Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh
I. Thì hiện tại đơn (Present Simple Tense)
1. Công thức (Form)

S+ V(s/es)/ be

Ex : want-- wants ; give--- gives ; be--- am; is ; are
* Các động từ kết thúc bởi đuôi: -sh;-ch;-o;-ss;-x được thêm "es" khi chia với ngôi thứ 3 số ít
(ví dụ: wash -- washes; watch -- watches...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi: -y, chúng ta chuyển thành "i" rồi thêm " es"
( ví dụ: study -- studies ...)
2/ Các trạng từ chỉ tần suất:
* Never; seldom; rarely; sometimes; often; usually; always; normally; ocassionally...
* From time to time; constantly; now and then; frequently; every (...); once; twice; three times a day
...
3/ Các sử dụng (Uses):
a/ Miêu tả các sự việc luôn luôn đúng:
Ex: Hai Duong is not as big as Hanoi
b/ Các thói quen lặp đi lặp lại ở hiện tại :
Ex: I often go to school at 7 a.m.
c/ Thời khóa biểu / Lịch trình:
Ex: The film starts at 8 pm.
d/ Miêu tả trạng thái: Likes, interests, belief, hopes…:
* Love, like, hate, dislike, enjoy, prefer, detest, fancy....
* Thinks, wonder, consider, suppose, doubt....
* Want, need, wish, hope, believe, expect, know, understand,....
e/ Các động từ chỉ trực giác: Hear, see, smell, look, notice, seem, sound...
f/ Các động từ xác định, bao gồm:
Contain, consist, feel, last, depend, matter, belong, fit, suit, weigh, own, mean, seem, appear...
g/ Plot of a film, play, book ...:
Ex: The films tells about a naughty boy who is hated by step mother .

II. Present Continous Tense
1/ Công thức (Form): S+ be (am/is/are) + V-ing
* Về cách biến đổi động từ V-ing
* Thông thườngchúng ta thêm đuôi -Ing sau các động từ (watch -- watching, do --doing,....)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi "e", chúng ta bỏ "e" sau đó thêm đuôi "-ing" (invite -- inviting, write -writing ,...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi " ie" chúng ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm "-ing" (lie--lying, die-dying,...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi "ee" chúng ta chỉ cần thêm đuôi "-ing " (see -- seeing..)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi một phụ âm mà trước đó là một nguyên âm đơn thì chúng ta nhân đôi
phụ âm đó (Begin---beginning; swim—swimming)
2/ Cách sử dụng (Uses):
a/ Diễn tả hành động diễn ra vào thời điểm nói:
Ex: She is learning English now .
* Với các trạng từ: now, at the moment, at present, today .
b/ Một kế hoạch trong tương lai /Một cuộc hẹn (tomorrow, next week, tonight ..)
Ex: We are having breakfast at 8 am tomorrow.
* Khi trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go, come, leave, arrive, move, have ....
thì không cần dùng các trạng từ chỉ thời gian.
Ex : Don't come early . We are having a nice party .
c/ Phàn nàn về một thói quen xấu (đi cùng always):
Ex: She is always losing her glasses .
d/ Một hành động được mong đợi xảy ra nhưng nó đã ko xảy ra vào thời điểm nói (this week..)
Ex: They are building a new house.
He is studying maths at college.

e/ Miêu tả sự thay đổi (get/become) ---Imperative (increase/rise)
Ex: The weather is becoming colder and colder.
f/ Hành động lặp đi lặp lại xung quanh thời điểm nói
Ex: The sun is strong so I am wearing my sunglasses .

III. Thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense)
1/ Công thức (Form)
S+ have/ has+ V( past participle )
2/ Các trạng từ dùng trong thì hiện tại hoàn thành
+ Since, ever, never, for, just
+ Ready, lately, recently, (after have / has or at the end of the sentence )
+ Yet( in negative or yes-no question )
+ So far , up to now, up to present , since then ...
+ In recent years, this month, for / during the last few years ..
3/ Cách sử dụng (Uses)
a/ Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn kéo dài đến hiện tại và vẫn có thể
tiếp diễn trong tương lai:
Ex: He has lived in Haiduong for 6 years.
b/ Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu lại ở hiện tại:
Ex: She has bought a new house.
c/ Diễn tả một phần của hành động nhưng người nói không biết thời gian hoặc khong muốn đề cập đến
thời gian xảy ra hành động:
Ex: She has left my house .
d/ Diễn tả hành động bạn chưa từng làm tính đến thời điểm hiện tại, ngày hôm nay-today, tuần nàythis week, tháng này-this month)
Ex: This is the first time I have gone to HoChiMinh City
e/ Dùng trong mệnh đề When--If:
Ex: If you have finished the test , you can go home

IV. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous
Tense)
1/ Công thức (Form):
S + have/has been + V-ing
2/ Cách sử dụng (Uses):
a/ Diễn tả một hành động vừa kết thúc ở hiện tại và chắc chắn sẽ còn xảy ra trong tương lai:
Ex: They have been studying French since 1998.
b/ Một hành động đã kết thúc nhưng kết quả được lưu lại rất rõ ràng ở hiện tại:
Ex: She has been working with her computer for hours so her eyes are burnt.
c/ Diễn tả quá trình của một hành động đã được bắt đầu trong quá khứ (all day, all....)
Ex: Mary has been learning cooking all day.
d/ Một hành động kéo dài đến hiện tại
Ex: Lan has been waiting for Tuan for 4 hours.
3/Từ thường đi kèm :

for (with a period of time), since (with an exact point in time), ever, never, yet,
already, this week (month, year)
4/Cấu trúc
Khẳng định

Chủ ngữ + have/has + been + verb + ing
I, You, He, She, We, They have/has been working for this company for 5
years

Phủ định

Chủ ngữ + have/has + not (haven't/hasn’t) + been + verb +
ing
I, You, He, She, We, They haven't/hasn’t (have not/ has not) been
studying for long.
Nghi vấn

Từ để hỏi (thường là 'How long') + have/has + been + subject
+ verb + ing?
How long -> has/have he, she, you, we, they been working here?

V. Thì quá khứ đơn (Past Simple Tense)
1/ Công thức (Form)
S+ V(qua khu)
2/ Các trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time):
Yesterday , last year , last night, in 1998, in 18th century ....
3/ Cách sử dụng (Uses):
a/ Diễn tả một hành động đã hoàn tất trong quá khứ
Ex: I met him yesterday
b/ Diễn tả hành động vào một thời điểm chính xác trong quá khứ :
Ex: When did you do your housework?
c/ Diễn tả hành động xảy ra vào một khoảng thời gian xác định trong quá khứ thậm chí khoảng thời
gian đó không được đề cập đến:
Ex: She opened the door, changed her clothes and started doing the housework
d/ Diễn tả một thói quen trong quá khứ ( used to , would V)
S+adverb of frequency+ V(ed)
e/ Diễn tả một hành động đột ngột xảy ra trong khi một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ:
Ex: I was sleeping when he phoned
f/ Dùng trong câu điều kiện loại 2 (I'd rather, I'd sooner...)
Ex: If I was a billionaire , I would give each of you $10000
* PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG GIỮA 2 THỜI
- Present perfect
• Hành động chấm dứt ở hiện tại, do đó có kết quả rõ rệt.
Ví dụ:
I have waited for you for half an hour (now I stop waiting)
- Present perfect progressive
• Hành động vẫn tiếp tục tiếp diễn ở hiện tại do vậy không có kết quả rõ rệt.
Ví dụ:
I have been waiting for you for half an hour.
(and continue waiting hoping that you will come)

VI. Quá khứ tiếp diễn (Past progresive)
1/ Công thức (Form)
Was / were + Ving
2/ Cách sử dụng (Uses):
- Nó được dùng để diễn đạt 1 hành động đang xảy ra ở vào 1 thời điểm nhất định trong quá khứ không
liên hệ gì tới hiện tại. Thời điểm trong câu được xác định bằng các phó từ chỉ thời gian như:
At + thời gian quá khứ.
Ví dụ: He was eating dinner at 7 P.M Last night.
- Nó được dùng kết hợp với 1 simple past thông qua 2 liên từ When và while để chỉ 1 hành động đang

xảy ra trong quá khứ thì 1 hành động khác đột ngột xen vào (tương đương với câu Tiếng Việt “ Khi
đang ... thì bỗng”).
- Subject1 + simple past + while + subject 2 + past progressive .
Ví dụ:
Somebody hit him on the head while he was going to his car.
- Subject1 + past progressive + when + subject 2 + simple past.

Ví dụ:
He was going to his car when someone hit him on the head.
* Lưu ý:
- Mệnh đề có when và while có thể đứng bất kỳ nơi nào trong câu nhưng sau when nhất thiết phải là 1
simple past và sau while nhất thiết phải là 1 past progressive.
- Dùng để diễn đạt 2 hành động song song cùng 1 lúc, nối với nhau bằng liên từ while.
- Subject1 + past progressive + while + subject 2 + past progressive .
Ví dụ:
He was reading newspaper while his wife was preparing the dinner in the kitchen.
Ví dụ:
Jose was writing a letter to his family when his pencil broke.
While Joan was writing the report, Henry was looking for more information.
When Mark arrived, the Johnsons was having dinner, but they stopped in order to talk to him.

VII.Thì quá khứ hoàn thành (PAST PERFECT TENSE)
1/Định nghĩa
Thì quá khứ hoàn thành được dùng để nói về một hành động đã kết thúc trước
1 hành động khác trong quá khứ.
Ví dụ: He didn't come because he had caught the flu.
2/Cách dùng:
Hành động xảy ra trước 1 hành động khác
I had eaten lunch before they arrived.
Susan had already finished the project when he asked for help.
Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong quá khứ, trước 1 mốc
thời gian khác
I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.
Jane had studied in England before she did her master's at Harvard.
Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác
I had prepared for the exams and was ready to do well.
Tom had lost twenty pounds and could begin anew.
Trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện không có thực
If I had known that, I would have acted differently.
She would have come to the party if she had been invited.
Dùng với wish để diễn tả ước muốn trong quá khứ

I wish you had told me.
She wishes she had known about his problems.
3/Các từ thường đi kèm:
already, just, before, when
4/Cấu trúc
Khẳng định
Chủ ngữ + had + past participle
I, You, He, She, We, They had finished before I arrived.
Phủ định
Chủ ngữ + had + not (hadn't) + past participle
I, You, He, She, We, They hadn't eaten before he finished the job.
Nghi vấn
Từ để hỏi + had + Chủ ngữ + past participle
What -> had he, she, you, we, they thought before I asked the questio

VIII.QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN( PAST PERFECT
PROGRESSIVE TENSE)
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động
bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.
1/Cách dùng
Hành động diễn ra trước 1 hành động khác
I had been working for three hours when you arrived.
Susan had been thinking about the idea for a while when he made the
suggestion.
Hành động đang xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong quá khứ thì có 1
hành động khác xảy ra
I had been playing tennis for two hours when I sprained my ankle.
Jane had been studying for two years when he was drafted into the army.
Hành động xảy ra để chuẩn bị cho 1 hành động khác
I had been practicing for three days and was ready for the concert.
Tom had been studying hard and felt good about the test he was about to
take.

Trong câu điều kiện loại 3
If I had been working on that project, we would have been successful.
She would have been ready for the test if she had been preparing
diligently.
Các từ, cụm từ đi kèm:
before, when
2/Cấu trúc
Khẳng định
Chủ ngữ + had + been + verb + ing
I, You, He, She, We, They had been working for two hours when she
telephoned.
Phủ định
Chủ ngữ + had + not (hadn't) + been + verb + ing
I, You, He, She, We, They hadn't been paying attention for long when he
asked the question.
Nghi vấn
Từ để hỏi (thường là 'How long') + had + been + chủ ngữ + verb + ing ?
How long -> had he, she, you, we, they been working before he arrived?

IX.The Simple Future Tense (Thì tương lai đơn)
1) Form (Dạng):
will + verb (Viết tắt : 'll verb)( will + động từ nguyên mẫu)
Eg:
+ will go, will eat, will like.....
+ I'll go, she'll like.....

2) Các thể:
1. Thể khẳng định: Subject (Chủ từ) + will + verb (+ Object)
Eg:
+ I will help you
+ She will do it
2. Thể phủ định: đổi will thành will not (viết gọn : won't)
Eg:
+ I will not (won't) help you.
+ She will not (won't) do it
3. Thể nghi vấn : đưa will ra đầu câu, thêm dấu chấm hỏi cuối câu
Eg: + Will you help me?
+ Will she do it?

3) Usage (Cách dùng):
1. Một việc vừa mới quyết định (quyết định ngay khi nói ra):
Eg:
+ Wait, I will help you
+ Can you go buy some fruits? _ Ok, I will go!
2. Việc mà bạn biết hoặc nghĩ nó sẽ xảy ra trong tương lai (Ko liên quan gì đến dự định
hay kế hoạch của bạn):
Eg:
+ She will be sixteen next Monday.
+ This job won't take long.
3. Dùng cho 1 yêu cầu, 1 lời hứa, 1 ý kiến hay 1 lời đề nghị:
Eg:
+ Will you buy some eggs on your way home?
+ We'll be back early.
+ I'll help you with your homework.
4. 1 việc xảy ra trong tương lai mà không thể điều khiển được (dự đoán):
Eg:
+ It will rain tomorrow
+ People won't go to Jupiter before the 22nd century.
5. Special** Khi động từ chính là be, chúng ta có thể dùng Simple Future Tense dù chúng
ta đã có 1 quyết định chắc chắn hay 1 kế hoạch trước khi nói :
Eg:
+ I'll be in London tomorrow.
+ I'm going shopping. I won't be very long.
+ Will you be at work tomorrow?

4) Các dấu hiệu nhận biết:
1. in + time : in 10 minutes, in a week...
Eg:
+ I will be there in 10 minutes
2. next week/month/year...: tuần/tháng/năm tới
3. tomorrow : ngày mai
4. I think, probably, we might …, perhaps, maybe.
Eg:
+ I think I'll go to the gym tomorrow.
+ Maybe we'll stay in and watch television tonight.
+ He will probably come back tomorrow.

X.TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE PROGRESSIVE TENSE)
1/Định nghĩa:
Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong
tương lai.
Ví dụ: We'll be having lunch on the beach this time next week.
2/Cách dùng:
Hành động diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong tương lai
Ví dụ: They won't (will not) be living in Paris this time next year.
3/Các từ thường đi kèm:
This time next (week, month, year)/ tomorrow, in X's time (two week's time),
4/Cấu trúc
Khẳng định
S+will+ be +V-ing
I'll (will) be cooking dinner when you arrive
Phủ định
S+will not (won’t) + be+ V-ing

They won't (will not) be living in Paris this time next year.
Nghi vấn
Will+ S+ be+ V-ing?
What will you be doing next week at this time?

XI.TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH(FUTURE PERFECT TENSE)
1/Định nghĩa Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm
xác định trong tương lai.
2/Cách dùng
Diễn tả hành động gì sẽ xảy ra hoặc diễn ra trong bao lâu tính đến 1 thời điểm xác định trong tương
lai.
We will have finished the report by the time arrives
3/Các từ thường đi kèm: by + thời gian trong tương lai ( 2020 …)
4/Cấu trúc :
Khẳng định:
Chủ ngữ + will have + past participle
Ví dụ: We'll (will) have lived here for twenty years by 2005.
Phủ định:
Chủ ngữ + will not (won’t) + have + past participle
She won't (will not) have finished her homework by the time we arrive.
Nghi vấn:
Từ để hỏi + will + chủ ngữ + have + past participle?
How long will you have lived in France by the end of next year?

XII.TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT
PROGRESSIVE TENSE)
1/Định nghĩa
Thì tương lại hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động đã đang xảy ra cho tới 1 thời điểm trong
tương lai
Ex: I will have been working here for three years by the end of next month.
Jane will have been studying for five hours by the time you arrive.
2/Cách dùng:
o

Kết hợp với 1 mệnh đề thời gian (by the time + thì hiện tại đơn).

She will have been playing golf for three hours by the time she finishes the round.
o

Dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để diễn tả 1 hành động nào đó đã xảy ra trong
bao lâu cho tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

She will have been working for three hours (future perfect continuous = length of time) by seven this
morning!
She will have held three positions (future perfect = amount) by the time she receives her next
promotion.
3/Các từ, cụm từ thường đi kèm:
by the time + mệnh đề thời gian ở thì hiện tại đơn , by + ngày/ giờ
4/Cấu trúc
Khẳng định
Chủ ngữ + will + have + been + verb + ing
I, You, He, She, We, They will have been working for two hours by the time she arrives.
Phủ định

Chủ ngữ + will + not + have + + been + verb + ing
I, You, He, She, We, They won't have been studying for long by the end of this class.
Nghi vấn
Từ để hỏi (thường là often 'How long') +will + chủ ngữ + have+ been + verb + ing
How long will he, she, you, we, they have been working by the time he arrives?

XIII.NEAR FUTURE (tương lai gần)
-Cthức chung : S +am/is/are + going to + V nguyên mẫu cột 1+…
-Diễn tả hành động xảy ra trong tương lai gần,thường kèm 1 số phó từ có dạng như
: in a moment ( 1 lát nữa),at 3 o’clok at this afternoon….
-Ngày nay người ta thường dùng present progressive thay cho near future
Ex : I ‘m going to go the zoo in a moment ( lát nữa tôi định đi đến vườn thú)

