TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

Aa
a dt. 1- Nguyên âm, đứng đầu trong bảng chữ cái
Quốc Ngữ 2- Nông cụ dùng cắt cỏ, rạ: Miền Nam
gọi cái a là cái trang hay cái gạc để cắt cỏ rạ. Cắt
rạ dùng a, quét nhà dùng chổi (tng.) 3- Đơn vị đo
diện tích ruộng: 1a = 100m2 4- Vật dụng để xúc
bắp: Lấy cái a xúc bắp đgt. 1- Gom lại 2- Ùa vào
tht. Reo mừng, ngạc nhiên.
A dt. Thang điểm trong hệ thống giáo dục Mỹ:
Điểm cho từ cao đến thấp A+, A, A-. B+, B, B-, C,
D.
A di đà Phật dt. Lời tụng niệm hoặc lời chào hỏi
của tín đồ Phật giáo (ý nghĩa: Vô lượng thọ Phật):
Nam mô a di đà Phật.

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

á kim dt. A. metalloid, non metal. P. métalloide.
Chất gần với kim loại, không phải kim loại: Lưu
huỳnh là một á kim.
á phiện dt. xch. a phiến, nha phiến: Thuốc phiện
còn gọi là á phiện hay a phiến, dùng nhiều gây
nghiện rất có hại.
á quân dt. Đội hay cá nhân được giải nhì.
á thánh dt. Dưới thánh một bậc.
à đgt. Ùa vào: À vào tht. Ngạc nhiên: À ra thế!
trgt. Hỏi thắc mắc: Không biết gì à?
à này tht. Nhắc thêm: À này, mua thêm đường nhé!
à ơi tht. Tiếng ru em, ru con: À ơi, à ời…
à uôm đgt. Mập mờ, lẫn lộn, hàm hồ, qua loa cho
xong việc.

a dua đgt. Theo nhau, vào hùa, hùa theo.
a giao dt. 1- Chất nấu từ da trâu làm keo dán gỗ 2Chất dùng pha sơn cho dính vào tường.
a hoàn dt. Tớ gái.
AK dt. Súng bắn được nhiều phát đạn, giống tiểu
liên, do Liên Sô chế tạo: Súng AK 47.
a-lô tht. P. allo. Tiếng mở đầu gọi điện thoại.
a-men dt. Tín đồ Thiên Chúa giáo đọc sau mỗi bài
kinh cầu nguyện (ý nghĩa: Xin được như nguyện).
a phiến dt. A. opium. P. opium Thuốc phiện, nhựa
trái thNu đgn. Nha phiến, á phiện, ả phù dung.
a-ti-sô dt. P. artichaut. Giống cây trồng làm thuốc,
cao khoảng 1 m, hoa tím nhạt: Bông a-ti-sô nấu
nước uống mát gan, thông tiểu.
a vào đgt. Chạy ùa vào, chạy sấn vào.
a vòng dt. Ký hiệu @ dùng trong điện thư: Email
của tôi là nguyen@yahoo.com.
a-xít dt. A. acid. Hợp chất hóa học, vị chua, có thể
làm phỏng da.
á dt. 1- Cái quạt bằng giấy cán dài dùng trong đám
ma 2- khgd. Dưới một bậc: Á hậu tht. Tiếng kêu
khi bị đau: Á đau quá!

ả dt. 1- Con gái: Đầu lòng hai ả tố nga (K.) 2- Chị
ta, nàng ta, chỉ người đàn bà bị coi thường: Ả đào,
cô ả, ả làng chơi. Tại anh tại ả, tại cả đôi bên (tng.)
Ăn như tằm ăn rỗi, làm như ả chơi giăng (tng.)
ạ đgt. Dạy các em bé chào hỏi lễ phép: Con ạ bà
đi! tht. Tiếng nói thêm để tỏ ra có lễ phép: Vâng ạ!
ác dt. 1- Con quạ: Ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
(tng.) 2- Nhánh cây mới mọc: Cây trổ ác 3- Mặt trời:
Ác tà, ác vàng, bóng ác: Trải bao thỏ lặn ác tà (K.)
tt. Xấu, độc địa, dữ tợn, trái với thiện:
ác bá dt. Kẻ cầm quyền hung bạo: Ác bá cầm quyền,
dân lành khốn khổ.
ác báo đgt. Trả lại điều ác cho người gây ra: Ác giả
ác báo (tng.)
ác cảm dt. Lòng không ưa ai:
ác chiến dt. Trận đánh khốc liệt: Cuộc ác chiến
giữa quân chính phủ và quân du kích làm nghẽn
đường giao thông.
ác đảng dt. Bọn làm việc ác.
ác độc xch, độc ác phn. hiền lành.

á hậu dt. Hạng thứ hai sau hoa hậu.

ác đức dt. Làm điều không tốt, làm việc xấu.

á khu tt. Câm, không nói được: Hắn bị á khu từ
nhỏ.

ác hại tt. Có tính cách gây thiệt hại lớn cho người
khác.
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ác khu dt. Miệng hay chửi rủa và nói điều độc dữ:
Ác khu sẽ gặp quả báo đgt. Độc ác: Ngày đầu
năm, anh đừng ác khu như vậy tt. Có tính cách ác
độc trong lời nói: Lời nói bông đùa ác khu của anh
làm nhiều người buồn.

đó: Cờ đến tay ai, người ấy phất (tng.) 3- Không
xác định ai: Ai có thân ngưòi ấy lo, ai có bò người
ấy giữ (tng.) 4- Không có người nào: Ai giàu ba họ,
ai khó ba đời (tng.).
ai ai đdt. Mọi người: Ai ai cũng phải làm việc.

ác là dt. Chim bồ các, hay chim khách: Ác là là cha
cà cưỡng… (cd.).
ác liệt tt. Dữ dội.

ai bảo thng. Lời phê phán, trách móc: Em bé bị phạt
là phải, ai bảo không nghe lời mẹ..
ai bi tt. xch. bi ai. Đau đớn xót xa.

ác mộng dt. Giấc mơ khủng khiếp: Cơn ác mộng.

ai dè trgt. Đâu ngờ.

ác nghiệp dt. Làm điều ác, đáng tội, phải chịu quả
báo: Những điều ác nghiệp chớ làm mà chi.

ai dễ

ác nghiệt tt. Mầm làm điều ác, cay độc: Cô kia đội
nón đi đâu? Tôi là phận gái làm dâu mới về. Mẹ
chồng ác nghiệt thấy ghê, Tôi ở chẳng được tôi về
nhà tôi (cd.).
ác nhân dt. Người ác.
ác ôn dt. Kẻ làm việc ác: HV. ác côn có nghĩa là kẻ
hung ác, vô lại (HVTĐ).
ác quỷ dt. Quỷ dữ hung ác.
ác tà dt. Xế chiều.
ác tăng dt. Nhà Sư độc ác.
ác tâm dt. Lòng ác độc.
ác tật dt. Chứng hay tật gây đau đớn và không chữa
được.

ai điếu đgt. Thương xót người chết.
ai hoài đgt. Nhớ tiếc và thương xót.
ai lại dt. Lời nói tỏ ý phản đối việc làm vô lý: Ai lại
bám lấy mẹ như thế, lớn rồi.
ai mà dt. Lời nói chỉ không có ai: Ai mà biết ma ăn
cỗ (tng.).
ai màng trgt. Chẳng người nào để ý tới: Khó giúp
nhau mới thảo, giàu tương trợ ai màng (cd.).
ai nấy dt. Người nào cũng thế: Ai nấy đều sợ.
ai ngờ dt. xch. ai dè: Nào có ai ngờ.
ai oán đgt. Thương xót, hờn trách: Xin đừng ai oán
nữa.

ác thú dt. Con vật dữ tợn.
ác thủ đgt. (HV. Ác còn nghĩa là cầm lấy, nắm lấy)
Nắm tay nhau, bắt tay chào nhau (HVTĐ).

ái dt. Sự yêu đương: Miếng trầu là miếng trầu cay,
làm cho bể ái khi đầy khi vơi (cd.) đgt. HV. Yêu:
Tương thân tương ái (thng.) tht. Tiếng thốt ra khi bị
đau bất ngờ: Ái! Đau quá!

ác tính tt. Bệnh trở nặng dữ dội, nguy kịch: Bác sĩ
khám phá ra khối u ác tính trong não bệnh nhân.

ái ân dt. 1- Tình yêu mặn nồng: Nước non non nước
khơi chừng, ái ân đôi chữ xin đừng xa nhau (cd.) 2Quan hệ tình dục: Lấy nhau chưa kịp ái ân, chưa xe
kim chỉ Tấn Tần như xưa (cd.).

ác ý dt. Ý xấu.
ách dt. 1- Nông cụ choàng lên vai trâu bò để kéo
cày 2- Tên lá bài thứ nhất của 13 quân bài trong bộ
bài 52 lá 3- Chức quản Tây thời Pháp thuộc: P.
Adjudant 4- Chỉ chung về sự áp bức dưới một thế
lực nào: Ách nô lệ 5- Việc rắc rối hay tai họa phải
chịu: Cái ách giữa đàng đem quàng vào cổ (tng.) tt.
Bị ứ đọng không tiêu (bụng): Bụng đầy anh ách đgt.
Ứ đọng lại (sự việc).
ách vận dt. Vận xấu.
ai đdt. Chỉ mọi người: Ai cũng phải ăn để sống; dt.
1- Tiếng hỏi người nào: Ai đó? 2- Chỉ về người nào

ái ái tht. Tiếng thốt ra khi bị đau quá!.
ái chà tht. Tiếng thốt ra khi tỏ vẻ ngạc nhiên.
ái hữu tt. Có tính cách bạn bè thân thiện: Hội ái
hữu cựu học sinh.
ái khanh dt. Người yêu của vua chúa.
ái nam ái nữ tt. Giống như trai giống như gái;
người đồng tính.
ái ngại tt. Áy náy, không yên tâm.
ái nữ dt. Con gái yêu quý:
ái quốc đgt. Yêu nước.
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ái tình dt. Tình yêu.

an bài đgt. Xếp đặt hay định sẵn: Số phận đã an
bài.

ải dt. Chỗ giao thông chật hẹp và hiểm trở ở vùng
núi non, thường có quân trấn đóng, còn gọi là ải
quan: Ải Nam Quan tt. Đất đã tơi, nhuyễn, có thể
trồng trọt được: Đất ải.

an bang đgt. Giữ cho đất nước yên ổn.

ải ải tht. Tiếng nói trong vở tuồng.

an biên đgt. Giữ yên bờ cõi, giữ yên nơi biên giới.
an cư đgt. Được ở yên ổn; An cư lạc nghiệp (tng.).
an dạ trgt. Yên lòng.

ải quan dt. Đồn canh nơi biên giới.

an dân đgt. Giữ gìn an ninh và tạo điểu kiện cho
quần chúng được sống yên ổn.

am dt. Chùa nhỏ, nơi thờ Phật và tu hành.

an dưỡng đgt. Nghỉ ngơi giữ sức khỏe tốt: Bác sĩ
bảo anh ấy an dưõng một thời gian,

am hiểu đgt. Biết rõ ràng.
am tự dt. Chùa nhỏ.
am tường đgt. Hiểu biểt rành rẽ.
ám dt. Món ăn nấu bằng cá với gạo như cháo có rắc
tiêu, rau thì là đgt. 1- Bám vào làm cho u tối: Tường
nhà bếp bị ám khói 2- Quấy nhiễu: Bị quỷ ám. tt.
Không rõ ràng: Ám khí.
ám ảnh đgt. Bị hình ảnh lởn vởn trong trí quấy rấy
không yên.
ám chỉ đgt. Chỉ ngầm cho thấy.
ám chướng tt. Ngu muội.
ám hại đgt. Ngấm ngầm làm hại.
ám hiệu dt. Tín hiệu bí mật.
ám khí dt. Khí giới bí mật hại người.
ám muội tt. Không chính đáng.
ám quẻ đgt. Quấy rầy.
ám sát đgt. Âm mưu giết người một cách bí mật.
ám tả dt. Viết đúng chính tả, nghe người đọc mà
viết. .
ám thị đgt. 1- Bí mật sai khiến người khác qua tác
động tâm lý: Ám thị bằng cách thôi miên 2- Tưởng
tượng bị sức mạnh bí mật sai khiến: Tự kỷ ám thị.

an dưỡng đường dt. Nơi nghỉ ngơi dành cho người
già yều, bệnh tật.
an giấc đgt. 1- Ngủ yên 2- Chết: An giấc ngàn thu
(thng.).
an hưởng đgt. Được yên ổn mà hưởng thụ.
an khang tt. Yên ổn, khỏe mạnh.
an lạc tt. Yên vui.
an lành tt. Sống yên ổn, lành mạnh.
an nhàn tt. Yên ổn, nhàn hạ.
an nhiên tt. Bình an vô sự.
an ninh tt. Được bảo đảm sự an toàn: An ninh mạng
giữ an toàn cho việc sử dụng Internet như bài trừ
“tin tặc” hay “hackers”.
an-pha dt. Chữ a trong mẫu tự Hy Lạp: Gắn anpha cho sĩ quan trừ bị Thủ Đức ra trường thời Việt
Nam Cộng Hòa.
an phận đgt. Bằng lòng cuộc sống hiện tại.
an sinh tt. Bảo đảm sinh sống yên ổn: Thẻ an sinh
xã hội. A. Social Security Number.
an táng đgt. Chôn cất.
an tâm tt. Được yên lòng.
an thân tt. Yên thân.
an thần tt. Thần kinh được yên ổn.

ám trợ đgt. Giúp ngầm.

an tọa đgt. Mời ngồi xuống.
an toàn tt. Được yên ổn.

ảm đạm tt. Âm u, buồn tẻ.

an trí. đgt. Bị quản thúc tại một nơi nào đó: Vua
Thành Thái bị an trí ở Vũng Tàu.

an tt. Yên lành: Chúc cho anh chị an lành, tôi đi ra
chốn kinh thành ứng thi (cd.).

an ủi đgt. Làm dịu nỗi buồn hay vỗ về.
an vị đgt. Yên chỗ: An vị tượng Phật.
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án dt. 1- Bàn hẹp: Hương án 2- Vụ kiện 3- Tội lỗi
4- Quan xử án 5- Quyết định của thNm phán về kết
quả của một phiên tòa: A. Verdict đgt. Đóng binh
lại, không ra đánh (HVTĐ); Án binh bất động
(thng.).
án gian dt. Bàn dài và cao để trước bàn thờ bày đồ
cúng.
án huyệt đgt. Bấm huyệt.
án lệ dt. Bản án đã xử thành lệ, dùng để căn cứ vào
đó mà xử c`ác bản án tương tự về au.
án lý dt. Lý lẽ viện dẫn khi xử án.

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

anh cả dt. 1- Người lớn tuổi nhất trong anh em ở
miền Bắc 2- Miền Nam gọi là anh Hai.
anh chàng dt. Chàng thanh niên.
anh chị tt. 1- Anh chị em 2- Du đãng: Nó là tay
anh chị Cầu Muối.
anh dũng tt. Anh hùng và dũng cảm, người can
đảm, mạnh mẽ và có tài: Anh dũng bội tinh.
anh đào dt. Cây có hoa màu hồng hay trắng , trông
giống hoa đào, trái nhỏ, vỏ bóng màu đỏ hoặc vàng
A. Cherry.

án mạng dt. Việc gây ra chuyện làm chết người.
án ngữ đgt. Ngăn chặn.

anh em dt. Chỉ chung anh em trong gia đình, hay
họ hàng.
anh hài dt. Trẻ nhỏ.

án phí dt. Lệ phi trả cho vụ án.

anh hào dt. Người tài giỏi.

án quyết dt. Quyết định của tòa án: : A. Verdict.

anh họ dt. Con trai thuộc vai trên trong họ.

án sát dt . Vị quan coi về pháp luật trong tỉnh thời
Pháp thuộc.

anh hùng dt. Người tài giỏi, dũng cảm, dám hy sinh
vì người khác; Một đời được mấy anh hùng, một
nước được mấy đức ông trị vì (cd.).

án thư dt. Bàn đựng sách, bút nghiên xưa.
án treo dt. Án tù, nhưng được miễn giam, nếu tái
phạm mới bị ở tù.
án từ dt. Hồ sơ vụ án.
ang dt. 1- Đồ dùng chứa nước bằng đất nung, miệng
rộng, 2- Ống nhỏ bằng đồng, xưa đựng trầu.
ang áng trgt. Vào khoảng.
áng dt. Một đám, một cuộc, vẻ, nền phẳng: Áng
mây, áng phong trần, áng văn hay, áng cỏ đgt. Bị
che khuất: Cảnh bãi biển bị dãy nhà lầu áng mất.
trgt. Ước độ, phỏng độ: Áng chừng.
áng chừng trgt. Phỏng độ, Vào khoảng.
anh dt. 1- Tiếng gọi người con trai cùng cha mẹ
nhưng lớn tuổi hơn trong gia đình: Anh em như thể
tay chân (tng.) 2- Tiếng xưng của người con trai với
người ít tuổi hơn: Anh thay cha coi nhà coi ruộng
(tng.) 3- Con trai sinh đàu tiên: Anh cả hay anh hai
4- Con trai của chú bác: Con cô con cậu thì xa, con
chú, con bác thật là anh em (cd.).
anh ách tt. Đầy bụng trgt. Bực bội: Tức anh ách.
anh ánh tt. Lóng lánh.

anh hùng ca dt. Bài hát ca tụng anh hùng.
anh kiệt tt. Tốt đẹp, tài trí hơn người: Nguyễn Trãi
là một nhân vật anh kiệt thởi Lam Sơn khởi nghĩa
chống giặc Minh.
anh linh dt. Hồn thiêng.
anh minh tt. Thông minh, sáng suốt.
anh ngữ dt. Tiếng Anh.
anh quân dt. Vua tài giỏi.
anh rể dt. Chồng của chị.
anh ruột dt. Anh cùng cha mẹ.
anh tài dt. Giỏi, xuất sắc hơn người.
anh kiệt dt. Như chữ anh hào.
anh thư dt. Phụ nữ tài giỏi, nữ anh hùng.
anh tú tt. Tốt đẹp khác thường.
anh tuấn tt. Tài trí hơn người.
anh túc dt. Cây thuốc phiện.
Anh văn dt. Tiếng Anh.
anh vũ dt. 1- Con vẹt 2- Tên một loài cá quý thuộc
họ cá chép.
ánh dt. Tia sáng đgt. Phát ra một tia sáng.
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ánh kim dt. Tia sáng giống như sự phản chiếu của
vàng, chỉ ánh mặt trời lúc sắp lặn.
ánh mắt dt. Sự biểu lộ cảm xúc bằng mắt.
ánh sáng dt. Tia sáng phát ra từ nguồn sáng để ta có
thể thấy được những vật thể.
ánh thép dt. Tia sáng màu bạc phản chiếu từ chất
thép bóng.
ành ạch trgt. Có tính cách chậm chạp và nặng
nhọc: Làm ành ạch cả ngày.

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

áo cộc dt. Áo ngắn mặc ở nhà.
áo dài dt. Áo có hai vạt dài của phụ nữ Việt Nam:
Áo dài chớ ngại quần thưa (tng.).
áo đơn dt. Áo làm bằng vải mỏng: Áo đơn đợi hè
(tng.).
áo gai dt. Áo sô gai, áo tang.
áo gấm dt. Áo dài may bằng gấm: Áo gấm về làng
(tng.).
áo giáp dt. Áo chống tên đạn, mặc ra trận.
áo gối dt. Bao vải để bọc gối.
áo hoàng bào dt. Áo mầu vàng, vua mặc.

ảnh dt. Hình do máy chụp hình ghi lại đph. Anh ấy.
ảnh hưởng dt. Sự tác động làm cho người ta nhiễm
phải, hoặc noi theo đgt. Tác động đến.
ao dt. Chỗ đất đào trũng chứa nước để trồng rau,
nuôi cá, v.v...: Chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì
cái bút cái nghiên anh đồ (cd.) đgt. đph. Đong, ước
lượng: Thùng dầu ao được mấy chai. Lòng người
sâu cạn, vơi đầy khó ao (cd.). .
ao chuôm dt. Chỗ trũng thành ao ngoài đồng ruộng.
ao tù dt. Ao nước đọng, không thoát: Ao tù nước
đọng (thng.).
ao ước đgt. Mong mỏi điều muốn có.
áo dt. 1- Vật làm bằng vải để che thân mình từ cổ
trở xuống 2- Lớp bọc mỏng ở bên ngoài của vật gì.
áo bà ba dt. Áo ngắn ở miền Nam Việt Nam.
áo bành-tô dt. Áo ấm may theo kiểu Âu phục để
mặc bên ngoài: P. paletot.
áo bào dt. Áo dài, tay rộng, quan lại xưa mặc: Áo
bào gặp ngày hội (tng.).
áo bông dt. Áo lót bông cho ấm.
áo cà sa dt. Áo nhà sư: Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi
với ma mặc áo giấy (cd.).
áo cánh dt. Áo ngắn miền Bắc Việt Nam.
áo cánh tiên dt. Áo có cánh để múa.
áo chẽn dt. Áo ngắn mặc sát người.
áo choàng dt. Áo khoác ngoài.
áo cổ lọ dt. Áo sợi, cổ cao và tròn.

áo kép dt. Áo hai lớp.
áo khách dt. Áo ngắn người Tàu mặc: Quần chân
áo khách (thng.).
áo khoác dt. Áo để mặc bên ngoài.
áo lá dt. Áo tơi, áo mưa.
áo lặn dt. Y phục không thấm nước, mặc để lặn.
áo len dt. Áo ấm, đan bằng len.
áo lọt lòng dt. Áo trẻ sơ sinh.
áo lương dt. Áo dài đàn ông dệt bằng tơ hay the
đen, the thâm: Chít khăn lượt, mặc áo lương (tng.).
áo may-ô dt. Áo lót, áo mặc mùa hè có in chữ, in
hoa; P. maillot, A. T shirt.
áo măng-tô dt. Áo ấm dài, rộng mặc bên ngoài; P.
manteau.
áo mưa dt. Áo không thấm nước để mặc khi trời
mưa; tglg. Bao cao su dùng cho phái nam để phòng
bệnh hay ngừa thai.
áo não tt. xch. ảo não.
áo năm thân dt. Áo năm tà, tương tự như áo tứ thân
nhưng có thêm một vạt ở phía trước.
áo nậu dt. Áo mầu đỏ có viền, mặc đi rước kiệu.
áo nẹp dt. Một kiểu áo nậu.
áo ngự dt. Người lên đồng mặc: Khăn chầu áo ngự
(thng.)
áo nịt dt. 1- Áo lót bó sát ngưòi 2- Nịt ngực của phụ
nữ: A. Bras.
áo phao dt. Mặc để nổi trên mặt nước.
áo quan dt. Quan tài, hòm đựng xác người chết.
áo rách dt. Áo bị rách: Chó cắn áo rách (tng.).

TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

áo sô dt. Áo tang: Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
(tng.).

áp đgt. Để sát vào: Áp thuyền vào bờ; gt. 1- Gần
đến: Áp Tết 2- Kế bên: Ngón tay áp út.

áo sơ-mi dt. Áo may theo kiểu Âu phục: P.
chemise, A. shirt.

áp bức đgt. Đè nén, bó buộc, bắt phải theo.

áo tế dt. Áo thụng dài, tay rộng, mặc để tế lễ.
áo thun dt. Áo không có cúc, có thể dãn để dễ mặc:
A: T shirt.

áp chảo đgt. Chiên nhanh cho vàng hay hơi bị cháy
xém: Phở áp chảo.
áp chế đgt. Dùng sức mạnh hay thế lực để chế ngự
hay bắt phải theo.

áo thụng dt. Áo dài, tay áo rộng: Áo thụng vái nhau
(tng.).

áp dụng đgt. Dùng vào việc gì hay điều gì một cách
thích hợp.

áo tơi dt. Áo mưa làm bằng lá cây hay bằng cỏ
tranh: Trời mưa thì mặc trời mưa, chồng tôi đi bừa
đã có áo tơi (cd).
áo trấn thủ dt. Áo ấm ngắn tay, quân lính mặc ở
vùng lạnh.
áo tứ thân dt. Áo dài phụ nữ xưa, có bốn vạt.

áp đảo đgt. Dùng sức mạnh để đè bẹp đối phương
tt. Hơn hẳn.

áo vét dt. Áo mặc bên ngoài theo kiểu Âu phục; P.
veste.
áo vét-tông dt. Áo vét đàn ông; P. veston.

áp lực dt. Sức ép.
áp-phe dt. Làm trung gian kiếm lời: P. affaire.

áo xiêm dt. 1- Quần áo đàn bà 2- Quần áo các quan
triều đình xưa: Áo xiêm buộc trói lấy nhau. Vào luồn
ra cúi, công hầu mà chi (K.).

áp sát đgt. Đến gần.

áo xống dt. Y phục phụ nữ Việt thời xưa (xống là
cai váy).
ào trgt. Nhanh dồn dập đgt. Xông tới, tiến mạnh
tới: Nước ào vào ruộng.
ào ào trgt. Nhanh và mạnh: Gió thổi ào ào.
ào ạt trgt. Thật nhanh, và mạnh tấn tới.

áp đặt đtg. Dùng sức mạnh đặt ra luật lệ bắt phải
theo.
áp giải dt. Mang phạm nhân đến trại giam.
áp kế dt. Dụng cụ đo áp suất.

áp-phích dt. Tờ quảng cáo lớn: P. affiche; A. poster.
áp suất dt. Áp lực trên một đơn vị diện tích.
áp-xe dt. Vết thương có mủ vì nhiễm trùng: P.
abcès.
át đgt. Lấp đi, đánh bạt đi: Mắng át đi.
át-pi-rin
aspirine.

dt. Thuốc trị nhức đầu, giảm đau: P.

au trgt. Màu đỏ tươi.
ảo tt. Không thực.
ảo ảnh dt. Hình ảnh không thực.
ảo giác dt. Cảm giác không thực, sai lầm.
ảo mộng dt. Mơ ước hão huyền, không thực tế.
ảo não tt. Đau khổ, buồn rầu.
ảo thuật dt. Trò nhanh tay, biến hóa, đánh lừa mắt
người xem.
ảo tưởng dt. Tưởng thế, nhưng không có thật.
ảo vọng dt. Mong ước không thực tế; viển vông.
ạo ực đgt. Cảm thấy khó chịu trong bụng.

áy tt. Khô héo, úa vàng: Một vùng cỏ áy bóng tà
(K.).
áy náy đgt. Lo lắng, không yên tâm.

