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  לֵאיָכִמה ּוריָסדיאלוג של ָק

  
 מי מיכאלְש, שלום -
  
 מי קריסהְש, שלום -
 
 ?תין ַאַאֵמ: מיכאל -
 
 ?מאין אתה. ריזָּפאני ִמ: קריסה -
 
 !גם אני מפריז -
 
 ?פריזאיפה אתה גר ְּב! עים מאדָנ: קריסה -
 
 Eiffel Tower-אני גר ב: מיכאל -
 
 םגם אני גרה ָש: קריסה -
 
 ?ספר-ת הולכת לבית ַאיפהֵא. ין מאדנֵיַעזה ְמ: מיכאל -
 
 ן  בפריזֹורּבסֹואני הולכת ַל: קריסה -
 
 ?ת לומדת באוניברסיטה הזאתמה ַא: מיכאל -
 
 ריכה לעשות הרבה עבודה אני ְצ. יניתמתימטיקה וִס, אני לומדת היסטוריה: קריסה -

 כיתה של סיניתַּב                
 
 ?ת לא בכיתהַאֶשת עושה ְּכמה ַא: מיכאל -
 
 רב ֶע-חתלת ארּוצה הביתה ואני אוֶכָראני : קריסה -
 
 ?ברים שלך באוניברסיטהערב עם הֲח-לת ארוחתת לא אוֶכלמה ַא: מיכאל -
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 ם המשפחה שליאכול ִעבת ֶלין לי כסף וגם כי אני אוֶהי ֵאִּכ: קריסה -
 
 זה טוב מאד: מיכאל -
 
 ?איפה אתה לומד: קריסה -
 
 ריקהאֵמאני לומד באוניברסיטה ְּב: מיכאל -
 
 ?ילֵי ְלַעיך אתה נוֵסֵא: קריסה -
 
 לייל י טס ן אנֵכָל, ה בבית שליֶפיל כי יש לי כלב ָיֵיר ְּבגּוכול ָלאני לא ָי: מיכאל -

                ואני חוזר הביתה כל יום
 
 אני חושבת שהכלב. Eiffel Tower- בלָךה את הכלב ֶשפעמים אני רוָאִל: קריסה -
 ש מאדיֵּפ הזה ִט           -
 
 .ד על השולחןרקֹוהוא אוהב ִל. הוא טיפש, כן: מיכאל -
 
 ?האם אתה אוהב לקרוא ספרים טובים: קריסה -
 
 כשו אני קורא את הספרַע. עים לקרוא ספרים ָראני רק אוהב, לא: מיכאל -

  "רבֶעארוחת בוקר ָּב               "
 
 ניםהם עובדים על הספר בשביל הרבה ָש. ההורים שלי כותבים את הספר הזה: קריסה -
 
 מיםעְמַשע אבל אני אוהב את הספר הזה כי אני אוהב ספרים ְמרגיש ַראני ַמ: מיכאל -
 
 "וקרּבערב ַּב-ארוחת"ם צה לכתוב ספר עם הֵשאני רו, דרֵסזה ְּב: קריסה -
 
 CDעשות ת המילים של הספר שלך ואני יכול ַלשיר ֶאאני יכול ָל: מיכאל -
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  שלנוCD-רבה אנשים מכל העולם רוצים לקנות את ההאני חושבת ש: קריסה -
 
 עכשו אני צריך ללכת לקונצרט! טוב מאד: מיכאל -
 
       .שלום. בסדר: קריסה -

  
 !שלום: מיכאל -

 

 

 
  


