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MÔN TIẾNG ANH
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GIỚI THIỆU
Khoá luyện thi tiếng Anh vào lớp 10 là khoá học được thiết kế bởi
giáo viên có kinh nghiệm dày dặn trong việc luyện thi vào lớp 10.
Khoá học giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức ngữ pháp, từ vựng,
phát âm, đọc và viết của chương trình trung học cơ sở, đặc biệt
trọng tâm là chương trình lớp 9 theo chương trình sách giáo khoa
mới của bộ GD-ĐT. Học sinh tham gia khoá học sẽ hình thành kĩ
năng làm bài cẩn thận, biết cách phân tích đề, biết phân loại câu
hỏi dễ và khó. Khoá học đặt mục tiêu đầu ra là giúp học sinh giành
được điểm 7-8 trong kì thi này.
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CHUYÊN ĐỀ 1

CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

2.1. PRESENT PERFECT
Thì hiện tại hoàn thành đơn
A. LESSON SUMMARY (Tóm tắt bài giảng)
I. MEANING AND USE
1. Life experiences. (Các trải nghiệm trong cuộc sống)
Use with: ever, never, once, twice, three times
E.g.

I have visited Korea five times.

2. News or recent events. (Các sự kiện, tin tức vừa mới xảy ra)
Use with: just, yet, already, recently
E.g.

The queen has just given a speech.

3. Present results (Kết quả ở thời điểm hiện tại)
E.g.

He has lost his key (so he can’t get into his house).

4. Unfinished actions with unfinished time words.

(Hành động chưa kết thúc ở thời điểm nói với những từ chỉ thời gian chưa kết thúc)
Use with: today, this week, this month, this year
E.g.

I haven’t seen her this month.
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5. How long (Khoảng thời gian từ lúc xảy ra hành động đến thời điểm nói)
Use with: since July, since 2010, for ten days, for three years
I haven’t seen her since July.

II. FORM
1. (+) Affirmative (câu khẳng định)
E.g.

I have helped you.
We have helped you.
They have helped you.
He has helped you.

S (I, you, we, they) + have + P2
S (he, she, it)
+ has + P2
P2 = Past participle (động từ phân từ 2)

He has helped you.
It has helped you.
2. (-) Negative (câu phủ định)
E.g.

I have not helped you.
We have not helped you.
They have not helped you.
He has not helped you.

S (I, you, we, they) + have not + P2
S (he, she, it)
+ has not + P2
P2 = Past participle (động từ phân từ 2)

She has not helped you.
It has not helped you.
NOTE
I/You/We/They have not = I/You/We/They haven’t
He/She/It has not= He/She/It hasn’t
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3. (?) Question (câu hỏi)
E.g.

Have I helped you?
Have we helped you?
Have they helped you?

Have + S (I, you, we, they) + P2?
Has + S (he, she, it)
+ P2?
P2 = Past participle (động từ phân từ 2)

Has he helped you?
Has she helped you?
SHORT ANSWERS

Has it helped you?

Yes, S have/has.
No, S haven’t/hasn’t.

III. NOTES
1. Regular verbs (Động từ có quy tắc) (Thêm ed vào cuối động từ - quy tắc
thêm ed học ở bài Quá khứ đơn)

Verb

Simple Past

Past participle (P2)

visit

visited

visited

design

designed

designed

talk

talked

talked
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2. Irregular verbs (Động từ bất quy tắc) (Cần ghi nhớ - xuất hiện ở cột thứ 3
của bảng động từ)

Verb

Simple Past

Past participle (P2)

be

was/ were

been

become

became

become

build

built

built

buy

bought

bought

eat

ate

eaten

go

went

gone

have

had

had

meet

met

met

read

read

read

see

saw

seen

take

took

taken
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3. For vs. Since

For

Since

A duration of time (Một khoảng

A point of time (Một mốc thời gian)

thời gian)

since 2:00

for a few minutes

since 1998

for three weeks

since Sunday

for two years

since she began her new job
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