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A. LÍ THUYẾT 

I. Câu điều kiện là gì? 

Trong tiếng Anh câu điều kiện dùng để diễn đạt, giải thích về một sự việc nào đó có thể 

xảy ra khi điều kiện nói đến xảy ra. Hay nói cách khác, câu điều kiện là câu "Nếu... 

thì..." Hầu hết các câu điều kiện đều chứa “if”. Một câu điều kiện có hai mệnh đề.  

- Mệnh đề chính hay gọi là mệnh đề kết quả. 

- Mệnh đề chứa “if” là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện, nó nêu lên điều kiện 

để mệnh đề chính thành sự thật. 

Thông thường mệnh đề chính sẽ đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên chúng 

ta có thể đảo mệnh đề phụ lên trước câu và thêm dấu phẩy vào sau mệnh đề phụ để ngăn 

cách giữa mệnh đề phụ và mệnh đề chính. 

Ví dụ: 

If I were you, I would fly to London. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi London.) 

I would pass the exam if I had learned hard. (Tôi sẽ thi đỗ nếu tôi học hành chăm 

chỉ.) 

II. Các loại câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh 

1. Câu điều kiện loại không (zero conditional) 

a. Cách dùng  

Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả một sự thực, thói quen hoặc sự kiện thường xuyên 

diễn ra. Câu điều kiện loại này thường xuyên đề cập đến những điều hiển nhiên mà mọi 

người đã công nhận. 

- Ngoài ra câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng để đưa ra những lời chỉ dẫn, lời đề 

nghị. 

b. Cấu trúc 

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính 

If + S + Vs(es)... S + Vs(es)... 

(Hiện tại đơn) (Hiện tại đơn) 

c. Ví dụ 

Animals die if they don’t get enough oxygen.  

(Động vật sẽ chết nếu chũng không có đủ oxy.) 

If you want to come, call me before 6:00.  



(Nếu bạn muốn đến, hãy gọi cho tôi trước 6 giờ.) 

2. Câu điều kiện loại 1 (The first conditional) 

a. Cách dùng 

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử 

dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại 

và nêu kết quả có thể xảy ra. 

b. Cấu trúc 

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính 

If + S + Vs(es)... S + will / can/ may + V(inf.) (won't/can't + V(inf.) 

(Hiện tại đơn) (Tương lai đơn) 

c. Ví dụ 

If you don’t hurry, you will miss the bus.  

(Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ nhỡ xe buýt.) 

John will buy the drinks if somebody helps his carry the bottles. 

(John sẽ mua đồ uống nếu có người giúp cậu ấy cầm.) 

3. Câu điều kiện loại 2 (The second conditional) 

a. Cách dùng 

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả những sự việc không xảy ra ở hiện tại, những tình 

huống không có thật và giả định kết quả nếu chúng xảy ra. 

b. Cấu trúc 

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính 

If + S + V(ed)... S + would/ could/ should + V(infi) … 

(Quá khứ đơn) (Tương lai đơn) 

c. Ví dụ 

If I had much money, I would buy that house. (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua ngôi 

nhà đó.) ⇐ Hiện tại tôi không có nhiều tiền. 

If I were you, I would travel around the world. ( Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi du lịch vòng 

quanh thế giới.) ⇐ Hiện tại tôi không phải là bạn.  

3. Câu điều kiện loại 3 (The third conditional) 

a. Cách dùng 

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện không thể 

xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược 

với thực trạng ở quá khứ. 

b. Cấu trúc 



Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính 

lf +S + had + P.P S + would / could / should + have + P.P 

(Quá khứ hoàn thành) (Điều kiện hoàn thành) 

c. Ví dụ 

If he had come to visit me, I would have taken him to the movies. 

(Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.) 

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him.  

(Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.) 

B. THỰC HÀNH 

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.  

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in 

life as well as you have.  

 A. have  B. would have   C. had had  D. should have  

2. I __________you sooner had if someone told me you were in the hospital.  

 A. would have visited  B. visited  

 C. had visited  D. visit  

3. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the 

same language?  

A. spoke  B. speak   C. had spoken  D. will speak  

4. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this 

incident again.  

A. I will never mention    B. I never mention  

C. will I never mention    D. I don’t mention  

5. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.  

A. didn‟t make     B. wouldn‟t have made  

C. won‟t make     D. don‟t make  

6. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?  

A. doesn’t agree  B. didn’t agree  C. hadn’t agreed  D. wouldn’t agree  

7. If you __________, I would have brought my friends over to your house yesterday 

to watch T.V, but I didn‟t want to bother you.  

A. had studied  B. studied   C. hadn’t studied  D. didn’t study  

8. Peter: “Did you need help with your Math last night?”. Mary: “If I had needed, I 

__________you”.  

A. would call  B. called   C. would have called  D. will call  



9. If someone __________ in to the store, smile and say, “May I help you?”  

A. comes   B. came   C. come   D. should come  

10. “Here‟s my phone number”. “Thanks. I’ll give you a call if I __________some 

help tomorrow”  

A. will need  B. need   C. would need  D. needed  

11. If I didn‟t work for an accounting firm, I __________in a bank now.  

A. work   B. will work  C. have worked  D. would work  

12. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.  

A. was   B. is    C. were   D. had been  

13. The education in Japan __________if the basic principles of education had not 

been taken into consideration.  

A. would go down     B. would have gone down  

C. went down     D. had gone down  

14. If there __________, the rice fields could have been more productive.  

A. had been enough water   B. were enough water  

C. would be enough water   D. are enough water  

15. If she __________ him, she would be very happy.  

A. would meet  B. will meet  C. met   D. should meet  

16. If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this 

post.  

A. had had   B. had   C. has   D. has had  

17. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.  

A. will go   B. would go  C. went   D. should have go to  

18.The bench would collapse if they __________on it.  

A. stood   B. stand   C. standing   D. stands  

19. If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,  

A. be    B. is    C. was   D. were 

20. If you _______________ a skeleton in the cellar, don't mention it to anyone. 

A. had found B. find   C. would find  D. found 

 


