
1. add up to 
Lên tới, tạo thành 

2. break in on 
can thiệp vào 

3. break out in 
nổi mụn 



4. break up with 
chia tay 

5. cash in on 
thu lợi 

6. back out of 
rút khỏi, thay đổi ý kiến 



7. break off with 
cắt đứt quan hệ 

8. break out off 
thoát khỏi 

9. carry on with 
tiếp tục 



10. catch up in 
có dính liếu tới 

11. catch up with 
bắt kịp với 

12. check up on 
theo dõi, giám sát 



13. come down with 
bị ốm 

14. come down with 
nãy ra ý tưởng 

15. cut down on 
cắt giảm 



16. chalk up to 
giải thích cho 

17. come across as 
có vẻ như 

18. come up against 
đối phó với 



19. cut back on 
cắt giảm 

20. do ( sb) out of 
ngăn cản ai 

21. do away with 
vứt bỏ, tống khứ 



22. drop out of 
bỏ dở giữa chừng 

23. come down with 
bỏ dở giữa chừng 

24. fall back on 
trông cậy vào 



25. fall out with 
cãi nhau 

26. drop in on 
tới thăm (bất ngờ) 

27. face up to 
chấp nhận,đương đầu 



28. come up against 
đối phó với 

29. fall in with 
trở nên thân thiết 

30. fed up with 
phát chán 



31. get along with 
hòa hợp với 

32. get back at 
trả thù, trừng phạt 

33. get on to 
bắt đầu nghi ngờ 



34. get rid of 
tống khứ 

35. get through to 
liên lạc (điện thoại) 

36. get away with 
trốn thoát khỏi 



37. get off with 
quan hệ với 

38. get on with 
hòa hợp với 

39. get round to 
thành công làm gì 



40. get up to 
nghịch ngợm, làm sai 

41. go back on 
thất hứa 

42. go in for 
có hứng thú với 



43. go out with 
đi chơi, cập kè 

44. grow out of 
không còn phù hợp 

45. help on with 
giúp đỡ 



46. go down with 
bị ốm 

47. go on about 
nói không ngừng 

48. go through with 
làm theo lới hứa 



49. hang out with 
đi chơi với 

50. jump out at 
nhận ra ngay 

51. keep pace with 
theo kịp với 



52. live up to 
đạt như kì vọng 

53. look forward to 
mong đợi 

54. look up to 
tôn trọng, kính nể 



55. make off with 
ăn trộm 

56. keep up with 
bắt kịp với 

57. look down on 
coi thường 



58. look in on 
ghé qua nhanh 

59. make away with 
vội trốn đi 

60. make sure of 
chắc chắn 



61. make up for 
bù đắp 

62. mix up  in 
có dính dáng đến 

63. pick up after 
dọn dẹp lại 



64. put down to 
giải thích 

65. run out of 
hết 

66. measure up to 
đủ yêu cầu 



67. own up to 
chịu trách nhiệm 

68. pop in on 
xuất hiện ( bất ngờ) 

69. put up with 
chịu đựng 



70. split up with 
chia tay 

71. stand in for 
thay thế (tạm thời) 

72. take care of 
chăm sóc, quan tâm 



73. talk out of 
ngăn cản 

74. tie in with 
bổ sung ( thông tin) 

75. walk away from 
bỏ đi 



76. stand up for 
bảo vệ, hỗ trợ 

77. talk back to 
cãi lại 

78. think back on 
nhớ lại,nghĩ lại 



79. wake up to 
biết đến, nhận ra 

80. walk off with 
biết đến, nhận ra 

chiến thắng(dễ dàng) 

 


