الْ ُجم َعةُ
زارنا بنت عم جدتي في جزيرة كبيره و زارنا البُرْ كان و احب كثيراً البركان ّ
الن الطﱠفح حميل جداً .زارنا الحدائق وكانت تسبح
ضو الشمس فحسرة لسعني في الحديقة و كان عندي ِشرىً .
في َ
السبت
زوحي وانا ذھبنا إلى بحر و َغطَسنا في المأ و ذھبنا مع عائلتي من زَ وْ َرق إلى بحر و رأينا ُح ُ
وت و سماك و سبحنا في البحر.
أكلنا في مطعم أسماك و فواكه و خضار وحلويات.
اَالَح ُد
ُ
رجعت إلى  SLCمن  Hawaiiو عيالتي ذھبنا إلى بيت جدتي و أكلنا دجاج وحبز و بطاطس من  KFCو بعد العداء والدي و
والدتي و عمى و عمتي رحعتوا إلى بيتھم.
الثالثاء
كل يوم لعبنا على شاطئ احب الشاطئ ّ
الن انا انام و ارخى و الشمس حار جداً .اخي وانا َشيَ ّد قلعة َر َملة كبيرة و سبحنا من
البحر و اكلنا خلويات باردة.
االربعاء
سفرنا إلى  PCCو سھرنا راقاص  Polynesianو درسنا عن الثقافة .و منُ ُذ المساء سھرنا النجوم و كل عائلتى تكلموا معا ً.
الخميسُ
زوجي وانا لعبنا التﱠنس و بعد ال ُمباراة ذھبنا إلى َمطار مع عائلتي و سفرنا إلى جزيرة الكبيرة إلى مدينة كونه و زارنا عائلة
جدتي واكلنا في بيتھم و ذھبنا إلى سينيمة.
الجمعة
ُ
ذھبت إلى صف فدرسنا واجبتنا.
ليس كان عندي صف العربية في ھذا الصبح االن االسناذة كانت في موتمر و مع ذلك
السبت
اليوم في اوائل ايام في عُطلتي .انا و زوجي و ١٩ناس من عائلتى نذھب إلى ) Hawaiiوالدى و والدتي و عمي وجدتي و اخي
واحواتي( وصلنا إلى مدينة "ھنولولو" في الساعة الثانية.
اَالَح ُد
زارنا مزرعة فاكھة و اكلنا كثير من األناناس وكل عائلتي لعبنا التّنس معا ً و زارنا اوائل كنيسة في  .Hawaiiاخوتي وانا
اشتريتنا بنت اخي فستان جميلة.
االثنين

صعدنا جبل اسمه "كھما يا مھا" و سھرنا شالّل جميل و احب الشجار و الخيرران والطُيُور الغابة كانت صاخبة ليس ساكنة
مثل الغابة في يوطا.
االثنين
ُ
ُ
ُ
ذھبت إلى صف القانون.
عشلت المطبخ و
طبخت االفطار ِلزوجي و
الثالثاء
ُ
ُ
ُ
عملت في .Okland
ذھبت إلى صف القانون و
عملت واحباتي حتى الساعة الثانيه عسرة و
االربعاء
ُ
اليوم كان عندي صف العربية وصف االداب .ولكن لم اذھب إلى عملي ّ
عملت واجباتي كل
مدرسي و
الن كان عندي تقرير
ّ
المساء.
الخميس
ُ
ُ
ُ
ذھبت إلى
ذھبت إلى صف القانون وكان عندي امتحان و في الساعة الثانية
عملت واجباتي حتى الساعة الثانية عشرة و بعد ذلك
ُ
عملت ُمتا ّخر.
عملى و
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