
TRẺ TRÂU ENGLISH CLASS 

Page 1 
 

   

75 & 83 Hung Vuong | 0932.913.326 

UNIT 6: RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) 
I. ĐẠI TỪ QUAN HỆ - TRẠNG TỪ QUAN HỆ 
1 Relative pronouns 
 

Chức năng 
Thay cho 

Chủ ngữ 
 

Tân ngữ 
 

Sở hữu 
 

Người who who/whom whose (+noun) 
Vật which which whose (+noun) 

Người và vật that that  
 
- Đại từ quan hệ thay cho __________, chức năng __________: 
I spoke with a man. He knew a lot about early human populations. 
-> I spoke with a man _____ knew a lot about early human populations. 
 
- Đại từ quan hệ thay cho __________, chức năng __________: 
- I spoke to a man. He was a professor. 
-> The man _____ was a professor. 
 
 
- Đại từ quan hệ thay cho __________, chức năng __________: 
He talked about a theory. It explains how humans migrated. 
-> He talked about a theory _____ explains how humans migrated. 
 
- Đại từ quan hệ thay cho __________, chức năng __________: 
He talked about a theory. It made a lot of sense. 
-> The theory _____ made a lot of sense. 
 
- Đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu: 
Jurors will be paid $40 a day. His identities will be kept secret. 
-> Jurors, _____, will be paid $40 a day. 
 
 
2. Relative adverbs: when, where, why 
- Dùng để chỉ:  thời gian (when) | nơi chốn/không gian (where) | lý do (why) 
- Trạng từ quan hệ = giới từ + which 
 
+ when = on which/ at which/… 
I’ll never forget the day _____ I landed my first job. 
 
+ why = for which 
The reason _____ I quit was to concentrate on my studies. 
 
+ where = in which/ at which/ on which/… 
The school _____ I will be working is in the proximity of my house. 
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II. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 
1 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH: 
- Để xác định rõ đối tượng được nói đến. 
- Không dùng “,”. 
- Có thể dùng “that” để thay thế cho “who” và “which”. 
- Giới từ có thể đặt ở cuối hoặc đầu với “whom/which”, chỉ đặt ở cuối với “who/that”. 
 
VD: The management has promised a pay rise of 5%. All staff members are satisfied with it. 
-> (Viết lại câu – Cách 1) ___ 
-> (Viết lại câu – Cách 2) ___ 
-> (Viết lại câu – Cách 3) ___ 
 
2 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH 
- Để bổ sung thêm thông tin cho đối tượng được nói đến (biết rồi, không cần xác định nữa) 
- Dùng “,”. 
- Không dùng “that”. 
 
VD: Jack is very supportive. He is the personnel manager of my company. 
-> Jack, _____, is very supportive. 
 
-- 
Bài tập áp dụng: Dùng từ bên dưới, điền vào vị trí trống  

what - whom – which – them - who 
1 Most scientists believe that today’s Native Americans descend from ancient Asians _____ crossed from Siberia to 

Alaska in the last ice age. 
 
2 Genghis Khan united a kingdom of tribes _____ were at war with each other. 
 
3 He is now on good terms with the two girls, both of _____ are prepared to confide in him. 
 
4 Anna and Vince still have ups and downs, some of _____ are inevitable. 
 
5 I have two sisters, and both of _____ have a devil-may-care attitude to life. 
 
6 I didn’t understand _____ he was saying. The words _____ he said were too ambiguous. 
 
-- 
❗❗❗ CHỖ	NÀY	CHỪA	1	TRANG	(RỒI	MỚI	CHÉP	MỤC	3	BÊN	DƯỚI)	
 
-- 
3 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BỔ NGHĨA CHO CẢ CÂU 
- Bổ sung thông tin cho toàn bộ mệnh đề chính, hoặc nêu ý kiến, thái độ của người nói. 
- Đặt sau mệnh đề chính với “,” 
- Chỉ dùng which, không dùng that, chia động từ số ít. 
 
VD:  
She has neglected her studies recently. That makes her teacher see red. 
-> She has neglected her studies recently, _____ makes her teacher see red. 
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❗BUỔI	LÝ	THUYẾT	TỚI	(THỨ	SÁU	–	BẢY	14-15/10/2022)	CHỈ	HỌC	TỚI	PHẦN	TRÊN,	BÊN	DƯỚI	NÀY	HỌC	VÀO	
BUỔI	TIẾP	THEO	

->	THÍCH	LÀM	TRƯỚC,	KO	THÌ	THÔI,	KO	BẮT	BUỘC	
	
III. LƯỢC BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ 
- Khi đại từ quan hệ làm _____ (1) trong mệnh đề quan hệ _____(2): có thể bỏ đi “whom/who/which/that” 
 
Ví dụ:  - Tom is talking to a woman – do you know her? 
  -> Do you know the woman __________? 
 -> Do you know the woman __________? 
 -> Do you know the woman __________? 
  
  - I slept in a bed last night – it wasn’t very comfortable. 
 -> The bed __________ wasn’t very comfortable. 
 -> The bed __________ wasn’t very comfortable. 
 -> The bed __________ wasn’t very comfortable. 
  
Chú ý:  
 1. Nếu có giới từ, đưa ra sau động từ/ cụm động từ chính trong mệnh đề quan hệ thì mới lược bỏ được đại từ 

quan hệ. 
  2. Chỉ sử dụng: giới từ + whom/which (không dùng: giới từ + that/who) 
 
IV. RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 
- Khi đại từ quan hệ làm _____ 
1 Dùng Participle phrases (cụm phân từ):  
- Dùng hiện tại phân từ (V_ing) cho động từ thể chủ động 
- Dùng quá khứ phân từ (V3/ed) cho động từ thể bị động. (Lưu ý giữa thì quá khứ và thể bị động) 
 
- Bước 1: Xác định mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ, trợ động từ và động từ chính trong mệnh đề này. 
- Bước 2: Bỏ: đại từ quan hệ, bỏ trợ động từ 
- Bước 3: Đưa động từ chính về dạng phân từ thích hợp: V_ing hoặc V3/ed 
 
VD: - The woman who has spoken to Mai is my sister. 
 -> The woman ______. 
 
 - The students who were punished by the teacher are unruly. 
 -> The students _____. 
 
 - There are no accounts of the events that surrounded his death and burial. 
 -> There are no accounts of the events _____. 
 
* Lưu ý: Bỏ “relative pronoun” và “be” nếu sau đó là cụm giới từ (a prepositional phrase) (bỏ “be” nếu “be” là động 

từ chính) 
 1 Genghis Khan united a kingdom of tribes that were at war with each other. 
  -> Genghis Khan united a kingdom of tribes ___. 
 
 2 In the West, the birth of a girl is welcomed, with an enthusiasm ______ to that of a boy. 
  A equally B equal C they are equal  D and equal 
 
 
2 Dùng “to inf” 
- Các từ chỉ thứ tự: the first, the second, the third…; người, vật duy nhất “the only”: 
VD:  Long was the only student that submitted the assignments after the deadline.  
 -> Long was the only student _________ after the deadline. 
 
-  So sánh nhất:  
VD:  He is the youngest boy that goes on the peaceful demonstration.  
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 -> He is the youngest boy _________ the peaceful demonstration.  
 
- Câu chỉ mục đích, câu có động từ have/get, there + be: 
- There is a form which you must fill in.  
-> There is a form _________. 
 
- I have a lot of assignments which I have to finish by Tet holiday.  
-> I have a lot of assignments _________. 
 
 
 
 
 
 
 
 


