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Arbeiten in der Vorstufe 

Die Profiloberstufe 

Die Abiturprüfung 

Anmeldung / Termine 

 
 

 ایوان گابریل

بخش رئیس  
 ایمیآلدرس:
Yvonne.Gabriel@bsb.hamburg.de 

: شماره تلفن    
040/428873-213 

: اداری ساعات  
10:00تا  9:00 دوشنبه  

16:00 تا 15:00 چهارشنبه  

H2 :اتاق 
 

 دفتر

 خانم بورکارد برای کالس دوازده و سیزده
Tel:  040 / 42 88 73- 516 
 

 خانم کوربر برای کالس یازده
Tel.: 040 / 42 88 73- 516 

H17a :اتاق 
 

 

 

Informationen  

zur Vor- und  

Profiloberstufe 

 در سیزده و دوازده یازده، کالس برای اطالعات

هان اتو مدرسه  

 

. است چیز همه از باالتر تعهد و قدردانی تنوع، هان، اتو مدرسه در  

 

. یافت خواهید را اطالعات مهمترین ما بروشور در  

 

. بگیرید تماس اداره سرپرست با لطفا دارید، سوالی اگر  



 

یازدهم کالس در کار طرح  

در کالس یازدهم، دانش آموزانی که با مدرک دیپلم متوسطه خود 
را به پایان رسانده اند می توانند بدانند که آیا آنها همچنین می 

 خواهند دیپلم دبیرستان را بدست آورند.

 

در کالس یازدهم، دانش آموزان از لحاظ متدلوژی و محتوا برای 
 شرایط کالس های دوازده و سیزده آماده می شوند.

 

نها یاد می گیرند فرایندهای کاری خود را به طور مستقل آ
 سازماندهی کنند و مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند

نه تنها دانش آموزان باید کارهای خود را انجام دهند و درس های 
. خود را نیز حمل کنندخود را دنبال کنند، بلکه باید مواد مورد نیاز   

 از های درس در مستقل طور به آموزان دانش این، بر عالوه
گیرند می رفته دست  

 دبیرستان، در بودن شرایط واجد مشخصات برای سازی آماده در

 نیم حداقل برای خود خصوصی تدریس مراقب باید آموزان دانش

باشند دبستانی پیش دوره در سال . 

 کالس دوازده و سیزده
 

 

در کالسهای دوازده و سیزده، دانش آموزان در ترکیبات خاصی، 
   در مورد موضوعات خود تمرکز می کنند

: ل" را ارائه می دهدآتو هان در حال حاضر هفت "پروفایمدرسه   

 
رسانه و اقتصاد/  جامعه/  سیاست) اطالعاتی جامعه در رسانه ) .1                              
فیزیک و بیولوژی) هوا و آب و زیست محیط .2     
متحرک فرد   .3  
4. ( بیولوژی و جغرافیا)   زمین سیستم  

( تئاتر یا موسیقی هنر، و تاریخ) جامعه و فرهنگ  
شیمی/  بیولوژی و اقتصاد) اداره ) .5  
کامپیوتر علم  اقتصاد) جهان در اطالعات فناوری  ) .6  

 
در همکاری با مدرسه رسانه های حرفه ای  7 و 1پروفایل ها 

  انجام می شود

( کنید پیدا ما تبلیغات در را بیشتری اطالعات توانید می شما)  
 

. نتخاب پروفیل ها اجازه می دهد تا دانش آموزان بر اساس تمایالت ا
 خود در کالس دوازده و سیزده تمرکز کنند

دبیرستان دیپلم  معادله به پروفایل هر حال، این با  
 مشخصات با مثال برای کسی، که طوری به شود، می منجر 

 به تمایل صورت در را طب توانید می آن از پس جامعه و فرهنگ
کنید مطالعه نیاز، مورد متوسط درجه به دستیابی و تحصیل  

 

 متوسطه دوره پایان امتحان
 

یک و تحریری امتحان سه شامل  متوسطه پایان دوره امتحان             
        . باشد می  تقریری امتحان
   

 موضوعات این از مورد دو و پروفایل موضوع یک شامل این   
یک و موضوعات این از یکی. است( انگلیسی یا ریاضی آلمانی،)  

.           . باید در سطح باالیی انتخاب شود پروفایلیک موضوع                            
. تقریری یا امتحان می تواند به عنوان امتحان کالسیک امتحان ارائه    

     شود انتخاب             
موضوع مورد نظر موضوع چهارم امتحان باشد، امتحان اگر                  

  همیشه به عنوان یک امتحان ارائه می شود                          .
        

 یک امتحان کالسیک شامل دو   
.   است شده بحث آموزان دانش با قبال که است موضوع

شود. در آزمون، او آزمودنی نیم ساعت زمان آماده سازی می      
دقیقه مصاحبه می شود 15برای هر موضوع به مدت     

    امتحان ارائه همچنین شامل دو موضوع از 
         . سمستراست   

اینجا، دانش آموز دو هفته قبل از امتحان، یک کار را دریافت می 
 کند که فراتر از موضوع سمستراست 

 
معلم را برای پانزده دقیقهاو پانزده دقیقه ارائه می دهد و سواالت   

 جواب می دهد.
 

 یک کاندیدا به صورت کالمی در یک یا چند موضوع آزمون معینی
. مورد بررسی قرار می گیرد   

امتیاز از نمره متوسط  4.0اگر نمره برای امتحان کتبی با حداقل 
 دست یافته در سوژه در طی چهار ترم مطالعه متفاوت باشد

خود را از اداره مدرسه به طور کتبی در و کاندیدای معاشرت دهی 
  آخرین روز پس از پذیرش در آزمون معاینه درخواست کرده است

  کاندیدا دیگر نمیتواند درخواست را لغو کند

مالقات قرار/  نام ثبت  
 

 کالس یازده
شروع می شود. و به  1.2هر ساله به  11دوره ثبت نام برای کالس 

31.3پایان می رسد در   

نوامبر، یک شب اطالعات فقط برای دانش آموزان کالس هر ماه 
دانشکده اتو هان وجود دارد 10  

دانش آموزان مدارس دیگر، لطفا با مالقات خانم گابریل، رئیس 
قرار دهید 31.3تا  01.2بخش، بین   

فا با خانم گابریل تماس بگیرید اگر سوالی دارید، لط  
yvonne.gabriel@bsb.hamburg.de 

ممکن است که دانش آموزان مدارس دیگر برای چند روز در 
هان شرکت کنند-دانشکده اتو  

کنید صحبت گابریل خانم با لطفا آن از قبل ماا  
Tag der offen Tür“, am 12.01.18, von 16:00-19:00 Uhr 
 

صبح، دانش آموزان  11:00صبح تا  9در همان روز، از ساعت 
 داخلی فرصت دارند خود را در مورد پروفایل ها اطالع دهند

 

 برای ثبت نام، لطفا فرم را از طریق دانلود بیابید
 

Download des Anmeldeformulars für die Oberstufe 

https://de.langenscheidt.com/persisch-deutsch/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://de.langenscheidt.com/persisch-deutsch/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://de.langenscheidt.com/persisch-deutsch/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
mailto:yvonne.gabriel@bsb.hamburg.de
http://schule-am-hafen.eu/wp-content/uploads/2016/11/Anmeldeformular_OS_SaH-1.pdf

