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 תשובות!עם  –ישיר ודיבור עקיף דיבור  –מבחן בלשון לכיתה ה' 

 :עקיףכתבו את המשפטים הבאים בדיבור  –חלק א' 

 ."את הכיתהסדרו ". המורה אמרה לתלמידים 1

  המורה אמרה לתלמידים לסדר את הכיתה.

 לילך אמרה: "נהניתי מאוד מהסרט".. 2

 סרט.לילך אמרה שנהנתה מאוד מה

   . "קניתי קרמבו לכל ילדי הכיתה" גדי סיפר.3

 גדי סיפר שקנה קרמבו לכל ילדי הכיתה.

 לונה פארק אתמול" אמרה גלית.בהייתי . "4

 לונה פארק אתמול. ב שהייתהגלית אמרה 

 .משגיאא ב" ביקש אעל אחיך הקטן רושמ". 5

 א לשמור על אחיו הקטן.אבא ביקש משגי

 סיפרה שני לחברתה. "קניתי אתמול חולצה חדשה". 6

 שני סיפרה לחברתה שקנתה אתמול חולצה חדשה.

 אירשם לחוג היפ הופ" אמרה לירז לאחותה. . "מחר7

 לירז אמרה לאחותה שמחר תירשם לחוג היפ הופ.
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 :ישירכתבו את המשפטים הבאים בדיבור  –' בחלק 

 . אמא אמרה לירון שיפנה את השולחן.1

 אמרה לירון: "פנה את השולחן". אמא

 שרית אמרה למורה שהיא לא מרגישה טוב.. 2

 שרית אמרה למורה: "אני לא מרגישה טוב".

 .לפארק החדשצריך לקנות פרחים הוא . הגנן אמר לעיריה ש3

 ".לפארק החדשאני צריך לקנות פרחים "הגנן אמר לעיריה: 

 ינס שהוא הזמין.'. המוכר אמר לירין שבשבוע הבא יגיע הג4

 לירין.מוכר האמר  "ינס שהזמנת'בשבוע הבא יגיע הג"

 .מאוד קשהלה . ליהי אמרה שהמבחן היה 5

 המבחן היה לי מאוד קשה" אמרה ליהי."

 שקנה היום טלוויזיה חדשה. וסיפר לאמ גל. 6

 .ולאמ גלסיפר  "קניתי היום טלוויזיה חדשה"

 . דנית אמרה לי שתירשם לביה"ס שלי בשנה הבאה.7

 אירשם לביה"ס שלך בשנה הבאה" דנית אמרה לי."
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