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Tóm tắt: 
 

Gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại miền Trung Việt Nam đã 
kéo theo sự tăng cao về nhu cầu nguồn nhân lực tiếng Nhật. Trước tình hình đó, công tác giảng 
dạy và nghiên cứu tiếng Nhật tại Khoa Nhật – Hàn – Thái, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà 
Nẵng được đẩy mạnh và phát triển nhanh chóng. Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào 
tạo, bài viết này nghiên cứu về cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán, vốn là một 
trong những lĩnh vực khó đối với người học tiếng Nhật. Qua những số liệu thống kê cụ thể, bài 
viết đã chỉ ra những lỗi sai khi sử dụng động từ gốc Hán. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá 
khách quan về cách sử dụng các thể của động từ này và đề xuất phương pháp dạy và học hiệu quả 
để giảm thiểu lỗi sai ở mức thấp nhất. 

          Từ khóa: Sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật; Thể; Động từ gốc Hán; Tự động từ không có 
ý chí; Tự động từ có ý chí; Tha động từ. 

 
Abstract: 
 

Recently, the increasing appearance of Japanese companies and organisations in the middle 
region of Viet Nam has increased the demand for local workers and officers who can use 
Japanese well. To cope with this human resource problem, the Faculty of Japanese –Korean – 
Thai, University of Foreign Language Studies, The University of Da Nang has expanded the 
professional education in Japanese including bachelor-level teaching and academic research. 
In order to contribute to the quality of the University’s Japanese education outcomes, this 
article has carried out academic research on how to comprehend and use Sino-Japanese verbs 
and their voice, which is considered a difficult field by Japanese learners. By showing the 
details of statistical data, the article points out the misuse of Sino-Japanese verbs among 
student learners. Furthermore, the assessment and corrections for the use of these verbs are 
also draw. Besides, the suggestion for the effective way of learning and teaching Sino-
Japanese verbs is discussed with regard to reducing the errors of verb misuse to the 
minimum. 
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