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ארוחה טובה בבוקר

במלונות בישראל אוכלי בבוקר ארוחה גדולה וטובה  לח או
לחמנייה ,אשכולית ,סלט ישראלי גדול ע הרבה תבליני ,ושותי
קפה ,תה או מי תפוזי.
זאת ארוחה ישראלית ,אבל זאת לא הארוחה של הישראלי.
הישראלי לא אוכלי בבוקר כי אי זמ לאכול  :הילדי רצי
לבית הספר ואימא ואבא רצי לעבודה .הרבה ישראלי ג לא
שותי בבוקר  :לא קפה ,לא תה ולא מי .ה הולכי לעבודה בלי
לאכול ובלי לשתות.
המורי אומרי  :הרבה ילדי לא לומדי טוב כי ה לא אוכלי
בבוקר .ה לא מביני את השיעור ,ה לא שומעי מה המורה
אומרת  ה חושבי רק על ההפסקה ועל האוכל .דוקטור גינדי
מ''הדסה'' בירושלי אומר  :ארוחה נכונה בבוקר היא ארוחה ע
סלט גדול ,גבינה והרבה מי .הארוחה בבוקר היא אנרגיה להרבה
שעות .בלי האנרגיה הזאת אי חיי נורמליי.
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ֲארָחה טָבה ַ ֶֹקר

ְִ/מל'נ'ת ְִ /י ְָ2רֵאל א'ְכִלי ֵַ'//קר ֲארָ,חה ְ+ד'ָלה ְוט'ָבה  ֶלֶח א'
ַלְחָמ ִנָ6הֶ ,א ְִ'53ליתָ ,סָלט ִי ְְ2רֵאִלי ָ+ד'ל ִע ַהְר ֵ/ה ְַ4בִלי ִניְ ,וִ'3תי
ָקֶפה4ֵ ,ה א' ִמי ִַ,74זי.
ֹזאת ֲארָ,חה ִי ְְ2רֵאִליתֲ ,אָבל ֹזאת לֹא ָהֲארָ,חה ֶ3ל ַה ְִ2ְ 6רֵאִלי.
ַה ְִ2ְ 6רֵאִלי לֹא א'ְכִלי ֶַ'//קר ִ5י ֵאי ְזַמ ֶלֱאכ'ל ַ :ה ְָ6לִדי ָרִצי
ְלֵבית ַה ֵ;ֶפר ְוִא ָ:א ְוַא ָ/א ָרִצי ָלֲעב'ָדהַ .הְר ֵ/ה ִי ְְ2רֵאִלי ַ +לֹא
ִ'3תי ֶַ'//קר  :לֹא ָקֶפה ,לֹא ֵ4ה ְולֹא ִמיֵ .ה ה'ְלִכי ָלֲעב'ָדה ְִ/לי
ֶלֱאכ'ל ְ,בִלי ִל ְ'43ת.
ַהִ':רי א'ְמִרי ַ :הְר ֵ/ה ְיָלִדי לֹא ל'ְמִדי ט'ב ִ5י ֵה לֹא א'ְכִלי
ֶַ'//קרֵ .ה לֹא ְמִבי ִני ֶאת ַה ִ<ע,רֵ ,ה לֹא ְ'3מִעי ַמה ַהָ':רה
א'ֶמֶרת  ֵה ח' ְִ3בי ַרק ַעל ַהַהְפָסָקה ְוַעל ָהא'ֶכלְ '= .קט'ר ִגי ְנִדי
מ''ֲהַד ָ;>'' ִ/ירַ3ָ ,ל ִי א'ֵמר ֲ :ארָ,חה ְנכ'ָנה ֶַ'//קר ִהיא ֲארָ,חה ִע
ָסָלט ָ+ד'לִ+ְ ,ביָנה ְוַהְר ֵ/ה ַמ ִיָ .הֲארָ,חה ֶַ'//קר ִהיא ֶאֶנְר ְָ+יה ְלַהְר ֵ/ה
ָ3ע'תִ/ְ .לי ָהֶאֶנְר ְָ+יה ַה ֹ?את ֵאי ַח ִ6י נ'ְרָמִל ִ6י.
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הפעלי
Traduction

הוא  הווה

הוא  עבר

בניי

ש הפועל

Vocabulaire
hôtel(s)
brioches
pamplemousse
épices

 מלונות,מלו
לחמנייה
אשכולית
תבליני

השל את השאלות על הטקסט
? ___________________________________________________  איפה.1
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________

? _____________________  מה.2

? _______________________________________________________  מה.3
_____________________________________________________________

? ______________________________________________________  מי.4
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

? ____________________________________________________  למה.5
_______________________________________________________________
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