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Fiche de lecture..

·„Dans l'appartement .*‰¯È

ֹזאת ָהִעיר* ַא ְ!דֹ .זאת ְכָנה* ג'ֶ .זה ְרחב* ַאַחד ָהָעֶ .זה ִ ְנָי * ִמְס ָר*
ֹ .28זאת קָמה* ִמְס ָר %ָ .4א ָָ$רה ִמ ְ ַַחת גורבי".
ֶהֶלָנה:
בוריס:

ֹזאת ִעיר ָיָפהֹ .זאת ְכָנה ָיָפהֶ .זה ִ ְנָי ָיֶפהֹ .זאת ִ!יָרה
ְ$דָלה ְוָיָפה.
ָנכ ַ ,א ְ!ד ִהיא ִעיר ָיָפה.

ִמיָכֵאל:

ִעיר ָיָפהְ ,רחב ָיֶפהְ ִ ,נָי ָיֶפה!ִ ,יָרה ָיָפהֲ ,אָבל ֵאי
ָרִהיִטי*ֵ ,י ַרק ְ ֵ1י ִמ0ת.

ֶהֶלָנה:

ֵאי ְ5לָח *ֵ ,אי ִ4ֵ %א*ֵ ,אי ָאר *ֵ ,אי ַ31ר*.

יורי:

ֲאָבל ֵי ְמָקֵרר*ָ6ְ ַ .קֵרר ֵאי ְ%ל*.

בוריס:

ַמה ַה ְ ָעָיה*? ְ ַא ְ!ד ֵי ֲחנת* ָרִהיִטיַ ְ .א ְ!ד ֵי ַ$
ק*.

ָאָנה:

ַ 8ק ֵי ָרִהיִטי טִבי ְולֹא ְיָקִרי*.

יורי:

ְמ5צָָ .* 9מַתי ֲאַנְחנ הְלִכי ַל8ק?

בוריס:

ֲאַנְחנ הְלִכי ַעְכ ָו*...

ֶהֶלָנה:

ַַ $א ֶ?1

בוריס:

ֲֵ $ַ , %ֵ , %אַנְחנ!

דירה  , appartement :עיר  , ville :שכונה  , quartier :רחוב  , rue :בניי :
 , immeubleמספר  , numéro :קומה  , étage :שולח  , table :כיסא , chaise :
ארו  , armoire :תנור  , cuisinière / four :מקרר  , frigo :אי כלו il n'y a rien :
בעייה  , problème :חנות  , magasin :שוק  , marché :יקרי  , chers :מצויי :
 , excellentיקרי  , chers :עכשיו maintenant :
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זאת העיר* אשדוד .זאת שכונה* ג' .זה רחוב* אחד הע .זה בני * מספר*
 .29זאת קומה* מספר  .4כא גרה משפחת גורבי".
הלנה:
בוריס:

זאת עיר יפה .זאת שכונה יפה .זה בניי יפה .זאת דירה
גדולה ויפה.
נכו  ,אשדוד היא עיר יפה.

מיכאל:

עיר יפה ,רחוב יפה ,בניי יפה ,דירה יפה ,אבל אי
רהיטי* ,יש רק שתי מיטות.

הלנה:

אי שולח * ,אי כיסא* ,אי ארו * ,אי תנור*.

יורי:

אבל יש מקרר* .במקרר אי כלו*.

בוריס:

מה הבעייה*? באשדוד יש חנות* רהיטי .באשדוד יש ג
שוק*.

אנה:

בשוק יש רהיטי טובי ולא יקרי*.

יורי:

מצויי * .מתי אנחנו הולכי לשוק?

בוריס:

אנחנו הולכי עכשיו*...

הלנה:

ג את?

בוריס:

כ  ,כ  ,ג אנחנו!
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