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Tóm tắt: 
 

Tiếng Nga là một trong những thứ tiếng được xem là khó nhất thế giới. Ngữ pháp tiếng Nga là 
một hệ thống được qui định bởi giống, số, cách, thời và thể, chúng liên kết với nhau rất chặt chẽ. 
Thể động từ là một phạm trù ngữ pháp cơ bản trong hệ thống động từ tiếng Nga và đây cũng là 
một trong những khó khăn đối với sinh viên trong quá trình học tập. Để đi sâu vào việc phân tích 
và tìm ra những cách thức phù hợp trong việc giảng dạy thể động từ, chúng tôi đã tiến hành khảo 
sát sinh viên năm 1 và năm 2 Khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. 
Từ những khó khăn của sinh viên trong quá trình học, chúng tôi đã đưa ra một số lưu ý khi giảng 
dạy, đồng thời xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện và khắc phục khó khăn. 
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Abstract: 
 

Russian is one of the most difficult languages in the world. Russian grammar is a system defined 
by gender, number, manner, time, form which are closely linked. The verb is a basic grammatical 
category in the Russian verb system and this is also one of the difficulties for students in learning 
the Russian language. For a deeper analysis to find out suitable methods to assist in teaching the 
verb, we conducted a survey on the difficulties in learning the verb among 1st and 2nd students 
of Russian Faculty, University of Foreign Languages – The University of Da Nang. From the 
difficulties of students during learning process, we have offered some notes while teaching, as 
well as build an exercise system to help students practise and overcome difficulties.   
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