים חזרו על כל המבנים ללא קושי, וביצעו את המטלה באופן שאינו שונה  17-מניתוח זה עולה ש

נבדקים היה  7-ליקוי שמיעה הראו ארבעה פרופילים שונים: להילדים האחרים עם  26מקבוצת הביקורת. 

נבדקים היה קושי ספציפי בחזרה על מבנים הנגזרים  4-קושי ספציפי בחזרה על מבנים עם תנועת פועל ול

ומתנועת פועל המעיד על  Whנבדקים היה קושי בחזרה על מבנים הנגזרים מתנועת  9-. לWhמתנועת 

ועות. ילדים אלו אינם לקויים ביכולת לבנות את העץ התחבירי עד לצומת ליקוי כפול בשני סוגי התנ

השעבוד מכיוון שהם חזרו ללא קושי על המבנים עם השעבוד לפועל ללא התנועה. הפרופיל האחרון 

ותנועת   Whתנועתילדים אשר הפגינו קושי רחב יותר והליקוי שלהם לא הסתכם במבנים עם  6כולל 

יה קושי בחזרה גם על משפטים עם שעבוד לפועל וללא תנועה ולכן הקושי של פועל. לשלושה מתוכם ה

. לשלושת CPילדים אלו עשוי להיות קשור לחוסר היכולת לבנות את העץ התחבירי עד לצומת השעבוד 
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הנבדקים האחרונים אשר התקשו גם בחזרה על המשפטים הפשוטים עשוי להיות קושי עם מטלת החזרה 

וך קבוצת הפרופיל האחרון התקשו גם בחזרה על משפטים עם פעלים אנאקוזטיבים נבדקים מת 3עצמה. 

 . Aהנגזרים מתנועת 

 

 במבדק החזרה בהשוואה לקבוצת הביקורת  השמיעה ליקוי עם הילדים של הביצועים .7טבלה 

 הצבועים באפור כהה הם תאים שבהם הנבדק נמצא לקוי בחזרה על המבנה הספציפי התאים

 התאים הצבועים באפור בהיר הם תאים שבהם הנבדק נמצא גבולי בחזרה על המבנה הספציפי

 

 

שאלת  מיקוד זיקת מושא הנבדק 
 מושא

מדד כללי לתנועת  שאלת נושא
Wh 

תנועת 
 פועל

משפטים  לפועלשעבוד  Aתנועת 
 פשוטים

 חזרה תקינה על כל המבנים

 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין חני 1
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין נאור 2
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין קרולין 3
 ןתקי תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין נעמי 4
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תמרי 5
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין יהונתן 6
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין רוניה 7
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין שקמה 8
 תקין תקין יןתק תקין תקין תקין תקין תקין תקין עדי 9
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין ליהי 10
 תקין תקין גבולי תקין תקין תקין תקין לקוי תקין תמי 11
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין גבולי רונן 12
 תקין תקין תקין תקין תקין לקוי תקין תקין תקין דקל 13
 תקין תקין תקין תקין תקין וילק תקין תקין גבולי יפעה 14
 תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין תקין גבולי מפל 15
 תקין תקין תקין תקין גבולי לקוי תקין לקוי תקין דורון 16
 תקין תקין תקין תקין גבולי תקין תקין תקין לקוי שירי 17

 קושי בחזרה על משפטים עם תנועת פועל
 תקין תקין תקין לקוי תקין יןתק תקין תקין גבולי ירדן 18
 תקין תקין תקין לקוי גבולי תקין לקוי תקין תקין אור 19
 תקין תקין תקין לקוי תקין תקין תקין תקין תקין טלאור 20
 לקוי תקין תקין לקוי תקין תקין תקין תקין תקין טל שחר 21
 תקין תקין תקין לקוי תקין תקין תקין לקוי תקין נדיר 22
 תקיו תקין תקין לקוי גבולי לקוי לקוי תקין תקין לילך 23
 תקין תקין תקין לקוי גבולי תקין לקוי תקין תקין שליו 24

 Whקושי בחזרה על משפטים עם תנועת 
 תקין תקין תקין תקין לקוי תקין לקוי תקין לקוי עמרי 25
 תקין תקין תקין תקין לקוי תקין לקוי לקוי לקוי אביאל 26
 תקין תקין תקין תקין לקוי תקין תקין לקוי ילקו ליטל 27
 תקין ליוגב תקין תקין לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי שחר 28

 Whקושי בחזרה על משפטים עם תנועת פועל ומשפטים עם תנועת 
 תקין תקין תקין לקוי לקוי תקין לקוי לקוי תקין דורית 29
 תקין תקין תקין לקוי לקוי תקין תקין לקוי לקוי חננאל 30
 תקין תקין תקין לקוי לקוי קויל תקין לקוי תקין יועד 31
 תקין תקין תקין לקוי לקוי תקין תקין לקוי גבולי לריסה 32
 תקין תקין תקין לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי הינדי 33
 תקין תקין תקין לקוי לקוי לקוי תקין תקין לקוי ינאי 34
 תקין תקין תקין לקוי וילק תקין לקוי לקוי לקוי ליאל 35
 תקין תקין תקין לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי זבולון 36
 גבולי גבולי גבולי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי קטלין 37

 ליקוי רחב בחזרה, גם במבנים ללא תנועה
 גבולי לקוי גבולי תקין לקוי תקין לקוי לקוי לקוי ירון 38
 תקין לקוי גבולי לקוי לקוי תקין תקין לקוי לקוי ראובן 39
 תקין לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי ליאן 41
 לקוי גבולי גבולי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי חיים 40
 לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי אורי 42
 לקוי לקוי לקוי לקוי לקוי תקין תקין לקוי לקוי בת חן 43
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 . סיכום ודיון 4

השתתפו בשתי מטלות או יותר שבדקו את ההבנה  שהתחנכו בשפה הדבורה עם ליקוי שמיעה ילדים 44

רה על משפטים עם תנועת פועל, הביצוע של כל אחד מהנבדקים במטלות השונות מופיע בטבלה והחז

נבדקים  13נבדקים ביצעו את כל המטלות ללא קושי והראו תפקוד זהה לזה של קבוצת הביקורת.  12. 8

ביצוע המעיד על  –נבדקים נכשלו בביצוע של שתי מטלות ויותר  19-נכשלו בביצוע של מטלה אחת ו

 Whעד היום נבדקה רק ההבנה של משפטים עם תנועת יקוי בהבנה של מבנים הנגזרים מתנועת פועל. ל

מבנה זה הוא קשה להבנה עבור ילדים רבים עם ליקוי כי עולה לראשונה באוכלוסיה זו. מהמחקר הנוכחי 

 שמיעה. 

 11נועת פועל, שנמצאו לקויים בת המשתתפים 16מתוך מהו מקורו של הליקוי? מהממצאים עולה כי 

. העובדה Whהיו גם לקויים מאוד במטלות שבדקו הבנה, הפקה וחזרה על משפטים שנגזרו מתנועת 

ותנועת פועל( עשויה להצביע על כך שמקור  Whשלנבדקים אלו היה קושי בשני סוגי התנועות )תנועת 

רי עד לצומת הקושי הוא בקיומם של יחסי תלות במשפט או בחוסר היכולת לבנות את העץ התחבי

ממטלת החזרה לפיו הממצא  הנדרש לצורך ייצוג משפטים הנגזרים משני סוגי התנועות. CP-השעבוד ה

פגוע אצלם ולכן תומך  וחזרו היטב על משפטים משועבדים ללא תנועה מעיד כי צומת השעבוד אינהם 

  באפשרות הראשונה, של קושי בתנועה כבסיס לקושי בתנועת פועל.

המשפטים בספרי ילדים ובחוברות עבודה לכיתה ב כוללים משפטים עם תנועת פועל למעלה מרבע מ

ויזיה, ואפילו במדורי הספורט ובסוגות אחרות, כמו למשל בחדשות ברדיו ובטללעמדה השניה במשפט. 

בעיתונים, ישנן כתבות שלמות שבהן כל המשפטים שפותחים ברכיב שאינו הנושא כוללים תנועת פועל 

העובדה שמבנים אלה הם מבנים שכיחים הופכת את הקושי בהבנתם למכשול משמעותי ה. לעמדה השני

בתפקוד של ילדים עם ליקוי שמיעה ומחייבת תשומת לב מרובה לפיתוחן של תכניות התערבות שמטרתן 

 שיפור היכולות התחביריות של ילדים אלו.

 
  



 81 שטרמן ופרידמן           

 

 

וחזרה על משפטים עם  קות הבנהיקוי השמיעה במטלות הבוד. הביצועים של הילדים עם ל8טבלה 
 )ת"פ( תנועת פועל

 התאים הצבועים באפור כהה הם תאים שבהם הנבדק נמצא לקוי בהשוואה לקבוצת הביקורת
 בהשוואה לקבוצת הביקורת התאים הצבועים באפור בהיר הם תאים שבהם הנבדק נמצא גבולי

 התאים הריקים הם תאים של מבדקים שלא בוצעו
 

 

טעויות מבניות  הנבדק
 במטלת חזרה

התאמת משפט 
 –לתמונה 

 פ"משפטים עם ת
 והומופונים

זיהוי המושא  :גומשים
 פ"במשפטים עם ת

 קריאת משפטים עם 
והומוגרפים ת"פ 

 הטרופונים

 למשפטים עם  הסבר
והומוגרפים ת"פ 

 הטרופונים

 לקוי לקוי לקוי וילק לקוי . חיים1
 לקוי לקוי בשניהם לקוי לקוי . קטלין2
 לקוי לקוי לקוי בשניהם לקוי . ראובן3
 לקוי לקוי תקין לקוי לקוי . דורית4
 לקוי לקוי בשניהם בשניהם תקין . ירון5
   גבולי בשניהם תקין . יהונתן6
   לקוי לקוי תקין . ליהי7
 לקוי תקין תקין לקוי תקין . מפל8
 לקוי תקין גבולי לקוי תקין . דקל9
 תקין לקוי תקין תקין לקוי . ירדן10
 תקין לקוי תקין תקין לקוי . לריסה11
 לקוי לקוי תקין תקין לקוי . טל שחר12
 לקוי לקוי תקין בשניהם לקוי . טלאור13
 תקין תקין תקין לקוי לקוי . אור14
 תקין תקין תקין לקוי לקוי . לילך15
 תקין תקין תקין לקוי לקוי ד. יוע16
 לקוי לקוי תקין תקין תקין . חני17
   בשניהם  לקוי . אורי18
   בשניהם  לקוי . בת חן19
 תקין תקין גבולי תקין לקוי . ינאי20
   גבולי תקין לקוי . חננאל21
 תקין תקין תקין לקוי תקין . עמרי22
 תקין תקין תקין לקוי  . קורל23
 תקין תקין תקין לקוי ןתקי . שירי24
 תקין תקין תקין לקוי תקין . שקמה25
   תקין לקוי תקין . אביאל26
 תקין תקין תקין תקין לקוי . שליו27
 תקין תקין   לקוי . נדיר28
 תקין תקין תקין  לקוי . ליאן29
 תקין תקין תקין תקין לקוי . הינדי30
   תקין תקין לקוי . ליאל31
   תקין  ילקו . זבולון32
   תקין תקין תקין . יפעה33
   תקין תקין תקין . נאור34
 תקין תקין תקין תקין תקין . עדי35
 תקין תקין תקין תקין תקין . קרולין36
 תקין תקין תקין תקין תקין . רוניה37
 תקין תקין תקין תקין תקין . רונן38
   תקין תקין תקין . תמרי39
 תקין תקין תקין תקין תקין . תמי40
   תקין  תקין . נעמי41
   תקין  תקין . שחר42
 תקין תקין תקין בשניהם תקין . דורון43
    תקין בשניהם תקין . ליטל 44
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 נספח: נתוני רקע על המשתתפים במחקר

גיל בזמן  הנבדק
 המחקר

גיל בזמן  מין
גילוי 
 הליקוי

גיל בתחילת 
ההתערבות 
)הרכבת עזר 

 עה(שמי

סוג הירידה 
 בשמיעה

הסיבה 
לליקוי 
 בשמיעה

ירידה 
בשמיעה 
)אוזן ימין 
 ושמאל(

גיל  סוג עזר שמיעה 
 השתלה

 90-י לא ידועה עצבי 1;0 0;6 ז 10;10 דורון. 1
 70-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 60-י לא ידועה עצבי 3;6 2;6 נ 5;11 דורית. 2
 65-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 65-י גנטית עצבי 0;2 0;0 נ 7;9 חני. 3
 70-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 50-י גנטית עצבי 0;6 0;0 ז 8;9 טלאור. 4
 50-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 85-י לא ידועה עצבי 7;0 3;0 נ 6;10 שירי. 5
 75-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 50-י לא ידועה עצבי 1;5 0;6 ז 11;11 שליו. 6
 50-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 85-י גנטית עצבי לא ידוע 0;0 ז 4;10  אל. אבי7
 85-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

דפורמציה  מעורב 3;6 0;0 ז 8;9 עמרי. 8
של אוזן 

 תיכונה

 50-י
 50-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 65-י לא ידועה עצבי 7;0 3;0 ז 9;9 . אור9
 120-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 80-י גנטית מעורב 2;6 1;4 ז 10;10 דקל. 10
 80-ש

 ____ שמיעה מכשירי 

 65-י לא ידועה עצבי 3;0 3;0 ז 3;10 נאור. 11
 65-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 70-י גנטית עצבי 3;0 0;6 נ 1;11 קרולין. 12
 75-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 55-י גנטית עצבי 0;9 0;0 ז 0;10 . רועי 13
 55-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 50-י פגות עצבי 0;6 0;3 ז 8;9 תמרי. 14
 55-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 50-י לא ידוע מעורב לא ידוע 5;0 ז 0;12 יהונתן. 15
 55-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 60-י לא ידוע מעורב 3;0 3;0 ז 1;10 חננאל. 16
 65-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 60-י גנטית עצבי 3;0 3;0 נ 1;10 יפעה. 17
 65-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 70-י לא ידועה עצבי עלא ידו 0;3 נ 7;11 לריסה. 18
 70-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

 50-י גנטית עצבי 1;0 0;3 ז 9;10 רוניה. 19
 50-ש

 ____ מכשירי  שמיעה

קרום דלקת  עצבי 0;6 3;0 נ 9;4 קטלין. 20
 המח

 50-י
 85-ש

 ____ מכשירי שמיעה

 60-י גנטית עצבי 3;6 0;6 נ 10;10 בת חן. 21
 55-ש

 ____ מכשירי שמיעה

 60-י תסמונת עצבי 0;6 0;6 נ 10;7 מינע. 22
 65-ש

 ____ מכשירי שמיעה

 7;1 שתל כוכלארי עמוקה לא ידועה עצבי 8;0 7;0 נ 11;9 הינדי. 23
 2;2 שתל כוכלארי עמוקה תסמונת עצבי 10;0 6;0 נ 3;11 טל שחר. 24
 5;1 שני שתלים  עמוקה לא ידועה עצבי לא ידוע 6;0 ז 3;10 יועד. 25
 0;1 שני שתלים  עמוקה לא ידועה עצבי 2;0 0;0 ז 6;10 נדיר. 26
 2;2 שתל כוכלארי עמוקה לא ידועה עצבי 0;1 0;0 נ 6;10 שקמה. 27
 0;1 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 3;0 2;0 נ 9;10 תמי. 28
 6;1 שתל כוכלארי עמוקה לא ידועה עצבי 2;1 9;0 ז 3;10 ינאי. 29
 5;4 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 9;1 6;1 נ 6;9 עדי. 30
 0;1 שתל כוכלארי עמוקה לא ידועה עצבי 3;0 2;0 נ 1;9 ליטל. 31
 3;1 שני שתלים  עמוקה גנטית עצבי 0;5 0;0 ז 11;9 ירון. 32
 0;5 שתל כוכלארי עמוקה לא ידועה עצבי 0;1 0;0 ז 7;11 ראובן. 33
 0;1 ל כוכלארישת עמוקה גנטית עצבי לא ידוע 6;0 ז 1;10 ליאל. 34
 3;1 שני שתלים  עמוקה לא ידועה עצבי לא ידוע 8;0 נ 0;10 ליהי. 35
 0;1 שני שתלים  עמוקה גנטית עצבי 3;0 3;0 ז 8;11 קורל. 36
 8;1 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 0;1 0;1 נ 5;11 שחר. 37
 2;1 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 8;0 8;0 נ 3;11 ליאן. 38
 1;2 שתל כוכלארי עמוקה לא ידועה עצבי 9;0 9;0 ז 0;11 בולוןז. 39
 1;2 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 0;1 11;0 ז 10;9 אורי. 40
 6;3 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 6;0 0;0 ז 2;12 *חיים. 41
 0;5 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 4;0 0;0 נ 10;10 *לילך. 42
 6;2 שתל כוכלארי עמוקה גנטית  עצבי 4;0 0;0 נ 10;10 *מפל. 43
 6;1 שתל כוכלארי עמוקה גנטית עצבי 6;0 0;0 נ 5;11 *ירדן. 44

 


