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Assignment: Project/Presentation 1 
 
Assignment Instructions: A tourist agency in your city wants to expand its scope and attract Arabic-
speaking tourists. They hire you to prepare an ad, in the form of a video or a blog, where you are 
going to introduce and describe your hometown (or any other city of your choice). Your video, or 
blog, will be uploaded by the company on their homepage. 

 

 مرحبا بك في إيثاكا! 
هل أنت مشغول بالعمل وتريد الخروج من بيتك؟ هل تريد أن تشعر بالسعادة والحماس في حياتك؟  

لماذا ال تسافر إلى مدينة غريبة ولكن جميلة في والية نيويورك اسمها إيثاكا؟ ممكن تعرف إيثاكا  
 بسبب جامعة مشهورة اسمها كورنيل. ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة للمشاهدة أيضا. 

بعة فصول في إيثاكا.  في الشتاء الطقس بارد ومثلج ولكن في الصيف هو حار ورطب.  هناك أر 
. الزم تصور وتشاهد العواصف القوية في إيثاكا! ال  إيثاكا ليست جافة كما في مصر وفي الخليج 

. ولكن بفضل المطر هذه المدينة  مشمستحب المطر؟ ليس مشكلة، عادة الطقس في هذه المدينة 
 خضراء جدا. 

الجلوس قريبا من بحيرة كبيرة اسمها "كايوجا" أو   تستطيع ناك بحيرات كثيرة وأشجار كثيرة للتصوير.  ه
كثيرة أيضا. أشهر شالل هو  الجري من هذه البحيرة إلى وسط المدينة. في إيثيكا أنهار وشالالت

غتاون."  هناك  "كسكاديال فالس."  بعد المشي قريبا منه الزم تذهب إلى المطاعم في منطقة "كالي
إذا أردت أكل الطعام األمريكي الزم تذهب إلى "وينجز أوف إيثاكا"   ولكن مطاعم تايلندية وصينية

 ألكل دجاج مقلي.
هل تريد مشاهدة الثلج؟ الزم تسافر إلى هنا في الشتاء. تستطيع ركوب زحافات الجليد وشرب عصير  

 لثلج أيضا.  التفاح الساخن )"ابل سايدر"(. تستطيع التزحلق على ا



كل فصل تستطيع أن تذهب إلى جامعة كورنيل. هذه الجامعة جميلة جدا وفيها بنايات قديمة.  هناك  
 أن تشاهد غروب الشمس من المكتبة.   بحيرة صغيرة في الحرم الجامعي وتستطيع

وتستطيع   "ماريوت"و "باست ويسترن " غالية جدا! هناك فنادق كبيرة مثل  الفنادق في مدينة إيثاكا ليست
. للزبائن المسلمين هناك سوق حالل وتطبيق  "إير بي إن بي "النزول في بيوت السكان أيضا بفضل 

 محمول لمعرفة أوقات الصالة الصحيحة في هذه مدينة.  
 لماذا ال تسافر إلى مدينة إيثاكا؟ نحن سنشعر بالحماس لرؤيتك! 

 


