
High School Class Part 1 (Beg.) 
About this lesson

: در این درس می آموزیدچگونه 

 بپرسید چه مواردی در امتحان - 
خواهد آمد
بپرسید آیا کسی تکالیفش را انجام داده -
از کسی بپرسید که آیا می تواند درانجام تکالیف به شما کمک کند -

What's going to be on the test?

What's going to be on the test?
خواهد آمد؟امتحان چه چیزایی در 

Review chapters one and two for the test.
دوره کنیدامتحان  را برای ۲ و ۱فصل های  .

Did you study hard for the test?
؟درس خوندیسخت امتحان برای 

I heard there's gonna be a pop quiz today.
داریمامتحان بدون قرارقبلی شنیدم که امروز  .

Did you do the reading?

Did you do the homework last night?
تو انجام دادی؟تکالیفدیشب 

Did you do the reading for English?
؟انجام دادی انگلیسی را خواندن 

No, I have an essay due on Friday.
مهانشا تحویل نه، جمعه موعد  .

I hope he doesn't call on me

I didn't finish the reading last night.
دیشب خواندن رو تموم نکردم

I hope the teacher doesn't call on me!



منو صدا نکنهامیدوارم معلم  !

What did you get for number seven?
برای  شماره هفت؟گرفتی  چی 

Do you mind if I just copy your answer?
؟از روی جواب های تو بنویسماز نظر تو اشکال نداره اگر من 

Multi-note: American education style

 کلس های آمریکایی نسبت به بخش های دیگر جهان بیشتر در مشارکت متقابل با دانش آموزان و کمتر مستقل و جداگانه از دانش آموزان
 مشارکت» در» ".participation"برگزار می شود. دانش آموزان به گفت وگو و درمیان گذاشتن نظراتشان تشویق می شوند و غالباy برای
 .مباحث نمره می گیرند
 بخصوص در دبیرستان) روزانه به دانش آموزان تکالیفی داده می شود که در خانه انجام دهند. نمره های آنان نیز مجموعی از مشارکت )
.در کلس، انجام تکالیف و امتحانات است

 شیوه آکادمیک نوشتاری در آمریکا به شدت روی تفکر انتقادی و دفاع استدللی تمرکز دارد. توانایی بیان واضح نظرات با ارائه واقعیت ها
.نکته ای کلیدی است

Multi-note: High school academics

۳ صبح تا ۸ سال آخر، وارد دبیرستان می شوند و کلس ها از ساعت ۴درشروع سال نهم مدرسه، دانش آموزان برای گذراندن    
 بعدازظهر تشکیل می شود. روزهای درسی به کلسهای  یک ساعته تقسیم می شوند و در هر ساعت موضوع مختلفی درس داده میشود.
 درسهای عمومی» را بگذرانند، که در هر مدرسه متفاوت است اما معمول» "general education"دانش آموزان باید چند کلس پایه از
 شامل دروس زبان انگلیسی، ریاضیات، تاریخ/اقتصاد/ساختار دولت، زیست شناسی/فیزیک/شیمی/ تربیت بدنی، وزبان های خارجی است.
.به علوه  دانش آموزان می توانند در چند درس دیگر که خود انتخاب می کنند مثل کامپیوتر، موسیقی، هنر و غیره شرکت کنند


