
AUXILIARIES CÁCH DÙNG HIỆN TẠI/ TƯƠNG LAI QUÁ KHỨ
1

đề nghị lịch sự (chỉ với 'I' và
'We' May I borrow your pencil?

2 sự cho phép
You may leave the room = Bạn được phép
rời phòng

3
sự dự đoán với độ chắc chắn
(<50%)

Where's Peter? He may be in the kitchen =
Anh ấy có lẽ ở trong nhà bếp

He may have been in the kitchen = Anh ấy
có lẽ đã ở trong nhà bếp

1
sự dự đoán với độ chắc chắn
(<50%)

Where's Mai? - She might be in the kitchen =
Cô ấy chắc có lẽ ở trong nhà bếp

She might have been in the kitchen = Cô
ấy chắc có lẽ đã ở trong nhà bếp

2 đề nghị lịch sự (hiếm gặp) Might I borrow your pencil?

1 lời khuyên
I should study tonight = tôi nên học bài vào
tối nay

I should have studied last night, but I didn't
= tôi đã nên học bài tối qua, nhưng tôi đã
không

2
sự mong đợi với độ chắc chắn
90%

He should do well on the test  = Anh ấy chắc
sẽ làm tốt bài kiểm tra. (future only, not
present)

He should have done well on the test =
Anh ấy chắc hẳn đã làm tốt bài kiểm tra

1 lời khuyên
I ought to study tonight. = Tôi nên học bài
vào tối hôm nay.

I ought to have studied last night, but I
didn't. = Tôi đã nên học bài tối hôm qua,
nhưng tôi đã không

2
sự mong đợi với độ chắc chắn
90%

He ought to do well on the test = Anh ấy
chắc sẽ làm tốt bài kiểm tra (future only, not
present)

He ought to have done well on the test =
Anh ấy chắc hẳn đã làm tốt bài kiểm tra.

had better
1

lời khuyên với cảnh báo về kết
quả xấu

You had better be on time, or we will leave
without you = Bạn tốt hơn nên đúng giờ,
hoặc là chúng tôi sẽ rời khỏi mà không có
bạn. hình thức quá khứ không thông dụng

1 sự mong đợi Class is supposed to begin at 9.00

2
sự mong đợi không được hoàn
thành

Class was supposed to begin at 9.00, but it
didn't begin until 10.00

1 sự cần thiết làm gì I must go to class today I had to go to class yesterday

2 sự nghiêm cấm (phủ định) You must not open that door

3
sự dự đoán với độ chắc chắn
(95%)

She isn't in class. She must be sick. = Cô ấy
chắc hẳn bị ốm (present only)

She must have been sick yesterday. = Cô
ấy chắc hẳn bị ốm vào hôm qua.
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HOW TO USE AUXILIARIES?

may

might

should

ought to

be supposed to

must



1 sự cần thiết làm gì
I have to go to class today = Tôi phải đi đến
lớp hôm nay

I had to go to class yesterfay = Tôi đã phải
đi đến lớp ngày hôm qua

2
sự không cần thiết làm gì (ý
phủ định)

I don't have to go to class today = Tôi không
phải đến lớp hôm nay

I didn't have to go to class yesterday = Tôi
đã không phải đi đến lớp ngày hôm qua

have got to 1 sự cần thiết làm gì
I have got to go to class today = Tôi phải đi
đến lớp hôm nay

I had to go to class yesterfay = Tôi đã phải
đi đến lớp ngày hôm qua

1 sự chắc chắn (100%) He will be here at 6:00 (chỉ ở tương lai)

2 sự sẵn lòng làm gì
The phone's ringing. I'll get it = Điện thoại
đang reo. Tôi sẽ nhấc máy

3 đề nghị lịch sự
Will you please pass the salt? Bạn sẽ chuyền
lọ muối cho tôi chứ?

1 100% chắc chắn (dự đoán)
He is going to be here at  6:00. (chỉ ở tương
lai) = Anh ấy chắc chắn sẽ có ở đây lúc 6 giờ

2 kế hoạch chắc chắn (dự định)
I'm going to paint my bedroom (chỉ ở tương
lai) = tôi dự định sẽ sơn phòng của tôi

3
dự định không được hoàn
thành

I was going to paint my room, but I didn't
have time. = Tôi đã dự định sơn phòng
của tôi, nhưng tôi đã không có thời gian

1 khả năng I can run fast
I could run fast when I was a child, but now
I can't

2 sự cho phép (informal) you can use my car tomorrow.

3 lời đề nghị lịch sự (informal) Can I borrow your pen?

4 sự không thể (chỉ ở phủ định)
That can't be true = Điều đó không thể là sự
thât

That can't have been true = Điều đó đã
không thể là sự thât

1 khả năng trong quá khứ
I could run fast when I was a child = Tôi đã
có thể chạy nhanh khi tôi là một đứa trẻ

2 đề nghị lịch sự
Could I borrow your pen? Could you help
me?

3
đề xuất ý kiến (chỉ ở thể khẳng
định)

I need help in math. You could talk to your
teacher. = Bạn có thể nói chuyện với giáo
viên

You could have talked to your teacher =
Bạn đã có thể nói chuyện với giáo viên

4
sự dự đoán với độ chắc chắn
(<50%)

Where's John? He could be at home. = Anh
ấy có thể đang ở nhà

He could have been at home. = Anh ấy có
thể đã ở nhà

5 sự không thể (chỉ ở phủ định)
That couldn't be true = Điều đó không thể là
sự thật

That couldn't have been true. = Điều đó đã
không thể là sự thât

be able to 1 chỉ khả năng
I am able to help you.
I will be able to help you I was able to help him

have to

will

be going to

can

could



1 đề nghị lịch sự
Would you please pass the salt?
Would you mind if I lèt early?

2 sự thích hơn
I would rather go to the park than stay home
= Tôi thích đi công viên hơn là ở nhà

I would rather have gone to the park = Tôi
đã thích đi công viên hơn

3 hành động lặp lại trong quá khứ

When I was a child, I would visit my
grandparents every weekend = Khi tôi còn
là một đứa trẻ, tôi đã thường thăm ông bà
của tôi vào cuối tuần.

4

would + like có nghĩa là muốn
(want) ('would like' trang trọng
hơn 'want') I would like an apple, please

5
mong ước không được hoàn
thành

I would have liked a cookie, but there were
none in the house. = Tôi đã thích có một
chiếc bánh, nhưng không có cái nào trong
nhà cả

1 Đề nghị lịch sự Shall I open the window?

2
tương lai với 'I' hoặc 'we' như là
chủ ngữ

I shall arrive at nine (tôi sẽ đến lúc 9h) (will
được dùng thông dụng hơn shall)

1 hành động lặp lại trong quá khứ

I used to visit my grandparents every
weekend = Tôi đã từng thăm ông bà của
tôi mỗi cuối tuần

2
tình huống quá khứ không còn
tồn tại nữa I used to live in Spain. Now I live in Korea

would

shall

use to


