کارنامه های تحصیل در مدرسه IGS Lehrte
همه ی کارنامه های تحصیل در سیستم آموزش عموم را م توان بعد از کلس نهم و یا دهم دریافت کرد.
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مدرک تحصیل دوره متوسطه اول ۴
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مدرک تحصیل دوره متوسطه اول ۵

-3

مدرک تحصیل دوره متوسط اول تکمیل

 -Hauptschuleمدرک تحصیل پایان Hauptschule
 -Realschuleمدرک تحصیل پایان مدرسه ویژه

رفت به دبنستان Oو س
به پایان Oرساندن دوران متوسطه ی اول تکمیل به س س
منله اجازه س
هنستان م باشد.
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مدرک پایان تحصیل
س
داشت حداقل نمره  ۴در همه درسها ) به استثنای زبان Oدوم
(
خارج(
س
س
آلمان  ،ر س
یاض،
)کتب و شفاه( ،
امتحان پایان [ انگلیس (
امتحان شفاه]



کارآن لزم در همه درسها و :



گذراندن دو دوره تکمیل با دریافت حداقل نمره  ۴برای هر کدام



گذراندن دو دوره پایه ای با دریافت حداقل نمره  ۳برای هر کدام



دریافت نمره  ۳در حداقل دو درس دیگر
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گذراندن  ۳دوره تکمیل با دریافت حداقل نمره ۳



گذراندن  ۱دوره تکمیل با دریافت حداقل نمره  ۴یا



گذراندن یک دوره پایه ای با دریافت حداقل نمره ۲



س
داشت معدل  ۳در درسهای دیگر



س
س
آلمان  ،ر س
یاض،
)کتب و شفاه( ،
امتحان پایان [ انگلیس (
امتحان شفاه]




پایان Oدوره متوسطه اول پایان
Hauptschule

دریافت حداقل نمره  ۴درهمه درسها ) به استثنای زبان دومO
(
خارج(
اشکت درامتحان س
پایان Hauptschule ۹
س
آأمان ،ر س
یاض ،امتحان شفاه(
)

پایان Oدوره متوسظه اول
پایان Realschule

مدرک تحصیل
متوسطه اول تکمیل

پایان مدرسه Hauptschule
بعد از کلس نهم

نهم



آموزش مواد درس در مدارس ویژه



دریافت حداقل نمزه  ۴در همه درسها ) به استثنای زبان Oدوم
(
خارج(



مدرک س
پایان مدرسه ویژه

س
اشکت درامتحان س
آأمان ،ر س
یاض ،امتحان
پایان مدارس ویژه )
شفاه(

داشت نمره کمن از حد س
.در امتحانات کتب س
س
کاف ،مجاز است
پایان فقط دریک درس
(
جنان س س
گنی م
نن استفاده کرد که معمول این برنامه توسط Oکنفرانس کلس تصمیم س
در اشایط خاض م توان از قانون (
.شود

