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Sơ đồ thời thì 1 

 

Các ví dụ: 

Simple tenses 

Past:  I took the official TOEIC test last Sunday. 

Present: I practice conversational English every day with those around me.  

Future:  I will receive the official TOEIC test results in 1 to 2 weeks. 

 

Continuous tenses 

Past:   I was delivering a speech to a large audience when the microphone stopped working.  

Present: I’m delivering a speech to a large audience at the moment. 

Future:  I will be delivering a speech from 10:00 to 10:50 tomorrow. 

 

Perfect tenses 

Past:  I had already completed 2 TOEIC online courses when I took the test.  

Present: I have taken the official TOEIC test once. 

Future:  I will have received the test results by next month. 

 

Perfect continuous tenses 

Past:  I had been delivering the speech for 15 minutes when my classmates arrived.  

Present: I have been delivering the speech for 20 minutes. 

Future:  I will have been delivering the speech for 30 minutes by the time you arrive. 

 

 

Sơ đồ thời thì 2 
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4 khả năng: 

- Luôn xảy ra (luôn đúng). 

- Xảy ra rồi. 

- Đang xảy ra trước mắt. 

- Chưa xảy ra. 

 

1. Hành động lúc nào cũng có/cũng đúng → Luôn xảy ra → Hiện tại đơn. 

2. Hành động đó đã xảy ra rồi → Xảy ra rồi. Nhóm này ở bên trái sơ đồ, gồm các thì: Quá khứ 

đơn, Quá khứ hoàn thành, Hiện tại hoàn thành. 

- Đã xong, có thời gian xác định: Quá khứ đơn. 

- Đã xong, không rõ thời gian: Hiện tại hoàn thành. 

- Có trước – sau: QKHT cho hành động trước & QK đơn cho hành động sau. 

3. Nhóm Hành động đang xảy ra trước mắt: chia tiếp diễn. 

4. Hành động chưa xảy ra → Chưa xảy ra. Nhóm này ở bên phải sơ đồ, gồm các thì: Tương lai 

đơn, Tương lai hoàn thành. 

- Có trước – sau: TLHT cho hành động trước & TL đơn cho hành động sau. 

 

Đầu mệnh đề có “khi” (when, as, after, before, by the time, until,...): Không dùng WILL (dùng 

hiện tại đơn). 

 

VD: 

1. As a child, I frequently  about life as an adult.   (daydream)  

Dấu hiệu: frequently (trạng từ tần suất => hiện tại đơn) 

Lưu ý: “as a child” => Xảy ra rồi, có thời gian xác định => QK đơn. 

=> Daydreamed 

 

2. There  very little art in my childhood.   (be)  

Dấu hiệu: “in my childhood” => Xảy ra rồi, có thời gian xác định => QK đơn. 

=> Was 

 

3. He  seriously ill before he passed away.    (be)  

Xảy ra rồi, “before” một hành động khác => QKHT => had been 

2. By the time the staff  the office, they had turned off all the lighting.  

    Dấu hiệu: “by the time” => hoàn thành 

    Lưu ý: (leave) xảy ra sau “had turned” => QK đơn 

=> left 
 

 4. When we finally arrived, he  15 minutes ago.  (already leave)  

      Dấu hiệu: ago => QK đơn; already => hiện tại hoàn thành 

      Lưu ý: Xảy ra rồi, trước 1 hành động khác => QHKT 

=> Had already left 
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