
Bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ về điều
kiện đỗ hay không đỗ.

Bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ về điều kiện đỗ hay không đỗ.
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Thi vấn đáp

như là kiểm tra tính
đặc sắc của thí sinh

Kiểm tra học lực

Tuyển Sinh Thông Thường

Phần học bạ.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.11･12

Đối với tuyển sinh thông thường thì sẽ được quyết 

định thông qua thành tích học bạ, thành tích kiểm tra 

học tập và thành tích thi kiểm tra vấn đáp.

Ngoài ra với một số trường Koko có thi kiểm tra tính 

đặc sắc của thí sinh thì thành tích kiểm tra đó cũng 

được tính

Một số trường Koko, được gọi là trường sáng tạo, 

không thực hiện kiểm tra thành tích học tập.

Người tốt nghiệp trung học cơ sở ở nước ngoài thì 

không có phần học bạ.
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Thi vấn đápKiểm tra học lực

Tuyển Sinh Đặc Biệt dành cho 
học sinh ngoại kiều trong tỉnh

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.11

Đối với việc tuyển sinh học sinh ngoại kiều tại tỉnh sẽ 

được quyết định thông qua thành tích kiểm tra học 

lực và thành tích thi kiểm tra vấn đáp.

Thi kiểm tra học lực bao gồm 3 môn: quốc ngữ, tiếng 

Anh và Toán, được phiên âm chữ Hiragana trên chữ 

kanji.
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.16

Các bạn cũng có thể dự thi với đề thi có Hiragana 

trên chữ Kanji trong tuyển sinh thông thường

Tuy nhiên, bạn cần phải đăng ký trước.

Xin mời xem chi tiết ở trang 16 trong tài liệu hướng 

dẫn.

Bạn cũng có thể lên website để xem những đề thi có

Hiragana trên chữ Kanji.
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.7

Phần học bạ.

Xin mời xem trang 7 trong tài liệu hướng dẫn.
Phần học bạ.
Học bạ là phần ghi chép các thành tích học tập và 
hoạt động ở trường trung học cơ sở.
Những người đang theo học ở trường trung học cơ 
sở thì giáo viên ở trường trung học cơ sở sẽ viết và 
gửi trực tiếp đến trường Koko nơi học sinh sẽ dự thi.
Người tốt nghiệp trung học cơ sở ở nước ngoài thì 
không có phần học bạ.
Số ở mũi tên màu xanh thể hiện thành tích học tập
năm thứ 2.
Có 9 môn học tính từ môn quốc ngữ.
Số ở mũi tên màu xanh thể hiện thành tích học tập
năm thứ 3.
Tổng số điểm đánh giá của 9 môn học ở năm thứ 2 
cộng với tổng điểm đánh giá của năm 3 đã được 
nhân đôi, sẽ thành điểm học bạ gọi là Naishinten
Điểm học bạ naishinten rất quan trọng khi dự tuyển 
vào trường Koko.
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