االثنين
اليوم ،دھبت إلى فصلي ثم عودت إلى بيتي بسبب ليس ھنا فصل االدب العربية اليوم )فقط( ثم في بيتي قرات لفصل .١٠٥٠
بعد ھذه ،في المساء ،ذھبت إلى عملي ثم نامت كذلك عندي ___ مع استاذ فن سيفرس.
الثالثاء
في الصباح ،دھبت إلى ____ مع فن سيفرس عن وجبتي و قرارت ان سأبداء الكتاب اسبوع بجانب )قادم؟( ثم بعد ھذه اكلت
مع إبك وبريانة .في بعد الظھر ،عودت بيتي للقراء اكثر لورقة و في المساء دھبت إلى فصل.
االربعاء
اليوم دھبت إلى فصالن ثم دھبت إلى اصديقاءي حيث لعبنا مبارات كدائما ً .لعبنا حتى ساعة الثالة في الصباح ثم عودت إلى
بيتي للنوم.
الخميس
الجامية لغداء مع ابك و بريانة الن لم نقابل كذلك عودت الى بيتي حيث نومت اكثر ثم لعبت مبرات الكمبيوتر كل ليلة.
الجمية
ليس فصل في اللغة العربية اليوم كذلك نومت كل صباح ثم اكلت غداء في بعد الظھر كان دھبت إلى اصديقاءي في مدينة
"وعدن" لحفلة.
السبت و االحد
لعبت مبرات الكمبيوتر كل اليوم وكل ليلة ال عندما نومت.
االثنين
االن ليس وقت لموبرات .كذلك يجب ان كتابت ورقة ) ٢٥ورقات( .كذلك ،اليوم قرات وكتابت كل اليوم ال غدا و عشاء و لم
اعمل .االن ليس عمل ھذا اسبوع) .كتابت عشر ورقة(
الثالثاء
ّ
والظن ثم
مثل االثنين كتابت كل اليوم اليوم كتابت  ٥ورقة فقط الن القراء اصعب .في الساعة الخميس ذھبت إلى م ّزة لمشاء
ذھبت إلى بيتي حيث نومت في الشاعة العاشر بعد كتابت اكثر.
االربعاء
قرارت ان اذا كتابت عشر ورقة اليوم فذھبت إلى اصدقاي في المساء مثل دئما ً وفي الساعة الثالة انتھات منھا ولكن ما رالت
يحب ان العمل علئھا .ثم في المساء دھبت إلى اصديقتي ولكن لم اذھب وقت اكثر و عودت في الساعة العاشر.
الخميس

اليوم لعبت مبارات مع اصدقاءي كل اليوم .في الصباح شاھدت صديقاني اللعب وبعد لعبوا ،لعبت صدقي "رون" .ھذا مبرة
صوال ولكن حارت عن مبرة في وحد ساعة فقط )في اللغة االنحليرية نكول "."I handed him his ass on a platter
الجمية
اليوم قرات لورقة في االدب االن العربية ) ٤ورقة فقط( ثم قرات الدوان ولكن ما كتابت ھذه ورقة و في المساء دھبت إلى باد
مع صدقاي.
السبت
اليوم ساھدت الفيلم اخ حيث انت .ھذه فيلم جيد جداً.
L2/ Heritage
Intermediate
)Narrative? (Diary
Reflective

