
מי את תסמונת אַסְפְֶּרגֵּר? 
שאלות למשחק "כדור ההפתעות"

1. על שם מי נקראת תסמונת אספרגר? 

2. האם תסמונת אספרגר מאובחנת בפני עצמה?

3. מה הם 2 המאפיינים העיקריים של התסמונת?

4. נכון / לא נכון - התסמונת מאובחנת באופן שווה אצל בנים ובנות.

5. האם רמת האינטליגנציה של והזיכרון של בעלי התסמונת נמוכים או גבוהים? 

6. נכון / לא נכון – התפתחות הדיבור והשפה אצל בעלי התסמונת הינם תקינים

7. נכון / לא נכון - אם תספר לאדם הלוקה בתסמונת בדיחה הוא יבין אותה ישר

8. מאילו גורמים מושפעת התסמונת?

9. מה מטרת מגוון הטיפולים בתסמונת אספרגר?

10. האם קיים רק סוג טיפול אחד בתסמונת אספרגר?

11. האם השתתפות בקבוצות על מנת לשפר ולתרגל מיומנויות חברתיות שונות 

     היא אחת משיטות הטיפול בתסמונת?

12. נכון / לא נכון - ללוקים בתסמונת יש קושי בהבנת הבעות פנים.



תשובות לשאלות  )לשימוש המורה(:

1. על שם מי נקראת תסמונת אספרגר? 

   תשובה: הרופא האוסטרי הנס אספרגר, אשר חקר ותיאר אותה אצל ילדים 

   בשנת 1944.

2. האם תסמונת אספרגר מאובחנת בפני עצמה?

    תשובה: לא מאז 2013 היא מאובחנת כחלק מהספקטרום האוטיסטי.

3. מה הם 2 המאפיינים העיקריים של התסמונת?

    תשובה: קשיים באינטראקציה חברתית ובתקשורת לא מילולית

4. נכון / לא נכון - התסמונת מאובחנת באופן שווה אצל בנים ובנות.

   תשובה: לא נכון - יותר אצל בנים

5. האם רמת האינטליגנציה של והזיכרון של בעלי התסמונת נמוכים או גבוהים?

     תשובה:  גבוהים

6. נכון / לא נכון – התפתחות הדיבור והשפה אצל בעלי התסמונת הינם תקינים

   תשובה: נכון

17. נכון / לא נכון - אם תספר לאדם הלוקה בתסמונת בדיחה הוא יבין אותה ישר

     תשובה: לא נכון. הם מתקשים בהבנת בדיחות. מבינים את הדברים פשוטם 

     כמשמעם.

18. מאילו גורמים מושפעת התסמונת?

     תשובה: גנטיים וסביבתיים



19. מה מטרת מגוון הטיפולים בתסמונת אספרגר?

      תשובה: להקל ולשפר את איכות חיי הלוקים בה.

20. האם קיים רק סוג טיפול אחד בתסמונת אספרגר?

      תשובה: לא , קיימים מגוון סוגי טיפולים מדיסיפלינות שונות

21. האם השתתפות בקבוצות על מנת לשפר ולתרגל מיומנויות חברתיות שונות 

      היא אחת משיטות הטיפול בתסמונת?

       תשובה: כן כחלק מהטיפול הקבוצתי. בקבוצות אלה, ניתן לפגוש אנשים

      נוספים הלוקים בתסמונת ומתמודדים עם השלכותיה בחיי היומיום, להביא 

      סיטואציות חברתיות מהחיים ולקבל משוב מחברי הקבוצה והמנחים.

22. נכון / לא נכון - ללוקים בתסמונת יש קושי בהבנת הבעות פנים.

      תשובה : נכון


