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Rezime  Abstract 
Тестот за процена на семантичка вербална 
флуентност претставува доверлив инструмент 
за детекција на различни облици на невро-
психолошките дефицити. Постигнувањата на 
испитаниците на овој тест, се условени од 
многуброен низ на социо-културолошки чини-
тели. Во тие културолошки фактори припаѓа и 
појавата на двоjna полујазичност. Ова истра-
жување е спроведено со цел да се утврдат раз-
ликите во постигнувањата на монолингвални-
те и билингвалните деца со лесна ментална 
ретардација на тестот за процена на семантич-
ката вербална флуентност. 
Примерокот чини 90 испитаници со лесна 
ментална ретардација, двата пола, на возраст 
меѓу 12 и 15 години. Примерокот е поделен на 
три потпримероци: 30 монолингвални испита-
ници кои говорат српски јазик (М1), 30 моно-
лингвални Роми кои не говорат ромски, туку 
само српски јазик (М2) и 30 билингвали на 
ромската националност, кои говорат и српски 
и ромски јазик (Б). 
Добиените резултати покажуваат дека двете 
групи на монолингвални испитаници значајно 
се поуспешни од билингвалните испитаници 
на задачите за процена на семантичката флу-
ентност. 

 Semantic verbal fluency test is reliable instrument 
for detection of various kinds of neuropsychologi-
cal deficits. Participants’ attainments in this test 
are influenced by array of socio-cultural factors. 
The occurrence of “twofold semilingualism” be-
longs to these cultural factors.  

The objective of this research is to determine dif-
ferences between monolingual and bilingual chil-
dren with mild mental retardation in semantic ver-
bal fluency test.  

The sample consisted of 90 participants with mild 
mental retardation, of both sexes, aged from 12 to 
15. The whole sample was divided into three sub-
sets: 30 monolingual children (M1), who speak 
only Serbian, 30 monolingual Roma children who 
do not speak Romany (M2) and 30 bilingual Roma 
children who speak both, Romany and Serbian 
language (B). 

It was found that both groups of monolingual chil-
dren have better performances in semantic fluency 
tasks than bilingual children. 
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Voved  Introduction 
Тестовите на вербалната флуентност се корис-
тат за процена на когнитивните способности 
од 1943 година кога Терстон (1) почнал да ги 
користи како составен дел од батеријата тес-
тови за процена на менталните способности.
Од тогаш тестовите за процена на вербалната 
флуентност станале значаен клинички инстру-
мент во невропсихолошката процена. (2) Nие 
немаме многу информации за постигнувањата 
на билингвални испитаници на овие јазични 
тестови. Во случајот на билингвални деца со 
лесна ментална ретардација нормативните по-
датоци се уште повеќе сиромашни.  
На тестовите за процена на вербалната флуен-
тност од испитаниците обично се бара да во 
ограничен временски период, продуцираат 
што е можно поголем број зборови кои припа-
ѓаат на одредена семантичка или гласовна 
категорија (нпр. животни, или зборови штo
почнуваат на одреден глас, т.е. буква). Со оваа 
задача се проценуваат јазичните функции (бо-
гатството на речникот, способноста за имену-
вање), брзина на реагирањето, менталната ор-
ганизација, стратегија на пребарување, кусo-
рочна и долгорочна меморија). (3) Тестот на 
вербалната флуентност е популарен невропси-
холошки инструмент затоа што се задава лес-
но и брзо, не е потребно испитаникот да чита 
или пишува, а naедно е сензитивен на когни-
тивните оштетувања од различна етиологија. 
На постигнувањата кај децата на тестовите за 
процена на вербална флуентност влијаат мно-
губројни фактори. Пред с#, треба да се напра-
ви разлика меѓу два облика на вербална флу-
ентност: фонолошка флуентност (наведување 
зборови {то почнуваат на одредена буква, т.е.
глас) и семантичка флуентност (наведување 
зборови што припаѓаат во одредена семантич-
ка категорија, како што се животни, овошје, 
зеленчук итн.). Во овој труд ќе се занимаваме 
само со семантичката или категориската флу-
ентност. Разлика меѓу овие два типа задачи е 
направена поради уверението дека различни 
мозочни региони управуваат со фонолошка и 
семантичка флуентност. Во некои научни тру-
дови, објавени минатата деценија, тоа сфаќа-
ње е потврдено. Истражувањата со примена на 
позитронската емисиона томографија покажаа 

 Verbal fluency tests have been used to assess cog-
nitive abilities since 1943, when Thurstone (1) in-
troduced them as part of a battery of mental ability 
tests. Since then, verbal fluency tests have become 
important clinical tools in neuropsychological as-
sessment (2). However, we do not have much in-
formation on performances of bilingual partici-
pants on these language tests. In the case of the 
bilingual children with mild intellectual disability, 
normative data are even sparser.  

Tests of verbal fluency typically require a subject 
to generate as many words as possible within a 
limited time from a particular semantic or letter 
category (e.g. animals or words that start with par-
ticular letter). This task assesses language func-
tions (vocabulary size, naming), speed of response, 
mental organization, search strategies, short term 
memory, and long term memory (3). Verbal flu-
ency is a popular neuropsychological test because 
it is easy and quick to administer, does not require 
writing or reading, and is sensitive to cognitive 
impairment from a variety of etiologies.  

Performances on verbal fluency tests are biased by 
many factors. First of all, we have to make a dis-
tinction between two kinds of verbal fluency: pho-
nemic fluency (words beginning with particular 
letter) and semantic fluency (words corresponding 
to a specific semantic category, such as animals, 
fruits, vegetables, etc.). In this article we are only 
dealing with semantic or category fluency. These 
two types of verbal fluency tasks were distin-
guished because it was believed that different brain 
regions govern phonemic and semantic fluency. 
Some articles, published in the last decade, have 
confirmed this statement. Positron emission tomo-
graphy studies have demonstrated  that  the  frontal 
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дека фронталиот резен се активира на fonem-
skata продукција, додека темпоралниот резен 
е мoжнo поактивен во семантичка продукција 
на зборови. (4) Исто така е утврдено дека аси-
метрија во активацијата на левата хемисфера 
во однос на десната е поголема во задачите со 
букви отколку во семантичките задачи. (5)  
Неодамна објавените испитувања на семан-
тичката флуентност за називите на животните 
и алатите, со примената на функциналната 
магнетна резонанциjа, даваат дополнителни 
докази за категориската специфична актива-
ција на мозокот и укажуваат на промените во 
ефикасноста на остварените врски меѓу пое-
динечните церебрални региони, при што наве-
дените промени се условени од типот на 
задачата. Установени се два делумно раздвое-
ни системa на функционална интеграција. За-
дачите со наведување на алатите се поврзани 
со подобрата комуникација внатре, во регио-
ните, кои припаѓаат на левата хемисфера, 
вклучувајќи го долниот префронтален и пре-
моторен кортекс, долниот париетален лобулус 
и темпоро-окципиталното подрачје. Задачите 
во кои од испитаниците се бара да набројуваат 
животни, доведуваат до поинтензивно повр-
зување на визуелните асоцијативни региони 
во левата мозочна хемисфера. Овие категорис-
ки специфични функционални разлики даваат 
дополнителни докази за анатомската специја-
лизација на мозочните структури во процесот 
на решавање на задачите на лексичко пребару-
вање и првпат даваат докази за категориските 
специфични модели на функционалната инте-
грација во процесот за присетување на зборо-
вите. (6) 
Тестот за процена на семантичка вербална 
флуентност е mo{ne чувствителен, но и видно 
неспецифичен инструмент за детекција на 
невропсихолошките дефицити. Деца со лесна 
ментална ретардација не претставуваат хомо-
гена категорија на испитаници, т.е. овие деца 
покажуваат различни obrasci na организации 
на невропсихолошките функции. Наспроти 
фактот дека повеќето од овие деца се вклопу-
ваат во концептот на функционалната ментал-
на ретардација (без невролошки оштетувања) 
може да се претпостави дека дури и во оваа 
група на  дефицити на егзекутивните функции 

 lobe is activated in phonemic generation whereas 
temporal lobe is more active in semantic genera-
tion of words (4). It was also found that left versus 
right hemispheric asymmetry of activation was 
greater for letter than for semantic cues (5).  

Recently published functional magnetic resonance 
imaging study of semantic fluency for animal and 
tool names provides further evidence for category-
specific brain activations, and reports task-related 
changes in effective connectivity among defined 
cerebral regions. Two partially segregated systems 
of functional integration were highlighted: the tool 
condition was associated with an enhancement of 
connectivity within left hemispheric regions, in-
cluding the inferior prefrontal and premotor cortex, 
the inferior parietal lobule and the temporo-oc-
cipital junction; the animal condition was associ-
ated with greater coupling among left visual asso-
ciative regions. These category-specific functional 
differences extend the evidence for anatomical 
specialization to lexical search tasks, and provide 
for the first time evidence of category-specific 
patterns of functional integration in word-retrieval 
(6).  

Semantic verbal fluency is a very sensible but 
rather unspecific tool for the detection of neuro-
psychological deficits. Children with mild intel-
lectual disability are not the homogenous category 
of participants, i.e. they show different patterns of 
the organization of neuropsychological functions. 
Despite of the fact that great deal of this children 
fit into the concept of functional mental retardation 
(without neurological impairments) it could be 
presumed that even in this group deficits in execu-
tive functions reflect  subtle  impairments  of  neu- 
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se odraзуваат суптилни оштетувања на невро-
анатомските структури. Во некои случаи мож-
но е да се установи молекуларната основа на 
овие оштетувања. Денеска се смета дека син-
дромот на фрагилниот Х-хромозом (најчеста 
наследна форма на интелектуалната попре-
ченост) е поврзан со повеќе од 200 цитозин-
гvанин-гvанин (ЦГГ) тринуклеотидни парови. 
Исто така, се смета дека премутационите но-
сители (со 55-200 ЦГГ парови) немаат изра-
зена клиничка слика. Неодамна е установено 
(7) дека премутационите носители имаат зна-
чајни оштетувања на тестовите за испитување 
на егзекутивните функции, а меѓу нив и на 
тестовите за процена на вербалната флуен-
тност. Авторите на оваа истражување сметаат 
дека ЦГГ тринуклеотидните парови во пре-
мутациониот опсег погодуваат специфични 
неврални кругови што има за последица и спе-
цифични невропсихолошки дефицити.  
Освен фактот дека семантичката флуентност 
се базира врз одредени невролошки механиз-
ми, овој тест е под значајно влијание и на со-
цио-културолошките чинители. Како што веќе 
истакнавме, лесната ментална ретардација 
главно е функционална, па поради тоа смета-
ме дека социо-културолошките фактори се 
најзначајни во поттикнување развојот на се-
мантичката флуентност. Во многу истражу-
вања постојано се потврдува позитивна коре-
лација меѓу вербалната флуентност и едука-
тивното ниво на испитаниците. (8, 9) Ратклиф 
(10) во три групи испитаници од руралните 
подрачја на северна Индија, кои се разлику-
ваат според нивото на писменоста и образова-
нието, применил два типа тестови за процена 
на вербалната флуентност. Од испитаниците 
се барало да наведат објекти кои припаѓаат во 
одредена семантичка категорија (животни, 
овошје) или зборови кои почнуваат на одреден 
глас. Со анализата на варијанsа е voстановено 
дека образовното ниво има поголемо влијание 
на фонемската отколку на категориската флу-
ентност. Се чини дека способноста на сегмен-
тација на говорот во фонемските единици за-
виси од нивото на писменоста. 
Iстражувањеto е спроведено za да се утврдат 
можни разлики во семантичка вербална флу-
ентност меѓу билингвални и монолингвални 
деца со лесна ментална rетардација.  

 ronal structures. In some cases, one might find out 
molecular basis for this kind of impairment. It is 
currently thought that fragile X syndrome (FraX; 
the most common inherited form of intellectual 
disability) results from having more than 200 cyto-
sine–guanine–guanine (CGG) trinucleotide re-
peats. It was also considered that premutation car-
riers (with 55–200 CGG repeats) are unaffected. 
However, it was recently found (7) that premuta-
tion carriers had significant impairments on test of 
executive function (among them is the verbal flu-
ency test). The authors suggest that CGG trinu-
cleotide repeats in the premutation range affect 
specific neuronal circuits that are concordant with 
specific neuropsychological deficits. 

Apart from the fact that semantic fluency is based 
upon certain neurological mechanisms, this test is 
also highly influenced by socio-cultural factors. As 
we have already emphasized, mild mental retarda-
tion is mainly functional and that is why we con-
sider socio-cultural factors as the most important 
in reinforcing of semantic fluency. Researchers 
repeatedly confirm significant positive correlation 
between verbal fluency and participants' educa-
tional level (8, 9). Ratcklif (10) administrated two 
types of verbal fluency tasks to three groups of 
subjects, varying in level of literacy and education, 
recruited from the rural district of northern India. 
Subjects were asked to list items in a given se-
mantic category (animals, fruits) or words begin-
ning with a given sound. Analysis of variance re-
vealed that education had greater effect on initial 
sound fluency than on category fluency. It seems 
that the ability to segment speech into phonemic 
units is dependent on literacy.  

The objective of this study is to determine possible 
differences in semantic verbal fluency task be-
tween bilingual and monolingual children with 
mild mental retardation. 
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Метод на истражување  Methods of the research 
Примерок  Research participants 

Примерокот чини 90 испитаници со лесна 
ментална ретардација, двата пола, на возраст 
меѓу 12 и 15 години. Сите испитани деца посе-
туваат училишта за деца попречени во мен-
талниот развој, во кои наставата се изведува 
исклучиво на српски јазик. Целиот примерок е 
поделен на три потпримероци: 30 монолинг-
вални испитаници кои говорат на српски ја-
зик. (M1), 30 монолингвални Роми кои не го-
ворат ромски, туку само српски јазик (M2) и 
30 билингвали од ромска националност кои 
говорат и српски и ромски јазик (Б). Значај-
носта на разликата меѓу компарираните пот-
примероци во однос на возраста и општото 
когнитивно ниво е испитана со Кру{кал-Во-
лис-тестот. Резултатите прикажани во табела-
та број 1 покажуваат дека компарираните пот-
примероци се изедначени во однос на коефи-
циентот на интелигенцијата и возраста. Ниед-
но дете, што сме го испитале, нема ni невро-
лошки оштетувања ни дуална дијагноза.  

 The sample consisted of 90 participants with mild 
mental retardation, of both sexes, aged from 12 to 
15. All tested children attend the schools for the 
children with intellectual disabilities in which the 
school lectures are delivered exclusively in Ser-
bian. The whole sample was divided into three 
subsets: 30 monolingual Serbian children (M1), 30 
monolingual Roma children who do not speak 
Romany (M2) and 30 bilingual Roma children 
who speak both, Romany and Serbian language 
(B). The significance of the difference between 
compared subsets regarding age and general cog-
nitive ability was estimated by Kruskal-Wallis test. 
The results presented in Table 1 show that the sub-
sets compared were equalized by the coefficient of 
intelligence and age. None of the children had neu-
rological impairments or dual diagnosis.  

 
 
Табела 1. Значајност на разлика меѓу три подпримерока во однос на возраста и IQ 
Table 1. Significance of the difference between three subsets regarding age and IQ 
 
 

 
Возраст 

Age 
IQ 

 

 Вредност на тестот 
Test Value 

0.418 0.705 
 

 Df 2 2  

 Значајност 
Significance 

0.811 0.125 
 

 
 
Техники и методи на испитување  Materials and methods 
Способноста на семантичка флуентност испи-
тана е со користење на поттестот "Вербална 
флуентност# од Мекартијевата скала за проце-
на на детските способности Сите испитаници 
се тестирани на српски јазик.  

 The ability of semantic fluency was estimated us-
ing Verbal fluency subtest of the McCarthy Scale 
of Children's Abilities. All participants were tested 
in Serbian language. 
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Од секој испитаник е побарано да ги наведе 
сите прехранбени продукти за кои може да се 
сети во рок од 20 секунди. За секој точен одго-
вор испитаникот добива по еден поен. 

Поен се добива и за воопштена категорија, ка-
ко и за специфични претставници на таа кате-
горија. Повторените одговори се бодуваат са-
мо еднаш. Истата постапка е применувана и 
во задачите, во кои од испитаниците се барало 
да наведат што повеќе животни, облечни 
предмети и превозни средства. Секој испита-
ник може да добие најмногу 9 поени во секоја 
категорија, т.е. 36 поени за тестот во целина.  

Добиените резултати се прикажани во номи-
налните и процентуалните вредности. Значај-
носта на разликата меѓу компарираните пот-
примероци е проценета со користење на тес-
тот Кру{кал-Волис и Шефиевиот тест. 

 
They were asked to tell the examiner all the food 

items they can think of in 20 seconds. One point 

was given for any item. Both general category as 

well as specific exemplars was given credit. Re-

peated responses were counted only once. The 

same procedure was conducted for animals, 

clothes and transportation devices. Each child 

could score maximum 9 points for each of the four 

categories, i.e. 36 points for the whole subtest.  

Obtained results were shown in nominal and per-

centage values. The significance of the difference 

between the compared subsets was estimated by 

using the Kruskal-Wallis' and Scheffe' tests.  

   
Резултати  Results 
 
Табела 2. Постигнувања на монолингвални и билингвални деца на тестот за процена на 
вербална флуентност 
Table 2. The achievements of monolingual and bilingual children in the Verbal fluency test 
 
  

Подпримерок 
Sub samples 

Бодовни категории 
Verbal fluency score categories 

 

  15-21  15-21  
  n  n  n   
 M1 0 M1 0 M1 0 M1  
 M2 0 M2 0 M2 0 M2  
 Б 11 Б 11 Б 11 Б  
 
 
Најголемиот број монолингвални деца оства-
руваат повеќе од 30 поени на тестот за проце-
на на вербална флуентност. Наспроти тоа, по-
веќе од една третина на билингвални испита-
ници припаѓа во групата на деца со најниски
постигнувања (меѓу 15 и 21 поен). Ниеден би-
лингвален испитаник не остварува највисоки 
скорови ( од 30 до 36 поени ).  

 The largest number of monolingual children 
achieves more than 30 points in Verbal fluency 
test. In contrary, more than one third of bilingual 
participants belong to the group with the lowest 
achievement between 15 and 21 points. None of 
the bilingual children obtain the highest scores 
(30-36 points).  
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Табела 3. Значајност на разликата меѓу монолингвалните и билингвалните деца на тестот на 
вербалната флуентност (Шефеов тест ) 
Table 3. Significance of the difference between monolingual and bilingual children in the Verbal flu-
ency test (Scheffe test) 
 

Компарирани поtпримероци 
Compared sub samples 

Разлика на аритметичките 
средини 

Difference of the means 

Стандардна грешка 
Standard Error 

Значајност 
Significance 

M1 M2 0.000 0.897 1.000 
M1 B 8.200 0.897 0.001 
M2 B 8.200 0.897 0.001 

 
 
Двете групи на монолингвални испитаници 
постигнуваат подобри резултати од билинг-
валните деца со лесна ментална рeтардација. 
Не е потврдена сигнификантна разлика меѓу 
монолингвални деца, кои припаѓаат на срп-
ската и ромската етничка заедница (p>0.05).  

 Both groups of monolingual children attain signifi-
cantly better results than bilingual children with 
mild intellectual disability. There is no significant 
difference between monolingual children of Ser-
bian and Roma ethnicity (p>0.05).  

   
Дискусија  Discussion 

Испитаници кои говорат на различни јазици 
можат да користат различни когнитивни стра-
тегии, кога се присетуваат на зборовите во 
текот на решавањето на задачите за процена 
на вербалната флуентност. Извесни семантич-
ки полиња можат да се разликуваат кај лицата 
кои во детството ги научиле двата јазика. 
Категориските задачи ќе бидат поефикасно 
направени на мајчиниот јазик, со обзир на тоа 
дека зборовите на мајчиниот јазик мемориски 
се складираат спрема нивното значење. Розели 
го испитувала влијанието на билингвизмот на 
вербалната флуентност (11). Билингвалите би-
ле помалку продуктивни од монолингвалите 
кога е барано од нив да наведат што повеќе 
животни на другиот јазик. Разликите во корис-
тените стратегии би можале да укажат на раз-
ликите во лексичката организација во разните 
јазици. Другото плаузабилно објаснување на 
оваа разлика се однесува на тоа дека кај би-
лингвалните испитаници, први на решавањето 
на задачите на вербалната флуентност на дру-
гиот јазик, доаѓа до интерференција меѓу два-
та јазика. Повеќето ромски деца не говорат 
адекватно ни ромски ни српски јазик. 

 Speakers of different languages might use different 
cognitive strategies when recalling words in a ver-
bal fluency task. Some semantic fields may differ 
in people who learned both languages in child-
hood. A categorical cue will be more effective for 
the native language because the native language 
words are stored by meaning. Rosseli (11) exam-
ined the impact of bilingualism on verbal fluency. 
Bilinguals were less productive than monolinguals 
in the generation of animals using the second lan-
guage. Differences in strategies may suggest dif-
ferences in lexical organization across languages. 
The second plausible explanation of this difference 
is that bilingual participants experienced interfer-
ence between the two languages when performing 
semantic category fluency task in the second lan-
guage.  

Many Roma children do not speak properly either 
Romany or Serbian. 
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Недоволното познавање на двата јазика, значи 
овие деца, всушност, не се двојазични, туку се 
двоструко полујазични. Некои автори наведу-
ваат дека билингвалните испитаници постиг-
нуваат подобри резултати на задачите на се-
мантичката флуентност, ако се тестираат на 
мајчиниот јазик. Се чини дека таквите испита-
ници имаат посолидна семантичка база во сво-
јот примарен јазик (11). Наспроти тоа, двоја-
зичните деца кои недоволно ги познаваат два-
та јазика, немаат можност да установат сигур-
на лингвистичка основа за продукција на збо-
ровите. Развојните карактеристики на билинг-
вални деца со лесна ментална ретардација, во 
најголем број на опсервираните параметри, не 
отстапуваат од развојните постигнувања на 
монолингвалните деца на иста возраст и ниво 
на интелигенција (12). Исто така е установено 
дека прагматската компетенција на ромските 
билингвални деца значајно е подобро развиена 
од прагматската компетенција на монолинг-
валните деца на иста возраст и количник на 
интелигенција (13). Освен интелектуалниот де-
фицит кај овие деца основен проблем претста-
вува и нивниот недоволен јазички развој. Ре-
зултатите од истражувањата покажуваат (14) 
дека поддршката која училиштето ја дава во 
развојот на мајчиниот јазик, е многу значајна 
за поттикнување процесот за усвојување на 
јазикот. Знаењата, верувањата и ставовите на 
наставниците и членовите на семејството, се 
од особена важност за поттикнување или оне-
возможување на учениците во процесот за ус-
војувањето на мајчиниот јазик. Тоа е и при-
чината поради која е потребно да се создадат 
индивидуализирани планови за давање поддр-
шка на секое двојазично дете со лесна ментал-
на ретардација и да пронајдеме начин да го 
разрешиме небалансираниот билингвизам.  

 Insufficient knowledge of both languages means 
that Roma children are not actually bilingual, but 
“twofold semi lingual”. Some authors suggest that 
bilinguals obtain better results in semantic fluency 
test if they were tested in their mother tongue. It 
seems they have more solid semantic base in their 
primary language (11). In contrary, bilingual chil-
dren with insufficient knowledge of both lan-
guages have no opportunity to establish reliable 
linguistic base for word production.  
The developmental characteristics of bilingual 
children with mild mental retardation, in the big-
gest number of the parameters observed, don’t step 
away from the developmental performances of 
monolingual children of the same age and intel-
lectual level (12). We have also found that the 
pragmatic competence of the Roma bilingual chil-
dren is considerably more developed compared to 
the monolingual children of the same age with 
mild mental retardation (13). Apart from intellec-
tual disability itself, the main problem of these 
children is their insufficient linguistic develop-
ment. Results of the studies (14) indicate that 
school support of mother tongues is highly impor-
tant in facilitating some children's language acqui-
sition. Knowledge, beliefs, and attitudes of teach-
ers and families appear to be crucial in providing 
or hindering access to mother tongue learning. 
That is why we have to create specific individual-
ized support plan for each bilingual child with mild 
mental retardation and to find out the way to solve 
the problem of unbalanced bilingualism.  

   

Заклучок   Conclusion  
На тестот за процена на семантичката флуент-
ност билингвалните деца со лесна ментална 
ретардација постигнуваат послаби резултати 
во однос на монолингвалните испитаници. Со 
обзир на фактот дека сите три потпримероци 
се изедначени по возраста, количникот на ин-
телигенција и нивото на  образование,  јасно  е

 Bilingual children with mild intellectual disability 

obtain worse results in semantic fluency test than 
monolingual children. Due to the fact that all three 
subsets were matched on age, intelligence and 
educational  level,  it  is  obvious  that  insufficient 
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дека недоволното познавање на јазикот, е 
главниот фактор за неуспехот на овие деца на 
тестот за процена на семантичката флуен-
тност. 

 language knowledge should be seen as a main 
factor that contributes to the failure of these chil-
dren in semantic fluency test. 
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