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  في الصيف الماضي ذهبت في عطلة  مع عائلتي

مشمس و لم تكن هناك  ،زرنا شواطئ جميلة  ولحسن الحظ كان الطقس رائع 

 أمطار أوعواصف

في الصباح كان هناك رياح خفيفة جائت من الشرق وكانت  الحرارة معتدلة  

 على طول الساحل خالل النهار

بطانية صوففي الليل انخفضت درجة الحرارة و كنا بحاجة ل   

  كان الرمل  بركاني و الماء نقي  

اجمل االصدافرنا اخت   

لصيد األسماك  مرتين ، الحبار و السردين ذهبنا   

الذكرى األفضل  لي عندما رأيت  حصان البحر خالل  الغوص  في أعماق  

 البحر

 ال استطيع االنتظار للعـودة إلى هـناك 
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tempo طقس spiagge شواطئ   

fortunatamente لحسن الحظ meraviglioso   رائع  

soleggiato  مشمس  piogge   أمطار  

tempeste عواصف venti   رياح 

leggero خفيفة temperatura   الحرارة  

mite   معتدلة  Lungo la costa  طول الساحل 

durante خالل giornata  النهار  

Gradi, 
temperatura 

بطانيةل coperta درجة الحرارة   

lana  صوف  Sabbia 
vulcanica 

 رمل  بركاني 

L’acqua è pura    الماء نقي   conchiglie  أصداف 

pesca   صيد األسماك Cavalluccio 
marino 

 حصان البحر

notte ليل  immersione أعماق البحر 

Abbiamo visitato زرنا 

C’era كان 
Siamo andati  ذهبنا 

Abbiamo scelto ر اناراخت   
Si abbassava اانخفضت 

Ho visto رأيت 
Non vedo l’ora di.. الراستطيعراالانتظارر 

Sono andato/a ذهبتر 
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Sottolineare in rosa i sostantivi femminili, in blu quelli maschili; 
Cerchiare le preposizioni ; 
Cerchiare in verde i sostantivi che indicano un luogo; 
Cerchiare in giallo i sostantivi che indicano il tempo; 
Evidenziare i verbi e vocalizzare; 
 

  في الصيف الماضي ذهبت في عطلة  مع عائلتي

مشمس و لم تكن هناك أمطار  ،زرنا شواطئ جميلة  ولحسن الحظ كان الطقس رائع 

 أوعواصف

في الصباح كان هناك رياح خفيفة جائت من الشرق وكانت  الحرارة معتدلة على طول  

 الساحل خالل النهار

بطانية صوففي الليل انخفضت درجة الحرارة و كنا بحاجة ل   

  كان الرمل  بركاني و الماء نقي  

اجمل االصدافرنا اخت   

  ذهبنا لصيد األسماك  مرتين ، الحبار و السردين

 الذكرى األفضل  لي عندما رأيت  حصان البحر خالل  الغوص  في أعماق البحر 

 ال استطيع االنتظار للعـودة إلى هـناك 
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Esercizio 1. 

1. Tradurre dall’italiano all’ arabo le seguenti frasi: 

2. L’estate scorsa ho visto un cavalluccio marino sulla spiaggia (شاطئ) 

3. La mia famiglia è andata in vacanza a Roma 

4. Mio padre ed io abbiamo raccolto (delle) belle conchiglie 

5. Il clima era mite e soleggiato 

6. Lungo la costa c’erano molti pesci 

7. Durante il giorno siamo andati a pesca 

8. La sabbia era bianca e l’acqua del mare era cristallina 

9. Non vedo l’ora di tornare li! 

10. Ho mangiato le sardine che avevamo pescato durante il giorno 

  

  Esercizio 2. 

Con il vocabolario acquisito scrivere un breve testo sulle vacanze estive. 

 

 

 


