FAQ（Những câu hỏi và câu trả lời thường gặp）
Tuyển chọn đặc biệt và thi tuyển phổ thông thì chỉ được chọn 1 thôi phải không?

A. Trường hợp không trúng tuyển ở kỳ thi tuyển chọn đặc biệt thì có thể tham gia kỳ thi tuyển chọn phổ thông.
Ngoài ra, các trường sẽ tổ chức kỳ thi tuyển thứ 2 nếu số lượng tuyển sinh vẫn chưa đủ ở kỳ tuyển đặc biệt và tuyển chọn
phổ thông.

「Ghi hoạt động/hành động」trong bản điều tra là ghi cái gì?

A. Ghi lại cụ thể những hoạt động, hành động của bạn như thế nào khi ở trường cấp II, như các môn học, tổng số thời

gian học tập,các hoạt động đặc biệt, hoạt động câu lạc bộ, các sự kiện của trường, sinh hoạt hàng ngày ở trường,
v.v ,…

「Ghi hoạt động/hành động」trong bản khai cá nhân và bản điều tra dùng để làm gì?

Khi nào biết được chính sách tuyển sinh và loại đề thi kiểm tra học lực của các trường?

A.

Hàng năm được công bố khoảng mùa hè. Đối với tuyển sinh năm 2017, đã có những thông tin được đăng trên
URL sau đây.
. http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/index.html

Tổng số điểm được tính như thế nào?

A. ◆ Tùy theo cách tuyển sinh, mà phương pháp tính tổng điểm sẽ khác nhau.
＊Tuyển sinh phổ thông (trừ chương trình học từ xa), tuyển chọn đặc biệt( trường hợp chỉ thi phỏng vấn)
(1) Tổng hợp điểm các môn trong kết quả kiểm tra học lực.
(2) Đánh giá các môn học ghi trong bản điều tra, nhân tỷ lệ mà ủy ban giáo dục đã đề ra rồi cộng lại.
(3) Số điểm được tính ở (1) và (2) nhân tỷ lệ đánh giá của bản điều tra và kiểm tra học lực do các trường cấp III
đã chọn rồi cộng lại.
＊Tuyển chọn đặc biệt（Trường hợp kiểm tra kỹ năng）

A.

Dùng làm tư liệu đánh giá khi quyết định trúng tuyển trong số thí sinh tuyển sinh phổ thông nằm trong mức điểm chuẩn
( dao động trên dưới 10% so với điểm chuẩn), hay khi quyết định trúng tuyển trong tuyển chọn đặc biệt ( trường hợp chỉ
tiến hành phỏng vấn) mức tối đa là 50% chỉ tiêu tuyển sinh. Còn khi tuyển sinh phổ thông (chế độ học từ xa) và tuyển
sinh lần thứ 2, và những tuyển sinh khác, thì dùng làm tài liệu tham khảo khi phỏng vấn.
Đánh giá xem những nội dung「ghi hoạt động/ hành động」trong bản tự khai cá nhân và bản điều tra có phù hợp với chính sách

(1) Số điểm tính giống như của tuyển sinh phổ thông ở trên,rồi cộng thêm điểm kiểm tra kỹ năng.

Phương pháp quyết định thí sinh trúng tuyển?

tuyển sinh của trường đó hay không (những điều cần có ở học sinh của trường)

A. Phương pháp xét trúng tuyển của tuyển sinh đặc biệt và tuyển sinh phổ thông như sau.
Trong bản khai cá nhân ghi những điều như thế nào ?

A. Theo chủ đề mà Ủy ban giáo dục đề ra, ví dụ như:「Trong 3 năm học cấp II bạn được học những gì? Khi sang cấp

III bạn muốn phát huy những kiến thức đó như thế nào?」「
, Bạn hãy tưởng tượng mình của 3 năm sau」,v.v..bạn hãy
viết ra những trải nghiệm của bạn, những suy nghĩ hiện tại và hy vọng về tương lai của bạn

＊Tuyển sinh phổ thông (trừ chương trình học từ xa)、tuyển chọn đặc biệt ( trường hợp kiểm tra kỹ năng)
BƯỚC① 90％ chỉ tiêu tuyển sinh, chọn thí sinh trúng tuyển từ thí sinh có số điểm
cao trở xuống

BƯỚC ①

BƯỚC②③
Đề thi kiểm tra học lực ở tất cả các trường có giống nhau không?

A. Về môn Quốc ngữ・Toán・Tiếng Anh: được ra đề phân theo mức độ khó dễ, trong kỳ tuyển sinh đặc biệt thì có
2 loại, trong kỳ tuyển sinh phổ thông thì có 3 loại . Loại đề thi được sử dụng trong kỳ thi sẽ được các trường
cấp III công bố trước.
Đối với tuyển sinh năm 2017, đã có những thông tin được đăng trên URL sau đây.
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/index.html

BƯỚC② Trong 10% chỉ tiêu tuyển sinh:những người trong mức điểm chuẩn (tỷ lệ
giao động trên dưới 10% so với điểm chuẩn), thì chọn người trúng tuyển dựa
trên đánh giá bản tự khai cá nhân, phần「ghi các hành động/ hoạt động」của
bản điều tra, người phù hợp với chính sách tuyển sinh…
BƯỚC③ Phần còn lại của chỉ tiêu: chọn thí sinh trúng tuyển từ thí sinh có số điểm cao
trở xuống
Điểm chuẩn
Nằm trong mức điểm chuẩn ( tỷ lệ dao động trên dưới 10% so với điểm chuẩn)

＊Tuyển chọn đặc biệt( trường hợp thi phỏng vấn)
BƯỚC①Tối đa 50% chỉ tiêu tuyển sinh:Trong số những thí sinh đạt thành tích trên
BƯỚC①

một mức nhất định trong kiểm tra học lực, chọn xem thí sinh nào phù hợp với
chính sách tuyển sinh làm thí sinh trúng tuyển. Đánh giá theo：phỏng vấn：bản tự
khai cá nhân：「ghi hoạt động/ hành động」của bản điều tra＝2：1：1.
BƯỚC②Phần còn lại của chỉ tiêu: chọn thí sinh trúng tuyển từ thí sinh có số điểm cao
trở xuống

Điểm bảo lưu tương ứng với “Điểm thi chứng chỉ bên ngoài” có thay đổi theo loại đề thi không?
Sách Từ vựng tiếng Anh do Sở giáo dục phủ Osaka phát hành thì cần dùng cho thi tuyển ở trường cấp III nào?

A. Đối với bất cứ đề kiểm tra học lực tiếng Anh loại nào thì điểm bảo lưu cũng như nhau. Ví dụ: Người có
bằng năng lực tiếng Anh cấp 2, thì khi thi bất cứ loại nào trong 3 loại đề : “đề cơ sở”, “đề tiêu chuẩn”
hay “đề phát triển” đều được bảo lưu 36 điểm, nếu là tuyển chọn đặc biệt phổ thông thì được bảo lưu 72
điểm.

A. Kiểm tra học lực môn “Tiếng Anh” bao gồm phần đề cơ sở, đề tiêu chuẩn, đề phát triển, cả 3 loại đều sử dụng
từ vựng trong sách Từ vựng tiếng Anh này. Các thí sinh khi học tiếng Anh hãy sử dụng sách này.( Nó cũng
được đăng trên URL sau đây .) http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/eng_sam.html

Điểm thi chứng chỉ tiếng Anh thì nộp ở đâu, khi nào và nộp những gì?

A. Khi chuẩn bị nộp hồ sơ, nộp bản chính giấy chứng nhận điểm thi chứng chỉ tiếng Anh cho trường cấp II.

“Thi thử” nhằm mục đích gì?

A.“Thi thử” là bài thi thống nhất trong phủ Osaka, cho đối tượng là tất cả học sinh cấp II. Bài thi
này được thực hiện nhằm mục đích giúp các bạn học sinh cấp II biết được tình trạng học tập của bản thân,
để tự đề ra mục tiêu cho mình, và phấn đấu trong học tập.Ngoài ra, việc quyết định mức đánh giá của bản
điều tra, dùng kết quả của “ thi thử” này để đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không

Trường cấp II sẽ copy và chứng nhận đúng với bản gốc. Khi nộp hồ sơ cho trường cấp III mà thí sinh muốn thi
vào, nộp giấy chứng nhận này cùng với đơn xin dự thi.

nhận được một thi thử, bạn có thể để có một lựa chọn đi thi.kỳ thi tuyển sinh.

＊Thời gian tổ chức thi thử và môn thi

Điểm thi chứng chỉ tiếng Anh để nộp là chứng chỉ thi khi nào?

A. Không có qui định về thời gian thi lấy chứng chỉ. Nói cách khác, dù là chứng chỉ đã lấy từ vài năm trước hay
chứng chỉ mới lấy trước khi nộp hồ sơ, nếu đúng là của thí sinh đó thì đều có hiệu lực.

Năm học

Thời gian thi

Học sinh năm thứ 1

Tháng 1

3 môn: Quốc ngữ, Toán, tiếng Anh

Học sinh năm thứ 2

Tháng 1

5 môn: Quốc ngữ, Xã hội, Toán, Lý, tiếng Anh

Học sinh năm thứ 3

Tháng 6

5 môn: Quốc ngữ, Xã hội, Toán, Lý, tiếng Anh

Môn thi

Nếu nộp điểm chứng chỉ tiếng Anh thi bên ngoài thì không thi kiểm tra học lực tiếng
Anh cũng được phải không?

A. Dù có nộp điểm chứng chỉ tiếng Anh, vẫn cần phải thi kiểm tra học lực “tiếng Anh”. Nếu không dự thi thì sẽ là
người không tham dự thi kiểm tra học lực, và sẽ bị rớt.
Sau khi thi kiểm tra học lực tiếng Anh, so sánh “điểm kiểm tra học lực ” và “điểm bảo lưu tối thiểu ứng với
điểm của chứng chỉ”, điểm nào cao hơn sẽ được chọn là điểm kiểm tra học lực “tiếng Anh”.

Chỉ dựa trên điểm “Thi thử” để quyết định đánh giá bản điều tra hay thế nào?

A.

Đánh giá bản điều tra của từng học sinh được Trường cấp II quyết định dựa trên sự cố gắng của học sinh
trong trường cấp II, như trong giờ học, bài tập, kiểm tra, v.v..
Điểm thi thử được dùng đánh giá khi thi tuyển, nhưng để đảm bảo tính công bằng ở tất cả trường cấp II
trong phủ, điểm này được sử dụng theo qui định thống nhất trên toàn phủ ( “Phạm vi đánh giá” và
“Phạm vi đánh giá bình quân”)

＊Liên quan giữa qui định thống nhất trong toàn phủ sử dụng điểm thi thử và đánh giá bản điều tra
Năm học
Học sinh năm thứ
1,2

Học sinh năm thứ 3

Qui định thống
nhất toàn phủ
Phạm vi đánh giá

Cách sử dụng qui định
Kiểm tra xem điểm thi thử của từng cá nhân học sinh có
nằm trong “phạm vi đánh giá” tương ứng với mức đánh
giá hay không.

Kiểm tra xem “đánh giá bình quân” của toàn thể các
Phạm vi đánh giá
trường cấp II có nằm trong “phạm vi đánh giá bình
bình quân
quân”của toàn thể các trường hay không.

