
 
 

PREPOSITIONAL PHRASES 

1. Adjective + preposition  

 

ABOUT 

angry about sth  tức giận (về …) excited about  hào hứng 

anxious about  lo lắng happy about  vui, hài lòng 

confused about  bối rối (về …) serious about  nghiêm túc 

disappointed about sth   thất vọng về (…) sorry about  xin lỗi (về …) 

doubtful about  nghi ngờ worried about   lo lắng 

AT 

amazed at  kinh ngạc good at   giỏi (về …) 

bad at  dở/ tồi (về …) quick at   nhanh 

clever at  khéo léo shocked at  bị sửng sốt 

clumsy at  vụng về skillful at  có kĩ năng (về …) 

excellent at   xuất sắc (về …) surprised at   ngạc nhiên  

FOR 

convenient for  thuận lợi cho  helpful for   có ích cho  

dangerous for  nguy hiểm late for  muộn/ trễ 

difficult for  khó necessary for  cần thiết cho  

famous for  nổi tiếng (về …) responsible for   chịu trách nhiệm  

greedy for  tham lam suitable for   phù hợp  

good/ bad for   có lợi/ hại cho  sorry for   tiếc (cho ai về …) 

FROM 

absent from   vắng mặt  far from  xa  

different from  khác  isolated from  bị cô lập  

divorced from  làm xa rời safe from  an toàn  

IN 

confident in   tự tin về involved in   liên quan đến 

interested in   quan tâm (về …) successful in  thành công (về …) 



 
 

OF 

afraid of  sợ, e ngại  fond of  thích  

ashamed of  xấu hổ (về …) full of  đầy  

envious of  đố kỵ  frightened of  hoảng sợ  

guilty of    phạm tội  scared of  bị hoảng sợ  

joyful of  vui mừng (về …) sick of   chán ngấy 

jealous of  ghen tị với  short of  thiếu  

independent of  độc lập  suspicious of  nghi ngờ 

proud of  tự hào  tired of  chán  

TO 

acceptable to   có thể chấp nhận favorable to   tán thành, ủng hộ 

accustomed to   quen với  grateful to sb   biết ơn ai  

addicted to   đam mê harmful to sb/ sth    có hại cho ai, cái gì 

available to sb  sẵn cho ai  important to   quan trọng  

contrary to   trái lại, đối lập  likely to   có thể 

engaged to   đính hôn với  open to   mở 

equal to   tương đương với similar to   tương tự  

familiar to sb  quen thuộc với ai useful to sb   có ích cho ai  

WITH 

acquainted with   làm quen (với ai)  familiar with   quen thuộc  

annoyed with sb   khó chịu (với ai) friendly with   thân thiện  

bored with   chán  furious with   phẫn nộ 

crowded with   đông đúc  pleased with   hài lòng 

delighted with   vui mừng về  popular with   phổ biến  

disappointed with sb  thất vọng về satisfied with   thỏa mãn với  

 

  



 
 

2. Noun + preposition  

FOR 

an application for   đơn xin  an order for   sự yêu cầu  

a cheque/ check for   một tấm ngân phiếu preference for   sự ưu đãi 

a demand for   nhu cầu (về …)  a reason for   lý do  

a desire for   sự mong muốn a request for  sự yêu cầu  

a need for   nhu cầu a wish for   sự mơ ước 

OF 

an advantage of 

a disadvantage of 

 thuận lợi (của …) 

 bất lợi (của …) 

an example of 

an experience of 

 ví dụ 

 kinh nghiệm (về …) 

a cause of  nguyên nhân (của …) a hope of   hy vọng (về …) 

a cost of  giá (của …) a lack of   sự thiếu hụt  

IN 

a decrease/ fall/ reduction in (the price/ the number of sth)   sự giảm sút 

an increase/ a rise in (the price/ the number of sth)  sự gia tăng 

WITH/ BETWEEN 

a connection with sb/ sth   sự liên quan với  

a contact with sb/ sth  sự tiếp xúc với 

a relationship with sb/ sth  mối liên hệ với 

a connection between (two things/ people)  sự liên quan giữa (hai vật/ người) 

a contact between (two things/ people)  sự tiếp xúc giữa (hai vật/ người) 

a contrast between (two things/ people)  sự trái ngược giữa (hai vật/ người) 

a difference between (two things/ people)  sự khác nhau giữa (hai vật/ người) 

a relationship between (two things/ people)   mối liên hệ giữa (hai vật/ người) 

 



 
 

3. Verb + preposition  

accuse sb of sth  buộc tội ai về  escape from  thoát khỏi 

admire sb for sth  ngưỡng mộ ai vì  give up  từ bỏ  

aim sth at   nhắm/ chĩa cái gì vào  infer from  suy ra từ  

agree with sb   đồng ý với insist on   khăng khăng  

apologize to sb for sth  xin lỗi ai về  introduce to sb  giới thiệu với ai  

apply for (a job)  xin (việc) laugh at sb  cười chế nhạo ai  

approve of sth to sb  tán thành với ai về  look after   chăm sóc 

believe in  tin tưởng vào  look for   tìm kiếm  

belong to sb  thuộc về  look forward to  trông đợi 

blame sb for sth   đổ lỗi cho ai về  object to sb/ sth  phản đối  

break into   đột nhập vào  participate in  tham gia vào  

call off  hủy bỏ, hoãn lại  prefer sb/ sth to sb/ sth   thích ai/ gì hơn  

care about sb/ sth  quan tâm đến  prevent sb from  ngăn cản ai  

care for sb/ sth   chăm sóc/ thích  protect sb/ sth from   bảo vệ ai/ gì khỏi  

change into   hóa ra, chuyển thành provide/ supply sb with  cung cấp cho ai  

complain to sb about sth  phàn nàn với ai về put on  mặc, đội, đeo 

concentrate on   tập trung vào  shout at   la mắng ai  

congratulate sb on sth  chúc mừng ai về smile at sb   mỉm cười với ai  

consist of  bao gồm spend on   dành (tiền, thời 

gian vào …) 

depend on   phụ thuộc vào  stand for  tượng trưng 

die of  chết vì  succeed in  thành công về 

differ from  khác với  suffer from   chịu đựng  

dream about sb/ sth   mơ thấy ai, điều gì wait for   chờ đợi  

 


