
IGS Lehrteکارنامه  های تحصیل در مدرسه 

همه ی کارنامه های تحصیل در سیستم آموزش عموم را م توان بعد از کلس نهم و یا دهم دریافت کرد.

Hauptschule- مدرک تحصیل پایان Hauptschule         ۴مدرک تحصیل دوره متوسطه اول -1

- مدرک تحصیل پایان مدرسه ویژهRealschule           ۵مدرک تحصیل دوره متوسطه اول  -2

مدرک تحصیل دوره متوسط اول تکمیل -3

ستان م باشد. ستانO و هنس س به دبنس له اجازه رفت  س به پایانO رساندن دوران متوسطه ی اول تکمیل به منس

مدرک پایان تحصیل   ایطO  دریافت                                       شا

 پایانO دوره متوسطه اول پایان
Hauptschule 

  س حداقل نمره  در همه درسها ( به استثنای زبانO دوم۴داشت 
 ( خارج)

، امتحان پایانس ] انگلیس (کتب) و شفاه) ، آلمانس ، ریاضس
امتحان شفاه[

بعد
از
کل
س
ده
م

 پایانO دوره متوسظه اول

  Realschule   پایان 

 و کارآن  لزم در همه درسها:

 برای هر کدام۴گذراندن دو دوره تکمیل با دریافت حداقل نمره 

 برای هر کدام۳گذراندن دو دوره پایه ای با دریافت حداقل نمره 

 در حداقل دو درس دیگر۳دریافت نمره 

، امتحان پایانس ] انگلیس (کتب) و شفاه) ، آلمانس ، ریاضس
امتحان شفاه[

مدرک تحصیل
متوسطه اول تکمیل

 ۳ دوره تکمیل با دریافت حداقل نمره ۳گذراندن

 یا۴ دوره تکمیل با دریافت حداقل نمره ۱گذراندن 

 ۲گذراندن یک دوره پایه ای با دریافت حداقل نمره

 س معدل  در درسهای دیگر۳داشت 

، امتحان پایانس ] انگلیس (کتب) و شفاه) ، آلمانس ، ریاضس
امتحان شفاه[

 Hauptschuleپایان مدرسه 

بعد از کلس نهم

 ۴دریافت حداقل نمرهOدرهمه درسها ( به استثنای زبان دوم 
( خارج)

  کت درامتحان پایانس  Hauptschule ۹شا

، امتحان شفاه) ، ریاضس ( آأمانس

بعد
از 
کل
س 



مدرک پایانس مدرسه ویژهنهم  آموزش مواد درس در مدارس ویژه

 دوم۴دریافت حداقل نمزه Oدر همه درسها ( به استثنای زبان 
( خارج)

امتحان ، ، ریاضس کت درامتحان پایانس مدارس ویژه  ( آأمانس شا
شفاه)

، مجاز است س نمره کمن  از حد کافس .در امتحانات کتب) پایانس فقط دریک درس داشت 

ی م س استفاده کرد که معمول این برنامه توسطO کنفرانس کلس تصمیم گنس ان ننس ایط خاض م توان از قانون جن) در شا
.شود


