


KHI NÀO DÙNG CÂU MONG ƯỚC VỚI WISH?



We use past tense modals would and could to talk about wishes for the future (Chúng ta 

dùng would và could để nói về những mong ước cho tương lai)

1. I don’t like my work. I wish I could get a better job. (Tôi không 

thích công việc của tôi. Tôi ước tôi có thể có một công việc tốt hơn). I 

wish I would get a better job.

2. I can't fly. I wish I could fly. (Tôi không thể bay. Tôi ước tôi có thể)

3. That’s a dreadful noise. I wish it would stop. (Đó là âm thanh rất 

khó chịu. Tôi ước nó sẽ dừng)

4. I always have to get home early. I wish my parents would let me 

stay out later. (Tôi luôn luôn phải về nhà sớm. Tôi ước cha mẹ tôi sẽ 

cho phép tôi ở bên ngoài muộn hơn)



Chúng ta có thể sử dụng ‘wish’ với 

‘could' để nói về những điều trong 

hiện tại hoặc tương lai mà chúng ta 

mong muốn sẽ khác đi. Trong trường 

hợp này ‘could' là quá khứ của ‘can'



➢ I wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I 

can't speak Spanish).

➢ I wish that I could drive (I can't drive).

➢ I wish that we could go to the party tonight 

(unfortunately, we're busy so we can't go).

➢ I wish that John could help you clean up (John is at 

work, so he can't help). 

➢ I wish I could fly. (I can't fly)

 



We use past tense forms to talk about wishes for the present:

Chúng ta dùng hình thức quá khứ để nói về những mong ước ở hiện tại:

Hiện tại tôi không thích nơi này (I don’t like this place)

➢ I wish I lived in somewhere more interesting. (Tôi ước tôi sống ở nơi nào đó thú vị hơn)

Hiện tại những ghế ngồi này thì rất không thoải mái (These seats are very uncomfortable)

➢ I wish we were travelling first class (Tôi ước chúng tôi đang đi vé hạng nhất) 

Hiện tại mọi người mong ước không có nhiều thời gian rảnh rỗi. 

➢ Everyone wishes they had more free time.

Hiện tại John thì quá bận rộn 

➢ John wishes he wasn’t so busy.

Hiện tại tôi không thể bay. 

➢ I wish I could fly. (I wish I would fly)



We use past tense forms to talk about wishes for the present:

Chúng ta dùng hình thức quá khứ để nói về những mong ước ở hiện tại:

Ví dụ khác: 

I wish I knew the answer. (Hiện tại, tôi không biết câu trả lời - I don't know 
the answer)

I wish it wasn't raining. (Hiện tại, trời đang mưa - It is raining now)

I wish I was/ were lying on the beach at the moment (Hiện tại, tôi không 
đang nằm trên bãi biển - I am not lying on the beach at the moment)

I wish I could get a better job (Hiện tại, tôi chưa hài lòng về công việc đang 
có)



Chúng ta dùng quá khứ hoàn thành để nói về những mong ước trong quá khứ

We use the past perfect to talk about wishes for the past:

  Ví dụ:
I wish I had worked harder when I was at school.

➢ Tôi ước tôi đã làm việc chăm chỉ hơn khi tôi còn ở trường.

Mary wishes she had listened to what her mother told her.

➢ Mary ước cô ấy đã lắng nghe những gì mẹ cô ấy đã bảo cô ấy.

I wish I hadn’t spent so much money last month.

➢ Tôi ước tôi đã không tiêu tốn quá nhiều tiền trong tháng trước.



Bạn đang gây ra quá nhiều tiếng ồn.

➢ I wish you would stop making so much 
noise! 

Bạn đang ngắt lời tôi.

➢ I wish you would stop interrupting me.

Tôi đang bị mọi người làm phiền.

➢ I wish everyone would leave me alone.

Dường như bạn sắp sửa đi vào nhà bếp với đôi 
ủng bẩn.

➢ I wish you wouldn’t come in the kitchen 
with your dirty boots on. 

Chúng ta dùng Wish + Would khi chúng ta thể hiện sự 

khó chịu về điều gì 

            và ta muốn nó khác đi

Chúng ta dùng Wish + Would khi chúng ta thể hiện sự 

khó chịu về điều gì 

và ta muốn nó sẽ khác đi.



Chúng ta không được dùng Would trong câu mong ước với Wish khi chúng ta 
không có cảm giác rằng chúng ta muốn ai đó thay đổi hành vi.

❖ Không được nói: I wish that tomorrow would be a holiday. 

➢ Thay vì vậy, ta nói: I wish that tomorrow was a holiday

❖ Không được nói: I wish that I would work harder. (Rất lạ khi dùng 'wish' + 

'would' để nói về chính bản thân bạn, vì bạn có thể  thay đổi hành vi của 

bạn nếu bạn không thích nó) 

❖ Không nói: I wish I would get a better job. (Trong câu này, không 

ý muốn nói về việc ta muốn ai đó thay đổi hành vi của họ)

 



Chúng ta không dùng WISH khi nói về những điều thực sự có thể xảy ra trong 

tương lai. Thay vì vậy, chúng ta dùng HOPE: 

❖ I hope that you pass your exam (NOT: I wish that you passed the exam).

❖ I hope that it's sunny tomorrow (NOT: I wish that it was sunny tomorrow).

❖ I hope that Julie has a lovely holiday (NOT: I wish that Julie had a lovely 

holiday). 

 



 
 



I wish it would stop raining. (Trời đang mưa, tôi ước trời 
dừng mưa)

I wish it wasn't raining. (Trời đang mưa, tôi ước trời đang 
không mưa)

I wish it didn't rain so much. (Bây giờ, trời có lẽ là đang 
mưa hoặc không đang mưa)

Cả 3 câu trên đều đúng.



I wish the baby would stop crying. (Đứa trẻ đang khóc, tôi 
ước đứa trẻ dừng khóc)

I wish the baby wasn't crying (Đứa trẻ đang khóc, tôi ước 
đứa trẻ không đang khóc)

I wish the baby didn't cry so much. (Bây giờ, có lẽ là đứa 
trẻ đang khóc hoặc không đang khóc)

Cả 3 câu trên đều đúng.



Trong tình huống không trang trọng, chúng ta có thể sử dụng 
wish ở dạng tiếp diễn giống câu ví vụ sau

He’s embarrassing everyone. I’m just wishing he would go 
away!

Anh ấy đang khiến cho mọi người bối rối. Tôi đang ước anh ấy 
sẽ đi khỏi!



❖ Khi Wish được theo sau bởi động từ ở thể nguyên mẫu có ‘to’ (to-infinitive), Wish có nghĩa là muốn, nhưng nó 
trang trọng hơn. Chúng ta không thường dùng Wish ở dạng tiếp diễn khi sau nó là to-infinitive:

Ví dụ: I wish to speak to Mr Hennessy, please = I want to speak to Mr. Hennessy, please.

Not: I’m wishing to speak to …ng ta không dùng that-clause sau wish khi nó là dạng trang trọng hơn của ‘want’

Ví dụ: I wish to visit you in the summer, if possible = I want to visit you in the summer, if possible

Không được dùng:  I wish (that) I visit you in the summer …

❖ Ta có thể dùng một tân ngữ (được gạch chân), trước to-infinitive:

Ví dụ: I did not wish my family to know about Sara, so I told them nothing.

❖ Khi ta sử dụng một tân ngữ sau Wish:

Không được dùng: We wish a table near the window …

Mà ta nói: We wish to have a table near the window, please. (or We would like a table near the window, please.)

Trước tân ngữ ‘a table', ta phải dùng động từ ở dạng to-infinitive form (trong câu trên là to have) . Cách khác, ta có 
thể dùng ‘want' hoặc lịch sự hơn với ‘would like'. 



Chúng ta dùng wish với 2 tân ngữ (tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp 

để diễn đạt mong ước và hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với 

mọi người  -  io = indirect object (tân ngữ gián tiếp); do = direct object (tân ngữ trực tiếp)

I wish you success in your new job.

➢ I wish [io] you [do] success in your new job.

I’ve got my driving test tomorrow. Wish me luck!

➢ I’ve got my driving test tomorrow. Wish [io] me [do] luck!

We wish you a long and happy life together.

➢ We wish [io] you [do] a long and happy life together.



Chúng ta dùng wish với mệnh đề bắt đầu bằng that, khi chúng ta luyến tiếc 

hoặc lấy làm tiếc về những sự việc không thể khác đi được. 

I just wish that everything could be as it used to be.

Trong tình huống ít trang trọng (informal), chúng ta có thể bỏ ‘that':

I wish I had his mobile phone number; we could tell him the good news

I wish you hadn’t told me how the film ends. 



Chúng ta dùng ‘hope', không được dùng ‘wish' khi 
ta muốn điều gì đó xảy ra trong tương lai, hoặc khi 
ta muốn điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.
I hope the weather’s fine tomorrow. (Tôi hy vọng thời tiết sẽ 

đẹp vào ngày mai)

Not: I wish the weather’s fine tomorrow.

I hope they didn’t miss their flight (Tôi hy vọng họ đã không bị 

nhỡ chuyến bay)

Not: I wish they didn’t miss their flight.



Như đã nói ở slide phía trên, ta sử dụng ‘would….’ sau ‘wish' để nói về điều gây khó chịu và ta muốn ai 
đó/ điều gì đó khác đi. Dùng ‘would…’ sau ‘if only’ cũng cho kết quả tương tự. 

Hãy viết câu với: ‘If only…..would…’ và ‘I wish…...would…….’
Somebody won’t stop talking.
➢ I wish he would stop talking
➢ If only he would stop smoking 
1. It’s not snowing.
2. The phone keeps ringing.
3. The baby won’t stop crying.
4. The kettle won’t boil.
5. The traffic lights won’t go green.
6. Frank hasn’t written.
7. He hasn’t found a job.
8. The exam results haven’t arrived.



1. It’s not snowing.

➢ If only/ I wish it would snow.

2. The phone keeps ringing.

➢ If only/ I wish the phone would stop 

ringing.

➢ If only/ I wish the phone wouldn’t keep 

ringing.

3. The baby won’t stop crying.

➢ If only/ I wish the baby would stop crying

4. The kettle won’t boil.

➢ If only/ I wish the kettle would boil.

5. The traffic lights won’t go green.

➢ If only/ I wish the traffic lights would go green.

6. Frank hasn’t written.

➢ If only/ I wish Frank would write.

7. He hasn’t found a job.

➢ If only/ I wish he would find a job.

8. The exam results haven’t arrived.

➢ If only/ I wish the exam results would arrive.



1. The radio doesn’t work.

➢ I wish the radio worked.

➢ If only the radio worked.

2. He smokes.

3. I haven’t got a car.

4. I’m not hard-working.

5. I’m bad at sport.

6. I don’t like dancing.

7. It rains all the time.

8. She works on Sundays.

9. I can’t eat eggs.



2. He smokes.

➢ I wish he didn’t smoke.
➢ If only he didn’t smoke.

3. I haven’t got a car.

➢ I wish I had a car.
➢ If only I had a car.

4. I’m not hard-working.

➢ I wish I was/ were hard-working
➢ If only I was/ were hard-working

5. I’m bad at sport.
➢ I wish I was/ were good at sport.
➢ If only I was/ were good at sport.
➢ I wish I wasn’t/ weren’t bad at sport.
➢ If only I wasn’t/ weren’t bad at sport.

6. I don’t like dancing.
➢ I wish I liked dancing
➢ If only I liked dancing
7. It rains all the time.
➢ I wish it didn’t rain all the time
➢ If only it didn’t rain all the time
8. She works on Sundays.
➢ I wish she didn’t work on Sundays.
➢ If only she didn’t work on Sundays.
9. I can’t eat eggs.
➢ I wish I could eat eggs.
➢ If only I could eat eggs.



I wish you hadn't said that.

If only she hadn't told the police, everything would be all right.

Bài tập: Hoàn thành câu về những mong ước với những từ trong hộp:

1. I wish I …………………. my teeth properly.
2. I wish I………………….. nicer to people.
3. I wish I………………….. money.
4. I wish I …………………. to the university.
5. I wish I …………………. a different career.
6. I wish I …………………. married.
7. I wish I …………………. children.

be choose get go have look after    save



ĐÁP ÁN:

Bài tập: Hoàn thành câu về những mong ước với những từ trong hộp:

1. I wish I had looked after my teeth properly.
2. I wish I had been nicer to people.
3. I wish I had saved money.
4. I wish I had gone to the university.
5. I wish I had chosen a different career.
6. I wish I had got married.
7. I wish I had had children.

be choose get go have loof after    save



Bài tập: Hãy viết câu mong ước với những tình huống sau

Ví dụ:  ‘I’m cold’ 
➢  ‘I wish (that) I wasn’t cold’.

1. I don’t have a car. 

2. I can’t play the piano. 

3. I’m at work. 

4. It’s winter. 

5. I’m ill. 

6. I don’t have new shoes. 

7. I can’t afford to go on holiday. 

8. I don’t have time to read lots of books. 

9. I can’t drive. 

10. My laptop is broken. 

 



1. I wish (that) I had a car.

2. I wish (that) I could play the piano.

3. I wish (that) I wasn’t at work.

4. I wish (that) it wasn’t winter.

5. I wish (that) I wasn’t ill.

6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford to go on holiday.

8. I wish (that) I had time to read lots of books.

9. I wish (that) I could drive.

10. I wish (that) my laptop wasn’t broken. 

 


