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Sự khác nhau giữa ngôn ngữ của nam và nữ được coi là một trong những đặc trưng của tiếng Nhật. Tuy nhiên, 

trên thực tế, sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Nhật gặp rất nhiều khó khăn trong việc học yếu tố cuối 

tiếng Nhật. Để giúp người học dễ dàng hơn trong việc tiếp thu những kiến thức liên quan đến chủ để này, tác 

giả đã tổng kết một cách hệ thống quan điểm vốn có từ trước, và các qui định về trợ từ cuối nam và nữ trong từ 

điển. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành khảo sát ý thức của giới trẻ Nhật Bản về mức độ sử dụng trợ từ cuối 

giữa nam và nữ trong thực tiễn cũng như khảo sát khả năng nắm bắt của sinh viên ngành Nhật Bản học về 

mảng từ vựng này. Những khảo sát này sẽ là cơ sở để đưa ra các đề án về phương pháp giảng dạy và tư liệu 

giảng dạy cho sinh viên ngành tiếng Nhật. 

Lê Minh Hiếu. 2013. The difference between male and female languages in Japanese (compared with 

Vietnamese), International Conference on Teaching and Learning Japanese. 

The difference between male and female languages is considered one of the characteristics of Japanese. 

However, Vietnamese students studying Japanese face many difficulties in learning final particles in Japanese. 

To help students in this aspect, the author has consolidated  existing knowledge and the rules of male and 

female final particles. Moreover, the author conducts a survey on young Japanese people regarding the use of 

male and female final particles as well as a survey on the ability to capture this vocabulary group by Japanese-

majored students. These surveys will provide a basis to make proposals on teaching methods and materials for 

students of Japanese. 

 

 


	LÊ MINH HIẾU. 2013. Sự khác nhau giữa ngôn ngữ của nam và nữ trong tiếng Nhật (so sánh với tiếng Việt), Hội thảo khoa học quốc tế Dạy và học tiếng Nhật.

