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רבע  .צה הטרוגנית עם קשיים שפתיים מגווניםים קבו( מהווSLIילדים עם לקות שפה ספציפית )

ליקוי  ליקוי זה מכונהחופשי ובמטלות מובנות. ה םמציגים קשיי שיום בדיבור SLI םמהילדים ע

 & ,Messer & Dockrell, 2006; Faust, Dimitrovsky) לקסיקאלי SLI או בשליפת מילה

Davidi, 1997; Friedmann & Novogrodsky, 2010) ( להלןSLI קאלייסלק) . קשיי השיום

שימוש שכיח ב ;היסוסים ארוכים בתוך מבעיםב ;זמן תגובה ארוךב ;מאופיינים בחוסר דיוק

שימוש ב( ו, לשים, כזה, לעשותלים כלליות )כגון: את זהבמיו במילות "פקק" )כגון: ֶא, נו(

 ,Dockrell, Messer & George) "(יםכותביקים כשב"מעקפים" )למשל, "הארוך הזה שמחז

 מטרה נשלפתהילת מ - ת ביכולת הביצוע. אפיון חשוב נוסף של קשיי שיום הוא שונּו(2001

 ,McGregor & Appel) אחרבמצב  במילה אחרת לא נשלפת או מוחלפתכלל , אך במצב אחד

2002). 

 

 מורפולוגיים בין שמות עצם ופעלים בעברית קשרים

בשפה העברית, כמו בשפות שמיות אחרות, שמות עצם ופעלים רבים חולקים אותו שורש, 

משורגת, כלומר מילים מאותה קטגוריה מכונה תצורה קשר זה ק )ס.ר.ק(. ַמְסר   –רק למשל: מסת

רה, ספָ , מ  רפַ סְ : מ  לדוגמהאך גם מקטגוריות שונות )ר(, פֶ ר, סיפור, סֶ פ  סַ : מְ לקסיקאלית )לדוגמה

משובץ בתוך ו עיצוריםארבעה –שלושה כוללעיצורי השורש השורש משותף.  ר( חולקותפֶ סֶ 

קטָ  כגון:): משקלים היוצרים שמות עצם ותארים משקל , ובניינים היוצרים (ללה, קטלן, ַמקט  מ 

תנועה -עיצור תתבנייוצרים ביחד  והמשקלהשורש העיצורי  .על, התפעל, נפעל()כגון: פ פעלים

 ,קשר ביניהםוהָ  שורשים ,הידע אודות מילים .(Levin, Ravid, & Rapaport , 2001) תפרוזודי

 משקלים 01-שורשים ו 2011-הוא ידע לשוני חיוני בעל תפקיד סמנטי. השפה העברית כוללת כ

 (.2993הלקסיקון )שוויקה, היוצרים ביחד את רוב 

דפת בתהליך הרחבת המילון הלקסיקאלי אצל תצורה המשורגת היא דרך הבניה המועהנמצא כי 

העלו שילדים דוברי עברית בני שלוש מחקרים (. Ravid, 2003) ילדים ומבוגרים דוברי עברית

ויכולים להבין פעלים חדשים על בסיס שמות עצם ותארים  ,עליםיכולים לחלץ את השורש מפ

ילדים עם התפתחות אצל זרוני. ג ידעמכונה  ידע זה  (Berman, 2000; Ravid, 2003).מוכרים

 Ravid, Levie, & Avivi-Ben) הגן ובית הספר שנותבמשך  זרוניהג ידעה אופיינית, מתבסס

Zvi, 2003), בן צבי, -ההתבגרות והבגרות )אביבי ,לאורך שנות הילדות ממשיך להתבסס אוהו

-הקשור מורפופועל  השלמת משפטים שכללו התהי אחת המטלות במחקר הנוכחי(. 1122

 מטלה גיזרונית: גזירת שם עצם מפועל.זו הינה מטלה  מילונית למילת המטרה.
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נמצא כי השורש את השפעת השורש והמשקל על זיהוי לקסיקאלי של מילה,  במחקרים המשווים

 & Deutsch, Frost)בהשוואה לתבנית המשקל  הוא בעל בולטות פסיכולינגויסטית גבוהה

(Forester, 1988 .לשורש היתה בולטות גבוהה ( נמצא כי 1122בן צבי )-במחקרה של אביבי

הרכישה שלו הסתיימה בכיתות האמצעיות של ביה"ס כי ו ,גזורי הפועלהשמות בקטגורית 

חילצו את השורש הנכון מתוך הפועל עבור מילת המטרה, גם  ילדים ,בגילאים אלו היסודי. כלומר

מורפולוגיים בין ה התפתחות הקשרים ניתן לומר כי אם לא תמיד בחרו את המשקל המדויק.

כבר בגילאי  נרכשמרכיב השורש  יגרות וכנמשכת לאורך גיל הב ,שמות עצם ופעלים בעברית

 ביה"ס היסודי.

 

 קשיי שיוםו לקות שפה ספציפית ליקויים פונולוגיים אצל ילדים עם

 Dockrell, et) יש ליקוי פונולוגי וקשיי שיום SLIילדים עם בסוגים שונים של משימות נמצא של

al., 2001). אלושל ילדים  יכולת השיוםל סייעופונולוגיים רמזים נמצא ש תעם זא McGregor,) 

קשיי שיום הן  ל ידי ילדים עםטעויות, רוב הטעויות המבוצעות עאת הנים חכאשר בו . 1994)

ות מתרחש. טעויות סמנטיות (Dockrell, et al., 2001) ('מעיל'במקום  'חולצה' :סמנטיות )למשל

יותר בהשוואה  הבשכיחות נמוכ ךאופיינית א שפה עם התפתחותילדים  גם אצלבמשימות שיום 

דומה אצל ילדים עם קשיי  הטעויות כללמתוך הטעויות הסמנטיות  יחסשבעוד  .SLIלילדים עם 

במקום  'ענפים' :הטעויות הפונולוגיות )למשל יחסהרי שילדים עם התפתחות תקינה, אצל שיום ו

 חשוב .(Dockrell et al. 2001) קיניםבהשוואה לילדים ת  SLI( גבוה יותר אצל ילדים עם'ענבים'

 סמנטיות יכולות לנבוע מליקוי בלקסיקון הסמנטי או בלקסיקון הפונולוגישטעויות לציין 

(McGregor, 1994) כישלון בנגישות לייצוג  מתרחש. ההסבר להשערה זו הוא שכאשר

 וכך נוצרת טעות ורר במקומהלהתעלות עלוסמנטית -מילים קשורות ל מילת המטרה,הפונולוגי ש

הן  כן, שמתוך כלל הטעויות סמנטית. הדבר יכול להסביר את היחס הגבוה של טעויות סמנטיות

  י והן מכישלון פונולוגי.טיכולות לנבוע הן מכישלון סמנ

הפונולוגי  ( ובין המרכיבlemmaגומלין שונים בין המרכיב הסמנטי )-מניחות יחסיונות תיאוריות ש

(lexeme בתהליך )לוולט ושותפיו .תהלקסיקאלי השליפה Levelt, Roelofs and Meyer, ) 

 ,Dellושותפיו ) ֶדל ואילו ,בין שני מרכיבים אלורכיים אין הירגומל-טענו לקיומם של יחסי( 2999

Burger and Svec, 2002שני המודלים מסכימים ביניהם גומלין אינטראקטיביים-( טענו ליחסי .

 נובוגרודסקי, קריזר ופרידמן מרכיב הפונולוגי יכולים להיות פגועים.הן מרכיב הסמנטי והן השה

(Novogrodsky, Kreiser and Friedmann, 2010)  מצאו שילדים עםSLI יכולים  לקסיקאלי

 י, במרכיב הסמנטי או בשניהם. המחקר הנוכחי אינו מיועדלהיות פגועים במרכיב הפונולוג
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לקסיקאלית אצל יה לפאזל של לקות שליפה אלא להוסיף רָא ,בין שני סוגי המודליםלהבחין 

 .פונולוגי-המורפוהמרכיב  – SLIעם  ילדים

 

 קשיי שיוםעם ו לקות שפה ספציפית אצל ילדים עם פונולוגיים-ליקויים מורפו

 Ravid et) יש ידע מורפולוגי לקוי הן בהבנה והן בהבעה SLIמחקרים רבים הראו שלילדים עם 

al., 2004).  הביצוע של ילדים עם על  המורפולוגיליקוי הכיצד משפיעSLI  ?במשימות שיום

ש חות אופיינית, האם יבהנחה שהידע המורפולוגי שלהם אינו זהה לידע של ילדים עם התפת

מורפולוגית במשימות שיום? תוצאותיהם של מחקרים -שליפת מילים קשורותלסייע בידיו ל

 ןאינ תבמשימות שפתיו לוגייםלהשתמש ברמזים מורפו SLIשבדקו את יכולתם של ילדים עם 

גזור ל SLIאת יכולתם של ילדים עם בדקו  (Ravid et al., 2004. רביד ועמיתותיה )עקביות

 על בסיסולהבין את הגזירה של שם עצם או פועל  ,הפקה תואר מפועל או משם עצם במטלת

פן מובהק מילדים עם תפקדו נמוך יותר באו SLIספר עם -בית לדי. התוצאות הראו שיַ תואר גזור

. תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם מחקרים קודמים שמצאו ליקויים גילם-אופיינית בניהתפתחות 

של ילדים עם  קבוצה מובחנת-לא בדק תת זה מחקר. למרות שSLIמורפולוגיים אצל ילדים עם 

ם מורפולוגיים בתהליך ברמזימתקשים להשתמש  SLIשילדים עם  קשיי שיום, הוא מראה

 Murphy, Dockrell, Messer) מרפי ושותפיה .(Ravid et al., 2004ת )לקסיקאליה שליפהה

and Farr, 2008  ) ילדים עם קשיי שיום  הקשורים לידע מורפולוגי אצל דקדוקייםהיבטים בדקו

וש מטלות זמן עבר בשלנטיית להפיק  תבקשוהנבדקים נ. ילדים עם התפתחות אופייניתאצל ו

חוקיות את מייצגים ה, פעלים חדשים רגולארייםצאים מן הכלל לעומת פעלים יושונות: פעלים 

ו הבדלים נמצא(. לא 'leave' :גם שמות עצם, למשל שהםפעלים דנומינאליים )פעלים עבר ו זמן

השיום לא  הילדים עם קשיי תחביריות של-יכולות המורפושהבין הביצוע של שתי הקבוצות, מכאן 

( שונים זה מזה 1110, ומרפי ועמיתיה ;1112, ועמיתותיה. שני מחקרים אלו )רביד קויותהיו לְ 

בעוד  במספר היבטים: הפרופיל השפתי של הקבוצות אינו זהה וכך גם הגילאים והמשימות.

, מרפי מילוני-מורפובמטלת גזירה המיוחסת למידע מידע מורפולוגי בדקו ועמיתותיה רביד ש

תחביר(, מטלה המערבת את הלקסיקון -ומורפ) מורפולוגי במטלת נטיה ועמיתיה בדקו מידע

קשר בין והָ  בכלל, הידע המורפולוגי רקֶ חֶ המשותף לשני מחקרים אלה הוא . במידה פחותה

הידע  תשאלאת  ריםימות . ממצאי מחקרים אלהבפרט ליות אחרותאפעלים וקטגוריות לקסיק

 פתוחה. SLIגי אצל ילדים עם לוהמורפו

 

 

 המחקר הנוכחי
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לשלוף וקשיי שיום  SLIילדים עם  של ולתםלהשוות את יכ מטרתו של המחקר הנוכחי היתה

שליפת שמות עצם ל בהשוואה ,פעלים הקשורים סמנטית למילת המטרה באמצעות שמות עצם

באותן מילות מטרה בשתי  . השתמשנוית למילת המטרהמילונ-פעלים הקשורים מורפובאמצעות 

 :ה השניה כללומטלות שונות: מטלת שיום תמונות ומטלת השלמת משפטים. המשפטים במשימ

 .בור 'תנור'()למשל, 'לאפות' ע הקשור לו סמנטית שליפת שם עצם על פי פועל .2

שליפת שם עצם על פי פועל הקשור לו מורפולוגית בקשר של שורש, כלומר גזירת שם  .1

ונולוגי פ-מורפו מידעהוסיף  סוג זה של פעלים פה'(.ר)למשל, 'לגרף' עבור 'מגעצם מפועל 

 הסמנטי. למידע

 מילוני-אודות הידע הסמנטי והמורפולנו ללמוד  איפשרה אלו םיבין שני תנאהשוואה ה

ילדים ש השערת המחקר היתה. תהלקסיקאלי ם קשיי שיום בתהליך השליפהשל ילדים ע

ביצועיהם וש, מילוני-לקסיקאלית יוכלו להשתמש בידע מורפו-ספציפיתעם לקות שפה 

 הביצועלעומת  מילונית למילת המטרה-עבור הפעלים הקשורים מורפויהיו טובים יותר 

דע מיהשיערנו ש ,כלומר למילת המטרה. בלבד פעלים הקשורים סמנטיתעבור ה

 ת מילות המטרה.שליפל יסייעפונולוגי -המורפו

 

 שיטה

 נבדקים

 – 0:3בגילאי  לקסיקאלית-ספציפיתעם לקות שפה דוברי עברית לדים י 11: קבוצת המחקר

לקות שפה של (. כולם התאימו לקריטריון 2.21= , סטית תקן21.9ש' )גיל ממוצע=  22:2

שילובם חנו על ידי קלינאית תקשורת לפני ( ואובLeonard, 1998) על דרך השלילה ספציפית

ספציפית ללא ליקויי היגוי. שניים מהם אובחנו רק כדיסנומים והשיגו מחקר כבעלי לקות שפה ב

ספר רגילים והקושי -ם. כולם למדו בכיתות רגילות בבתיציונים תואמי גיל במדדים שפתיים אחרי

בהתבסס על  תלקסיקלאי קושי בשליפה ציגה נבדקכל  .יהחופש םהלקסיקאלי ניכר גם בדיבור

ה תמונות צבעוניות של הכולל מא Biran & Friedmann, 2005)במבחן שיום 'שמש' ) ביצועה

היה נמוך באופן מובהק מהביצוע הממוצע  במבחן 'שמש' של ילדי קבוצת המחקר. הביצוע עצמים

. תהליך זה של בחירת שנים 21 – 9ת בגילאי אופיינישפה ילדים עם התפתחות  31של 

 & Friedmannמציאת מילים )קבוצה של ילדים עם קשיים ב-הנבדקים נועד לזהות תת

Novogrodsky, 2011 .)20 פרטני על ידי קלינאית תקשורת  טופלו באופןי קבוצת המחקר מילד

רוסית(, -עברית 2אנגלית, -עברית 7לשוניים )-שמונה ילדים היו דו בתדירות של פעם בשבוע.

  קשיי השיום שלהם התבטאו בשתי השפות.ו כולם ילידי הארץ
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שנים  21:6 – 9ילדים דוברי עברית עם התפתחות שפה אופיינית בגילאי  11  :קבוצת הביקורת

רוסית(. -הארץ )עברית דיילולשוני -נבדק אחד היה דו(. 1.2, סטיית תקן = 9.9)גיל ממוצע = 

. כל שוני בביצוע בין ליאלקסיק SLIקבוצה זו מתאימה לגיל הנמוך של קבוצת הנבדקים עם 

מילדי ילדי קבוצת הביקורת היו צעירים יותר מיוחס לגיל, מאחר שיכול להיות הקבוצות לא 

  .גילםני או בקבוצת המחקר 

 

 חומרים

עצמים נבדקה הן במשימת שיום תמונות והן במשימת השלמת משפטים.  00יכולת השיום של 

התמונות היו צבעוניות ובגודל  בתמונות. כל ניתן לייצגם בקלותשמוחשיים מאד עצמים נבחרו 

משפטים כללו פעלים  10ם: . במשימת השלמת המשפטים נערכה השוואה בין שני תנאיאחיד

הקשורים ללו פעלים משפטים כ 17-( ו2מס.  הדוגמראה ) הקשורים סמנטית למילת המטרה

 .אופן מעורבב הועברו שני סוגי המשפטים. (1מס.  הדוגמראה ) מילונית למילת המטרה-מורפו

. כל התמונות זוהו ושוימו בקלות על ביום אחר במשימת שיום תמונות תן מילות מטרה נבדקואו

 ילדים בכיתה ד'. 10ידי קבוצה של 

 דוגמאות:

 .שורשים שונים(בנויים מ פועל ושם העצם המשליםה"אני גוזר ב... מספריים") (3)

 .שורש זהה(מ םבנויישם העצם המשלים ופועל המצנח" )אני צונח ב..." (1)

 

האם  -תבטא בשורש והשוני ביניהם ה ,תו מבנה תחביריהיה אולכל המשפטים המובילים 

מת המשפטים פותחה בשני שלבים. משימת השל ?ש של שם העצם והפועל זהה או שונההשור

רמת עברית. -מבוגרים דוברי 93-הועברה לפריטים ו 71כללה רסה המוקדמת של משימה זו הגי

טלה מרסה הסופית של ההג .09%-מ הגבוהה תהמילים שנבחרו למחקר הי 00הביצוע של 

 משפטים עם 17-ו ת למילת המטרהסמנטי פועל הקשורמשפטים עם  10 פריטים: 00כללה 

המילים של שכיחות  תה הערכרכנע . בנוסףמילונית למילת המטרה-פועל הקשור מורפו

 (. אפקט שכיחותLinzen, 2009מילים כתובות ) 21,121,007קורפוס בעברית הכולל באמצעות 

למילות המטרה הקשורות בהשוואה  הקשורות סמנטית לפועלק נמצא למילות המטרה מובה

מילות המטרה עבור (. הבדל זה מעלה את ההשערה שt=2.07, p = .04) מילונית-מורפו לפועל

יהיה גבוה יותר בשתי המטלות: מלים שכיחות יותר, הביצוע  שהן הקשורות סמנטית לפועל

שפה ים על ילדים עם התפתחות תמונות, כפי שנמצא במחקרים קודמהשלמת משפטים ושיום 

במטלת השלמת  (.German & Newman, 2004אופיינית וילדים עם לקות שפה ספציפית )
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)קשר סמנטי על תהליך השליפה קשר בין מילת המטרה והפועל הָ  נבדקה השפעת, יםמשפט

 .מעבר להשפעת אפקט השכיחותמילוני( -בהשוואה לקשר מורפו

 

 הליך

הבודק. כל מ חוזר-זמן וללא קבלת היזון כל אחד מהנבדקים נבחן בחדר שקט ללא הגבלת

-תגובותיהם של הנבדקים תועתקו. כל התגובות הנכונות נספרו. הטעויות סווגו כ: מורפו

להלן (. 0ות )אחרטעויות ( 7(, היסוסים )3(, לא יודע )0(, סמנטיות )2(, פונולוגיות )6פונולוגיות )

 הפירוט:

 

 פונולוגיות:-טעויות מורפו (1)

 ,קשור מורפולוגית בקשר של שורש למילת המטרהה ,של פועל השורש הנכוןא. 6

ק": וכתוצאה מכך נוצרה מילת תפל )למשל שגוי משקלבהוצב  במקום  "ַמְשר 

  .('משקפת'במקום  "משקוף")למשל: שאיננה מילת המטרה ( או מילה 'משרוקית'

כך שנוצרה של מילת המטרה )שם העצם(  ןהנכומשקל ב הוצב ורש שגוישב. 6

ט" :מילת תפל )למשל  (.'מסרק'במקום  "ַמְחר 

של שם עצם,  משקלהוצב ב ,למילת המטרה סמנטיתהקשור  ,פועל לג. השורש ש6

 ָשה" במקום 'כובע'(.ְחב  "מַ  -משל: על הראש אני חובש ...כך שנוצרה מילת תפל )ל

 טעויות פונולוגיות: (4)

.." עבור ...זֶ מילת המטרה )למשל: "זֶ הכלולות בפקת הברות ה –גישוש נאמן א. 2

 'זרעים'(.

..." חְ מַ מילת המטרה )למשל: "בות כלולהפקת הברות שאינן  –לא נאמן  ב. גישוש2

 .('תנור'עבור 

כוללת לפחות מחצית ה  בעלת משמעותפונולוגית פורמאלית: הפקת מילה ג. טעות 2

 המטרה )למשל: "מטבע" במקום 'טבעת'(.מהפונמות של מילת 

כוללת לפחות מחצית מהפונמות של מילת ההפקת מילת תפל  –טעות פונולוגית ד. 2

 יים" במקום 'מספריים'(.רַ גַ זְהמטרה )למשל: "מ  

 טעויות סמנטיות (5)

א. החלפת מילת המטרה במילה מאותה קטגוריה סמנטית )למשל: "עגילים" 0

 במקום 'טבעת'(.

 .לעשות עם זה אש" במקום 'גפרור'( מילת המטרה )למשל: "אפשרב. תיאור 0

 תשובות מסוג: "אני לא יודע" או "אני לא זוכר". (3)
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 מ...(....אֶ )אֶ  קולות דיבורכללו הפקת ו שנמשכו יותר מחמש שניות היסוסים –היסוסים  (7)

 שגיאות אחרות: (0)

 .('מספריים'עבור מחווה של גזירה  :א. מחוות )למשל0

 .'תנור'( עבור "משטח"ב. טעויות ויזואליות )למשל: 0

 של: "זה לא חצוצרה" עבור 'שופר'(.ג. שלילה )למ0

 " ברוסית עבור 'גרזן'(.taporד. שיום בשפה אחרת )למשל: "0

 '(. "תפוח" עבור 'שופרה. תשובה אסוציאטיבית )למשל: 0

למשל, עבור מילת כך לצורך ניתוח סוגי השגיאות נותחו כל התגובות עבור כל מילת מטרה. 

ן" )מילת תפל ב  סְ א.(, "מַ 0)טעות סמנטית  "שמפו"המטרה 'סבון' אמר אחד הנבדקים ברצף: 

ב.(. טעויות 0"אני משתמש בזה באמבטיה" )תאור א.(, 6משקל שגוי מהשורש הנכון בהמורכבת 

כאשר תגובה  פונולוגית וטעות סמנטית בהתאמה.-טעות סמנטית, טעות מורפו אלו נותחו כ:

"צופר" במקום 'שופר' נותחה הן  :למשל ,נותחה פעמיים היא, אחת טעותמהתאימה ליותר 

נון נערך על ידי שלוש הכותבות, המהימנות ביניהן יכשגיאה סמנטית והן כשגיאה פונולוגית. הצי

 .דעת הרוב, והמקרים הבודדים של חוסר הסכמה נפתרו באמצעות 90%עלתה על 

 

 תוצאות

עולה  1Mann-Whitneyהשוואת הביצוע של שתי הקבוצות בכל אחד מהתנאים בנפרד במבחן מ

לי אלקסיק  SLIנבדקים עםורת היה גבוה באופן מובהק מזה של ההביצוע של נבדקי הביקש

( הן מילונית לפועל-מילים הקשורות סמנטית לפועל ומילים הקשורות מורפובשני התנאים )

 (. 2 מס. )טבלה שיום תמונותמשימת והן ב יםהשלמת משפטמשימת ב

 

 . ממוצע ביצוע נכון באחוזים עבור שני התנאים ושתי המטלות )ס.ת.(2טבלה 

 Mann-Whitney ביקורת ליאלקסיק SLI מטלה תנאי

פועל קשור 

 מילונית-מורפו

 z = 4.97, p < .0001 94% 67% השלמת משפט

 z = 5.38, p < .0001 93% 66% שיום תמונה*

פועל קשור 

 סמנטית

 z = 5.26, p < .0001 94% 68% השלמת משפט

 z = 4.95, p < .0001 95% 75% שיום תמונה

השלמת שתי קבוצות המילים נבדקו בשיום תמונות )ללא הבדל באופי הבדיקה( ובמשימת  *
 בטיב הקשר בין המילים. נבדלוהמילים קבוצות שתי  .משפט
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שהינו מבחן לא פרמטרי. מבחן זה אינו  Mann-Whitneyהשוואות של אותם תנאים בין הקבוצות נעשו במבחן  
יש מניח התפלגות נורמלית של המדגם, ובכך מתאים להשוואת תנאים זהים בין שתי קבוצות שלאחת מהן 

 .SLIהתפלגות מדגם לא נורמלית כדוגמת ילדים עם 
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ברמת תיקרה  הינוקבוצת הביקורת  הביצוע שלמעידים כי  2 מס. הממצאים המוצגים בטבלה

הביצוע  עשר.-מוכרות לילדים בגילאי תשע כלומר מילים אלועבור שתי המטלות ושני התנאים, 

לי נמוך באופן מובהק מהביצוע של נבדקי הביקורת בכל אחד אלקסיק  SLIשל הנבדקים עם 

 SLIמתנאי הניסוי. ממצא זה אינו מפתיע והוא תואם את הנחת המחקר לפיה לילדים עם 

לקשרים סמנטיים האם  :היתה שאלת המחקר הנוכחי קושי בשיום במטלות שונות.יש לי אלקסיק

מהשפעת קשרים סמנטיים בלבד  שונהתהיה השפעה  בין הפועל ומילת המטרה מילוניים-ומורפו

לתשובה לשאלה זו יכולות  ?SLI ילדים עם  שליפת שמות עצם אצלעל בין הפועל ומילת המטרה 

לבחון את השפעת הקשר בין  כדי .וקשיי שיום SLIהשלכות טיפוליות עבור ילדים עם  להיות

לי בשתי המטלות. במבחן אלקסיק SLI הילדים עם שווה הביצוע שלּוה הפועל ומילת המטרה

ANOVA  למילת המטרה סמנטית הקשורה לקבוצת המיליםלמדידות חוזרות נמצא אפקט 

. (F (1,19) = 5, P = .04) למילת המטרה מילונית-מורפות המילים הקשורה צלקבובהשוואה 

אפקט זה מייצג את הבדל השכיחות בין קבוצת המילים הקשורה סמנטית לפועל, לבין קבוצת 

נמצא אפקט למטלה: השלמת משפט בהשוואה כמו כן  לפועל. מילונית-מורפוהמילים הקשורה 

הקשר בין מילת אינטראקציה בין סוג  הנמצאו (F (1,19) = ∞, P < .0001)תמונה לשיום 

. (F (1,79) = ∞, P < .0001) והמטלה מילוני(-סמנטי לעומת קשר מורפוהמטרה והפועל )קשר 

מילים הקשורות סמנטית , בעוד שלא נמצא אפקט מובהק בין 2 מס. כפי שניתן לראות בתרשים

 = 2Wilcoxon (z = 0.29, p במבחן יםבמטלת השלמת משפטמילונית -ומילים הקשורות מורפו

המטרה היה גבוה באופן מובהק עבור מילות  תמונותהרי שהביצוע במטלת שיום , (77.

 z = 3.2, p) לפועל מילונית-מורפוהקשורות בהשוואה למילות המטרה  הקשורות סמנטית לפועל

ממילות יותר קלות  היו הקשורות סמנטית לפועלטרה . התוצאות מראות כי מילות המ(001. =

ת של שתי קבוצות מילים אלה. השכיחוצופה מנתוני כמ לפועל מילונית-הקשורות מורפוהמטרה 

במטלת השלמת הקשרים בין מילת המטרה והפועל ההשוואה בין שתי המטלות עבור  אולם

במבחן נמצא  בקבוצת המילים הקשורות סמנטית לפועלמעידה על הבחנה חשובה:  ים,משפט

Wilcoxon יםונות בהשוואה למטלת השלמת משפטביצוע טוב יותר במטלת שיום תמ (z = 3.4, 

p < .001) ,ורות קשההמילים  בקבוצתהבדל מובהק בין שתי המטלות לא נמצא  אך בניגוד לכך

 (.  2)תרשים  (z = 0.7, p = .48) לפועל מילונית-מורפו
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 שהינו מבחן לא פרמטרי. Wilcoxon Signed-Rankמבחן ההשוואות בין תנאים שונים בתוך הקבוצה נעשו ב 

 SLI-בתוך קבוצת ה שונים אינו מניח התפלגות נורמלית של המדגם, ובכך מתאים להשוואת תנאים מבחן זה
 לי.אהלקסיק
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בשני תנאי המטלות בשתי לי אהלקסיק SLI-ממוצע ביצוע נכון באחוזים של נבדקי ה. 2תרשים 
 הקשר בין הפועל ומילת המטרה

 
 

 ,יםבמטלת השלמת משפט לפועל מילונית-מילים הקשורות מורפוש בהשערהממצא זה תומך 

ת מטלה מוכר הוא . העובדה ששיום תמונותליאלקסיק SLIילדים עם קלות יותר לשליפה עבור 

. כלומר, בממצא זה תומכת (כמו לוטו או משחק זיכרון לוחבמשחקי לילדים בחיי היום יום )למשל 

 יםלעומת השלמת משפטה יותר לילדים וקל תמוכר מטלה תמונות מהווהבהנחה ששיום 

השלמת  מטלתב שהביצוע הדומההרי , (ובמילים שכיחות אכן נצפתה תופעה זו באופן בולט)

אכן מסייע בתהליך השיום ומעלה את  מילוני-הקשר המורפומעיד כי  ,תמונות שיוםו יםמשפט

  .עקומת הביצוע לעקומה מאוזנת

 

 טעויותניתוח 

בנוסף להשוואת הביצוע הכמותי בין הקבוצות ניתחנו את מאפייני הטעויות. ניתוח זה כלל את כל 

 מחווה ' אחד הנבדקים בצעמחבתת המטרה 'ר כל מילת מטרה. לדוגמא עבור מילהטעויות עבו

וסיים בטעות  (3) יודע" לא, הוא אמר: "אני א(0' )טעות מסוג אחר'של מחבת שנספרה כ

. כל אחת מהתגובות הנזכרות נספרה באופן נפרד. כפי שניתן לראות ג( 2) ט''מחב   :פונולוגית

ן מובהק יותר באופ לי היה גדולאלקסיק SLIמספר הטעויות של הנבדקים עם  ,1 מס. בטבלה

רת וצת הביק. בקבו(z = 3.03, p < .01)שיום תמונות מאשר במטלת  יםבמטלת השלמת משפט

. יש (z = 0.29, p = .77) 6מס. המטלות כפי שניתן לראות בטבלה  נמצא הבדל בין שתי לא

65%

75%

85%

95%

 שיום תמונה השלמת משפט

 מילוני-קשר מורפו

 קשר סמנטי
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ת לכן מספר גבוה של טעויות במטלת השלמו ילות המטרה היו זהות בשתי המטלותלציין כי מ

 לי. אלקסיק SLIעבור הילדים עם יותר קשה  תומך בכך שמטלה זו היתה יםמשפט

 

 ליאהלקסיק SLI-בקבוצת ה. שיעור הטעויות השונות 1טבלה 

 Wilcoxonמבחן  שיום תמונה השלמת משפט 

  341 445 סהכ הטעויות

 z = 2.59,  p < .01 7% 19% פונולוגיות-טעויות מורפו

 z = 1.98,  p = .04 3% 9% טעויות פונולוגיות

 z = 2.67,  p < .01 40% 28% טעויות סמנטיות

 z = 1.06,  p = .29 17% 14% "לא יודע"

 z = 0.35,  p = .77 23% 22% היסוסים

 z = 0.79,  p = .43 10% 8% אחרות

 

 . שיעור הטעויות השונות בקבוצת הביקורת6טבלה 

 Wilcoxonמבחן  שיום תמונה השלמת משפט 

  64 66 סהכ הטעויות

  4% 4% פונולוגיות-טעויות מורפו

 w = 4,     p < .05* 6% 3% טעויות פונולוגיות

 z = 0.79,  p = .43 65% 59% טעויות סמנטיות

  14% 14% "לא יודע"

 w = 3,     p < .05* 0% 3% היסוסים

 z = 1.14, p = .16 11% 17% אחרות

 . 21-כאשר מספר ההשוואות קטן מ נבדקו Wערכי  *

 

פונולוגיות -מורפולי מראה שיעור טעויות אהלקסיק SLI-הטעויות  בקבוצת ה שיעורהשוואת 

ושיעור  ,בהשוואה לשיום תמונות יםופונולוגיות גבוה באופן מובהק במטלת השלמת משפט

 יםמשפטבאופן מובהק במטלת שיום תמונות בהשוואה למטלת השלמת  גבוה סמנטיותטעויות 

  (.1 מס. )טבלה

ללמוד  די. כ(6 מס. ההטעויות היה דומה בשתי המטלות )טבל הביקורת שיעור סוגיבקבוצת 

ים דלנים נוספים של טעויות אלה. הייאפינבדקו מ ,פונולוגיות-יות המורפוועני הטילעומק על מאפי

מטעויות אלה  03%פונולוגיות בשתי המטלות יחד: -טעויות מורפו 219לי הפיקו אלקסיק SLIעם 
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 זה לא , אךבעברית משקל קייםמונכון של מילת המטרה ה שורשההיו מילות תפל שהורכבו מ

(. קטוליתמַ  משקל) 'משרוקית'וגמא: "אני שורק ב_" מילת המטרה היתה מילת המטרה. לדשל 

והשלים  -לה קט  מַ –קיים של מכשירים  ובמשקל - ש.ר.ק. -בשורש הנכון השתמש  אחד הנבדקים

בניתוח נפרד המתייחס  .מילת תפל נה מילת המטרה אלאשאינ קה",שר  מַ "את המשפט במילה: 

של  יםמשקלכללו  יותפונולוג-מהטעויות המורפו 32%נמצא כי , המשקל שנבחרני ילמאפי

, פונולוגיות-ת היו רק שש טעויות מורפוורמילים אמיתיות ומילות תפל(. בקבוצת הביקמכשירים )

ממצא זה מרמז שילדים עם  היו מילות תפל.מתוכן  של מכשירים ושלוש יו משקליםה חמש מתוכן

SLI ות של מיל יודעים לבחור משקלים נכוניםו לחלץ את השורש מְפעליםלי יכולים אלקסיק

המידע לגבי השורש שחשוב לציין מכשירים. בהקשר לממצא זה  ימשקל -המטרה, במחקר זה 

היה צריך  המשקלידע לגבי , אולם המ()על סמך הפועל יםבמטלת השלמת משפטהיה זמין 

של שמות עצם בלקסיקון. ממצא מענין נוסף מעיד על יכולת  המשקלים מאגר להישלף מתוך

פעלים  במשפטים שכללולי. אלקסיק SLIים עם דלן סוגי פעלים שונים בעברית אצל יהבחנה בי

ילו , ואפונולוגיות-פוטעויות מורמהטעויות היו  77% ,למילת המטרה מילונית-ומורפ הקשורים

-פומורהיו טעויות מה 16%רק   למילת המטרה, סמנטית פעלים הקשורים במשפטים שכללו

 . פונולוגיות

 

שיום תמונות והשלמת  :מטלותשתי היותר טעויות ב לי ביצעואלקסיק SLIילדים עם הלסיכום, 

למילת המטרה סייעו  מילונית-הקשורים מורפוהפעלים ביקורת. הבהשוואה לנבדקי  יםמשפט

שליפה בהשוואה לפעלים הקשורים סמנטית למילת המטרה. בהתייחס למאפייני הטעויות ל יותר

השלמת  פונולוגיות במטלת-טעויות מורפותר יו בצעו ליאלקסיק SLIם ילדים עהבשליפה, 

מילות תפל  :השכיחות היופונולוגיות -הטעויות המורפו .ים בהשוואה למטלת שיום תמונותמשפט

ש נכון המשובץ ומילים הבנויות משוראת מילות המטרה(  ווישל מכשירים )שה הכוללות משקלים

 במשקל מכשיר שגוי.

 

 דיון

. ממצאי המחקר ספר-בגיל ביתלקסיקאלית -עם לקות שפה ספציפית ילדים בדק נוכחיההמחקר 

 .הן במשימת השלמת משפטים והן במשימת שיום תמונות הקושי בשיום מתבטא מראים כי

ילדים עם כמאפיין קושי בהעלאת מילה  דיווחו עלאשר מחקרים קודמים  תואמותוצאות אלו ת

SLI קבוצה מתוכם-או לפחות תת - SLI לקסיקאליDockrell, et al., 2001; Faust, et al.,) 

1997; Friedmann & Novogrodsky, 2010; McGregor, 1994; McGregor & Appel, 

 ,.Dockrell et alאלי: עיבוד איטי )קשונים לליקוי הלקסימחקרים קודמים הציעו מקורות  (.2002
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 ,.Faust et alאו ייצוג פונולוגי לקוי ) (McGregor & Windsor, 1996קוי )(, ייצוג סמנטי ל2001

בכלל,  מצטרף למחקרים קודמים שתיארו את תפקיד הידע המורפולוגיהמחקר הנוכחי  (.1997

 ;,.1122Levin et alבן צבי, -)אביבי ושליפת מילים בעברית, בייצוג, ארגון בפרט תפקיד השורשו

(2001; Ravid, et al., 2004הקשוריםחדשה במחקרנו השוותה בין פעלים . המשימה ה 

מחלל למשל: ) מילונית-סמנטית ומורפו הקשוריםפעלים ל מטגן במחבת(למשל: ) סמנטית

ים נועדו באופן סמנטי, והשני לסייע להעלאת מילים נועדו. הראשונים למילות המטרה (בחליל

 .מילוני-מורפוגם באופן  העלאת מיליםלסייע ל

-מורפו הקשוריםפעלים שה לקסיקאלית נמצא-בקבוצת הנבדקים עם לקות שפה ספציפית

חות של בהתבסס על אפקט השכי. סמנטית הקשוריםפעלים לשיום מאשר ה יותר וסייע מילונית

)לעומת  של מילים אלו במשימת שיום התמונותוהביצוע הגבוה יותר  ,תסמנטי הקשורותהמילים 

יותר קלות היו  תסמנטיהקשורות מילות המטרה  נמצא כי ,(מילונית-מורפו המילים הקשורות

 -מטלות האולם, ההבדל בין שתי ו. מילונית-מורפו הקשורותמילות המטרה לשליפה בהשוואה ל

התקיים רק  אפקט הסיועש מאחר ,ווה פקטור חשוביה - תמונותים לעומת שיום טפשהשלמת מ

ם ש  ל היה קשור , כאשר הפועליםמת השלמת משפטבמשי. טיםפמשהשלמת  ה שלבמשימ

היה נמוך בהשוואה העלאה הלקסיקאלית, והביצוע רק באופן סמנטי, הוא לא סייע ל העצם

ם העצם ש  ל היה קשור. בניגוד לכך, כאשר הפועל של אותן מילות מטרה נותלמשימת שיום התמו

במטלת השלמת  הביצוערמת ה את הלקסיקאלית העל שליפהלהסיוע , מילוני-באופן מורפוגם 

-ת הרמזים המורפוך שהוספממצא זה מצביע על כ .לרמה של משימת שיום התמונות משפטים

ם עה אחד זה עולה בקנ ממצא .לקסיקאלית-ילדים עם לקות שפה ספציפית, סייעה למילוניים

ידע מורפולוגי שמור אצל  שדיווחו על (Murphy, et al., 2008מרפי ושותפיה )ממצאיהם של 

רמת הביצוע של ילדים עם לקות נמצא ש םרמחקב ואולם,. בהעלאת מיליםילדים עם קשיים 

 תלקועם נראה משום שהילדים כפי ה ,של ילדים עם התפתחות אופייניתשפה היתה זהה לזו 

הבדלי גיל אינם יכולים להסביר  נובמחקרבעוד ש, בוגרים בשנתיים מנבדקי הביקורתהשפה היו 

הילדים עם היכולות האופייניות היו צעירים יותר מהילדים  קבוצות.האת השוני בביצוע בין שתי 

פן מובהק מזה של ו, ולמרות זאת הביצוע שלהם היה גבוה באיתעם לקות השפה הספציפ

במחקרנו שהמשימה  בכךוני בין ממצאי המחקרים שניתן להסביר את ה השפה. תולקעם הילדים 

 ( היו1110) קר של מרפי ועמיתיההלקסיקאלי, בעוד שהמטלות במח השליפהה בתהליך התמקד

ופעלים אי  ,’look‘ ריים כמו:אהפקת פועל בזמן עבר עבור פעלים רגול למשל) יותר דקדוקיות

לקסיקאלית -תחום שאינו פגוע בהכרח בלקות שפה ספציפית, (’drive‘: כמו רייםארגול

(Friedmann & Novogrodsky, 2011; Murphy et al., 2008) . ָקשר המורפוהסיוע של ה-

ה כי ילדים עם התפתחות שמצא( 1122בן צבי )-ממצאיה של אביבים עעולה בקנה אחד מילוני 
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מילת המטרה, גם אם לא תמיד בחרו נית חילצו את השורש הנכון מתוך הפועל עבור ישפה אופי

ש ידע על לקסיקאלי י SLIשלילדים עם  ממצאי המחקר הנוכחי מראיםאת המשקל המדויק. 

הם מצליחים להשתמש בידע זה בתהליך השליפה שו ,שורש זהה הקשר בין שמות ופעלים בעלי

 ,ם אחריםמחקרילממצאי  סתירהומדים במצאים הנוכחיים אינם עהמלציין ש חשוב. הלקסיקאלית

(. הממצאים McGregor & Windsor, 1996) יכולת השיוםרמזים סמנטיים מסייעים ל לפיהם

 םסמנטיירמזים מתקבל מהזה על  מספקים סיוע נוסף מילוניים-זים מורפוציעים שרמבמחקרנו מ

 .הלקסיקאלי יכולים להסתייע ברמזים אל SLIועל כך שילדים עם 

 בעל חשיבות רבהמידע סמנטי  המספק ידע לשוני חיוני אהו מיליםקשרי שורש בין  אודותדע י

. המחקר הנוכחי מצביע על חשיבותו של ידע זה בתהליך (Ravid et al., 2003בשפות שמיות )

 מילוני בין הפועל ומילת המטרה-הקשר המורפותנאי תייחס לאפשר לה הלקסיקאלית. השליפה

מאחר שכל אחד מהפעלים  ,פונולוגי הוספת מידעכמצב של גם  (חליל...אני מחלל בלמשל: )

פונולוגי עולה של הרימוז ה הפונמות של השורש(. הסיועשלוש לוגי )בתנאי זה כלל מידע פונו

 מסייעים ליכולת השיום פונולוגייםרמזים אחד עם מחקרים קודמים אשר מצאו שבקנה 

(McGregor, 1994.) שאין זה רק המרכיב , הממצאים הנוכחיים מעלים את ההשערה םואול

 שריםקובר בידע מורכב יותר, המערב העלאה הלקסיקאלית, אלא שמדהפונולוגי שמסייע ל

ולוגי(. מבנה מורפ ובעלות אותנוספות שפות בים ושמות עצם בעברית )ובין פעל מילוניים-מורפו

ון של מילות המטרה . המשקל הנכהמורפולוגיותפיוני הטעויות השערה זו נתמכת על ידי א

שלפו  לקסיקאלי SLI ות. הילדים עםמתוך הטעויות המורפולוגי 32%-( הועלה בן)מכשירים ברוב

, מילוני-המורפו קשרהָ משקלי מכשירים )שגויים במקרים רבים( בשכיחות גבוהה יותר בתנאי 

היה , בו לא ניתן הסמנטי קשרהָ בהשוואה לתנאי וזאת  תוך שימוש בתצורת הגזירה המשורגת,

על ועל משקלים של שמות עצם  חלקי גיזרוניידע . מכאן, שלילדים אלו יש להשתמש בתצורה זו

הם מאפשר לה ם ידע סמנטי חלקי אודות פעליםיש לה ,שלהם עם פעלים שונים. כמו כן הקשרים

קשורים אליה מבחינה  אך לא מילת המטרהלסמנטית  הקשורים ון שני סוגי פעלים: אלילהבחין ב

-רפומילת המטרה הן סמנטית והן מול הקשורים ואותו שורש(, ואלחולקים )לא  מילונית-מורפו

 בלתי נגיש בגללאו מדויק, -ידע זה הוא חלקי, בלתיואולם,  (.בתבנית שונה)אותו שורש  מילונית

שליפת , והתוצאה היא כישלון בהלקסיקאליתהליקויים הסמנטיים והפונולוגיים בתהליך השליפה 

  מילת המטרה.

 השפהתפתחות ותי בין ילדים עם הטעויות הפונולוגיות שוני ספציפי ואיכמייצגות  במחקר הנוכחי

ידע מורפולוגי חלקי או בדבר , ובכך תומכות בהשערה סיקאלילק SLI ילדים עם אופיינית לבין 

-הטעויות המורפוהטעויות הפונולוגיות ואת  כוללות אתפונולוגיות ה טעויותה. קמדוי-בלתי

פונולוגיות כללו פונמות ממילת המטרה. במשימת שיום -מאחר שהטעויות המורפו ,פונולוגיות
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 ה של, במשימלעומת זאת .לשתי הקבוצות התמונות היה מספר שווה של טעויות פונולוגיות

טעויות פונולוגיות  6%-פונולוגיות ו-טעויות מורפו 2%משפטים, לילדים התקינים היו השלמת 

טעויות מסוג  10%היו  SLI שלילדים עם , בעוד(מתוך כלל  הטעויות שביצעוטעויות  7%)סה"כ 

על ההעלאה  והקל מילוניים-שהקשרים המורפו ממצא זה מלמד בהתאמה(. 9%-ו 29%זה )

. ממצא זה מאידך פונולוגיות-יותר  טעויות מורפו קאלית כפי שנטען קודם מחד, אך גרמוהלקסי

קיים אצלם ליקוי ש והניחו השליפ ייקשקודמים שבדקו ילדים עם  עולה בקנה אחד עם מחקרים

יכול  הפונולוגיליקוי ה(. German & Newman, 2004; Faust et al., 1997)רכיב הפונולוגי מב

יש גם כאשר  באופן עקבי מצליחים לשלוף מילים לא לקסיקאלי SLIילדים עם  מדוע להסביר

שטעויות  הטענהתוצאות מחקרנו מחזקות את  להם ידע פונולוגי חלקי על מילת המטרה.

 (.(Messer & Dockrell, 2006 לקסיקאלית-לקות שפה ספציפית שלן ָסמפונולוגיות מהוות 

הטעויות הפונולוגיות שמבצעים שסוג המשימה יכול להשפיע על   י מחקרנוממצא מראים בנוסף

 ילדים עם קשיי שיום.

( טענו שגורמים לקסיקאליים משפיעים על טעויות  ,1112German & Newman) גרמן וניומן

שיום. לדבריהם, סוגים שונים של מילים מועדים לקשיי נגישות בשלבים שונים של תהליך 

 שבנוסף לגורמים לקסיקאליים,על כך  מעידים ממצאי המחקר הנוכחי.  ההעלאה הלקסיקאלית

מילים. אצל ילדים עם  שליפתאצל ילדים עם קשיים ב גם סוג המטלה משפיע על טעויות השיום

 לםואו ,המשימה פתחות אופיינית, תהליך השליפה הלקסיקאלית יציב ואינו מושפע מסוגהת

וג המטלה סל ,רגישים לסוג המילים , הםמנסים להעלות מילה ילדים עם קשיי שיוםכש

ממילים לשליפה יותר  באופן כללי מילים שכיחות קלותיים. בעוד שולאינטראקציה בין השנ

 ה יותר מהשלמת משפטים, הרי שבמטלה שלושיום תמונות מהווה עבורם מטלה קל ,נדירות

  מסייע להם באופן משמעותי. מילוני בין הפועל ומילת המטרה-המורפו הקשרהשלמת משפטים 

 םהמאפיינות ילדים ע חשובות  הפונולוגיות, המחקר הנוכחי מציג שתי תופעות מעבר לטעויות

SLI בהפקה של הבחינו הילדים לא בותת תפל והיסוסים. פעמים רו: הפקה של מיללקסיקאלי 

הגישושים שהם ביצעו ור את הבעיה. לא היה בידם לפתכשהם כן הבחינו בכך, מילת תפל, ו

אצל התרחשה מעט מאד היסוסים,  ,התופעה השניה שיום נכון.לא הובילו ל מילת המטרהעבור 

 תלקועם דים משגיאותיהם של היל 16%-11% תהך היווא( 1-6%) בקבוצת הביקורתהילדים 

נים חשובים ָסמ יכולים להוות, מילות תפל והיסוסים: שני סוגי הטעויותהשפה בשתי המשימות. 

 לקסיקאלית.-נוספים ללקות שפה ספציפית

תערבות בתוכניות ה כללצריך להי מילוני-המרכיב המורפו - תקליני השלכהיש  רנומחק לתוצאות

טגיות צריך לכלול אסטר אוכלוסיה זוטיפול בה. םעם קשיי שיו ולמתבגרים לילדיםהמיועדות 

חשיבות רבה לידע אודות  נהמורפולוגי. בשפות שמיות יש-מפורשות הנוגעות לידע המטא
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 קבוצותבין  קשריםמורפולוגי אודות -חשיבות לידע מטא נהאחרות יששורשים ומשקלים, ובשפות 

-ידע מורפומלהשתמש ב קות שפה ספציפית וקשיי שיוםמילים. ידע זה יכול לעזור לילדים עם ל

 בשעה שהם מנסים להעלות מילים מן הלקסיקון. ,פונולוגי בצורה יעילה יותר

פונולוגיים כדי לסייע להעלאה -מורפולסיכום, המחקר הנוכחי מציע להשתמש ברמזים 

-וכמו כן מראה שהידע המורפו ,לקסיקאלית-של ילדים עם לקות שפה ספציפית לקסיקאלית

, כך שהם מתקשים להשתמש ברמזים או אינו נגיש , אינו מדויקאינו מלא אלופונולוגי של ילדים 

  .ילדים עם התפתחות שפה אופיינית יעיל כמובאופן פונולוגיים -מורפו
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The effect of morpho-phonological cues on words retrieval of children with 

lexical-SLI 

 
Some children with SLI show Word Finding Difficulties (WFDs). The current study 

explored the effect of morpho-phonological cues on word retrieval ability of 

children with SLI who show WFDs. Twenty Hebrew-speaking school aged 

children with SLI and WFDs and 20 typically developing children were tested in a 

picture naming task and a sentence completion task of the same 55 nouns. Half 

of the target nouns, included in the sentence completion task, were cued by 

verbs that semantically constrained the target nouns whereas the other half of 

the target nouns were cued by verbs that semantically and morpho-

phonologically constrained the target nouns. The performance of the children 

with SLI was significantly poorer than the performance of the typically developing 

children. The performance on the two conditions showed a significant interaction 

between the semantic versus morpho-phonological cues in the SLI group: The 

SLI children preformed significantly better on the picture naming task compared 

with the sentence completion in the semantic condition. In contrast, no difference 

between the two tasks was found in the morpho-phonological condition. 

Moreover, the children with SLI produced unique type of morpho-phonological 

errors. These results suggest that the sentence completion task was more 

difficult than the picture naming task and that morpho-phonological cues facilitate 

lexical retrieval. The limited facilitation of the morpho-phonological cues to the 

picture naming performance is explained by the characteristics of the 

phonological and semantic deficits of the lexical retrieval process. 

 

 

 

 


