
  ةُ معَ جُ لْا
  

 زارنا الحدائق وكانت تسبح. جداً  فح حميليراً البركان الّن الطَّ ثكان و احب ككبيره و زارنا البُرْ زارنا بنت عم جدتي في جزيرة 
  .رىً و الشمس فحسرة لسعني في الحديقة و كان عندي شِ في ضَ 

  
  السبت

  
.  وُت و سماك و سبحنا في البحرينا حُ ألى بحر و رإق رَ وْ ن زَ و ذھبنا مع عائلتي م سنا في المأطَ لى بحر و غَ إزوحي وانا ذھبنا 

  .حلوياتضار وخسماك و فواكه و أكلنا في مطعم أ
  
  حدُ الَ اَ 

  
و بعد العداء والدي و  KFCكلنا دجاج وحبز و بطاطس من ألى بيت جدتي و إنا و عيالتي ذھب Hawaiiمن  SLCلى إ رجعتُ 

  .لى بيتھمإوالدتي و عمى و عمتي رحعتوا 
  

  الثالثاء
  

و سبحنا من  لة كبيرةمَ قلعة رَ  دّ يَ اخي وانا شَ .  كل يوم لعبنا على شاطئ احب الشاطئ الّن انا انام و ارخى و الشمس حار جداً 
  .اردةب و اكلنا خلويات البحر

  
  االربعاء

  
ً  ىو كل عائلت و منُُذ المساء سھرنا النجوم.  و درسنا عن الثقافة Polynesianو سھرنا راقاص  PCCلى إسفرنا    .تكلموا معا

  
  الخميسُ 

  
لى مدينة كونه و زارنا عائلة إلى جزيرة الكبيرة  إطار مع عائلتي و سفرنا لى مَ إنس و بعد الُمباراة ذھبنا زوجي وانا لعبنا التَّ 

  .لى سينيمةإجدتي واكلنا في بيتھم و ذھبنا 
  

  الجمعة
  

  .لى صف فدرسنا واجبتناإ موتمر و مع ذلك ذھبتُ كانت في  ذةليس كان عندي صف العربية في ھذا الصبح االن االسنا
  

  السبت
  

اخي  والدى و والدتي و عمي وجدتي و( Hawaiiلى إنذھب  ىناس من عائلت ١٩انا و زوجي و. تياليوم في اوائل ايام في ُعطل
  .في الساعة الثانية" ھنولولو"لى مدينة إوصلنا ) واحواتي

  
  حدُ الَ اَ 

  
اخوتي وانا .  Hawaiiزارنا اوائل كنيسة في  نس معاً وناناس وكل عائلتي لعبنا التّ ألزارنا مزرعة فاكھة و اكلنا كثير من ا

  .اشتريتنا بنت اخي فستان جميلة
  
  نينثاال
  



س ساكنة ابة كانت صاخبة ليغلشجار و الخيرران والطُيُور الل جميل و احب او سھرنا شالّ " كھما يا مھا"صعدنا جبل اسمه 
  .مثل الغابة في يوطا

  
  االثنين

  
  .لى صف القانونإزوجي و عشلُت المطبخ و ذھبُت طبخُت االفطار لِ 

  
  الثالثاء

  
  .Oklandلى صف القانون و عملُت في إعسرة و ذھبُت  هعملُت واحباتي حتى الساعة الثاني

  
  االربعاء

  
ير مدرسّي و عملُت واجباتي كل رعملي الّن كان عندي تقلى إولكن لم اذھب .  اليوم كان عندي صف العربية وصف االداب

  .المساء
  

  الخميس
  

لى إلى صف القانون وكان عندي امتحان و في الساعة الثانية ذھبُت إعملُت واجباتي حتى الساعة الثانية عشرة و بعد ذلك ذھبُت 
 .رعملى و عملُت ُمتاخّ 

 
L2/ Heritage 
Intermediate 
Narrative? (Diary) 
Reflective 


