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? אותיות כפולות בבאפר הגרפמי כיצד מיוצגות:פי� לוהטי�"אוכ

 מיה יכיני ונעמה פרידמ!

אוניברסיטת תל אביב
�

מקשר בי! תהליכי� מרכזיי� שאחראי� לשליפת הבאפר הגרפמי הינו מאגר זיכרו! קצר טווח אשר

� המופשטי� של במהלכ� הייצוגי, מאוחרי� יותר�הייצוג האורתוגרפי לבי! תהליכי� פריפריאליי

ליאהלקסיק, הבאפר משות' לשני מסלולי הכתיבה. האותיות מומרי� בסופו של דבר לפלט אורתוגרפי

.ליאלקסיק�תתוה

מחקרי� שוני� אשר. פגיעה באחד מתפקידי הבאפר הגרפמי יכולה להוביל לדיסגרפיית באפר גרפמי

מודל רב מימדי לייצוג גרפמיו של עסקו בנבדקי� ע� דיסגרפיית באפר גרפמי מספקי� תמיכה לקיומ

מידע על עיצורי�, ביניה! מידע על זהות הגרפמות במילה וסדר!, שמורכב ממספר שכבות, בבאפר

 מידע על מבנה ההברותו, מידע על מאפייני רצ' אותיות זהות,במילהותנועות 

)Caramazza & Miceli, 1990; McCloskey et al., 1994; Tainturier & Rapp, 2004(.

ג, ישנה כיו� הסכמה בקרב מרבית החוקרי� על קיומו של המודל הרב מימדי ישות שונות א* עדיי! ישנ!

של. בנוגע לאופ! ייצוגו של המידע בבאפר אנו בחרנו להתייחס לגישות השונות הקיימות בנוגע לייצוג!

נ בבאפר)פ"אוכ(כפולותההאותיות  בדקי� שאותרו כבעלי על ידי ניתוח מאפייני הכתיבה של שני

.דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית בעברית

יש מעמד מיוחד בייצוגי�) ממטרה, חוששי�(מספר מחקרי� הראו כי לאותיות כפולות צמודות

ישנ� נבדקי� שהביצוע שלה�, הביצוע במילי� שמכילות אותיות כפולות משתנה בי! נבדקי�. גרפמיי�

  ;Caramazza & Miceli, 1990(למילי� אחרות במילי� אלו טוב יותר בהשוואה 

Tainturier & Caramazza, 1996(,ואילו אצל נבדקי� אחרי� מילי� שמכילות אותיות כפולות היו

 ,.McCloskey et al., 1994; Miceli et al(רגישות לטעויות יותר מאשר מילי� ללא אותיות כפולות 

באחוזי טעויות בי! מילי� שהכילו אותיות כפולות אצל� לא היה הבדלשישנ� ג� נבדקי� ).1995

שנעשו במילי� ע� אותיות א* כ! היה הבדל בי! סוגי הטעויות, למילי� שלא הכילו אותיות כפולות

הטעויות ). Jónsdóttir, Shallice, & Wise, 1996; Sage & Ellis, 2004(כפולות לעומת מילי� אחרות 

 ולא מופיעות במילי� ללא אותיות ילות אותיות כפולותהנפוצות שנמצאו בהתייחס למילי� המכ

הכפלת אות אחרת במילה והחלפת אחת מהאותיות, ה! השמטות של אחת מהאותיות הכפולותכפולות

.)McCloskey et al., 1994; Miceli et al., 1995( הכפולות

Tainturier & Caramazza)1996 (ו�Tainturier & Rapp)2004(לשתית ממצאי� אלו הגיעו בעקבו

והשנייה היא כי מידע, הראשונה היא שרצ' של אותיות זהות מקודד כיחידה אחת, מסקנות עיקריות

.בנוגע לכמות של גרפמה מסוימת במילה מקודד באופ! נפרד ממידע בנוגע לזהות הגרפמה

נפוצה ) summer:ללמש(תופעה זו של אותיות כפולות צמודות לה! ייצוג פונולוגי אחד חשוב לציי! כי

: למשל( בה לאותיות כפולות צמודות יש ייצוג פונולוגי נפרד בשפות לועזיות א* אינה קיימת בעברית

זה אנו מו� זה. דות מקרב לב לאביה גביעו! על עזרתה במחקר על) 1296/06'מס(מחקר .ידי הקר! הלאומית למדע�נתמ*
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כ!.1)כפפה, ממטרה –השמטה של אחת מהאותיות הכפולות שתפקיד! הוא לקסיקאלי בלבד, כמו

ית כתוצאה יכולה להתרחש באנגלאות! להכפיל שרק ידע לקסיקאלי מאפשר לדעת שישכלומר

 כמו במילה,מאחר שאותיות כפולות, ואילו בעברית, פונמית�מכתיבה דר* מסלול ההמרה הגרפמית

השמטת אחת מהאותיות הכפולות אינה יכולה להיות, מקבלות כל אחת ייצוג פונולוגי נפרד,חוששי�

.תוצאה של ליקוי במסלול הלקסיקאלי

י כיצד מתבטאש מעמד ייחודי בבאפר א* אי! הסכמה החוקרי� השוני� מסכימי� כי לאותיות כפולות

. במודל הרב מימדי מעמד זה

ל המודל. האותיות הכפולותייצוגישנ! שתי גישות עיקריות אשר כל אחת מה! מציגה מודל אחר

המודל השני הוצע על ידי.1 והוא מתואר בתרשי�)Caramazza & Miceli)1990 הראשו! הוצע על ידי

McCloskey et al.)1994(אחד. ישנ� מספר הבדלי� בי! שני מודלי� אלו.2והוא מתואר בתרשי�

 כאשר1לפי תרשי�, בי! שני סוגי התרשימי� הוא מספר האותיות אשר מיוצגות בבאפרמההבדלי�

ממספר האותיות יהיה קט! יותר המיוצג מיוצגת בבאפר מילה המכילה אותיות כפולות מספר האותיות

א* יהיה, מכיוו! שהאותיות הכפולות יהיו מיוצגות כיחידה אחת בכל שכבות המודל זאת, של המילה

על"חוששי�"במקרה כזה המילה, לגביה! מידע על ההכפלה על תהיה מיוצגת  ידי חמש אותיות ולא

 מכיוו! שמיקומה של כל אות מיוצג באופ! נפרד1כל אות מיוצגת באופ! נפרד לפי תרשי�.ידי שש

 מספר האותיות עבור כל מילה אינו משתנה כאשר מדובר במילי�2לפי תרשי�.ו�בשכבת המיק

כלומר המילה חוששי� והמילה חורשי� יהיו מיוצגות שתיה! על ידי אותו, המכילות אותיות כפולות

זה, מספר אותיות . שש במקרה

)Caramazza & Miceli )1990ייצוג אותיות כפולות בבאפר לפי.1תרשי�

)McCloskey et al.)1994 ייצוג אותיות כפולות בבאפר לפי.2תרשי�

י1 א* מכיוו! שהכפלת! היא חוק שמעטי� מצייתי� לו בחרנו שלא להתייחס לכ* כטעות בניתוח, עיצוריות'ו�ו' למעט
.התוצאות
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Miceli et al. )1995(אשר דפוס הטעויות שלו במילי� המכילות אותיות כפולות איטלקימציגי� נבדק 

דפוס זה מתיישב לדעת� ע� ייצוג, כלל בעיקר טעויות של השמטת אחת מרצ' האותיות הכפולות

 ישנו רכיב ספציפי שאחראי על המידע בנוגע1לפי תרשי�.1 האותיות הכפולות כפי שמתואר בתרשי�

 מידע בנוגע לכמות האות מתקבל מקישור גרפמה במילה2לעומת זאת לפי תרשי�. לכמות האות

מאפשר פגיעה ספציפית ברכיב ההכפלה ויכול להסביר טעויות כמו1תרשי�. לרכיב של מיקו�

טעויות של הכפלת אות אחרת במילה במקו� האותג�.אות אחת מרצ' האותיות הכפולותהשמטת 

מתאימות יותר להנחה שעומדת) במקו� קקטוס"קטטוס"כתיבת, למשל(שאמורה להיות כפולה 

או שמידע בנוגע לכפילות, לפיה המידע על כמות האות עובר לאות הלא נכונה1בבסיס תרשי� 

 Badecker�ו)McCloskey et al.)1994, לעומת�.בד האות הכפולה המקוריתמתייחס לאות נוספת מל

 נית! להסביר טעויות כגו! כתיבת חורשי� במקו�2טועני� שלפי המודל שמופיע בתרשי�)1996(

בעוד, בה! ישנו איבוד מידע בנוגע לזהות האות רק בהתייחס לאחת מהאותיות הכפולות, חוששי�

נהמידע בנוגע למיק 1 לפי תרשי�לדעת� טעויות מסוג זה לא יכולות להיות מוסברות. שאר תקי!ו�

טעויות במידע על כפילות האות לא אמורות להוביל להוספת אות אחרת במקו� האות הכפולהש מכיוו!

פה'ש(שהושמטה  . וליצור לכ! את המילה חושי� ולא חורשי�) בדוגמה המוצגת

, י� שהוצגו מתאי� יותר לייצוג האותיות הכפולות בבאפרישנ! שתי דרכי� לבדוק איזה מהמודל

של.י טעויות לפי מספר אותיות במילהלהשוות בי! אחוזהאפשרות הראשונה היא אחד מהמאפייני�

ככל שהמילה ארוכה יותר כ* כמות הפריטי�, הוא קיומו של אפקט אור*דיסגרפיית באפר גרפמי

ל יש,לכ!. הישמר זמ! רב יותר בבאפרבבאפר עולה והייצוגי� הגרפמי� צריכי�  לקות בשלבנה כאשר

צפוי שיימצא מספר רב יותר של טעויות במילי� ארוכות לעומת מילי� קצרות, הבאפר הגרפמי

)Cipolotti, Bird, Glasspool, & Shallice, 2004 .( ו1לפי תרשי� מכילה מילה שאורכה חמש אותיות

ש, המכילה ארבע אותיותאות כפולה תתנהג באותו אופ! כמו מילה  לא יהיה הבדל2לפי תרשי� בעוד

בי! מילה שאורכה חמש אותיות והיא מכילה אות כפולה לבי! מילה שאורכה חמש אותיות והיא אינה

.מכילה אות כפולה

ובדיקה איזה, אצל הנבדקי�י�מופיעהטעויותה סוגי ניתוח היאלהכרעה בי! שני המודלי� נוספת דר*

. ול להסביר טעויות אלו בצורה טובה יותרמהמודלי� יכ

 המחקרשיטת

 נבדקי�

 פרטי הנבדקי�.1טבלה

 כיתה מי!גיל הנבדק הנבדק
הא� עברו בעבר אבחו!
 לאיתור לקויות למידה

כ!ד רגילה נקבה 9.5.א.נ

כ!ט רגילה זכר 14.5.ס.י
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 כי הדיסגרפיה שלה� נראהת אחרות ולכ! אצל א' אחד מהנבדקי� לא דווח על מחלות או בעיות רפואיו

של.היא דיסגרפיה התפתחותית  שני הנבדקי� מאובחני� כבעלי לקות למידה ולכ! מקבלי� עזרה

. הוראה מתקנת בבית הספר ומחוצה לו

 הלי*

,Friedmann & Gvion( תלת!�מבדק סינו! בודדות מילי� 128 לכתיבת מילי� בהכתבה המכיל)2003

.דיסגרפיההוי סוגי� שוני� של שמיועדות לזי

כ�מבדקי המש* מאחר שקריטריו! לאבחנת דיסגרפיית באפר.2מילי� מסוגי� שוני� 800� כוללי� ביחד

 של טעויות במגוו! אופנויות פלט אורתוגרפי וללא תלות במטלת הבדיקה נבדוק!גרפמי הוא הימצאות

ש הכוללות אופני קלט ופלט מסוגי�, ונותהא� דפוס הטעויות שנמצא בא לידי ביטוי במטלות כתיבה

.שוני�

.מבדק כתיבת מילי� בודדות להכתבה�

.)Biran & Friedmann, 2004( תמונות100מבדק שיו� תמונות בכתב שכולל�

.או בהקלדה, מבדק כתיבה של מילי� בעזרת כרטיסיות של אותיות נתונות�

בע� .פ"איות

.העתקה רגילה�

. העתקה מעוכבת�

. ג� מילי� ע� אותיות כפולות צמודות ואותיות כפולות לא צמודותכללוש* השוני� מבדקי ההמ

הנבדקי� חזרו על המילי� שהוכתבו לה� לפני הכתיבה על מנת לוודא כי הטעויות לא נובעות מתקלה

. בקלט

סה.א.נ 90, מילי� ע� אותיות כפולות צמודות78, מתוכ!. מילי� שהכילו אותיות כפולות175כ" כתבה

ו  מילי� שמכילות ג� אותיות כפולות צמודות וג� אותיות7�מילי� ע� אותיות כפולות לא צמודות

. כפולות לא צמודות

סה.ס.י 73, מילי� ע� אותיות כפולות צמודות33, מתוכ!. מילי� שהכילו אותיות כפולות117כ" כתב

א11�ומילי� ע� אותיות כפולות לא צמודות ותיות כפולות צמודות וג� אותיות מילי� שמכילות ג�

.)בניתוח הנתוני� ההתייחסות היא לאותיות כפולות צמודות בלבד(3כפולות לא צמודות

.י תקופה של תשעה חודשי�כל אחד מהנבדקי� כתב מספר שונה של מילי� על פנ2
.נספרו ולא נותחו מילי� שהתגובה אליה! היתה לא ברורה לא3
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 תוצאות

, הטעויות שלה� כללו החלפות, דפוס הטעויות של שני הנבדקי� מאפיי! דיסגרפיית באפר גרפמי

).3בתרשי� מוצג(אפקט אור* בנוס' נמצא אצל�. הוספות ושיכולי� של אותיות, השמטות

נ.3תרשי� .ס.י�ו.א.אפקט אור* אצל הנבדקי�

, על מנת לבדוק איזה מהמודלי� שהוצגו קוד� מתאי� יותר לייצוג! של האותיות הכפולות בבאפר

. ערכנו השוואה של אפקט אור* בי! מילי� המכילות אותיות כפולות למילי� ללא אותיות כפולות

.3�ו2וצאות מוצגות בטבלאות הת

 אותיות כפולות ע� וללאהשוואה בי! אחוזי טעויות לפי אור* מילה בי! מילי��.א.נ.2טבלה

 מובהקות סטטיסטית צמודותאוכפ אוכפללא מספר אותיות
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 השוואה בי! אחוזי טעויות לפי אור* מילה בי! מילי� ע� וללא אותיות כפולות�.ס.י.3טבלה

נכיאותנית! לראות מהטבל ב.א. אצל מילי� שאורכ! שלוש וארבע יש הבדל מובהק באחוז הטעויות

י. אותיות בי! מילי� המכילות אותיות כפולות למילי� ללא אותיות כפולות ס יש הבדל מובהק בי!.אצל

ב אצלולא נערכה(חמש ושש אותיות,בעארמילי� המכילות שלוש אותיות מילי� שאורכ! השוואה

 ). מכיוו! שהיו באור* זה רק שתי מילי� ע� אותיות כפולות

י  יש ברוב המקרי� הבדל מובהק בי! מילי� המכילות אותיות כפולות.ס.מכיוו! שראינו כי לפחות אצל

ב, למילי� ללא אותיות כפולות י! מילי� ע� אותיות כפולות צמודות למילי� ללא בדקנו הא� יש הבדל

.5�ו4התוצאות מפורטות בטבלאות,ת אחתאותיות כפולות שקצרות מה! באו

ב השוואה בי!�.א.נ.4טבלה מילי� המכילות אותיות כפולות למילי� ללא אותיות אחוז הטעויות

 כפולות קצרות מה! באות אחת

 מובהקות סטטיסטית צמודותאוכפ אוכפללא תיותמספר או

252.1 
)12/23(-

337.7 
)20/53()2/2(
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)66/105(

*40
)4/10(

χ2 = 10.46, p = .0012

580.6 
)79/98(

*54.5 
)6/11(

χ2 = 15.49, p < .0001

6100 
)16/16(

*81.8 
)9/11(

χ2 = 19.99, p < .0001

7100 
)7/7(

100 
)5/5(

8100 
)4/4(

100 
)4/4(

9100 
)2/2(-

מספר
 אותיות

אוכפללא
מספר
 אותיות

 אוכפ
 צמודות

 מובהקות סטטיסטית

234.8 3*12.5 χ2 = 13.74, p = .0002 
337.5 436.4 
465.3 561.5 
573.7 682.3 
6807*100 χ2 = 22.22, p = .006 
7100 8100 
8100 9�
9100 10 �
10+100 �
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נ א(ברוב המקרי�.א.אצל אי!) ותיות ובי! שש לשבע אותיותחו3 מההשוואה בי! שתיי� לשלוש

דומה בצורה כלומר המילי� שמכילות אותיות כפולות מתנהגות, הבדלי� מובהקי� בי! התוצאות

. למילי� שלא מכילות אותיות כפולות וקצרות מה! באות אחת

ב השוואה בי!�.ס.י.5טבלה מילי� המכילות אותיות כפולות למילי� ללא אותיות אחוז הטעויות

 לות קצרות מה! באות אחתכפו

י  המילי� שמכילות אותיות כלומר, נית! לראות כי אי! הבדלי� מובהקי� בי! התוצאות.ס.ג� אצל

לא(דומה למילי� שלא מכילות אותיות כפולות וקצרות מה! באות אחתבצורה כפולות מתנהגות

 כתב רק שתי מילי� ע� אותיות כפולות שהואנערכה השוואה בי! שתיי� לשלוש אותיות מכיוו!

.)שאורכ! שלוש אותיות

וגיס הכפולות בבאפר היא על ידי בדיקת דר* נוספת לבדוק איזה מודל מתאי� לייצוג האותיות

בטבלה הבאה מפורטי�הממצאי�, הטעויות שביצעו הנבדקי� במילי� המכילות אותיות כפולות

.4)6טבלה(

 צמודותמילי� המכילות אותיות כפולותבאחוז טעויות.6טבלה

עושה.ס.י, כפי שנית! לראות מהטבלה הנבדקי� מבצעי� סוגי� שוני� של טעויות באותיות כפולות

בעוד שלא מופיעות,) אנינס�אננס: למשל(הכפולות בעיקר טעויות של הוספת תנועה בי! האותיות 

נ. אצלו בכלל טעויות של הכפלת אות אחרת במילה יש אחוז דומה בכל סוגי.א.לעומת זאת אצל

. הטעויות

.נית! לראות בנספח דוגמאות לכמה מטעויות אלו4

מספר
 אותיות

אוכפללא
מספר
 אותיות

 אוכפ
 צמודות

 מובהקות סטטיסטית

337.7 440
462.8 554.6 
580.6 681.8 
6100 7100 
7100 8100 
8100 9-
9100 10 -

 טעות

 נבדק

טעות
מערבת
 אוכפ

השמטת
 אחת

 אוכפמ

החלפת
אחת

 מהאוכפ

הכפלת
אות
 אחרת

השמטת
שתי
 האוכפ

החלפת
שתי
 האוכפ

הוספת
תנועה בי!

כפהאו

 3.5 3.5 1.2 2.3 2.3 2.3 16.5א.נ

 15.9 6.8 02.3 9.1 13.6 47.7ס.י
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כדי לוודא כי הביצוע הדומה בי! מילי� ע� אותיות כפולות למילי� ללא אותיות כפולות קצרות יותר

ה של הטעויות מספרערכנו השוואה באות! מילי� בי!, כפולות לטעויותלא נגר� בשל חסינות האותיות

זו. הטעויות באותיות שאינ! כפולותמספרבאותיות כפולות לבי! החלפות והשמטות תוצאות השוואה

נ(אי! הבדל מובהק בי! הביצוע באותיות כפולות לעומת הביצוע באותיות לא כפולות הראו כי  .א.אצל

χ2:החלפות = 0.78, p = χ2;:השמטות,37. = 3.03, p = י08. χ2: החלפות.ס. אצל = 0.06, p = .80 ,

χ2: השמטות = 0.69, p = .40(.

 דיו!

בעבריתתהתפתחותיתוצאות המחקר הנוכחי מראות לנו כי נבדקי� ע� דיסגרפיית באפר גרפמי

� המכילות אותיות מבצעי� טעויות דומות לאלו שדווח עליה! עד כה בספרות בכתיבה של מילי

הכפלות של אות אחרת והפרדה של האותיות הכפולות על ידי, החלפות, ביניה! השמטות, כפולות

,Tainturier & Caramazza( הוספת תנועה כי.)1996 האותיות אצל שני הנבדקי� בנוס' ראינו

.טות והחלפותהכפולות לא נבדלות מהאותיות האחרות באות! מילי� מבחינת אחוזי הטעויות של השמ

ג� ממצא זה מתאי� לממצאי� ממחקרי� קודמי� בה� דווח על נבדקי� אצל� לא היה הבדל בביצוע

 ,Jónsdóttir, Shallice, & Wise(בי! מילי� המכילות אותיות כפולות למילי� ללא אותיות כפולות 

1996; Sage & Ellis, 2004(,בת ו* אות! מילי� מספק א� כי ניתוח מסוג זה בו יש השוואה של אותיות

.מעמד לקסיקאלי ועוד, כמו תדירותאפשרות לערו* השוואה ללא חשש להשפעה של משתני� 

על מנת לבדוק איזה מודל מתאר בצורה טובה יותר את ייצוג! של האותיות הכפולות בבאפר ערכנו

 ובי! מילי� ללא, השוות לה! באור*כפולותהשוואה בי! מילי� ע� אותיות כפולות למילי� ללא אותיות 

כי ניתוחלפי. אותיות כפולות הקצרות מה! באות אחת הנבדקי� מתנהגי� באופ! התוצאות נית! לראות

נ, שונה אחד מהשני יש מעט הבדלי� מובהקי� בי! מילי� המכילות אותיות כפולות למילי�.א.אצל

בי! הביצוע במילי� ע� א* ג� לא נמצאו אצלה הבדלי� מובהקי�, ללא אותיות כפולות באותו אור*

לעומתה אצל. ארבע וחמש אותיות, בהתייחס לשלוש,אותיות כפולות למילי� שקצרות מה! באות אחת

קיימי� הבדלי� מובהקי� בי! מילי� המכילות אותיות כפולות למילי� ללא אותיות כפולות באותו.ס.י

כפ, אור* ולות למילי� הקצרות מה! באות א* כמעט ולא קיימי� הבדלי� בי! מילי� המכילות אותיות

י, אחת  לאותיותו לפי)Caramazza & Miceli )1990ידישהוצע על תומ* במודל.ס.כ* שביצועו של

תוצאות אלו מעניינות במיוחד כאשר חושבי� על כ* שבעברית, כפולות יש ייצוג אחד בבאפר הגרפמי

י, לאותיות כפולות יש ייצוג פונולוגי נפרד כי.ס.לפי ביצועו של למרות הייצוג הפונולוגי הנפרד נראה

. מדובר בייצוג אורתוגרפי יחיד

המודלי� נבדלי� ג� בסוג, בנוס' לייצוג השונה מבחינת מספר אותיות שמציע כל אחד מהמודלי�

 מתאי� להסבר טעויות)Caramazza & Miceli )1990המודל שהציעו. הטעויות שה� יכולי� להסביר

אות אחרת במקומה של או במקרי� של הכפלת, אחת מהאותיות הכפולות במילהבה! יש השמטה של

 מסביר בצורה טובה יותר)McCloskey et al. )1994לעומת זאת המודל שהציעו. האות הכפולה

נ. טעויות של החלפת אחת מהאותיות הכפולות אנו רואי� כי אצל.ס.י�ו.א.לפי ניתוח הטעויות של
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 של החלפת אחת מהאותיות טעויותג�ו, של השמטת אחת מהאותיות הכפולותשניה� מופיעות טעויות

י. הכפולות . לא מופיעות טעויות של הכפלת אות אחרת במילה.ס.אצל

בעוד שקיומ!.נראה כי ניתוח סוגי הטעויות לא עוזר במקרה זה להכריע בי! שני המודלי� שהוצגו כא!

 אחת מהאותיות הכפולות אינו יכול להיות מוסבר על החלפת, של השמטות מתיישב ע� שני המודלי�

 שבראשיתו אכ! אות יתכ! שיש להניח ייצוג כפול, ולכ!,)Caramazza & Miceli)1990 ידי המודל של

א* לאחר מכ! בשלב מאוחר יותר של הכנת המילה,זהבהתא� למודל, כפולה מופיעה פע� אחת

של ושלב זה יכול להיות" נפרש" הייצוג, לכתיבה ,)McCloskey et al. )1994מיוצג על ידי המודל

הבשלב הזה .חלפות של אחת מהאותיות הכפולותה יכולות להתרחש

 של השפה העברית על מנת לבדוק את ביצועי הנבדקי� במילי� ע� ני� נוספי�בהמש* ננצל מאפיי

, מחבבי�(ל שונה בעברית נית! למצוא מילי� בה! מופיעה אותה אות א* ע� צלי.אותיות כפולות

 של ביצועיהבדיק,)תטפלי, שכחה(בה! ישנ! אותיות שונות לה! צליל זההשלעומת מילי�) פרצופי�

. נבדקי� במילי� מסוג זה יכולה לסייע בהבנת ייצוג! של אותיות כפולות בבאפר הגרפמי
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