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Chủ để 1: Từ loại 

I. Danh từ 

1. Vị trí 

- Sau Tobe: I am a student. 

- Sau tính từ : nice school… 

- đầu câu làm chủ ngữ . 

- Sau a/an, the, this, that, these, those… 

- Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their… 

- Sau many, a lot of/ lots of , plenty of… 

The + (adj) N …of + (adj) N… 

 
2. Dấu hiệu nhận biết: 

 

2.1. Tiền tốt là: Super-/under-/sur-/over/ + N > N 
 

Overdose Overexpenditure Overproduction 

Supermarket Subcontinent Subway 

Surface Underachievement Undercurrent 

Undergrowth Underpass  

 
2.2. Hậu tố 

a. V + ion/-tion/-ation/-ition/- sion > N 
 

Addition Correction Combination 

Decision Discussion Information 

Invitation Pollution Permission 

Preservation Prevention Production 

Provision Repetition Rotation 

 
b. V + -ment/-ance/-ence/- age/-ery/-ing/-al >N 

 

Acceptance Achievement Arrangement 

Arrival Building Difference 

Discovery Disappointment Drainage 

Enrichment Employment Existence 

Feeling Improvement Movement 

Payment Dependence Development 

Poisoning Recycling Refusal 

Robbery Teaching Useage 
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c. V +-er/-ar/-ant/-ent/-ee >N 
 

Accountant Actor Applicant 

Assistant Attendant Beggar – người ăn xin 

Builder Calculator Contestant 

Cooker Driver Depositor 

Employee Editor Fertilizer 

Inhabitant Instructor Interviewee 

Owner Payee Singer 

Teachers Trainee walker 

 
d. N + -ist/-an/-ian/-ess > N 

 

Actress American Journalist 

Historian Hostess Librarian 

Lioness – sư tử cái Musician Physicist 

Princess Scientist Tigeress 

tourist Waitress  

 
e. N + ism/-ship >N 

 

Capitalism Heroism Championship 

Scholarship Friendship Sportsmanship 

 
F. ADJ + -y /-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom >N 

 

Ability Carefulness Certainty 

Clarity – su ro rang Coldness Darkness 

Difficulty Fluency Freedom 

Happiness Popularity Richness 

Nationality Sadness Possibility 

Responsibility Reality Stupidity 

 
G. Adj tận cùng “ent” > “ence” 

 

Absence Intelligence Confidence 

Patience Diligence – su cham chi Silence 

Independence violence  

 
H. Tính từ dung như danh từ 
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3. Ngữ pháp cho danh từ 

Danh từ đếm được 

Hình thức số ít: a/an +N 

A book, a table….. 
An apple, an orange, an egg…… 

Hình thức số nhiều: N + s/es 

Books, pens, boxes…. 

 
Bất quy tắc số ít sang số nhiều 

 

Danh từ luôn có hình thức và mang nghĩa số nhiều: clothes, scissors, spectacels, shorts, 

paints, jenas, trousers, pyjamas, binoculars, belongings… 

Danh từ số ít và số nhiều có hình thức giống nhau: sheep, deer, aircraft, craft, fish… 

Danh từ hình thức số nhiều nhưng mang nghĩ số ít: news, mathematics, the United States… 

Danh từ không đếm được 

Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể 

dùng được với a, an còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt như: milk (sữa). Bạn không 

thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong 

các bình đựng, bao bì… đếm được như: one glass of milk - một cốc sữa). 

Lưu ý: 

* Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … đôi khi được 

dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. 
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Một số từ không đếm được nên biết: 
Sand food meat water  Money  news  measles (bệnh sởi)  soap  information  air  mumps 

(bệnh quai bị) economics physics mathematics politics homework 

 

Ví dụ: This is one of the foods that my doctor wants me to eat. 
 

 

 

Time 

dùng với nghĩa là “” là không đếm được You have spent too much time on 
that homework. 

dùng với nghĩa là “thời đại” hay “số lần” là 
danh từ đếm được 

I have seen that movie three times 
before. 

 
Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được: 

 

Dùng với danh từ đếm được Dùng với danh từ không đếm được 

a(n), the, some, any 

this, that, these, those 

None, one, two, three... 

many 

a lot of 

a [large / great] 

number of 

(a) few 

fewer... than 

more. .. than 

the, some, any 

this, that 

none 

much (thường dùng trong câu phủ 

định, câu hỏi) 

a lot of 

a large amount of 
(a) little 

less. .. than 

more. .. than 
 

 

advertising advertisement” 

danh từ không đếm được nhưng danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ 
thể nào đó. 

 

 

 

II. TÍNH TỪ ( adjective): 

Vị trí: 

-Trước danh từ 
- Sau TOBE: 

- Sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, 

become, get, turn, seem, sound, hear… 

- Sau các từ: something, someone, anything, 

anyone. somebody 

Beautiful girl, lovely house… 
I am fat, She is intelligent, and You are friendly… 

EX: She feels tired 

EX: Is there anything new?/ I‟ll tell you something 
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- Sau keep/make+ (o) + adj…: 
-sau trạng từ: 

interesting. 
EX: Let‟s keep our school clean. 

The number of traffic accidents had Significantly 

increased. 
 

Dấu hiệu nhận biết: Thường có hậu tố (đuôi) là: 
 

Tiền tố: un-/in-/im-/ir-/il-/dis +Adj 

=Adj 

Dishonest – unemployed – unequal – unhappy – 

unlucky – untrue – unreal – illegal – inexact – 

immature – impatient – incomplete – impossible – 

impractical – independent – indivisible 

inter-/super-/under-/over-/sub + 

ADJ/N -= ADJ 

International – overanxious – overconfident – overnight 
– underpaid – overcrowded – overseas – oversized – 

overweight –underweight – undercover – subnormal – 

superhuman – supernatural 
 

 

-al - -ial: national, cultural, Industrial (thuộc về công nghiệp),Potential (có tiềm 

năng),Confidential (tối mật), Substantial (đáng kể), Essential (quan trọng, thiết 

yếu) 

ful: beautiful, careful, useful,peaceful, successful (thành công), painful (đau thương, 
đau đớn), thoughtful (chín chắn) 

ive Active, attractive, impressive…….. 

able (thêm –able vào 1 số động từ tạo tính từ có nghĩa “có thể….”): Capable of (có 

khả năng), Reliable (đáng tin cậy),Liable (có bổn phận, có trách nhiệm pháp 

lí),Accountable for (có trách nhiệm, chịu trách nhiệm),Knowledgeable (có hiểu 

biết), Considerable (đáng kể), Manageable (có thể quản lí được), Admirable 
(đáng ngưỡng mộ),comfortable, miserable 

ous Dangerous, serious, homorous, continuous, famous… 

cult: Difficult… 

ish Selfish, childish… 

ed bored, interested, excited, Preferred (được ưu tiên), Seated (an tọa), Frustrated 
(bực bội) 

danh từ+ Y 
thành tính từ 

-: daily, monthly, friendly, healthy… 

ible Compatible (tương xứng, tương thích), Possible (khả thi) 

ic Energetic (năng động), Economic (thuộc về kinh tế), Domestic (thuộc nội địa) 

ing amazing (tuyệt vời, xuất sắc), overwhelming (gây choáng ngợp), breaking (Gây 
sốc, gây chấn động) 

less countless (không đếm xuể), meaningless (vô nghĩa), endless (liên tục, mãi 
không chấm dứt) 

ent: confident (tự tin), ancient (cổ xưa) 
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ious industrious (chăm chỉ), cautious (cẩn trọng) 

ory Compulsory (bắt buộc), Mandatory (bắt buộc) 

ant: Constant (liên tục), Instant (ngay lập tức), Hesitant (chần chừ) 

-ish foolish (ngốc nghếch), childish (trẻ con), selfish (ích kỉ) 
 

Thứ tự xuất hiện của tính từ khi bổ nghĩa cho danh từ: 
 

the huge round metal bowl 

 tính từ sở 

hữu hoặc 
mạo từ 

Opinion Size age shape Color origin material purpose ) + N  

 
III. Trạng từ 

Vị trí 

Đầu câu Where are you going? 

Trước động từ thường They often play football after class 

Sau tobe/ trợ động từ/ động từ 

khuyết thiếu 

Our teacher is still sick 

She does not often go with him 
He can seldom find time for reading 

Cuối câu You sang that song well 

 
Phân loại 

 

Trạng từ thể 

cách 

Trả lời câu hỏi: 

How 

 

 

Trạng từ chỉ 

thời gian – trả 

lời câu hỏi 
WHEN 

Now, today, yesterday, tomorrow, last year, then, still, no longer, already, 

immediately, just, soon, finally, recently, lately, at once, 2 months later/after .. 

Trạng từ chỉ 

nơi trốn- 

WHERE 

Here, there, somewhere, outside, inside, upstairs, downstairs, everywhere, 

in Vietnam, at the suppermarket….. 
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Trạng từ chỉ sự 

thường xuyện 

HOW OFTEN 

Often, never, rarely, daily, always, sometimes, usually, frequently, 

occasionally, seldom, once/twice a week, everyday, weekly, monthly.. 

Trạng từ chỉ 
mức độ 

Very. Too, so, quite, rather, extremely, absolutely, terribly, completely, really, 
pretty, fairly, entirely, hardly, scarcely, somewhat, enough… 

 

 

Chức năng của trạng từ là bổ nghĩa cho 
 

Động từ They danced beautifully 

Tính từ She is extremely lovely 

Trạng từ khác He studies very hard 

Cả câu Fortunately, he was not injured in that accident. 

 

IV. Động từ 

Tiền tố 

Dis-/mis-/re-/over-/under-/out-/ + 

V=V 

Disagree - dislike – outnumber – outweigh – overcook 
– undercharge – underestimate – rewrite – outline – 

overstay – underlay – undercook –misbehave – outlive 

–outrun – redo – misuse – overact 

En + N/ADJ = V Enable – endanger – enact – enlarge – enclose – enrich 

 
Hậu tố 

 

ADJ/N + -/ize-/en-/ate-/fy 

= V 

Beauty – beautify – làm đẹp 

Bright – brighten 

Industrial – industrialize 

Legal- legalize 

Less- lessen 

Modern – modernize 

White - whiten 

Origin – originate 

Sharp – sharpen 

Real – realize 

Short – shorten 

Tight – tighten 

Widen – widen 

Weak – weaken 

 

V. Giới từ 

Phân loại giới từ 

GIới từ chỉ nơi trốn: IN, ON AT 
 

IN (chỉ 1 người, vật ở trong một nơi nào 
đó) 

In a box/ room/ sky/ water/ park/ bag/ book/ river/ 
pool/ kitchen/ cinema/ restaurant/ lesson/ 
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 newspaper/ world 

In (phương tiện, đường phố) In a car/ taxi/ 
in/ on the street 

In (danh từ không mạo từ) – diễn tả 1 
người đang ở đó 

In bed/ in hospital/ in prison 

In + đất nước. thành phố, phương hướng In France, In Paris,/ the east/ south/ north/ west 

In – tạo một cụm từ chỉ nơi chốn In front/ back of (a car/ room/ theater…) 
in the middle of the room …. 

 

 
On + trên bề mặt, tiếp xúc với một vật On the door, floor, wall, ceiling river/ beach/ coast/ 

page/ street.. 

On + phương tiện công cộng or cá nhân On a bus/ train/ ship/ plane/ bicycle/ motorbike/ 
horse 

On+ cụm nơi chốn On the back. On the left// right/ on the way to 
school… 

At + vị trí xác định trong không gian At the door/ bus stop/ traffic lights/ party/ meeting/ 
desk… 

At + cụm từ chỉ nơi trốn At home/ school/ college/ university/ work. At the 

top/bottom of the page… 
At the end of… 

 

Giới từ chỉ thời gian: IN, ON, AT 
 

In + buổi trong ngày noi chúng, tháng, năm 

mùa, thập niên, thế kỷ, thiên niên kỷ 

In the morning/ afternoon/ evening/ in February/ 

in 1999/ in the spring/ summer/ autumn/ winter 

In the 1990s/ in the century. 

In + một cụm từ để chỉ khoảng thời gian In a few minutes/ in an hour/ in a day/ week/ 
mouth.. 

In the end 

In time 

On time 

Cuối cùng 

Kịp lúc 

Đúng giờ 

On + thứ trong tuần, ngày trong tháng On Monday/ on 5th March 
On this/ that day 

 

 

At + chỉ thời gian, các bữa trong ngày At 5 a.m at sunrise/ at sunset/ noon/ night/ 
midnight/ breakfast/ lunch/ dinner 

AT + một lễ hội/ một thời khắc On the weekend/ at Christmas/ at present / at the 
moment/ the same time/ this/ that time 

AT – tạo một cụm giới từ At the first/ end/ of .. 
At first/ last 
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Lưu ý: không dung IN, ON, AT trước all, every,his, next, last month/year, tomorrow. 
 

Các giới tư chỉ thời gian khác 
 

From … to/until/ till…… Từ .................. đến 

Between ….and  

Since + mốc thời gian – từ khi I have been waiting for her since 5pm 

For – khoảng He has lived in VN for 4 years 

During – trong suốt You have to be quiet during the performance 

Until/ till – cho tới khi She will be here until Thursday 

BY – vào khoảng, trước hoặc đến một thời 
điểm 

You must be home by 9 

BEFORE (trước lúc) / AFTER (sau khi) Come and see me before/ after lunch 

 
ADJ + TO 

 

Acceptable to – Loyal to – trung thành Generous to – hào phóng 

Accustomed to – quen Married to – kết hôn Harmful to – có hại 

Agreeable to – có thể đồng ý Open to – mở Important to - 

Applicable to – có thể ứng dụng Pleasant to – vui Kind to –từ tế 

Appropriate to – thích hợp Pleasing to - làm vui 
long 

Lucky to – may mắn 

Contrary to – trái với Polite to – lịch sự Strange to - xa lạ 

Đeicated to - Hiến dâng Preferable to – thích hơn Subject to - dễ bị, khó tránh 

Esstential to – cần thiết Related to Known to – dc biết đến 

Friendly to/ with – thân thiện Rude to – thô lỗ Likely to – khả năng 
 Similar to – giống với  

 
ADJ + OF 

 

Afraid of – sợ Aware of - ý thức Proud of -tự hào 

Boastful of - khoe khoang Capable of – có khả năng Sure of/about - chắc chắn 

Certain of – chắc chắn Careful of/with/ about - cẩn thận Thoughtful of - chu đáo, ân cần 

Careless of - thiếu cẩn 
thận 

Confident of - tin Jealous: ghen tị 

Desirous of - khao khát Fond of - thích Worthy of - xứng đáng 

Fuff of - đầy Forgetful of - quên Tolerant of - khoan dung 

Glad of - vui mừng Innocent of - vô tội  

 
ADJ + FOR 

 

Anxious for/ about - lo âu Appropriate for - thích hợp Good for health 
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Available for - Difficult for Perfect for - hoàn hảo 

Eager for – háo hức Famous for Grateful for sth -biết ơn 

Sorry for Sufficient for - đủ Necessary for 

Suitable for/ to - thích hớp Useful – for  

 

 

ADJ + AT 
 

Amazed at/by Angry at/with – giận giữ với 

Annoyed at/by - bực mình Astonished at/by - ngặc nhiên 

Bad at - dở Clever at - thong minh 

Excellent at - xuất sắc Good at - giỏi 

Hopeless at - vô vọng Present at - có mặt 

Quick at - nhanh Skillful at - có năng khiếu 

 
ADJ + WITH 

 

Acquainted with – quen Annoyed with – giận Pleased with – hài long 

Bored/ fed up – chán Covered with – bao phủ Satisfied with – thỏa mãn 

Crowded with – đông Disappointed with – thất 
vọng 

Popular with – nỏi tiếng với 

 
ADJ + IN 

 

Honest +in Interested +in 

Proficient +in/at Rich +in 

Successful +in Weak +in 

 
ADJ + FROM 

 

Absent + from – vắng mặt Different + from - 

Free + from – được miễn Safe + from – an toàn 

Separate + from – riêng lẻ  

 
ADJ + ABOUT 

 

Confused + about – bối rối Curious + about – tò mò Happy + about - 

Enthusiastic + about – Sad + about – buồn Worried about 
 Serious + about -  

 
Giới từ theo sau động từ 
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Accuse .. of : buộc tội Aplologise to .. for xin lỗi Prefer … to 

Apologize for : xin lỗi về Apply for Regard… as – coi như 

Arrive at/in: đến Ask … for … hỏi.. cho Result from –do bởi 

Believe in … tin tưởng vảo Belong to – thuộc về Run into – tình cờ gặp 

Blame … for – đổ lỗi Borrow .. from – mượn Send for – cho mời ai đến 

Care about – quan tâm về Concentrate on – tập trung vào Speak/talk to 

Care for chăm sóc Charge…. with – phạt Succeed in .. 

Come across – tình cở gặp Complain to…. About – than 
phiền 

Take after – giống` 

Congratulate .. on – Consist of Throw .. at – ném vào 

Crash into – va chạm vào Deal with - Wait for 

Decide on - Depend on Warm .. about 

Die of –chết vì Devide into Provide with 

Dream of/ about Escape from - Rely .. on – 
Remind .. of 

Explain .. to Feel like – cảm thấy như Result in – gây ra 

Happen to – xảy đến Hope for Search for 

Hear about/from Insist on – khăng khăng Shout at - là hét 

Invite … to Laugh/smile at Spend ..on 

Live on – song nhờ vào Look after – chăm sóc Suffer from 

Listen to Look around –nhìn quanh Think about . of 

Look at – nhìn Look back on – nhìn về quá 
khứ 

Translate .. from… into 

Look down on – khinh rẻ Look for – tìm Write to – viết thư cho 

Look into – điều tra Look forward to – mong đợi Take part In 

Object to –phản đối Participate in Pay for 
 

Lưu ý” Động từ 2 chứ đi với GO 
 

Go after – đuổi theo Go along – tiến triển Go off- cháy nổ 

Go ahead – tiến hành., thẳng 
tiến 

Go away – đi khỏi Go out – tắt, bị dập tắt 

Go back –trở về Go by – time trôi qua Go with – hợp với 

Go down – giảm giá Go up Go on – xảy ra. Tiếp dục 
  Go over – xem xét, kiểm tra. 

 
V + N + giới từ 

 

Catch sight of – thoáng tháy Give way to – nhượng bộ 

Give place to – dành chỗ cho Lose sight of – mất hút 

Keep pace with –theo kịp Lose track of – quên mất` 

Lose touch with Make allowance for – chiếu cố đến 
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Make fun of – chọc ghẹo Make a fuss over/about – làm lộn xộng 

Make room for Make way for 

Make use of – sử dụng Pay attention to 

Put a stop to – chấm dứt Put an end to – chấm dứt 

Set fire to – làm cháy, đốt Take account of - tính đến 

Take advantage of – lợi dụng, tận dụng Take care of 

Take notice of – lưu ý Take note of – ghi chú 
 

 

VI. Liên từ 

Trong tiếng Anh, liên từ là các từ nối có nhiệm vụ chính là liên kết hai phần khác biệt của một 

câu. Có hai loại liên từ là: liên từ đẳng lập và liên từ phụ thuộc. 

1. Những liên từ Đẳng lập (song song) 
 

+ AND ( Và) - She learns and listens to music at the same time. 

 

+ BOTH … AND (cả…và) 
- She is both smart and clever 

+ AS WELL AS (cũng như) He loves flower as well as beautiful sight. 

+NOT ONLY … BUT (ALSO) - He‟s not only interested in math but also wins the 

first award about math. 

+OR (hoặc Hurry up, or you will miss the train. 

+ EITHER…OR - He isn’t either good or kind. 
- I don’t have either books or notebooks. 

+ NEITHER … NOR ( cũng không) - She has neither husband nor children. 

+ BUT ( Nhưng) - He is handsome but very mean. 

+ THEN ( vậy thì, thế thì) - You have eaten nothing; then you must be very 
hungry. 

+ CONSEQUENTLY ( kết quả là) You didn‟t work hard, consequently, he failed the 
exam. 

+ HOWEVER ( tuy nhiên) - He is a very lazy student; however, he can pass all 

the exams easily. 

+ NEVERTHELESS (nhưng ) - She studies very hard; nevertheless, she always 
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 gets bad marks. 

+ STILL, YET(mặc dầu vậy) - I speak to you peaceably; still/yet you will not 

listen. 

- She says she does not love me, yet, I still love her. 

+ OR, ELSE, OTHERWISE ( nếu không 
thì) 

- He has to work harder, or/else/otherwise he will 

lose the job. 

+ THEREFORE ( vì vậy mà, nhờ thế mà) - He violated the traffic rules, therefore he was 

fined 

 

2. Những liên từ phụ thuộc (chính phụ) 

Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau 

mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu. 
 

+ FOR ( bởi vì) He will surely succeed, for (because) he works 
hard. 

+ WHEREAS ( trái lại) - He learns hard whereas his friends don‟t 
- He learns hard whereas his friends don‟t 

+ WHILE ( trong khi) - they are looking for him while he is sleeping. 

+ BESIDES, MOREOVER ( bên cạnh đó) - We have to study hard at school; besides, we must 

pay attention to physical exercises. 

- He stole two watches; moreover, he broke the 

window. 

+ SO ( vì vậy mà) - He has finished the work, so he can play games 

now. 

+ HENCE (do vậy, vì thế) - I have no money now, hence I can buy flower for 

her. 
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Chủ đề 2: Trật tự từ trong tiếng Anh 

 

1. Căn bản về Tính từ - Danh từ - động từ - trạng từ 

- Tính từ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ: 

- Động từ đứng sau và bổ nghĩ cho danh từ. 

 

- Trạng từ đứng trước hoặc sau động từ để bổ nghĩa cho động từ và đứng trước tính từ 

bổ nghĩa cho tính từ: 

 

- Trạng từ cũng có thể bổ nghĩa cho trạng từ: 

 
2. Giới từ (pre): ĐỨNG TRƯỚC DANH TỪ HOẶC DANH DỘNG 

 
 

Giới từ 

in, on, at, with, for…. 

Danh từ 

Cụm danh từ 

Danh động từ 

 
3. Từ hạn định (Det): Đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ: 
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4. Đại từ () dùng thay thế cho danh từ: 

- My house is big. 

My house is expensive. 

- Sử dụng đại từ để thay thế 

My house is big, and it is expensive. 

5. Cấu trúc cụm danh từ - chủ ngữ 
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6. Cụm động từ - vị ngữ: 
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7. Vị cụ thể của từng loại trạng từ: 
 

Vị trí của những từ ngữ chỉ thời gian 

Những trạng từ chỉ thời gian(vd.: recently, now, then, yesterday) thường được đặt ở cuối 

câu 

 

subject verb(s) indirect object direct object time 

I will tell you the story tomorrow. 

Nếu bạn không muốn nhấn mạnh vào thời gian, bạn có thể để Trạng từ chỉ thời gian lên 

đầu câu. 

 

time subject verb(s) indirect object direct object 

Tomorrow I will tell you the story 

Lưu ý răng, những trạng từ chỉ tần suất (always, never, usually, etc.) thường được đặt 

trước động từ chính (trừ động từ to be, khi nó là động từ chính). 

Vị trí của trạng từ chỉ Cách thức (Adverbs of manner) 

Những trạng từ như.: slowly, carefully, awfully… được đặt sau bổ ngữ trực tiếp hoặc 

sau động từ chính nếu nó không có bổ ngữ. 

 

subject verb(s) direct object adverb 

He drove the car cafefully. 

He drove 
 

carefully. 

Vị trí của trạng từ chỉ Địa điểm (Adverbs of place) 

Giống như trạng từ chỉ Cách thưc, các trạng từ như: here, there, behind, above… cũng 

được đặt sau bổ ngữ trực tiếp hoặc động từ chính. 

 

subject verb(s) direct object adverb 

I didn‟t see him here. 

He stayed 
 

behind. 
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Vị trí của trạng từ chỉ Tần suất (Adverbs of frequency) 

Những trạng từ chỉ tần suất như: always, never, seldom, usually… được đặt trước Động 

từ chính. Nhưng nếu To be là động từ chính thì các trạng từ này sẽ đi sau To be. Còn 

nếu To beđóng vai trò là Trợ động từ (Auxiliary) thì trạng từ chỉ tần suất sẽ đi sau 

subject auxiliary/be adverb main verb object, place or time 

I  often go swimming in the evenings. 

He doesn‟t always play tennis. 

We are usually  here in summer. 

I have never been abroad. 

Trật tự từ trong Câu hỏi. 

Trong câu hỏi, vị trí Chủ ngữ – Động từ – Bổ ngữ vẫn tương tự như trong câu khẳng định. 

Một điều khác là chúng ta thường đặt một Trợ động từ (hoặc động từ chính là to be) 

trước Chủ ngữ. Các từ nghi vấn (Interrogatives) được đặt ở đầu câu. 

Wh- 

word 

 

auxiliary 

 

subject 
other 

verb(s) 

indirect 

object 

direct 

object 

 

place 

 

time 

What would you like to tell me? 
   

  

Did 
 

you 
 

have 
  

a party 
in your 

flat 

 

yesterday? 

When were you 
   

here? 
 

Người ta không sử dụng Trợ động từ khi từ để hỏi chính là chủ ngữ. 

 

8. Trật tự của tính từ 

Thứ tự tính từ sẽ xuất hiện theo thứ tự sau: 

Một mẹo để nhớ: các bạn học thuộc lòng câu sau: 
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Chủ đề 3: Thì của động từ 
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Cách dùng: 
 

HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 

Diễn tả một thói quen, một hành động 

xảy ra thường xuyên lặp đi lặp lại ở 

hiện tại. 
What do you do every day? 

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại hiện tại. 

The children are playing football now. 

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển 

nhiên. 

The sun rises in the East. 

Dùng theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. 

Ex: - Look! The child is crying. 

Diễn tả một lịch trình có sẵn, thời khóa 

biểu, chương trình 

Ex: The plane leaves for London at 

12.30pm. 

Thì này còn được dùng để diễn tả một hành 

động sắp xảy ra. (THÌ TƯƠNG LAI GẦN) 
Ex: - He is coming tomorrow. 

Dùng sau các cụm từ chỉ thời gian 

when, as soon as và trong câu điều kiện 

Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các 

động từ chỉ nhận thức, tri giác như: to be, see, hear, 

understand, know, like, want, glance, feel, think, 

smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, 

belong to, believe ... Với các động từ này, ta thay 

bằng thì 

HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN 
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HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP 

DIỄN 

Diễn đạt một hành động xảy ra ở một 

thời điểm 

không xác định trong quá khứ. 
- Không có thời gian xác định. 

John has traveled around the world 

(We don’t know when) 

 

Diễn tả một hành động bắt đầu diễn 

ra trong quá khứ 

và vẫn còn ở hiện tại. 
- Có các từ chỉ thời gian đi cùng như: 

since, for, ever, never, 

up to now, so far,… 

Jonh has lived in that house for 20 

years. (He still live there) 

Nhìn chung, về cơ bản, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

giống với thì hiện tại hoàn thành, đều dùng để diễn tả 

một 

hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn 

xảy ra ở 

hiện tại. Tuy nhiên, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

nhấn 

mạnh thời gian của hành động (How long), còn thì 

hiện tại 

hoàn thành quan tâm đến kết quả của hành động. 

- Thường dùng với 2 giới từ “since” hoặc “for”. 

I have been learning English since early morning. 
- Các dấu hiệu khác để nhận biết thì hiện tại hoàn thành 

tiếp 

diễn: all day, all her/ 
 

 
QUÁ KHỨ ĐƠN QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 

Diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt 

hoàn toàn trong quá khứ. 

Ex: 
- Tom went to 

1. Diễn tả một hành động đang xảy ra tại 

một thời điểm trong quá khứ. 

Ex: What were you doing at 8:30 last night? 

2. Diễn tả hành động đang xảy ra (ở quá 

khứ) thì có 1 hành động khác xem vào. 

(Hành động đang xảy ra 

dùng QK tiếp diễn, hành động xen vào dùng 

QK đơn) 

Ex: - When I came yesterday, he was sleeping. 
- What was she doing when you saw her? 

3. Diễn tả hành động xảy ra song song cùng 

1 lúc ở quá khứ. 

Ex: Yesteday, I was cooking while my sister 
was washing the dishes. 

Ex: 

- I am tired now. 
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QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 

1. Diễn đạt một hànhđộng xảy ra trước 
một hành động khác trongquá khứ. (Hành 

động xảy ra trước dùng QKHT - xảyra sau 

dùng QKĐ) 

Ex: When I got up thismorning, my father 

hadalready left. 

2. Dùng để mô tả hànhđộng trước một thời 

gian xác định trong quá khứ. 

Ex: We had lived in Hue before 1975. 

3. Dùng trong câu điều kiện loại 3 

Ex: If I had known that you were there, I 

would have written you letter. 

4. Dùng trong câu ước muốn trái với Quá 

khứ 
Ex: I wish I had time to study. 

1. Diễn đạt 1 hành động xảy ra trước một 

hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh 

tính tiếp diễn) 

Ex: I had been thinking about that before you 

mentioned it. 

2. Diễn đạt 1 hành động đã xảy ra, kéo dài 

liên tục đến khi hành động thứ 2 xảy ra. 

(Hành động 2 dùng QKĐ). Thường thường 

khoảng thời gian kéo dài được nêu rõ trong câu. 

Ex: The men had been playing cards for 3 hours 

before I came. 

 

 

TL ĐƠN TL TIẾP DIỄN TL GẦN 

1. Diễn đạt một quyết định ngay 

tại thời điểm nói. 

Ex: Oh, I've left the door open. I 

will go and shut it. 

2. Diễn đạt lời dự đoán không 

có căn cứ. 

Ex: 
- People won‟t go to Jupiter 

before the 22nd century. 

- Who do you think will get the 

job? 

3. Dùng trong câu đề nghị. 

Ex: 
- Will you shut the door? 

- Shall I open the window? 

- Shall we dance? 

4. Câu hứa hẹn 

Ex: I promise I will call you as 

soon as i arrive. 

1. Diễn đạt một hành 

động đang xảy ra tại một 

thời điểm xác định ở 

tương lai. 

Ex: 
- At 10 o'clock tomorrow 

morning he will be 

working. 

- I will be watching TV at 9 

o'clock tonight. 

2. Diễn đạt hành động 

đang 

xảy ra ở tương lai thì có 1 

hành động khác xảy ra. 

Ex: 
- I will be studying when 

you return this evening. 

- They will be travelling in 

Italy by the time you arrive 

here. 

1. Diễn đạt một kế 

hoạch, dự định. 
Ex: 

- I have won $1,000. 
I am going to buy a new 

TV.- When are you 

Going to go on holiday? 

2. Diễn đạt một lời 

dự đoán dựa vào bằng 

chứng ở hiện tại. 

- The sky is very black. It is 

going to snow. 

- I crashed the company car. 

My boss isn‟t going to bevery 

happy! 
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Chủ đề 4: Danh động từ và động từ nguyên thể có TO 

Sau những động từ sau là danh động từ: 
 

V+ Ving 
 

To avoid – tránh Advise – khuyên Be/get used to – quen với 

Consider Deny – từ chối Finish 

Give up - Like Dislike 

Keep – vẫn còn Miss – bỏ lỡ Practice 

Postpone - Quit Recommend 

Spend – tiêu, trải qua Suggest Cannot help 

It is no use – khong có ích 
lợi 

Would you mind Worth – đánh giá 

Busy   

 
Một số động từ theo sau bởi TO + V 

 

Agree Afford Choose Manage Promise 

Decide Demand Expect Prepare Train 

Fail Refuse Hope Threaten Would like 

Like Learn Plan Wish  

 

* Note: Một số động từ có thể đi cùng với cả động từ nguyên thể và V-ing, hãy so sánh sự 

khác nhau về ý nghĩa giữa chúng. 
 

 Ving TO V 

stop Stop V-ing: dừng làm gì (dừng hẳn) 
- Stop smoking: dừng hút thuốc. 

Stop to V: dừng lại để làm việc gì 
- Stop to smoke: dừng lại để hút 

thuốc 

Remember 

Forget 

Regret 

Remember/forget/regret to V: 

nhớ/quên/tiếc sẽ phải làm gì (ở hiện tại – 

tương lai) 

- I regret to inform you that the train was 

cancelled (tôi rất tiếc phải báo tin – cho anh 

rằng chuyến tàu đã bị hủy) 

Remember/forget/regret V- 

ing: nhớ/quên/tiếc đã làm gì (ở quá 

khứ) 

- She will never forget meeting the 

Queen. (cô ấy không bao giờ quên 

lần gặp nữ hoàng) 

try Try to V: cố gắng làm gì 
- I try to pass the exam. (tôi cố gắng vượt 

qua kỳ thi) 

Try V-ing: thử làm gì 
- You should try unlocking the 

door with this key. (bạn nên thử 

mở cửa với chiếc khóa này) 
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Like Like V-ing: Thích làm gì vì nó thú vị, hay, 

cuốn hút, làm để thường thức. 

- I like watching TV. 

Like to do: làm việc đó vì nó là tốt 

và cần thiết 

- I want to have this job. I like to 

learn English. 

Prefer Prefer V-ing to V-ing 

- I prefer driving to traveling by train. 

Prefer + to V + rather than (V) 

- I prefer to drive rather than travel 

by train. 

Mean Mean to V: Có ý định làm gì. 
- He doesn‟t mean to prevent you from 

doing that. (Anh ấy không có ý ngăn cản 

bạn làm việc đó.) 

Mean V-ing: Có nghĩa là gì. 

This sign means not going into. 

(Biển báo này có ý nghĩa là không 

được đi vào trong.) 

Need Need to V: cần làm gì 

- I need to go to school today. 

Need V-ing: cần được làm gì (= 

need to be done) 

- Your hair needs cutting. (= your 

hair needs to be cut) 

Use Used to V: đã từng/thường làm gì trong 

quá khứ (bây giờ không làm nữa) 

- I used to get up early when I was young. 

(Tôi thường dậy sớm khi còn trẻ) 

Be/Get used to V-ing: quen với 

việc gì (ở hiện tại) 

- I‟m used to getting up early. (Tôi 

quen với việc dậy sớm rồi) 

Advise 

Allow 

Permit 

Recommend 

Advise/allow/permit/recommend + 
Object + to V: khuyên/cho phép/ đề nghị 

ai làm gì. 

- They don‟t allow us to park here. 

Advise/allow/permit/recommend 

+ V-ing: khuyên/cho phép, đề nghị 

làm gì. 

- They don‟t allow parking here. 

See 

Hear 

Smell 

Feel 

Notice 
watch 

See/hear/smell/feel/notice/watch + Object 

+ V-ing: cấu trúc này được sử dụng khi 

người nói chỉ chứng kiến 1 phần của hành 

động. 

- I see him passing my house everyday. 

See/hear/smell/feel/notice/watch 

+ Object + V: cấu trúc này được 

sử dụng khi người nói chứng kiến 

toàn bộ hành động. 

- We saw him leave the house. 
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Chủ đề 5: Tìm hiểu về câu bị động 
 
 

Công thức Chung S+BE+V past participle (P2) 

 
Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động: 

- V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau) 

- Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng 
 

Quy tắc: 

Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau: 

a. Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động. 

b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động. 

Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động. 

c. Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị 

động. 

Thêm To be vào tr ư ớc PP2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ 

động và chia theo số của S trong câu bị động). 

Bảng công thức các thì ở thể bị động: 
 

Tense Active Passive 

Simple Present S + V + O S + be + PP.2 + by + O 

Present 

Continuous 

S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + PP.2 + by + O 

Present Perfect S + has/have + PP.2 + O S + has/have + been + PP.2 + by + O 

Simple Past S + V-ed + O S + was/were + PP.2 + by + O 

Past Continuous S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + PP.2 + by + O 

Past Perfect S + had + PP.2 + O S + had + been + PP.2 + by + O 

Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + PP.2 + by + O 

http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-cung-oxford/tong-quat-12-thi-co-ban-trong-tieng-anh-571.html
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Future Perfect S + will/shall + have + PP.2 + 

O 

S + will + have + been + PP.2 + by + O 

Be + going to S + am/is/are + going to + V + 

O 

S + am/is/are + going to + be + PP.2 + by + O 

Model Verbs S + model verb + V + O 

S + modal Verb + have +P2 

S + model verb + be + PP.2 + by + O 

S + modal Verb + have been +P2 

 

CÁC TRỪỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: 

1/ It's your duty to+Vinf 

-->bị động: You're supposed to+Vinf VD: It's your duty to make tea today. 

>> You are supposed to make tea today. 

2/ It's impossible to+Vinf 

-->bị động: S + can't + be + P2 

VD: It's impossible to solve this problem. 

>> This problem can't be solve. 
 

3/ It's necessary to + Vinf 

--> bị động: S + should/ must + be +P2 VD: It's necessary for you to type this letter. 

>> This letter should/ must be typed by you. 
 

4/ Mệnh lệnh thức + Object. 

--> bị động: S + should/must + be +P2. 

VD: Turn on the lights! 

>> The lights should be turned on. 

BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LET 

Công thức chủ động: S + make/ let + sb+ Vinf. --> Bị động: S +be+ made + to + Vinf/let + 

Vinf. 

VD: My parent never let me do anything by myself. 

>> I'm never let to do anything by myself. 

BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC “NHỜ AI LÀM GÌ" 
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Chủ động: S + have (get) + sb + (to) Vinf -->Bị động: S + have/ get + st +done. 

VD: I have my father repair my bike. 

>> I have my bike repaired by my father. 

BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING 

Các động từ đó như: love, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, 

involve, deny, avoid. .. etc 

>> Chủ động: S + V + sb Ving 

Bị động: S + V + sb/st + being + P2 

VD: I like you wearing this dress. >> I like this dress being worn by you. 

BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC (Vp ---- verb of perception) 

1/ Cấu trúc 1: S + Vp + sb + Ving. 

(Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành động dand 

diễn ra bị 1 hành động khác xen vào) 

VD: Opening the door, we saw her overhearing us. 

2/ Cấu trúc 2: S + Vp + sb + V. 

(Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu đến cuối) 

VD: I saw him close the door and drive his car away. 

NOTE: riêng các động từ : feel, find, catch thì chỉ sử dụng công thức 1. 

>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + to +Vinf 

VD: He was seen to close the door and drive his car away. 
 

BỊ ĐỘNG KÉP. 

1/ Khi main verb ở thời HIỆN TẠI 

Công thức: 

People/they + think/say/suppose/believe/consider/report. ... + that + clause. 

>> Bị động: 

a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported ...+ that + clause 

( trong đó clause = S + Vinf + O) 

b/ Động từ trong clause để ở thì HTDGhoặc TLĐ 

S + am/is/are + thought/ said/supposed. .. + to + Vinf 

VD: People say that he is a good doctor. 

>> It's said that he is a good doctor. 
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He is said to be a good doctor. 

c/ Động từ trong clause để ở thời QKDG hoặc HTHT. 

S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to + have + P2. 

VD: People think he stole my car. 

>> It's thought he stole my car. 

He is thought to have stolen my car. 

2/ Khi main verb ở thời QUÁ KHỨ. 

Công thức: 

People/they + thought/said/supposed...+ that + clause. 

>>Bị động: 

a/ It was + thought/ said/ supposed...+ that + clause. 

b/ Động từ trong clause để ở thì QKĐ: 

S + was/were + thought/ said/ supposed... + to + Vinf. 

VD: People said that he is a good doctor. 

>> It was said that he is a good doctor. 

He was said to be a good doctor. 

c/ Động từ trong clause ở thì QKHT 

S + was/were + thought/ said/ supposed... + to + have + P2. 

VD: They thought he was one of famous singers. 

>> It was thought he was one of famous singers. He was thought to be one of famous singers. 

BỊ ĐỘNG CỦA TÁM ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT 

Các động từ : suggest, require, request, order, demand, insist(on), recommend. 

Công thức: 

S + suggest/ recommend/ order/ require... + that + clause. 

( trong đó clause = S + Vinf + O) 

>> Bị động: 

It + was/ will be/ has been/ is... + P2( of 8 verb) + that + st + be + P2. 

( trong đó "be" là không đổi vì động từ trong clause ở câu chủ động ở dạng Vinf) 

VD: He suggested that she buy a new car. >> It was suggessted that a new car be bought. 

BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT". 

Công thức: 

It + be + adj + for sb + to do st. 

>>Bị động: 

It + be + adj + for st + to be done. 
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VD: It is difficult for me to finish this test in one hour >> It is difficult for this test to be 

finished in one hour. 

BỊ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP 2 TÂN NGỮ. 

Trong đó : Oi = Indirect Object. 

Od = Direct Object. 

Công thức: 

S + V + Oi + Od 

>>Bị động: 

1/ Oi + be + P2( of V) + Od. 

2/ Od + be + P2( of V) + to Oi. 

( riêng động từ " buy" dùng giới từ " for" ). 

VD: My friend gave me a present on my birthday. 

>> A present was given to me by my friend on my birthday. 

I was given a present on my birthday by my friend. 
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Chủ đề 6: SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ 

Quy tắc Chung: chủ ngữ số ít đi cùng động từ số ít và chủ ngữ số nhiều đi cùng động từ số 

nhiều. 

Tuy nhiên, đôi khi chủ ngữ còn hòa hợp với động từ tùy theo ý tưởng diễn đạt hoặc danh từ/ đại 

từ đứng trước theo các quy tắc nhất định. Sau đây là một số quy tắc cơ bản về sự hoà hợp giữa 

chủ ngữ và động từ: 

 
1. Hai danh từ nối với nhau bằng từ and 

Khi 2 danh từ nối nhau bằng chữ and thì động từ chia số nhiều,TRỪ các trường hợp sauthì lại 

dùng số ít: 

*Khi chúng cùng chỉ một người, một bộ, hoặc 1 món ăn: 

Eg: 

-The professor and the secretary are……(ông giáo sư và người thư ký...) 2 người khác nhau. 

-The professor and secretary is ……(ông giáo sư kiêm thư ký …) một người. 

-Salt and pepper is ….. (muối tiêu) xem như một món muối tiêu. 

-Bread and meat is…. (bánh mì thịt ) xem như một món bánh mì thịt. 

-The saucer and cup is…(tách và dĩa để tách được xem như một bộ). 

*Phép cộng thì dùng số ít: 

-Two and three is five. (2 + 3 = 5). 

 
2. Luôn luôn chia động từ số ít với: 

 

Each, Every Many a To + infinitive V-ing 

Mệnh đề danh từ Tựa đề   

 
Eg: -Each person is allowed 20kg luggage. 

-Everybody knows Tom. 

-To jog/ Jogging everyday is good for your health. 

-What he said wasn't true. (Mệnh đề danh từ). 

-“Tom and Jerry” is my son's favourite cartoon. 

 
3. Danh từ kết thúc là "s" nhưng dùng số ít 

 

*Danh từ tên môn học, môn thể thao physics (vật lý ), mathematics (toán), athletics 
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 (môn điền kinh), economics (kinh tế học), 

linguistics (ngôn ngữ học),mathematics (toán 

học), politics (chính trị học), 

*Danh từ tên các căn bệnh: Measles (sởi), mumps (quai bị), diabetes (tiểu 

đường), rabies (bệnh dại), and shingles (bệnh lở 

mình), and rickets (còi xương).... 

*Cụm danh từ chỉ kích thước, đo lường : Two pounds is …..(2 cân) 

*Cụm danh từ chỉ khoảng cách: Ten miles is … (10 dặm) 

*Cụm danh từ chỉ thời gian: Ten years is … (10 năm) 

*Cụm danh từ chỉ số tiền: Ten dollars is … (10 đô la) 

*Cụm danh từ chỉ tên một số quốc gia: The United States, the Philippines 
 

4. Danh từ không kết thúc bằng "s" nhưng dùng số nhiều 

*Các danh từ chỉ tập hợp: People, cattle, police, army, children,... 

*Cụm danh từ chỉ một lớp người bắt đầu với The: the poor (người nghèo), the blind (người mù 

), the rich (người giàu ), the injured (người bị thương)…. 

Những danh từ này là danh từ số nhiều, nên luôn đi với động từ số nhiều. 

5. Hai danh từ nối nhau bằng cấu trúc: either... or, neither... nor, or... 

*Hai danh từ nối với nhau bằng cấu trúc: either... or; neither... nor, or, not only... but also.... 

thì động từ chiatheo danh từ thứ hai. 

Eg: 

-You or I am ... (chia theo I ) 

-Not only she but also they are…(chia theo they) 

6. Các danh từ nối nhau bằng : as well as, with, together with thì chia động từ theo danh từ 

phía trước 

-She as well as I is going to university this year. ( chia theo she ) 

-Mrs. Smith together with her sons is away for holiday. (chia theo Mrs. Smith) 
 

7. Hai danh từ nối nhau bằng of 



  Ngữ pháp căn bản tiếng Anh  

34 

Collected by Smat.edu.vn@gmail.com  

 

 

 

*Hai danh từ nối với nhau bằng of thì chia theo danh từ phía trước nhưng nếu danh từ phía 

trước là none, some, all, most, majority, enough, minority, half, phân số …. thì lại phải chia 

theo danh từ phía sau. 

Eg: 

-The study of how living things work is called philosophy. (chia theo study) 

-Some of the students are late for class. ( nhìn trước chữ of gặp some nên chia theo chữ phía 

sau là students) 

-Most of the water is polluted. (phía trước là most nên chia theo danh từ chính đứng sau là 

water) 

*Lưu ý: 

Nếu các từ trên đứng một mình thì phải suy nghĩ xem nó là đại diện cho danh từ nào, nếu danh 

từ đó đếm được thì dùng số nhiều, ngược lại dùng số ít. 

Eg: 

-The majority think that...(đa số nghĩ rằng…): ta suy ra rằng để“ suy nghĩ ” được phải là danh 

từ đếm được (người) => dùng số nhiều. 

 
8.  Danh từ chỉ tiếng nói, dân tộc 

*Tiếng nói đi cùng động từ số ít. 

*Dân tộc đi cùng động từ số nhiều. 

*Tiếng nói và dân tộc viết giống nhau nhưng khác ở chỗ : dân tộc có the còn tiếng nói thì 

không có the 

Eg: 

-Vietnamese is the language of Vietnam. (ngôn ngữ) 

-The Vietnamese are hard-working. (Dân tộc) 

 
 

9.  A number và The number 

*A number of = “Một số những …” đi vớidanh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều. 

*The number of = “Số lượng những …”, đivới danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít. 

Eg: 
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-A number of students are going to the class picnic (Một số sinh viên sẽ đi …) 

-The number of days in a week is seven. (Số lượng ngày trong tuần là 7) 

 
10. Một số danh từ chỉ tập hợp 

*Bao gồm các từ như : family, staff, team, group, congress, crowd, committee …. 

Nếu chỉ về hành động của từng thành viênthì dùng số nhiều, nếu chỉ về tính chất của tập thể đó 

như 1 đơn vị thì dùng số ít. 

Eg: 

-The family are having breakfast. ( ý nói từng thành viên trong gia đình đang ăn sáng) 

-The family is very conservative. (chỉ tính chất của tập thể gia đình đó như làmột đơn vị) 

 
11. Cấu trúc với There 

*Cấu trúc với There thì ta chia động từ chia theo danh từ phía sau: 

Eg: 

-There is a book (chia theo a book) 

-There are two books (chia theo books) 

*Chú ý: 

There is a book and two pens (vẫn chia theo a book) 

 
12. Đối với mệnh đề quan hệ 

*Chia động từ theo danh từ trong mệnh đề chính 

Eg: 

-One of the girls who go out is very good. 

Ta có thể bỏ mệnh đề đi cho dễ thấy: One of the girls is good . 

 
 

13. Gặp các đại từ sở hữu như: mine, his, hers 

Thì phải xem cái gì của người đó và nó là số ít hay số nhiều 

Eg: 
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-Give me your scissors. Mine (be) very old. (ta suy ra là của tôi ở đây ý nói scissors của tôi : số 

nhiều => chia động từ ở số nhiều: Mine are very old). 

 
 14.Những danh từ luôn chia số nhiều 

*Một số từ như pants (quần dài ở Mĩ, quần lót ở Anh), trousers (quần), pliers (cái kềm), 

scissors (cái kéo), shears (cái kéo lớn - dùng cắt lông cừu, tỉa hàng rào), tongs (cái kẹp) thì đi 

với động từ số nhiều. 

*Tuy nhiên, khi có từ A pair of/ Twopairs of... đi trước các danh từ này, đứng làm chủ từ, thì 

chia động từ số ít. 

Eg: 

-The scissors are very sharp. (Cái kéo rất sắc bén) 

-A pair of scissors was left on the table. (Cái kéo được người ta để lại trên bàn). 
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If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu) 

 

Chủ đề 7: Câu điều kiện 

Các loại câu điều kiện: 
 

Type Forms Usage 

0 If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh  

1 If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall. ..... + Vo Đk có thể xảy ra ở hiẹn tại ỏ 

tương lai 

2 If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo Đk không có thật ở hiện tại 

3 If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have + 

V3/Ved 

Đk không có thật trong quá 

khứ 

Đk kết 

hợp 

If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo  

3 Loại câu điều kiện trong tiếng anh 

(1) Câu điều kiện loại I 

Khái niệm về câu điều kiện loại 1 

Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. 

Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 

Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1 
 

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ 

nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có). 

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì 

tương lai đơn. 

Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh 

đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được. Trong câu điều kiện loại I, động 

từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì 

tương lai đơn. Ví dụ: 

http://kenhtuyensinh.vn/cau-dieu-kien
http://kenhtuyensinh.vn/cau-dieu-kien
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If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu) 

 

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi 

sẽ cắn anh đó.) 

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.) 

Cách dùng câu điều kiện loại 1: 

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu 

điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có 

thể xảy ra. ngữ pháp tiếng anh 

(2) Câu điều kiện loại II 

Khái niệm về câu điều kiện loại 2: 

Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. 

Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước 

muốn trái ngược với thực trạng hiện tại. 

Cấu trúc câu điều kiện loại 2 
 

- Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở bang thái cách (past 

subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện hiện tại (simple conditional). Chú 

ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hình thức chia động từ giống hệt như thì quá khư đơn, 

riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi. 

Ví dụ: 

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) <= 

tôi không thể là chim được 

If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe 

đó.) <= hiện tại tôi không có 

(3) Câu điều kiện loại III 

Khái niệm về câu điều kiện loại 3: 

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện không thể xảy ra 

trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng 

ở quá khứ. 

http://kenhtuyensinh.vn/ngu-phap-tieng-anh
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If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + have + P.P 

 

Cấu trúc câu điều kiện loại 3 
 

- Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở quá khứ phân từ, còn động 

từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional). Ví dụ: 

If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies. (Nếu hôm qua nó 

đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.) 

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì 

tôi đã gặp mặt anh ta rồi.) 
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Chủ đề 8: Từ định lượng 

1. Từ chỉ số lượng đi với danh từ số nhiều 

- Some / any (một vài) 

I want to buy some new pencils. – Tôi muốn mua vài cây viết chì mới. 

There aren’t any chairs in the room. – Không có cái ghế nào ở trong phòng cả. 

- Many 

There aren’t many people living here. – Không có nhiều người sống ở đây. 

- A large number of 

He has a large number of English books. – Anh ta có một số sách tiếng Anh. 

- A great number of 

A great number of students said they were forced to practise the piano. – Rất nhiều học sinh 

bảo rằng họ bị ép phải luyện piano. 

- Plenty of 

There were plenty of berries. – Có nhiều trái mâm xôi. 

- A lot of/ lots of 

He has a lot of/lots of friends here. – Anh ta có nhiều bạn ở đây. 

- Few/ a few 

Few people can say that they always tell the truth. - Rất ít người nói rằng họ luôn luôn nói thật. 

We’ve got a little bacon and a few eggs. - Chúng tôi có một ít thịt xông khói và một vài quả 

trứng. 

- Several 

I’ve checked it several times. – Tôi đã kiểm tra nó vài lần rồi. 
 

2. Từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số ít 

- Every 

I go for walk every morning. – Tôi đi bộ mỗi sáng. 
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- Each 

Each day seems to pass very slowly. – Mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm. 

3. Từ chỉ số lượng đi với danh từ không đếm được 

- Some/ any 

Would you like some beer? – Bạn có muốn uống bia không? 

We haven’t got any butter. – Chúng tôi không có tí bơ nào. 

- Much 

Does the newspaper have much information? – Tờ báo có nhiều thông tin không? 
 

- A large amount of 

He borrowed a large amount of money. – Anh ta đã mượn một số tiền lớn. 
 

- A great deal of 

A dishwasher uses a great deal of electricity. – Máy rửa bát sử dụng rất nhiều điện. 

- Plenty of 

I have plenty of food. – Tôi có nhiều thức ăn. 

- A lot of/ Lots of 

We need a lot of/lots of time to learn a foreign language. – Chúng ta cần nhiều thời gian để học 

ngoại ngữ. 

- Little/ a Little 

There is little sugar in my coffee. – Có rất ít đường trong cà phê của tôi. 

Let’s go and have a drink. We have got a little time before the train leaves. – Hãy đi và nhậu 

thôi. Chúng ta còn một ít thời gian trước khi tàu rời bánh. 

Lưu ý: 

- some: dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghỉ. 

- any: dùng trong câu phủ định, nghi vấn 
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- many, much dùng trong câu phủ định, nghi vấn 

- a lot of, plenty of, a great number of … dùng trong câu khẳng định 

- many, much luôn dùng trong câu khẳng định có các từ very, too, so, as 

- few, little (ít, không nhiều): thường có nghĩa phủ định, ít không đủ để dùng 

- a few / a little (một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, ít đủ để dùng 
 

B/ ĐỘNG TỪ SỬ DỤNG SAU TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG 

- Số thập phân, phân số, sự đo lường + động từ số ít 

Three quarters of a ton is too much. – Ba phần tư tấn là quá nhiều. 
 

- All, some, plenty + of + danh từ số ít + động từ số ít 

Some of the milk was sour. – Một ít sữa đã bị chua. 
 

- Half, part, a lot + of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều 

A lot of my friends want to emigrate. – Nhiều người bạn của tôi muốn di cư. 

- No + danh từ số ít + động từ số ít 

No student has finished their assignment. – Không có học sinh nào hoàn thành bài tập. 

- No + danh từ số nhiều + động từ số nhiều 

No people think alike. – Không có người nào nghĩ giống nhau. 
 

- A number of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều 

A number of countries are overproducing goods. – Một số nước đang sản xuất thừa hàng hóa. 
 

- The number of + danh từ số nhiều + động từ số ít 

The number of visitors increases rapidly. – Lượng du khách tăng nhanh chóng. 
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Chủ đề 9: Mệnh đề quan hệ (tính từ) – mệnh đề trạng ngữ 

Mệnh đề quan hệ: 

Mệnh đề là một phần của câu . Mệnh đề quan hệ ( hay Mệnh đề tính từ ) cho chúng biết người 

hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. 

Mệnh đề quan hệ có thể được thành lập bằng cách dùng đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ, giới 

từ…. 

I. Mệnh đề quan hệ dùng đại từ quan hệ 

1. WHO 

- Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ hoặc đại từ ( đối tượng ) chỉ người làm chủ ngữ trong 

mệnh đề quan hệ. 

* Nếu đối tượng được thay thế là tân ngữ của câu thứ nhất và là chủ ngữ của câu thứ hai thì ta 

chỉ việc bỏ chủ ngữ đó đi và thay bằng WHO. 

Vd: I have met the boy . He is playing football. 

Câu này đổi thành: I have met the boy who is playing football. 

* Nếu đối tượng là chủ ngữ của hai câu : Thay chủ ngữ của câu thứ hai bằng WHO và đặt câu 

đó sau chủ ngữ của câu thứ nhất. 

Vd : The girl is speaking in the room. She is our new teacher. 

Câu này được đổi thành: The girl , who is speaking in the room is my new teacher. 

Chú ý: Trong tất cả các câu chứa đại từ quan hệ, đại từ quan hệ luôn đứng sau danh từ hay đại 

từ mà nó thay thế cho. 

2. WHOM 

- Dùng để thay thế cho đối tượng chỉ người làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. 

Vd : I met the girl . You helped her yesterday. 

Câu này đổi thành: I met the girl whom you helped yesterday. 

Vd : The woman is my aunt . We saw her last week. 

Câu này đổi thành: The woman, whom we saw last week, is my aunt . 
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- Chú ý: Trong câu có mệnh đề quan hệ whom làm tân ngữ, 

Whom có thể lược bỏ được mà không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu và Whom luôn 

đứng ngay sau đối tượng mà nó thay thế cho. 

Ví dụ như trong hai câu ví dụ ở trên, câu thứ nhất có thể viết thành : I met the girl you helped 

yesterday và câu thứ hai có thể được viết thành: The woman we saw last week is my aunt . 

3. WHOSE 

- Là đại từ quan hệ dùng để thay thế cho Tính từ sở hữu , sở hữu cách trong mệnh đề quan hệ. 

Whose dùng cho cả đối tượng người và vật. 

- Vị trí : đứng giữa hai Danh từ. 

3.1. Nếu đối tượng là chủ ngữ của hai câu : thay Tính từ sở hữu của câu thứ hai bằng Whose và 

chuyển cả câu đó sau chủ ngữ của câu thứ nhất : 

Vd : 

+ The girl is my new classmate. Her father is s doctor. 

Câu này được đổi thành: The girl , whose father is a doctor, is my new classmate. 

+ The house is very big. The window of this house has just been replaced. 

Câu này đổi thành: The house, whose window has just been replaced, is very big. 

3.2. Nếu đối tượng đứng cuối câu thứ nhất , đầu câu thứ hai: Ta thay tính từ sở hữu bằng danh 

từ. 

Vd Do you know the man? , his son is the tall boy overthere. 

Câu này đổi thành: Do you know the man, whose son is the tall boy overthere? 

4. WHICH 

a. Which dùng để thay thế cho từ chỉ vật làm chủ ngữ trong câu thứ hai : 

+ Nếu đối tượng là chủ ngữ của hai câu : thay chủ ngữ của câu thứ hai bằng WHICH và 

chuyển câu đó đứng sau chủ ngữ của câu thứ nhất 

Vd : The film is very interesting. It is made two years ago. 

Câu này có thể đổi thành: The film, which is made two years ago, is very interesting. 
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+Nếu đối tượng là tân ngữ của câu thứ nhất và chủ ngữ của câu hai : thay chủ ngữ của câu hai 

bằng WHICH 

Vd She gives me a very nice bag. this bag is on the table. 

Câu này có thể đổi thành: She give a very nice bag, which is on the table. 

b. Which dùng để thay thế cho sự vật làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. 

- Nếu đối tượng là chủ ngữ trong câu thứ nhất và tân ngữ của câu thứ hai, ta thay tân ngữ của 

câu hai bằng Which và chuyển lên đầu câu hai sau đó đặt cả câu hai đứng sau chủ ngữ của câu 

thứ nhất : 

Vd : The book is very interesting . I bought it yesterday. 

Câu này đổi thành: The book, which I read yesterday is very interesting. 

- Nếu đối tượng là tân ngữ của hai câu : chuyển tân ngữ của câu thứ hai thành which và đưa lên 

đầu câu đó. 

Vd : I didn‟t find the hat. my mother give it to me last week. 

Câu này đổi thành: I didn‟t find the hat, which my mother gave to me last week. 
 

5. THAT 

That là đại từ dùng để thay thế cho chủ ngữ, tân ngữ cả người và vật trong mệnh đề quan hệ. 

VD: 

+ The man is very tall. I met him yesterday. 

Câu này được đổi thành: The man that I met yesterday is very tall. 

+ She is the doctor. She saved a girl yesterday. 

Câu này được đổi thành: She is the dotor that saved a girl yesterday. 

+ This is a pen. I bought this pen two days ago. 

Câu này được đổi thành: This is the pen that i bought two days ago. 

+ She is riding the Bicycle. this bicycle is very old. 

Câu này được đổi thành : She is riding the bicycle that is very old. 
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Chú ý: Trong câu có that làm đại từ quan hệ, câu không được có dấu phẩy và không có giới từ 

đứng trước that. 

II. Mệnh đề quan hệ dùng trạng từ quan hệ : 

1 WHEN 

- Dùng để thay thế cho từ hoặc cụm từ chỉ thời gian : day , time , year , Monday…….. 

- When thay thế cho : on/in/at + which ( in/on/at + từ , cụm từ chỉ thời gian ). 

- Cách làm : ta chuyển “in/on/at + từ , cụm từ chỉ thời gian” thành WHEN 

( Tuỳ theo từng trường hợp mà chuyển đổi như các Địa từ quan hệ ). 

VD: 

+ She met me two days ago. I came home two days ago. 

Câu này đổi thành: She met me two days ago, when i came back home. 

+ He was born on June 25th, 1989. His father left the Job on that day. 

Câu này được đổi thành: He was born on June 25th, 1989 when his father left the job. 

2 WHERE 

- Dùng để thay thế cho từ hoặc cụm từ chỉ nơi chốn : city , village , place….. 

- Where được thay thế cho “in/on/at + nơi chốn” ( in/on/at + which). 

( Tùy theo từng trường hợp mà chuyển đổi như các Địa từ quan hệ ). 

VD: 

+ She lives in Hanoi. People often come this city to find a good job. 

Câu này được đổi thành: She lives in Hanoi where People often come to find a good job. 

+ This is the house, Tom was born in this house. 

Câu này được đổi thành: This is the house, where Tom was born. 

Chú ý: Where = in which nên where và in which có thể dùng thay thế cho nhau. 

VD: – This is the house, where/ in which Tom was born. 
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- She live in Hanoi where/in which People often come to find a good job. 
 

3 WHY 

- Dùng để nối câu khi câu trước có từ “the reason”. 
 

- Vị trí : đứng ngay sau từ “ the reason”. 

Vd : I don‟t khow the reason . He didn‟t go to school. 

I don‟t khow the reason why he didn‟t go to school. 

III. Mệnh đề quan hệ dùng giới từ và Đại từ quan hệ 

- Xảy ra trong trường hợp đại từ quan hệ ( WHOM /WHICH/THAT) làm tân ngữ sau một 

giới từ nào đó (trong câu thứ hai). 

Vd : The book is mine . You are sitting on it. 

- Ta có 2 cách làm : 

* Cách 1 : đặt giới từ trước Đại từ quan hệ (không dùng được với THAT ). 

Vd : The book on which you are sitting is mine. 

* Cách 2 : đặt giới từ sau động từ : 

Vd : The book which you are sitting on is mine. 
 

IV. Phân loại Mệnh đề quan hệ : 

- Gồm 2 loại : 
 

1. Defining relative clauses ( Mệnh đề quan hệ xác định ) 

- Là một thành phần của câu , nó giúp xác định hay phân loại đối tượng. 

- Ta không thể bỏ nó được vì nếu bỏ nó đi thì đối tượng được hiểu chung chung , không rõ 

ràng. 

Vd : The house which is painted yellow is mine = Ngôi nhà được sơn màu vàng là nhà của tôi. 

+ Khi chúng ta nói : „The house is mine = Ngôi nhà là của tôi‟ thì không ai hiểu ngôi nhà nào. 

Nhưng khi chúng ta thêm ” which is painted yellow” thì người ta hiểu rõ và cụ thể hơn, chính 

xác hơn. 
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- Ở mệnh đề này,đại từ quan hệ làm tân ngữ có thể được lược bỏ. 
 

2. Non-defining relative clauses ( Mệnh đề quan hệ không 

xác định ) 

- Là phần thêm vào để bổ sung , giải thích thêm cho đối tượng. 

- Nếu ta bỏ nó đi thì đối tượng vẫn được hiểu rõ , được xác định. 

- Mệnh đề không xác định được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu “ , ” 

- Trong mệnh đề này, trước đối tượng thường có : THIS , THAT , THESE , THOSE , MY , 

HIS …….. 

VD : This house , which is painted yellow , is mine . = Ngôi nhà này , nó được sơn màu vàng , 

là nhà của tôi. 

Giản lược mệnh đề quan hệ 

Trong Tiếng Anh nói và viết, Mệnh đề quan hệ được sử dụng rất phổ biến nhằm mục đích giúp 

câu văn rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. Mệnh đề quan hệ có thể được viết dưới dạng giản lược – nghĩa 

là có một số phần của mệnh đề phụ được rút gọn đi cho câu văn, câu nói vừa đảm bảo rõ nghĩa 

là không bị rườm rà. Dưới đây là các cách giản lược mệnh đề quan hệ, giúp các bạn hiểu rõ hơn 

về việc giản lược mệnh đề quan hệ. 

1. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ V-ing (mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động) 

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe. 

Ví dụ: 

- The man who is standing there is handsome 

Được giản lược thành: The man standing there is handsome 

- The president made a speech for the famous man who visited him. 

Được giản lược thành: The president made a speech for the famous man visiting him. 

-Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year. 

Được giản lược thành: Mr. Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year. 
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2. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ quá khứ phân từ 2 (mệnh đề quan hệ ở dạng bị 

động) 

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe 

Ví dụ: The book which is written by Mr.A is interesting 

Được giản lược thành: The book written by Mr.A is interesting 
 

3. Mệnh đề quan hệ chứa động từ nguyên thể 

Danh từ mà mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho có các từ sau đây đứng trước: first, last, only, 

second… có thể bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ/tobe, và động từ được chuyển thành dạng 

nguyên thể 

Ví dụ: He is the only man who can solve this problem 

Được giản lược thành: He is the only man to solve this problem 
 

4. Ngoài ra, còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và tobe trước một ngữ giới từ (một giới từ 

mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau). 

Ví dụ: 

+ The beaker that is on the counter contains a solution. 

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution. 

5. Mệnh đề quan hệ có chứa ”tobe” và tính từ. 

Ta có thể bỏ đi đại từ quan hệ và ”tobe” 

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt 

Được giản lược thành: the woman, clever and beautiful is my aunt. 
 

Mệnh đề trạng ngữ 

Mệnh đề trạng ngữ là loại mệnh đề có chức năng làm trạng ngữ trong câu. Trong tiếng Anh, có 

rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, cách thức, 

nguyên nhân, kết quả…..Mỗi loại mệnh đề trạng ngữ được bắt đầu bởi các từ cụ thể. 

1. Mềnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các từ sau: 
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+ When ( khi mà) 

Ví dụ: When he comes, I will make a cake for him. 

+ While (trong khi ) 

Ví du: I am reading book while they are playing. 

+Before (trước khi) 

Ví dụ: She often watches TV before she goes to bed . 
 

+After (sau khi) 

He went out after he had finished the housework. 
 

+ Since (từ khi) 

Ví dụ: i haven‟t met them since they left. 

Chú ý: ” since “ thường được dùng trong thì hiện tại hoàn thành. 
 

+ As (Khi mà) 

Ví dụ: I saw her as I was in the super market. 

Chú ý : Trong mệnh đề có các từ when , as, while đôi khi có sự khác nhau giữa các thì của 

động từ, nhưng mệnh đề trạng ngữ không bao giờ ở thì tương lai. Nếu mệnh đề chính ở thì 

tương lai thì mệnh đề trạng ngữ ở thì hiện tại thường. 

+ Till/until ( cho đến khi) 

Ví dụ: I‟ll waite untill/till he comes back. 
 

+ As soon as ( ngay khi mà) 

Ví dụ: As soon as Marry knew the truth, She called me. 

+ Just as (ngay khi) 

Ví dụ: Just as the girl entered the room, everyone looked at her. 

+ Whenever ( bất cứ khi nào) 

Ví dụ: I‟ll come whenever you need me. 
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2. Mệnhđề trạng ngữ chỉ nơi chốn. 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn là mệnh đề có chức năng làm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu. 

Mệnh đề này được bắt đầu bằng where ( nơi mà ) và wherever ( bất cứ nơi nào) 

Ví dụ: 

+ I will go wherever you go. 

+ You can find where you live. 

122 

3. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân. 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân là mệnh đề có vai trò nêu nguyên nhân của sự vật, hiện 

tượng trong câu. Mệnh đề này được bắt đầu bằng because , since, as, seeing that….( đều có 

nghĩa là bởi vì.) Ví dụ: 

+ Because she is ill, she can not go to school. 

+ Since the boy is too young, he can‟t understand the story. 

+ Seeing that they were late, they missed the first part of the film. 

+ As the essay has a lot of mistake, the teacher gives him the bad point. 
 

4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức. 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức có vai trò làm trạng ngữ chỉ cách thức trong câu. Mệnh đề này 

thường bắt đầu bằng as hay as if, đều có nghĩa là : Như là, như. 

+ As: Như là 

Ví dụ : They do as people expect. 
 

+ As if: như thể là. 

Mệnh đề bắt đầu với as if thường là mệnh đè giả định, diễn tả sự việc không có thật. 
 

Ví dụ: 

- It looks as if it‟s going to rain. 

- He said as if he were my father. 
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- He looks as if he had known what happened. 
 

5. Mệnh đề trang ngữ chỉ mục đích. 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích là mệnh đề có vai trò làm trạng ngữ chỉ mục đích trong câu. 

Mệnh đề này thường bắt đầu bằng so that, in order that, đều có nghĩa là để mà. 

Ví dụ: 

+ The teacher explains the lesson very clearly so that every student can understand. 

+ Many students write to the president in order that the black can get the equality. 
 

6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản. 

Là mệnh đề có vai trò làm trạng ngữ chỉ sự tương phản trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu 

bằng các từ như : although, though, even though (Mặc dù), but ( Nhưng)…. 

Ví dụ: 

+ Although/though/ even though she has a lot of things to do, she still spends time playing 

with her children. 

+ He loves her but he can‟t get married with her. 
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Chủ đề 10: So sánh 

 
1. So sánh ngang bằng 

Cấu trúc sử dụng là as…..as 
 
 

 
My book is as interesting as yours. 

His car runs as fast as a race car 

John sings as well as his sister 

Nếu là câu phủ định, as có thể thay bằng SO 

He is not as tall as his father. 

He is not so tall as his father. 

Sau AS phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không đượng là một đại từ tân ngữ. 

John is as tall as I -- đúng 

John is as tall as me. – sai 

- Danh từ cũng có thể dùng để so sánh cho cấu trúc này 

nhưng trước khi so sánh phải xác định chắc chắn rằng danh từ đó có những tính từ tương đương 

như trong bảng sau: 

 

 
Cấu trúc dùng cho loại này sẽ là “the same … as“. 
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Ví dụ: 

My house is as high as his 

My house is the same height as his. 

Lưu ý: 

- Do tính chất phức tạp của loại công thức này nên việc sử dụng bó hẹp vào trong bảng trên. 

- The same as >< different from : My nationality is different from hers. 

- Trong tiếng Anh của người Mỹ có thể dùng “different than” nếu sau đó là cả một câu hoàn 

chỉnh (không phổ biến). 

Ví dụ: 

His appearance is different from what I have expected. 

= His appearance is different than I have expected. 
 

2. So sánh hơn kém 
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Phép so sánh không hợp lý 

 

 

Sở hữu cách 
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