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LỜI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
            Albert Einstein từng nói “Khoa học là điều tuyệt vời nếu bạn không phải kiếm sống 
bằng nó” (Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it). 
        Tư tưởng của nhà khoa học vĩ đại không chỉ cho thấy lẽ cao cả của công việc làm khoa 
học, mà còn là lời nhắn nhủ cho tất cả những ai ham muốn nghiên cứu như các em sinh viên 
trong khoa tiếng Nga của chúng ta. 
             Sinh viên khoa tiếng Nga có truyền thống nghiên cứu khoa học suốt nhiều năm kể từ 
khi Trường Bổ túc Ngoại ngữ được thành lập từ những năm 50 của thế kỉ trước. Những năm 
gần đây, bất chấp rất nhiều khó khăn, các bạn sinh viên khoa tiếng Nga vẫn tiếp tục tìm tòi 
nghiên cứu, nhằm thỏa mãn niềm khao khát hiểu biết và củng cố tri thức. 
       Trong năm học 2011-2012 này, tinh thần tham gia nghiên cứu của sinh viên thật đáng 
khích lệ và được thể hiện qua những gì sinh viên làm được và đăng tải trong tập kỉ yếu này. 
Có 26 sinh viên tham gia viết 22 bài nghiên cứu. Có sinh viên tham gia gửi hai bài. Các bài 
viết của sinh viên tập trung ở ba mảng vấn đề:  

1. Ngôn ngữ học (Nga ngữ học, so sánh-đối chiếu…) : 10 bài. 
2. Đất nước học      : 07 bài. 
3. Văn học      : 02 bài. 
4. Phương pháp học tập     : 03bài 

         Những bài viết về ngôn ngữ học đề cập đến nhiều phương diện như giới từ, danh từ, 
động từ chuyển động, từ vựng, phong cách học, thành ngữ… Trong đó có 3 bài viết bằng tiếng 
Nga. Mảng đất nước học được các bạn sinh viên khảo sát thật thú vị, đó là các vấn đề nhân 
danh học, chính trị, phong tục tập quán… của người Nga được trình bày cả theo bình diện đối 
chiếu với thực tiễn của người Việt. Có hai bài thực hiện thao tác đối chiếu song ngữ Nga-Anh, 
trong đó có bàn tới vấn đề phương pháp dịch thuật. 
           Các bạn sinh viên làm việc rất nghiêm túc trong quá trình hoàn tất các bài viết của 
mình. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã nêu kế hoạch cho sinh viên và được các bạn hưởng 
ứng ngay. Sau đó sinh viên được giao các mảng đề tài để chọn lựa. Tiếp theo là qui trình giáo 
viên giúp sinh viên lập đề cương nghiên cứu, luyện các thủ pháp và nguyên tắc thiết yếu trong 
nghiên cứu và trình bày. Chúng tôi đã đọc và sửa chữa từng bài cho sinh viên. Một nhóm trị sự 
được lập ra để giúp thu bài viết và tập trung gửi giáo viên hướng dẫn khoa học. 
           Đây là những cố gắng đáng trân trọng của các bạn sinh viên lần đầu tiên làm quen với 
nghiên cứu khoa học, chính vì thế có thể còn có nhiều vụng về và sai sót. Giáo viên hướng dẫn 
chỉ có thể sửa những lỗi căn bản chứ không thể can thiệp xóa đi tất cả những điểm yếu nơi bài 
viết của sinh viên và viết lại. 
           Và điều chính yếu là tinh thần học hỏi và nỗ lực mạnh mẽ của tất cả sinh viên khoa 
tiếng Nga đã tham gia nghiên cứu để có kết quả thực tế ngày hôm nay. 
 
                                                                       Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2012 
 
                                                                             Người hướng dẫn khoa học 
 
                                                                               TS. Nguyễn Văn Chiến 
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BIỆN PHÁP CHUYỂN NGHĨA ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ 

TRONG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG VIỆT         

                                           Nguyễn Thùy Linh & Lại Đào Nguyên – Lớp 1N-08 
A. MỞ ĐẦU 

    1. Lý do chọn đề tài       

          Tiếng Nga là tiếng nói của người Nga, là tinh hoa của dân tộc Nga. Tuy 

tiếng Nga không phổ biến rộng rãi như tiếng Anh, nhưng đối với những người 

Việt Nam từng học tiếng Nga thì đó là một ngoại ngữ thật phong phú và đáng tự 

hào. Tiếng Nga khó, nhưng rất hàn lâm. Theo em, ngữ pháp tiếng Nga rất khó, 

nhưng rất logic. Khi lựa chọn đề tài về biện pháp chuyển nghĩa trong tiếng Nga, 

chúng em muốn trau dồi thêm vốn từ vựng ngữ nghĩa, cách sử dụng các biện 

pháp tu từ trong tiếng Nga, đồng thời so sánh với các biện pháp tu từ trong tiếng 

Việt. 

   2. Mục đích nghiên cứu 

          Tiếng Nga là ngôn ngữ hay và khó, là ngôn ngữ hàn lâm, vì thế để nắm rõ 

quy luật và cách sử dụng tiếng Nga, ngoài việc học và nhớ, cần phải tìm tòi và 

thực hành nhiều. Trong khuôn khổ thời gian cho phép, chúng em xin giới thiệu 

đề tài “Biện pháp chuyển nghĩa: ẩn dụ và hoán dụ trong tiếng Nga”, qua đó 

rút ra cách vận dụng, điểm khác nhau và giống nhau giữa các biện pháp tu từ của 

tiếng Nga và tiếng Việt xét về mặt ý nghĩa từ vựng. 

   3. Các vấn đề chính cần giải quyết   

- Định nghĩa biện pháp chuyển nghĩa: ẩn dụ và hoán dụ. 

- Trình bày cụ thể các loại ẩn dụ và hoán dụ. 

- So sánh  biện pháp ẩn dụ và hoán dụ giữa tiếng Nga và tiếng Việt.  

B. NỘI DUNG 

I. Khái niệm chung 
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- Biện pháp chuyển nghĩa từ vựng, sử dụng nghĩa bóng trong tiếng Nga 

gọi là переносное значение, đây là biện pháp chuyển tên gọi của sự vật, hiện 

tượng này thành tên gọi của sự vật hiện tượng khác dựa trên những đặc điểm 

chung giống nhau của chúng về chức năng, hình thức, màu sắc v.v. 

- Trong tiếng Nga có nhiều biện pháp chuyển nghĩa, nhưng trong bài 

chung này chúng em chỉ đề cập tới: метафора (ẩn dụ), метонимия (hoán dụ) 

và синедокха (đề dụ). 

1. Метафора (ẩn dụ) 

Định nghĩa: Ẩn dụ là phương pháp chuyển tên gọi từ sự vật này thành sự 

vật khác dựa vào đặc điểm giống nhau của chúng hay là những đặc điểm giống 

nhau của chúng về hình thức, màu sắc, vị trí… 

Trong tiếng Nga có năm loại ẩn dụ:  

      + Chuyển tên gọi từ sự vật này sang sự vật khác dựa vào điểm giống 

nhau về hình thức (сходства по форме). Напр. В нашем саду растут 

колокольчики. (=  цветы) 

+ Chuyển tên gọi từ sự vật này sang sự vật khác dựa vào điểm giống 

nhau về màu sắc (сходства по цвету). Напр. Mне нравится картина 

“Золотая осень”.  (= жёлтые листья осенью). 

+ Chuyển tên gọi từ sự vật này sang sự vật khác dựa vào điểm giống 

nhau vị trí của sự vật (сходства по положению предметов). Напр. При 

плавании на лодке, я люблю сидеть у носа (= нос лодки) 

+ Chuyển tên gọi từ sự vật này sang sự vật khác dựa vào điểm giống 

nhau về những đặc điểm chung, kích thước hay chất lượng... (сходства по 

общим признакам, по размеру, количеству). Напр. Самолёты  летают  над 

жёлтым  морем хлебов (= большое  поле); Злой (человек) –  Злой (ветер) 
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+ Chuyển tên gọi từ sự vật này sang sự vật khác dựa vào điểm giống 

nhau về chức năng (сходства по функцям). Напр. Идёт борьба за мировые 

рынки (= экономические  рынки); Нога (человека) – ножка (стола, стула). 

2. Метонимия (hoán dụ) 
-  Định nghĩa: Hoán dụ là phương pháp chuyển nghĩa từ sự vật này thay 

cho sự vật khác dựa trên quan hệ gần gũi giữa hai sự vật. Напр. Класс замер. 

(все ученики - cả lớp im lặng).  

- Trong tiếng Nga có bốn loại hoán dụ: 

+ Chuyển tên gọi từ sự vật sang cho người sử dụng nó hay là chuyển 

tên gọi từ hành động sang địa điểm nơi diễn ra hành động đó. Напр. 

Сарафан (девушка) за Картаном (парень) не бегает. (сарафан, картан là 2 

trang phục truyền thống cho con gái và con trai ở Nga); Переход улицы 

(действие) – возле перехода (место). 

  + Chuyển tên gọi từ vật chứa đựng thay cho vật được chứa đựng. Напр. 

Мне нравится вкусное блюдо. (еда); Она уже приготовила диетический 

стол. (еда)  

+ Chuyển tên gọi từ chất liệu thay cho vật được làm ra từ nó. Напр. 

Наша команда получила  бронзу. (медаль). 

    + Chuyển tên họ của tác giả thay cho tên các tác phẩm của họ. Напр. Я 

люблю читать Чехова. (его произведение).  

3.  Cинедокха (đề dụ) 

- Định nghĩa: Đề dụ là biện pháp chuyển nghĩa từ sự vật này sang sự vật 

khác dựa trên đặc điểm về quan hệ số lượng giữa các sự vật. 

- Trong tiếng Nga có bốn loại đề dụ: 
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   + Chuyển tên gọi từ cái chỉnh thể thay cho bộ phận, hay chuyển tên gọi 

từ bộ phận thay cho toàn thể. Напр: Все флаги в гости будут к нам. 

(корабли государств) [1]; Он подарил мне букет сирени. (цветы) 

   + Chuyển tên gọi bộ phận cơ thể người sử dụng với ý nghĩa chỉ người. 

Напр  Получите билеты на два лица. (человека) [2] 

 + Chuyển tên gọi bộ phận cơ thể con vật sử dụng thay chính cho con 

vật đó. Напр. В свиноферме на  800 голов.  (свиньи) [3] 

  + Sử dụng số ít thay cho số nhiều. Напр. Француз любит пищу и вино.  

(французкие граждане) [4] 

II. Biện pháp chuyển nghĩa trong tiếng Việt 
      Nhìn chung biện pháp chuyển nghĩa trong tiếng Nga và tiếng Việt cũng 

gần tương tự nhau, đều chuyển tên gọi, lấy tên gọi của sự vật, hiện tượng này 

thay cho tên gọi của sự vật, hiện tượng khác trên cơ sở mối quan hệ gián tiếp 

hay trực tiếp của hai sự vật, hiện tượng, có nghĩa là dựa vào những đặc điểm 

giống nhau hoặc tương tự nhau của hai sự vật hiện tượng mà chúng ta đem ra 

để phân tích, so sánh. 

      Trong tiếng Việt ẩn dụ và hoán dụ thể hiện như sau: 

1. Ẩn dụ 

      - Định nghĩa: Ẩn dụ là biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này làm tên 

gọi của đối tượng khác dựa trên sự liên tưởng về mối tương đồng giữa hai đối 

tượng về mặt nào đó (như màu sắc, tính chất, trạng thái, chức năng v.v.) có giá 

rị về biểu cảm. 

      - Các loại ẩn dụ thường gặp: 

+ Ẩn dụ hình thức: dựa vào sự giống nhau về hình thức giữa các sự vật, 

hiện tượng.  
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VD1: mũi thuyền, mũi dao... Vì mũi là một bộ phận trên cơ thể dạng nhọn 

nên có thể gọi các bộ phận nhọn của các sự vật là mũi. 

VD2: “ Đất nước ta như một con thuyền  

               Mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau” (Xuân Diệu) 

+ Ẩn dụ cách thức: dựa vào sự giống nhau về cách thức hoạt động giữa sự 

vật, hiện tượng. 

      VD:                    “ Về nhà thăm Bác làng sen 

                               Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng” 

 “thắp” chỉ hành động thắp sáng cho các vật như nến, đèn dầu… không 

dùng cho các sự vật không có khả năng thắp sáng như “hàng râm bụt” trong 2 

câu trên. Từ “thắp” ở đây chỉ “sự nở hoa” của hàng râm bụt.   

   + Ẩn dụ phẩm chất: dựa vào sự giống nhau về tính chất, đặc điểm, trạng 

thái giữa sự vật, hiện tượng. 

      VD1 :                 “Ngày ngày mặt trời đi qua trên Lăng  

                                    Thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ”        

 “mặt trời” câu thứ 1 là mặt trời thực, câu thơ thứ 2 tác giả mượn hình 

ảnh “mặt trời” để nói vẻ đẹp, phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ. 

           VD2:        “Anh đội viên nhìn Bác 

                            Càng nhìn lại càng thương 

                            Người Cha mái tóc bạc 

                            Đốt lửa cho anh năm” (Minh Huệ) 

 Dựa vào ngữ cảnh bài thơ của khổ thơ, cụm từ “Người Cha” tác giả chỉ 

Bác Hồ. Vì Bác và Người Cha có những phẩm chất giống nhau như: sự yêu 

thương, chăm sóc chu đáo cho các con… 
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         VD3:        “Lặn lội thân cò khi quãng vắng 

                            Eo sèo mặt nước buổi đò đông” (Tú Xương) 

 “thân cò”: chỉ người phụ nữ, tần tảo sớm hôm 

      + Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác:  

       VD1: Chao ôi, trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa 

dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. (Nguyễn Tuân) 

 Trong cuộc sống từ “giòn tan” để chỉ đặc điểm của những vật cứng khi 

bị gãy, vỡ như gỗ, kính…, không dùng để chỉ hiện tượng thiên nhiên như 

“nắng”. Trong câu trên tác giả  dùng “nắng giòn tan” để chuyển đổi cảm giác 

của mình từ vị giác, thính giác của mình sang thị giác.            

      VD2:          “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa 

                     Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” 

2. Hoán dụ  

Định nghĩa: Hoán dụ là biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này thay thế 

cho tên gọi của đối tượng khác trên cơ sở liên tưởng mối liên hệ lôgic khách 

quan giữa hai đối tượng. 

- Các loại hoán dụ thường gặp: 
+ Lấy bộ phận thay cho toàn thể 

     VD1:  Nhà tôi có năm miệng ăn. (= có năm  người)   

             VD2:             “Bàn tay làm ra tất cả 

                  Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” [5] 

 “Bàn tay” chỉ người lao động                                                                        

VD3:                   “Mắt thương nhớ ai 

                              Mắt ngủ không yên” (Ca dao) 

 “Mắt” chỉ cô gái  
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          + Lấy vật chứa đựng thay cho vật bị chứa đựng  

             VD1:  Hôm nay, cả lớp rất chăm chỉ.  (= tất cả học sinh) 

             VD2:      “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà  

                             Miền Nam mong Bác nỗi mong cha” (Tố Hữu) 

 “miền Nam”: chỉ những người dân miền Nam [6] 

             VD3:      “Vì sao? Trái đất nặng ân tình 

               Nhắc mãi tên người: Hồ Chí Minh” (Tố Hữu) 

 “Trái đất”: chỉ nhân loại 

         + Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật.  

              VD1:          “Áo Chàm đưa buổi phân ly 

                               Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” 

 “Áo Chàm”: chỉ con người Việt Bắc 

                 VD2:        “Áo nâu liền với áo xanh 

                         Nông thôn cùng với  thị  thành đứng lên” (Tố Hữu) 

 Áo nâu: chỉ người nông dân. Áo xanh: chỉ người công nhân  

    + Lấy nguyên liệu để chỉ thành phần  

                VD1: Cho hai gà, một bò. ( = hai phở gà, một phở bò) 

                VD2:  Vàng bạc đeo đầy người.  

            “vàng bạc” ở đây chỉ các vật như nhẫn, dây chuyền, vòng tay 

       + Lấy bộ phận con người thay cho bộ phận sự vật 

               VD1: Vụng vá vai, tài vá nách. [7] 

 Vai: vai áo; nách: nách áo 

          + Lấy cái cụ thể thay cho cái trừu tượng  
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                VD1:       “Một cây làm chẳng nên non 

                              Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” [8] 

 “một”: số lượng ít, chỉ cái đơn lẻ; “ba”: số lượng nhiều, chỉ sự đoàn kết  

                 VD2:   “Vì lợi ích mười năm trồng cây 

                              Vì lợi ích trăm năm trồng người”       

 Mười năm:  chỉ thời gian trước mắt; Trăm năm:  chỉ thời gian lâu dài  

III. SO SÁNH BIỆN PHÁP CHUYỂN NGHĨA TRONG TIẾNG NGA 

VÀ TIẾNG VIỆT 

Tiếng Nga là loại hình ngôn ngữ biến hình, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, 

nhưng khi so sánh đối chiếu hai ngôn ngữ này thì ngoài những điểm khác nhau 

còn có những điểm giống nhau. Sau đây chúng em xin so sánh các biện pháp 

chuyển nghĩa ẩn dụ và hoán dụ trong tiếng Nga và tiếng Việt. 

         Nhìn chung các biện pháp chuyển nghĩa trong tiếng Nga và tiếng Việt gần 

như  giống nhau. Ẩn dụ là biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này làm tên gọi 

của đối tượng khác dựa trên sự liên tưởng về mối tương đồng giữa hai đối tượng; 

hoán dụ là biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này thay thế cho tên gọi của 

đối tượng khác trên cơ sở liên tưởng mối liên hệ lôgic khách quan giữa hai đối 

tượng. Các loại ẩn dụ và hoán dụ trong hai ngôn ngữ cũng gần như giống nhau:  

ẩn dụ dựa vào màu sắc, hình thức, chức năng, vị trí…; hoán dụ lấy bộ phận thay 

cho toàn thể, vật chứa đựng thay cho vật bị chứa đựng, cái cụ thể thay cho cái 

trừu tương… 

Ngoài những điểm giống nhau cơ bản của biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán 

dụ, biện pháp tu từ trong tiếng Nga và tiếng Việt có điểm khác nhau cơ bản về 

biện pháp tu từ đề dụ hay trong tiếng Nga được gọi là cинедокхa. Nói chính xác 

hơn, đề dụ trong tiếng Nga chính là một biến thể của hoán dụ, đề dụ chính là 
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hoán dụ về số lượng. Trong hai ngôn ngữ này việc sử dụng biện pháp đề dụ 

(hoán dụ số lượng) có một số đặc điểm khác nhau sau đây: 

Синедокхa (đề dụ trong tiếng Nga) Hoán dụ (trong tiếng Việt) 

+ Lấy từ cái toàn bộ thay cho bộ phận 

hay chuyển tên gọi từ bộ phận thay cho 

toàn thể. VD [1]  Mở rộng nghĩa hơn 

+ Chuyển tên gọi bộ phận cơ thể với ý 

nghĩa chỉ người. VD [2] 

+ Chuyển tên gọi bộ phận cơ thể vật sử 

dụng thay cho con vật. VD[3] 

+ Lấy bộ phận thay cho toàn thể VD 

[5] 

+ Lấy bộ phận con người thay cho bộ 

phận sự việc VD [7] 

 

 

Ngoài ra, trong tiếng Nga việc sử dụng hoán dụ như một phương tiện mở 

rộng nghĩa được dùng nhiều hơn trong tiếng Việt. Nhưng hiện tượng đa nghĩa 

trong tiếng Việt lại nhiều hơn trong tiếng Nga. Một điểm nữa là trong quá trình 

sử dụng hình ảnh hoán dụ thì tiếng Việt có sử dụng động từ để làm bổ nghĩa sau 

cho danh từ trung tâm như: chân sút, tay đàn, tay chèo… còn trong tiếng Nga thì 

không. 

C. KẾT LUẬN 

        Tiếng Việt và tiếng Nga là những ngôn ngữ phong phú và đa dạng cả về ý 

nghĩa từ vựng lẫn ý nghĩa ngữ pháp. Đối với người nước ngoài học hai ngôn ngữ 

này, muốn sử dụng thông thạo chúng, không chỉ cần nắm chắc ý nghĩa ngữ pháp 

mà cần hiểu rõ bản chất và cách sử dụng ý ngĩa từ vựng các từ loại thuộc hai 

ngôn ngữ. 

Tóm lại, mỗi sự vật, hiện tượng đều có quan hệ với các sự vật, hiện tượng 

khác xung quanh. Chúng em mong rằng với bài viết này sẽ giúp cho người đọc 

hiểu hơn về các biện pháp tu từ trong tiếng Việt và tiếng Nga. 
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DỊCH THÀNH NGỮ TỪ TIẾNG NGA, TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT 

                                                                                    Đoàn Thị Yến – Lớp 3N-08                      

I. Dẫn nhập 

Thành ngữ (tiếng Anh: idioms, tiếng Nga: фразеологизмы) trong các thứ 

tiếng luôn là những vấn đề quan trọng trong cả lí thuyết và thực hành bởi chúng 

luôn gây nhiều khó khăn có liên quan với với những chức năng, phong cách và ý 

nghĩa khác nhau. Có rất nhiều nhà ngôn ngữ đã và đang nghiên cứu về đề tài thú 

vị này và đã soạn ra một số tài liệu như các loại từ điển Thành ngữ Việt Nam, 

các cuốn sách phổ thông về lĩnh vực này để bàn về thành ngữ, tục ngữ... Có thể 

kể tên một số nhà nghiên cứu đã có nhiều thành công trong lĩnh vực này như 

Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành, và nhiều nhà ngôn ngữ 

công tác tại Viện Ngôn Ngữ học và nhiều cơ quan, trường đại học... 

II. Nội dung  

    Vậy trước tiên chúng ta cần hiểu thành ngữ là gì? Thành ngữ là những 

cụm từ mang nghĩa cố định, không thể thay thế, sửa đổi về ngôn ngữ, thành ngữ 

thường được sử dụng trong việc tạo thành những câu nói hoàn chỉnh. 

  Khi nói đến việc dịch thành ngữ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, cụ 

thể ở đây là tiếng Anh và tiếng Nga, chúng ta có thể thấy rằng quan niệm dịch 

của mỗi người là khác nhau, đặc biệt là dịch thành ngữ, một nhóm từ ngữ mà khi 

dùng chung với nhau, có nghĩa khác với nghĩa của những từ ngữ dùng riêng lẻ. 

Vậy nên khi dịch thành ngữ không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào vấn đề một 

thành ngữ có ý nghĩa tương đương trong ngôn ngữ dịch mà còn phụ thuộc nhiều 

vào những yếu tố khác như ý nghĩa của từng đơn vị từ vựng cấu thành thành ngữ, 

phong cách của thành ngữ, hoặc môi trường, cách thức sử dụng thành ngữ đó có 

phù hợp hay không. Và đặc biệt là phải phù hợp với hoàn cảnh sử dụng của 

thành ngữ đó. Ví dụ: “When feeling starved, a chip is like a Sunday roast” (= khi 

cảm thấy đói meo, thì một miếng khoai chiên nhỏ cũng giống như một bữa tiệc). 
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Tuy nhiên trong tiếng Việt chúng ta không chỉ đơn thuần dịch như vậy vì thành 

ngữ Việt Nam có câu  “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cái hay của câu 

thành ngữ Việt là ở sự phối âm “đói” và “gói”. Tiếng Anh không có được nét 

chơi chữ đọc đáo bằng hai từ này. 

Nếu một người có khả năng đưa ra một khái niệm tương tự để diễn tả một 

ý nghĩa tương tự mà không cần phải dịch từng từ một của thành ngữ thì người đó 

được coi là đã nắm rõ ngoại ngữ đó. Ví dụ: Сначало густо, а под конец пусто. 

Câu này hiểu nôm na sẽ là “Trước tiên là dày, nhưng cuối cùng là trống rỗng”, 

thế nhưng khi chuyển dịch sang thành ngữ Việt thì ông cha ta có câu rất hay: 

“Đầu voi đuôi chuột”  Đây là thành ngữ chỉ cho làm một việc gì ban đầu thì cho 

là quan trọng hô hào to lớn, vận động phong trào nhưng sau đó thì bỏ bê, làm 

không đến nơi đến chốn. 

Khi dịch thành ngữ, nếu ta dịch sát nghĩa từng từ một thì khó có thể truyền 

đạt đúng nghĩa của câu thành ngữ.  Muốn dịch được thành, ngữ trước hết người 

dịch phải tiến hành nhận dạng được thành ngữ trong văn bản, rồi mới phân tích ý 

nghĩa của từng yếu tố thành phần, diễn giải ý nghĩa tổng hợp của thành ngữ đó, 

sau đó mới lựa chọn phương án dịch thích hợp sao cho nghĩa được giữ nguyên 

và phù hợp với mục đích của bản dịch. Người dịch thường chia làm hai giai đoạn 

phân tích và chuyển hoán: 

Giai đoạn phân tích (analysis, анализ) buộc người dịch phải so sánh cấu 

trúc hiện của hai ngôn để xem câu tiếng Việt có hàm ý quá khứ, hiện tai hay 

tương lai. Kế đến xem xét thành phần cấu tạo của thành ngữ (tức là từ loại của 

nó - động từ, danh từ, tính từ hay trạng từ), song mới so sánh ý nghĩa của hai 

thành ngữ. Đồng thời bắt đầu lưu ý đến các nghĩa rộng của nó. Ví dụ: “Diamond 

cut diamond”. Dịch theo nghĩa đen sẽ là “Kim cương cắt kim cương”.   

Tiếp theo là giai đoạn chuyển hoán (transfer). Giai đoạn này ít phức tạp vì 

đa số ngôn ngữ khác nhau ở cấu trúc hiện nhưng phần lớn cấu trúc ẩn rất giống  
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nhau.Vậy nên câu “Diamond cut diamond” khi chuyển dịch sang tiếng Việt sẽ là 

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. 

Trong cấu trúc thành ngữ, từ vựng hành chức theo những qui tắc khác 

nhau, thậm chí không có qui tắc cố định nào cả. Không ai có thể giải thích được 

tại sao nó chấp nhận từ này mà lại loại bỏ từ khác. Muốn dịch được thành ngữ 

người dịch trước hết phải tiến hành nhận dạng được thành ngữ trong văn bản, rồi 

mới phân tích ý nghĩa của từng yếu tố thành phần, diễn giải ý nghĩa tổng hợp của 

thành ngữ đó, sau đó mới lựa chọn phương án dịch thích hợp sao cho nghĩa được 

giữ nguyên và phù hợp với mục đích của bản dịch. Ngoài ra  muốn dịch tương 

đương một thành ngữ, người dịch phải kết hợp nhiều yếu tố ngoài ngôn ngữ nữa 

và đặc biệt là  cần phải đưa thành ngữ vào ngữ cảnh sử dụng sống động của nó. 

Ví dụ: “Бесчеcтье хуже смерти”. Người dịch không thể trực dịch là “Ô nhục 

tồi tệ hơn là chết”, mặc dù hàm ý của câu trên đúng là như vậy, nhưng khi dịch 

chúng ta không nhất thiết chỉ nhìn bề ngoài thông qua mối liên hệ giữa nghĩa và 

hình ảnh của thành ngữ đó, mà còn phải quan tâm tới những tương đương về 

chức năng, về thái độ của người sử dụng, điều kiện sử dụng, phạm vi, về mối 

quan hệ giữa người sử dụng và người tiếp nhận, và cả hiệu quả mà người sử 

dụng tác động lên người tiếp nhận. Vì thế ta phải dịch là “Chết trong hơn sống 

đục”. Có nghĩa là chẳng thà chết trong vinh quang, được mọi người thương tiếc 

vì mình đã có những hành động có ích cho mọi người, ví như những người hy 

sinh trong chiến tranh chống giặc xâm lược, còn hơn là sống mà để bia miệng thế 

gian nguyền rủa, chê cười thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nữa. 

Dịch bất cứ loại văn bản nào cũng đều có những khó khăn riêng, đặc biệt 

là thành ngữ, bao gồm rất nhiều từ, cụm từ cố định mà người dịch không thể tạo 

ra sai sót: 

1. Vì thành ngữ có cả nghĩa đen và nghĩa thành ngữ nên người dịch rất hay 

nhầm lẫn dẫn đến bản dịch sai. 
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2. Do người dich không có sự trải nghiệm hay kiến thức nền văn hóa của 

cả hai quốc gia ấy nên không hiểu câu thành ngữ ấy trong nền văn hóa ấy là như 

thế nào. 

3. Không hiểu được khái niệm tương đương và không tương đương trong 

ngôn ngữ dịch nên không thể xét mối tương quan giữa cấu trúc và hình tượng. 

Tính tương đương của nhận thức là kết quả của việc sử dụng những yếu tố phụ 

trợ về khái niệm mà người dịch đưa vào bản dịch để bổ sung cho ngữ nghĩa của 

thành ngữ. Việc bổ sung này làm cho dịch thành ngữ khác với nguyên bản về 

hình thức. Mức độ khác nhau giữa nguyên bản và bản dịch tùy thuộc vào sự khác 

nhau về loại hình giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. 

4. Tần xuất sử dụng, phạm vi sử dụng của thành ngữ văn bản nguồn khác 

với thành ngữ văn bản dịch. 

  Hiện nay các thành ngữ rất đa dạng, lại thay đổi liên tục theo thời gian, 

được sử dụng theo thói quen của từng người. Có những thành ngữ rất thịnh hành 

trong thập kỷ trước nhưng giờ lại không được sử dụng nữa. Có những thành ngữ 

không được sử dụng bởi người này những người khác lại vẫn còn sử dụng. Vậy 

nên có rất nhiều phương pháp dịch tùy từng người: 

a) Dịch tương đương đối với từng thành ngữ có chung hình ảnh, ý nghĩa. 

Ví dụ: “Близкий сосед лучше дальней родни” (Bán anh em xa mua láng giềng 

gần)  

b) Dịch sao phỏng ý nghĩa của thành ngữ khi tác giả muốn giữ nguyên văn 

bản gốc. Ví dụ: “Blood is thicker than water” (Một giọt máu đào hơn ao nước lã) 

c) Dịch tổng hợp khi người dịch không thể truyền đạt được ý nghĩa của 

câu thành ngữ. Ví dụ: “A honey tongue a heart of gall” (Miệng nam mô ,bụng bồ 

dao găm) 
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 d) Phân tích nguyên bản trong ngôn ngữ nguồn. (Source Language,            

переводимый язык) để “hiểu” thật rõ tác giả “muốn nói” gì. Ví dụ: “What is 

written binds the writer” (Bút sa gà chết)   

 Vậy tiêu chuẩn để dịch thành ngữ trong các thứ tiếng sang tiếng Việt là gì? 

Có thể đề ra một số tiêu chuẩn như sau: 

 Phải chuyển đạt đủ những thông tin của nguyên bản về hiện thực ở 

bên ngoài ngôn ngữ. 

 Phải tôn trọng phong cách của nguyên bản: âm vực của ngôn ngữ, 

biệt ngữ xã hội và địa phương của nguyên bản. 

 Phải tạo ra được một hiệu quả thẩm mỹ tương đương với nguyên 

bản.  

 Câu thành ngữ được dịch phải phù hợp với văn phong của người 

Việt. Ví dụ: cụm danh từ được chuyển đổi thành cụm động từ; 

hay thể bị động được chuyển thành thể chủ động. 

III. Kết luận: 

Thành ngữ là một trong những đối tượng được các nhà ngôn ngữ học nói 

riêng và khoa học xã hội nói chung quan tâm nghiên cứu một cách toàn diện, từ 

đặc điểm cấu trúc, phương thức tạo nghĩa tới nguồn gốc hình thành. Tuy nhiên 

khi dịch thành ngữ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, chúng ta có rất nhiều 

thuận lợi, bởi vì ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Việt nên khi dịch có thể 

dựa vào những hình ảnh, từ ngữ mà người dịch có thể truyền đạt được nội dung 

của câu thành ngữ. Nhưng do đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau nên nhiều khi 

yếu tố tương đương rất khó xác định, mà người dịch phải nắm rõ đặc điểm và 

chuyển dịch sao cho người nghe có thế hiểu được. 

Tài liệu tham khảo: 
Tiếng Việt:  

1. Hoàng Văn Hành (1999) - Kể chuyện thành ngữ tục ngữ, NXB KHXH, Hà Nội. 
2. Nguyễn Lân (1989) - Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam”, NXB VH, Hà Nội. 
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3. Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành, Viện Ngôn Ngữ học, (1993) - Từ 
điển Thành ngữ Việt Nam, Viện NXB VH, Hà Nội. 
4. Nguyễn Văn Tạo (1986) - Tự điển phổ thông Việt-Anh (Vietnamese-English Dictionary), 
NXB Tao Đàn, Saigon. 
5. Trần Ngọc Thêm (1991) - Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

Tiếng Anh: 
1. Duff, Alan (1989). Translation, Oxford University Press, England 
2. Harper Collins,  Collins Australian Compact Dictionary, HarperCollins Publishers Ltd, 
2002, Great Britain. 
3. MacMillan, MacMillan English Dictionary for Advanced Learners (International Student 
Edition), MacMillan Publishers Ltd, 2002, The United . 
4. Newmark, P. (1981), Approaches to translation, Oxford: Pergamon. 
5. Nida, E.A.& Taber, C.R. (1982). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. 
Brill. 

Tiếng Nga:  
1. Архангельский В. (1964) - Устойчивые фразы в современном русском языке. - Ростов. 
2. Жуков В.П. (1986) - Русская фразеология. - М.: Высшая школа. 
3. Солодухо Э. М (1982) - Проблемы интернациональной фразеологии. - Казань: Изд-во 
КГУ. 
4. Шлык И.В. (1991) - Фразеологические единицы в английском детском фольклоре 
Автореф. дис. канд. филол. наук  
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАРЕЧИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

        Nguyễn Thị Thu Giang – Lớp 2N-08 
1. Определение и классификация наречий 

          Наречие - интересная категория любого языка в мире в целом, 

русского языка в частности. Если бы не было наречий, то выражение речи 

становилось бедным, неразнообразным. Наречие - самостоятельная часть 

речи, включающая неизменяемые слова, которые обозначают признак 

действия, признак другого признака или предмета. 

- красиво петь (признак действия) 
- очень приятно (признак признака) 
- кофе по- турецки (признак предмета) 

Наречие относится к глаголу и показывает, как, где, когда, с какой 

целью, по какой причине происходит действие. 

- Он живёт весело. (как) 
- Завтра у нас будет экзамен. (когда) 
- На стадионе идёт футбольный матч. (где) 

2. Обстоятельственные наречия 

По своему общему значению наречия делятся на две группы: 

обстоятельственные и определительные. Обстоятельственные наречия 

обозначают различные обстоятельства, при которых совершаются действия. 

К ним относятcя наречия времени, наречия места, наречия причины, 

наречия цели, наречия совместности. 

2.1. Наречия времени 

Это такие слова, которые обозначают отношения времени (вчера, 

давно, долго, всегда, иногда, теперь, завтра, днём, ночью, утром, вечером, 

зимой, весной, раньше, накануне, вовремя, тотчас, ежедневно, издавна, 

сначала, уже, сейчас, сегодня). Они отвечают на вопросы: когда, как долго, 

до каких пор, с каких пор… 
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- Сейчас начинается спектакль. 
- Он пришёл на занятие вовремя. 

2.2. Наречия места (около, далеко, поблизости, рядом, спереди, дома, 

лесом, дорогой, внизу, вокруг, издалека, влево, сверху, изнутри, издали, 

здесь, там, тут, везде, всюду, нигде, куда, никуда, оттуда, отсюда) 

отвечают на вопросы: где, куда, откуда. 

- Мой институт находится не далеко от центра Ханоя. 
- Смотрите сверху вниз. 

2.3. Наречия причины (сгоряча, сдуру, сослепу, со зла, потому, 

почему) отвечают на вопросы: почему, отчего. 

- Он всё делал сгоряча. 
- Возвращаясь домой, он думал об Ирине. Почему она не 

пришла (Бабаевский). 
2.4. Наречия цели (нарочно, насмех, в шутку, в насмешку, напоказ, 

назло) отвечают на вопросы: с какой целью, для чего.  

- Он купил автомобиль напоказ. 
- Она рассказала нам об этом в шутку. 

2.5. Наречия совместности (вместе, совместно, вдвоём, втроём, 

сообща, нопарно, наедине, поодиночке) отвечают на вопрос: с кем. 

- Мы гуляем в парке вместе. 
         В группе обстоятельственных наречий ещё такое другое выражение, 

как предлог “с’’ в творительном падеже (я читаю этот роман с 

интересом); предлог “без’’ в родительном падеже (дети моют руки без 

мыла); существительное в форме творительного падежа (экономика 

развивается быстрыми темпами); иногда предлог “в’’ в предложном 

падеже: в значительной мере, в значительной степени, в частности, в 

особенности… (этим актуальным вопросам в значительной степени 

будет посвящён саммит АСЕАН). 

3. Определительные наречия 
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        Определительные наречия характеризуют действие, признак или 

предмет со стороны качества, количества, способа совершения действия. В 

отличие от обстоятельственных определительные наречия могут 

примыкать не только к глаголу, но и к прилагательному, наречию и 

существительному. Они включают качественные наречия, количественные 

наречия, наречия способа и образ действия. 

3.1. Качественные наречия выражают оценку действия или 

признака. Они образуются от качественных прилагательных с помощью 

суффиксов: -е; -о (певуче, искренне, вызывающе, красиво, хорошо, плохо, 

грустно, весело, быстро, медленно, громко… 

- Теперь всё изменилось очень быстро. 
- Мы искренне поблагодарили Вас за огромную помощь. 

Они отвечают на вопрос: как. 

3.2. Количественные наречия указывают на меру действия или 

признака. 

3.2.1.  По степени интенсивности действия они делятся на две группы. 

С оттенком усиления выступают наречия: очень, весьма, слишком, гораздо, 

крайне, совсем, много, страшно, вдвоём, трижды, дважды, надвое, 

втрое ... 

- Потенциалы сотрудничества крайне огромны. 
- Я отвечила на этот вопрос дважды. 

3.2.2. С оттенком ослабления признака или действия употребляются 

такие наречия, как почти, чуть, чуть-чуть, едва, мало, немного … 

                     -  Я чуть-чуть поняла то, что вы сказали. 

                     -  Я получила немного информацию из него. 

Они отвечают на вопросы: как, сколько, на сколько, во сколько раз, 

до какой степени. 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 22 

3.3. Наречия способа и образа действия обозначают, каким 

способом или образом протекает действие (верхом, пешком, наизусть, по-

детски, по-своему, по-весеннему, толпой, гурьбой…) 

- Каждый день они ходят в школу пешком. 
- Он писал стихи по-своему. 

Они отвечают на вопросы: как, каким образом. 

4. Наречия и категория состояния 

          В русском языке наречия и слова категории состояния частично 

совпадают друг с другом по морфологическим признакам и 

синтаксическим функциям. Категория состояния - знаменательная часть 

речи, которая обозначает состояние живых существ, природы, окружающей 

среды и отвечает на вопросы: как, каково. Морфологическим признаком 

слов категории состояния является их неизменяемость: 

                       - мне весело. 

                       - ей весело. 

                       - им весело.              

Этим категория состояния сближается с наречиями. Наречия также 

характеризуются отсуствием форм склонения и спряжения: 

- он плохо подготовился к экзамену. 
- она плохо поёт. 

Как прилагательные и наречия слова категории состояния могут 

иметь сравнительную степень: весело - веселее, тепло - теплее, красиво - 

красивее…  

Наречию присуща соотнесенность с другими частями речи: с 

существительными (воля - вволю), с прилагательными (хорошо - хороший), 

с местоимением (наш - по-нашему), с числительными (двое - вдвоём), с 

деепричастями (молчать - молча). А словам категории состояния - 
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соотнесенность с другими частями речи, преимущественно с 

прилагательными (тепло - с “тёплый”, грустно - с “грустный”) 

         Слова категории состояния чаще всего играют роль главного члена 

безличных предложений. 

- Сегодня ей веселее. 
- В лесу сыро. 

В предложении наречия обычно выполняют функцию 

обстоятельства: 

                     - Она вышла из дома очень рано.                                     

В предложении со словами категории состояния часто употребляется 

дополнение в дательном падеже, обстоятельство места. К категории 

состояния может примыкать инфинитив, который входит в состав 

сказуемого. 

                     -  Мне скучно сидеть дома без работы. 

Они могут выступать также в роли сказуемого двухсоставных 

предложений, подлежащее которых выражается инфинитивом  

                     - Спать было очень душно (Шишкин). 

                     - Ходить было очень трудно. 

и могут сочетаться с глаголами- связками: 

                     - Мне становилось грустно когда не сдала экзамена. 

А наречие иногда выполняет функцию составного сказуемого: 

                     -  Она замужем. 

                     -  Лощади наготове. 

Реже наречие употребляется как несогласованное определение: 

                     - Я люблю кофе по- турецки. 
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Слова категории состояния могут управлять падежами 

существительных и местоимений: 

                      - Там нужно не женскую силу. 

И наречия и слова категории состояния образуются главным образом 

от прилагательных и существительных. К категории состояния 

принадлежат такие слова, как весело, грустно, легко, трудно, упорно… (от 

прилагательных); пора, жаль, лень, грех, охота… (от существительных). К 

наречиям - вволю (от существительного воля) хорошо, плохо, интересно, 

тяжело… (от прилагательных). 

         Слова категории состояния в русском языке не имеют отдельной 

морфологической формы выражения. Морфологическая форма слов 

категории состояния совпадает с морфологической формой наречия и 

краткой формой среднего рода прилагательного. Иными словами, под 

одной морфологической формой кроются при части речи. 

- Мне грустно (категория состояния). 

          - Её лицо грустно (раткая форма прилагательного среднего рода). 

          - Она поёт грустно (наречие). 

В первом предложении слово “грустно” - категория состояния, так 

как обозначает состояние человека, выполняет функцию главного члена 

безличного предложения. Во второй предложении слово “грустно” - 

прилагательное среднего рода, так как обозначает признак предмета, 

выступает в роль сказуемого. В третьем предложении “грустно” - наречие, 

так как это слово примыкает к глаголу, играет роль обстоятельства. 

В отличие от наречий и прилагательных безлично-предикативные 

слова (слова категории состояния) ни каких слов не определяют. 

          - Она живёт весело (наречие определяет глагол). 
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- Её лицо было весело (краткое прилагательное определяет 

существительное). 

          - Ей было весело (безлично-предикативное слово). 

Они отличаются от наречий тем, что имеют формы времени и тем, 

что не могут выступать в функции обстоятельства; от кратких 

прилагательных - тем, что у них есть формы времени и нет форм изменения. 

           Таким образом, когда употребляем наречия и безлично-

предикативные слова, следует обратить внимание на их значение и 

грамматические отношения между словами в предложении.  

           Наречия обозначают признак действия, признак другого признака, 

признак предмета, так что они могут примыкать к глаголу (быстро 

развивать), прилагательному (cовсем другой), наречию (очень мало) и 

иногда к существительному (прыжок вперёд).  

          При изучении наречия мы заметили, что наречия играют важную 

роль в выражении речи и при помощи наречий нам удобно выражать cвои 

мнения или мысли. 

Список использованных источников 

1. Нгуен Тхи Тует Минь (2008), Морфология современного русского языка. Наречие 
2. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., Современный русский язык, Разряды 
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VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ CỬ CHỈ TRONG CUỘC SỐNG HÀNG 

NGÀY VÀ TRONG HỌC TIẾNG NGA 

                         Nguyễn Thị Thùy Dương & Trần Thị Bảo Ngọc – Lớp 2N-08 

I. MỤC ĐÍCH  
 - Mục đích của bài viết là giúp người đọc thấy rõ vai trò của ngôn ngữ 

cử chỉ trong giao tiếp hằng ngày. Bài viết chỉ ra một vài ưu, nhược điểm của 

ngôn ngữ cử chỉ cũng như sự khác nhau khi sử dụng loại ngôn ngữ này ở một số 

quốc gia, từ đó giúp người đọc sử dụng ngôn ngữ cử chỉ đúng cách trong cuộc 

sống. 

  - Bài viết cũng dành một phần nói về tác dụng của ngôn ngữ cử chỉ trong 

việc học tiếng Nga mà cụ thể ở đây là trong việc giải thích và ghi nhớ từ mới 

thông qua nét mặt và động tác cơ thể.   

II. NỘI DUNG  

A. Những khái niệm chung về ngôn ngữ cử chỉ: 
- Trong cuộc sống tồn tại hai phương tiện giao tiếp chủ yếu là lời nói và 

cử chỉ. Cử chỉ bao gồm nét mặt, ánh mắt và các động tác cơ thể. Mỗi cử chỉ đều 

mang một ý nghĩa nhất định. Chúng được xếp vào ngôn ngữ không lời trong 

ngôn ngữ (1) 

  - Ngôn ngữ không lời đóng vai trò giao tiếp và điều tiết trong quá trình 

giao tiếp. (2,tr.95) 

- Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tín hiệu không lời mang thông tin 

nhiều gấp năm lần so với tín hiệu bằng lời, thị giác. Trao đổi thông tin bằng 

phương tiện lời nói là 7%, âm thanh là 38%, không lời là 55%. (3) 

- Hai hình thức báo cáo tập trung nghiên cứu là vẻ mặt và các động tác cơ 

thể: 
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  + Vẻ mặt là biểu hiện chính của cảm xúc, có nghĩa là thể hiện trên khuôn 

mặt qua mắt, môi. Phương thức biểu hiện bằng nét mặt được hiểu là những 

chuyển động của cơ mặt và đầu. 

  + Các động tác cơ thể được hiểu ở đây là những chuyển động biểu cảm 

chủ yếu bằng tay. Các động tác cơ thể có khả năng biểu thị nhiều ý nghĩa vì nó 

mang những đăc điểm dân tộc, quốc gia và xã hội. 

       B. Ngôn ngữ cử chỉ (nét mặt, động tác cơ thể) trong cuộc sống giao tiếp 
hằng ngày 
      Như chúng ta đã biết ngôn ngữ cử chỉ, cụ thể hơn là nét mặt, các động tác 

cơ thể trong giao tiếp hằng ngày có vị trí rất quan trọng. Dù chỉ là một nụ cười 

không đúng lúc, một cái nhướn mày trong giao tiếp hay một động tác tay thôi 

cũng có tác động tiêu cực hay tích cực với người đối thoại. Một đặc biệt là ngôn 

ngữ cử chỉ ở mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc lại mang những đăc 

điểm riêng, đôi khi gây khó khăn cho người sử dụng. 

  Nhà tâm lí học người Mỹ R.Woodworts đã chia những nét biểu cảm của 

khuôn mặt thành 6 loại: 

1. vui vẻ hạnh phúc 
2. ngạc nhiên 
3. sợ hãi đau khổ 
4. tức giận  
5. khó chịu 
6. khinh thường 

  Khi giao tiếp nét mặt thể hiện những trạng thái cảm xúc trên được biểu 

hiện thông qua các bộ phận trên khuôn mặt. Dưới đâu là sơ đồ miêu tả dấu hiệu 

khuôn mặt trạng thái cảm xúc: (4, tr.98) 

Biểu hiện cảm xúc trên mặt  
Bộ phận trên 

mặt Tức 
giận 

Khinh 
thường 

Khó chịu Sợ hãi Ngạc 
nhiên 

Vui vẻ 

Vị trí trên 
miệng 

Mở Đóng Đóng Mở Mở Đóng 

Vị trí môi Hạ xuống Nâng lên 
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Mắt Mở to; 
nheo lại 

 
Thu nhỏ lại 

 
Mở rất to 

Nheo lại 
Mở to 

Độ sáng của 
mắt 

Sáng Mờ đục Độ sáng không 
được thể hiện 

Sáng 

Vị trí lông 
mày 

Di chuyển ra gốc mũi Hướng lên trên 

Trán Nếp nhăn dựng đứng trên trán và 
gốc mũi 

Các nếp nhăn nằm ngang trên trán 

Sự chuyển 
động của 

khuôn mặt 

Tích cực Đông cứng Tích cực 

  Biểu hiện trên khuôn mặt nói cho ta nhiều điều về người đối thoại, đặc 

biệt trong giao tiếp hằng ngày đôi khi chỉ cần nhìn nét mặt của người đối thoại 

có thể đoán người đó nói gì và đang có cảm xúc gì. Ví dụ đơn giản như khi bạn 

đi phỏng vấn xin việc mọi căng thẳng hay lo lắng sợ sệt sẽ thể hiện rõ rệt trên 

khuôn mặt bạn: mặt đỏ ửng lên, mắt khó tập trung, thậm chí có thể đổ mồ hôi. 

Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả của buổi phỏng vấn. Trạng thái cảm 

xúc trên khuôn mặt có vai trò quan trọng trong nhiều ngành nghề, đặc biệt trong 

ngành ngoại giao. Tại các cuộc đàm phán hay trong các hội nghị trạng thái cảm 

xúc của nhân viên ngoại giao đóng góp một phần quan trọng tới thành công của 

cuộc đàm phán. Một biểu hiện nhỏ của sự căng thẳng hay bối rối cũng làm cho 

cuộc đàm phán đi theo chiều hướng tiêu cực. 

  Bên cạnh nét mặt những động tác cơ thể cũng đóng vai trò không thể thiếu 

trong giao tiếp. Những động tác cơ bản thường được sử dụng trong giao tiếp: bắt 

tay, vỗ vai, nắm chặt tay. Mỗi động tác đều mang một ý nghĩa giao tiếp cụ thể: 

chào hỏi, thể hiện sự thấn thiết, sự yêu thương trìu mến, hay sự căng thẳng. 

Động tác cơ thể là ngôn ngữ giao tiếp rất đặc biệt, nó không mang tính cá thể 

của riêng ai mà mang đặc điểm chung của một vùng, một khu vực, quốc gia ,nó 

mang tính xã hội. Sau đây là một vài ngôn ngữ cử chỉ ở những quốc gia khác 

nhau. 
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  Có thể khẳng định vai trò của nét mặt và những động tác cơ thể trong giao 

tiếp. Biết rõ những điều trên giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của nét mặt và những động 

tác cơ thể từ đó chú trọng hơn khi sử dụng trong đời sống hằng ngày đặc biệt là 

trong giao tiếp với người nước ngoài.      

C. Ngôn ngữ cử chỉ trong học tiếng Nga     
  Phần trên ta đã thấy những giá trị của ngôn ngữ cử chỉ trong tiếng ngôn 

ngữ giao tiếp hằng ngày. Phần này ta sẽ làm rõ tác dụng của loại ngôn ngữ đặc 

biệt này trong học tiếng  Nga, cụ thể  là thông qua việc giải thích và ghi nhớ từ 

mới. Rõ ràng rằng ngôn ngữ cử chỉ (nét mặt, các động tác cơ thể) là ngôn ngữ 

truyền đạt ngắn gọn, đơn giản, quen thuộc, dễ tiếp thu. Điều này hoàn toàn có lợi 

cho việc giải thích từ mới hay ghi nhớ. Như trên đã nói nét mặt và các động tác 

cơ thể là ngôn ngữ rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, phần lớn những từ, 

cụm từ đều có thể biểu hiện một cách dễ dàng bằng cảm xúc trên khuôn mặt, 

những động tác cơ thể đơn giản. Điều này rất hữu ích cho việc học ngoại ngữ nói 

chung và tiếng Nga nói riêng. Ngoài những giờ học trên lớp trong giao tiếp hằng 

ngày khi bắt gặp những động tác đã được minh họa trên lớp về một từ nào đó 

sinh viên dễ dàng liên tưởng với những gì được  học trên lớp, ví dụ: động từ 

chuyển động vẫn gây khó khăn cho sinh viên trong việc sử dụng. Khi  học trên 

lớp giáo viên dễ dàng minh họa bằng động tác cơ thể đơn giản, quen thuộc, từ đó 

sinh viên hiểu bài nhanh hơn cộng thêm với việc những động tác được minh họa 

trên lớp có thể bắt gặp thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày sinh viên có thể 

 
Gật đầu 

 
“Tôi đồng ý” ở hầu hết các quốc gia 
 

Hất đầu ra sau “Tôi không đồng ý” - Hy Lạp, Bungari 
Ngón trỏ cùng ngón 
cái tạo hình tròn để chỉ 
sự ổn thỏa 

“Tốt đẹp hay ổn cả” ở một số nước  
Số 0 hoặc vô dụng tại một số nước ở châu Âu 
Sự sỉ nhục người khác ở Braxin ,LB Nga 
 

Úp bàn tay và vẫy  Gọi nhau ở Việt Nam 

Ngửa bàn tay và vẫy Gọi nhau ở Nga  
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liên tưởng tới bài giảng trên lớp. Điều này giúp sinh viên phân biệt một cách rõ 

ràng nhớ lâu hơn. 

  Một trong những mục tiêu mà giờ học ngoại ngữ hướng tới là làm cho 

sinh viên tạm quên tiếng mẹ đẻ trong thời gian trên lớp. Việc sử dụng ngôn ngữ 

cử chỉ trong giờ học giúp sinh viên hiểu được ngôn ngữ mình đang học một cách 

trực tiếp mà không cần thông qua tiếng mẹ đẻ mà cụ thể ở đây là tiếng Việt. Ví 

dụ trong một giờ học tiếng Nga khi giáo viên giải thích động từ đơn giản như 

писать – thay vì giải thích ngay cho sinh viên bằng tiếng việt giáo viên cầm bút 

và viết gì đó sinh viên vừa dễ hiểu và sinh viên mặc định động tác như vậy là 

biểu thị cho động từ  “писать” mà không cần phải thông qua tiếng Việt để nhớ. 

  Sử dụng các động tác cơ thể trong một bài giảng làm cho bài giảng sinh 

động hơn, gây sự chú ý của sinh viên. Từ phía sinh viên, khi trong một bài giảng 

chủ yếu sử dụng giải thích từ bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Nga dễ gây nhàm 

chán đôi khi còn gây bối rối cho sinh viên trong việc tiếp nhận từ do họ phải 

nghe những câu giải thích đôi khi khá dài về một từ, trong khi việc sử dụng 

những động tác cơ thể lại có thể khiế cho việc giải thích trở nên  ngắn gọn, dễ 

hiểu và rất sinh động, từ đó sinh viên tập trung và thấy hứng thú với bài học hơn.  

  Để kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng ngôn ngữ cử chỉ trong học tập tiếng 

Nga ta sẽ tiến hành bài kiểm tra nhỏ như sau: lần đầu tiên ta đưa ra 10 từ sử 

dụng hai phương pháp giải thích khác nhau bằng lời và bằng ngôn ngữ cử chỉ. 

Yêu cầu giải thích trong khoảng thời gian bằng nhau. Kết quả của bài kiểm tra 

này cho thấy tác dụng của việc sử dụng ngôn ngữ trong giải thích từ. 

  Sau khoảng một đến hai tuần ta tiến hành bài kiểm tra lần hai. Ta tiến 

hành kiểm tra số từ mà sinh viên nhớ sau bài kiểm tra trước đó. Số lượng từ của 

việc giải thích bằng ngôn ngữ cử chỉ nhiều hơn sẽ chứng tỏ tác dụng của ngôn 

ngữ cơ thể trong việc duy trì trí nhớ lâu dài của sinh viên về từ mới. 
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   Trong quá trình tiến hành các bài kiểm tra chuẩn bị từ mới ta có thể thấy 

được ưu điểm cũng như khuyết điểm của việc áp dụng ngôn ngữ cử chỉ vào giải 

thích từ mới. Về ưu điểm, có thể thấy phương pháp này khiến cho việc dạy và 

học trở nên ngắn gọn, đơn giản, gây biểu cảm, đễ tiếp nhận và gần gũi với cuộc 

sống hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm như khó khăn trong việc 

giải thích lớp từ trừu tượng (среда, природа, любовь) hay các lớp từ về địa lý... 

và đôi khi gây khó khăn cho sinh viên khi đoán từ do phải sử dụng nhiều động 

tác gây rối cho sinh viên cũng như người giải thích. 

  Mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng ngôn ngữ cử chỉ vẫn sẽ là 

một phương pháp học đáng được ưu tiên trong quá trình giảng dạy và học tập 

ngoại ngữ nói chung và trong tiếng Nga nói riêng. 

  C. Tổng kết: 
  Ngôn ngữ cử chỉ là phương tiện giao tiếp không thể thiếu trong xã hội. Dù 

trong bất kì hoàn cảnh nào như giao tiếp trong đời sống hằng ngày hay tại những 

buổi lễ trang trọng, ngôn ngữ cử chỉ vẫn khẳng định được vai trò của nó. 

  Trong học tập tiếng Nga, ngôn ngữ cử chỉ là một phương pháp đơn giản 

nhưng hiểu quả thực tiễn khá cao, ngày càng chứng tỏ sự cần thiết trong việc học 

tập.  

             TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Cử chỉ giao tiếp. Viện tâm lí học. 
2. Kadaroseeva O.M. Văn hóa giao tiếp, Nxb.“Pholinta-Nauka” 
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ẨM THỰC NGA – THƯỞNG THỨC VÀ SUY NGẪM 

 Kiều Kim Cúc – Lớp 4N-08 

I. Dẫn nhập                                                                                    

Mỗi một quốc gia, dân tộc trên thế giới đều mang trong mình những đặc 

điểm địa lí, lịch sử hình thành, phát triển, cảnh quan thiên nhiên và những nét 

văn hóa, truyền thống riêng. Và ẩm thực là một khía cạnh của văn hóa đặc trưng 

cho mỗi nước, là niềm tự hào của cả dân tộc đó. Ví dụ như khi nói đến món sushi 

là ta nghĩ ngay đến xứ sở mặt trời mọc - Nhật Bản, nói đến món kim chi là nói 

đến Hàn Quốc; nem, bánh chưng - niềm tự hào của Việt Nam thì súp củ cải đỏ, 

bánh mì đen, shashlyk (шашлык), salad Nga, rượu vodka, kvas… là những món 

ăn độc đáo chỉ có ở Nga - xứ sở bạch dương. Mặc dù chưa một lần được đặt chân 

lên mảnh đất ấy, nhưng theo tôi, việc tìm hiểu về  ẩm thực của Nga là rất cần 

thiết vì nó sẽ cho ta kiến thức rộng hơn về đất nước Nga – nơi có cảnh quan 

thiên nhiên tươi đẹp, nơi có những con người hăng say lao động, yêu quí những 

thành quả lao động và tạo nên những món ăn bổ dưỡng và đầy tinh tế.  

II. Nội dung                                                                                                     

Bản thân tôi cũng may mắn có dịp được thưởng thức một số món ăn của 

Nga trong thời gian làm việc ở một nhà hàng bán đồ ăn Nga trên đường Tô Ngọc 

Vân. Nguyên liệu và cách chế biến không hoàn toàn giống những nguyên liệu ở 

nước ta  nhưng rất ngon miệng, và khá hợp với khẩu vị của người Việt. Và bây 

giờ, xin mời các bạn hãy cùng tôi thưởng thức những một số món đặc sắc này 

nhé. 

1. Bàn ăn và những món ăn truyền thống                                                                                          

Khác với người Việt, trong một bữa ăn cơ bản của người Việt, các món ăn 

gồm có canh (rau), thịt (cá), nước mắm được dọn trên một mâm và được ăn cùng 
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một lúc thì ở Nga, một bữa ăn Nga truyền thống có 3 món và thường ăn từng 

món theo trật tự nhất định.  

Món thứ nhất, thông thường là súp sẽ được dọn ra. Trời lạnh, súp thường 

được nấu với nước ninh xương hoặc nước thịt hoặc nấu với sữa, nếu trời nóng, 

người ta nấu súp bằng nước kvas (квас) làm từ lúa mạch hoặc là dùng nước củ 

cải đỏ. Món súp thông dụng nhất ở Nga là “shchi” (щи), súp được làm từ bắp cải 

tươi hoặc nấu với dưa cải bắp, với thịt, rau tươi và váng sữa (сметана). Từ xưa 

đã có câu tục ngữ: “Щи да каша - пища да наша”. Và sau những giờ làm việc 

vất vả, một đĩa súp nóng hổi, thơm ngon sẽ giúp lấy lại sức lực nhanh chóng. 

Nhưng tôi quan sát thấy, có nhiều người Nga, người Ucraina, người Việt thường 

hay thích ăn súp củ cải đỏ hơn. Tên tiếng Nga của súp củ cải đỏ là "борщ" - từ 

này xuất phát từ ngôn ngữ cổ xứ Slavơ "бърщь" - свёкла (củ cải đỏ). Súp củ cải 

đỏ tuy là món ăn yêu thích của người Nga, nhưng đó lại là món ăn truyền thống 

của nước “anh em” Ukraina. Củ cải đỏ đóng vai trò là thành phần chủ yếu tạo 

nên màu sắc cũng như hương vị đặc trưng của món súp nổi tiếng này. Cách nấu 

súp củ cải đỏ nhanh nhất là bạn chỉ cần cho củ cải đã thái nhỏ vào nước xương 

ninh và thêm vài lá nguyệt quế vào nữa là xong. Nhưng bạn cũng nên chú ý nhé, 

nên chọn loại củ cải đỏ là có vỏ và ruột đều là màu đỏ, tóm lại là đỏ toàn phần, 

chứ đừng nên dùng loại củ cải bé, hơi tròn có vỏ màu đỏ nhưng ruột bên trong lại 

trắng. Màu của món súp sẽ không đẹp mắt. Khi ăn súp, người ta thường nhâm 

nhi những mẩu bánh mì đen. Một món bánh độc đáo của Nga được làm từ bột mì 

đen được ủ chua. Ở Nga, bánh mì đen được ví như cha ruột của mỗi  người vậy. 

Tuy nhiên, theo ý kiến của cá nhân tôi, ăn bánh mì đen phải chấm với nước sốt 

(соус) thì ngon tuyệt.  

     Sau món súp  thường là các món cá hoặc thịt, thường có thêm rau quả tươi 

hoặc khoai tây, salat (салат), pelmeni (пельмени). Ở Nga có rất nhiều sông, hồ, 

rừng rậm nên trong ẩm thực của nước này có một lượng lớn các món ăn từ cá, 

thịt rừng, nấm và quả rừng. Ví dụ như món thịt cừu nướng xiên shashlyk 
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(шашлык). Theo truyền thống, món ăn này được làm bằng thịt cừu nhưng người 

ta cũng có thể nướng bằng thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm hoặc cá tầm. Điều quan 

trọng nhất là cá, thịt phải tươi ngon và được chế biến cẩn thận, thời gian ướp gia 

vị cũng quan trọng để đảm bảo hương vị thơm ngon cho món ăn. Người ta 

thường làm thành một xiên thịt đã tẩm gia vị và đem nướng bằng than hoa. Món 

ăn này thường được chấm với váng sữa (сментана). Khi ăn món này, tôi thấy 

hơi giống món thịt nướng, giống món thịt quay ở Việt Nam. 

     Một món ăn khác khá thú vị, hương vị của nó khá giống món sủi cảo của 

Trung Quốc. Đó là món pelmeni (пельмени). Món ăn này được người dân ở 

vùng Sibiri yêu thích. Pelmeni được làm từ bột nhào thịt, người ta ăn nó với 

trong món thứ nhất với súp hoặc trong món thứ hai cùng với kem, bơ, hoặc dấm. 

Một trong những tục lệ quan trọng của pelmeni đó là việc nặn “chiếc bánh 

Pelmeni hạnh phúc”. Trong viên pelmeni cuối cùng người ta đặt vào nhân ớt, 

đồng xu hoặc thậm chí là cúc áo. Nhồi nhân cho pelmeni có thế tùy thích. Ăn 

pelmeni đầy bột, nguyên vẹn - có hạnh phúc, pelmeni nhân rau - có niềm vui, 

nhân là ớt - có tình yêu, nhân đường - có một năm dễ dàng, may mắn. Còn 

pelmeni mà có đồng xu thì hứa hẹn sẽ giàu có. Một truyền thống rất thú vị nữa 

có liên quan tới nghi thức từ Sibiri. Pelmeni của Sibiri thường được để lên bàn 

chỉ trong một bát lớn - thể hiện cảm tình của chủ nhà với khách và mong giữ 

khách ở nhà mình càng lâu càng tốt. Nếu người chủ nhà mang cho mỗi khách 

một bát nhỏ, nó có thể được cho rằng, người chủ muốn tránh sự có mặt của 

người ở bàn. Người Nga còn có những giải thích thú vị về pelmeni. Nếu như bạn 

mơ thấy mình đang ngồi ở bàn đầy pelmeni, điều đó hứa hẹn một cuộc gặp với 

người bạn thân. Nếu mơ thấy mình nặn pelmeni thì có nghĩa là anh ta không có 

gia đình đầm ấm. Cô gái mà mơ thấy mình làm pelmeni không thành công, thì 

chứng tỏ rằng người yêu hiện tại của cô là một người khó tính trong ăn uống. 

Một món ăn khá phổ biến trên bàn ăn của người Nga đó là khoai tây. Ở 

Nga, khoai tây được biết đến từ cuối thế kỉ XVII nhờ vua Piotr Đệ nhất, người ta 
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mang nó về từ Hà Lan. Hiện nay, khoai tây đã trở thành thực phẩm chính trong 

tất cả các gia đình Nga, có tới hơn 1000 món ăn có thể làm từ khoai tây: khoai 

tây chiên, luộc, nhồi nấm và thịt… Khi còn đi làm ở  nhà hàng Budmo (trong 

tiếng Ucraina nghĩa là: chúc sức khỏe), tôi ấn tượng với món khoai tây chiên 

kiểu nông thôn. Món ăn này thú vị ở chỗ, khoai tây không cần gọt vỏ, chỉ cần 

rửa sạch và chiên lên với bơ. Món này dùng để ăn kèm.  

            Nếu như món nhiều đạm, nhiều dầu, bơ làm bạn mau no thì bạn nên dùng 

thêm các món ăn làm từ rau củ. Những món này không chỉ giúp tiêu hóa tốt, mà 

còn  làm giảm hấp thụ cholesteron, kích thích khẩu vị. Món tôi muốn nhắc đến 

đó chính là món salat Nga - một món được rất nhiều người Việt ưa chuộng. 

Những nguyên liệu để chế biến món ăn này cũng không khó để tìm thấy ở chợ 

của ta: cà rốt, trứng gà, thịt hun khói, đậu Hà Lan, dưa chuột, hành tây, ngô hạt, 

xà lách, cà chua, có thể có cá hồi, cá ngừ đóng hộp, sốt Mayonaise, dầu ăn, khoai 

tây… Các loại rau củ được luộc, cắt hạt lựu rồi trộn với sốt mayonaise, xà lách 

và cả chua để trang trí cho đẹp mắt. Cách làm món này khá đơn giản tuy nhiên 

món có ngon hay không phụ thuộc vào loại mayonaise bạn chọn. Sau khi hoàn 

thành món trộn này, bạn nên để vào trong tủ một lúc thì khi bỏ ra ăn sẽ thơm, 

mát hơn nhiều. Khi thưởng thức món salad đầy màu sắc, sắc đỏ của cà rốt, cà 

chua, sắc vàng của khoai tây, trứng, sắc xanh của dưa chuột, xà lách, đậu Hà Lan 

quyện cùng sắc trắng ngà của nước sốt mayonaise. Màu sắc đó không chỉ kích 

thích thị  giác mà còn kích thích vị giác của người ăn. Đó cũng là món ăn phổ 

biến, ngon và dễ làm nhất của Nga.                                                                                                                 

    Sau khi ăn xong các món chính, người Nga thường uống trà hoặc cà phê 

và thưởng thức bánh ngọt. Người Nga thường không sử dụng cốc để uống trà. 

Họ dùng một bộ chén bằng sứ để thưởng thức trà. Đặc biệt là, nếu như ở Trung 

Quốc, Nhật, Anh… trà được rót ngay từ ấm trà ra và uống liền thì ở Nga, trà 

thường được pha loãng ra, do đó ngoài bộ ấm chén pha trà, khi thưởng thức trà 
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Nga cần phải có hũ đựng nước sôi riêng. Trước đây, người ta sử dụng ấm 

samovar để thực hiện chức năng này. 

        Ngày nay, có thể thay thế bằng các bình giữ nhiệt, siêu để thay thế.  Một 

điểm đặc biệt nữa trong cách thưởng  thức trà của người Nga là họ thường dùng 

những lát chanh mỏng để tăng hương vị cho trà. Toàn thế giới đều biết rằng, trà 

dùng với chanh là phát minh của người Nga và cách thưởng thức này gọi là “Trà 

Nga”. 

Bộ đồ uống trà bằng sứ, một chiếc ấm đựng nước nóng samovar hiện đại, 

trà và chanh, đôi khi có cả đường là những thành phần cần thiết để thưởng thức 

trà đúng kiểu Nga. Trong khi uống trà, họ thường ăn bánh ngọt: bánh blin, bánh 

nướng pirog (пирог). Phần lớn các loại bánh được làm từ bột mì, trứng, sữa, 

đường, nhân bên trong thì đủ loại: mứt, hoa quả, phomat… Tôi chưa được 

thưởng thức món bánh pirog nhưng mà món bánh Napoleon thì ngon tuyệt: ăn 

rất mát, không quá ngọt, không quá ngậy… và rất thích hợp khi dùng với trà. 

         Họ cũng có thể sẽ vừa trò chuyện vừa uống cà phê sau bữa ăn. Cà phê của 

Nga có đặc điểm là được pha rất loãng, đến nỗi người ta có thể uống đến một lít 

cà phê là chuyện bình thường. 

     Đó là một bữa ăn truyền thống của Nga. Còn ngày nay, cũng tùy theo 

hoàn cảnh mà mỗi gia đình có những cách bày trí các món ăn riêng. Đặc biệt, khi 

đón tiếp khách thì cả người Nga cũng rất chu đáo chuẩn bị các món đặc biệt khác 

nữa. Chính vì thế mà người Nga vẫn thường được ví là những con người nồng 

hậu, tình cảm và hiếu khách. Tôi đã từng nghe một bác người Ucraina kể rằng: 

Để đón tiếp các vị khách quí, đặc biệt thì người Nga vẫn thường dùng bánh mì 

và muối. Vị khách sẽ lấy một mấu bánh mì, chấm muối và ăn nó. Nghi lễ này đã 

trở thành biểu tượng cho việc làm quen với những giá trị cơ bản cuộc sống của 

người họ gặp. Nó đồng thời thể hiện việc bắt đầu mối quan hệ hữu nghị và sẵn 
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sàng ăn cùng chủ nhà “một pút muối”, tức sẵn sàng chia sẻ tai họa, khó khăn và 

niềm vui trong cuộc sống. 

   Tục lệ đón khách bằng bánh mì muối đã quen thuộc với người dân Nga từ 

rất lâu. Trong quan niệm của họ, bánh mì thể hiện mong muốn giàu có, sung túc, 

còn muối thể hiện sự bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng và sức mạnh của 

kẻ thù. Tiếp đãi khách bằng bánh mì muối tức là mối quan hệ giữa khách và chủ 

nhà rất thân thiện và tin cậy. Nếu từ chối ăn bánh mì muối thì nó được coi là một 

sự bất lịch sự. Vì vậy, không phải vô cớ mà người Nga thường nói: “Đến cả vua 

cũng không từ chối bánh mì muối”. Sự hiếu khách, hào phóng cũng được gọi là: 

“хлебосольство”. Cách gọi “bánh mì-muối” tại Nga là cách gọi cho cho sự tiếp 

đãi. Lời mời “bánh mì- muối” là hình thức mời tới dự tiệc. Ngày nay, người ta 

thường chúc nhau ở bàn ăn “приятного аппетита” còn trước kia người ta nói” 

Хлеб дa соль”. Câu chúc này có một ý nghĩa đặc biệt, đó là xua đuổi mọi điều 

xấu đi. 

     3. Thức uống truyền thống   

      Người Nga hay có thói quen uống trong bữa ăn chính. Họ có thể uống 

rượu hoặc nước ngọt. Tuy nhiên hai thức uống quen thuộc, ngon và phổ biến 

nhất trên các bàn ăn của họ là rượu Vodka và nước Kvas. 

      Rượu cũng giống như bất cứ loại thuốc khác. Uống ít và điều độ thì tốt, 

nhưng thêm một chút là thành thuốc độc. Điều này đặc biệt đúng đối với loại 

rượu truyền thống Vodka (водка) của người Nga. Vodka vốn là thứ đồ uống của 

những người nông dân dùng để giữ ấm cơ thể trong những mùa đông giá rét ở 

Nga. Vodka là loại rượu chưng cất trong vắt, thường là không màu (trừ phi pha 

thêm hương liệu) và có độ cồn khá cao. Nguyên liệu để sản xuất vodka thường là 

khoai tây, hoặc một số loại ngũ cốc (lúa mạch đen, tiểu mạch), lên men. Vodka 

từ khoai tây thì có vị hơi chát hơn và không dịu như Vodka lúa mạch. Vodka vốn 

được sản xuất ở Nga từ thế kỷ XII, ngay tên gọi của nó cũng có nghĩa là rượu 
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mạnh, từ vodka theo tiếng Nga nghĩa là “ít nước” mà nhiều cồn. Theo truyền 

thống tại Nga, vodka thường được cất vào ngăn đá cho thật lạnh rồi mới lấy ra 

uống (uống nguyên chất sau khi làm lạnh), thỉnh thoảng có cho thêm ớt. Mặc dù 

bia đang ngày càng trở nên phổ biến, nhưng người ta chỉ coi nó là thứ đồ giải 

khát và không thể đọ nổi với Vodka. Một loại rượu nổi tiếng và được ưa chuộng 

như vậy, dĩ nhiên là nhiều nơi trên thế giới đua nhau sản xuất. Họ làm cho công 

thức của Vodka bị biến đổi, vì vậy, chất lượng rượu giảm sút. Dĩ nhiên, nước 

Nga luôn chú ý đấu tranh bảo vệ thương hiệu Vodka của mình. Thế kỷ XX đã để 

lại dấu ấn của mình trong lịch sử phát triển rượu Vodka. Có thể nói rượu Vodka - 

đó là niềm tự hào của người Nga. 

       Nếu như Vodka là thứ đồ uống ưa thích trên bàn ăn của cánh đàn ông thì 

Kvas lại rất hợp với phụ nữ và trẻ em. Kvass hoặc Kvas (квас) (mượn từ từ 

“kwas” trong tiếng Ba Lan nghĩa là axít). Đây là loại đồ uống được sản xuất từ 

quá trình lên men tự nhiên của bánh được làm từ lúa mì, lúa mạch đen hoặc lúa 

mạch, đôi khi còn kèm theo hương vị trái cây, nho khô hoặc bạch dương nữa. 

Kvas thường không được lọc, khi uống, nó vẫn còn nấm men, thêm hương vị 

tuyệt với cũng như hàm lượng vitamin B khá cao. Kvas là thức uống rất phổ biến 

ở Nga, Belarus, Ukraina, Ba Lan và các vùng Trung và Đông Âu cũng như các 

quốc gia thuộc Liên xô cũ như Uzbekistan. 

 Một cựu sinh viên Việt Nam đã chia sẻ: “Cho đến lúc này, sau gần 20 năm 

xa cách, vẫn chẳng ai trong chúng tôi có thể quên được hương vị loại nước uống 

này của nước Nga xa xôi”. Người Nga yêu nước kvas của họ vì đó là thứ nước 

truyền thống, thứ nước bổ dưỡng… nhưng những sinh viên Việt Nam từng sống 

trên nước Nga, họ yêu mến nước kvas còn vì một lý do rất “dễ thương”: “Khi 

các ki ốt nhỏ bắt đầu mở cửa bán kvas nghĩa là mùa hè đã đến, là nắng dịu dàng 

ấm áp xua đi những ngày đông rét mướt, những ngày tuyết tan lầy lội. Còn gì 

tuyệt vời hơn khi được mặc váy hoa, thả chân trần, đứng uống ly kvas mát lạnh, 

ngây ngây men say, thơm thơm mùi nắng, dưới những tán lá phủ rợp màu xanh 
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non ngọt ngào”. Không chỉ là một thức uống giải khát ngon, kvas còn được yêu 

thích bởi giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá: “Kvas 

có tác dụng như sữa chua đặc, và axit chua. Kvas giúp điều hòa hoạt động giữa 

ruột và dạ dày, ngăn ngừa những vi khuẩn gây bệnh, tăng cường quá trình trao 

đổi chất và có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch. Những khả năng chữa bệnh của 

kvas là nhờ hàm lượng axit sữa, vitamin, axit amin tự nhiên, các loại đường và 

nguyên tố vi lượng có trong đó”. Tôi cũng đã may mắn được uống kvas, nó có vị 

ngọt mát, hơi cay cay, hơi say say và có thể nói là ngon hơn bất kể loại nước 

ngọt đóng chai nào hiện nay. Nếu  như kvas được bán phổ biến ở Việt Nam, tôi 

tin chắc rằng các bạn rằng các bạn sẽ yêu thích món nước uống này như tôi vậy. 

III. Kết luận                                                                                                    

    Vậy là chúng ta vừa trải qua một cuộc hành trình quanh bàn ăn của xứ sở 

Bạch Dương. Từ món súp củ cải đỏ nóng ăn với bánh mì đen, đến món pelmeni 

hạnh phúc, thịt cừu nướng đậm đà chấm nước sốt, ăn kèm váng sữa, salat Nga 

với đầy màu sắc, cùng nhâm nhi tách trà cùng bánh ngọt Napoleon. Cùng trò 

chuyện tâm tình trên một bàn ăn đầy hương thơm, màu sắc và lắng nghe “Tình 

ca du mục”, “Triệu đóa hoa hồng”… thì dường như mọi mệt mỏi, lo lắng của 

cuộc sống đời thường  đều tan biến. Chỉ còn lại đây một cảm giác yên bình như 

đang lạc vào một xứ sở thần tiên. Nơi có “Sông Đông êm đềm”, có sông Vonga 

hiền hòa tơi mát cho vùng “Đất vỡ hoang” để cây lúa mì mọc lên tươi tốt. Thiên 

nhiên Nga  tươi đẹp, con người Nga yêu lao động, nhân hậu, cởi mở và mến 

khách. Đó là cảm nhận của cá nhân tôi. Hi vọng những thông tin tôi thu thập 

được trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả những quan sát của bản thân 

tôi trong thời gian làm việc được chia sẻ trên đây đã giúp các bạn hiểu được 

phần nào nét đẹp trong ẩm thực đậm đà bản sắc văn hóa của xứ sở bạch dương. 

Nếu như bạn còn hoài nghi về những điều này thì hãy ghé qua nếm thử các món 

ăn Nga tại các nhà hàng bán đồ ăn Nga ngay tại Hà Nội ở các địa chỉ: Nhà hàng 
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“Giấc mơ nhỏ” số 9 Phạm Sư Mạnh, nhà hàng “Ngoại ô” - 19 Nguyễn Gia 

Thiều, nhà hàng “Budmo” - 61 Tô Ngọc Vân hoặc quán ăn Nga-Việt - 93 Quán 

Thánh. 
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TRUYỆN NGẮN “MUMU” CỦA IVAN TURGENEV - 

BẢN CÁO TRẠNG CHẾ ĐỘ NÔNG NÔ NƯỚC NGA 

                               Nguyễn Thị Thúy Hòa & Nguyễn Thị Lý – Lớp 1N08 

I. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Mumu” của Ivan Turgenev 

      Văn học Nga thế kỷ XIX là một trong những nền văn học phong phú và 

tiên tiến nhất của nhân loại. Là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của thế 

giới. Nó phát triển đến đỉnh cao với những ngôi sao chói lọi như Puskin, 

Turgenev, Bielinxki… Những tác phẩm của tác giả này là những mẫu mực tinh 

hoa của nền nghệ thuật hiện đại và có ảnh hưởng lâu dài, sâu rộng đến các nền 

văn học khác trên thế giới. Chúng ta có thể kể đến “Chiến tranh và hòa bình” 

của L.Tônxtôi, “Cha và con” của Turgenev, “Ông chủ hiệu đám ma” của 

Pushkin, “Người mẹ” của M. Gorki, “Số phận con người” của M.Solokhov…. 

      Văn học thời kỳ này chứa đựng những tư tưởng tiên tiến của thời đại. Đó 

là lòng yêu nước nhiệt thành, khát vọng tự do, dân chủ, tinh thần nhân đạo cao cả, 

tư tưởng phê phán, tố cáo xã hội sâu sắc. Chính những tư tưởng này đã tạo tầm 

vóc thế giới cho văn học Nga. 

       Không những thế văn học thế kỷ XIX luôn luôn gắn liền với cuộc đấu 

tranh giải phóng của nông nô Nga. Có thể nói chưa có nơi nào trên thế giới mà 

văn học lại gắn bó mật thiết với công cuộc vận động cách mạng như ở Nga. 

Chính phong trào cách mạng phát triển liên tục là mảnh đất màu mỡ cho văn học 

Nga ra đời, trưởng thành và phát triển. Nga đóng vai trò hết sức quan trọng trong 

việc thức tỉnh nhân dân, thức tỉnh thời đại, trở thành vũ khí sắc bén, diễn đàn 

công khai chống lại chế độ nông nô và chế độ chuyên chế. (1)                                       

Chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh, tư tưởng của các nhà văn trong 

các tác phẩm của họ. Để hiểu rõ hơn về chế độ nông nô chuyên chế chúng ta sẽ 
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cùng đi vào tìm hiểu và phân tích rõ hơn chế độ này trong tác phẩm “Mumu” của 

nhà văn Turgenev. 

II. Ivan Turgenev và tác phẩm “Mumu”  

1. Tác giả Ivan Turgenev (1818-1883) 

         Ivan Turgenev là một nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga thế kỷ 

XIX. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Oryol. Cha ông - Sergei 

Nicolaevich Turgenev - là đại tá kỵ binh trong quân đội Nga hoàng, ông mất 

năm Ivan 16 tuổi. Mẹ của Turgenev là bà Varvara Petrovna Lutovinova, một phụ 

nữ có học, thông minh, chăm lo đến việc học hành của con cái nhưng đối xử tàn 

nhẫn, khắc nghiệt với nông nô. Hình ảnh bà mẹ khó tính ấy đã khắc sâu trong 

tâm khảm ông và được ông thể hiện trong nhiều tác phẩm sau này.  

         Ivan Turgenev sáng tác văn học từ rất sớm. Năm 1846 ông viết truyện ký 

đầu tiên nhưng tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết đến sau tập 25 truyện ngắn 

“Bút ký người đi săn”, tập sách nói về thiên nhiên nước Nga và cuộc sống, phẩm 

chất của những người nông nô bằng phong cách viết theo chủ nghĩa hiện thực và 

phản ánh tư tưởng chống chế độ nông nô của ông.   

         Năm 1852 sau bài điếu văn lễ tang Gogol, ông bị bắt giam gần một tháng 

và đưa về quản thúc ở trang trại hơn một năm. Tại đây ông viết “Mumu” (1954) 

tố cáo chế độ nông nô (2). 

2. Phân tích nhân vật Gerasim 

          Trong truyện, Gerasim là nhân vật chính, anh sống ở nông thôn, và được 

bà chủ đưa lên thành phố Matxcơva làm người quét sân. Với vóc dáng cao to, 

thân hình vạm vỡ, chắc nịch thêm vào đó anh sở hữu chiều cao đáng nể làm mọi 

người lúc đầu tiếp xúc cảm thấy kinh ngạc, rất sợ hãi anh, và luôn tránh xa anh. 

Tuy nhiên, với sự gọn gàng của mình ở mọi nơi, ngay cả với căn phòng nhỏ của 

mình, anh tự sắp xếp tất cả theo ý của mình, dùng ván cây sồi để đóng thành 
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giường, bàn và ghế. Căn phòng nhỏ của anh được khóa kĩ bằng ổ khóa, chìa 

khóa được anh giắt bên dây lưng đeo bên mình. Với tính cách chỉn chu trong 

công việc, luôn hoàn thành nhanh chóng các công việc được giao như cày ruộng, 

cắt cỏ, đập lúa, làm việc đến nơi đến chốn, cộng thêm khả năng làm việc rất 

siêng năng anh đã dần dần làm cho mọi người ngày một yêu quý mình.Với tài 

năng thiên bẩm của mình, Turgenev đã làm nổi bật hình tượng của anh trong xã 

hội bởi thủ pháp nghệ thuật so sánh tài tình. Với những hình ảnh chân thật, giản 

dị, gần gũi với cuộc sống con người, anh hiện lên như một anh hùng lực lưỡng. 

Đôi vai của anh được tác giả so sánh như chiếc đòn bẩy cứng rắn, cơ bắp thuôn 

dài, chắc nịch, dẻo dai, khỏe mạnh. Khi anh làm việc anh giống như một nhân 

vật đầy quyền lực, có thể làm được mọi chuyện bằng sức lực của mình. Cuộc 

sống cứ bình yên trôi đi và Gerasim cảm thấy thật buồn tẻ, anh cảm thấy chán 

ghét đời sống đô thành, muốn trở về quê hương, về với những cánh đồng cỏ bao 

la, nơi anh có thể tự do làm việc thoải mái. Đồng thời với căn bệnh bẩm sinh, từ 

nhỏ anh đã bị câm và điếc nên càng làm cho việc giao tiếp của anh với mọi 

người càng khó khăn. Anh không thể giao tiếp bình thường với mọi người xung 

quanh, mỗi lần giao tiếp, theo bản năng của mình anh chỉ nói ú ớ mấy câu 

“ơ...ơ…ư…ư…”. Chính bởi vậy anh luôn đắm chìm vào thế giới của riêng mình. 

Thế giới nội tại nơi anh quan trọng hơn và lớn hơn những gì xảy ra bên ngoài. 

Tuy thiệt thòi trong ngôn ngữ giao tiếp nhưng anh không lấy đó làm buồn, anh 

vẫn luôn bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người, đặc biệt là với cô gái Tachiana 

và chú chó Mumu. Với Tachiana anh bộc lộ tình cảm đặc biệt của mình khi đem 

lòng yêu cô. Anh luôn dõi theo cô, bảo vệ cô khỏi sự bắt nạt, xúc phạm của 

những người khác. Tình cảm anh dành cho cô là thứ tình cảm chân thành, thanh 

khiết, sự nồng hậu của tinh thần, sẵn sàng quên mình vì tình cảm thiêng liêng, 

cao cả. Thế giới tinh thần nơi anh tuy khuất kín nhưng rất giá trị: trọng danh dự, 

tinh thần thanh khiết, lòng can đảm, sức sống tươi trẻ. Và đối với anh thế giới 

tinh thần là quan trọng nhất. Tuy nhiên tình cảm anh dành cho Tachiana không 
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đạt tới kết quả cuối cùng như anh mong muốn. Chính chế độ nông nô đã phá vỡ 

hạnh phúc của anh và thực hiện hành động đó chính là bà chủ, người đã mang 

anh lên Matxcova làm việc. Chuyện tình cảm với Tachiana kết thúc, anh buồn bã 

định ra bờ sông tự tử, nhưng thật may mắn, cuộc sống đã không bất công với anh, 

đã cho anh gặp Mumu, một chú chó thông minh, dễ thương với đôi tai dài và đôi 

mắt đầy biểu cảm. Anh rất yêu quý Mumu, đặc biệt quan tâm tới nó, chăm sóc 

nó như mẹ chăm sóc con. Đi đâu, làm gì Mumu cũng theo sát anh, luôn quan tâm, 

sẻ chia với anh mọi buồn vui trong cuộc sống. Mumu như một người bạn tâm 

tình, tri kỷ đối với anh. Những ngày bên Mumu là những ngày hạnh phúc nhất, 

vui vẻ nhất dành cho anh. Cứ nghĩ cuộc sống vui vẻ, có ý nghĩa này sẽ kéo dài 

vô tận nhưng không phải vậy. Một lần nữa chế độ nông nô bóc lột lại cướp đi 

niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh. Khi bà chủ phát hiện ra Mumu, cố gắng gọi 

nó, chơi đùa với nó nhưng nó không nghe. Bà cảm thấy rất tức giận, muốn bán 

và giết Mumu ngay lập tức. Một lần nữa anh đứng bên bờ tuyệt vọng. Mâu thuẫn, 

xung đột bắt đầu hình thành trong anh: giết Mumu hay không? Anh là con người 

có bổn phận, trách nhiệm và kỷ luật, anh một người đầy tớ đang đi làm thuê cho 

bà chủ, bổn phận của anh là làm tất cả những gì bà chủ giao cho. Bởi vậy lúc đầu 

anh nghĩ trừ khử Mumu là bổn phận của một người mẫu mực, anh biết là ác 

nhưng đó là bổn phận của anh và anh buộc phải làm. Đây là hành vi của một con 

người mẫn cán. Trong lúc về nhà có thời gian bình tâm, suy nghĩ lại, anh đã cảm 

thấy thật chua xót, việc giết Mumu chính là một tội ác. Anh là một người cả nghĩ, 

bởi vậy anh cảm nhận được sự khinh thị của người đời dành cho anh, anh nghĩ 

chỉ cần hoàn thành tốt công việc bà chủ giao thế là ổn nhưng suy xét cho cùng bà 

chủ vẫn là người bóc lột, sở hữu anh. Anh chiêm nghiệm và nhận ra bà chủ đã 

làm tổn hại lòng nhân đạo của anh, anh là một người tội lỗi vì đã giết đi một 

người bạn trung thành và tin cậy của mình. Trong tiềm thức sâu thẳm của anh 

lóe lên một tia sáng: anh cần phải ra đi, ra đi để thoát khỏi chế độ nông nô đã áp 

bức anh, ra đi để anh chuộc lại lỗi lầm của minh với Mumu. Anh đã nhận ra ai là 
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người tốt và ai là người xấu: Mumu, Tachiana là người tốt; Kapiton, Gavrila là 

người xấu. Bà chủ là một kẻ đạo đức giả, bà đã dùng mọi quyền lực của mình để 

phá hủy hạnh phúc người khác, nhưng người đáng được hưởng hạnh phúc. Sau 

khi bỏ về quê trong đêm tối, Gerasim đã ở một mình, anh không muốn ở với ai 

cả. Anh muốn dành trọn trái tim của mình cho Tachiana. 

3. Phân tích nhân vật Tachiana 

Tachiana - nhân vật nữ chính trong chuyện. Cô là một người thợ giặt làm 

công cho bà chủ. Với độ tuổi không còn trẻ, thân hình nhỏ nhắn, gầy guộc, tóc 

vàng với một nốt ruồi bên má trái, theo tí ngưỡng Nga cổ thì nốt ruồi đó là một 

điềm xấu và báo hiệu số phận bất hạnh. Từ nhỏ cô đã làm công giặt giũ cho nhà 

bà chủ, cô làm việc nhiều tới mức nhan sắc của cô mau chóng bị phôi pha. Với 

số tiền lương ít ỏi cùng với không có bà con thân thích bởi vậy cô hoàn toàn phụ 

thuộc vào bà chủ, cô rất sợ bà, luôn làm nhanh chóng những công việc của mình. 

Cô hoàn toàn mất đi quyền làm chủ số phận của mình.                                              

         Vì lẽ gì? Tại sao lại vậy? Nguyên nhân chính cũng chỉ vì cô là một nông 

nô, nông nô không có quyền thoát khỏi cuộc sống đã định, không thể tự quyết 

định mình làm việc như thế nào? Mình sống như thế nào? Định hướng cuộc đời 

mình ra sao? Mình thích ai? Ghét ai? Vì là nông nô, vị thế của người phụ nữ 

càng bị hạ thấp, cuộc sống nông nô đã làm hại ý chí, lòng quyết tâm và sự quyết 

đoán của cô. 

Khi gặp Gerasim, cô luôn cảm thấy sợ hãi và không muốn chạm mặt anh. 

Lúc đầu Gerasim cũng không chú ý tới cô, cười khi cô sợ hãi đi ngang qua anh. 

Sau đó anh dần dần chú ý tới cô, mời cô ăn bánh và luôn theo sát, bảo vệ cô khỏi 

bị bắt nạt. Tất cả mọi người đều biết Gerasim thích cô và anh cũng đã đề nghị 

với bà chủ cho cưới cô. Nhưng thật trớ trêu cô đã trở thành trò tiêu khiển trong 

tay bà chủ. Khi những người cùng hội cùng thuyền nhà bà chủ bày mưu bảo 

Tachiana giả vờ say, lúc đầu cô không chịu, nhưng sau đó cô chấp nhận và việc 
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đó đã góp một phần lớn khiến kế hoạch của bà chủ thành công mĩ mãn. Nếu là 

một người có ý chí, cô sẽ không làm người say rượu, sẽ không lừa Gerasim 

nhưng cuộc sống nô lệ đã làm tiêu tan ý chí tự do của con người, ý chí trở thành 

chính mình. Bản ngã của con người đã bị đánh mất, con người đã phó thác cuộc 

đời mình cho số phận, không đấu tranh giành lại quyền tự do cho minh. 

4. Cuộc gặp gỡ của Gerasim với chú chó Mumu 

Mumu là chú chó dễ thương mà Gerasim đã tìm thấy khi anh đưa tiễn 

Tachiana và Kapiton về quê. Vì bị câm nên anh gọi chú chó là Mumu. Chú còn 

nhỏ lắm, rất yếu, và với sự nuôi dưỡng của Gerasim chú phục hồi nhanh chóng. 

Gerasim chăm sóc và nuôi dưỡng chú như một người bạn thân của mình. Hàng 

ngày chú đùa giỡn, vui chơi bên cạnh cậu chủ của mình. Gerasim quét dọn sân 

thì Mumu nằm bên bậc cầu thang, cắn chiếc gậy con. Mọi việc vẫn sẽ tốt đẹp 

như vậy nếu như Mumu không gặp bà chủ. Khi bà chủ nhìn thấy Mumu, bà rất 

ngạc nhiên, bởi bà chưa nhìn thấy nó bao giờ. Bà vẫy gọi nó, nó đứng yên một 

chỗ, bà tiến lại gần nó, nó giật lùi về sau, bà tiến gần hơn nữa, nó nhe răng, bắt 

đầu sủa và muốn bỏ chạy. Chính những cách xử sự này của nó đã làm bà tức 

giận, tâm trạng bà trở nên xấu đi và bà chủ đã ra lệnh đem Mumu đi. Chính trong 

lúc này khi Gerasim trở về, anh không thấy Mumu đâu cả, anh đã rất buồn bã, 

thẫn thờ, hàng đêm cứ thốt lên từng tiếng “ơ…ơ…ư…ư…”, cả ngày anh không 

ra ngoài đường, khuôn mặt của anh trở nên vô hồn, như tất cả những người câm 

điếc khác anh trở nên đờ đẫn, ra ngoài bãi cỏ anh nằm bất động trên đó. Anh cảm 

thấy một thứ gì đó thiêng liêng đã mất đi. Khi Mumu trở về, anh vui mừng ôm 

chặt lấy nó, mọi tình cảm thương nhớ như một dòng suối vỡ òa, anh cảm giác 

nỗi buồn của mình đã được khép chặt. 

Trớ trêu thay niềm vui của anh không được bao lâu khi bà chủ phát hiện ra 

Mumu đã quay về. Bà sai quản gia Gavrila tới phòng của Gerasim và giết Mumu. 

Bằng tình thương và hành động dứt khoát của mình, Gerasim đã tự mình mang 
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Mumu đi giết. Trước đó anh đã lấy súp bắp cải với bánh mì, cắt thịt thành từng 

miếng nhỏ và cho Mumu ăn. Anh đưa Mumu ra bờ sông, chèo thuyền ra giữa 

sông, buộc dây thừng có hai hòn đá vào cổ nó. Mumu nhìn anh với vẻ ngây thơ, 

vô tội, vẫy nhè nhẹ đuôi, trong giờ phút này anh đã nhấn chìm Mumu xuống 

nước. Anh chèo thuyền, chèo mãi mà không quay đầu lại. Anh đau khổ, anh 

buồn bã bởi anh đã giết đi người bạn thân thiết, yêu quý của mình. Vì bổn phận 

với bà chủ anh phải hoàn thành nghĩa vụ của mình nhưng điều đó tương đương 

với việc anh làm tội ác, giết chết sinh mạng yêu quý, nhỏ nhoi của mình. Anh 

cảm thấy căm hận bản thân mình, một tội đồ sát sinh. Vì ai? Vì điều gì? Đó 

chính bởi chế độ nông nô không cho anh quyền lựa chọn, anh không làm chủ 

được hành động, suy nghĩ của mình.Tuy nhiên khi lòng nhân đạo nơi anh trỗi 

dậy, khi anh nhận thức ra hành động sai trái của mình, ai là người tốt, ai là người 

xấu anh đã rời bỏ Matxcơva, anh để lại sau lưng mọi công việc và nỗi niềm, anh 

muốn chuộc lại lỗi lầm của mình: anh đã sai khi giết đi người bạn thân thiết của 

mình, để giờ đây khi mọi chuyện đã qua đi chỉ còn lại mình anh với những nỗi u 

sầu.  

5. Bà chủ và chế độ nông nô phong kiến 

Trong truyện ngắn “Mumu” tác giả Turgenev đã phác họa cho chúng ta 

thấy rõ một phần bức tranh về chính quyền phong kiến thông qua hình tượng bà 

chủ. Một bà chủ già, cô đơn, sống một mình cùng với các nông nô của mình, một 

người phụ nữ độc tài, ích kỷ đối với các nông nô của mình. Sự hà khắc của bà 

làm cho Tachiana phải run sợ, luôn nghe theo lời của bà, luôn sợ hãi khi tình cờ 

gặp bà bất cứ khi nào và luôn phải suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành công việc 

một cách nhanh chóng. 

Bà dẫm đạp, ngăn cản hạnh phúc của Gerasim, trêu đùa với tình cảm của 

anh dành cho Tachiana. Lúc đầu cho Tachiana kết hôn với Gerasim, sau đó lại 
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thay đổi ý định cho kết hôn với Kapiton. Bà luôn dùng quyền lực để ức hiếp, 

chèn ép người khác, không muốn mọi người được hạnh phúc 

Bà không quan tâm tới bất kỳ cảm xúc, tình cảm của ai, chỉ quan tâm tới 

cảm xúc của riêng mình. Khi Gerasim có một chú chó, lúc đầu bà ngạc nhiên, 

Gerasim chăm sóc chú chó bằng tất cả tình yêu thương của mình. Khi bà nhìn 

chú chó, muốn đến gần nó nhưng nó không nghe lời, nó sủa, nó nhe răng, bà đã 

rất tức giận và ra lệnh đem bán chú đi. Bà rất ích kỷ, không quan tâm tới cảm 

xúc của Gerasim, bà đang cố gắng làm những người khác xung quanh bà đau 

khổ, bà không muốn những người khác sống vui vẻ, hạnh phúc còn bà thì bất 

hạnh, sống một mình. 

Bà luôn biến những người khác thành những con rối trong tay mình ví như 

Kapiton, Gavrina…, dùng họ thực hiện những âm mưu nham hiểm của mình. 

Dùng Kapiton để phá vỡ hạnh phúc của Gerasim với Tachiana, ép Tachiana phải 

kết hôn với Kapiton; ngoài ra bà còn dùng Gavrina để trấn áp Gerasim, mang 

Mumu đi bán, ép Gerasim phải tự giết chết Mumu. Tất cả những hành động của 

bà chỉ nhằm mục đích trấn áp nông nô, buộc những người nông nô phải thực thi 

những yêu cầu của mình, mệnh lệnh của mình. Sự độc ác, long ích kỷ đã chiếm 

lĩnh toàn bộ tâm hồn, lý trí của bà, biến bà thành một con người độc đoán, tàn 

bạo, đối xử hà khắc với mọi người. 

III. Giá trị nhân văn của truyện “Mumu” 

Tác phẩm “Mumu” tuy có cái kết bất hạnh, Geraxim chia tay với Tachiana, 

Mumu bị chết còn Geraxin quay trở về quê hương. Nhưng nội dung và ý nghĩa 

của tác phẩm bộc lộ ý tưởng nhằm mang lại cho con người một giá trị nhân đạo 

sâu sắc, con người dù nhỏ bé thấp hèn tới đâu nhưng nếu có ước mơ, có hoài bão, 

có quyết tâm chắc chắn họ sẽ thực hiện được mơ ước đó. Cuộc sống dù có nhung 

lụa giàu sang nhưng nếu mất tự do cuộc sống đó sẽ chỉ là vô nghĩa còn ngược lại 
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cuộc sống tuy nghèo hèn thiếu thốn nhưng nếu có hạnh phúc thì cuộc sống đó 

mới có ý nghĩa. 

Dù gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng con người vẫn luôn có niềm tin vào 

cuộc sống, vào tương lai bởi vậy hãy đấu tranh vì tình yêu, vì sự tự do mà mỗi 

người đều có quyền được hưởng. 

 Tài liệu tham khảo. 
  1. Bài giảng văn học Nga của TS. Nguyễn Văn Chiến. 

2. Wikipedia.org (1,2) 
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DƯ LUẬN XUNG QUANH SỰ HOÁN ĐỔI VỊ TRÍ 

CỦA BỘ ĐÔI QUYỀN LỰC PUTIN - MEDVEDEV 

                                      Nguyễn Lan Hương & Lưu Thùy Linh – Lớp 4N-08 

 Hiện nay, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến nước Nga chính là 

tổng thống Dmitri Medvedev và thủ tướng Nga Vladimir Putin. Người đứng đầu 

chính phủ và người đứng đầu nhà nước Nga đã cùng nhau "bắt tay" lãnh đạo đất 

nước, đưa nước Nga đi lên trong mọi lĩnh vực. Dư luận báo chí gọi sự liên kết 

giữa họ là "Bộ đôi quyền lực".  

  Ngày 2/3/2008, Medvedev đã thuận lợi trúng cử Tổng thống Nga nhiệm kì 

mới với tỉ lệ phiếu bầu cao tới 70,28%. Ngày 7/5, Medvedev chính thức nhận 

chức tổng thống, Putin trở thành thủ tướng. Sự ra đời của "Bộ đôi Medvedev - 

Putin" sẽ khởi động thời đại mới của sự vận hành quyền lực chính trị Nga. 

  Nhiệm kì của Tổng thống Nga Medvedev kéo dài 4 năm. Vào ngày 

24/9/2011 thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố sẽ ra tái tranh 

cử vào chức vụ tổng thống vào năm 2012 do lời đề xuất của Tổng thống đương 

nhiệm Medvedev. Sự hoán đổi vị trí của "Bộ đôi quyền lực" này đã tạo ra làn 

sóng dư luận trong và ngoài nước. Vậy đâu là nguyên nhân xuất hiện những ý 

kiến này? Liệu sự hoán đổi này có hợp lý đối với sự phát triển của nước Nga? 

  I. Những ý kiến ủng hộ cho sự hoán đổi của 2 nhà lãnh đạo 

  a) Sự đa dạng của các ý kiến 

 Theo cuộc điều tra của tờ “Quyền lực” tại Nga, phần lớn người dân Nga 

ủng hộ chế độ cực quyền và tán thành việc Putin quay lại ghế tổng thống.  

Điều tra dư luận cho biết, tỉ lệ ủng hộ Putin vẫn cao hơn so với tổng thống 

đương nhiệm Medvedev. Tờ Thời báo Moscow cho biết: "Mặc dù có tới hàng 

triệu người thất nghiệp, lương của những người có việc làm cũng giảm đi đáng 
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kể nhưng tỉ lệ ủng hộ ngài Putin vẫn ổn định". Theo tờ báo này, "Thời đại Putin" 

sẽ tiếp tục kéo dài.  

Theo kết quả một cuộc trưng cầu dân ý của Trung tâm Levada, 55% không 

hề có ý kiến phản đối nếu Putin ra tranh cử, trong khi đó 22% người dân lại cho 

biết họ sẽ đánh giá cao điều đó . 

Có nhiều ý kiến lạc quan với sự trở lại điện Kremlin của ông Putin. Chris 

Weafer, nhà hoạch định chiến lược kì cựu tại Ngân hàng Troika Dialog ở Mát-

xcơ-va cho rằng ông Putin sẽ làm việc cật lực hơn so với hai nhiệm kì tổng thống 

đầu tiên của ông nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện kinh tế. Chuyên gia 

này “hi vọng ông Putin sẽ thành lập một nội các ủng hộ kinh tế và ủng hộ cải 

cách. Tôi cho rằng sẽ không có bất cứ phản ứng nào đối với tin ông Putin ra 

tranh cử tổng thống”. 

Một số nhà kinh tế học cho rằng, Putin tuy bảo thủ nhưng đã hiện đại hoá 

nước Nga, một khi ông trở lại làm chủ điện Kremli thì ông có thể giải quyết tốt 

những khó khăn về kinh tế nước Nga. 

 Các nhà phân tích nhận định rằng việc Putin tái tranh cử vào chức tổng 

thống và việc bộ đôi quyền lực tiếp tục bắt tay nhau trong thời gian tới sẽ giúp 

đảm bảo nước Nga đi đúng định hướng mà ông Putin vạch ra cách đây hơn mười  

năm. Cặp đôi Medvedev - Putin được hình thành từ năm 2008 đã chứng minh 

cho thế giới thấy họ đã lãnh đạo nước Nga một cách hiệu quả trong suốt ba năm 

qua. Một trong những minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả này là Nga đã xử lý 

rất tốt cuộc chiến ngắn ngủi với Gruzia và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 

vừa rồi. Vì thế, người ta tin rằng, dù đổi vai, cặp đôi Putin - Medvedev sẽ tiếp 

tục hoạt động hiệu quả và sẽ vẫn là nét đặc trưng lớn nhất trong bộ máy chính trị 

tương lai của nước Nga. 

 b) Những cơ sở để dư luận ủng hộ sự hoán đổi của “Bộ đôi quyền lực” 

  Tầm ảnh hưởng của Putin trên cương vị Tổng thống 
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Khi được hỏi về thành tựu nào được coi là nổi bật nhất của ông Putin 

trong mười năm qua, 22% số người tham gia khẳng định, những chính sách của 

ông Putin đã cải thiện đáng kể mức sống của người dân; 17% cho rằng ông đã 

đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước; 9% trả lời, 

ông Putin khiến cho họ tin tưởng vào khả năng cải thiện tình hình đất nước; 8% 

có ý kiến rằng dưới sự cầm quyền của ông, trật tự xã hội đã được thiết lập, chế 

độ chính trị tương đối ổn định. Lý giải tại sao Vladimir Putin chiếm được nhiều 

cảm tình của dân chúng như vậy, Giám đốc Viện nghiên cứu thống kê cho biết, 

sở dĩ nhân dân Nga tin tưởng vào ông Putin như vậy là do ông đã khắc phục 

được khủng hoảng kinh tế cuối những năm 90, không những thế ông còn rất 

thành công trong việc làm suy yếu các lực lượng chính trị đối lập và kiểm soát 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

  c) Tóm tắt những thành tựu của Putin trên cương vị Tổng thống: 

 Trong lĩnh vực chính trị: Trong 8 năm cầm quyền, Putin đã thực hiện nhiều 

chính sách giúp đất nước có hiệu quả tích cực, chủ yếu thể hiện ở chỗ ông đã cải 

tổ các thành phần cấu tạo của Hội đồng Liên bang theo nguyên tắc phân quyền 

lập pháp, nhận lệnh trực tiếp của tổng thống hoặc thay đổi triệt để quan chức 

hành chính địa phương, phát động hợp nhất các chủ thể Liên bang. Qua việc thiết 

lập và nâng đỡ đảng cầm quyền lớn mạnh, Putin đã cải thiện hiệu quả mối quan 

hệ giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp. Chính quyền Putin đã đạt được 

những thành tựu trong lĩnh vực xây dựng không gian pháp luật cho việc thống 

nhất đất nước, tấn công thế lực trùm tài phiệt, tái thiết Tsesnia, không chỉ làm 

cho đất nước từ chỗ xã hội rối ren đến chỗ cục diện chính trị ổn định, mà còn 

nhận được sự ủng hộ của các chính đảng lớn đối với những chính sách của Chính 

phủ. 

   Trong lĩnh vực kinh tế: Qua 8 năm Putin cầm quyền, Nga đã thực hiện 

chuyển đổi thành công từ nên kinh tế hỗn loạn, không có trật tự thành nền kinh 
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tế ổn định, có trật tự; từ “đối mặt với nguy cơ trở thành một nước có nền kinh tế 

loại hai, loại ba” thành một trong mười nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Sau khi lên nắm quyền, Putin đã căn bản điều chỉnh phương hướng mục tiêu của 

các chính sách kinh tế, đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế như: “Xây dựng nền 

kinh tế lớn mạnh”, nâng cao sức cạnh tranh, thực hiện đa dạnh hóa nền kinh tế... 

Chính sách phát triển kinh tế của Putin có thể khái quái là “một trung tâm” và 

“bốn cột trụ lớn”. Trong đó, “một trung tâm” là theo đuổi tăng trưởng kinh trế 

tốc độ cao, hợp thời đại chuyển thành thúc đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện. 

Năm 2002, trong bài phát triển thông điệp liên bang, Putin nhấn mạnh: “Muốn 

làm cho nước Nga trở thành thành viên kinh tế có ý nghĩa thực sự, có sức mạnh 

của thế giới. trở thành đối thủ có khả năng cạnh tranh, thì phải nâng cao tốc độ 

tăng trưởng kinh tế” (văn bản hoàn thiện Công hàm của Tống thống gửi Quốc 

hội Liên bang Nga 18.04.2002). Còn “bốn trụ cột lớn” trong chiến lược kinh tế 

của Putin là bao gồm kiên định phương hướng cải cách thị trường hóa, xây dựng 

chế độ kinh tế thị trường; tiếp theo là tăng cường vai trò của chính phủ, khả năng 

kiểm soát điều chỉnh kinh tế Nhà nước; thứ ba là phát huy tích cực tính chủ động 

của các loại hình doanh nghiệp, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền và 

doanh nghiệp; và cuối cùng là việc xây dựng một nền kinh tế và một xã hội phát 

triển cân bằng. 

  Nhờ những chính sách của Putin trong kinh tế mà nền kinh tế đã tăng 

trưởng nhanh chóng; tình trạng tiền tệ, tài chính có những chuyển biến tốt; thu 

nhập quốc dân cao. 

  Trong lĩnh vực ngoại giao: Trong thời kì Putin, Nga đã thay đổi triệt để 

đường lối ngoại giao của thời kì Yeltsin: tức là xuất phát từ tiềm năng ngoại giao 

của mình (trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quân sự và văn hóa) 

khiến cho hành động và khả năng ngoại giao tương xứng nhau. Thi hành nguyên 

tắc ngoại giao thực lực hiện thực, từ đó làm cho thế giới không thể không xem 

xét cẩn thận thái độ và lập trường của nước Nga. Dưới sự chỉ đạo của những 
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chiến lược và chính sách nói trên, Nga đã thu được những thành quả tích cực 

như: 

   + Mở rộng quyền phát ngôn, nâng cao tầm ảnh hưởng trong ngoại giao với 

Mỹ. 

+ Có đầy đủ những biện pháp lôi kéo và tạo sự cân bằng trong ngoại giao 

đối với châu Âu. Ngoài ra, Nga còn là nước cung cấp năng lượng lớn thứ hai của 

liên minh châu Âu. 

   + Điều chỉnh chính sách ngoại giao đối với Cộng đồng các quốc gia độc 

lập (SNG) trên cơ sở chủ nghĩa hiện thực, khôi phục lại ảnh hưởng đối ngoại của 

Nga tại khu vực Liên Xô trước đây. 

   + Mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực tham gia các sự kiện trong khu vực; 

tích cực tham gia trở lại ngoại giao châu Á-Thái Bình Dương; tích cực tham gia 

đàm phán và hiệp thương trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên; đóng vai trò quan 

trọng hơn trong Tổ chức hợp tác kinh tế... 

   Trong lĩnh vực xã hội: Putin vô cùng chú trọng các chính sách xã hội, tiến 

hành những điều chỉnh to lớn và hoàn thiện các chế độ đảm bảo lương hưu, y tế, 

chế độ giáo dục, nhà ở, chính sách dân số và đạt được những thành tựu nhất định. 

   Vì “Bộ đôi quyền lực Putin - Medvedev” đã tạo nên những sự thay đổi 

tích cực với nước Nga nên dư luận hoàn toàn ủng hộ nên “bộ đôi” này vẫn tiếp 

tục lãnh đạo đất nước.  

   Về phần lãnh đạo của Putin trên cương vị tổng thống nói riêng, ông tiếp 

nhận nước Nga trong một giai đoạn rất khó khăn, nên gánh nặng đè lên vai Putin 

cũng rất to lớn. Tuy nhiên với tầm nhìn rộng lớn, cùng với tính quyết đoán và tài 

thao lược, có thể nói Putin đã vực dậy cả một nền kinh tế Nga và góp phần ổn 

định tình hình Trét-nhi-a, khắc phục các khuyết điểm và bổ sung những thiếu sót 

của các tổng thống trước. Các thành tựu mà ông đạt được đều mang ý nghĩa rất 
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to lớn đối trong công cuộc hồi phục nước Nga sau khủng hoảng và đưa nước 

Nga phát triển hơn nữa. Vì thế, về cá nhân em rất đồng tình với ý kiến của dư 

luận ủng hộ Putin quay lại quản lý đất nước trên cương vị tổng thống cũng như 

việc tiếp tục “bắt tay” cộng tác của bộ đôi Medvedev. Chính sự thay đổi này sẽ 

tạo nên sự đổi mới tích cực trong chính trị nước Nga. 

 II. Những ý kiến trái chiều  
         Tuy nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía nhưng việc Putin tái đắc cử cũng 

gây ra những phản ứng trái chiều cả trong và ngoài nước.  

          a) Những ý kiến từ nước Nga                                                           

 Đã có ngay những lời phàn nàn: "Nếu ông Putin được bầu, có nghĩa ông ta 

sẽ lãnh đạo thêm mười hai năm nữa. Điều này cho thấy sự trì trệ trên chính 

trường Nga", Yevgeny Volk, Phó Giám đốc Quỹ Yeltsin, chuyên hỗ trợ thanh 

niên Nga phát triển tiềm năng, nói. 

 Phe đối lập Nga bất bình trước đề nghị của Mevedev và cảnh báo, nếu 

Putin trở thành Tổng thống, nước Nga sẽ bùng nổ Cách mạng Hoa Lài như đã 

xảy ra ở Ả Rập và Bắc Phi. Ngày 24/9, các lãnh tụ phe đối lập tổ chức họp báo ở 

Mát-xcơ-va, phê phán Putin ra tranh cử Tổng thống Nga để củng cố quyền lực 

của mình. Lãnh đạo đảng đối lập Yabloko Sergei Mitrokhin nói: “điều này có 

nghĩa là dấu chấm hết cho những nỗ lực hiện đại hoá nhút nhát của nước Nga. 

Điều đó không phù hợp với tình hình nước Nga, không khác gì Stalin muốn cầm 

quyền mãi mãi”. Họ còn nói thêm, nếu quả thật như vậy, Putin sẽ không khác gì 

Moama Gadhafi hay Hosni Mubarak... thống trị nước Nga một thời gian lâu dài, 

cuối cùng dân chúng Nga sẽ phải xuống đường biểu tình phản đối. Chủ tịch 

Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov nói với ký giả Hãng Thông tấn nước 

Nga, quyết định của Putin không sao thay đổi được sự trì trệ của nước Nga trong 

mấy năm gần đây. Gleb Pavlovski, Giám đốc Tổ chức "Chính sách hiệu quả", lại 

cho rằng: Cách đây hơn một tháng, ông Mevedev vẫn có những tuyên bố công 
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khai hoặc không công khai ông có ý định tái tranh cử. Việc ông chấp nhận rời 

khỏi điện Kremlin có thể là hậu quả của một sức ép rất lớn. Hành động gây sức 

ép lên tổng thống đang gây tác hại đến tổng thống Nga và gây nguy cơ bất ổn 

định về chính trị cũng như xã hội ở Nga, làm chia rẽ nhóm ủng hộ Putin, phá tan 

nhóm ủng hộ Mevedev và làm thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị ở Nga. 

 Lãnh đạo Đảng người Nga Sergei Mironov nói với các phóng viên rằng, 

đảng của ông sẽ không ủng hộ bất cứ ứng cử viên Tổng thống nào của Đảng 

Nước Nga Thống nhất.  

 Ngày 25/9, Bộ trưởng Tài chính Nga Alekxei Kudrin tuyên bố sẽ không 

làm trong chính phủ mới nếu Tổng thống Medvedev trở thành Thủ tướng năm 

tới. Lý do mà ông Kudrin đưa ra là ông không nhất trí với Tổng thống Medvedev 

về chính sách kinh tế, đặc biệt là việc người đứng đầu Nhà nước Nga hiện nay 

muốn tăng chi tiêu quân sự - điều mà ông Kudrin cho rằng sẽ đe dọa nền kinh tế 

nước Nga. 

 Ngoài ra, cố vấn kinh tế của Tổng thống Medvedev, ông Arkadi 

Dvorkovich đã bày tỏ sự thất vọng của mình trên trang Twitter khi nói rằng 

"chẳng có lí do gì để vui mừng". 

  Cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov cho rằng, cương vị Tổng thống 

của Putin, theo quy định mới của Hiến pháp có thể tới mười hai năm (hai nhiệm 

kỳ sáu  năm), có nghĩa rằng toàn bộ cấu trúc quyền lực và lực lượng an ninh tiếp 

tục bị các cựu sỹ quan KGB chi phối. 

 Còn Boris Nemtsov, cựu lãnh đạo đảng đối lập Parnas, cựu Phó thủ tướng 

Nga, cho rằng, "đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể cho sự phát triển của đất nước". 

Ông cảnh báo, "Putin trở thành Lukashenko, và có thể thay đổi thành Mubarak 

hay Gaddaffi". Ông nói: "sự kiện này sẽ gây ra việc chảy vốn, một làn sóng di 

dân mới và sự xuống cấp hơn nữa của nhà nước", và nước Nga "có thể chờ một 

cú sốc kinh tế xã hội nghiêm trọng".  
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 Khi so sánh Putin với những lãnh tụ Cộng sản Liên Xô, Mikhail 

Gorbachev cảnh báo nước Nga đang bị chìm vào tình trạng trì trệ, giống như giai 

đoạn của Leonid Brezhnev. Ông nói, không chỉ riêng tình hình chính trị ở Nga 

và sự xơ cứng của hệ thống do chính phủ của Putin tạo dựng nên trong nửa đầu 

của thập kỷ qua là tiêu cực, mà những tín hiệu xấu từ nền kinh tế ngày càng trở 

nên nghiêm trọng. Giá dầu giảm đánh vào kinh tế một nước Nga phụ thuộc vào 

xuất khẩu nguyên liệu. Trong những tháng gần đây, hàng tỷ đô-la của các nhà 

đầu tư phương Tây đã rời khỏi khỏi thị trường Nga.  

 b) Những ý kiến từ nước ngoài 
 Đứng trước tình thế này, Nhà Trắng khẳng định, chính quyền Tổng thống 

Barack Obama sẽ tiếp tục "điều chỉnh lại" mối quan hệ với Mat-xcơ-va nếu ông 

Vladimir Putin trở lại làm Tổng thống Nga và phương Tây vốn thích ông 

Medvedev hơn bởi họ cho rằng ông Putin theo chủ nghĩa dân tộc, không ủng hộ 

nhiều giá trị Tây phương.  

 Mỹ không đơn độc trong việc ủng hộ ông Medvedev. Một bức điện mật 

của Bộ Ngoại giao Mỹ từ tháng 2/2010 bị WikiLeaks tiết lộ cho biết, một quan 

chức ngoại giao cao cấp của Pháp “đã miêu tả những nỗ lực lâu dài của Pháp làm 

cho ông Medvedev mạnh lên”. 

 Đức, đối tác châu Âu quan trọng nhất của Nga, cũng đặt kỳ vọng vào ông 

Medvedev, mặc dù ông đã làm Berlin thất vọng do những thất bại của ông trong 

việc tiếp tục tiến hành các cải cách mạnh hơn nữa. Năm ngoái, Thủ tướng Đức 

Angela Merkel đã công khai tuyên bố ủng hộ chương trình “hiện đại hóa” của 

Tổng thống Medvedev. 

 Các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây gọi thủ tướng Nga 

hiện nay là Putin Bất Diệt. Tin tức về việc ông trở lại chiếc ghế tổng thống được 

đưa lên ngay đầu trang nhất của tất cả các tờ báo lớn. 
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 “Vladimir quay trở lại”, đấy là đầu đề bài báo trên tờ The Times (Anh). Tờ 

báo này nói thêm rằng Putin có thể nắm quyền đến năm 2024, lúc đó ông đã 70 

tuổi. “Đây là sự kiện chứng tỏ rõ ràng nhất rằng ở nước Nga thời hậu Xô viết nền 

dân chủ đã thất bại. Chủ nghĩa Putin cũng là chủ nghĩa Stalin”. Tờ báo này tuyên 

bố như vậy. 

“Sự suy đồi ở nước Nga” là đầu đề bài xã luận trên tờ Washington 

Post (Mĩ). “Putin quyết định là ông ta muốn trở thành tổng thống một lần nữa, và 

ông ta sẽ được như ý” vì theo tờ báo này thì nước Nga là như thế. Đây là tin tốt 

lành đối với Medvedev vì cũng theo tờ báo thì ông phù hợp với “nhân vật thứ 

hai”, chứ không phải nhân vật đứng đầu đất nước. 

 Tờ Independent (Anh) viết: “Thật đáng buốn là đời sống chính trị ở Nga 

càng cố bắt chước phương án dân chủ thì nó lại càng trở lại như cũ”. 

“Xin mời vào đất nước ‘Putland’! Ở đây tổng thống trở thành thủ tướng, 

còn thủ tướng thì thành tổng thống. Việc trao đổi chức vụ giữa Vladimir Putin và 

Dmitri Medvedev là một trò nhảm nhí, nhưng đấy chưa phải là hết” –  nhà báo 

Benjamin Bidder viết trên tờ SPIEGEL ONLINE (Đức) như thế, trong khi so 

sánh “nước Nga đầy kiêu hãnh” với một công quốc phong kiến “kiểu mới”. 

“Medvedev, người đứng đầu một cường quốc hạt nhân, tổng chỉ huy một đội 

quân gồm cả triệu người trên thực tế hóa ra chỉ là một tổng thống tạm thời. Putin 

sẽ trở lại Điện Kremlin sau cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2012”. 

c) Nguyên nhân gây ra sự phản đối về việc "hoán đổi" 
Trên bình diện quốc tế 

 Chưa có nhiều phản ứng chính thức trước sự đổi ngôi này nhưng có lẽ 

phương Tây không tỏ ra thích thú với việc này vì Putin được cho là người có 

cách cư xử cứng rắn với phương Tây. 

 Putin luôn để lại ấn tượng là một chính khách rất cứng rắn trong các chính 

sách. Tuy nhiên chính sự cứng rắn này đã khiến cho mối quan hệ Nga - EU dưới 
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thời ông xấu đi rất nhiều. Nhà báo Fedor Lukyanov, tổng biên tập báo "Nước 

Nga trên trường quốc tế" khẳng định: "Ông Putin dành phần lớn thời gian của 10 

năm qua để nước Nga có một vị trí bình đẳng khi tham gia vào hoạt động của các 

nước châu Âu. Tuy nhiên những chính sách đối ngoại của ông Putin thường 

mang tính cá nhân". Quả thật, khi Putin làm tổng thống, quan hệ Nga - EU có 

nhiều bất ổn do những bất đồng về thương mại, năng lượng và nhân quyền. 

 Tổng thống Dmitri Medvedev được phương Tây đánh giá là "Tây hoá 

hơn" - đã gây dựng hình ảnh một nước Nga thân phương Tây hơn. 

Về phía Mỹ 

  Việc Thủ tướng Putin có thể trở lại ghế tổng thống Nga năm tới sẽ làm 

phức tạp hoá các nỗ lực của chính quyền Obama đối với các thỏa thuận kiểm 

soát vũ khí và thương mại, và càng làm gia tăng sự hoài nghi trong các nhà 

hoạch định chính sách và nghị sĩ Mỹ về hướng đi cũng như những mục tiêu của 

Nga.  

 Chủ đề nhạy cảm nhất giữa hai nước vẫn là việc Mỹ ủng hộ hệ thống phòng 

thủ tên lửa nhằm giúp các đồng minh NATO chống lại nguy cơ tấn công tên lửa 

đạn đạo từ Iran. Nga tuyên bố, họ tin rằng hệ thống này cũng có thể nhằm vào 

chính khả năng ngăn chặn hạt nhân của mình. Thủ tướng Putin có sự hoài nghi 

về vấn đề này hơn là Tổng thống Medvedev. Người phát ngôn của Thủ tướng 

Nga, ông Dmitri Peskov chỉ ra rằng, cuộc tranh luận về hệ thống phòng thủ tên 

lửa sẽ là phép thử với việc chính quyền Mỹ nghiêm túc thế nào trong nỗ lực tái 

lập quan hệ song phương. 

     Tổng thống Medvedev rõ ràng được đánh giá cao tại Mỹ khi Mat-xcơ-va 

thực hiện cuộc "hoà giải" với thế giới bên ngoài thay vì phong cách đối đầu của 

Putin. Các nghị sỹ Mỹ đặc biệt thường hồ nghi Putin và có thể làm phức tạp 

những nỗ lực của chính quyền Obama khi theo đuổi các thoả thuận kiểm soát vũ 

khí và thương mại với Nga. 
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 Trong khi Tổng thống Nga Medvedev ủng hộ tư cách thành viên WTO với 

Nga thì ông Putin lại hoài nghi nhiều hơn về giá trị gia nhập tổ chức này. Thủ 

tướng Putin thiên về xây dựng một khối thương mại giữa các nước cộng hoà 

thuộc Liên Xô cũ. Các quan chức chính quyền đã nhận thức về việc Putin có thể 

trở lại ghế Tổng thống, đã tỏ ra rất thận trọng khi nói không muốn có sự "thiên 

vị" giữa hai nhà lãnh đạo. 

 Vì các lý do ngoại giao, Tổng thống Mỹ Obama đã dành nhiều thời gian với 

Tổng thống Nga Medvedev hơn vì cả hai đều là nguyên thủ quốc gia. Họ gặp 

nhau tại các họp đa phương có sự tham gia của ông Medvedev nhiều hơn là ông 

Putin. 

 Trước đây trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, Putin đôi khi đã chỉ 

trích Mỹ gay gắt làm cho mối quan hệ giữa Moscow - Washington từng bị xấu đi.  

         Những ý kiến phản đổi việc hoán đổi của bộ đôi này đều có cơ sở. Dưới 

những cái nhìn khắt khe và chủ quan, họ cho rằng việc hoán đổi này như một vở 

kịch mà hai nhà lãnh đạo là nhân vật chính. Đặc biệt, nhiều hơn cả những ý kiến 

phản đối việc Putin lên giữ chức Tổng thống vì họ cho rằng ông dường như cứng 

nhắc trong ngoại giao với phương Tây và với Mỹ. Thêm vào đó những thất bại 

hay khuyết điểm của ông khi cầm quyền cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. 

Thực sự khi một sự kiện diễn ra đặc biệt là sự kiện tầm cỡ quốc gia không thể 

nào tồn tại 100% ý kiến ủng hộ và sự xuất hiện của những ý kiến trái chiều cũng 

là dễ hiểu. Chúng ta nhìn nhận những ý kiến ấy và nguyên nhân của nó. Tuy vậy, 

không nên hoàn toàn toàn dựa vào đó mà đánh giá tình hình. Đúng là những 

chính sách ngoại giao của Putin có phần cứng nhắc nhưng có lẽ đó là “chiêu bài” 

của ông nhằm mục đích tạo dựng vị thế đặc biệt của nước Nga trên trường quốc 

tế như một cường quốc không dễ bị đánh bại. Theo em, nếu đem những thiếu sót 

của bộ đôi quyền lực nước Nga nói chung và của Putin nói riêng và những thành 

tựu của họ lên bàn cân thì ta sẽ thấy những thành công của họ chiếm phần lớn. 
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Và thực sự là nước Nga dưới sự lãnh đạo của họ đang ngày càng lớn mạnh. Vì 

thế, không nên quá “vạch lá tìm sâu” trong vấn đề này. 

 III. Kết luận 
 

   Việc ông Vladimir Putin đứng ra tranh cử vào chức Tổng thống năm 2012 

hay có thể nói là hoán đổi vị trí của bộ đôi quyền lực trở thành chủ đề nóng trong 

chính trị của nước Nga. Về vấn đề này luôn tồn tại hai quan điểm ủng hộ và phản 

đối trong dư luận nước Nga cũng như trên thế giới. Xét về Putin trên cương vị 

Tổng thống, ông đã mang lại nhiều lợi ích cho nước Nga trên các phương diện. 

Liệu rằng sự quay lại của ông có khắc phục được những khó khăn mà ông chưa 

giải quyết được trong những nhiệm kì trước? Nếu nhìn nhận về các ý kiến phản 

đối việc quay lại của Putin, chúng ta có thể nhận thấy rằng đa phần là các ý kiến 

của dư luận nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Nguyên nhân là do trong những nhiệm 

kì trước, Putin vẫn giữ thái độ “khắt khe” trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.  

  Nhìn chung, so với những thất bại gây ra phản đối việc Putin làm tổng 

thống, những thành tựu mà ông đã đạt được là vô cùng to lớn. Hơn thế, Putin và 

Medvedev đã tạo thành một bộ đôi quyền lực lãnh đạo nước Nga rất hiệu quả và 

góp phần khiến cho nước Nga ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên 

thế giới. Vì vậy, theo ý kiến của riêng em, việc Putin quay lại ghế tổng thống 

hoàn toàn có lợi cho nước Nga. 
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CÁC LOẠI TỪ ĐIỂN TRONG TIẾNG NGA 

                                                           Phùng Thanh Bình – Lớp 3N-08 

I. Dẫn nhập 

    Ngọai ngữ luôn được coi là một trong những môn học rất quan trọng trong 

chương trình giáo dục của mỗi quốc gia. Đặc biệt trong thời đại hiên nay, khi mà 

giữa các quốc gia trên thế giới sự trao đổi và giao lưu văn hóa đang diễn ra một 

cách hết sức mạnh mẽ thì vai trò của ngoại ngữ lại càng quan trọng hơn. 

    Để học tốt ngoại ngữ,ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân người học, 

còn có sự hỗ trợ đắc lực của cuốn từ điển. Đây có thể coi là “vật bất ly thân” 

không chỉ của những người học ngoại ngữ mà còn là “người bạn đường” của 

những vị khách du lịch, những người muốn thăm quan và tìm hiểu những vùng 

đất mới. Nhờ có từ điển mà chúng ta có thể biết được thêm ngôn ngữ mới,làm 

quen với những nền văn hóa mới… 

    Hiện nay tôi đang là sinh viên của khoa tiếng Nga trường Đại học Hà Nội. 

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tiếng Nga, tôi biết rằng tiếng Nga là 

một trong những ngôn ngữ phong phú nhất trên thế giới, với một kho từ vựng đồ 

sộ và đặc biệt là sự đa dạng về các loại từ điển. Hiểu được điều này nên tôi đã 

chọn chủ đề “Các loại từ điển trong tiếng Nga” để giới thiệu với các bạn về 

những cuốn từ điển độc đáo của tiếng Nga. 

II. Nội dung 

Định nghĩa từ điển 

    Theo wikipedia thì từ điển là danh sách các từ, ngữ được sắp xếp thành 

các từ vị chuẩn. Một từ điển thông thường cung cấp các giải nghĩa các từ ngữ đó 

hoặc các từ ngữ tương đương trong một hay nhiều thứ tiếng khác. Ngoài ra còn 

có thể có thêm thông tin về cách phát âm, các chú giải ngữ pháp, các dạng biến 

thể của từ, lịch sử hay từ nguyên, cách sử dụng hay các câu ví dụ, trích dẫn. 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 63 

    Từ điển là nơi giải thích thông tin về ngôn ngữ của con người một cách dễ 

hiểu và khách quan nhất. Từ điển giúp người xem hiểu và vận dụng (sử dụng) 

chính xác một từ, ngữ, thuật ngữ, thành ngữ, khái niệm, phạm trù hay một vấn đề 

cụ thể trong đời sống xã hội con người 

    Đặc biệt, các từ điển ngoại ngữ còn chia thành từ điển song ngữ (Từ điển 

Anh-Việt), từ điển đơn ngữ (Từ điển Nga-Nga), và từ điển đa ngữ (Từ điển Anh-

Nga-Pháp…). Sau đây tôi xin giới thiệu một vài loại từ điển đơn ngữ của tiếng 

Nga. 

1. Từ điển Ожегов 

    Đây là cuốn từ điển giải nghĩa đầu tiên của tiếng Nga. Cuốn từ điển này 

được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1949. Tác giả của “Словарь русского 

языка” là nhà ngôn ngữ học Sergei Ivanovic Ozhegov. Trong cuốn từ điển 

57.000 từ, ông đã lần lượt chỉ ra những nét sắc thái ý nghĩa khác nhau của mỗi từ 

trong từng hoàn cảnh giao tiếp, và những dạng thức ngữ pháp của những từ đó. 

Sau này cũng đã có thêm các cuốn từ điển giải nghĩa mới theo từng thời kỳ phát 

triển của ngôn ngữ. 

Ví dụ: Theo “Словарь русского языка” thì từ ГОЛОВА là danh từ giống 

cái, số ít và mang những nét sắc thái sau đây: 

- Chỉ 1 bộ phận của con người hay động vật 

+ Oн ранен в голову. (Anh ấy bị thương ở đầu) 

  - Chỉ sự thông minh hay lý trí của một người nào đó 

+ Oн человек с головой. (Anh ấy là một con người thông minh) 

  - Chỉ người giữ chức vụ nào đó 

  + Виктор - голова управы этой фирмы. (Victor là chủ tịch hội đồng 

quản trị của công ty này) 

- Chỉ số lượng động vật hoặc các lọai gia súc 

  + Это коровее стадо имеет 200 голов. (Đàn bò này có 200 con) 
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2. Từ điển từ đồng nghĩa trong tiếng Nga  
     Như chúng ta đã biết, trong tiếng Nga, ngoài từ điển các từ trái nghĩa, còn 

có từ điển đồng nghĩa. Cuốn từ điển độc đáo này đã nhận được rất nhiều sự quan 

tâm của độc giả ngay từ khi ra đời vào năm 1890. Tác giả của nó là nhà ngôn 

ngữ học Nicolai Abramov. Trong cuốn từ điển này ông đã liệt kê ra 5000 dãy 

đồng nghĩa và hơn 20.000 từ đồng nghĩa. Những từ khác nhau về phát âm và 

chính tả nhưng lại mang những nét nghĩa tương tự nhau trong tiếng Nga đều đã 

được Abramov nêu ra, vì thế đây được coi là cuốn từ điển đồng nghĩa khá hoàn 

chỉnh của tiếng Nga. Nhờ “Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений” mà độc giả có thể làm phong phú hơn vốn từ vựng của bản 

thân,đồng thời có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc sử dụng từ ngữ giao tiếp. 

Sau này đã có thêm những cuốn từ điển mới về từ đồng nghĩa được xuất 

bản,trong đó bổ sung thêm các từ và các cặp từ đồng nghĩa mới. Ví dụ: 

Từ tiếng Nga Từ đồng nghĩa tiếng 
Nga 

Tiếng Việt 

гарантировать обеспечивать bảo đảm 

благоговение почтение, преклонение, 
уважение 

sự tôn sùng, kính trọng, tôn 
trọng 

aдминистратор правитель người quản lí/ cầm quyền 

давний прежний, давнишний đã lâu, xưa, cũ 

желание стремление mong muốn, ước mong 

наконец к концу cuối cùng 

лгать врать nói dối, lừa gạt 

оборотная сторона изнанка mặt trái 

тем не менее всё-таки, однако tuy nhiên, tuy vậy 

единодушно вместе cùng, đồng lòng 

 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 65 

3. Từ điển từ viết tắt 

      Trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới đều có những chữ viết tắt, nhưng 

không phải thứ tiếng nào cũng có được số lượng từ, cụm từ viết tắt nhiều như 

trong tiếng Nga. Chính vì lẽ đó có rất nhiều các nhà ngôn ngữ học của Nga đã 

dày công nghiên cứu và viết ra các cuốn từ điển viết tắt, nhằm giúp cho những 

người nước ngoài học tiếng Nga không còn khó khăn khi gặp phải các từ viết tắt 

trong tiếng Nga, đồng thời rút ngắn được thời gian khi viết văn bản. Cuốn từ 

điển viết tắt đầu tiên của Nga đó là cuốn “Словарь вошедших в обиход 

сокращённых названий” của Н.Н.Серокузов, được xuất bản vào năm 1924. 

Những năm sau đó một số lượng lớn các loại từ điển viết tắt trong tiếng Nga đã 

được xuất bản, trong đó bổ sung thêm các từ viết tắt mới được sử dụng trong 

tiếng Nga theo từng thời kỳ. Tiêu biểu như “Новый словарь сокращений 

русского языка”, “Новые сокращения в русском языке 1996-1999”... Ví dụ: 

Từ viết tắt Dạng đầy đủ Tiếng Việt 

ж. женский род giống cái 

знач. значение ý nghĩa 

кг. килограмм kilogam 

мн. множественное числo số nhiều 

напр. например ví dụ 

сокр. сокращение rút gọn 

исп. испанский (thuộc về) Tây Ban Nha 

употр. употребляется sử dụng  

нек-рые некоторые một vài 

сущ. существительное danh từ 
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4. Từ điển từ ngoại lai trong tiếng Nga 

Trong tiếng Nga số lượng các từ ngoại lai cũng chiếm một số lượng khá 

lớn. Các từ ngoại lai trong tiếng Nga được vay mượn từ rất nhiều thứ tiếng trên 

thế giới, ví dụ như tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, và chủ yếu là tiếng Anh… Từ 

đó cũng đã có rất nhiều các cuốn từ điển về từ ngoại lai trong tiếng Nga được ra 

đời. Qua những quyển từ điển như thế, độc giả sẽ nắm rõ được nguồn gốc, ý 

nghĩa và cách sử dụng các từ ngoại lai trong tiếng Nga. Ví dụ: 

Từ gốc Từ tiếng Nga Tiếng Việt 

site сайт trang web 
server сервер máy chủ 

scanner сканнер máy quét 
spam спам thư rác 
file файл tệp tin 

forum форум diễn đàn 
cafe кофе cà phê 
taxi tакси xe tắc-xi 

antivirus aнтивирус chống virut 
overtime oвертайм ngoài giờ 

 
5. Từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học 

  Đây là một trong những loại từ điển chuyên ngành trong tiếng Nga. Trước 

kia, khi chưa có sự xuất hiện của loại từ điển này thì các thuật ngữ ngôn ngữ 

thường có mặt trong các loại từ điển như từ điển bách khoa toàn thư, hay các loại 

từ điển giải nghĩa các ngôn ngữ thông thường. Đến cuối thế kỷ XIX thì từ điển 

thật ngữ ngôn ngữ học mới được ra đời – Cuốn từ điển chính thống về các thuật 

ngữ trong ngôn ngữ. Tới những năm 60 của thế kỷ XX thì loại từ điển này mới 

thực sự phát triển mạnh mẽ nhất. 

   Có rất nhiều các cuốn từ điển về thuật ngữ ngôn ngữ học vào thời điểm 

đó, nhưng có lẽ cuốn từ điển “Cловарь лингвистических терминов” của 

A.Akhmanova  gây được nhiều sự chú của độc giả nhất. Cuốn từ điển này được 
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xuất bản lần đầu vào năm 1966. Trong đó có hơn 7000 từ thuật ngữ của các 

ngành ngôn ngữ học (từ vựng, ngữ âm, cú pháp, hình thái học…), những thuật 

ngữ này được giải nghĩa đồng thời dịch ra bốn thứ tiếng (tiếng Anh, tiếng Pháp, 

tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha). Ngoài ra tác giả còn đưa ra các ví dụ minh họa 

và cách sử dụng của các  thuật ngữ đó 

   6. Từ điển trái nghĩa 

     Đây là loại từ điển mà trong đó nêu ra các từ, các cặp từ trái nghĩa trong 

tiếng Nga. Đó là những từ cùng từ loại nhưng lại có những nét nghĩa trái ngược 

nhau. Trong loại từ điển này các cặp từ được tổng hợp thành một hệ thống các 

cặp từ trái nghĩa thường được sử dụng trong tiếng Nga, đồng thời sự đối lập về 

ngữ nghĩa của mỗi cặp từ cũng được chỉ rõ. Ngoài ra những nét đặc trưng và 

cách sử dụng của mỗi cặp từ trong từng trường hợp cũng được phân tích rõ ràng.                                                                                                                          

      Vào thập niên 70 của thế kỷ XX, có rất nhiều các cuốn từ điển trái nghĩa 

được xuất bản, ví dụ như "Từ điển ngôn ngữ Nga" của Vvedensky (1971), "Từ 

điển các từ trái nghĩa tiếng Nga" của Kolesnikov (1972), "Từ điển các từ trái 

nghĩa tiếng Nga" của Lvov (1978)... 

   7. Từ điển tiếng lóng của giới trẻ 

   Tiếng lóng là cách nói một ngôn ngữ riêng trong một tầng lớp hoặc một 

nhóm người nào đó, nhằm chỉ để cho trong nội bộ hiểu được với nhau mà thôi 

hoặc lớp từ vựng riêng biệt của một nhóm, một nghề, hoặc một giai tầng xã hội 

nào đó… Cuốn từ điển tiếng lóng của giới trẻ Nga bao gồm những từ,cụm từ 

lóng được  nhóm người trẻ tuổi như học sinh, sinh viên, binh lính, những người 

hâm mộ... sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. 

   Cuốn “Cловарь современного молодежного жаргона” do giáo sư 

Grachev viết và được nhà xuất bản "Эксмо" xuất bản vào năm 2006 đã tổng hợp 
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khá chi tiết về ngôn ngữ tiếng lóng của giới trẻ. Trong khoảng thời gian từ năm 

1980 đến năm 2005 ông đã thu thập được hơn 6000 từ, cụm từ lóng, và xếp 

thành hơn 40 loại tiếng lóng của các tầng lớp thanh niên Nga. Thông qua quyển 

từ điển này, người đọc có thể hiểu hơn về ngôn ngữ của giới trẻ hiện đại. 

    8. Từ điển trọng âm 

   Trọng âm là dấu hiệu của thực từ. Trọng âm là một trong những yếu tố rất 

quan trọng để có thể phát âm đúng trong tiếng Nga. Mỗi từ hay cum từ đều có 

trọng âm riêng của mình. Đa số những người nước ngoài tham gia vào việc học 

tập và nghiên cứu tiếng Nga đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí 

của trọng âm, bởi lẽ tiếng Nga là ngôn ngữ biến hình cho nên vị trí trọng âm của 

các từ loại của tiếng Nga đều có thể thay đổi phụ thuộc vào dạng thức ngữ pháp 

của từ loại đó.                                                                                                                                                 

Cuốn “Русское словесное ударение” của M.V.Zarva do nhà xuất bản 

“ЭНАС” sản xuất vào năm 2001 sẽ giúp những người học tiếng Nga dễ dàng ghi 

nhớ hơn về vị trí trọng âm của các từ loại của ngoại ngữ mà mình đang theo học. 

Cuốn từ điển này bao gồm 50.000 từ tiếng Nga. Trong đó tác giả đưa ra vị trí 

trọng âm của những từ tiếng Nga đó ở nguyên dạng hay là khi đã biến đổi ở các 

cách, kèm theo đó là các ví dụ minh họa và lời giải thích cho mỗi trường hợp sử 

dụng. Trong cuốn “Từ điển trọng âm” có rất nhiều thuật ngữ của các chuyên 

nghành như kinh tế, chính trị, y học, công nghệ, thể thao, du lịch… Vì thế nó 

phù hợp với nhiều độc giả ở nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội. 

   9. Từ điển tên họ của người Nga 

   Ở quốc gia nào cũng thế,cái tên không chỉ để gọi hay xác định một người 

nào đó mà nó còn mang nhiều ý nghĩa rất sâu xa. Đặc biệt là ở Nga, đất nước có 

nền văn hóa rất đa dạng và một lịch sử lâu đời thì dường như mỗi cái tên đều gắn 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 69 

với một câu chuyện, và mỗi dòng họ đều gửi gắm những nét riêng, đặc biệt vào 

những cái tên. Cũng có những dòng họ cũng đã đi vào lịch sử của quốc gia. 

Xung quanh những cái tên có rất nhiều điều thú vị và bí ẩn,vì thế cuốn “Từ điển 

tên họ của người Nga” đã ra đời để giúp mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử tên họ 

của nước Nga. 

   Tác giả của “Словарь русских фамилий” là V.A.Nikonov. Cuốn từ điển 

này được cho ra mắt vào năm 1993. Trong đó tất cả thông tin liên quan đến họ 

của các dòng họ nước Nga đều được đề cập đến,ví dụ như nguồn gốc, những câu 

chuyện xung quanh lịch sử tồn tại, những điều bí ẩn, và những nhân vật nổi tiếng 

của dòng họ… Cuốn từ điển này sẽ hé lộ những điều thú vị mà không phải ai 

cũng biết về những họ của người Nga.  

10. Từ điển hình vị - chính tả tiếng Nga 

    Chính tả là một bộ phận không thể thiếu được trong mỗi ngôn ngữ. Việc 

viết chính tả đúng cũng quan trọng như việc phát âm đúng. Tiếng Nga là loại 

ngôn ngữ biến hình vì thế việc viết đúng chính tả cũng sẽ gặp phải nhiều khó 

khăn, đặc biệt là đối với người nước ngoài học tiếng Nga. Hiểu đươc điều này 

các nhà ngôn ngữ học Nga đã cho ra đời cuốn “Морфемно-орфографический 

словарь”. 

   “Морфемно-орфографический словарь” được nhà xuất bản “Астрель” 

cho ra mắt vào năm 2002, là cuốn từ điển có số lượng từ nhiều nhất trong số các 

từ điển chính tả tiếng Nga đang được lưu hành tại Nga với 180.000 từ. Cuốn từ 

điển này đã hướng dẫn người đọc viết đúng chính tả của các từ theo chuẩn ngữ 

pháp và từ vựng tiếng Nga, từ những sự biến đổi của từ theo các cách và sự thay 

đổi vị trí của trọng âm… Cuốn từ điển này giúp ích rất nhiều cho những giáo 

viên, nhà báo, nhà biên tập… 
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   Cuốn từ điển này còn có thêm 2 phần đó là: bản danh mục tên riêng và các 

chữ viết tắt thường dùng trong từ điển  

  III. Kết luận 

      Trên đây là một số loại từ điển khá độc đáo trong tiếng Nga. Tất nhiên, 

trong bài này không thể đề cập được nhiều loại từ điển khác nữa tồn tại trong 

tiếng Nga. Tuy nhiên tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về 

ngôn ngữ Nga nói chung và các loại từ điển của Nga nói riêng. Mong rằng với sự 

giúp đỡ của những cuốn “cẩm nang” như thế này, mỗi người trong chúng ta sẽ 

đạt được kết quả tôt nhất trong quá trình học tập và nghiên cứu tiếng Nga 
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CON NGƯỜI XÔ VIẾT TRONG CHIẾN TRANH VỆ QUỐC 

QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC 

                    Trần Mai Chi – Lớp 1N-08 

Có thể nói, nước Nga là một đất nước có nền văn học lớn. Nhắc đến văn 

học Nga, chúng ta không thể không nhắc đến những cái tên vĩ đại của nhân loại 

như Puskin, Liev Tolstoy, Maksim Gorky, Gogol, Nikolai Ostrovsky v.v… 

Nhưng thật thiếu sót nếu chúng ta nói về văn học Nga mà không nói đến thời kỳ 

Xô Viết, thời kỳ sản sinh ra những kiệt tác bất hủ, mà từ đó, con người Xô Viết 

khi ấy hiện lên rõ nét với tất cả bản tính của mình. 

Trong bản báo cáo này, tôi chỉ đề cập đến một số tác phẩm tiêu biểu trong 

thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại giai đoạn 1941-1945, như: Họ chiến đấu vì 

Tổ quốc (Они боролись за родину), Tên anh chưa có trong danh sách (В 

списках не значился), Nam tước Phôn-gôn-rinh (И один в поле воин) cùng một 

vài tác phẩm khác. 

1. Tóm tắt lịch sử Chiến tranh Vệ quốc 

Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là cuộc chiến giữa Liên Xô và Đức Quốc xã 

trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ hai, trải dài khắp Bắc, Nam và Đông Âu 

từ ngày 22/6/1941 đến ngày 9/5/1945, kéo dài suốt 1.418 ngày. 

Đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, quân đội Đức Quốc 

xã bất ngờ nổ súng mở đầu cho chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô. Trong 

suốt 4 năm chiến tranh ấy, quân đội và nhân dân Xô Viết đã đáp trả lại phe phát 

xít bằng hàng loạt các cuộc tấn công và phòng thủ đầy cam go, tiêu biểu như trận 

Xta-lin-grát (từ ngày 17-7-1942 đến ngày 2-2-1943) - trận đánh lớn nhất trong 

năm 1942 đã đập tan âm mưu của quân đội phát xít Đức hòng tiến tới sông Vôn-

ga; Trận “Vòng cung lửa Cuốc-xcơ” (từ ngày 5-7 đến ngày 23-8-1943) kéo dài 

gần 2 tháng diễn ra hết sức căng thẳng và ác liệt; Trận phòng thủ Lê-nin-grát 
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(kéo dài từ ngày 10-7-1941 đến ngày 8-9-1944), trong suốt 900 ngày đêm không 

quên; Trận vượt sông Đni-ép (từ ngày 25-8 đến ngày 23-12-1943); trận đánh trên 

vùng hữu ngạn U-crai-na (từ ngày 24-12-1943 đến ngày 17-4-1944), Chiến dịch 

tấn công Bê-lô-ru-xi-a (từ ngày 23-6 đến ngày 29-8-1944), chiến dịch I-a-xi-Ki-

si-nhốp (từ ngày 20 đến ngày 29-8-1944), chiến dịch Vi-xla-Ô-đe (từ ngày 12-1 

đến ngày 3-2-1945) và nhiều chiến dịch khác đã làm cho phát xít Đức liên tiếp 

thất bại [2]. 

2. Hoàn cảnh xuất thân của các chiến sỹ 

Trong chiến tranh, họ là những người lính Xô Viết quả cảm, gan dạ, dám 

hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng trước chiến tranh, họ vốn không phải là lính, họ chỉ là 

những con người bình thường, làm đủ mọi nghề, như kỹ sư canh nông Xtơ-ren-

xôp, thợ mỏ Lô-pa-khin, Đơ-via-ghin-xép trong “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”, và 

trước khi trở thành người lính, mỗi người trong số họ có một số phận khác nhau. 

Chiến tranh đã mang họ đến bên nhau, và ở họ có một điểm chung lớn: đó là tâm 

hồn dân tộc. 

3. Ý chí quật cường 

Chiến tranh vốn khốc liệt và tàn bạo. Chiến tranh nghĩa là chết chóc. 

Những người lính tham gia vào cuộc chiến đều biết điều đó. Và người lính Liên 

Xô cũng vậy. Họ hiểu rất rõ những gì mình đang phải đối mặt. Nhưng họ không 

hề nao núng. Bởi đó là “giống nòi và bản tính Nga”, là “máu hộc ra mũi vẫn cứ 

cười” [3,49]. 

Trung úy Nikôlai Plugiơnhikốp, nhân vật trung tâm trong tác phẩm “Tên 

anh chưa có trong danh sách”, là một điển hình cho cái gọi là “bản tính Nga” ấy. 

Số phận thật nghiệt ngã đối với chàng trai trẻ 19 tuổi này khi anh được điều động 

đến đơn vị chiến đấu tại pháo đài Brest (theo nguyện vọng của anh) và đặt chân 

đến nơi đây đúng vào đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941 - thời điểm 

bắt đầu cuộc chiến khốc liệt của phát xít Đức nhằm vào nước Nga. Tuy cố gắng 
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chống đỡ nhưng Hồng quân vẫn không thể đáp trả lại được đội quân phát xít 

đông đảo với đầy đủ vũ khí tối tân. Đồng đội chiến đấu xung quanh anh lần lượt 

ngã xuống, cho đến khi chỉ còn một mình anh vẫn nhất quyết không chịu rời bỏ 

pháo đài, vẫn bảo vệ đến cùng lá cờ Tổ quốc. Anh đã chiến đấu anh dũng gần 

một năm. Một năm chiến đấu không biết tin tức, không có đồng đội bên cạnh, 

không có hậu phương, không được tiếp ứng, luôn phải ẩn nấp trong những khe 

khuất, góc tối, đến mức mắt anh chỉ có thể nhìn rõ trong bóng tối. Con người cao 

cả ấy đến lúc bị bắt vẫn hiên ngang, đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng đầy kiêu 

hãnh và trả lời các câu hỏi của bọn lính Đức chỉ với một câu nói ngắn ngủi 

nhưng đầy ý nghĩa rằng: “Tôi là lính Nga” [6,381]. Và anh hãnh diện vì “pháo 

đài không đầu hàng, pháo đài chỉ đổ máu chứ không gục ngã” [6,380]… 

Vậy vì đâu con người Nga lại có một sức mạnh bất khuất đến như thế? Đó 

là sức mạnh của căm thù. Chí căm thù của người lính Xô Viết chính là tình yêu 

cuộc sống của một dân tộc đang gánh chịu biết bao thảm họa, nó gắn liền với 

lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và lòng tự hào. Như nhân vật Lô-pa-khin, 

“lòng căm thù đã lên tới độ cao, đến mức hễ nước bọt nhổ vào mặt mình thì sẽ 

sủi lên xèo xèo” [3,109]. Còn Xtơ-ren-xôp, chiến tranh đã khiến anh phải chịu 

một cơn hôn mê kéo dài, để rồi đến khi tỉnh, tai anh gần như không còn nghe 

được gì, “cái đầu… cứ giật giật đột ngột, hai bàn tay… khẽ run run như đang 

cơn sốt” [3,271], nhưng anh vẫn “trốn khỏi quân y” và quay trở về chiến đấu bên 

cạnh những người anh em của mình.  

4. Tinh thần lạc quan vô hạn 

Cái chết luôn cận kề bên những người lính Liên Xô. Tuy mệt mỏi, đau đớn 

về cả thể xác lẫn tâm hồn, họ “không đem triển lãm đau khổ của mình” [3,148], 

họ vẫn luôn tươi cười đón nhận mọi điều xảy đến với mình, dù là bất kể điều gì 

đi chăng nữa. Đối với họ, niềm vui trong chiến tranh là khi họ còn sống, khi vẫn 

còn được ngắm nhìn những “ánh nắng, dòng sông, những bông hoa súng bồng 
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bềnh…” [3,107]. Hay như Đơ-via-ghin-xép, dù bị thương khắp người, “lỗ chỗ” 

hết cả, nhưng bằng ý chí lạc quan của mình, niềm hy vọng trong anh mỗi lúc một 

tăng lên, vì anh biết anh “vẫn cứ còn sống… có nghĩa là… sẽ sống, có nghĩa là 

còn lâu mới chết” [3,241]. 

5. Những hy sinh thầm lặng 

Những người lính Nga luôn bộc lộ sự phẫn nộ trên gương mặt mình khi 

chiến đấu với kẻ thù. Đó là lẽ tự nhiên, là thứ khó có thể kìm nén được trước 

những kẻ đã xâm hại Tổ quốc mình, giết hại những người thân yêu của mình. 

Thế nhưng, trong cuộc chiến tàn khốc này, lại có những con người phải tạm thời 

vứt bỏ tình yêu Tổ quốc, lòng căm thù phát xít, luôn phải tươi cười với kẻ thù dù 

trong lòng chỉ muốn giết chết những kẻ man rợ đó. Đó là những chiến sỹ tình 

báo Nga, mang trong mình trọng trách cao cả hơn bao giờ hết, nhưng lại chịu 

thiệt thòi hơn bất kỳ ai: họ phải đột nhập vào hàng ngũ của địch, luôn phải làm 

việc với địch trong nỗi lo bị phát giác; họ phải đánh đổi lòng tự trọng, lòng căm 

thù của mình để tạo một vỏ bọc hoàn hảo trước kẻ thù, họ thậm chí phải chịu sự 

ghẻ lạnh của gia đình, bạn bè, đồng đội, người yêu, bởi họ cứ ngỡ rằng các anh 

đã phản bội đất nước, phản bội họ. Những người lính Nga chiến đấu với địch 

ngoài mặt trận, nhưng những chiến sỹ tình báo phải chiến đấu với quân thù khắp 

mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong khi ăn, khi ngủ, để không làm lộ ra đôi mắt căm 

thù của mình.  

Vì tự do của đất nước, người chiến sỹ tình báo Xô Viết còn phải hy sinh 

tình yêu lứa đôi của mình. Tổ quốc giao cho anh nhiệm vụ trà trộn vào sào huyệt 

của địch với danh hiệu Nam tước Phôn-gôn-rinh. Trong thời gian ở Pháp anh đã 

quen và yêu cô gái người Pháp xinh đẹp và thông minh Mônic. Nhưng bọn mật 

thám Đức đã phát hiện ra cô là du kích và giết chết cô. Tuy rất căm giận và vô 

cùng đau khổ nhưng anh vẫn phải chôn sâu tình yêu của anh để hoàn thành 

nhiệm vụ hết sức nguy hiểm của mình.  
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Một mình hoạt động trên chiến trường rộng lớn, người chiến sỹ tình báo 

gặp vô vàn những khó khăn, thử thách, những cuộc đấu trí đầy cam go, nhưng 

bằng lòng dũng cảm, sự thông minh, gan dạ và tình yêu Tổ quốc, anh đã vượt 

qua tất cả và chiến thắng trở về. 

6. Tổn thất nặng nề 

 Chiến tranh luôn đi cùng với những mất mát không gì có thể bù đắp nổi. 

Chiến tranh tàn phá tất cả những gì nó đi qua, chiến tranh “hủy diệt bao nhiêu 

làng mạc”, “tất cả những gì có thể cháy được đều đang cháy và cả những gì 

không cháy được cũng đang bốc cháy” [6,183]; cảnh vật điêu tàn, đổ nát, “hai 

bên đường… trải ra đồng đất bị thiêu trụi, đen ngòm khủng khiếp trong cái đau 

buồn câm lặng của nó…” [3,141]; chiến tranh khiến bao gia đình tan tác, chia lìa, 

ngập chìm trong nước mắt, đau đớn khôn xiết của nỗi mất người thân, “làm cho 

bao nhiêu em bé phải mồ côi, và bao nhiêu người vợ phải góa bụa” [3,142].  

Nỗi đau mà chiến tranh để lại còn là những cánh đồng lúa vàng bao la, bát 

ngát nhưng không một bóng người, là ánh nhìn xa xăm tuyệt vọng của người mẹ 

già chờ mong đứa con trai yêu dấu mãi mãi không thể trở về của mình… (hình 

ảnh trong bộ phim chuyển thể “Bài ca người lính”) 

Và tồi tệ hơn là chiến tranh đã khiến cho con người mất đi phẩm hạnh, 

“khiến con người ta không giữ nổi giá trị cao đẹp của bản thân mình” [1]. 

Veronica – nhân vật chính trong bộ phim chuyển thể “Khi đàn sếu bay qua” hết 

mực chung thủy với tình yêu sâu đậm của mình và Bô-rits, nhưng chiến tranh đã 

tước đi của chị tất cả: gia đình, căn nhà êm ấm và ngay cả phẩm hạnh của mình. 

Chiến tranh đã đẩy chị đến nỗi nhục ê chề khi bị mọi người coi là loại đàn bà 

lẳng lơ, phản bội người yêu đang anh dũng chiến đấu ngoài chiến trận. 

7. Tình yêu trong chiến tranh 
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 Hạnh phúc là thứ mà con người luôn khao khát, luôn nỗ lực tìm kiếm, là 

niềm mong mỏi tất yếu trong cuộc sống con người. Thế nhưng “chiến tranh đã 

biến hạnh phúc trở thành món quà xa vời và xa xỉ trong cuộc sống” [1]. Chủ đề 

tình yêu trong các tác phẩm văn học cũng là lời tố cáo chiến tranh một cách 

mạnh mẽ. 

Chiến tranh đã khiến cho tình yêu đôi lứa dang dở. Đó là tình yêu chớm 

nở giữa Aliosa và Shura trong phim “Bài ca người lính”, một tình yêu trong sáng, 

dịu nhẹ và cao cả. Hình ảnh Shura tiễn Aliosa ra mặt trận là những giây phút 

cuối cùng hai người được nhìn thấy nhau, vì Aliosa đã không thể trở về tìm gặp 

Shura và tiếp tục câu chuyện tình của họ. Đó là tình yêu sâu đậm nhưng dở dang 

của Veronica và Boris trong bộ phim “Khi đàn sếu bay qua”. Boris luôn mang 

tấm hình của Veronica trong ngực áo và cho đến lúc hy sinh anh cũng chỉ nhớ 

đến nụ cười của người mình yêu. Còn Veronica, dù bị chà đạp nhân phẩm, cô 

vẫn luôn hướng tới Boris, vẫn một mực thủy chung và vẫn tin rằng anh sẽ trở về 

dù điều đó là không thể. Chiến tranh đã đem Mira đến cho Nikôlai – nhân vật 

trong tác phẩm “Tên anh chưa có trong danh sách”, một cô gái nhan sắc rất đỗi 

bình thường cùng với một bên chân bị thọt, nếu trong thời bình chắc chắn không 

bao giờ anh để ý tới. Chiến tranh đã đưa họ xích lại gần nhau, nhận ra vẻ đẹp 

trong tâm hồn nhau. Nhưng rồi cũng chính chiến tranh đã khiến họ xa lìa nhau 

mãi mãi với hình ảnh đám quân phát xít man rợ giẫm đạp lên Mira, đạp thẳng 

vào bụng cô, nơi đang hình thành đứa con của hai người và chôn sống cô.  

 Trung úy Ê-gô Đrê-mốp trong truyện ngắn “Tính cách Nga” của nhà văn 

A-lếch-xây Tôn-xtôi vốn là một người “giản dị, trầm lặng”, có “thân hình lực 

lưỡng, cân đối và điển trai” [5,262]. Nhưng thật không may, trong một trận đánh, 

xe tăng của anh bị trúng đạn và bốc cháy. Pháo đạn không giết nổi anh, nhưng 

khuôn mặt anh đã bị biến dạng hoàn toàn, đến mức cha mẹ và người yêu cũng 

không thể nhận ra người thân yêu của mình. Nhưng không vì thế mà họ ruồng bỏ 
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anh. Ca-chi-a, người yêu của anh, dẫu vậy vẫn một mực thủy chung và rất yêu Ê-

gô, dù cho anh muốn giải thoát cho cô vì lo cho hạnh phúc của cô. 

Còn rất nhiều tác phẩm văn học tiêu biểu cho giai đoạn Chiến tranh giữ 

nước vĩ đại mà rất tiếc tôi không thể nêu ra hết trong phạm vi bản báo cáo khoa 

học này. Qua bản báo cáo này, tôi muốn khẳng định một lần nữa sức mạnh của 

cuộc chiến chính nghĩa chống phát xít của Liên Xô, đem lại ánh sáng tự do cho 

không chỉ người dân Xô Viết mà còn cho cả nhân dân toàn thế giới. Qua đó, tôi 

muốn nhấn mạnh tính cách của nhân dân Nga nói chung, và của chiến sỹ Nga nói 

riêng, những người con vĩ đại của Tổ quốc Liên Xô vĩ đại, sẵn sàng hy sinh tất 

cả để bảo vệ bầu trời tự do cho đất nước, cho dân tộc mình. 

Còn nhớ, trong những năm tháng cam go nhất của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đã góp phần không nhỏ để 

Việt Nam có thể trở thành một quốc gia độc lập, tự do như ngày hôm nay. Là 

người dân Việt Nam, và hiện tại là những sinh viên của khoa Tiếng Nga, chúng 

ta sẽ không bao giờ quên tình cảm sâu sắc mà người dân Liên Xô trước đây, 

cũng như dân tộc Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua; 

mong cho quan hệ Việt – Nga sẽ vẫn và mãi bền chặt, phát triển. 
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ĐÁM CƯỚI NGA XƯA VÀ NAY 

                  Ngô Thị Hương & Phan Quỳnh Anh – Lớp 4N-08                                              

A. Mở đầu 

Cưới hỏi là một nghi lễ không thể thiếu tại bất kì các quốc gia nào trên thế 

giới. Tùy thuộc vào văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi nước mà người ta có 

những cách tổ chức lễ cưới khác nhau. 

Nhìn chung, các lễ cưới dù có được tổ chức ở đâu, theo tôn giáo, tập tục 

nào đi chăng nữa thì đó cũng luôn là một ngày lễ quan trọng trong cuộc đời mỗi 

người.  

 Nước Nga là một trong những quốc gia có nền văn hóa đặc sắc và lâu đời 

nhất trên thế giới. Chính vì vậy mà các ngày lễ lớn, đặc biệt là lễ cưới ở Nga 

được người dân rất coi trọng và chờ đón. Nó phản ánh rõ nét suy nghĩ, tâm hồn 

cũng như đời sống tinh thần vô cùng phong phú của đất nước và con người “xứ 

sở Bạch Dương”. 

B. Nội dung  

I. Đám cưới Nga truyền thống 

Theo quan niệm của người Nga thì lễ cưới tượng trưng cho cuộc hôn nhân 

giữa Mặt Trăng và Mặt Trời. Trong đó, Mặt Trăng đóng vai trò chàng rể, còn 

Mặt Trời là cô dâu. Ngoài ra, nghi thức cưới xin còn phản ánh ý tưởng về sự 

phong phú, phì nhiêu của tự nhiên, cũng như sự tiếp diễn muôn đời của sự sống. 

Để ghi nhớ sự tôn vinh Mặt Trời, các cô dâu trang trí thêm cho bộ y phục của 

mình bằng những dải màu đỏ. Ngoài ra, màu đỏ được coi là màu sắc của pháp 

thuật thanh tẩy, nó bảo vệ cô dâu khỏi mọi điềm gở và bùa phép ma thuật.  
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Trang phục cưới của cô dâu Nga thời xưa là những bộ váy dài có trang trí 

các họa tiết màu đỏ 

     a) Lễ cưới chính thức 

   Cũng giống như Việt Nam, các đám cưới ở Nga luôn có sự tham dự của 

họ hàng, bạn bè hai bên. Mọi người đến chung vui và chúc mừng cho hạnh phúc 

của đôi vợ chồng trẻ. 

 

Cô dâu bưng khay đựng rượu đi mời khách  
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           Theo phong tục của người Nga thì tiệc cưới kéo dài trong khoảng 1-2 

ngày. Những gia đình khá giả có khi còn tổ chức đến cả tuần lễ. Trong bữa tiệc, 

cha chú rể có trách nhiệm đón tiếp khách khứa và mời họ vào bàn. Cặp cô dâu 

chú rể sẽ ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào. Bên cạnh chú rể là cha đỡ đầu còn bên 

cạnh cô dâu là bà mối hoặc mẹ đỡ đầu của cô. Điều hành tiệc cưới là “phù rể” - 

người được ủy thác thay mặt chú rể trong mọi việc liên quan đến đám cưới. 

Theo phong tục cổ xưa cô dâu phải mang đến nhà chàng rể một loại bánh 

nướng đặc biệt có tên là kurnik. Bánh được làm từ bánh tráng hoặc bột nhạt, bên 

trong nhân bánh có nấm, cơm và đặc biệt là rất nhiều thịt gà. Ở phần trên của vỏ 

bánh người ta có thể gắn đầu con gà trống hay trang trí thêm bằng lông gà. Tổ 

tiên người Nga tin rằng, gà là một loài chim thiêng liêng đem lại sự giàu có, phì 

nhiêu và là khởi thủy của mọi khởi thủy. Bởi theo quan niệm của người xưa, vạn 

vật tồn tại trên vũ trụ đều được sinh ra từ một quả trứng. Chàng rể nhất thiết phải 

nếm thử món quà này của cô dâu. 

                                 

                   

                                                                   Bánh kurnik (курник)  

Những món ăn không thể thiếu trong tiệc cưới truyền thống còn có bánh 

cá, thịt nấu đông, canh rau, ba món rán làm từ thịt gà, thịt vịt và thịt cừu. Theo 

tín ngưỡng của tổ tiên thời xưa, cỗ cưới phải phong phú, thừa thãi và sau khi tiệc 
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kết thúc, thức ăn phải còn thừa lại nhiều. Đó cũng chính là một dấu hiệu cổ xưa 

người ta cầu xin sự giàu có cho gia đình trẻ. 

Trong những ngày ăn kiêng thì thịt thường được thay bằng cá vược hay cá 

trắng ăn cùng với canh cá và chè bột quả. Rượu cũng là thức uống rất được ưa 

chuộng trong những ngày này, nhất là loại rượu có pha với mật ong. 

Sau khi đại tiệc bắt đầu chừng một tiếng thì người ta tiễn đôi vợ chồng trẻ 

vào buồng ngủ. Tháp tùng cô dâu chú rể vào phòng tân hôn là những vị khách 

được kính trọng nhất.  Phòng tân hôn của người Nga được dọn dẹp và chuẩn bị 

hết sức đặc biệt. Trên bốn bức tường đầy tranh Thánh, mỗi bức được đóng vào 

tường bằng một mũi tên. Mỗi góc phòng treo một bộ lông hắc điêu hay lông 

chồn. Trên ghế dài người ta để các chậu đựng mật ong. Trên giường cưới là 21 

bó cỏ khô (số lẻ được coi là số may mắn, bởi 21 là ba lần bảy). Trước tiên, ông 

mai bà mối sẽ nằm lăn lên giường cưới, kiểm tra xem giường có êm không. Rồi 

họ vừa cười vừa đòi cô dâu chú rể bỏ tiền chuộc ra thì họ sẽ nhường chỗ trên 

giường cưới cho.  

Ở đây, một lần nữa cô dâu lại đãi khách bằng bánh cá hoặc bánh gà. Với ý 

nghĩa hòa nhập làm một, cặp vợ chồng phải cùng nhau ăn hết một miếng bánh. 

Nếu khách yêu cầu thì cô vợ trẻ phải cởi quần áo cho chồng với ý nghĩa là cô ta 

ngoan ngoãn. Cô vợ bắt đầu tháo chiếc ủng bên chân phải trước, nơi ở chỗ gót 

chân có giấu đồng 5 kopeika. Đó là món quà tượng trưng của chồng dành cho vợ, 

nó thể hiện cho mối thiện cảm của anh ta đối với vợ và là lời hứa hẹn rằng anh sẽ 

bảo đảm cho vợ một cuộc sống đầy đủ. Việc tháo chiếc ủng bên trái trước là rất 

nguy hiểm vì anh chồng có quyền rút cái roi giấu trong ủng ra mà đánh cô vợ. 

Chiếc roi là tượng trưng cổ xưa cho quyền lực của người chồng. Nó được bố cô 

dâu tặng cho chàng rể tương lai trước đó. Còn áo ngoài chàng rể sẽ tự cởi lấy. 

Lúc này khách khứa sẽ rời phòng tân hôn, chỉ còn lại những người gần gũi nhất 

là  pháp sư và ông mai bà mối. Họ giúp cô dâu cởi quần áo, chỉ để lại áo sơmi. 
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Cô dâu dìu chồng nằm lên giường rồi mới nằm vào bên cạnh. Ông mai bà mối 

vui vẻ nói lời ràng buộc họ, đồng thời nhảy múa quanh giường. Vị pháp sư thì đi 

quanh cặp vợ chồng trẻ lẩm bẩm đọc thần chú và kết thúc bằng câu: “Lời ta nói 

là chắc chắn. Cầu Trời cho các ngươi có lương tâm, tình yêu và hạnh phúc ngập 

tràn”. Thế rồi họ để cặp vợ chồng mới cưới ở lại cho tới sáng hôm sau. Ngoài kia 

người ta tiếp tục vui vẻ tiệc tùng.  

    b) Những ngày sau lễ cưới 

Giai đoạn quan trọng nhất trong ngày thứ hai của lễ cưới là phong tục “lật 

tẩy”. Tập quán này đòi hỏi cô dâu đảm bảo được sự vẹn toàn trinh trắng trước 

khi kết hôn. Sáng ra, ông mai bà mối và khách khứa nhất thiết đòi đôi vợ chồng 

trẻ cho họ xem tấm ga trải giường. Nếu người ta biết được là cô gái đã mất trinh 

trước khi lấy chồng thì chàng phù rể sẽ bê đến cho mẹ cô dâu bình rượu nho loại 

tồi bị thủng một lỗ và được bịt tạm bằng ngón tay của anh ta. Khi bà kia đón lấy 

thì cũng là lúc rượu bắn ra. Cũng có khi người ta mang tới trước mặt bố cô dâu 

một cái chậu xấu xí, như thể đó là nhục nhã. Bố mẹ cô dâu, nhất là bà mẹ phải 

chịu trách nhiệm về trinh tiết của cô ấy. Đôi khi người ta không mời bố mẹ cô 

dâu tới trong ngày đầu của hôn lễ. Ngày thứ hai mới gửi một đoàn người tới đón 

họ. Nếu bờm ngựa tết dải màu đỏ và trên vòng cổ ngựa có chiếc khăn trùm đầu 

thì nghĩa là mọi việc đã ổn thỏa. Còn nếu bờm ngựa tết dải màu xanh, trên vòng 

cổ ngựa không có khăn thì sẽ chẳng có điều tốt đẹp  cho bố mẹ cô dâu đâu. Tục 

“lật tẩy” được thực hiện không phải vì sự hiếu kì của họ hàng mà là vì quan niệm 

từ xưa của nhân dân Nga. Đêm tân hôn của cặp vợ chồng trẻ tượng trưng cho sự 

thanh khiết của trời đất, của thiên nhiên trước khi thực hiện sự sinh sôi nảy nở. 

Cô gái của trái đất cần phải trinh trắng như cô dâu Mặt Trời hay như nữ thần tình 

yêu Lađa mãi mãi tươi trẻ. Chắc rằng ở thời xa xưa sự trinh trắng của cô dâu có 

ảnh hưởng tới vụ thu hoạch mùa màng trong năm đó, và nói chung ảnh hưởng tới 

hạnh phúc gia đình và sự sinh con đẻ cái. Bởi vậy phong tục tập quán trong nhân 

dân mới nghiêm khắc như vậy.  
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  Ngày thứ hai của lễ cưới gọi là ngày “cỗ lớn”. Buổi trưa người ta lại dọn 

đại tiệc như hôm trước, việc trao đổi quà cáp diễn ra xung quanh bàn cỗ lớn. 

Chàng phù rể kiểm tra quà cưới của cô dâu và đếm các món. Tổng số quà là một 

số lẻ được coi là may mắn. 

  Ngày thứ ba của lễ cưới gọi là ngày “cỗ bánh”. Đó là ngày mà những 

người có quan hệ bạn bè với đôi vợ chồng mới đến chơi. Cô vợ trẻ phải tự làm 

thức ăn đãi khách, món ăn chủ yếu là bánh trái. Căn cứ vào chất lượng bánh 

người ta đánh giá tài khéo tay, tài nấu nướng của cô dâu. Một cuộc thử thách nữa 

đối với cô vợ trẻ là lần đầu quét nhà cho sạch rác. Việc đó không dễ vì khách 

khứa chủ trương bày thêm rác. Cô dâu phải nhẫn nại hoàn thành công việc, 

không được cáu bẳn dù có khó khăn tới mức nào đi nữa. Sau khi kết thúc cuộc 

thử thách vui nhộn này, cô dâu và chú rể  lại tiếp tục đãi khách trong không khí 

vui vẻ, náo nhiệt. Sau ngày “cỗ bánh”, hai vợ chồng sẽ bắt đầu một cuộc sống 

mới với  nhau. 

      II. Đám cưới Nga hiện đại 

Ngày nay, nhìn chung thì tiệc cưới của người Nga cũng được đơn giản hóa 

đi. Họ tổ chức lễ cưới không quá cầu kì và nhiều lễ nghi như trước. Thời điểm 

đẹp nhất để tổ chức đám cưới là vào cuối thu. Khi ấy cảnh vật ở nước Nga lãng 

mạn và nên thơ hơn bao giờ hết. Trên khắp những con đường, những cánh rừng 

tràn ngập một màu vàng thơ mộng của lá phong. Người Nga từ trước đến nay 

thường tránh tổ chức lễ cưới vào tháng Năm. Họ cho rằng cặp vợ chồng nào kết 

hôn vào tháng Năm sẽ có cuộc sống bất hạnh và không may mắn. Bởi trong tiếng 

Nga, từ tháng Năm - май  được phát âm gần giống với từ khổ cực, đau khổ - 

маяться. 

Vào ngày cưới, chú rể sẽ đi xe đến đón dâu tại nhà gái. Khi đến trước cửa 

nhà, chú rể bị các bạn bè của cô dâu chặn lại và không cho vào, cho đến khi trả 

lời được hết những câu hỏi mà nhà gái hoặc bạn bè của cô dâu đặt ra. Những câu 
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hỏi này thường liên quan đến cô dâu, ngày hai người quen nhau, ngày chú rể cầu 

hôn, kích thước giầy của cô dâu, món ăn ưa thích... Đây là  cửa ải vô cùng khó 

khăn. Nhiều người vì lúng túng, hồi hộp nên không thể trả lời hết hoặc trả lời sai. 

Trong những trường hợp như vậy, họ đành phải mất một ít tiền hoặc phải tặng 

một món quà nhỏ cho người hỏi. Công việc cuối cùng của chú rể đó là xỏ giầy 

cho cô dâu. 

 

Chú rể phải tự tay xỏ giày cho cô dâu 

  Sau đó, họ phải đến phòng đăng ký kết hôn của thành phố. Đây được coi 

là thủ tục quan trọng nhất của đám cưới. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng và 

nghiêm túc. Người chủ tọa bắt đầu bằng việc nhắc lại một lần nữa sự gắn kết của 

họ trước pháp luật khi họ trở thành vợ chồng, và hỏi cô dâu, chú rể có đồng ý trở 

thành vợ (chồng) của người bên cạnh hay không? Có thể nói khi làm xong thủ 

tục ở phòng đăng ký kết hôn, họ đã thuộc về nhau.  

Sau thủ tục tại phòng đăng ký kết hôn thường thì cô dâu, chú rể sẽ đến nhà 

thờ để làm lễ. Tuy nhiên, ở một số gia đình, nghi lễ này cũng có thể được giản 

ước bớt đi. Họ tiến thẳng đến địa điểm tổ chức đám cưới. Nơi mà đôi vợ chồng 

mới cưới sẽ cùng chung vui với bạn bè, ăn uống, nhảy múa, chơi trò chơi và 

nhận lời chúc mừng từ những  người thân của mình. 
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Phòng đăng kí kết hôn ở Nga 

 Cũng như trước đây, tiệc cưới của người Nga vẫn không bao giờ có thể 

thiếu được rượu, đặc biệt là rượu Vodka. Cô dâu và chú rể sẽ đến từng bàn để 

mời rượu mọi người. Với ý nghĩa “đã là một”, cô dâu,chú rể ăn chung thìa dĩa, 

uống chung cốc chén. Khi uống rượu họ cũng dùng chung một li cho hai người. 

Một trong những nét văn hóa hết sức thú vị và đặc trưng của đám cưới Nga mà 

đến bây giờ vẫn được thực hiện đó là tục lệ cô dâu, chú rể phải cùng nhau ăn 

chung một miếng bánh mì với muối. Sự kết hợp giữa bánh mì và muối có ý 

nghĩa đặc biệt về biểu tượng: Bánh mì thể hiện mong muốn giàu có và sung túc, 

còn muối là sự bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng và sức mạnh của kẻ thù. 

Các vị khách tham gia lễ cưới thường nói đùa rằng: Ai ăn miếng bánh mì lớn 

hơn thì người đó sẽ trở thành chủ gia đình. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm 

áp, vui vẻ cùng với những màn biểu diễn bất ngờ từ chính những vị khách tham 

gia lễ cưới. 

 Kết thúc bữa tiệc là màn bắn pháo hoa, thả bóng bay chúc mừng hạnh 

phúc của đôi vợ chồng trẻ. 

C. Kết luận 

         Trong quá trình hội nhập và phát triển của xã hội hiện đại, lễ cưới ở Nga đã 

thay đổi khá nhiều so với truyền thống, tính lễ nghi cũng bị mất đi phần nào. 
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Những thủ tục bị cho là rườm rà và không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại  

nữa đều được giản ước bớt đi, thay vào đó là những nét văn hóa mới du nhập vào 

từ các nước khác. Tuy nhiên, những tập tục truyền thống cơ bản làm nên nét đẹp 

trong văn hóa cưới xin của người Nga vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. 
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DANH TỪ SỐ ÍT VÀ SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG ANH 
 Nguyễn Ngọc Trang, Nguyễn Minh Trang & Bùi Thị Thanh Huyền  

– Lớp 3N-08 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

 Ngôn ngữ là một trong những phương tiện quan trọng và hữu dụng nhất 

trong cuộc sống loài người. Để nẵm vững một ngôn ngữ nào đó chúng ta không 

chỉ cần một vốn từ sâu rộng mà còn cần nắm vững ngữ pháp của ngôn ngữ đó. 

Mỗi một ngôn ngữ đều mang một nét đặc trưng ngữ pháp riêng, và chính những 

đặc trưng ngữ pháp đó đem lại sự phong phú, đa dạng cho từng ngôn ngữ.   

 Danh từ là một mảng đề tài vô cùng rộng lớn mà trước đây đã có nhiều 

nhà nghiên cứu. Trong cả tiếng Anh và tiếng Nga cũng như trong tất cả các thứ 

tiếng khác, danh từ được chia thành nhiều loại: danh từ cụ thể, danh từ trừu 

tượng, danh từ chung,  danh từ riêng, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ 

đếm được, danh từ không đếm được..., nhưng mỗi ngôn ngữ lại có những đặc 

điểm của riêng mình để ứng với các loại danh từ như thế. 

 Hơn nữa là danh từ trong tiếng Anh và tiếng Nga có những nét chung là 

được chia thành hai dạng: dạng thức số ít và dạng thức số nhiều. Dạng thức số ít 

chỉ một vật thể, sự vật, hiện tượng. Còn số nhiều chỉ từ hai (hay nhiều) vật thể 

hiện tượng đồng loại. Tuy nhiên, chúng lại có những nét khác biệt khi chuyển 

đổi từ dạng thức số ít sang số nhiều.  

 Chính vì vậy đề tài lần này chúng tôi chọn đề cùng thảo luận sẽ là đề tài 

“Danh từ số ít số nhiều trong tiếng Nga và tiếng Anh”. Chúng tôi hi vọng bài 

nghiên cứu của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ và sâu hơn về những cách biến 

đổi danh từ  từ số ít sang số nhiều trong tiếng Nga cũng như trong tiếng Anh.  

II. ĐẶC ĐIỂM TỪ PHÁP CỦA DẠNG THỨC SỐ NHIỀU 
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Khi  biến đổi từ số ít sang số nhiều mỗi ngôn ngữ đều có những quy tắc 

chung của mình của mình. Trong tiếng Nga, danh từ được phân biệt theo giống 

và biến đổi theo số và cách. Danh từ khi biến đổi theo số sẽ phụ thuộc vào giống 

của danh từ đó.  Ở đây danh từ chia làm 3 giống: giống đực, giống trung và 

giống cái.  

 Những danh từ giống cái là những danh từ kết thúc là “а, я, ь”, khi sang số 

nhiều sẽ biến đổi kết thúc bằng “ы, и”. Ví dụ: комната  комнаты; 

площадь  площади; деревня  деревни  

 Những danh từ giống đực là những danh từ kết thúc là các phụ âm, ь, й. 

Khi sang danh thức số nhiều biến đổi thành “ы, и”. Ví dụ: инженер  

инженеры; лифт  лифты; герой  герои. 

 Còn với những danh từ giống trung kết thúc bằng “o, e, ё” sang số nhiều 

biến đổi thành “а, я”. Ví dụ: утро  утра; море  моря; сырьё  

сырья. 

Cũng như trong tiếng Nga, tiếng Anh cũng có những quy tắc chung khi 

cấu tạo sang danh từ ở số nhiều, bằng việc thêm “s” vào danh từ số ít: Ví dụ: day 

 days; dog  dogs; house  houses 

Những danh từ kết thúc là ch, sh, ss hay x thì ở dạng số nhiều phải thêm 

“es”. Ví dụ: brush  brushes; box  boxes; watch  watches 

Không chỉ có vậy, trong cả tiếng Nga và tiếng Anh đều có những danh từ 

chỉ có dạng số ít, chỉ có dạng số nhiều, những danh từ tập hợp và cả những danh 

từ không đổi.  

 Tiếng Nga Tiếng Anh 

Danh từ 

chỉ có 

dạng số ít 

Những danh từ trừu tượng: 

счастье, радость, жизнь...  

Những danh từ chỉ chất: 

Đây là những danh từ có hình thức 

số nhiều nhưng dùng ở số ít: các từ 

chỉ các loại bệnh (mumps, rickets, 
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нефть, рис, золото...  

Những danh từ chỉ tên 

riêng như: Вьетнам, 

Ханой, Лондон...  

shingles…) 

Một số môn chơi (billiards,  darts,  

domimoes…) 

Danh từ 

chỉ có 

dạng số 

nhiều 

Những danh từ chỉ các vật 

thể ghép đôi,  gồm hai bộ 

phận: брюки, ножницы,  

сани...  

Những danh từ riêng như: 

Филиппины,   жигули,  

Альпы… 

Những danh từ chỉ tập thể 

trong gia đình: Пушкины,  

Журбины… 

Ngoài ra còn một số danh 

từ khác như: часы, сутки, 

деньги...   

Những danh từ chỉ các vật thể ghép 

đôi, gồm hai bộ phận: trousers,  

paints, glasses, shears… 

Ngoài ra còn một số danh từ nhất 

định sau: arms, goods, pains, 

stairs… 

Danh từ 

tập hợp 

молодёжь, учительство,  

руководство...  

crew, family, team, group, crowd… 

Danh từ 

không đổi 

радио, метро...  aircraft, counsel, quid, craft… 

Ngoài ra, trong các thứ  tiếng nói chung và cụ thể là trong tiếng Nga và 

tiếng Anh còn có rất nhiều những điều đặc biệt trong việc biến đổi danh từ từ số 

ít sang số nhiều: 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 90 

Trong tiếng Nga có 10 danh từ kết thúc bằng “мя”, đó là: имя, время, 

семя, пламя, племя, темя, стремя, бремя, вымя. Khi sang số nhiều kết thúc 

bằng “-мени”.  

           Còn với tiếng Anh thì cũng có 12 danh từ kết thúc bằng “-f hoặc -fe”, khi 

sang số nhiều sẽ bỏ “-f và -fe” rồi thêm ves, đó là các danh từ: calf, half, knife, 

leaf, life, loaf, self, sheaf, shelf, thief, wife, wolf.  

Không chỉ có vậy còn có rất nhiều các danh từ có dạng hình thức số nhiều 

bằng cách thay đổi nguyên âm: 

- Tiếng Anh: foot - feet,  goose - geese,  tooth - teeth,  woman - women… 

 - Tiếng Nga: дом - дома,  город - города,  звезда - звёзды...           

 Đặc biệt hơn cả là còn xuất hiện các danh từ sang số nhiều rất đặc biệt: 

             Ví dụ: ухо - уши, плечо - плечи, веко - веки, яблоко -  яблоки 

                        crisis - crises, erratum - errata, memorandum - memoranda 

III. Kết luận 

 Mỗi một ngôn ngữ đều có sự đa dạng và phong phú của mình. Chính vì 

vậy, việc so sánh dạng thức danh từ trong tiếng Nga và tiếng Anh sẽ thực sự hữu 

ích cho sinh viên nghiên cứu tiếng Nga và tiếng Anh. Những ai yêu mến tiếng 

Nga, tiếng Anh sẽ hiểu rõ hơn phần nào về ngữ pháp hai tiếng và sẽ sử dụng 

chúng một cách hiểu quả hơn trong giao tiếp với người nước ngoài cũng như 

trong công việc sau nay.  
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MỘT SỐ Ý NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA ĐỘNG TỪ ИДТИ 

                                                                                 Vũ Thùy Linh – Lớp 3N08 

Phần I: Dẫn nhập  

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, động từ luôn chiếm một vị trí 

quan trọng. Nó là thành phần chính của câu, thể hiện các hoạt động, trạng thái 

của người, sự vật hay sự việc. Động từ trong tiếng Nga luôn có các phạm trù: 

ngôi, thời, dạng, thể, thức rất phức tạp. Vì thế, để nắm vững và sử dụng một cách 

thành thạo, nhuần nhuyễn động từ trong tiếng Nga, chúng ta cần nghiên cứu sâu 

hơn nữa. 

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi chút về ý nghĩa và cách sử dụng của 

động từ идти để hiểu hơn một phần nào đó động từ trong tiếng Nga. 

Phần II: Nội dung 

Là một động từ, идти có cả ý nghĩa từ vựng và cả ý nghĩa ngữ pháp. 

Về ý nghĩa ngữ pháp, идти thường đóng vai trò làm vị ngữ trong câu, và 

là thành phần chính của câu. “идти” là động từ chuyển động nhóm I, biểu thị 

chuyển động theo một hướng nhất định. 

Về ý nghĩa từ vựng, sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể hơn 

I/ Một số ý nghĩa của động từ идти 

  1. “идти” có thể kết hợp với những danh từ động vật để biểu thị di chuyển 

bằng chân. Trong trường hợp này, идти có nghĩa là “đi”, “chạy”, “bò”... Ví dụ: 

 Мой брат идет в университет. Anh trai tôi đang đi đến trường. 
 Она  идет по мосту. Cô ấy sẽ đi qua cầu. 
 Лощадь идет рысью. Ngựa phi nước kiệu.   

   2. “идти” biểu thị hoạt động của phương tiện giao thông. Trong trường 

hợp này, идти có nghĩa là “chạy”, “đi”, “bay”... Ví dụ: 

 Самолет идет на восток. Máy bay sẽ bay về phía Đông. 
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 Автобус идет в 8 часов утром. Xe ô tô bus sẽ chạy lúc 8 giờ sáng. 
3. “идти” biểu thị hoạt động của cơ chế máy móc. Ví dụ: 

 Поезд идет быстро. Tàu hỏa chạy nhanh. 
 Часы идет точно. Đồng hồ chạy đúng. 

4. “идти” biểu thị sự xuất hiện của sự vật, sự việc, hiện tượng với nghĩa 
“đến”, “tới”... Ví dụ: 

 Зима идет. Mùa đông đang đến. 
 Поезд идет! Tàu đến rồi kìa! 

5. “идти” biểu thị sự gia nhập, tham gia vào hoạt động, tổ chức nào đó. Ví 

dụ: 

 Он идет в партию. Anh ấy vào Đảng. 
 Они идут в армию. Họ đi bộ đội. 

6. “идти” biểu thị diễn biến của sự việc, hiện tượng với ý nghĩa “diễn ra”, 

“xảy ra”... Ví dụ: 

 В театре идет новая пьеса. Ở nhà hát đang diễn vở kịch mới.  
 В Ханое идут переговоры. Ở Hà Nội đang diễn ra các cuộc đàm 

phán. 
7. “идти” biểu thị phương hướng chuyển động. Ví dụ: 

 Вода идёт из крана. Nước chảy từ vòi ra. 
 Дорога идёт полем. Con đường xuyên qua cánh đồng. 

8. “идти” biểu thị mục đích của hành động. Ví dụ: 

 Мы шли за хлебом. Họ đi mua bánh mỳ. 
 Он шёл гулять. Anh ấy đi chơi. 

II/ Một số ý nghĩa đặc biệt của идти 

          Ngoài những ý nghĩa đã nêu ở trên, “идти” còn mang nghĩa bóng. Cụ thể 

như sau: 

1. Biểu thị sự cần thiết có những sự vật, hiện tượng. Ví dụ: 
 Сколько денег идёт на ремонт дома. Sửa nhà sẽ tốn bao nhiêu 

tiền? 
 На костьюм идёт три метра. May bộ quần áo cần 3 mét vải. 

2. Mang nghĩa trình chiếu. Ví dụ: 
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 В клубе идёт документальный фильм. Ở câu lạc bộ đang chiếu 
phim tài liệu. 

 Что сегодня идёт? Chương trình hôm nay có những gì? 
    3. Biểu thị hiện tượng của thiên nhiên với nghĩa “rơi”, “sa”... 

 Дождь идёт. Mưa rơi. 
 Снег идёт. Tuyết rơi. 
 Идёт время. Thời gian trôi. 

4. Mang nghĩa phù hợp, vừa với. 
 Шляпа очень идёт шляпа вам. Cái mũ này rất hợp với anh. 
 Пиджак не идёт ему. Cái áo vét không hợp với ông ấy. 

5. “идти” còn được dùng diễn tả thao tác trong trò chơi. 
 Он идёт с тура. Anh ấy đánh con Át. 
 Он идёт пешкой. Ông ta đi con Tốt. 

III/ Động từ “идти” trả lời các câu hỏi sau: 

 Куда? 
Он идёт в школу. Anh ta đi học. 

 Откуда? 
Дым идёт из трубы. Khói tỏa ra từ ống khói. 

 За кем? 
Они идут за рабочим классом. Họ đi theo giai cấp công nhân.  

 За чем? 
Я иду за хлебом. Tôi đi mua bánh mỳ. 

 К кому? 
Он шёл к мне. Anh ta đến chỗ tôi. 

 Кому? 
Эта шляпа идёт тебе. Chiếc mũ này hợp với bạn. 

 О чём? 
В газете речь идёт о вьетнамской культуре. Bài báo nói về văn hóa 

của Việt Nam.  

 Как? 
Поезд идет быстро. Tàu hỏa chạy nhanh. 
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IV/ Một số cụm từ có sử dụng động từ “идти” 

1. идти в бой : ra trận 

2. идти в гору : leo núi 

3. идти в гости : đến thăm  

4. идти как по маслу : trôi chảy 

5. идти в корм : làm thức ăn (cho gia súc) 

6. идти в летчики : trở thành phi công 

7. идти в лом : đánh nhau 

8. идти в ногу : đi đều 

9. идти в отвал : thải ra 

10. идти в отпуск : nghỉ phép 

11. идти в солдаты : đi lính 

12. идти в счет : được tính 

13. идти вразброд : lạc đường 

14. идти вразрез : xung đột, chống lại 

15. идти замуж : lấy chồng 

16. идти за кем : theo ai 

17. идти к краху : phá sản 

18. идти к цели : theo đuổi 

19. идти ко дну : suy thoái 

20. идти крадучись : đi rón rén 

21. идти на войну : ra trận 

22. идти на всё : sẵn sàng mọi thứ 

23. идти на компромисс : thỏa hiệp 

24. идти на подмогу: giúp đỡ ai 

25. идти на поклон : khẩn cầu 

26. идти на попятную : căn cứ 

27. идти на посадку : hạ cánh 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 95 

28. идти на прибыль : dâng lên 

29. идти на риск : chịu rủi ro 

30. идти на снижение : hạ thấp xuống 

31. идти на убыль : suy thoái 

32. идти на уступки : thỏa hiệp 

33. идти на фордевинд : đối mặt 

34. идти навстречу : thỏa hiệp; gặp 

35. идти напролом : chặn đường, lấn chiếm đường 

36. идти по пути : đi theo con đường 

37. идти против : chống lại 

38. идти против своей совести : làm trái với lương tâm 

39. идти своим порядком: làm theo đúng quy trình 

40. идти цепочкой: đi theo hàng 

Phần III: Kết luận 

  Như vậy, động từ là một thành phần quan trọng không thể thiếu trong câu. 

Thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu động từ идти ta thấy rằng động từ trong 

tiếng Nga đa dạng cả về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp. 

Là một động từ nên идти có đầy đủ các phạm trù về thời, thể, thức, dạng, 

ngôi. Đồng thời идти là động từ chuyển động thuộc nhóm I nên nó biểu thị sự 

chuyển động theo một hướng nhất định trong không gian và thời gian nhất định. 

Không chỉ thế, идти còn mang rất nhiều ý nghĩa từ vựng, bao gồm cả nghĩa đen 

và nghĩa bóng như đã nêu ở trên. 

Động từ trong tiếng Nga nói chung và động từ chuyển động nói riêng, đặc 

biệt là động từ идти là một khía cạnh phức tạp mà ta cần tìm tòi và nghiên cứu 

nhiều hơn nữa. Để có thể sử dụng triệt để và thành thạo, nhuần nhuyễn những 

động từ trong tiếng Nga, trong đó có động từ идти ta cần nắm vững ý nghĩa và 

cách sử dụng của các từ đó.  
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HỌ TÊN NGƯỜI NGA VÀ NGƯỜI VIỆT 

                    Đỗ Thị Nhung – Lớp 2N-08 

Đã bao giờ bạn tự hỏi hay muốn biết về nguồn gốc và ý nghĩa tên họ của 

mình chưa? Hay có bao giờ bạn muốn tìm hiểu về cách ngôn ngữ bạn đang nói, 

ngôn ngữ bạn đang học biểu đạt những cái tên tưởng như thân quen mà lại mang 

trong nó một lịch sử lâu đời hay một ý nghĩa sâu sắc nào? Và thứ tiếng mà tôi 

muốn nói ở đây là tiếng Vịêt và tiếng Nga hay hai quốc gia Việt Nam và Nga. 

Tôi xin trình bày một số ý kiến của các học giả, các nhà nghiên cứu, cũng như 

những gì mà tôi biết về tên họ của hai đất nước này. 

I. Lịch sử, nguồn gốc họ người Nga và người Việt 
Trong một số nghiên cứu về đế hiệu Hùng Vương đã đưa ra quan điểm 

cho rằng đế hiệu Hùng Vương là do người sau đặt cho các vị lãnh đạo ban đầu 

của nước ta, nên không thể nói Việt Nam đã có tên họ từ thời Hùng Vương, tức 

cách đây hơn 5000 năm. Giai đoạn này, dân ta chưa có ý niệm về dòng họ theo 

lối phụ hệ như kiểu Trung Quốc. Đến thời Thục Phán và Triệu Đà (257-111 

TCN), ta không thể nói Việt Nam đã có tên họ. Hai ông này là người Trung 

Quốc vì chống Tần, Hán mà sang nước ta. Đến thời Hai Bà Trưng, xã hội Việt 

Nam vẫn còn trong thời kỳ mẫu hệ. Theo các nhà tính danh học, tên họ xuất hiện 

đồng thời với sự ra đời của chế độ phụ hệ. Chỉ khi xã hội Việt Nam đã tiến hóa, 

cộng với ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, và có những cuộc hôn nhân dị 

chủng Hán Việt, thì lúc đó Việt Nam mới chính thức có tên họ và các tên họ này 

giống với tên họ Trung Quốc. Kết luận này có thể chấp nhận được vì nhiều đồng 

bào Thượng ở Việt Nam, ít bị ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, đến giữa thế kỷ 

20 vẫn chưa có tên họ. Như vậy, sớm nhất Việt Nam có tên họ vào khoảng đầu 

Công Nguyên.  

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy viết: Về mặt phong tục, người Việt đã từ chế 

độ mẫu hệ bước sang chế độ phụ hệ. Cùng với việc làm lễ cưới hỏi theo lối 
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Trung Quốc, người Việt đã có họ và theo họ của cha. Hầu hết các họ mà người 

Việt Nam còn dùng đến ngày nay, đều là những họ của người Trung Quốc, 

nhưng đọc theo âm Hán Việt. 

Có thể tạm nói rằng, “họ” ở Nga xuất hiện tại các điền trang ở Novgorod 

trong thế kỷ XIII-XIV, nhưng một thời gian dài không được sử dụng phổ biến. 

Tên họ chỉ được sử dụng nhiều hơn theo pháp luật  trong thế kỷ XVI, đầu tiên 

cho các hoàng tử và địa chủ, và sau đó đến các quý tộc nổi tiếng và các thương 

gia. Đa số nông dân bắt đầu được sử dụng “họ” từ các thế kỷ XVI-XVIII, và phổ 

biến sau khi bãi bỏ chế độ nông nô. 

Tên gọi đầy đủ của người Nga nói chung gồm lần lượt là TÊN + PHỤ 

DANH (một dạng thức có biển đổi của tên người cha) + HỌ. Ví dụ, “Aleksei 

Ivanovich Chekhov” trong đó “Chekhov” là họ, “Ivanovich” là phụ danh và có 

thể biết được cha có tên là Ivan, “Aleksei” là tên gọi. Điều tương tự cũng đúng 

với Ukraina, Belarus và các nước cộng hoà Xô Viết cũ. 

II. Đối chiếu tên họ người Nga và người Việt 
Thông thường, họ tên người Việt (người Kinh nói chung) được nói theo 

thứ tự: HỌ + TÊN ĐỆM + TÊN CHÍNH. Ví dụ, Trần Linh Nam, Phạm Phương 

Anh… 

Cá biệt có hơn cả 1000 người nam thuộc 9 dòng họ ở 3 thôn Cẩm Khê, 

Bối Khê, Cẩm Bối thuộc xã Liên Khê huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  đều 

bắt đầu bằng đệm là “Đỗ”: Đỗ Tràng, Đỗ Văn, Đỗ Bá, Đỗ Quang, Đỗ Khoa… 

Chữ Đỗ ở đây không phải là họ mà chỉ là chữ đệm, còn họ chính là chữ thứ nhì 

như Tràng, Văn, Bá, Quang… Trong khi con gái thì lại đặt tên có họ chính đứng 

đầu như người bình thường: Tràng Thị Xuân, Văn Thị Thu… Ngày xưa, ở một 

số tỉnh miền Trung, người đàn ông có tên họ đơn giản chỉ gồm 2 thành tố: 

Nguyễn Du, Trần Điền, Bùi Kỷ. 
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Nga Việt Nam 

Anton Pavlovich Chekhov (Антон 

Павлович Чехов) 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

Aleksandr Sergeyevich Pushkin 

(Александр Сергеевич Пушкин) 

Đặng Minh Ngọc 

Gavril Romanovich Derzhavin 

(Гаври́л Рома́нович Держа́вин) 

Nguyễn Linh Nam 

Natalia Sergeevna Goncharova 

(Наталья Сергеевна Гончарова) 

Phạm Văn Anh 

 
III. Những nét tương đồng giữa tên họ người Nga và người Việt 
Một cách tổng quát, họ Nga hầu như hoàn toàn tương ứng về mọi phương 

diện với tên họ Việt Nam. Họ liên quan đến địa danh và khu vực địa lý gồm tên 

nước, tên địa danh, nghề nghiệp, con vật. Ví dụ:  

Nga Việt Nam 

Belozyorsky (từ Belozyorska, tên 

nước) 

Trần, Thái, Tề (các nước thời xuân khu 

chiến quốc) 

Zhuravlyov (từ tên gọi Zhuravli (con 

sếu)) 

Ngưu 

Miroshnik (xay xát), Kuznets(thợ 

rèn), Kozhemyaka (thợ thuộc da) 

Ngư, Tiều, Canh, Mục 

 

Người Nga và người Việt đôi khi dùng tên đệm để phân biệt các thế hệ. 

Với người Nga (tên đệm hay chính là phụ danh) để phân biệt thế hệ có thể thêm 

dùng tiếp vĩ ngữ như trường hợp Sergeyevich của Nga (ta thấy tên đệm của con 
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được kết hợp từ tên bố với vĩ tố). Với người Việt người ta phân biệt thế hệ bằng 

cách dùng các từ ngữ có ý nghĩa thân tộc như Bá, Mạnh, Trọng, Quý hoặc dùng 

từ ngữ trong danh sách định sẵn. Mỗi thế hệ sẽ dùng một chữ để làm tên đệm. 

Đọc các tên đệm này, ta biết người đó vai vế ra sao, thuộc thế hệ thứ mấy trong 

gia tộc.  

Qua cách đối chiếu tên người Nga và người Việt, ta có thể nhận thấy một 

điểm chung, dù người đó sinh ra ở đâu, họ đều được đặt cho một tên gọi, có 

những cái tên trìu mến dành riêng trong gia đình, và có những cái tên được dùng 

chính thức trong xã hội. Về phương diện nguồn gốc ngôn ngữ, tên người Nga và 

Việt nam có những điểm chung sau đây: Cả hai bên đều đi vay mượn. Nếu đa số 

tên người Việt xuất xứ từ tiếng Hán, gọi là Hán Việt, thì tên người Nga cũng vay 

mượn từ các tộc ngữ Semitic của Trung Đông, Germanic, Slavic, Hy Lạp, Latin, 

Celtic.  

Tên Xuất xứ Tên gốc 

Nikita Hy Lạp Anekitos 

Agrafena Latinh Agrippina 

Akim Do Thái Johoachim 

Gleb Norse cổ Gudleifr 

Vladimir Slavơ Vladimir 

      Cả hai đều vay mượn nhưng đọc và viết theo nước mình. Nếu tên của 

người Việt có số lượng lớn có gốc từ là tiếng Hán, nhưng đọc và viết theo âm 

Việt, gọi là Hán Việt thì tên người Nga cũngcó nhiều đơn vị có gốc nước ngoài. 

Chẳng hạn,tên Alexandros từ gốc Hy Lạp sang đến Nga là Aleasandr. Tên người 

Nga và người Việt hầu như giống nhau về phương diện có ý nghĩa. Tên đàn ông 

có điểm chung là diễn tả ý nghĩa về sự hùng mạnh. Đặc tính tên phụ nữ Nga 
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cũng như Việt Nam đều diễn tả ý nghĩa tốt đẹp, nhẹ nhàng, tình cảm, hoa mỹ. Ví 

dụ:  

Nga Việt Nam 

Viktor (chiến thắng) Thắng 

Lyubov (tình yêu) Thương 

Roza (hoa hồng) Hồng 

IV. Những nét khác biệt giữa tên họ người Nga và người Việt 
Trong quá trình đối chiếu tên họ người Nga và người Việt ta có thể nhận 

thấy nhiều điểm khác biệt. Để có thể thấy rõ điều này bây giờ ta cùng tìm hiểu 

tên họ người Nga và Việt Nam được cấu tạo như thế nào.  

Mặc dù tên họ người Nga cổ xưa thường được khởi xướng từ các giáo sĩ 

nơi giáo đường, nhưng không nhằm mục đích lễ giáo hay đạo đức mà nhắm mục 

tiêu hành chính. Trong khi đó, tên họ của người Việt Nam ban đầu đặt ra nhằm 

phổ biến lễ, làm cho mọi người biết nguồn gốc tổ tiên để thờ cúng. 

 Họ 
Có thể nhận thấy tên người Nga không nhiều, nhưng họ người Nga lại vô 

hạn. Ngược lại tên người Việt Nam lại rất nhiều còn họ thì lại hạn chế.  

Ở Việt Nam, họ theo nghĩa gốc có liên hệ với nhà và dưới chế độ phong 

kiến nối kết con người với đất ruộng, một mái nhà, một gia đình, một họ. 

Số họ người Việt rất hạn chế, có khoảng 140 họ khác nhau. Do đó có 

thành ngữ “trăm họ” (bách tính hay thường gọi là bá tánh) thời xưa thường dùng 

để chỉ người dân cả nước. Phần lớn các họ phổ biến ở Việt Nam gắn liền với các 

triều đại phong kiến Việt Nam. Họ phổ biến nhất của người Việt là họ Nguyễn, 

theo thống kê năm 2005, họ này chiếm tới khoảng 38% dân số Việt Nam. Đây là 

họ của triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng, triều nhà Nguyễn. Các họ phổ 

biến khác như họ Trần, Lê, Lý cũng là họ của các hoàng tộc từng cai trị Việt 
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Nam, đó là nhà Trần, nhà Tiền Lê – Hậu Lê và nhà Lý. Có 15 họ phổ biến của 

người Việt chiếm khoảng 90% dân số là Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Hoàng, Phan, 

Vũ/ Võ, Đặng, Bùi, Đỗ, Hồ, Ngô, Kim, Dương, Lý. 

Nhiều người mang cùng một họ, không có nghĩa là họ có cùng một gốc 

gác. Thời xưa và nhất là ở quê, người ta phân biệt nhau bằng cách gọi họ. Ví dụ, 

họ Nguyễn làng Tiên Điền, họ Nguyễn làng Tây Sơn. Nhiều lúc trong nhiều làng 

thôn, tất cả mọi người cùng mang một họ. 

Trong số “trăm họ” có những họ xưa tới 3, 4 ngàn năm, vào thời đại mỗi 

bộ tộc có một tượng vật riêng hoặc cây cỏ hoặc cầm thú. Sau đó những tên biểu, 

hiện tượng đó được một số gia tộc dùng làm họ, thí dụ họ Âu. Một số khác biểu 

tượng nghề nghiệp như họ Đào (thợ gốm) hoặc cách sinh sống của một bộ tộc 

như họ Trần. Một số biểu tượng là nơi bắt gốc bộ tộc hoặc gia đình. 

Từ khi bị người Tàu đô hộ, người Việt chính thức theo chế độ phụ hệ, do 

đó con cái phải lấy họ cha. Theo dân luật, con phải lấy họ cha, không có quyền 

tự do lựa chọn. Họ không thể cho người ngoài họ dùng. Và trên nguyên tắc 

không thể thay đổi, tuy nhiên trong Nam từ thời Pháp thuộc có khuynh hướng 

dùng cả họ cha và họ mẹ mà đặt cho con. Ví dụ, con đầu lòng lấy họ cha, con thứ 

lấy họ mẹ, điều đó giải thích vì sao anh em ruột mà họ khác nhau. 

Ngày xưa cũng vì một số lí do mà người Việt có thể thay đổi hoặc phải 

thay đổi họ của mình như được vua ban thưởng cho mang họ của vua, hay vua 

ban cho họ nào đó gắn với một sự tích nào đó. Ví dụ, Hàn Thuyên vốn họ 

Nguyễn, được vua Trần ban cho họ Hàn vì ông làm bài văn ném xuống sông 

khiến cá sấu bỏ đi. Hay như trùng tên huý của nhà vua như ông trạng Hoàng 

Nghĩa Phú (1511), tổ tiên vì kiêng tên vua Lý mà đổi ra họ Trịnh rồi lại đổi ra họ 

Trần, đến đời Trần Khắc Minh mới đổi lại họ Hoàng. 

Ở Nga, họ dùng để phân biệt gia đình này với gia đình khác. Phần đuôi 

của họ phụ thuộc theo giới tính của người mang họ đó. Ví dụ, vợ của Ivanov có 
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họ là Ivanova. Tương tự như vậy ta có các đuôi: -OV/ -OVA ( Frakov – 

Frakova); -EV/ -EVA (Medvedev – Medvedeva); -IN/ -INA (Putin – Putina); -

ƯI/ -AYA, -OYA, -EYA, -IAYA (Belưi – Belaya); -KY/ -KAYA (Trotsky – 

Trotskaya). Cũng có một số họ (có thể là họ gốc nước ngoài) không đổi dù người 

mang nó là nam hay nữ như Yukevich, Mitskevich, Durnovo, Korolenko, 

Matsart … 

Ngoài các họ như của người Anh (VD: Smith - thợ rèn, vốn có liên quan 

đến nghề nghiệp) còn có một số lượng lớn về các họ có liên quan tới tôn giáo. 

Các họ này dựa theo tên gọi của nhà thờ (VD: Uspensky, Kazanky), hay các từ 

trong tiếng Latinh hay tiếng Hy lạp (VD: Gilyarov có nguồn gốc từ tiếng Latinh) 

Họ người Nga được cấu tạo theo rất nhiều cách, có thể từ biệt danh hay 

tên gọi đùa (VD: Zhuravlyov được cấu tạo từ tên gọi Zhuravli (con sếu)), có thể 

từ phụ danh (VD: Kuznetsova có gốc từ phụ danh Kuznetsov), có thể từ dạng tên 

riêng (VD: Vasilievsky từ tên Vasili) … Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một số ít họ 

từ cách gọi tên địa danh (VD: Belozyorsky từ Belozyorska). 

 Tên đệm 

Tên đệm người Nga so với tên đệm người Việt Nam có các điểm dị biệt 

sau: xét về ý nghĩa thì tên đệm người Nga không nhằm bổ túc cho tên chính để 

có ý nghĩa rộng. Ngược lại, tên đệm của người Việt có thể phối hợp với tên 

chính hay tên họ để có ý nghĩa rộng hơn. Ví dụ tên Văn Minh: nếu chỉ có từ 

Minh thì ý nghĩa tên bị hạn chế là sáng, nhưng nếu tên là Văn Minh, nghĩa sẽ 

rộng hơn, được hiểu là tình trạng tiến hóa của loài người về các mặt khoa học 

nghệ thuật, xã hội, chính trị. Xét về vấn đề thế hệ thì tên đệm người Nga mới có 

khả năng phân biệt thế hệ hai đời cha con. Ngược lại, các cụ chúng ta đặt ra danh 

sách để con cháu dùng làm tên đệm, mỗi thế hệ, mỗi chi ngành trong gia tộc 

dùng tiếng khác nhau. Ngoài ra, người Việt xưa không dùng tên bố làm tên đệm 
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như người Nga vì như thế là phạm tội bất kính (tuy nhiên,ngày nay việc dùng tên 

cha mẹ làm tên đệm đã trở nên phổ biến).  

Trong tiếng Nga, thông qua phụ danh có thể thấy được mối liên hệ giữa 

cha và con. Phụ danh có thể thay đổi theo giới tính của người con mang nó. Và 

phụ danh được cấu tạo từ tên người cha kết hợp với các hậu tố -OVICH/ -

OVNA/ -EVICH/ -EVNA/ -INICHNA. Ví dụ, cha tên Boris Ivanovich Nicolaev, 

nếu tên con gái là Nina thì tên đầy đủ của con gái là Nina Borisovna Nicolaeva, 

nếu tên con trai là Anton thì tên đầy đủ là Anton Borisov Nicolaev. 

Tên đệm (hay chữ lót) trong tên người Việt đã được sử dụng từ bao giờ? 

Đó là một câu hỏi khó đưa ra câu trả lời chính xác. Có một số nghiên cứu cho 

rằng tên đệm được sử dụng từ thời lập quốc xa xưa: ngư phủ Chử Vân trong 

huyền thoại Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung thời vua Hùng (2 – 3 ngàn 

năm trước Công nguyên), anh bà Triệu Ẩu (248) tên gọi Triệu Quốc Đạt. Nhưng 

theo một nguồn nghiên cứu khác thì tên đệm của người Việt chỉ được thông 

dụng vào khoảng từ thế kỷ thứ VI trở đi. Ta thấy tên đệm người Việt hầu hết là 

các từ Hán Việt, tức thứ chữ nho đọc theo âm Việt. Muốn được vậy, chắc chắn 

dân ta phải nhuần nhuyễn chữ Hán. Theo sử cũ, Việt Nam bắt đầu dùng chữ Hán 

trong giấy tờ hành chính vào thời nhà Triệu. Nhưng việc dạy chữ Hán bắt đầu 

mạnh vào thời Sĩ Nhiếp, tức vào khoảng thế kỷ thứ III trở đi. 

Chữ lót hay chữ tên đệm thường được sử dụng nhất là “Văn” và “Thị” 

phân biệt nam và nữ. Văn có nghĩa là người có học, nhà nho. Thị có nghĩa là 

người theo hầu, có thuyết lịch sử cho rằng “Thị” phát sinh ra gốc họ hàng (thị 

tộc) có ý ám chỉ nhờ người đàn bà mà tộc họ được tồn tại, kéo dài. Theo một số 

nhà ngữ học, Văn và Thị có nghĩa là “con trai của …”, “con gái của …” và là 

dấu vết ảnh hưởng của văn hoá Mã Lai. 

Cách phân biệt nam nữ tiện lợi và dễ hiểu này không còn được người thời 

nay yêu chuộng lắm vì người ta cho là thiếu cá tính. Do đó mọi người có khuynh 
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hướng chọn những chữ lót khác hay, đẹp và chủ quan xem là thích hợp với từng 

cá nhân. Sự thay đổi này có thể có nhiều mục đích: làm rõ nghĩa tên gọi, tạo một 

âm hưởng dễ nghe, hoặc tạo dây liên lạc họ hàng. 

Xét về mặt liên kết các thành phần khác trong tên, tên đệm có thể là thành 

phần độc lập, cũng có thể liên kết với tên họ hoặc tên chính. Cũng có người chỉ 

có tên và họ mà không có tên đệm. 

 Tên đệm đứng độc lập: là loại tên đệm không phối hợp được với tên họ 

hay tên chính để làm thành từ kép. Ví dụ, Nguyễn Đình Chiểu và Lê 

Văn Sơn thì từ Đình hay Văn không thể phối hợp với tên chính hay họ 

để làm thành từ kép có ý nghĩa khác. 

 Tên đệm phối hợp với tên chính: hầu hết tên chính người Việt xuất 

phát từ nguồn gốc Hán- Việt. Trong văn chương, các từ này được coi là 

hay hơn các từ Nôm nên khi đặt tên người ta cố gắng lựa tên đệm nào 

có thể đi chung với tên chính để có thể đi chung với tên chính để có ý 

nghĩa rộng hơn, tốt đẹp hơn như Trịnh An Bình, Lê Cát Tường, Vũ 

Quang Minh… 

 Tên đệm phối hợp với tên họ: rất ít người Việt có tên đệm phối hợp 

được với tên họ để làm thành từ kép có ý nghĩa, ngoại trừ: Hoàng Kim 

Vui, Võ Văn Trung, Đỗ Đạt Minh. 

 Tên đệm có thể có một hoặc hai chữ: nếu là hai chữ thì một chữ độc lập, 

một chữ phối hợp với tên chính: Đỗ Văn Quang Minh, Trần Thị Thu 

Hà… 

Tên đệm có thể có nhưng cũng có thể không có nên chức năng của nó đôi khi 

cũng không rõ ràng. Một số tên đệm có chức năng tương đối rõ: 

 Phân biệt giới tính: nữ giới thường có tên đệm là Thị, Diệu; nam giới 

thường là Văn, Bá, Mạnh… 
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 Phân biệt chi, ngành trong một dòng họ lớn: Ngô Thì, Ngô Vai; 

Nguyễn Đức, Nguyễn Mậu… 

 Phân biệt thứ bậc trong gia đình: một số người dùng từ đệm Bá để chỉ 

con cả trong dòng họ trưởng, Mạnh để chỉ con cả trong dòng họ thứ, 

Gia chỉ con trưởng, Trọng chỉ con thứ hai… 

 Thẩm mỹ: một số tên đệm chỉ có chức năng thẩm mỹ và nam nữ đều có 

thể dùng như Bạch trong Nguyễn Bạch Dương hay Lê Bạch Huệ; Kim 

trong Phan Kim Minh hay Đỗ Kim Nga.. 

 Tên gọi 

Về tên gọi: người Nga được phép lấy tên ông bà, cha mẹ, cô chú, thần 

thánh để đặt tên, coi đó không phải là điều kiêng kỵ và người được lấy tên coi đó 

là điều vinh dự cho mình. Trái lại, với người Việt việc lấy tên ông bà cha mẹ, 

thần thánh để đặt tên cho con là một lỗi lầm nghiêm trọng, có ý không tôn trọng 

các bậc trưởng thượng. Người Nga khi đặt tên còn để ý tên có hợp thời không. 

Nhiều tên chỉ thịnh hành trong thời gian nhất định, và thường bị ảnh hưởng bởi 

các danh nhân, nhất là tên những người nổi danh. Trái lại, với người Việt, chỉ 

những tên Nôm mới bị đào thải, và tên các văn nghệ sĩ không ảnh hưởng đến 

tâm lý người Việt trong vấn đề chọn tên. 

Tên chính là tên gọi của từng cá nhân, được gọi là tên đẻ đặt khi mới sinh 

và tên bộ, tên ghi ở sổ Bộ. Người Việt cũng như nhiều dân tộc Á Đông khác, tên 

được đặt sau họ. Một lý do là truyền thống tôn kính gia tộc họ hàng trên trước cá 

nhân.Có thể thấy người ở quê và người bình dân chỉ lựa tên (đơn, tức độc văn 

danh), người giàu hoặc có học hoặc tự cho sang trọng hoặc học làm sang, thì có 

khuynh hướng đặt tên kép ( song văn danh). Và tên chính của người Việt thường 

có những đặc điểm sau: 

 Có lựa chọn và có lý do: người Việt Nam quan niệm đặt tên chính là 

một bộ phận gắn chặt với người mang tên đó. Tục ngữ có câu: Xem 
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mặt đặt tên, bởi vậy khi đặt tên người ta thường chọn lựa kỹ và căn cứ 

đặc điểm, giới tính, hoàn cảnh gia đình, dòng họ, quê hương xã hội, 

ước vọng cha mẹ… mà chọn, chứ không đặt tuỳ tiện. 

 Số lượng phong phú: so với họ và tên đệm, tên chính phong phú hơn về 

số lượng. Do có tính lựa chọn, những cái tên mang tính tích cực thường 

được chọn nhiều hơn. Ngoài ra, có những cái tên vô nghĩa cũng được 

đặt như Nguỳ, Duẩn… Một cách đặt tên khác không phổ biến lắm 

trong tiếng Việt, đó là đặt tên theo tiếng nước ngoài, theo kỷ niệm, theo 

sự kiện. Một điều thú vị là cho dù Bộ Tư pháp chưa có văn bản nào 

chính thức quy định việc cấm đặt tên theo các chính khách, người nổi 

tiếng, lỗi lạc nhưng điều này gần như trở thành “luật bất thành văn” 

trong việc đặt tên. Ví dụ, nếu đặt tên là Trần Hưng Đạo thì chắc chắn 

sẽ không được chấp nhận. 

 Yếu tố Hán-Việt giữ vai trò chủ đạo trong cách đặt tên người Việt: tên 

người Việt thường được cấu tạo bằng hai từ: một để làm tên đệm, một 

để làm tên chính. Hai từ hợp lại có ý nghĩa rộng hơn, hoa mỹ hơn. Ví 

dụ, Vĩnh Phú (giàu có muôn đời), Bạch Tuyết (trắng như tuyết)…  

 Khó phân biệt nam nữ với tên chính: về nguyên tắc, tên chính của nam 

nữ không có gì để phân biệt. Tuy nhiên căn cứ vào ý nghĩa của tên 

chính ấy, phối hợp tên chính với tên đệm và dựa vào thói quen có thể 

đoán tương đối chính xác một tên là nam hay nữ. Tên nữ thường là tên 

loài hoa (Mai, Lan, Cúc…), tên loài chim (Yến, Oanh, Anh…), tên đá 

quí (Bích, Ngọc…), tên loại vải quí (Nhung, Gấm, Lụa…), từ ngữ chỉ 

đức tính (Hạnh, Thảo, Hiền…) hay từ ngữ có âm thanh nhẹ nhàng, có ý 

nghĩa hoa mỹ (Vân, Thuý, Lệ, Huyền…). Tên nam được chọn trong 

các tiếng biểu lộ sự mạnh mẽ về thể xác lẫn tinh thần. Tên nam thường 

là tiếng chỉ sức mạnh (Cường, Hùng, Dũng…), tiếng chỉ trí tuệ (Thông, 

Tuệ, Trí…), tiếng chỉ đức hạnh (Nhân, Tín, Trung…) 
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 Tên chính không được trùng tên với các bậc trưởng thượng: theo phong 

tục cổ truyền trước đây, tên chính của người kinh không được trùng với 

tên của thánh thần, vua chúa, những người thuộc thế hệ trước của gia 

đình, gia tộc. 

Ngoài tên Bộ (âm Hán có nghĩa là sổ sách) là tên gọi chính thức trên giấy 

tờ hộ tịch, người ta có thể có thêm tên tục, tên cúng cơm, tên thân mật, tên lịch 

sự do chính mình hoặc do người khác đặt cho mình. Trước khi có tên Bộ thường 

đã có tên tục để gọi trong nhà, nhất là thời xưa chỉ khi đến tuổi đi học, cha mẹ 

mới làm giấy tờ hộ tịch cho con, lúc đó mới chọn tên đẹp đẽ cho con. Đứa trẻ lúc 

đó có hai tên gọi, tên tục đã có và tên ở trường. Các tên tục thường nghe: Cu Tí, 

Cu Tèo, Cu Nhớn, Cái Hĩm… Trong Nam người ta còn gọi con theo thứ tự: Hai, 

Ba, Tư… Tên Bộ có thể thay đổi, như cụ Nguyễn Khuyến vốn tên Nguyễn 

Thắng, vì rớt thi Hội năm 1865 đã xin đổi thành Khuyến.  

V. Cách đặt tên và xưng hô  
Ở Việt Nam, thời hạn đặt tên cho con tính từ ngày sinh và thay đổi theo 

từng vùng. Người Kinh, theo phong tục xưa thì không đặt tên ngay cho đứa trẻ 

mới chào đời, mà chỉ gọi nôm na như thằng Cu, cái Đĩ, thằng Tèo, cái Tộp… 

hoặc một cái tên gì đó rất xấu xí trong vòng 100 ngày để ma quỷ khỏi bắt nó đi. 

Ở Huế nói riêng, đúng 100 ngày sau mới làm lễ tạ ơn “mười hai bà mụ”, bấy giờ 

mới đặt tên huý. Tên huý là tên chính thức của mỗi người thường do cha mẹ đặt 

cho. Tên chính còn được gọi là tên húy , tên thật hay tên khai sinh. 

Một số địa phương khác trong dịp tế tổ, các gia đình có con cháu mới sinh 

sắm sửa cơi trầu, chai rượu, hương hoa, lễ vật đến nhà thờ họ báo cáo tổ tiên và 

cào sổ họ cho các con trai trước buổi lễ, ngày đó mới có tên huý chính thức, 

được họ hàng công nhận. Trong khi vào sổ họ phải đối chiếu gia phả để xem có 

trùng tên các vị tổ tiên hoặc ông bà, chú bác trong nội thân hay không. Nếu có 

tức là phạm huý thì phải đổi tên.  
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Thông thường, tên con cháu do ông bà hoặc người có vai vế trong họ đặt 

cho. Tục lệ này thể hiện rõ nét tính liên tục và tính truyền thống của văn hoá gia 

đình. Ông bà hay những người có vai vế thường là những người hiểu biết rộng 

hoặc nắm được hệ thống tên của những thành viên trong dòng họ, tên các vị cao 

niên trong làng, thậm chí tên thành hoàng làng, thần thánh… Nhờ đó việc đặt tên 

con cháu sẽ phù hợp với hệ thống, lại tránh trùng lặp, mắc tội “phạm huý”. 

Chính điều này quyết định việc đặt tên thường được tiến hành trước khi đứa trẻ 

ra đời. Trong lúc người mẹ mang thai, ông bà cha mẹ hầu như đã chuẩn bị đặt 

tên bé. Nhiều gia đình chọn ngay những cái tên có giá trị “nối tiếp” với tên cha 

hoặc tên mẹ. Chẳng hạn, tên cha là Khải. tên con sẽ là Hoàn; tên mẹ là Hằng, tên 

con sẽ là Nga. Những gia đình phong kiến thường chọn cách đặt tên theo cung 

cách vua quan xưa, tức là chuẩn bị một dãy tên để “đặt dần”. Thực tế đã có nhiều 

gia đình đặt đúng và đủ các tên trong dãy. 

Ngày nay, cách đặt tên đã có những thay đổi đáng kể. Mặc dù ảnh hưởng 

của ông bà cha mẹ vẫn rất lớn nhưng phải thừa nhận rằng cách nhìn nhận về việc 

đặt tên đã thoáng hơn nhiều. Cách đặt tên con để thể hiện nguyện vọng của gia 

đình vẫn còn. Bên cạnh đó, người ta có thể dùng ghép tên quê cha và mẹ để đặt 

tên con. Thí dụ, cha quê Thái Bình, mẹ quê Hà Nội, tên con là Thái Hà. 

Trước đây, ngoài việc tránh đặt tên con cái trùng với tên ông bà, tổ tiên, 

việc đặt tên con trùng với bạn bè, người thân cũng hết sức tránh. Nay quan niệm 

này có đổi khác, trừ ông bà tổ tiên, những người thân của cha mẹ, những người 

mà cha mẹ hâm mộ cũng thường được cha mẹ lấy tên đặt cho con.  

Ngày xưa khi đặt tên con, các cụ thường đệm Văn cho con trai và Thị cho 

con gái để giúp mọi người phân biệt được giới tính của đứa trẻ. Các yếu tố ấy 

ngày nay dường như không còn là yếu tố bắt buộc nữa. Và việc đặt tên có xu 

hướng phóng khoáng hơn xưa nhưng cái tên vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
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nó không chỉ mang yếu tố mĩ cảm mà còn có vai trò quan trọng trong việc cải tạo 

vận mệnh của mỗi người. 

Trong các loại giấy tờ hành chính đều được viết theo thứ tự “họ-tên đệm-

tên chính”.Ví dụ, Đỗ Thị Nhung, Phạm Anh Khoa… Trong cuộc sống mọi người 

thường gọi nhau bằng “tên” kèm theo các từ ông bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị… 

hay các từ chỉ chức danh nếu đến một nơi làm việc nào đó, ví dụ, bác sĩ Nam, 

tiến sĩ Linh. Nhiều gia đình có thói quen gọi tên con theo công thức: Cả + tên, 

Hai + tên, Ba + tên,… Đó là cách gọi theo thứ tự sinh ra của người có tên trong 

gia đình. Đôi khi người ta gọi cả họ và tên chính (bỏ qua tên đệm) muốn phân 

biệt người này với người khác hoặc muốn tỏ ý nhấn mạnh, hoặc đầy đủ cả tên 

đệm nếu muốn giới thiệu người đó cụ thể là ai. Thời phong kiến có tuc gọi tên 

người trong làng theo cấu trúc: danh từ chỉ chức danh hoặc học vị + tên, hoặc 

ngược lại. Ví dụ: ông Hương Bình, ông Chánh Lý, ông Trương Tuần, ông Năm 

Cai… 

Cách dùng từ để xưng hô của ta còn tuỳ thuộc vào mức độ thân sơ giữa 

người nói và người nghe. Ví dụ, thật thân tình, bạn bè gọi nhau bằng mày tao mà 

không cần tên họ; gọi nhau bằng thưa quí anh hoặc bằng ông thì coi như giễu cợt 

kích bác nhau. Ngược lại, mới quen biết sơ sơ mà mày tao thì coi như bất lịch sự, 

đôi khi nghe bực mình bỏ đi không thèm trả lời.  

Trong giao tiếp với những người thân quen, người Nga thường chỉ dùng 

tên riêng. Muốn thể hiện sự kính trọng với một ai đó thì người ngang hàng hoặc 

người dưới gọi người trên bằng cả “tên và phụ danh”. Ví dụ, Aleksei Ivanovich, 

Tatyana Ivanovna. Trong tình huống làm việc và chính thức họ sẽ thêm từ đi 

kèm là “товарищ (thưa đồng chí) hoặc господин - госпожа (thưa ngài - thưa 

bà)” cùng với “họ”. Việc dùng họ để giao tiếp khá phổ biến ở Nga, nó được dùng 

cho cả người lớn tuổi với người trẻ tuổi, cả thầy giáo với học sinh khi thầy gọi 

học sinh lên bảng. Trẻ em, bạn bè, hoặc người trên gọi người dưới bằng tên 
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(Aleksei, Tatyana) nhưng thường bằng tên thân mật. Ví dụ, Aleksei thì gọi là 

Aliosha, Tatyana thì gọi là Tanya). 

Trong giấy tờ tuỳ thân, hộ tịch, danh sách biên chế… tên người Nga viết 

theo thứ tự “họ- tên- phụ danh”. Ví dụ, Chekhov Aleksei Ivanovich. Nhưng 

trong sách báo thì viết “tên- phụ danh- họ”. Ví dụ, Aleksei Ivanovich Chekhov.  

Tên dùng để phân biệt một người trong một tập thể nhỏ, trong gia đình, 

trong lớp, trong một nhóm người nào đó. Tên người Nga ngoài dạng thức đầy đủ, 

còn có dạng gọi trìu mến, âu yếm. Ví dụ, Aleksandr – Sasha, Elena – Lena, 

Lenochka, Lenochek … 

Trước đây, ở Nga người ta thường đặt tên cho những đứa trẻ theo phong 

tục cũ vì danh dự của ông nội, bà nội hay những người nổi tiếng có tên tuổi như 

các nghệ sĩ, các nhà du hành vũ trụ. Ví dụ, năm 1960 ở Liên Xô nổi lên phổ biến 

tên Yuri theo tên của nhà du hành vũ trụ đầu tiên Iuri Gagarin. Vào những năm 

90 ở Liên Xô trình chiếu phim truyền hình nhiều tập châu Mỹ La-tin “Nô tì 

Izaora”, lập tức xuất hiện nhiều tên Izaora, Mariann, Luisov - Alberto… Ngoài 

ra tên đứa trẻ có thể do cha cố đặt, người thực  hiện lễ rửa tội và cha mẹ hoàn 

toàn trông cậy vào uy tín của ông ta. 

Cho đến nay nhiều người Nga từ chối đặt tên cho con theo tên của người 

thân chết cách đó không lâu. Họ cho rằng, những đứa trẻ sẽ nhận được số phận 

như người đã khuất hoặc không bao giờ lấy vợ, chồng. Tổ tiên người Nga tin 

rằng những người có cùng tên sẽ có chung số phận hay đồng nhất cá tính- đây là 

cơ sở của việc cấm đặt tên cho những đứa trẻ mới sinh theo tên của người có đầu 

óc u tối, người say, những kẻ không bình thường. Nhất định không được đặt tên 

cho trẻ mới sinh tên của đứa trẻ đã chết, để nó không dính phải số phận này. 

Nhưng có thể đặt tên cho trẻ bởi tên của ông hay bà nội nếu khi sống họ khoẻ 

mạnh và hạnh phúc, vì quan niệm rằng số phận sẽ di truyền qua thế hệ. 
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Để có thể giao tiếp với nhau mỗi người trong chúng ta đều cần một cái 

tên.Và chọn tên cho một sinh linh mới ra đời là một việc hết sức quan trọng, bởi 

tên gọi đó sẽ đi theo suốt cả cuộc đời. Dù ở thời đại nào, ở không gian nào thì 

việc đặt tên cũng có ý nghĩa khẳng định giá trị tồn tại của một con người trên đời 

cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của cả một đời người. Cái tên được 

dùng rất nhiều trong giao tiếp, trong học tập, sinh hoạt, công việc hàng ngày, vì 

vậy tất cả mọi người sinh ra đều được gắn liền với một tên gọi. Và đã có tên thì 

phải có họ, cái họ để chỉ nguồn gốc của con người ấy, cho nên dù ở bất kì đâu, 

dù còn sống hay đã rời xa thế giới này mỗi người đều cần đến tên họ. 
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PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ  

QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 

                                    Nguyễn Ba Tài – Lớp 1N-08 
 Đổi mới phương pháp học tập giảng dạy là vấn đề thời sự hiện nay, thu 

hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội, từ học sinh sinh viên, giảng viên, gia đình, 

đến cả những cấp quản lý ban ngành. Không khó để chúng ta bắt gặp những hiện 

trạng những em học sinh tiểu học mang trên lưng chiếc cặp to hơn có khi gấp đôi 

cơ thể, đeo những cặp kính cận dầy vài độ… Có thể có những lý do khách quan 

khác nhưng đa phần vẫn do phương pháp học tập của học sinh chưa thực sự tốt. 

Một thực tế gần gũi hơn với chúng ta, giờ học đất nước học về vị trí địa lý đất 

nước trên thế giới, việc sử dụng những tấm bản đồ, hình ảnh đất đai, sông hồ, núi 

rừng, thiên nhiên khoáng sản… sẽ giúp cho học viên hiểu rõ và ghi nhớ hiệu quả 

hơn rất nhiều so với những con chữ và số liệu khô khan trong sách giáo trình. Các 

bạn sinh viên năm thứ nhất thứ hai khi mới tiếp cận ngôn ngữ rất ham thích tìm 

hiểu những yếu tố như vậy, là phương pháp học tập có hiệu quả cao. 

Song không thể phủ nhận vai trò của các phương pháp học tập và giảng 

dạy truyền thống với sách giáo khoa, bài tập chính tả, đọc hiểu… Ngoài ra các 

phương pháp hiện đại nói trên có dễ dàng thực hiện vào thực tế học tập giảng dạy 

hay không? Nên áp dụng cho học viên học ngoại ngữ ở bất kỳ cấp độ nào, mới bắt 

đầu hay đã có kiến thức tương đối. Bài viết này sẽ đặt một số vấn đề và nêu các 

phương án giải quyết sau: 

I. Khái quát phương pháp học tập giảng dạy qua hình ảnh, phim ảnh – hoạt 

họa, âm nhạc 

II. Các phương pháp học tập giảng dạy qua hình ảnh, phim ảnh – hoạt họa, 

âm nhạc 
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III. So sánh phương pháp học tập giảng dạy qua hình ảnh, phim ảnh – hoạt 

họa với các phương pháp truyền thống. 

I. Khái quát phương pháp học tập giảng dạy qua hình ảnh, phim ảnh 

– hoạt họa, âm nhạc 

1. Khái niệm chung 

  Phương pháp học tập giảng dạy bằng hình ảnh, phim ảnh – hoạt họa, âm 

nhạc dựa trên những hình ảnh, bộ phim hoạt hình, những mẩu phim, đoạn quảng 

cáo ngắn, hoặc các giai điệu âm nhạc thích hợp với bài học… do giảng viên cung 

cấp ngay trong giờ học cho học sinh, sinh viên nhằm kích thích tư duy, tưởng 

tượng, trí nhớ các hình ảnh, đoạn hội thoại, đặc biệt là kiến thức văn hóa văn 

nghệ, đất nước học.   

 2. Các phương pháp học tập, giảng dạy  

    a) Phương pháp hình ảnh: Bằng cách sử dụng các bức tranh, bức họa, hình 

ảnh là phương pháp tối ưu khi giảng dạy từ vựng. Các hình ảnh sự vật sinh động, 

trực tiếp, rõ ràng giúp học viên hiểu và nhớ lâu hơn rất nhiều. Đặc biệt là việc 

các bức tranh diễn tả những định nghĩa, khái niệm trừu tượng giúp học viên hiểu 

sâu sắc hơn là việc giảng dạy bằng lời. 

     b) Phương pháp phim ảnh – hoạt họa: Việc sử dụng phim ảnh, hoạt họa 

không còn xa lạ với việc học tập và giảng dạy. Từ những mẩu, đoạn phim ảnh – 

hoạt hình ngắn gọn chứa những thông tin cần thiết cho giờ học như những đoạn 

hội thoại, từ vựng, ngữ pháp… Việc sử dụng phương pháp này còn giúp học viên 

rất nhiều trong luyện nghe hiểu, mặt khác tiếp nhận văn hóa, con người qua các 

bộ phim… 

c) Phương pháp âm nhạc: Âm nhạc là một phương tiện giải trí tuyệt vời 

sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Bạn là người yêu âm nhạc hay đặc 

biệt yêu thích những bài hát, giai điệu bằng ngoại ngữ bạn biết và đang học tập 
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nghiên cứu. Tất nhiên không chỉ nghe để giải trí, áp dụng phương pháp này vào 

học tập giảng dạy, bạn có thể tự nghe và hát theo lời bài hát hoặc giảng viên sẽ 

dạy hát cho sinh viên, khi nghe cố gắng theo dõi để nắm bắt được thanh điệu, 

trọng âm, dịch hiểu và học bài hát cũng là cách học them từ mới hiệu quả. 

      Với tốc độ phát triển thông tin đại chúng như hiện nay sẽ không khó để 

các bạn có thể tìm được hình ảnh, phim ảnh, bài hát bằng tất cả những ngoại ngữ 

trên thế giới, đặc biệt những ngôn ngữ thịnh hành và sử dụng nhiều qua phim 

ảnh, bài hát như tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Hàn... 

II. Các phương pháp ứng dụng cụ thể  

1. Phương pháp sử dụng hình ảnh     

    a) Cách thức áp dụng cho người bắt đầu học ở cấp độ thấp, sử dụng các 

bức tranh giới thiệu sinh động về các đồ dung vật dụng sinh hoạt hàng ngày, các 

sự vật sự việc trong thiên nhiên, yếu tố đất nước con người kết hợp cung cấp vốn 

từ vựng ngoại ngữ trong quá trình họp tập giảng dạy. 

    VD: búp bê Nga, ấm xamova, bản đồ nước Nga 
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 Tuy nhiên việc sử dụng những hình ảnh đơn giản chưa đem lại hết hiệu 

quả bởi có những sự vật hiện tượng xảy ra trong một quá trình, một giai đoạn ví 

dụ như vòng quay của trái đất, hiện tượng bão hòa dung môi… Để khắc phục 

những trường hợp như vậy ta có thể sử dụng những loạt hình ảnh riêng về vấn đề, 

sự việc miêu tả, khắc họa nó giúp học viên hiểu và học tập hiệu quả hơn. 

VD:  Hiệu ứng nhà kính 

 

b) Áp dụng trò chơi xem tranh:  

 Khi ngưởi học ngoại ngữ đã có một lượng từ vựng tương đối việc áp dụng 

các trò chơi góp phần tăng hứng thú và giúp rèn luyện ngôn ngữ tốt hơn. Ví dụ, 

giảng viên cho xem bức tranh với rất nhiều đồ vật, sự vật, danh lam thắng 

cảnh… trong một khoảng thời gian ngắn sau đó cất đi và yêu cầu học viên ghi lại 

tên hay các sự vật trong đó. Phương pháp này được áp dụng khá phổ biến bỏi 
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hiệu quả đem lại vừa để học từ mới, rèn luyện trí nhớ, khả năng tiếp nhận ứng 

phó nhanh với thông tin, hình ảnh… 

 VD: Các loài chim và món salat Nga 

 

  c) Phương pháp miêu tả tranh ảnh: 

  Bằng cách giới thiệu một bức ảnh gia đình mình hay một bức tranh phong 

cảnh thiên nhiên, đất nước con người, những món ăn, điệu nhảy truyền thống của 

nước ngoài… Tất nhiên với kiến thức văn hóa đất nước bạn có được dễ dàng có 

thể nói được bằng tiếng Việt, song đưa ra phương pháp này giảng viên yêu cầu 

người học miêu tả bằng ngoại ngữ, ngôn ngữ đang học tập nghiên cứu. Phương 

pháp chỉ áp dụng cho học viên ngoại ngữ đã có trình độ tương đối cả về kiến 

thức ngôn ngữ lẫn kiến thức văn hóa, đất nước học. Phương pháp này sẽ giúp ích 

rất nhiều cho việc rèn luyện từ vựng, ngữ pháp, câu cú văn phong, đặc biệt là tìm 

hiểu các thông tin, nguồn gốc bức tranh, ảnh, thời gian địa điểm… 

  VD: Tác phẩm “Cơn sóng định mệnh” của họa sĩ thiên tài Aivazopxki  
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2. Phương pháp sử dụng phim ảnh – hoạt họa: 

a) Các mẩu phim ảnh hoạt họa ngắn, các đoạn quảng cáo, video clip nhỏ 

đối với những học viên cấp độ thấp. Vừa xem giảng viên vừa có thể cập nhật cho 

học viên hoặc yêu cầu học viên nêu từ vựng, ngữ pháp, thanh điệu, ngữ điệu 

được sủ dụng để áp dụng vào bài học thực tế trên lớp. 

       Các đoạn đối thoại nhỏ như sau:  

- ЗДРАВСТВУЙТЕ! (Xin chào các bạn!) 

- АНТОН, ПРИВЕТ, ЭТО Я, ЧУНГ. (Anton, chào cậu, tớ - Trung đây) 

- ТЫ ЗНАЕШЬ, КОГДА У НАС КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 
ЭКОНОМИКЕ? (Cậu biết khi nào ta có bài kiểm tra môn kinh tế không?) 

- ЗНАЮ. ЗАВТРА. (Tớ biết. Ngày mai đấy) 

b)  Sử dụng các tình huống khác nhau trong các bộ phim có nội dung gần 

với bài học giảng viên cho học viên xem đồng thời đưa ra các yêu cầu như chép 

lại các câu thoại của nhân vật, hình dung đoạn đối thoại kế tiếp, dịch phụ đề 

phim có sẵn dựa trên tình huống xem ai dịch hay nhất. Ở cấp độ cao hơn giảng 

viên có thể yêu cầu  sinh viên học sinh phát biểu cảm xúc, suy nghĩ về tình 

huống trong phim, nhận xét diễn xuất nhân vật, lời thoại. 
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Hiện nay để tìm được những bộ phim nước ngoài có phụ đề và nội dung 

với việc học tập giảng dạy không còn khó nữa, các bạn có thể theo dõi qua 

truyền hình, xem thông tin, băng đĩa, hoặc qua internet mọi lúc mọi nơi rất thuận 

tiện cho học tập ngoại ngữ của mình 

3. Phương pháp âm nhạc  

  Không chỉ những lúc nghỉ ngơi, giải trí ở nhà, các giờ giải lao trên lớp mà 

có thể áp dụng ngay trong những giờ học ngột ngạt căng thẳng sẽ có tác dụng 

thư giãn, kích thích hoạt động cho học sinh sinh viên. Giảng viên dạy ngoại ngữ 

có thể dạy cho học viên những bài hát bằng ngoại ngữ đang học, ban đầu là đọc 

chép lời bài hát, dạy các thanh âm giai điệu, luyện các bài hát không chỉ cho các 

giờ giải lao, các buổi sinh hoạt chung mà còn có thể biểu diễn trong các buổi 

ngoại khóa ngôn ngữ… Vừa tăng vốn từ vựng, thanh điệu cho học sinh sinh viên 

vừa giúp cho họ tiếp thu văn hóa nghệ thuật nước ngoài qua ngôn ngữ, dịch lời 

bài hát cho hay và phù hợp với cảm xúc tác giả cũng là cách học hiệu quả, ngoài 

ra góp phần tăng tự tin trong khả năng biểu diễn, nói ngoại ngữ trước đám đông 

của người học. 

 VD: các bài hát  
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III. So sánh phương pháp học tập qua hình ảnh, phim ảnh hoạt họa, 

âm nhạc với phương pháp truyền thống 

       Phương pháp học tập giảng dạy truyền thống trên lớp khi giảng viên đưa 

ra các cấu trúc ngữ pháp, giải thích các định nghĩa, khái niệm trừu tượng thông 

qua các ví dụ dễ khiến học viên bị thụ động, chưa thế ứng dụng tốt, tạo ra cách 

hiểu máy móc, đôi khi như vậy sẽ thành ra học thuộc lòng và dễ quên, khiến cho 

tư duy chậm và khó hệ thống hóa kiến thức. 

 Xem phim ảnh, hoạt họa với các tình huống sinh động thực tế sẽ giúp học 

sinh sinh viên nắm bắt vận dụng cấu trúc nhanh và hiệu quả hơn, rất có ích cho 

việc thực tập, áp dụng cho công việc của mình sau này. Trong quá trình học 

giảng viên cần chỉ ra từ vựng, cấu trúc mới, phong cách nói, trọng âm thanh 

điệu… giúp học viên cảm nhận sâu sắc hơn, và cuối mỗi buổi học có thể cho học 

viên tự nhắc lại cấu trúc, ngôn từ rồi kết hợp nhận xét, giảng dạy của giảng viên. 

Tuy có những mặt tích cực dễ nhận thấy như nâng cao vốn từ vựng, cấu trúc, 

ngôn ngữ văn phong, tính chủ động sáng tạo, sự hứng thú học, các kỹ năng nghe 

nói đọc hiểu, nâng cao thực tiễn môn học… Nhưng trên thực tế việc học tập và 

giảng dạy những phương pháp như trên vấp phải một số khó khăn nhất định phụ 

thuộc vào trình độ người học, giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật. Tại 

các trường đại học, cao học trong các thành phố lớn, các trung tâm giáo dục 

ngoại ngữ, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ giảng viên rất tốt, ngược lại tại 

các tỉnh lỵ, vùng sâu xa còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy phương pháp chưa thể 

áp dụng rộng rãi được. 

 Mặt khác không thể phủ nhận vai trò của các phương pháp giảng dạy 

truyền thống như sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, các cách đọc hiểu, dịch 

thuật văn bản… Song nên cùng áp dụng các phương tiện kỹ thuật mới giúp ích 

cho rèn luyện trí nhớ, kiến thức từ vựng… 
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Kết luận  

 Kết quả rõ ràng của các phương pháp học tập giảng dạy nhờ áp dụng 

những phương tiện kỹ thuật hiện đại đem lại hiệu qủa cao. Người học không chỉ 

tiếp thu được kiến thức về ngôn ngữ, tiếng nói mà còn hiểu rõ được kiến thức 

văn hóa đất nước học. Người dạy tăng them trình độ và chuyên môn trong quá 

trình giảng dạy bởi phải luôn tìm tòi, sáng tạo ra các phương pháp mới. Tuy vậy 

các phương pháp truyền thống không hẳn là lỗi thời. Nên phối hợp nhịp nhàng 

giữa hai phương pháp để có được kết quả học tập giảng dạy ngoại ngữ tốt nhất. 
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NHỮNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NGA VÀ VIỆT 

              Vũ Thị Hà – Lớp 4N-08 

           Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng là một đứa trẻ và đã từng chơi 

những trò trẻ con. Những vòng quay của con quay hay những bước nhảy, đuổi 

bắt… tất cả những trò chơi dân gian đó như là một bức tranh sinh động của cuộc 

sống. Dù ở Việt Nam hay các quốc gia khác trên thế giới thì những trò chơi dân 

gian như những dòng phù sa bồi đắp cho tâm hồn mỗi đứa trẻ. Những bài hát 

đồng dao, vè, những hình ảnh ngộ nghĩnh hồn nhiên của  mỗi đứa trẻ là linh hồn 

cho mỗi trò chơi dân gian. Những trò chơi dân gian vui nhộn của các  dân tộc 

Việt Nam, Nga và tại các nước khác trên thế giới đã ngấm sâu vào tâm hồn trẻ 

thơ, và trở thành nét văn hóa rất riêng của mỗi dân tộc. Trò chơi dân gian có 

nhiều thể loại phù hợp với các sở thích, cá tính khác nhau của nhiều đối tượng 

người chơi như sôi nổi, điềm đạm hay trầm tĩnh. Mỗi trò lại có một quy luật 

riêng, mang những sắc thái khác nhau khiến trẻ em chơi suốt ngày mà không 

chán. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự tương đồng và khác biệt giữa 

những trò chơi dân gian của hai dân tộc Việt Nam và Nga. 

 1. Các trò chơi dân gian tập thể có nét tương đồng của Nga  và Việt 

1.1. Trò chơi Nhảy dây (Ужище) 

 

 

 

 

 

 

a) Mục đích: 
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 Nhằm rèn luyện khả năng tập trung chú ý, sự khéo léo dẻo dai, sức mạnh 

và sức bật của đôi chân. 

b) Chuẩn bị: 

- Chuẩn bị một đoạn dây dài khoảng 10-20m.  

c) Cách chơi: 

Có hai người đứng ở hai đầu cầm dây quay mọi người lần lượt vào nhảy 

(hoặc một đội) ai chạm vào dây sẽ phải làm thay cho người đưng quay dây và 

người kia sẽ tiếp tục vào chơi… Trong khi nhảy thì cả nhóm hát vang bài: 

           “Con sều là con con sều 

           Bú tí mẹ ru mà đi hậu quay 

           Ai về là ai ai về 

           Mua con búp bê học lớp 1c 

           Mà đi hậu dừng”  

Kết thúc bài hát buộc người chơi phải nhảy ra khỏi vòng dây. Ai còn ở lại 

hoặc chạm dây đều coi là phạm quy và phải làm thay người quay dây. Các em 

cũng có thể thay bằng nhiều bài hát ngắn, vui nhộn nào đó. Trò chơi này cũng rất 

được phổ biến ở Nga. 

 1.2. Trò chơi Mèo đuổi chuột (Кошкa-мышкa)   

 a) Mục đích: 

 Giúp các em vận động nhanh nhẹn, khéo léo, phát huy sự thông minh, 

sáng tạo của trẻ con. 

b) Chuẩn bị :  

- Chọn sân chơi sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng. 
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- Tập hợp các em thành một vòng tròn rộng, quay mặt vào nhau, các em 

nắm chặt tay nhau và dang tay tạo thành những  lỗ hổng để “mèo” và “chuột” 

chui qua khi đuổi nhau. 

- Chọn một em đóng vai ‘‘mèo”, một em đóng vai ‘‘chuột”. Hai em này 

đứng cách nhau 3 mét ở phía trong vòng tròn. 

c) Cách chơi: 

Khi có lệnh của quản trò thì các em đứng thành vòng tròn nắm tay nhau 

lắc lư và nhún nhảy chân. Khi mọi người hát đến câu cuối thì chuột bắt đầu chạy, 

mèo phải chạy đằng sau. Tuy nhiên mèo phải chạy đúng chỗ chuột chạy. Hai 

người này chạy và mọi người cùng hát:  

   “Mèo đuổi chuột.  

   Mời bạn ra đây. 

   Tay nắm chặt  tay 

   Đứng thành vòng rộng. 

   Chuột luồn lỗ hổng, chạy vội chạy mau. 

   Mèo đuổi đằng sau, trốn đâu cho thoát” 

Sau từ ‘‘thoát”, ”chuột” chạy luồn qua các lỗ hổng còn “mèo” thì phải 

nhanh chóng luồn qua các lỗ hổng mà “chuột” đã chạy để bắt chuột. Khi đuổi 

kịp, ‘‘mèo” đập nhẹ tay vào người ‘‘chuột” và coi như là “chuột” bị bắt, trò chơi 

dừng lại đổi vai cho nhau hoặc thay bằng một đôi khác để trò chơi lại được tiếp 

tục. ‘‘Thế rồi chú chuột, lại đóng vai mèo, co cẳng đuổi theo, chú mèo hóa 

chuột’’. 

 Chú ý: Khi chưa đọc đến từ “thoát” cả “chuột” và “mèo” đều chưa được 

chạy, ai chạy trước là phạm quy và thay bằng một người khác. Khi cả chuột và 

mèo chạy qua các lỗ hổng các em đứng thành vòng tròn không được hạ tay 

xuống để cản đường.  
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Mỗi trò chơi dân gian đều có thể có nhiều dị bản. Đây là một cách chơi khác : Số 

lượng người chơi từ 5 trở lên. Đầu tiên, một đứa trẻ sẽ làm mèo và sẽ bị bịt mắt, 

tất cả những đứa trẻ khác sẽ làm chuột, chúng chạy vòng quanh con mèo và có 

đối thoại như sau: 

Những con chuột hỏi: 

- Mèo đang đứng ở đâu? 

Con mèo trả lời: 

- Đang ở trên cầu.  

Những con chuột hỏi: 

            - Thế mèo uống gì?  

Con mèo trả lời: 

- Nước hoa quả. 

Những con chuột liền chạy đi và la lên: 

- Đi tìm và bắt chúng tao đi!!! 

 Những con chuột chạy vòng quanh và vỗ tay rầm rộ, con mèo bịt mắt cần 

phải bắt được một con chuột nào đó, và con chuột bị bắt sẽ trở thành con mèo. Ở 

nước Nga trò chơi này cũng diễn ra tương tự. Đây là hướng dẫn trò chơi: 

Для игры выбираются два человека: один – кошка, другой – мышка. 

В некоторых случаях количество кошек и мышек может быть больше. Это 

делается для того, чтобы оживить игру. Все остальные играющие встают в 

круг, взявшись за руки – ворота. Задача кошки догнать (дотронуться 

рукой) мышку. При этом мышка и кошка могут бегать внутри круга и 

снаружи. Играющие стоящие в кругу сочувствуют мышке и чем могут 

помогают ей. Например, пропустив через ворота мышку в круг, они могут 

закрыть их для кошки. Или если мышка выбегает из дома, то кошку можно 
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там запереть, т.е. опустить, закрыть все ворота. Игра эта не проста, 

особенно для кошки. Пусть кошка проявит и умение бегать, и свою 

хитрость, и сноровку. Когда кошка поймает мышку, из числа играющих 

выбирается новая пара. 

Như vậy chúng ta thấy sự khác biệt trong trò chơi này ở hai  nước là 

những câu hát đồng dao và sự can thiệp của người chơi khi cho “chuột” hay 

“mèo” chui qua chui vào. Ở Nga khi “mèo” hoặc “chuột” chui qua các cửa 

hang thì người chơi có thể đóng cửa hang lại để cho “mèo” hoặc “chuột” chạy 

lối khác. 

1.3. Trò chơi Kéo co (Перетягивание веревкой) 

 a) Mục đích:        

 Nhằm rèn luyện sức mạnh tay - ngực, sự phối hợp đồng đội và sự gắng 

sức. 

b) Chuẩn bị: 

- Một đoạn dây thừng (đường kính 3-4cm) dài tối thiểu 10m. Ở khoảng 

giữa của dây buộc hai sợi dây màu đỏ hay khăn cách nhau 1m để làm giới hạn 

chỗ cầm dây của người đầu tiên của mỗi đội. 
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c) Cách chơi: 

Người quản trò hô ‘‘Chuẩn bị… Bắt đầu” hoặc “Chuẩn bị…” sau đó thổi 

một hồi còi. Sau lệnh đó hai  bên bắt đầu dùng sức của hai tay để kéo dây về phía 

sân mình.Bên nào kéo được dây về phía bên mình thì bên đó thắng. 

1.4. Trò chơi Leo cột mỡ (Ледяной столб) 

Trò chơi này đã có từ rất lâu đời rồi. Có một bài thơ trào phúng của một 

nhà thơ rất nổi tiếng cảnh tỉnh nhân dân khi tham gia chơi những trò chơi mà bọn 

thực dân phong kiến bày ra để mị dân:  

“Cậy sức, cậy đu nhiều chị nhún  

Tham tiền cột mỡ lắm anh leo  

Khen ai khéo vẽ trò vui thế  

Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”.  (Nguyễn Khuyến) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chơi leo cột lấy phần thưởng 

Trò chơi dân gian leo cột thường được tổ chức vào lễ tiễn mùa đông 

(масленица) ở nước Nga là trò có tên gọi theo người Việt là Leo cột mỡ. 
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Không thấy xoa dầu hay bôi mỡ gì trên thân cây. Nhưng tay trần leo lên đến 

ngọn thông trong cái rét tháng 3 tuyết chưa tan hết cũng là một thách thức đối 

với thanh niên trai tráng. Rất nhiếu người leo tới ngọn thông. Hình ảnh con 

người cố gắng nỗ lực vươn lên cao mãi gặt hái những thành quả của mình khá là 

thú vị. 

1.5. Trò chơi Đánh đu (Качели) 
Cũng như ở Việt Nam, ở nước Nga thì trò chơi đánh đu thường là những 

đôi trai gái. Tài năng và lòng dũng cảm của các chàng trai cô gái được phô bày ở 

đây như dịp tự thể hiện bản thân. Khi đu họ thường hát những bài hát dân ca, hát 

đối hay hát quan họ. Hồ Xuân Hương đã miêu tả trò chơi đu rằng:  

“Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới  

    Đôi hàng chân ngọc duỗi song song ” 

Cây đu được trồng bởi bốn, sáu hay tám cây tre dài vững chắc để chịu 

đựng được sức nặng của hai người cùng với lực đẩy quán tính. Hai cây tre làm 

cần đu nhỏ vừa tay cầm. 

Lên đu có thể là một hay hai người. Càng nhún mạnh, đu càng lên cao, cần 

đu đưa lên vun vút, bên nọ sang bên kia. Cần đu lên ngang với ngọn đu là hay 

nhất, nhiều khi đu bay ngang ngọn đu một vòng. Nhiều nơi treo giải thưởng ở 

ngang ngọn đu để người đu giật giải. 

Nhận xét chung 

Đây là những trò chơi rất phổ biến của cả hai dân tộc. Lý do làm cho nó 

trở nên phổ biến như vậy là: 

- Đây là những trò chơi tập thể vận động mà nhiều người có thể tham gia 

và ai cũng có thể chơi được. Khi chơi tạo không khí vui nhộn, thoải mái… 

- Dụng cụ đơn giản, dễ chuẩn bị. Sân bãi dễ tìm. 
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- Do tốc độ đô thị hóa nhanh nên việc giao lưu văn hóa giữa các quốc gia 

trở nên dễ dàng hơn. Vì thế văn hóa giữ hai quốc gia có sự tương đồng. 

Những trò chơi dân gian phổ biến ở Nga và Việt Nam không chỉ thể hiện 

sức mạnh đoàn kết của tập thể, khả năng phán đoán chính xác, nhạy bén và khéo 

léo mà còn thể hiện tấm lòng nhân hậu, chất phác, thật thà của con người nơi đây. 

Bởi những trò chơi dân gian tập thể được sáng tạo ra từ chính cuộc sống thường 

ngày, từ những vật dụng rất đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn đối với người chơi. 

Đây chính là linh hồn của mỗi dịp lễ hội. Những trò chơi này như những sợi dây 

vô hình gắn kết các thế hệ với nhau. 

2. Một số trò chơi dân gian đặc trưng của Việt Nam 

Trò chơi trẻ em Việt Nam thường hấp dẫn trẻ em với những bài hát bài 

đồng dao, vè (một thể loại độc đáo của dân tộc). Đấy là những bài ca có nhịp 

điệu đơn giản gieo vần một cách thoải mái, có thể ngắn, dài bất kì hoặc lặp đi, 

lặp lại không dứt. 

2.1. Trò chơi Rồng rắn lên mây (Драко и змей) 

a) Mục đích: 

Trò chơi này gắn với đồng dao nhằm rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, 

hát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng kỉ luật, khả năng đối đáp, có liên quan đến 

nghi thức cầu mưa trong nông nghiệp và một phần thể hiện lối nói vòng vèo của 

người dân Việt. 

b) Chuẩn bị: 

Sân chơi rộng hay bãi cỏ. Số người tham gia chơi không hạn chế (khoảng 

từ 10-20 người). 

c) Cách chơi:  
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Chọn ra một người làm thầy thuốc, số người còn lại làm rắn chọn một 

người nhanh nhẹn, to khoẻ làm đầu rắn. Sau đó xếp thành một hàng dọc . Vừa đi 

vừa hát: 

“Rồng rắn lên mây      

Có cây lúc lắc 

Có nhà khiển binh 

Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không…” 

Người đóng vai thầy thuốc sẽ trả lời:  

- Thầy thuốc đi vắng hoặc thầy thuốc đi chơi hoặc thầy thuốc đi câu cá, 

thầy thuốc đang tắm… (chỗ này thì thầy thuốc được biến tấu, cứ gọi là tha hồ 

mà cười). 

Đoàn rồng rắn cứ vừa đi vừa hát cho đến khi nào thầy thuốc trả lời là: Có 

nhà, thì dừng lại và người đóng thầy thuốc hỏi: 

- Rồng rắn đi đâu? 

Người đứng làm đầu của rồng rắn trả lời: 

- Rồng rắn đi lấy thuốc để chữa bệnh cho con. 

Tiếp theo thì thầy thuốc sẽ hỏi: 

- Cho tôi xin khúc đầu? 

- Những xương cùng xẩu. 

- Cho tôi xin khúc giữa. 

- Những máu cùng me. 

- Cho tôi xin khúc đuôi. 

- Tha hồ mà đuổi.  
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Thầy thuốc thì cố mà bắt cho được người ở cuối hàng rồng rắn, còn bạn 

đứng đầu hàng rồng rắn thì giang 2 tay ra để cản thầy thuốc, còn bạn cuối hàng 

phải cố mà né tránh không để bị bắt. Nếu đang đuổi bắt mà rồng rắn bị đứt giữa 

chừng thì phải tạm dừng để nối lại rồi mới đuổi tiếp. 

Cứ thế cho đến khi đuôi bị bắt thì phải ra làm thầy thuốc, còn thầy thuốc 

lại được nhảy vào làm đầu của rồng rắn. 

Vị trí thầy thuốc là vị trí mà ko bạn nào muốn làm cả, vì phải ngồi im, ko 

được hát, nên oẳn tù tì ai mà thua là phải làm thầy thuốc, hay đang chơi có bạn 

nào muốn nhập bọn là bị bắt làm thầy thuốc.Trò này chơi rất vui nhộn và thoải 

mái ca hát và nhảy nhót . 

2.2. Trò chơi Nu na nu nống (ну на ну нонг) 

a) Mục đích: 

Thông qua trò chơi gián tiếp giúp các em nhận biết rõ hơn tầm quan trọng 

phải có bạn, có người chơi, người thân, niềm vui và nhiều điều kì lạ, bất ngờ 

trong khi tham gia trò chơi: đồng thời qua âm điệu, nhịp điệu của lời ca các em 

có thêm khả năng cảm nhận về tiết tấu và sự phát triển toàn diện về thể chất đặc 

biệt là sức nhanh và sự phản xạ.  

b) Chuẩn bị: 

Sân chơi ở ngoài trời, bãi cỏ, vườn hoa như vậy niềm vui sẽ được tăng lên 

rất nhiều. 

c) Cách chơi: 

Có thể chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm có khoảng 4-5 em và tất cả các em 

đều cùng chơi. Từng nhóm các em ngồi sát nhau thành một hàng ngang chân 

duỗi thẳng ra phía trước tất cả cùng đọc lời ca: 

“Nu na nu nống           Con cóc nhảy ra  

Cá bống nằm trong   Con gà ú ụ 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 132 

Cái ong nằm ngoài    Bà mụ thổi xôi 

Củ khoai chấm mật      Ông tôi nấu chè 

Phật ngồi phật khóc   Tè he ông rụt”. 

Khi bắt đầu đọc bài ca, một em được chỉ định cứ sau một tiếng lại đập nhẹ 

một cái vào chân bạn bên cạnh theo thứ tự tù trái sang phải (không được bỏ sót 

một chân ai). Đến tiếng cuối cùng: ‘‘Rụt” rơi vào chân ai thì người đó phải co 

một chân và đứng dậy nhảy lò cò một vòng quanh cả nhóm, rồi mới được phép 

ngồi xuống đầu hàng, cuộc chơi lại được tiếp tục. Chỉ có khác, lần tiếp lời ca 

thay đổi: 

 “Nu na nu nống 

 Đánh trống phất cờ 

 Mở cuộc thi đua  

 Chân ai sạch sẽ 

 Gót đỏ hồng hào 

 Không bẩn tý nào 

 Được vào đánh trống” 

2.3. Trò chơi Đánh khăng (игра в городки ) 

a) Mục đích: 
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Rèn luyện độ nhanh nhẹn, tinh mắt và khả năng tập trung cao. 

b) Chuẩn bị: 

- Tập trung khoảng 5-10 người chia làm hai phe. 

- Chuẩn bị hai mẩu gỗ (cành cây) một dài, một ngắn. Dụng cụ đánh khăng 

rất đơn giản, bộ khăng chỉ gồm hai thứ là cái và con, có nơi gọi là gà mẹ và gà 

con. Trẻ em thường kiếm những cành tre đực hay cành cây có đường kính và 

chiều dài thích hợp và chặt ra làm dụng cụ đánh khăng. 

c) Cách chơi: 

Khi quản trò hô ‘‘bắt đầu” thì người cầm ở phe thắng phải đánh đoạn gỗ 

ngắn về phía đội bạn và đội bạn phải có nhiệm vụ tiếp gậy và đánh trả về phía 

đội bạn. Bên nào không đỡ được là bên đó thua. 

2.4. Trò chơi Quay (Волчок) 

a) Mục đích : 

 

 

 

 

 

Ta có thể bắt gặp những đứa trẻ tụm năm tụm ba, bỏ quên hết nhọc nhằn 

cuộc sống, những bài học khó để thả hồn mình theo vòng xoáy của con quay. 

Từng vòng, từng vòng xoay tít, vui thú với những cú đánh lắc bổ nhào trúng 

quay của đối phương, cuộc sống của chúng dường như chỉ có vậy.  

b) Chuẩn bị: 

Con quay được tiện hay đẽo bằng gỗ hình giống quả ổi; tùy theo từng địa 

phương, dân tộc mà con quay có thể có hoặc không có núm (còn gọi là tu) ở bên 
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trên. Bên dưới thân quay có chân làm bằng gỗ  hoặc bằng đinh hình chóp nón 

hoặc không có chân.  

c) Cách chơi: 

Khi chơi, các em quấn dây một vòng quanh tu, sau đó quấn dần xuống 

thân. Kẹp đầu dây còn lại có nút thắt vào giữa hai ngón tay để giữ dây, sau đó 

vung tay liệng hoặc bổ quay rơi xuống đất, lúc này theo quán tính con quay sẽ 

quay tít, gần như đứng yên (ngủ), sau đó các em khác ra bổ quay hoặc cứu quay 

và tìm ra người thắng cuộc. 

3. Một số trò chơi dân gian đặc trưng của Nga 

3.1. Trò chơi Tìm chiếc nhẫn (Найти колечко) 

a) Mục đích: 

Tổ chức trò chơi này để tập trung mọi người và tạo không khí chơi rất  sôi 

động, vui vẻ hò hét. 

b) Chuẩn bị:  

- Trò chơi này có từ ba người chơi trở lên. 

- Để chơi trò này cần phải có một chiếc nhẫn. 

c) Cách chơi: 

Tất cả người chơi ngồi thành một hàng, người trưởng trò sẽ đứng trước 

mặt những người chơi với chiếc nhẫn trong tay. Tất cả những người chơi ngồi 

không được nhìn vào những vật người trưởng trò đang cầm. Sau đó người trưởng 

trò sẽ đi đến từng người chơi và giả bộ đặt vào tay của người chơi chiếc nhẫn. 

Sau khi đã đi hết hàng, người trưởng trò sẽ la lên: 

“Chiếc nhẫn,chiếc nhẫn hãy chạy mau ra cổng!” 

Người chơi nào được trưởng trò đặt chiếc nhẫn vào tay, lập tức phải chạy 

ngay ra khỏi hàng. Bởi vì những người chơi khác không có nhẫn, sẽ tóm giữ 
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người có nhẫn ở lại. Nếu như người có nhẫn mà chạy thoát được ra cửa, thì 

người này sẽ trở thành người trưởng trò mới. Còn người trưởng trò cũ, sẽ phải 

ngồi hàng của những người chơi. 

3.2. Trò chơi Cướp ghế (Игрa со стульями) 

a) M ục đích: 

Trò chơi này người Nga thường hay chơi trong các dịp có đông người. 

b) Chuẩn bị: 

Xếp khoảng 5-7 chiếc ghế và tập trung hoặc toàn nam, hoặc toàn nữ lên 

chơi, có hai người quản trò. 

c) Cách chơi: 

- Mỗi người chơi ngồi vào một chiếc ghế, một người quản trò sẽ đứng 

cạnh những chiếc ghế, còn người quản trò còn lại sẽ điều khiển chính buổi chơi.  

- Người quản trò sẽ nghĩ ra một danh sách gồm 5-7 món đồ cần phải tìm, 

các món đồ phải có trong gian phòng chơi, và tất nhiên là nên “độc” và khó một 

chút. Nên nâng dần cấp độ khó của các món đồ. 

- Khi quản trò hô ''chuẩn bị” các người chơi phải chú ý lắng nghe người 

quản trò phát tín hiệu cần tìm món đồ nào. Người quản trò đọc món đồ cần tìm, 

và yêu cầu người chơi phải đi thu thập được nó về. Trong thời gian người chơi 

rời khỏi ghế thì người quản trò còn lại phải cất một chiếc ghế đi. Như vậy ai mà 

nhanh chân tìm được món đồ quản trò yêu cầu mà về chỗ trước thì sẽ được ở lại, 

người cuối cùng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Cứ như vậy, đến người cuối cùng sẽ là 

người thắng cuộc. 

Trò này chơi đơn giản nhưng rất vui. Bạn nên chuẩn bị một đoạn nhạc sôi 

động để thêm hứng khởi cho người chơi. 

3.3. Trò chơi Người Cô-dắc & những tên trộm (Казаки-разбойники) 
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a) Mục đích: 

Trò chơi rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và nhạy bén của người chơi. 

Không khí vui vẻ náo động được diễn ra trong suốt cuộc chơi. 

b) Chuẩn bị: 

- Trò chơi này  thường được bọn trẻ tổ chức trong những góc rừng, nơi mà 

có nhiều cây cối, bụi rậm và hang nhỏ. Những điều kiện tự nhiên này là để dành 

cho lũ trộm dễ trốn, hoặc ở trên những bãi tuyết lớn. 

- Tập trung khoảng 10-15 người. Những người chơi chia làm hai nhóm. 

Một nhóm là những người Cô-dắc, còn nhóm kia là kẻ trộm. 

c) Cách chơi: 

Bắt đầu chơi, những tên trộm sẽ chạy đi và ẩn núp ở đâu đó. Còn những 

người Cô-dắc có một doanh trại riêng, và sẽ chạy đi săn lùng những tên cướp, 

nhưng bên phe Cô-dắc phải có một người ở lại nhà để bảo vệ doanh trại. Khi phe 

Cô-dắc bắt được một tên trộm nào là mang về doanh trại giam giữ, người bảo vệ 

sẽ ở nhà và cai quản những tên tù nhân này. Trò chơi kết thúc là đến khi nào tất 

cả những tên trộm bị bắt hết. 

3.4. Trò chơi Nhổ củ cải (Редька и Репка) 
Nhưng có lẽ trò chơi “Nhổ củ cải” là trò khá quen thuộc với chúng ta. Trò 

chơi này được bắt nguồn từ câu truyện cổ tính sau: 

“Ngày xửa ngày xưa có hai ông bà già trồng củ cải. Chẳng bao lâu sau đến 

mùa thu hoạch, có một cây cải to chưa từng thấy, ông già muồn nhổ về nha cho 

bà và cháu gái nhưng ông “nhổ mãi, nhổ mãi, không hề nhúc nhích”. Ông già 

bèn gọi: “Bà già ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!”. Bà già chạy đến 

ôm vào lưng ông già nhưng cây cải cũng không hề nhúc nhích. Bà già lại tiếp tục 

gọi cô cháu gái: “Cháu gái ơi! Mau lại đây! Mau giúp bà nhổ củ cải!”. Cháu gái 

liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi chẳng 

ăn thua gì. Cháu gái gọi Chó Con:“Chó Con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ 
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củ cải!”. Chó Con chạy lại ngậm lấy bím tóc của cháu gái, cháu kéo áo bà, bà 

túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi chẳng ăn thua gì. Chó Con gọi Mèo Con: 

“Mèo Con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!”. Mèo Con chạy lại. Mèo 

cắn đuôi Chó, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu kéo áo bà, bà túm áo ông, ông 

nắm cây cải. Kéo mãi mà cây cải vẫn nằm im. Mèo Con gọi Chuột Nhắt: “Chuột 

Nhắt ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!”. Chuột Nhắt chạy lại, bám đuôi 

Mèo, Mèo cắn đuôi Chó, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm 

áo ông, ông nắm cây cải. Một, hai, ba... Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất. 

Cả nhà cùng hát: 

 

   Nhổ cải lên! Nhổ cải lên!   

   Ái chà chà!Không lên được. 

  Nhổ cải lên! Nhổ cải lên 

  Ái chà chà! Lên được rồi”. 

 

Trò chơi này tổ chức ra không phải để phân thắng bại mà đơn giản chỉ là 

mua vui, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể. Và trò chơi này cũng thể hiện 

khát khao của người nông dân Nga về một vụ mùa bội thu. Trò chơi này đối với 

nhân dân Nga đặc biệt hơn nữa là thể hiện nét văn hóa ẩm thực với những món 

ăn làm từ củ cải.   

Trò chơi dân gian là nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và 

thường được tổ chức vào các dịp lễ hội hay những buổi sinh hoạt ngoại khóa. 

Trò chơi dân gian Nga và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng như: có những 

trò chơi xuất phát từ những sự tích, hay những lời ca tiếng hát trong những trò 

chơi tạo không khí vui vẻ, cởi mở… nhưng quan trọng hơn là đều phát huy tinh 

thần đoàn kết, tương trợ nhau, sự nhanh nhẹn, nhạy bén thông qua các trò chơi 
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dân gian. Tuy nhiên thì có một số trò chơi dân gian ở Nga và Việt Nam cũng có 

sự khác biệt về cách chơi hay thể lệ chơi. Đó là do hai nước nằm ở hai vị trí địa 

lí khác nhau, có những phong tục tập quán khác nhau nên có những trò mà chỉ 

chơi ở mỗi quốc gia. Đấy chính là bản sắc văn hóa riêng của mỗi quốc gia. Cùng 

với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và mạng thông tin 

toàn cầu, sự xuất hiện mạnh như vũ bão của những trò chơi điện tử “ngôi nhà” 

thế giới dường như trở nên “nhỏ bé” hơn. Sân chơi của trẻ em dường như bị thu 

hẹp lại bởi tốc độ đô thi hóa quá nhanh thay vì những khoảng sân bãi rộng để đá 

bóng, thả diều hay chơi những trò chơi dân gian khác thì là những tòa cao ốc 

chọc trời. Thay vì hòa mình vào chơi những trò chơi tập thể thì đại đa số trẻ em 

ở thành phố thu mình vào chơi ‘‘game” - sống trong thế giới ảo. Đấy cũng là một 

phần khiến con trẻ sống ích kỉ, khép mình và không điều chỉnh được hành vi gây 

ra biết bao vụ bạo lực. Chúng ta ai cũng dễ nhận thấy rằng: trò chơi điện tử và 

game trên máy tính làm suy giảm khả năng sáng tạo của trẻ em. Thiệt thòi hơn 

khi các em không được làm quen và chơi những trò chơi dân gian của thiếu nhi 

thuở trước - đang ngày càng bị mai một và quên lãng, không chỉ ở các thành phố 

mà còn ở cả các vùng nông thôn, nơi mà đang dần bị đô thị hóa mạnh mẽ. Vì thế 

giúp các em hiểu và tìm về cội nguồn với những trò chơi dân gian là một việc 

làm cần thiết. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG NGA 

         Nguyễn Ba Tài – Lớp 1N-08 

Lời mở đầu 

Những thập niên cuối thế kỷ XX ở nước Nga đã diễn ra những biến động to 

lớn và sâu sắc liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế thương 

mại, văn hóa giáo dục. Một nhà nước mới về cơ cấu tổ chức được hình thành sau sự 

sụp đổ của nhà nước Xô-Viết, đã tạo ra một loạt các thay đổi, trong đó một phần 

không nhỏ ảnh hưởng đến Tiếng Nga, tạo ra những thay đổi tích cực trong ngôn 

ngữ, trong tiếng Nga hiện đại nói chung và trong các lĩnh vực chính trị kinh tế xã 

hội nói riêng. 

Ngôn ngữ là một phần đặc biệt quan trọng trong đời sống hàng ngày của 

chúng ta. Nếu như không có ngôn ngữ sẽ không có bất kỳ sự giao tiếp nào giữa con 

người. Nhờ có sự giúp đỡ của ngôn ngữ con người có thể bày tỏ cảm xúc suy nghĩ 

của mình, giúp cho chúng ta hiểu nhau, nhận thức được môi trường xung quanh.  

Khi mà càng ngày khoa học công nghệ càng phát triển, khả năng giao lưu 

văn hóa, giao tiếp ngôn ngữ giữa các dân tộc trên thế giới ngày càng được nâng cao 

nhu cầu gìn giữ và phát huy văn hóa từ đời này qua đời khác. Điều này giải thích vì 

sao ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới nói chung, khi nghiên cứu ngôn ngữ, 

đặc biệt là tiếng Nga, càng  trở nên phổ biến hơn. 

           F.Engels từng nói rằng, tiếng Nga "là một trong những ngôn ngữ sinh động 

và phong phú nhất". Các yếu tố ngôn ngữ của tiếng Nga hiện đại đã và đang trải qua 

một chặng đường dài hình thành và luôn trong trạng thái không ngừng biến đổi, bổ 

sung. 

Nhiều thủ pháp ngôn ngữ đã được lựa chọn phù hợp với xu thế của thời đại: 

cách nói ẩn ý, hình dung từ, nghĩa bóng và dấu chấm câu. Một trong những phương 

pháp phát triển là bổ sung thêm vào vốn từ những từ mới. Cũng không ít cách bổ 
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sung thêm vốn từ vào tiếng Nga, trong đó góp phần không nhỏ là phát triển các ý 

nghĩa từ vựng mới của các từ vốn có. Một cách đặc biệt khác là sử dụng từ ngoại lai, 

số lượng và phạm vi sử dụng từ ngoại lai trong tiếng Nga ngày càng được mở rộng, 

vị thế của chúng vì thế ngày càng được nâng cao. 

           Ngày nay từ ngoại lai không chỉ được sử dụng trong các chuyên ngành hẹp, 

mà còn được ưa dùng ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế thương mại, 

khoa học kỹ thuật và trong đời sống thường ngày. 

I. Từ ngoại lai trong tiếng Nga 

1. Định nghĩa 

         Do sự chuyển đổi các thành phần của ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác bởi 

kết quả của ảnh hưởng tác động qua lại của các ngôn ngữ hoặc chính những thành 

phần này chuyển từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ khác mà các từ ngoại lai được 

sinh ra. Từ ngoại lai có thể bằng lời nói (được tái tạo lại qua hình dạng vỏ ngữ âm 

học của từ) hoặc dưới dạng chữ viết (xảy ra trong quá trình chuyển ngữ). 

1.1. Thời kỳ vay mượn 

         Theo các ý kiến khác nhau, lịch sử du nhập từ vựng của các ngôn ngữ, đặc 

biệt là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan… vào tiếng Nga rất đa dạng và phong 

phú bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng đặc biệt sự quan tâm chú ý của nước 

ngoài đến thương mại của Nga vẫn là lý do chủ yếu. Bắt đầu ngay từ các thể kỷ 

XII–XIII khi mà các thương nhân, nhà buôn châu Âu trên các con đường xuyên 

suốt các nước từ Âu sang Á, các đoàn thuyền thương mại lớn với lượng hàng hóa 

khổng lồ tìm cho mình những thị trường tiêu thụ mới mẻ đầy tiềm năng tại nước 

Nga rộng lớn. Từ đó trở đi ở Nga bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn sự có mặt của 

người nước ngoài, các mặt hàng phong phú đa dạng, và tất nhiên họ mang theo 

mình những đặc sắc riêng của văn hóa dân tộc - đất nước mình, thể hiện rõ nhất 

bằng ngôn ngữ lời nói, lời ca điệu múa. Dần dần những ngôn ngữ đặc sắc mới mẻ 
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đó đi vào cuộc sống của người dân bản địa, song song với những từ ngữ sẵn có và 

sử dụng tại đây. 

1.2. Lý do vay mượn  

Trước hết để thuận tiện cho trao đổi buôn bán hàng hóa, việc giao tiếp qua 

ngôn ngữ, tên gọi các loại hàng hóa mới luôn được các thương nhân, nhà buôn nước 

ngoài lẫn bản địa sử dụng hiệu quả. Mặt khác các yếu tố văn hóa phong tục lễ nghi 

cũng theo đó ảnh hưởng một phần đến sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. 

2. Cách thức vay mượn các phương pháp trong ngôn ngữ  

a) Phương pháp chuyển tự 

бактерий - bakteria (vi khuẩn - tiếng Đức) 

критерий - criteria (tiêu chuẩn – tiếng Đức) 

b) Phương pháp ngữ âm học 

хобби – hobby (sở thích – tiếng Anh) 

авантьюра – aventure (phiêu lưu – tiếng Pháp) 

c) Phương pháp hình thái học (từ pháp) 

квота (tiếng Nga – danh từ) – quota (tiếng Latin – đại từ)  

аут (tiếng Nga – danh từ) – out (tiếng Anh – trạng từ) 

d) Phương pháp ngữ nghĩa  

meeting   встреча  

                    собрание 

                    соревнование 

  e) Phương pháp sao phỏng  

* Từ vựng:                                                                                                                   

кислород – sao phỏng từ tiếng Hy Lạp: oxys + genos (кислый + род) 
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небоскрёб – sao phỏng từ tiếng Anh: sky + scraper  

* Ngữ nghĩa: 

трогать – toucher: từ tiếng Pháp  

картина – picture: từ tiếng Anh 

* Bán sao phỏng: 

телевидение – tele (từ tiếng Hy Lạp) + видение 

гуманость – human (từ tiếng Anh) + ость 

3. Phân nhóm ngôn ngữ vay mượn  

3.1. Từ ngoại lai thuộc gốc ngôn ngữ slavơ 

+ Theo phương pháp ngữ âm học: 

- Kết hợp giữa phụ âm với gốc từ: -ра-, -ре-, -ла- bằng –оро-, -ере-, -оло- 

như sau: град – город (thành phố); врата – ворота (cổng); брег – берег (bờ bãi); 

глас – голос (giọng nói)... 

- Kết hợp đầu từ đứng trước phụ âm: ра-, ла- bằng ро-, ло- như sau: 

растение –  рост (tăng trưởng); равный – ровный (bình đẳng); ладья – лодка 

(tàu thuyền)... 

- Thay đổi nguyên âm đứng đầu từ: eдиный – один; oзеро – озеро...  

3.2. Các từ ngoại lai không thuộc gốc Slavơ (từ các thứ tiếng châu Âu và 

các ngôn ngữ khác trên thế giới) 

Trong tiếng Nga có những từ ngoại lai du nhập từ những ngôn ngữ khác 

slavơ, như: 

+ Từ tiếng Hy Lạp: gồm những tên gọi sự vật, chủ yếu là các động thực vật: 

- Từ ngữ trong tôn giáo: монах – thầy tu; aнгел – thiên thần... 

- Từ ngữ trong đời sống: cвекла – củ cải đỏ; крокодил – cá sấu; фонар – 

đèn lồng; кукла – búp bê... 
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  Thuật ngữ trong khoa học và triết học: морфология – hình thái học; 

демократия – dân chủ; проблема – vấn đề; система – hệ thống...  

+ Từ tiếng Latin: 

- Các thuật ngữ khoa học: предикат – vị ngữ; революция – cách mạng; 

конституция – hiến pháp... 

- Tên gọi các cá nhân hoạt đọng tại cơ quan công sở: декан – trưởng khoa; 

ректор – hiệu trưởng; президент – tổng thống... 

+ Từ tiếng Hà Lan:  

- Chủ đề biển: рейд – vũng neo tàu; матрос – thủy thủ... 

- Từ ngữ sinh hoạt hàng ngày: магазин – cửa hàng; брюки – quần âu; 

апельсин – quả cam... 

+ Từ tiếng Pháp : 

- Thể hiện những từ ngữ sinh hoạt: суп – súp; костюм – trang phục; пальто 

– áo khoác... 

- Các thuật ngữ lĩnh vực quân sự: сержант – trung sĩ; капитан – đại úy; 

артиллерия – pháo binh... 

- Các từ ngữ nghệ thuật: балет – ba-lê; бюст – tượng bán thân; репертуар 

– tiết mục; пьеса – vở diễn... 

+ Từ tiếng Đức: 

- Trong lĩnh vực quân sự: шпион – gián điệp; шлагбаум – barie; лагерь – 

trại lính; штаб – bộ chỉ huy; штурм – cuộc tấn công; маршрут – lộ trình... 

- Trong lĩnh vực địa chất: геолог – nhà địa chất; металлургия – luyện kim... 

+ Từ tiếng Italia: 

- Trong lĩnh vực nghệ thuật: соло – độc diễn; сонат – bản xô-nát; ариа – 

khúc ca; бензин – xăng... 
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+ Từ tiếng Tây Ban Nha: ананас – quả dứa; табак – thuốc lá; томат – quả 

cà chua; сигара – điếu xì-gà; лимон – quả chanh; пума – con báo... 

+ Từ ngôn ngữ Hệ Tuyếc: кирпич – gạch; тулуп – áo lông cừu; богатырь – 

người tráng sĩ; жемчуг – viên ngọc... 

+ Từ tiếng Anh: 

Trong những năm gần đây, lượng từ du nhập từ tiếng Anh vào tiếng Nga là 

rất lớn và có liên quan đến tất cả các lĩnh vực: 

- Lĩnh vực chính trị - xã hội: митинг – hội nghị, cuộc họp; бойкот – tẩy 

chay; лидер – người lãnh đạo... 

- Lĩnh vực thể thao: спорт – thể thao; баскетбол – bóng rổ; хоккей – khúc 

côn cầu... 

- Lĩnh vực kỹ thuật: веранда – hiên nhà; вокзал – nhà ga; релье – đường 

ray; лифт – thang máy... 

III. Từ ngoại lai trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại và máy tính - điện 

tử 

1. Từ ngoại lai trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại  

акселератор / accelerator: gia số tăng trưởng kinh tế; аукцион / auction: 

đấu giá; банкноты / bank notes: tiền giấy, giấy bạc; бид / bid: trả giá, đấu giá; 

бизнес / business: kinh doanh; босс / boss: người chủ; бюджет / budget: ngân quỹ; 

дилер / dealer: thương nhân, đại lý thương mại; импорт / import: nhập khẩu; 

экспорт / export: xuất khẩu; инвестор / investor: nhà đầu tư; маркетинг / 

marketing: tiếp thị; менеджер / manager: người quản lý; пиар / PR/ public 

relations: quan hệ công chúng; офис / office: văn phòng; парт-тайм / part time: bán 

thời gian; сервис / service: dịch vụ; спонсор / sponsor: người tài trợ; супермакет / 

super market: siêu thị; телешопинг / teleshoping: mua hàng qua điện thoại. 

хай тэк – компания / high tech company : công ty công nghệ cao 
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2. Từ ngoại lai trong các lĩnh vực máy tính – điện tử                                                            

компьютер – computer: máy tính; аватар – avatar: hình biểu tượng; 

апгрейд –upgrade: nâng cấp; интерфейс – interface: giao diện; кеш – cache: bộ 

nhớ đệm; кракер – cracker: người bẻ khóa, tin tặc; модем – modem: thiết bị 

truyền dữ liệu; топик – topic: chủ đề; вебсайт – website: trang web; геймер – 

gamer: game thủ, người chơi game; онлайн – online: trực tuyến; форум – forum: 

diễn đàn; топик – topic: chủ đề; спам – spam: thư rác; чип – chip: con chip điện 

tử; сервер – server: máy chủ; пиксел – pixel: điểm ảnh; мультимедиа – 

multimedia: truyền thông đa phương tiện; логин – login: đăng nhập; и-мейл – 

email: thư điện tử; лаг – lag: chậm máy, ì máy; дисплей – display: thiết bị hiển 

thị. 

Kết luận  

Mục đích nghiên cứu của tôi là khảo sát, điều tra quá trình du nhập vào vốn 

từ vựng tiếng Nga những từ ngoại lai, đặc biệt là từ tiếng Anh, về nguồn gốc xuất 

xứ của chúng. 

Qua quá trình khảo sát rút ra được những kết luận sau: 

       Từ tiếng Nga vay mượn những đơn vị từ vựng từ các thứ tiếng khác nhau là 

một quá trình rất phức tạp quy định bởi nhiều nguyên nhân và hầu hết liên quan 

tới chính trị, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục và các tiếp 

xúc giữa dân tộc Nga với các dân tộc khác. Trong thời đại chúng ta ngày nay 

những tiếp xúc này càng trở nên nhanh chóng, rộng rãi và mạnh mẽ hơn trên toàn 

thế giới. Điều này dẫn đến một điều rằng ở bất kỳ nước nào cũng đều sẽ diễn ra 

quá trình du nhập từ vựng nước ngoài. 
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MỘT SỐ ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG VỚI TIỀN TỐ 

                    Nguyễn Thị Yến – Lớp 2N-08 

I. Mở đầu 

Trong tiếng Nga, động từ chuyển động được xếp vào nhóm các động từ 

riêng bởi những nét khu biệt của chúng, đặc biệt là về thể. 

Có 28 động từ chuyển động và được chia làm hai nhóm và đều ở dạng 

chưa hoàn thành thể. Động từ ở nhóm I là động từ chuyển động một hướng, 

động từ ở nhóm II là động từ chuyển động nhiều hướng. 

Động từ chuyển động có khả năng tiếp nhận tiền tố thoải mái nhất. Khi 

thêm tiền tố thì động từ chuyển động từ nhóm I trở thành động từ hoàn thành 

thể, động từ nhóm II trở thành động từ chưa hoàn thành thể cùng cặp. 

Một số tiền tố ta thường gặp khi kết hợp với động từ chuyển động: В- 

(ВО-), ВЫ-, ПРИ-, ПО-, ЗА-, С-, ПЕРЕ-, ПРО-, ДО-, У-… 

II. Động từ chuyển động với các tiền tố 

1.Một số tiền tố thường gặp 

A) Tiền tố ВЫ-/ У- 

Tiền tố ВЫ- Tiền tố У- 

 Chỉ chuyển động mang ý nghĩa “đi 
ra” thường kết hợp với giới từ 
“из” hoặc “с” cách 2 để chỉ nơi 
xuất phát của chuyển động. 

- Корабли вышли из пролива. 
(Con tàu đã rời khỏi vịnh) 

 Chỉ chuyển động mang nghĩa rời xa 
điểm cố định. 

- Почему вы ушли от окна и 
читаете в темноте? – У окна очень 
дует. 
(Vì sao bạn lại rời khỏi cửa sổ và đọc 
sách trong bóng tối? – Cửa sổ có gió 
lùa) 

 Chỉ chuyển động mang ý nghĩa 
“khởi hành” tương tự với động từ 
“отправляться - отправиться”. 

 Chỉ chuyển động đạt đến đích. 
- В комнату вошел отец, взял с 
полки несколько книг и унес их в 
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- Во сколько вы завтра 
отправитесь из дому, чтобы я мог 
поехать с вами? 
- Во сколько вы завтра выедете из 
дому, чтобы я мог поехать с вами? 
(Ngày mai mấy giờ bạn ra khỏi nhà 
để tôi đến đón) 

свой кабинет. 
(Bố bước vào trong phòng, lấy một 
vài cuốn sách trên giá và mang 
chúng đến phòng làm việc) 

 Chỉ sự vắng mặt trong chốc lát. 
- Она вышла. Скоро вернется. 
(Cô ấy vừa chạy đi đâu đó. Sắp 
quay lại rồi) 

 Chỉ chuyển động rời xa khỏi điểm 
cố định. 

- Она ушла домой. 
(Cô ấy đã về nhà rồi.  sẽ không 
quay lại đây nữa) 

 Chỉ chuyển động như một quá 
trình và phát hiện ra hoặc tìm ra 
một cái gì đó. 

- Осматривая город я неожиданно 
вышел на небольшую красивую 
площадь. 
(Khi thăm quan thành phố, tôi bất 
ngờ thấy một quảng trường nhỏ rất 
đẹp) 

 Chỉ chuyển động xa dần. 
- Корабль уходит все дальше от 
берега и уже нельзя рассмотреть 
людей, которые стоят на палубе. 
(Con thuyền dần rời xa bờ và đã 
không thể thấy những người đứng ở 
trên boong tàu) 

B) Tiền tố ДО-/ ПОД-/ ПРИ- 

Tiền tố ДО- Tiền tố ПОД- Tiền tố ПРИ- 

* Chỉ chuyển động 
đạt đến đích thường 
kèm theo các thông 
tin như: хорошо с 
трудом за сколько 
времени... 
- Сегодня я дошел 
до дома за полчаса. 
(Hôm nay tôi đi về 
nhà hết nửa tiếng) 

* Chỉ chuyển động đến 
gần vật xác định trong 
đó chủ yếu nhấn mạnh 
vào chuyển động. 
- Я подошел к киоску 
и купил сигареты. 
(Tôi đến gần cái ki-ôt 
và mua mấy điếu 
thuốc) 

* Chỉ chuyển động đạt đến 
đích thường mang theo ý 
nghĩa của chuyển động. 
- Вечером к вам 
неожиданно приехали 
родственники из города 
Хошимина. 
(Buổi chiều những người 
họ hàng từ thành phố Hồ 
Chí Minh đã bất  ngờ đến 
thăm tôi) 

* Chỉ chuyển động * Chỉ chuyển động đi * Chỉ chuyển động xảy ra 
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đến sát ranh giới của 
sự vật. 
- Он дошел до края 
оврага и 
остановился 
скускаться вниз не 
хотелось. 
(Anh ấy đi đến sát 
mép vực và dừng  
lại để khỏi trượt 
xuống) 

nhờ, quá giang. 
- Подвезите меня к 
городу. 
(Cho tôi đi nhờ đến 
thành phố) 

một lần. 
- К вам приходили 
студенты на 
консультацию? - Да 
приходили. 
(Các sinh viên đã đến chỗ 
bạn học phụ đạo à? – Đúng 
họ đã đến) 

  * Chỉ chuyển động với 
nghĩa tương lai gần (động 
tử chia ở thời hiện tại), với 
nghĩa tương lai nhất định 
xảy ra (động từ chia ở 
tương lai). 
- Ко мне приезжает мой 
брат с семьей. 
(Anh trai và gia đình sẽ đến 
thăm tôi) 
- Мы придем к вам в 
субботу и принесем ваши 
книги. 
(Tôi sẽ đến chỗ bạn vào thứ 
bảy và sẽ mang sách của 
bạn đến) 

2. Tính đa dạng khi dịch động từ chuyển động sang tiếng Việt 

Dịch không hẳn là một môn khoa học chính xác, mà là một sản phẩm trí 

tuệ, mỗi một từ là một quyết định của người dịch, mà quyết định của một người 

thì có thể đúng và rất có thể sai. Vì vậy, khi dịch người dịch phải uyển chuyển 

chọn lựa từ ngữ để có thể chuyển tải chính xác nhất nội dung mà tác giả văn bản 

nguồn muốn đề cập. 

Đối với động từ chuyển động cũng vậy, trong một số trường hợp dịch, các 

động từ đó không còn giữ ý nghĩa ban đầu mà còn có thể màn những nét nghĩa 
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bổ sung, nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ.v.v…, bởi thế khi gặp các trường hợp động từ 

chuyển động mà có thể có những nghĩa bóng phái sinh chúng ta cần cẩn thận 

xem xét để chuyển dịch chính xác. 

A) Tiền tố ВЫ- 

- выходить – выйти в свет/в печати: được xuất bản 

- выходить – выйти победителем: chiến thắng 

- выйти замуж за кого: lấy chồng; lấy ai làm chồng 

- выходить – выйти в отставку: từ chức, về hưu 

- выходить – выйти из себя: mất bình tĩnh 

- выходить – выйти из доверия: mất tín nhiệm 

- выводить – вывести из заблуждения: khiến ai tỉnh ngộ 

- выносить – вынести приговор: tuyên án 

+ Он плохо выходит на фотографии. (Anh ấy không ăn ảnh) 

+ Окно выходит на сад. (Cửa sổ nhìn ra vườn) 

+ Без учителя из тебя никого не выйдет. (Không thầy đố mày làm nên) 

B) Tiền tố У- 

- уходить – уйти в себя: sống nội tâm 

- уходить – уйти в науку: say mê khoa học 

C) Tiền tố ДО- 

- доводить – довести кого до слез/до отчаяния: làm ai phát khóc/buồn 

rầu. 

- дойти до всего своим умом: làm thấu đáo bằng trí tuệ của mình. 

+ Это до меня не доходит. (Chuyện đó không ảnh hưởng đến tôi) 

D) Tiền tố ПРИ- 
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- приходить – прийти в себя: tỉnh lại 

- приводить – привести доказательство: đưa ra dẫn chứng 

- приводить – привести человека в себя: làm cho ai bình tĩnh lại 

- приносить – принести пользу: đem lại lợi ích 

E) Tiền tố ПОД- 

- подводить – подвести  кого: đánh lừa ai/ chơi khăm ai 

- объективно подходить – подойти к работе/к вопросу: tiếp cận với 

công việc/vấn đề một cách khách quan  

+ Ему эта работа не подходит. (Công việc này không phù hợp với anh 

ấy) 

III. Kết luận 

Tất cả những gì đã được nêu trên chỉ là một phần ý nghĩa cơ bản của động 

từ chuyển động, cung như một phần kiến thức em đã nhận được trong quá trình 

học tập tại trường Đại học Hà Nội. Trong suốt quá trình thực hiện bản báo cáo 

này em đã một lần nữa rà soát và tổng hợp lại những kiến thức mình đã học và 

em mong rằng nó sẽ giúp đỡ phần nào cho các bạn và các em khóa sau trong việc 

học tập. 
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Nguyễn Thị Trang Nhung – Lớp 3N-08 

I/ Введение 

В настоящее время когда происходит глобальная интеграция, то 

использование заимствования  распространяется с каждым днём. Это 

просто употребляет иностранные как родные слова в речи. В русском языке 

существует такое явление. Он тоже заимствует слова из таких иностранных 

языков, как  английский, французский, итальянский, и т.д... Заимствование 

иностранных слов - один из способов развития современного русского 

языка.  

II/ Основная часть 

1. Прежде всего нам надо ответить на вопрос: Что такое 

заимствование? Заимствование  является одним из важнейших факторов 

развития языка. Заимствование - переход элементов одного языка в другой 

как результат взаимодействия языков или сами элементы, перенесенные из 

одного языка в другой. Заимствование может быть устным (воспроизводит 

общий фонетический облик слова) или письменным, книжным (когда 

производится транслитерация слова). (Материал из Википедии) 

2. Почему мы используем заимствованые слова? Первая причина 

является отсутствием соответствующего понятия в когнитивной базе 

языка-рецептора. Вторая причина - необходимость выразить с помощью 

заимствованного слова многозначные русские понятия, пополнить 

выразительные средства языка и т. д. Например: теперь в экономических 

терминах мы часто используем слово бизнесмен (из английского языка), 

хотя в русском языке есть эквивалентные единицы предприниматель или 

слово гейм и по-русски игра. И вот, мы используем такие слова не 
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потому,что в русском языке не имеются  слова с такими значениями, а 

просто эти заимствованые слова считаюся распространёнными, в мире 

почти всех людей используют их. Они как общие термины, чтобы выразить 

что-либо. 

        3. А  какую роль играют заимствованные слова в языке? Можно 

подчёркнуть, что заимствование увеличивает лексическое богатство языка, 

служит источником новых корней, словообразовательных элементов и 

терминов и представляет собой следствие условий социальной жизни 

человечества. Процесс заимствования лежит уже в самой основе языковой 

деятельности. Однообразие звуковое и формальное, замечаемое в пределах 

того или иного языка или говора, объясняется процессом постоянного 

взаимного заимствования одними индивидуумами у других. Возможно, 

далее, более или менее активное взаимное заимствование между разными 

языками, родственными или не родственными между собой. И в процессе 

образования  смешанных языков и в природном составе языков появляются 

чуждые, заимствованные элементы (слова и части слов). Заимствованные 

слова могут быть в устной или письменной речи. Кроме этого, в огромном 

большинстве случаев заимствование чужих слов вызывается культурным 

заимствованием. Отсюда громадно значение заимствованных слов для 

истории культуры. Чуждое происхождение известных названий указывает 

на иноземное происхождение и соответствующих понятий или предметов.  

Помимо заимствования иноязычной лексики, русский язык активно 

заимствовал некоторые иноязычные словообразовательные элементы для 

создания собственно русских слов. Среди таких заимствований отдельного 

упоминания стоят: 

 приставки а-, анти-, архи-, пан- и другие из греческого языка 

(аполитичный, антимиры, архиплуты, панславизм); де-, контр-, 
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транс-, ультра- из латинского (дегероизация, контрнаступление, 

трансобластной, ультраправый); 

 суффиксы: -изм, -ист, -изиров-а (ть), -ер из западноевропейских 

языков: коллективизм, очеркист, военизировать, ухажер. 

Таким образом, происходит становление иноязычных структурных 

элементов как самостоятельных морфем в русском языке, иными словами, 

осуществляется процесс морфемизации. Понятно, что это процесс 

долговременный, постепенный, предусматривающий ряд этапов и стадий 

приобретения иноязычным структурным элементом морфемных свойств в 

русском языке. 

4. Какие морфологические признаки у заимствованных слов? 

Морфологические признаки можно определить по целому ряду признаков. 

К ним относятся: 

- Наличие начальной буквы «а»: абажур, апрель, алый, 

армия,  аптека.  Русские слова с начальной «а», если не 

считать   слов,   образованных   на   основе   заимствований, встречаются 

редко. В основном это междометия, звукоподражания и слова, 

образованные на их основе: ага, а, аи, ах, ахнуть, ау, аукаться и т. д. 

- Наличие буквы «э» в корне слова: мэр, алоэ, эмоции, фаэтон. В 

исконно русских словах буква «э» встречается в словах междометного и 

местоименного характера - эй, эх, этот, поэтому, а также в словах, 

образованных в русском языке на основе заимствований (энный, энский, 

эсер). 
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- Наличие в слове буквы «ф»: графин, скафандр, февралъ. 

Исключение составляют междометия, звукоподражания - фу, уф, фи, а 

также слово филин. 

- Наличие сочетаний двух и более гласных в корнях слов: диета, 

дуэль, ореол, поэма, караул. 

-  Наличие сочетаний согласных «кд», «кз», «гб», «кг» в корнях слов: 

анекдот, вокзал, шлагбаум, пакгауз. 

- Наличие сочетаний «ге», «ке», «хе» в корне: легенда, еды, трахея. 

В русских словах такие сочетания обычно бывают на стыке основы и 

окончания: по дороге, к снохе, в песке. 

- Наличие сочетании «бю», «вю», «кю», «мю» в корнях слов: бюро, 

гравюра, кювет, коммюнике. 

- Наличие двойных согласных в корнях слов: вилла, прогресс, 

профессия, сессия, ванна. В исконно русских словах двойные согласные 

встречаются только на стыке морфем. 

- Произношение твёрдого согласного звука перед гласными [э] 

(буквой «е»): модель [дэ], тест [тэ]. 

- Несклоняемость слов:  протеже,   кешью,   курабъе, барбек. 

III/  Заключение 

И так, мы можем сказать, что заимствование играет важную роль и в 

русском языке и в  других языках. Я с уверенностью утвердила, что это 

является одним из важных фактов языка. И сейчас с каждым днём мы чаще 

употребляем их не только в разговорной речи но и в книжном стиле. 
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Поэтому когда мы изчаем язык, мы должны не только изучать исконные 

слова, но и хорошо знать а так же заимствованные слова. Только тогда мы 

можем утвердить, что мы  хорошо овладеваем языком. 

Источники: 
1. Материалы из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заимствование 
2. Крысин Леонид Петрович, Толковый словарь иноязычных слов, 2007, Эксмо. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ «В» И «НА» ДЛЯ  ВЫРАЖЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В  РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 Nguyễn Thị Yến - Lớp 1N-08 

Данный доклад разделяется на: 
 I. Введение 
 II. Основную часть  
 II.1 Употребление предлогов «в» и «на» в пространственных 
отношениях в русском языке. 
 II.2 Разница между предлогами «в» и «на» в выражении 
пространственных отношений. 
           II.3 Закрепленное употребление предлогов «в» и «на» при 
обозначении местоположения предмета (лица) 
           III. Заключение 
 

I. Введение 

 При изучении русского языка иностранцы встречают не мало 

трудностей, потому что изучающие должны запомнить много правил 

современного русского языка, в том числе употребление предлог «в» и 

«на» с различными значениями.  

 Как и другие предлоги «в» и «на» тоже выражают разные отношения. 

В рамках этого доклада рассматривается только употребление «в» и «на» 

для выражения пространственных отношений в современном русском 

языке 

 II. Основная часть 

II.1 Употребление предлогов «в» и «на» в пространственных 

отношениях в русском языке 

II.1.1 Основные значения предлога «в» 
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Предлог «в» указывает на место, пространство, вместилище, среду, 

сферу деятельности и т.п. в пределах или внутри которых находится кто-л, 

что-л., происходит что-л. 

- жить в Рязани  

- гулять в парке 

- купаться в реке 

- держать руку в кармане 

- искать в шкафу 

- отдыхать в горах 

- преподавать в институте 

- служить в армии 

- работать в торговле 

- вырасти в семье музыкантов 

- В душе зреет протест. 

- В нём рождается художник.  

         Он указывает на направление движения или действия (обычно в 

пределы, вглубь чего-л. или вверх, вниз, вперёд и т.п.).  

- положить в стол 

- подняться в облака 

- спуститься в подземелье 

- отправиться в театр 

- выйти в поле  

- отойти в сторонку  

- смотреть в окно 
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- стучать в дверь 

- стрелять в ноги 

- вмешаться в ссору 

- влюбиться в одноклассника 

- вдохнуть в себя 

        Он указывает на момент или период осуществления какого-л. 

действия, события и т.п.  

- в ночь с четверга на пятницу  

- учиться во вторую смену  

- вернуться в обед  

- проснуться в семь часов утра  

- отпуск в январе  

- В тот год осенняя погода cтояла долго на дворе (Пушкин).  

II.1.2 Основные значение предлога «на» 

Предлог «на» указывает на место, где кто-л. или что-л. находится, 

располагается, происходит. 

- сидеть на скамейке  

- лежать на земле  

- На двери замок.  

- На руке браслет.  

- принимать гостей на кухне 

- жить на юге 

- отдыхать на Кавказе 

- На девушке красный сарафан.  
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- На собаке ошейник.  

- получить травму на работе  

- встретиться на концерте 

           Он указывает на предмет, место, явление, лицо и т.п., на которые 

направлено действие.  

- сесть на стул  

- лечь на диван  

- влезть на дерево  

- взойти на гору  

- наклеить марку на конверт  

- двигаться на свет  

- откликнуться на зов  

- внимательно посмотреть на вошедшего  

- произвести впечатление на публику  

- кричать на подчинённых  

- срывать злобу на детях  

- тратить деньги на кого-, что-л 

- нажиться на чужом горе 

- сослаться на усталость 

- учиться на ошибках  

- Пролитая кровь падёт на всех нас (высок.).  

- На Бога надейся, а сам не плошай. (посл.)  

- Поменять шило на мыло. (погов.) 
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Он указывает на время, период, срок осуществления какого-л. 

действия, события.  

- Назначить торги на двадцатое сентября.  

- Выборы пройдут на следующей неделе.  

- вернуться домой на рассвете  

- приехать домой на праздники  

- убрать ковры на лето  

- Сводка военных действий на пятое августа. 

II.2 Разница между предлогами «в» и «на» в выражении 

пространственных отношений. 

 II.2.1. Обозначение местоположения лица (предмета) в пределах 

определённого пространсва. 

 А. Местоположение лица (предмета) внутри или на поверхности 

другого предмета 

Именные 
группы 

Примеры Примечание 

в + 
предложный 
падеж. 
на + 
предложный 
падеж. 

лежать в 
столе 
 
 
лежать на 
столе 

Местоположение внутри 
чего-либо. 
 
Местоположение на 
поверхности чего-либо. 

в + 
предложный 
падеж. 
на + 
предложный 
падеж. 

сидеть в 
автобусе 
 
 
ехать на 
автобусе 

Местоположение внутри 
транспортных средств. 
Обозначение средства 
передвижения. 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 161 

 
 Б. Обозначение направления движения или действия 

в + 
винительный 
падеж 

приехать 
(поехать) в 
город 

Конечный пункт 
движения, направление 
движения. 

на + 
винительный 
падеж 

приехать 
(поехать) на 
родину 

 

 В. Местоположение и движение лица (предмета) на 

неопределённо-удалённом и определённом расстоянии от другого 

лица(предмета) 

В + 
предложный 
падеж 

Находиться в 
двух 
километрах от 
чего-либо. 
- Река находится 
в двух 
километрах от 
поселка (за два 
километра от 
поселка). 

- Определение 
местоположения через 
расстояние. 

На + 
предложный 
падеж 

Быть на 
расстоянии трёх 
километров от 
чего-либо. 
- Город 
находится на 
расстоянии 
десяти 
километров над 
уровнем моря. 

- То же, что в сочетании с 
существительными: 
расстояние, высота, 
глубина. 

 
 II.2.2. Именные группы в + предложный падеж и на + 

предложный падеж с разными оттенками в значении: во дворе – на 

дворе, в поле – на поле, в селе – на селе, в море – на море, в небе – на 
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небе... чаще употребляются с разными оттенками в значении, а лишь 

иногда синонимичны 
 

во дворе на дворе 
Употребляется со значением 
ограниченного пространства. 
- во дворе школы 
- во дворе дома 
- Во дворе дома стоял 
большой грузовик. 
 

Если употребляется с этим 
значением, то имеет 
разговорно-просторечный 
характер. 
Употребляется со значением на 
улице:  
- На дворе сегодня холодно. 
- Осень на дворе, глухая осень. 
- Все кто был на дворе подняли 
головы. 

 

в поле на поле 
Значит на 
сельскохозяйственной 
участке не деревне. 
- В селе было пусто, все 
ушли в поле. 
 

На конкретном участке 
сельскохозяйственных работ (на 
картофельном поле). 
- на футбольном поле 
- на поле боя 

 

в селе на селе 
Употребляется, когда 
имеется в виду конкретное 
село. 
- В селе было пусто, все 
ушли в поле. 

Чаще со значением в сельской 
местности. 

 

в квартире на квартире 
Сочетание в квартире 
употребляется со значением в 

Употребляется со значением: 
жить у кого-нибудь временно, 
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помещении. 
- В квартире было полно 
книг. 
- В большой квартире было 
мало мебели и как-то 
неуютно. 

снимать у кого-либо комнату. 
- Студент живёт не в 
общежитии, а на частной 
квартире. 
Если употребляется со 
значением дома и при этом 
указывается принадлежность 
квартиры, то это сочетание 
синонимично сочетанию в 
квартире. 
- На квартире у Иванова (=дома 
у Иванова, в квартире Иванова) 
- В это время на квартире Ивана 
Капитоновича уже собрались 
гости. 

 

в небе на небе 
Если речь идёт о появлении в 
небе самолётов, вертолётов, 
птиц или какого-то шума. 
- В небе послышался гул 
самолёта. 
Радуга появляется в (на) небе 
после дождя. Иногда на небе 
виды одновременно 
несколько радуг. 

Синонимично сочетанию в небе 
если речь идёт о звездах, 
облаках, свете, сиянии, радуга. 
- На небе сияют звезды. = В 
небе сияют звезды. 
- Было тихо и светло на небе ни 
облачка. 

 

в месте на месте 
По преимуществу 
употребляется при 
обозначении местности, края, 
территории, объёмного 
пространства. 
- Хранить лекарство в 
прохладном месте. 
- Работать с кем-либо в 

Употребляется при указании на 
пространство участок земной 
поверхности, где-то находится, 
что-либо производится или 
совершается. 
- Всё лежит на месте. 
- На месте Ивана я сказал иначе. 
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одном месте. (в одном 
учреждении, в одном здании) 

 

 В некоторых случаях эти группы синонимичны, в других же случаях 

они имеют разные значения. 

 - на  обычном месте = в обычном месте. 

 - На наших местах уже сидели (то есть на ограниченном 

участке, на стульях...) 

 - Есть такие люди в наших местах (то есть в наше крае) 

 II.3 Закрепленное употребление предлогов «в» и «на» при 

обозначении местоположения предмета (лица) 

 А. Название основных научных и учебных заведений 

в университете 
в институте 
в высшем учебном заведении 
в консерватории 
в академии 
в техникуме 
в училище 
в гимназии 

 
 
 
на курсе 
 

  
 Б. Название частной учебных заведений и научных учреждений а 

также учебных мероприятий 

в классе 
в группе 
в кабинете 
в лаборатории 
в аспирантуре 
в экспедиции 
в семинаре профессора 

на факультете 
на курсе 
на отделении 
на кафедре 
на лекции 
на занятии 
на семинаре 
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Петрова на уроке 
на экзамене 
на консультации 
на практике 
на каникулах 
на коллоквиуме 

 В. Названия организаций, учреждений, производственных 

объединений 

в министерстве 
в учреждение 
в суде 
в прокуратуре 
в колхозе 
в совхозе 
в кооперативе 
в парикмахерской 
в ателье 
в библиотеке 
в магазине 
в гастрономе 
в киоске 
в санатории  
в доме отдыха 
в пионерском лагере 
в больнице 
в поликлинике 
в аптеке 
в аэропорту 
в порту 
в гавани 
в ангенстве 

на заводе 
на фабрике 
на предприятии 
на базе 
на складе 
на элеваторе 
на целине 
на рынке 
на ярмарке 
на базаре 
на курорте 
на даче 
на аэропорту 
на пристани 
на остановке 
на вокзале 
на станции 
на почте 
на телеграфе 
на радиостанции 
на телестудии 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 166 

в почтовом отделении 

 Г. Название учреждений и мероприятий, связанных с этими 

учреждениями, обозначение других общественных мероприятий, 

явлений, действий 

в театре 
в клубе 
во дворе 
в консерватории 
в цирке 
в лицее 
в кинотеатре 
в ресторане 

на спектакле 
на балете 
на опере 
на репетиции 
на концерте 
на вечере 
на танцах 
на представлении 
на выставка 
на вечернем сеансе 
на обеде 
на банкете 

в командировке 
в отпуске 
в экспедиции 
в отъезде 
в туристическом походе 

на работе 
на собрании 
на конференции 
на заседании 
на олимпиаде 
на экскурсии 

 Д. Название спортивных сооружений и мероприятий, связанных 

с ними 

в бассейне 
в спортзале 

на стадион 
на катке 
на лыжной базе 
на спортивной площадке 
на футбольном поле 
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 Е. Виды и части населенных пунктов 

в городе 
в деревне 
в селе 

 
на хуторе 

в центре 
в переулке 
в тупике 

на окраине 
на улице 
на перекрёстке 
на площади 
на проспекте 
на бульваре 

 
 Ж. Открытые и закрытые пространства, территории 

в – закрытые пространства на – открытые 
пространства 

в лесу 
в саду 
в кустах 
в зарослях 
в кустарниках 

на поляне 
на лугу 
на берегу 
на пустыне 
на поле (в поле) 

в стране на родине 
на чужбине 

 З. Особые лексические группы 
в тылу 
в плену 
в тюрме 
в сыллке 
в неволе 

на фронте 
на войне 
на свободе 

 И. Название частей зданий 
в квартире 
в комнате 
в кухне 

на террасе 
на крыше 
на кухне 
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в коридоре 
в передней 
в подъезде 
в подвале 
в номере 
в холме 
в комнате отдыха 
в гостиной 
в вестибюле 
в камере хранения 
в фойе 
в зрительном зале 
в ложе 
в бельэтаже 

на этаже 
на лестничной площадке 
на чердаке 
на балконе 
на веранде 
на балконе 
на сцене 
на экране 
на арене 

 III. Заключение 
           - Употребление предлогов «в» и «на» зависит от конкретного случая, 

от построения предложения и (что самое главное) от смысла,таким образом 

для того, чтобы верно использовать предлоги, необходимо точно знать 

мысль, которую мы передать. 

         - У меня ещё не хватает опыта и знаний в изучении. Кроме этого, 

время для этой работы органичено, и мне трудно достать материалов, 

поэтому я думаю, что в моём докладе остаётся немало ошибок, наверно, из-

за этого результат этого доклада не приносит вам желанной помощи. Мне 

хотелось бы получить от вас советы и помощь. 

Список литературы: 
- В. О Можаева -  «Выражение обстоятельственных отношений в русском 

языке»  
- Нгуен Тхи Тует Мннь - «Морфология современного русского языка»  
- И.М.Пулькина - «Учебник русского языка для студентов-иностранцев»   

 - http://pda.gramota.ru/?action=dic&word=%E2 
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PHONG TỤC ĐÓN NĂM MỚI Ở VIỆT NAM VÀ Ở NGA 

                                                                       Nguyễn Thị Hằng – Lớp 1N-08 

I. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

  Trong cuộc sống hiện nay có xu hướng hội nhập về kinh tế, giao lưu văn 

hóa, xã hội…nên việc học tập và nghiên cứu ngoại ngữ là nhu cầu tất yếu của 

mỗi dân tộc. Bởi vậy khi tồn tại trong môi trường hội nhập và giao lưu quốc tế, 

mỗi người trong chúng ta cần biết ít nhất một ngoại ngữ để phục vụ tốt cho công 

việc cũng như cuộc sống của bản thân.  

  Quả thật, không có chiếc chìa khóa vạn năng nào để mở cửa vào cuộc 

sống nội tâm của một dân tộc, ngoại trừ ngôn ngữ của chính dân tộc đó. Bằng 

thực tiễn học tập và rèn luyện của những người nghiên cứu ngoại ngữ, ắt hẳn 

không một ai có thể phủ nhận được điều này. Hầu như mỗi một quốc gia, dân tộc 

đều có ngôn ngữ của riêng mình. Đó không đơn giản chỉ là công cụ giao tiếp, mà 

còn là bản sắc riêng, nét tinh hoa văn hóa của mỗi dân tộc trên thế giới này. Đối 

với người học ngoại ngữ, muốn học tốt ngôn ngữ đó người học không chỉ cần 

rèn luyện tốt các bài tập ngữ pháp cũng như các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết… 

mà còn phải hiểu rõ về con người, văn hóa, phong tục tập quán…của đất nước, 

dân tộc đó để có thể hình thành các kĩ xảo trong giao tiếp, hiểu rõ những chuẩn 

mực, chuẩn dụng trong ngôn ngữ và đạt được trình độ giao tiếp như người bản 

ngữ. 

  Hiện nay em đang học tập và nghiên cứu tiếng nga tại trường Đại học Hà 

Nội. Từ những kinh nghiệm và kiến thức và bản thân đã lĩnh hội được, em càng 

mong muốn có thể hiểu rõ hơn về con người, đất nước và đời sống tinh thần của 

dân tộc này. Bởi vậy em đã chọn “Phong tục đón năm mới ở Việt Nam và ở Nga” 

làm đề tài cho báo cáo khoa học của mình. 

II. Phương pháp nghiên cứu 
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  Qua các dữ liệu, kiến thức thu thập được từ các tài liệu, sách vở và các 

trang mạng điện tử… em đã tổng hợp nên những nội dung chính trong phong tục 

đón năm mới ở cả Việt Nam và Nga, phân tích và đối chiếu để thấy rõ những nét 

tương đồng và khác biệt trong phong tục đón tết của hai nước cũng như tình hữu 

nghị trong trái tim của hai dân tộc Nga - Việt. 

  III. Bố cục bài viết: 

     - Phần 1: Phong tục đón tết ở Việt Nam. 

    - Phần 2: Phong tục đón năm mới ở Nga. 

    - Phần 3: Những nét tương đồng và khác biệt trong phong tục đón Tết ở 

Việt Nam và ở Nga. 

PHẦN 1: PHONG TỤC ĐÓN TẾT Ở VIỆT NAM 

I. Lịch sử 

1. Từ nguyên 

  Nguyên nghĩa của từ "Tết" chính là "tiết". Văn hóa Đông Á, trong đó có 

Việt Nam thuộc nền văn minh nông nghiệp lúa nước, do nhu cầu canh tác nông 

nghiệp người ta đã "phân chia" thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau 

(ứng với mỗi tiết này có một thời khắc "giao thời") trong đó tiết quan trọng nhất 

là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán sau 

này được biết đến là Tết Nguyên Đán.  

  2. Nguồn gốc ra đời 

  Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ đời Tam 

Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ… Đến thời nhà Hán, Hán Vũ 

Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức tháng giêng. Từ đó về sau, 

không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. 

3. Quan niệm ngày tết 
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   Tết là dịp để các thành viên trong gia đình họp mặt, đoàn tụ. Con cái, cháu 

chắt đi làm, đi học ở xa đều được nghỉ phép về thăm nhà từ khoảng 23 tháng 

Chạp âm lịch. Tuy vậy, gia đình Việt Nam trung bình dành ra nửa tháng Chạp để 

chuẩn bị đón Tết cho chu đáo. Có rất nhiều việc để làm: nào thăm mồ mả tổ tiên, 

nào mua hoa, pháo, nhang, đèn, nào sắm sửa quần áo mới, nào gói bánh chưng… 

Người Việt tin rằng vào ngày Tết mọi thứ đều phải mới, vì vậy khoảng vài ngày 

trước Tết họ thường sơn, quét dọn lại nhà cửa. Đến đêm 30 tháng Chạp, mọi việc 

mua sắm phải hoàn tất, bàn thờ tổ tiên phải được sắp đặt tươm tất, các món ăn 

phải làm xong, pháo phải sẵn sàng. Trong những ngày Tết họ kiêng cữ không 

nóng giận, cãi cọ. Tết là dịp để mọi người đi thăm viếng nhau và chúc nhau 

những lời đầy ý nghĩa. Trẻ em sau khi chúc Tết người lớn còn được lì xì bằng 

một phong bì đỏ thắm có đựng ít tiền dành cho chúng tiêu xài ngày Tết. Tết ở ba 

miền Bắc, Trung, Nam ở Việt Nam cũng có những điều khác nhau. 

  II. Sắm tết 

  Chợ Tết là những phiên chợ có phiên họp chợ vào trước tết từ 25 tháng 

Chạp cho đến 30 tháng Chạp, bán nhiều mặt hàng nhưng nhiều nhất là các mặt 

hàng phục vụ cho tết Nguyên đán, như lá dong để gói bánh chưng, gạo nếp để 

gói bánh chưng hoặc nấu xôi, gà trống, các loại trái cây dùng thờ cúng tổ 

tiên. Hơn nữa, chợ Tết cũng để thỏa mãn một số nhu cầu mua sắm để thưởng 

ngoạn, để lễ bái như hoa tết, các loại trái cây, đặc biệt là dưa hấu và những loại 

trái có tên đem lại may mắn như mãng cầu, dừa... Kèm theo các chợ mua bán 

ngày giáp tết đông đúc, nhiều nơi còn tổ chức các chợ hoa nhằm vui xuân. 

  III. Trang trí 

  1. Mâm ngũ quả 

 Mâm ngũ quả là một mâm trái cây có chừng năm thứ trái cây khác nhau 

thường có trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Các loại trái cây bày lên 

thể hiện nguyện ước của gia chủ qua tên gọi, màu sắc và cách sắp xếp của chúng. 
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Mâm ngũ quả của người miền Bắc gồm: chuối, ớt, bưởi, quất, lê. Có thể 

thay thế bằng cam, quýt, lê-ki-ma, hồng xiêm, hồng đỏ. Chuối xanh cong lên ôm 

lấy bưởi mang ý nghĩa đùm bọc. 

Mâm ngũ quả người miền Nam gồm dừa, đu đủ, mãng cầu, sung, xoài với 

ngụ ý cầu sung vừa đủ xài. 

Chọn năm thứ quả theo quan niệm người xưa là ngũ hành ứng với mệnh 

của con người. Chọn số lẻ tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi. 

2. Cây nêu 

 Cây nêu là một cây tre cao khoảng 5–6 mét. Ở ngọn thường treo nhiều thứ 

như vàng mã, bùa trừ tà, cành xương rồng, bầu rượu bện bằng rơm, hình cá 

chép bằng giấy, giải cờ vải tây, điều (màu đỏ), đôi khi người ta còn cho treo lủng 

lẳng những chiếc khánh nhỏ bằng đất nung, mỗi khi gió thổi, những khánh đất va 

chạm nhau tại thành những tiếng kêu leng keng nghe rất vui tai... Vào buổi tối, 

người ta treo một chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ tiên biết đường về nhà ăn Tết 

với con cháu. Cây nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng chạp, vì từ ngày 

này cho tới đêm Giao thừa vắng mặt Táo công, ma quỷ thường nhân cơ hội này 

lẻn về quấy nhiễu, nên phải trồng cây nêu để trừ tà. Ngày mùng bẩy tháng Giêng 

triệt hạ, gọi là "hạ nêu". 

3. Tranh tết 

Phía trên bàn thờ thường treo một tranh dân gian vẽ ngũ quả, chiếc cuốn 

thư... có khi là một chữ Hán (chữ Tâm, Phúc, Đức...). Nó là một phần không thể 

thiếu trong không gian của ngày Tết cổ truyền xưa kia.  

4. Câu đối tết 

Để trang hoàng nhà cửa và để thưởng Xuân, trước đây từ các nho học cho 

tới những người bình dân vẫn còn trọng tục treo "câu đối đỏ" nhân ngày Tết. 
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Những câu đối này được viết bằng chữ Nho trên những tấm giấy đỏ hay hồng 

đào cho nên còn được gọi là câu đối đỏ. 

5. Hoa tết 

  Miền Bắc thường chọn cành đào đỏ để cắm trên bàn thờ hoặc cây đào 

trang trí trong nhà, theo quan niệm người Phương Đông, đào có quyền lực trừ 

ma và mọi xấu xa, màu đỏ chứa đựng sinh khí mạnh, màu đào đỏ thắm là lời cầu 

nguyện và chúc phúc đầu xuân.  

  Miền Trung và miền Nam lại hay dùng cành mai vàng hơn miền Bắc, màu 

vàng tượng trưng cho sự cao thượng vinh hiển cao sang, màu vàng còn tượng 

trưng cho vua. Đối với người miền Nam, nếu hoa Mai nở đúng vào lúc đón giao 

thừa hay sáng sớm ngày mùng một Tết thì điều đó có nghĩa là sự may mắn, thịnh 

vượng, và hạnh phúc sẽ đến với cả gia đình trong năm đó.  

  Ngoài hai loại hoa đặc trưng cho Tết là đào và mai, hầu như nhà nào cũng 

có thêm những loại hoa để thờ cúng và hoa trang trí. Màu sắc tươi vui chủ đạo 

của bình hoa cũng ngụ ý cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt, gia đình an 

khang và sung túc. Tết đến, cây quất thường được trang trí tại phòng khách.  

IV. Các giai đoạn đón tết 

  Ở Việt Nam, Tết chỉ kéo dài trong 3 ngày, nhưng trong thực tế thì Tết 

được bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp và kéo dài đến hết tháng Giêng. 

1. Những ngày cuối năm 

1.1. Ngày Ông Công, Ông Táo 

  Tết của người Việt bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, là ngày mà người Việt 

cúng ông Táo. Ông Táo được cúng vào trưa hoặc chiều ngày 23 tháng Chạp Âm 

lịch hàng năm. Lễ cúng ngoài hương, nến, hoa quả, vàng mã còn có hai mũ đàn 

ông, một mũ đàn bà và ba con cá chép. 

  1.2. Ngày dựng Cây nêu 
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  Theo phong tục của một số dân tộc, trong đó có người Kinh, cây nêu vừa 

biểu trưng cho sự tôn kính trời đất, vừa là biểu trưng cho sự tiễu trừ ma quỷ.  

  1.3. Ngày gói bánh chưng 

  Theo phong tục của người Việt, trong ngày này nguời ta thường gói bánh 

chưng và chuẩn bị các món đồ tế lễ trong dịp Tết, đi thăm mồ mả gia tiên, sửa 

sang, dọn cỏ, quét vôi và làm một mâm cỗ cúng mời tổ tiên về ăn Tết với con 

cháu. 

  1.4. Ngày Tất niên 

  Có thể là ngày 30 tháng Chạp (nếu là năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (nếu là 

năm thiếu) được gọi là ngày Tất niên. Đây là ngày gia đình sum họp lại với nhau 

để ăn cơm buổi tất niên. Để ghi nhận thời khắc này, người ta thuờng làm hai 

mâm cỗ. Một mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà mình và một mâm cúng 

thiên địa ở khoảng sân trước nhà. Sắp dọn bàn thờ: trong gia đình người Việt 

thường có một bàn thờ tổ tiên, ông bà. Tuỳ theo từng nhà, cách trang trí và sắp 

đặt bàn thờ khác nhau.  

  2. Giao thừa 

  Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong thời 

khắc giao thừa mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những lời chúc 

tốt đẹp nhất và bắn pháo hoa. 

  2.1. Cúng Giao thừa ngoài trời 

  Theo tục lệ cổ truyền thì Giao thừa được tổ chức nhằm đón các Thiên 

binh, nên bàn cúng thường được đặt ở ngoài cửa chính mỗi nhà. Lễ vật gồm: 

chiếc thủ lợn hoặc con gà, bánh chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu nước, 

vàng mã.  

  2.2. Cúng Giao thừa trong nhà 
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  Cúng Giao thừa trong nhà là lễ cúng tổ tiên vào chính thời khắc giao thừa 

vừa tới, nhằm cầu xin Tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình mình gặp những điều tốt 

lành trong năm mới sắp đến. Mâm lễ bao gồm các món ăn mặn ngày Tết được 

chế biến bao gồm: bánh chưng, giò, chả, xôi gấc, thịt gà…; cỗ ngọt bao gồm: 

hương, hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt Tết, rượu/bia và các loại đồ uống khác. 

  3. Bảy ngày đầu năm 

  3.1. Ba ngày Tân niên 

  Ngày mồng Một tháng Giêng là ngày Tân niên đầu tiên và được coi là 

ngày quan trọng nhất trong toàn bộ dịp Tết. Không kể những người tốt số, hợp 

tuổi được mời đi xông đất vào sáng sớm, người Việt thường bày cỗ cúng Tân 

niên, ăn tiệc và chúc nhau trong nội bộ gia đình. Đối với những gia đình đã tách 

khỏi cha mẹ và cha mẹ vẫn còn sống, họ đến chúc tết các ông bố theo tục: Mồng 

Một Tết cha. Ngày mồng Hai tháng Giêng cũng có những hoạt động cúng lễ tại 

gia vào sáng sớm. Sau đó, nguời ta chúc tết các bà mẹ theo tục Mồng Hai Tết mẹ. 

Riêng đàn ông chuẩn bị lập gia đình còn phải đến nhà cha mẹ vợ tương lai để 

chúc Tết theo tục Đi sêu. Ngày mồng Ba tháng Giêng, sau khi cúng cơm tại gia 

theo lệ cúng ít nhất đủ ba ngày Tết, các học trò thường đến chúc Tết thầy dạy 

học theo tục Mồng Ba Tết thầy. Trong những ngày này người ta thường đi thăm 

viếng, hỏi thăm nhau những điều đã làm trong năm cũ và những điều sẽ làm 

trong năm mới. 

  3.2. Xông đất 

  Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Nhiều người quan niệm ngày 

Mồng Một "khai trương" một năm mới. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ 

người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất 

cho gia chủ.  

  3.3. Xuất hành và hái lộc 
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  Xuất hành là lần đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm. Trước khi xuất hành, 

người ta phải chọn ngày Hoàng đạo, giờ Hoàng đạo và các phương hướng tốt để 

mong gặp được các quý thần, tài thần, hỉ thần... Người Việt còn có tục bẻ lấy 

một cành lộc để mang về nhà lấy may, lấy phước. Đó là tục hái lộc.  

  3.4. Chúc Tết 

  Theo quan niệm, cứ năm mới tới, mỗi người tăng lên một tuổị, bởi vậy 

ngày mồng Một Tết là ngày con cháu "chúc thọ" ông bà và các bậc cao niên. 

  3.5. Thăm viếng họ hàng, hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp 

  Thăm viếng họ hàng là để gắn kết tình cảm gia đình họ hàng. Lời chúc tết 

thường là sức khỏe, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, thành công... Đến 

thăm những người hàng xóm của mình – những gia đình sống gần với gia đình 

mình, chúc họ những câu tốt lành đầu năm mới. Đến thăm những người bạn bè, 

đồng nghiệp, những người thân thiết với mình để chúc họ những câu tốt lành, 

giúp tình cảm bạn bè gần gũi hơn. 

  3.6. Mừng tuổi 

  Người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong một bao giấy đỏ, gọi là "lì xì" 

với những lời chúc mừng ăn no, chóng lớn. Tiền mừng tuổi nhận được trong 

ngày Tết gọi là "Tiền mở hàng".  

  3.7. Hóa vàng 

  Tục hóa vàng ngày mồng 4 hoặc mồng 5, không ít gia đình vẫn theo 

truyền thống cũ: làm cơm, đốt vàng mã gửi người thân khuất bóng lời cầu 

nguyện một năm mới nhiều may mắn.  

  3.8. Khai hạ 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 177 

  Ngày mồng 7 tháng Giêng là ngày cuối cùng của chuỗi lễ hội Tết. Trong 

ngày này, người Việt làm lễ hạ Cây nêu, kết thúc dịp Tết Nguyên đán và bắt đầu 

bước vào việc làm ăn trong năm mới. 

  V. Ẩm thực ngày tết 

  Bữa ăn ngày Tết thường có nhiều món, đủ chất hơn và sang trọng hơn bữa 

ăn ngày thường. Vì vậy mà người ta cũng thường gọi là "ăn Tết". Ngoài cơm, 

ngày Tết còn có: Bánh truyền thống: bánh chưng, bánh dầy, bánh tét... Cỗ Tết có 

thể có bóng bì, canh măng, chân giò có nấm hương, miến nấu lòng gà, nem 

rán, xôi gấc, xôi đỗ, thịt gà, thịt đông, món xào, giò lụa, giò mỡ, nộm, dưa hành 

muối... Mứt Tết có rất nhiều loại như: mứt gừng, mứt bí, mứt dừa... Trái cây, đặc 

biệt là dưa hấu đỏ không thể thiếu trong những gia đình miền Nam. Kẹo bánh thì 

đa dạng hơn như: kẹo vừng,  kẹo dừa, bánh chè lam... Ngoài ra, Tết còn có hạt 

dưa, hạt bí, hạt hướng dương, hạt điều, hạt dẻ rang... Thức uống ngày Tết phổ 

biến nhất vẫn là rượu. Ngày nay còn có thêm các loại ruợu của phương 

Tây, bia và các loại nước ngọt. 

  VI. Những phong tục tập quán và sinh hoạt ngày Tết 

  1. Phong tục ngày Tết 

  1.1. Phong tục chỉ còn tồn tại phảng phất 

  Sêu Tết: ngày xưa các cặp trai gái đang trong thời kỳ hứa hôn, trước Tết 

người con rể tương lai phải mang lễ đến biếu bố mẹ vợ. Trồng và hạ nêu: trên 

cây treo một số vật tượng trưng gọi là bùa nêu để trừ tà quỷ. Hát sắc bùa: sau 

giao thừa, trẻ em tụ thành từng nhóm, đến cửa các nhà vừa hát vừa gõ trống. 

Gánh nước: ngay sau Giao thừa hoặc sáng mồng Một, người nhà mang thùng ra 

sông hoặc ra giếng làng gánh nước về đổ đầy chum vại. Chúc Tết theo thứ 

tự: chúc theo thứ tự Mồng một nhà trai, mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy. 
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Lạy sống ông bà: con cháu đến chúc Tết việc đầu tiên là phải vào quỳ lạy sống 

các cố và ông bà.  

  1.2. Phong tục vẫn đang tồn tại rộng rãi 

  Nhiều người ta mua một câu đối hay hoặc một vài chữ Nho mang ý nghĩa 

cầu an, cầu tài lộc cho năm mới. Mâm ngũ quả và bàn thờ gia tiên: được bày 

biện cầu kỳ đầy đủ vật lễ. Xông nhà: người ta nhờ người hợp tuổi, hợp mệnh đến 

xông nhà, cầu mong sang năm lấy được vía tốt của người xông nhà. Chọn hướng 

xuất hành: sau giao thừa, người ta chọn một hướng tương hợp tương sinh với 

mình với con giáp của năm để xuất hành cầu tài đón lộc. Lễ chùa: đến Tết nhất 

thiết người ta phải qua chùa thắp nén hương, dâng tiền giọt giầu hoặc tiền công 

đức cho chùa. Mua muối: đầu năm mọi nhà đều mua muối để cầu may mắn đến. 

Khai ấn và Khai bút: đầu Xuân, nhằm vào ngày tốt, giờ tốt, người ta khai ấn, 

khai bút,  khai canh, khai thương... Riêng khai bút thì Giao thừa xong, chọn giờ 

Hoàng đạo không kể mùng Một là ngày tốt hay xấu. Đi lễ chùa và xin xăm : xin 

xăm là một hình thức tin vào các thẻ xăm có ghi lời sấm báo trước điềm lành hay 

dữ trong năm và thường cần có thầy bàn xăm.  

  2. Sinh hoạt ngày tết 

  Áo quần mới: sáng mùng Một Tết, cả nhà dậy sớm, thay quần áo mới để 

làm lễ gia tiên. Dọn dẹp nhà cửa trước Tết: do tục kiêng cữ quét nhà trong ngày 

Tết vì việc quét nhà trong ngày Tết sẽ quét đi theo cả lộc xuân. Trả nợ cũ: đối 

với nhiều người Việt, dịp tất niên là dịp trả nợ cũ. Treo quốc kỳ: tại Việt Nam, 

ngày tết cũng như các ngày lễ trong năm, chính phủ đều khuyến khích treo quốc 

kỳ. Trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, múa võ, hát bội, hát cải lương, hát 

chèo, đánh đu, đập niêu, chọi gà,  và nhiều trò dân gian cổ truyền khác. Cờ 

bạc: trong dịp Tết thì tam cúc, cờ gánh, cờ nhảy, chắn, tổ tôm... ai thích trò nào 

chơi trò ấy. Cúng đưa và Hạ nêu: trong những ngày Tết, người Việt quan niệm 
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rằng có sự hiện diện của Ông Bà tổ tiên nên bàn thờ luôn được thắp hương và 

cúng cơm mỗi ngày. Thường thì chiều mồng Bốn hay mồng Năm cúng tiễn đưa 

Ông Bà, chiều mồng Bảy cúng hạ nêu. Đốt pháo thường hay có trong dịp cúng 

tất niên hay thời khắc giao thừa ngày Tết cổ truyền.  

  3. Lễ hội Tết 

  Các lễ hội truyền thống khác như thi đấu cờ người, đua thuyền, đấu 

vật, đánh còn, múa lân, múa rồng, thi thả chim bồ câu... tùy theo bản sắc văn hóa 

của mình, mỗi địa phương đều tổ chức lễ hội ngày tết với những phần "lễ" và 

phần "hội" chứa đựng những nét văn hóa khác nhau rất phong phú. 

   VII. Tín ngưỡng ngày tết 

  1. Điềm lành 

  Hoa mai: sau Giao thừa, nếu hoa mai nở thêm nhiều và đầy đặn thì đó là 

một điềm may. Và may mắn hơn nữa khi có một hoặc vài bông hoa 6 cánh. Chó 

lạ vào nhà: tục ngữ Mèo đến nhà thì khó, Chó đến nhà thì sang. Cây đào: nếu có 

nhiều cánh kép 3 lớp trên đài hoa và có hình dáng như bông hồng thì sẽ có nhiều 

phúc lộc. Cây quất: nếu cây có nhiều chồi xanh mọc thì năm đó sẽ có nhiều lộc. 

Nếu có đủ Tứ quý: quả chín, quả xanh, hoa và lộc thì sẽ may mắn cả năm.  

  2. Kiêng kỵ 

  Kỵ mai táng: ngày Tết Nguyên Đán có tục lệ cất khăn tang trong ba ngày 

Tết. Nhà có đại tang kiêng đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng. Ngày 

mùng Một Tết người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình, vì quan niệm 

lửa là đỏ là may mắn. Kiêng cho nước đầu năm vì nước được ví như nguồn tài 

lộc trong câu chúc tiền vào như nước, nếu cho nước thì coi như mất lộc. Trong 

ngày này, người ta kiêng quét nhà vì theo một điển tích của Trung Quốc, nếu 

quét nhà thì năm đó gia cảnh sẽ nghèo túng, khánh kiệt. Ngày đầu năm cũng như 

ngày đầu tháng, người ta rất kiêng kỵ việc vay mượn hay trả nợ, cho vay. Trong 
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ăn uống, người ta kiêng ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt... Nếu ăn những thứ này vào 

dịp đầu năm hay đầu tháng sẽ "xúi quẩy". Ngoài ra, người già cũng khuyên con 

cháu trong ngày này không được đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, cãi nhau, chửi 

nhau…Người ta thường kiêng khóc lóc, buồn tủi trong dịp Tết. Kiêng mặc quần 

áo màu trắng, đen: Những ngày đầu năm thì phải mặc trang phục với những màu 

như: màu hồng, đỏ, vàng, kiêng màu trắng, đen. Kiêng nói to, cãi nhau, nói xấu 

hay mắng người khác. Kiêng đi chúc Tết vào sáng Mồng Một Tết nếu không 

được gia chủ mời vì sợ sẽ mang đến điều không tốt đẹp cho chủ nhà trong năm 

mới. Ngày mồng 5 tháng giêng Âm lịch là ngày nguyệt kỵ, người Việt thường tin 

rằng ngày này không thích hợp cho xuất hành.  

PHẦN 2: PHONG TỤC ĐÓN NĂM MỚI Ở NGA 

I. Nguồn gốc ngày lễ đón năm mới 

  Năm Mới là một trong những lễ hội chính nhất, yêu mến nhất và được 

mong đợi nhất ở nhiều dân tộc. Có thể nói rằng đó là ngày hội duy nhất được kỷ 

niệm ở khắp mọi nơi, không lệ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào như địa lý, tín 

ngưỡng và chính trị, và thậm chí cả khủng hoảng kinh tế cũng không làm giảm 

niềm vui đón năm mới trong mọi người. Hiển nhiên, những truyền thống và thời 

gian của lễ hội Năm Mới ở các nước cũng có khác nhau. 

  Tại xứ Nga, trước thế kỷ XV Năm Mới bắt đầu vào ngày 1 tháng Ba theo 

công lịch Julius, còn từ sau thế kỷ XV thì Năm Mới là 1 tháng Chín. Từ 1700, 

theo Sắc chỉ của Nhà cải cách vĩ đại - Sa hoàng Piotr đệ Nhất, lễ hội Năm Mới 

được kỷ niệm ở Nga cũng như ở các nước châu Âu khác, vào ngày mồng Một 

tháng Giêng. 

II. Ý nghĩa ngày lễ năm mới 

           Đối với người Nga, năm mới là một trong những ngày hội được yêu quí 

nhất, với truyền thống tiến hành kỷ niệm trong sự quây quần của những người 

thân thiết, với nến hồng trên bàn tiệc và những bông tuyết trắng ngần ngoài cửa 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 181 

sổ, với hình nhân Ông già Tuyết và Công chúa Tuyết cùng nhiều quà tặng dưới 

gốc thông xanh. Trẻ em chờ đón Ông già Tuyết, nhân vật chính của ngày lễ, chờ 

quà tặng, chờ kỳ nghỉ đông, còn người lớn thì chờ đón cuộc sống mới bình yên, 

vui vẻ và hạnh phúc trong năm mới. 

  Ở Nga mọi người đều yêu thích ngày hội này, và vẫn nhớ rằng, xưa kia 

giao thừa năm mới được kỷ niệm theo lịch Julius vào đêm 13 sang ngày 14 tháng 

Giêng. Thông thường, lễ hội trong buổi đêm này là giành cho những ai không 

kịp đón năm mới vào 31 tháng Chạp. Nhìn chung, nhiều người Nga ngày nay 

vẫn theo lệ đón năm mới hai lần. 

  III. Biểu tượng năm mới 

  1. Cây thông 

  Sau lệnh của Piotr đệ Nhất về việc đón năm mới theo cách châu Âu, cây 

thông trở thành biểu tượng của ngày lễ tết tại nước Nga. Cây thông Noel được 

“phục sinh” vào năm 1936 nhưng đã bị “cải tên” thành “cây thông năm mới” cho 

đến ngày nay. 

  Biểu tượng năm mới ở Nga là "Cây năm mới", gọi là Novogodnaya Yolka, 

với những ngôi sao rực sáng đèn. Vào dịp năm mới hầu như trong mọi gia đình 

người Nga đều có một cây thông được trang hoàng rực rỡ, dù to, dù nhỏ, cây giả 

hay cây thật. Việc trang trí cây thông năm mới là một trong những việc làm được 

chờ đợi nhất và thú vị nhất.  Cây thông phải phù hợp với diện tích của căn phòng, 

bên cạnh không có các vật gây cháy như lò sưởi, bếp điện… nhưng không quá xa 

ổ cắm điện để còn cắm đèn nhấp nháy. Cây thông không được dựng sát tường để 

mọi người có thể nhìn ngắm và tiếp cận từ nhiều hướng... Người Nga vẫn ưa 

chọn thông bách tán làm cây thông năm mới.  

  Cạnh cây thông năm mới những người trong gia đình và bạn bè tụ tập ăn 

uống và ba thứ không thể thiếu trong bữa ăn ngày Tết là quýt, rượu sâm-panh và 

xa lát “Olivier” mà chúng ta quen gọi là xa lát Nga. 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 182 

  2. Ông già Tuyết và Cô gái Tuyết 

  Trong truyền thuyết của dân tộc Nga cổ đại từng tồn tại nhiều vị thần của 

băng giá mùa Đông, chẳng hạn ông Moroz hay Ông già Tuyết, Cô gái Tuyết... 

Ông già Tuyết hiện nay có nguyên mẫu là một người tên là Nicholas sống ở thế 

kỷ 3 sau CN, bên bờ Địa Trung hải. Ông già Tuyết của người Nga không tặng 

quà cho trẻ em vào dịp Giáng sinh mà là vào đêm Giao thừa. Tuy nhiên, đặc 

điểm khác biệt lớn nhất của Ông già Tuyết Nga là không đi phát quà một mình. 

Ông có trợ thủ đắc lực là cô cháu yêu Snegurochka - dịch sang tiếng Việt thành 

Cô gái Tuyết (hoặc Công chúa Tuyết). Cô gái Tuyết xuất hiện lần đầu ở Nga vào 

thế kỷ 19 nhờ công của nhà văn Aleksandr Ostrovsky (1823-1886) và câu 

chuyện cổ tích do ông sáng tác Snegurochka. Hiện tại Ông già Tuyết và Cô gái 

Tuyết trở thành hai nhân vật được tất cả trẻ em Nga đặc biệt yêu thích. 

  Tại hầu hết các nước châu Âu bố mẹ, ông bà có tập tục giấu quà “của 

Thánh Nicholas” dành cho con, cháu trong bít tất. Riêng người Nga có truyền 

thống giấu quà dưới gối. 

IV. Các giai đoạn đón năm mới 

1. Giai đoạn chuẩn bị 

 Người Nga chuẩn bị cho năm mới trước đó khoảng một tuần. Người ta mua 

quà, bưu thiếp cho trẻ em, người thân và bạn bè. Tuy nhiên việc quan trọng hơn 

cả là việc chọn mua cây thông. Cây thông đẹp có ý nghĩa rất lớn trong tiềm thức 

của người dân Nga. Việc trang trí cây thông trở thành niềm vui của cả người lớn 

và trẻ em.  

2. Giai đoạn đón Năm mới 

  Vào đêm giao thừa có những người thích đón năm mới ở ngoài đường phố, 

tuy nhiên có tới 74% người dân Nga khi được hỏi trả lời rằng họ thích đón giao 

thừa ở nhà cùng với cả gia đình. Tối 31 tháng 12 những người thân thiết nhất tập 

trung ở nhà bên bàn tiệc được sang trọng. Đối với nhiều người Nga, trên bàn tiệc 
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năm mới nhất định phải có rượu sâm-panh, quít và xa lát “Olivier”. Khi chuông 

đồng hồ điểm 12 giờ mọi người trong gia đình cùng đứng lên nâng cốc chúc 

mừng năm mới đã đến. Họ tặng quà và chúc mừng nhau một năm mới tốt lành.  

3. Giai đoạn sau ngày lễ Năm mới 

  Bước sang năm mới ở Nga không có nhiều lễ hội như ở Việt Nam, nhưng 

người Nga cũng đi thăm bạn bè, người thân, đưa bọn trẻ đến những khu vui chơi 

để thực sự được thư giãn, thoải mái trong những ngày đầu tiên của năm mới.  

V. Một số niềm tin và điều kỵ húy của người Nga trong năm mới 

1. Một số niềm tin của người Nga trong dịp năm mới 

  Gần đến năm mới cô gái nào tìm được hạt giống dưới gầm bàn thì năm đó 

sẽ lấy chồng. Trước năm mới không nên vứt rác khỏi nhà, nếu không cả năm sẽ 

không được bình an. Nếu ngày đầu năm vui vẻ thì cả năm cũng vui vẻ. Nếu vào 

ngày đầu năm mà thương gia bán hàng cho người khách đầu tiên với giá rẻ thì cả 

năm sẽ buôn bán thịnh vượng. Để được bình an trong năm mới, cần phải đón 

ngày lễ vui vẻ và thân thiện. Không nên đưa tiền lúc gần năm mới, nếu không cả 

năm sẽ phải chi tiền. Đêm giao thừa mặc đồ mới thì cả năm sẽ luôn mới. Ly rượu 

cuối cùng của giao thừa sẽ đem lại may mắn cho ai uống nó. 

2. Những điều nên làm trong ngày 31 tháng 12 

  Trong những yêu cầu phải tuân theo trong năm mới, điều cấm kị là không 

cho người lạ một cái gì đó có liên quan tới lửa. Mua một cái chổi, trang trí cho 

nó bằng nơ đỏ và dựng ngược ở góc bếp. Để một cốc rượu và một thìa xa-lat tự 

làm lên trên bếp. Treo một vòng hoa trên cửa vào của ngôi nhà. Một giờ trước 

khi khách đến, hãy đốt một cây nến và đặt trong từng phòng. Xin lỗi tất cả những 

người mà mình có lỗi với họ và hãy quên đi mọi sự bực mình của bản thân. 

3. Những điều kỵ húy trong ngày 31 tháng 12 
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  Không nên đánh vỡ bát đĩa, làm thế sẽ dẫn đến cãi cọ trong gia đình. 

Không nên cãi nhau bên bàn tiệc, làm thế sẽ dẫn đến bất hạnh. Không nên để bàn 

tiệc năm mới trống rỗng, làm thế sẽ dẫn đến sự nghèo đói. Không nên vứt bỏ 

những thức ăn thừa khỏi bàn tiệc, làm thế sẽ xua đuổi sự may mắn và thành đạt. 

Không nên từ chối sự hiếu khách, làm thế trong nhà sẽ không có tiền.  

PHẦN 3: NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG 

PHONG TỤC ĐÓN TẾT Ở VIỆT NAM VÀ Ở NGA 

I. Những nét tương đồng 

 Cả người Nga và người Việt vào dịp năm mới đều hướng tới điều mới mẻ, 

tốt đẹp trong năm mới, kiêng cho lửa, kiêng đánh vỡ bát đĩa, cố gắng không cãi 

cọ, không vứt rác, vứt thức ăn thừa… 

  II. Những nét khác biệt 

  1. Việt Nam 

  Người Việt Nam đón Tết theo lịch âm. Biểu tượng của năm mới ở Việt 

Nam là cây đào, cây mai. Vào dịp Tết ở Việt Nam thường diễn ra các chợ tết, 

chợ hoa. Công việc quan trọng đối với người Việt Nam trong mỗi địp Tết là gói 

bánh chưng. Những món ăn không thể thiếu của người Việt nam trong dịp Tết: 

bánh chưng, thịt gà, giò nạc, canh măng, canh miến, dưa hành. Vào dịp Tết 

người Việt Nam có phong tục mừng tuổi lấy may. 

  2. Nga 

 Người Nga đón năm mới theo lịch dương. Biểu tượng của năm mới ở Nga 

là cây thông. Vào dịp tết thì ở Nga thường có chợ thông. Đối với người Nga 

công việc quan trọng nhất trong mỗi dịp tết đó là trang trí cây thông. Và thứ 

không thể thiếu trên bàn tiệc của người Nga trong năm mới là rượu sâm-panh và 

xa lát "Olivier". Người Nga thường tặng quà và bưu thiếp cho người thân và bạn 

bè vào dịp năm mới. 
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PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG 

 

          Nguyễn Thị Lương Duyên - Lớp: 5N11 

 

 Đã có ai đó từng nói rằng được học ngoại ngữ là được sống một cuộc sống 

mới. Quả đúng như vậy, học ngoại ngữ là được tìm hiểu cả một nền văn hóa, để 

mở rộng tầm nhìn, trái tim và khối óc. Mỗi người chọn cho mình một ngoại ngữ, 

riêng tôi, tôi chọn tiếng Nga. Như rất nhiều người đã từng nói: “Tiếng Nga thì 

hay, song lại rất khó”. Khó là điều đương nhiên bởi khi học được ngôn ngữ ấy là 

ta đã nắm được trong tay chiếc chìa khóa đến được với nền văn hóa mới và được 

sống một cuộc sống mới. Khó, song không có gì là không thể. Chịu khó tìm tòi 

và học được phương pháp thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng và thú vị. Học tiếng Nga 

thì bao gồm rất nhiều vấn đề như ngữ âm, ngữ pháp… Tất cả đều rất phức tạp. 

Nhưng trong bài nghiên cứu lần này của mình, tôi xin trình bày về những khó 

khăn và biện pháp khắc phục về cách học từ vựng trong tiếng Nga. Sở dĩ tôi 

chọn đề tài này vì tính cấp thiết của nó trong việc học và sử dụng tiếng Nga. Bởi 

từ vựng hết sức quan trọng vì nó truyền tải quan điểm, tư tưởng của bạn. 

Cùng với ngữ pháp, từ vựng đảm bảo cho sự giao tiếp của con người. Bạn 

càng biết được nhiều từ thì bạn sẽ càng giao tiếp được nhiều hơn. Sở hữu 

lượng từ vựng phong phú, bạn diễn đạt được nhiều điều hơn. Từ vựng không 

chỉ tốt với người bình thường có nhu cầu tìm hiểu thông tin, đọc sách báo… 

mà còn tối quan trọng đối với những người theo đuổi những chứng chỉ tiếng 

Nga phục vụ cho sự nghiệp của mình. Bài viết này là tổng hợp những phương 

pháp học từ vựng của bản thân tôi suốt 3 năm học tiếng Nga và kinh nghiệm của 

những thầy cô giáo, những anh chị khóa trên mà tôi đã học được. Bài nghiên cứu 

dành cho những người học ngoại ngữ nói chung và nhất là những người yêu 

thích hoặc đang học tiếng Nga nói riêng, giúp các bạn có thêm gợi ý để học tiếng 

Nga được tốt và có hiệu quả. 
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 Trước hết, muốn học tốt hoặc làm tốt được bất cứ điều gì ta cần phải xác lập 

mục tiêu và tìm hiểu những khó khăn trong vấn đề mà ta cần giải quyết, cũng 

giống như khi chuẩn bị khởi hành đi đâu đó, ta cần phải biết quãng đường ta đi là 

bao nhiêu km, có những khó khăn gì trên đoạn đường đó, từ đó ta mới chú ý 

khắc phục và quãng đường đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tương tự như vậy, khi 

học từ vựng tiếng Nga, điều đầu tiên ta cần tìm hiểu là nó khó khăn ở chỗ nào. 

Mỗi người có một khó khăn riêng, khi tôi hỏi những người mới học tiếng Nga, 

họ nói rằng việc học từ mới không được hiệu quả, hôm nay học nhưng mấy hôm 

sau là lại quên. Họ nói có thể là do trí nhớ kém. Có người thì nói việc ghi nhớ 

một từ nào đó thuộc giống đực hay giống cái trong khi đuôi từ của nó kết thúc là 

dấu mềm là vô cùng khó khăn. Ví dụ như trong tiếng Nga, từ словарь - “cuốn từ 

điển” và từ тетрадь - “quyển vở” đều kết thúc ở dấu mềm nhưng từ словарь thì 

thuộc giống đực còn từ тетрадь lại thuộc giống cái. Tiếng Nga còn khó ở chỗ 

biến cách của danh từ, nhiều bạn rất mệt mỏi trong việc học luôn luôn phải nhìn 

vào bảng biến cách và nhiều bạn học mỗi từ mới đều biến nó sang 6 cách. Không 

chỉ thế, học từ vựng thì vừa phải học danh từ, động từ, tính từ, số từ… Tất cả đều 

rất phức tạp, tiếng Nga vốn là ngôn ngữ biến hình nên việc biến đổi tính từ, danh 

từ sang các cách và việc biến đổi động từ đều không phải là điều dễ dàng. Nhất 

là có những từ bất quy tắc rất hay dễ làm cho người học nhầm lẫn. Hoặc là có 

những từ thì nghĩa giống nhau nhưng cách dùng lại khác nhau… Vậy điều cốt lõi 

chính là khó khăn trong việc học và ghi nhớ những từ và cách dùng từ vựng 

trong tiếng Nga. 

 Tất cả chúng ta ai cũng hiểu rằng từ vựng vốn rất phong phú, mặc dù chúng 

ta là người Việt nhưng không phải từ nào của tiếng Việt chúng ta cũng hiểu và số 

từ mà ta sử dụng thường chỉ là ngôn ngữ nói, thậm chí có rất nhiều từ chúng ta 

chưa từng dùng đến hoặc chưa từng nghe đến, chẳng hạn như ngôn ngữ khoa học 

hay chuyên ngành… 
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 Từ vựng tiếng Nga cũng tương tự thế, rất đa dạng và phong phú, không phải 

ngày một ngày hai mà ta học hết được, học từ vựng đòi hỏi quá trình dài, mỗi 

ngày một chút như kiểu mưa dầm ngấm lâu. Càng học nhiều ta mới thấy vốn từ 

của ta là càng ít. Và không ai dám khẳng định rằng những từ mà mình học hôm 

nay sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Có nhiều người than thở rằng mặc dù học rất nhiều 

từ và ngày nào cũng học nhưng lại ghi nhớ rất kém, chỉ nhớ được lúc đó thôi, rồi 

lại quên ngay. Vậy thì tôi sẽ đưa ra một số biện pháp để học từ vựng được hiệu 

quả. 

 1) Học từ vựng trên những tờ giấy nhớ 

 Rất nhiều người đã áp dụng cách này vào việc học từ vựng và củng cố từ 

vựng. Cách làm rất đơn giản là có thể tận dụng mặt sau của tờ lich cũ hoặc cắt 

giấy thành những mảnh nhỏ, sau đó viết từ mới lên đó. Rất tiện khi bỏ vào túi áo 

và có thể học mọi lúc, mọi nơi, chẳng hạn như khi bạn đang chờ xe buýt… Hoặc 

viết từ mới lên một mặt giấy, mặt còn lại ghi nghĩa của từ, viết thật nhiều từ và 

kẹp thành một tập nhỏ, đọc những từ và tập suy đoán nghĩa của chúng, cách này 

cũng rất có ích khi ta bắt não bộ làm việc và suy đoán thì sẽ ghi nhớ nhanh hơn. 

 2) Học từ vựng kèm theo cách dùng 

 Một số từ khó, từ bất qui tắc hoặc từ cùng nghĩa thì cần có chú thích ở đó. 

Bạn nên đánh dấu đỏ trong vở để dễ nhận biết. Không những thế, mỗi từ mà bạn 

học cần đi kèm theo nó những ví dụ điển hình. Khi từ được áp dụng vào câu, ta 

vừa hiểu cách dùng của nó, vừa củng cố thật chắc được ngữ pháp. 

 3) Học từ vựng theo nhóm từ (từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ cùng gốc 

…) 

 Học từ vựng như thế này sẽ cho bạn những liên hệ rất thú vị và nên viết 

theo sơ đồ tư duy, nghĩa là nên vẽ thêm màu và hình ảnh cho việc từ vựng thêm 

thú vị và dễ nhớ. Chẳng hạn bạn học về gia đình sẽ có những từ như bố, mẹ, ông, 

bà, anh, chị… 
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 Học theo từ cùng nhóm nghĩa, cùng đề tài sẽ dễ liên tưởng và nhanh thuộc 

hơn rất nhiều. Tương tự như vậy đối với việc học từ cùng gốc cũng rất có ích. 

Khi nhớ được gốc từ, ta dễ suy đoán những từ còn lại và ý nghĩa của chúng. 

Chẳng hạn học danh từ và nhớ được gốc của nó, có thể ta suy đoán được tính từ. 

Hoặc khi gặp một động từ nào đó, ta suy đoán nghĩa của nó dựa vào những gốc 

từ mà ta biêt trước. Việc học sẽ trở nên dễ dàng và vô cùng thú vị khi bạn học từ 

cùng nhóm cùng gốc như thế hơn là chia từ lẻ tẻ và rất khó nhớ.  

 4) Học từ vựng qua trò chơi, âm nhạc và những câu danh ngôn 

 Nhiều nghiên cứu cho thấy học qua những trò chơi và âm nhạc tăng khả 

năng ghi nhớ rất cao. Hiện nay trên Internet rất có rất nhiều trò chơi liên quan 

đến việc học từ vựng như: Tìm đồ vật dựa theo những từ cho sẵn, tìm chữ còn 

thiếu trong từ… Trong khi chơi, nên rủ bạn bè cùng chơi và cùng thi đấu xem ai 

tìm được nhiều từ chính xác hơn. Trò chơi giúp ta học từ mới, củng cố những từ 

đã học và giải trí. Ngoài ra học từ vựng qua bài hát cũng là cách hay. Học hát 

tiếng Nga sẽ giúp ghi nhớ từ qua giai điệu được tốt hơn. Tôi thường vào trang 

karaoke.ru để học hát tiếng Nga. Học từ theo giai điệu quả là giúp cho ta ghi nhớ 

hơn rất nhiều. Ngoài ra mỗi ngày một danh ngôn vừa dạy ta từ vựng và phương 

pháp sống. Nhớ được lời dịch của nó là ta có thể suy ra những từ mới rồi. 

 5) Học từ vựng qua việc làm nhiều bài tập và thường xuyên làm bài 

kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 

 Làm nhiều bài tập từ vựng sẽ giúp ta nhuần nhuyễn hơn trong cách sử dụng 

từ trong câu và biến cách thuần thục hơn. Thường xuyên làm bài kiểm tra trên 

Internet hoặc sách báo giúp tăng vốn từ vựng và kiểm tra trình độ. Nhiều nghiên 

cứu cho thấy chúng ta cần phải đọc từ 10-20 lần mới có thể ghi nhớ được một từ. 

Muốn chuyển nó từ trí nhớ tức thời sang trí nhớ dài lâu thì bạn phải sử dụng nó 

thường xuyên, vừa viết, vừa đặt câu và vừa phải đọc thành tiếng. Hơn nữa bạn 

cũng nên làm nhiều bài tập phân biệt với những câu có nghĩa giống nhau nhưng 
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cách sử dụng lại khác nhau. Điều này giúp bạn hiểu sâu và nắm rõ những từ ngữ 

mà mình muốn diễn đạt. 

 6) Học từ vựng bằng cách đọc nhiều và học chủ động qua nhiều phương 

pháp 

 Thay đổi cách học từ vựng khi bạn đã chán và chủ động tìm tòi cách học 

mới hiệu quả hơn. Thực sự khi đọc sách, báo, tạp chí gặp nhiều lần từ đó là ta sẽ 

ghi nhớ. Vấn đề là bạn phải thực sự chủ động và muốn khám phá. Chẳng hạn khi 

đọc một truyện ngắn bằng tiếng Nga có nhiều từ ta không biết, ta thực sự muốn 

hiểu truyện đó viết gì và chủ động tra từ trong từ điển, khi tra từ, thực chất là ta 

đã nhớ từng chữ của từ đó rồi. Đọc nhiều cũng cho ta niềm hứng thú và say mê 

ngôn ngữ mà mình đang học. 

 7) Học từ vựng bằng cách trao đổi với bạn bè hoặc học nhóm 

 Không chỉ học từ vựng mà học gì đi chăng nữa cũng nên trao đổi bởi “Học 

thầy không tày học bạn”, ở bạn bè có nhiều điều ta có thể trao đổi, bạn bè có thể 

chia sẻ cho ta nhiều phương pháp học từ vựng hiệu quả hoặc cùng nhau đổi 

những từ mới, ôn lại từ đã học. Cùng nhau giao tiếp và sử dụng những vốn từ đã 

có cũng làm giàu vốn ngôn ngữ của ta hơn khi hai người cùng nói, cùng học từ 

và cùng sửa đổi cho nhau. 

 8) Học từ vựng chăm chỉ và học nhiều lần trong ngày 

 Học gì cũng cần chăm chỉ nhưng học từ vựng đòi hỏi rất cao yếu tố này, nếu 

không chăm chỉ và học mỗi ngày một ít thì thời gian trôi qua vốn từ vựng sẽ dần 

hao hụt, cạn kiệt. Học từ vựng không giống như học những môn khoa học mà 

cần ngồi vào bàn nghiên cứu. Có thể học từ vựng mọi lúc mọi nơi, nên học từ 

vựng vào khoảng thời gian đầu óc thư giãn, thoải mái và nên chia nhỏ việc học 

từ vào nhiều khoảng thời gian trong ngày. Chẳng hạn như học từ mới vào sáng 

sớm là tốt nhất, lúc đầu óc minh mẫn nhất. Học số lượng từ nhất định, vừa đọc 

vừa viết và chỉ học khoảng 10 phút. Rồi những từ đó sẽ được ôn lại trong ngày, 

khi bạn đang chờ xe buýt, đang nấu cơm hoặc trao đổi với bạn bè. Tối ngồi học 
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tổng kết xem ghi nhớ những từ đó chưa. Trong quá trình học sử dụng nhiều lần 

từ đó chắc chắn sẽ thuộc. 

 9) Học những nhóm từ vựng mà bạn yêu thích trước tiên 

  Nhiều nghiên cứu cho thấy bắt đầu với những gì bạn yêu thích trước tiên sẽ 

làm cho bạn hứng thú hơn trong viêc học. Chẳng hạn bạn yêu thích thể thao thì 

hãy học những từ vựng liên quan tới thể thao trước, và nhất là hãy học từ dễ đến 

khó và đừng quá tham lam. Việc tạo hứng thú trong khi học rất quan trọng, vì 

nếu bạn thấy hứng thú với việc học từ vựng thì bạn sẽ chăm chỉ học và thích học 

từ vựng nhiều hơn. 

 10) Học từ vựng bằng cách viết luận hoặc viết nhật kí 

 Không cần quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày tầm 10 câu là đủ. Viết tối đa những 

gì bạn có thể nghĩ ra và luyện cách hành văn trôi chảy hơn. Hãy sử dụng ngay 

những từ mới mà bạn đã học được trong ngày hôm ấy và thực hành luôn. Thỉnh 

thoảng đọc lại những điều mình đã viết cũng là một điều thú vị. 

 Trên đây là 10 cách học từ vựng hiệu quả, có thể không phải ai áp dụng nó 

cũng tốt và mỗi người áp dụng lại có hiệu quả khác nhau. Nhưng chung quy thì 

muốn học từ vựng tốt thì điều đầu tiên mỗi người cần có chính là lòng đam mê, 

sự yêu thích và niềm tin ở bản thân rằng việc học từ vựng là điều cần thiết và dễ 

dàng. Có như vậy thì việc học từ vựng mới trở nên thú vị và giúp ta học tốt, nhớ 

lâu. Hơn nữa học gì đi chăng nữa thì cũng luôn phải chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực và 

học mỗi ngày một chút. Tất nhiên bạn không thể học hết được tất cả những từ 

nhưng hãy cố gắng để học tốt những từ vựng thông dụng để bạn có thể giao tiếp 

tiếng Nga một cách dễ dàng và tự đánh giá trình độ của mình với 5 mức trong 

bài kiểm tra “Học tiếng Nga như một ngoại ngữ”. Hãy luôn cố gắng vươn lên để 

đạt được những chứng chỉ cao nhất có thể. Ngoài ra, một điều quan trọng không 

kém góp phần đắc lực trong việc bạn học từ vựng đó là bạn cần phải nắm vững 

được tiếng mẹ đẻ. Ai cũng hiểu rằng học ngoại ngữ chính là làm giàu cho tiếng 

của dân tộc mình. Yêu ngoại ngữ là yêu tiếng mẹ đẻ. Một người học tốt ngoại 
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ngữ nhất thiết phải nắm vững tiếng mẹ đẻ. Nắm vững tiếng mẹ đẻ cũng là một 

lợi thế để bạn có thể so sánh, đối chiếu và học tốt tiếng Nga hơn. Bởi vậy một 

điều rất cần thiết khi bạn học tiếng Nga hay bất cứ một ngôn ngữ nào khác là hãy 

nắm vững tiếng mẹ đẻ. Có như vậy việc học ngoại ngữ mới dễ dàng và có nhiều 

ý nghĩa được. Học từ vựng khó mà cũng dễ. Dễ với những người biết áp dụng 

đúng phương pháp. Học được phương pháp học tốt cũng là một thành công để 

bạn học tốt từ vựng hơn rồi. 
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NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP 

KHI HỌC KĨ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG NGA 

                                                         Nguyễn Kim Qui - Lớp 3N-11 

 I. Mở đầu  

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa sâu rộng, đặc biệt là khi Việt Nam đã 

gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, ngoại ngữ đã trở nên quan trọng 

thiết yếu mà mỗi một cá nhân khi học tập, làm việc hay nghiên cứu đều cần đến. 

Hiện nay đã có rất nhiều thứ tiếng được sinh viên lựa chọn, một trong số đó là 

tiếng Nga - ngôn ngữ của một đất nước có quan hệ chính trị, ngoại giao rất sâu 

sắc với Việt Nam. Bản thân là một người học tiếng Nga tôi luôn tìm cho mình 

phương pháp học hiệu quả nhất. Học có hiệu quả, theo tôi, là người học đạt được 

mục đích giao tiếp trôi chảy. Để giao tiếp được ta cần phải nói sao cho người 

Nga hiểu và nghe hiểu được người Nga nói. Điều đó cho thấy kĩ năng nghe rất 

quan trọng và cũng là kĩ năng gây nhiều khó khăn nhất cho việc học ngoại ngữ 

theo đánh giá của tôi và những người cùng học tiếng Nga. Khi học bất cứ một 

ngôn ngữ mới nào đều học theo trình tự “nghe, nói, đọc, viết”, vì đó là trình tự tự 

nhiên. Chính vì thế mà trong bài viết này tôi chọn đề tài những khó khăn và giải 

pháp khắc phục khi học nghĩ năng nghe hiểu. Từ việc đưa ra những khó khăn, tôi 

mong có thể tìm được biện pháp khắc phục. Nghiên cứu phục vụ cho nhu cầu 

học tập của bản thân và của các bạn học tiếng Nga, để việc học tập, làm việc, 

nghiên cứu được thuận lợi. 

 II. Khó khăn khi học kĩ năng nghe hiểu  

Nghe hiểu là một dạng hoạt động tiếp nhận thông tin qua kênh tiếng. Nghe 

hiểu là sự kết hợp giữa tiếp nhận âm thanh và lĩnh hội nội dung lời nói.  

Khó khăn đầu tiên phải kể đến khi học kĩ năng nghe đó là không bắt kịp 

được tốc độ của người nói, phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn khiến bộ não 

không thể ghi nhớ hết được. Muốn ghi nhớ được nhanh, nhiều đòi hỏi người 
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nghe phải có trí óc nhanh nhạy và trí nhớ tạm thời tốt. Khi nghe phải tập trung, 

ghi nhớ nhanh các từ khóa rồi suy luận, suy đoán ra nội dung cần nghe. 

Khó khăn thứ hai là vốn từ vựng ít, khi nghe gặp từ mới khiến người học 

không hiểu. Để khắc phục khó khăn này thì ngoài việc trau dồi vốn từ vựng, việc 

này không phải ngày một ngày hai có thể làm được, và dù có chăm chỉ học từ 

vựng, nhưng người học cũng không thể hiểu hết nghĩa của tất cả các từ được. Để 

rèn luyện kĩ năng nghe hiểu thì khi không hiểu từ nào ta bỏ qua, rồi dùng kĩ năng 

suy đoán dựa trên ngữ cảnh để đoán nghĩa. Khi học kĩ năng nghe đòi hỏi người 

học kiên trì, đôi khi suy luận sai, có thể hơi gây cười, nhưng cũng không nên vì 

sợ sai mà không dám đoán. Suy đoán là một kĩ năng rất có ích trong việc học 

nghe hiểu. 

Khó khăn khiến cho học nghe dường như là kĩ năng khó nhất đó là số 

lượng lần nghe hạn chế. Thậm chí khi giao tiếp chúng ta chỉ được nghe một lần, 

không có cơ hội nghe lần hai, không nói đến lần ba, lần bốn. Khi làm bài đọc 

không hiểu ta có thể đọc lại lần nữa, nhưng nghe thì chỉ có một lần. Nếu không 

luyện kĩ năng nghe hiểu thật tốt thì không thể giao tiếp được. Giọng nói của mỗi 

người một khác, không phải người bản ngữ nào cũng nói giống nhau. Người già 

trẻ, gái trai, trẻ em, người ở các vùng miền khác nhau, người nói nhanh nói chậm 

mỗi giọng nói lại gây ra khó khăn cho quá trình nghe của chúng ta. Khi luyện 

nghe nên nghe từ đơn giản đến phức tạp. Bắt đầu làm quen với giọng nói của các 

thày cô, các bạn trong lớp. Sau đó nghe các phát thanh viên, các phát thanh viên 

luôn phát âm chuẩn rất thích hợp để luyện nghe. Ngoài ra ta luôn giao tiếp trong 

mỗi trường ồn ào, lẫn lộn nhiều âm thanh khiến cho việc lắng nghe người khác 

gặp khó khăn hơn. 

Ngoài ra, đặc trưng của tiếng mẹ đẻ cũng gây khó khăn cho việc học tiếng 

Nga. Trong tiếng Nga mỗi từ thường được cấu tạo bởi nhiều phụ âm đứng trước 

hoặc sau một nguyên âm, ví dụ: здравствуйте, còn trong tiếng Việt thì chỉ có 

một phụ âm đi trước hoặc đi sau: cơm, cá, mèo… Vì vậy người Việt thường 
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không nghe được tất cả các phụ âm khi kết hợp với nhau, hoặc nghe thiếu, nghe 

sai. Ngoài ra còn có sự khác biệt giữa âm tiết tiếng Việt và tiếng Nga. Tiếng Việt 

không bao giờ kết thúc bằng các phụ âm như: b, d, g, h, s, v, l… do đó khi nghe 

tiếng Nga người học thường có xu hướng hiểu sang âm khác gần hơn. Trong 

tiếng Nga cũng có hiện tượng nối âm mà tiếng Việt không có, ví dụ khi đọc từ: в 

университете, người Nga sẽ đọc liền: вуниверситете, còn người Việt nói: ôm 

ấp  vẫn là “ôm ấp” chứ không phải “ôm mấp”. Sự khác biệt này gây ra khó khăn 

và để khắc phục, ta phải luyện nghe cả câu, chứ không nghe từng âm tiết rời rạc. 

Trong tiếng Nga tính từ đứng trước danh từ, còn trong tiếng Việt thì ngược lại. 

Người Việt không quen với lối trật tự từ này dẫn đến việc khó tiếp nhận thông 

tin. Tiếng Việt cũng có ngữ điệu, nhưng các ИК trong tiếng Nga nắm vai trò 

truyền tải ý nghĩa của câu nói, ví dụ: Он был в институте, nếu nói với ИК-1 

thì là câu kể: Anh ấy đã ở trường, còn nếu nói với ИК-3 lại nghĩa là câu hỏi 

không có từ để hỏi: Anh ấy đã ở trường, phải không? Trong tiếng Nga có nhiều 

ИК khiến người nghe không dễ dàng phân biệt được nội dung câu nói. Để hiểu 

được nội dung phải luyện tập thành thạo các cấu trúc ngữ điệu đó. 

Một trong những khó khăn bao trùm là tâm lí sợ khi đối mặt với bài nghe. 

Áp lực trong khi nghe, phải nắm bắt được nội dung trong khoảng thời gian ngắn 

khiến người nghe mất tập trung. Khi nghe đến một từ không hiểu thường căng 

thẳng, quá chú tâm vào từ ngữ đó mà bỏ lỡ những ý tiếp theo dẫn đến không 

nghe được cả một đoạn dài. 

Nhìn chung những khó khăn gặp phải khi học kĩ năng nghe hiểu là vốn từ 

vựng của người học còn hạn chế, sự khác nhau giữa giọng nói, giữa các cấu trúc 

ngữ điệu, sự khác biệt giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng Nga, và tâm lí căng thẳng khi 

làm bài nghe hiểu hay khi thực hiện giao tiếp bằng tiếng Nga. 

 III. Giải pháp khi học kĩ năng nghe hiểu  

Trên là những khó khăn khi học nghe hiểu mà tôi rút ra trong quá trình học 

và một vài biện pháp đi kèm, nhưng để học tốt kĩ năng nghe còn có rất nhiều 
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biện pháp khác. Bản thân tôi cảm thấy việc xem tivi, nghe nhạc bằng tiếng Nga 

rất có hiệu quả trong việc luyện nghe. Phương pháp này rất thú vị, không hề 

nhàm chán và còn giúp tôi thấy yêu tiếng Nga, gần gũi đất nước Nga hơn. Đây 

còn được gọi là hình thức “tắm ngôn ngữ”, bạn có thể bật nhạc tiếng Nga hay 

kênh tivi tiếng Nga cả ngày, tai được làm quen với các âm tiếng Nga sẽ giúp ta 

bắt được các âm tiếng Nga nhanh hơn, tốt hơn.  

Sau khi áp dụng biện pháp nghe bị động, ta có thể áp dụng biện pháp nghe 

chủ động, tức là nghe một đoạn văn rồi chép lại đoạn đó, cố gắng chép theo trí 

nhớ của mình. Đoán nghĩa trong nội dung câu, và nhớ lại âm thanh của từ, hay 

cụm từ đó, sau này tự nó sẽ rõ nghĩa, nếu trở đi trở lại. Chăm chú nghe lại một 

bài và cố gắng hiểu tất cả từ trong bài đó cũng là một cách để học nghe hiệu quả. 

Nếu bạn không hiểu được một từ rồi bảo không đủ vốn từ vừng, có nghe cũng 

không hiểu thì nghe làm gì, để học nhiều từ vựng rồi học nghe sau là hoàn toàn 

sai. Không hiểu thì càng phải nghe, đến khi biết nghĩa của từ sẽ giúp ta nhớ được 

ý nghĩa của từ sâu sắc hơn. Việc luyện nghe phải thường xuyên nếu không muốn 

nói là hằng ngày, khi đi trên xe buýt, lúc nghe nhạc, xem phim là những lúc dễ 

lồng ghép việc luyện nghe. Khi mới bắt đầu nên chọn những bài nghe dễ hiểu, 

tốc độ chậm vừa phải với trình độ người mới học (như những bài nghe trong 

giáo trình), giọng nói phải dễ chịu, bài nghe thuộc chủ đề yêu thích của bạn. Để 

học tốt nên tận dụng tất cả các cơ hội được tiếp xúc với tiếng Nga, nghe tiếng 

Nga, nói tiếng Nga, nhất là khi ở trên lớp nên chú ý lắng nghe thầy cô, nghe các 

bạn trong lớp hội thoại. Khi ở nhà có thể bật kênh truyền hình tiếng Nga trên 

truyền hình cáp Việt Nam. 

Ngoài ra kĩ năng nói có liên quan đến kĩ năng nghe, kĩ năng nghe chịu ảnh 

hưởng từ cách phát âm. Nếu bạn phát âm sai sẽ dẫn đến nhầm lẫn khi nghe. Vì 

thế nếu muốn học nghe tốt thì phải luyện cả phần ngữ âm cho thật chuẩn xác. 

Khi phát âm chuẩn ta mới có thể nhận biết được âm đó khi nghe. Chú ý phân biệt 

các âm dễ nhầm lẫn với nhau, từ có dấu mềm hay không có dấu mềm, ví dụ, 



Hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Nga, 23-3-2012 197 

сколько có dấu mềm, còn долго không có dấu mềm. Khi học một từ mới nên 

chú ý trọng âm của từ. Trong tiếng Nga mỗi từ có một trọng âm, trong một câu 

cũng có trọng âm hay ngữ điệu, người nghe cần chú ý. 

Việc nâng cao vốn từ vựng là việc không thể thiếu nếu muốn học tốt kĩ 

năng nghe, việc tra cứu từ điển rất có ích cho việc học từ vựng. Ngoài bộ từ điển 

to, bạn nên mua cho mình một cuốn từ điển bỏ túi để có thể tra cứu mọi lúc mọi 

nơi.  

IV. Kết luận  

Việc luyện kĩ năng nghe khó ở điểm không phải ngày một ngày hai có thể 

giỏi ngay được. Người học phải kiên trì, cần cù. Đó cũng là điều cần nhất ở một 

người học ngoại ngữ. Có ý thức tự học mới giúp người học tích lũy vốn từ rộng 

mà những giờ học trên lớp không thể cung cấp hết được. Qua việc nêu ra những 

ý kiến về khó khăn và biện pháp khắc phục, tôi mong ý kiến của mình giúp ích 

cho việc học tập tiếng Nga của tất cả mọi người. 
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