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bắt xâu đgt. Bắt dân phải làm một công viêc nặng
nhọc, mà không trả lương.

bấm huyệt đgt. Đặt ngón tay vào các huyệt trên cơ
thể để chữa bệnh.
bấm quẻ đgt. xch. bấm độn.

bặt trgt. 1- Hoàn toàn không có tin tức: Ra đi em
dặn, em dò; Qua sông rồi để chuyến đò bặt tin (cd.).
2- Im hẳn, lặng đi: Nghe tiếng mẹ về thằng bé đang
khóc bỗng bặt hẳn.

bầm dt. đph. 1- Mẹ tt. 1- Đỏ tím vì bị chạm mạnh:
Vết bầm ở da 2- Tức giận, ức lắm mà không tỏ ra
được: Bầm gan tím ruột.

bặt hơi tt. Không nghe tiếng, không nghe tin tức gì.
bặt tăm tt. Hoàn toàn không có tin tức gì cả.

bm . dt. 1. Tiếng thưa kính trọng đối với người
trên: Một điều thưa, hai điều bm (tng.). đgt. 1Thưa với người trên cách kính trọng: Bm quan lớn
2- Tự nhiên, trời phú cho: Bm sinh.

bặt tiếng tt. Hoàn toàn không nghe ai nói tới.
bặt tin tt. Hoàn toàn không có tin tức.
bặt thiệp tt. Lịch sự trong xã giao, nhanh nhẹn.

bm bạch đgt. Thưa lại rõ ràng.

bặt vô âm tín: tt. Hoàn toàn không có tin tức.

bm báo đgt. Thưa trình.
bm chất dt. Tính chất tự nhiên, vốn sẵn có: Bm
chất thường có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã
hội mà thay đổi.

bấc dt. 1- Ruột xốp của vài thứ cây nhỏ, thân cỏ
mọc thành bụi ở bờ ao, thường dùng làm tim đèn:
Đêm khuya rót đĩa dầu đầy, bấc non chẳng cháy,
oan mầy dầu ơi (cd.). 2- Sợi dẫn chất cháy để đốt
đèn cho sáng: Bấc dùng làm tim đèn 3- Gió lạnh thổi
từ phương đông bắc xuống vùng đồng bằng Bắc
Việt: Mưa phùn gió bấc. tt. Nhẹ: Thịt heo non, sao
không ngon không béo, tiếng bấc tiếng chì, chỉ héo
dạ em (cd.).

bm sinh tt. Tự nhiên đã có từ khi mới sinh ra.
bm tính dt. Tính vốn sẵn có từ khi mới sinh.
bm thụ tt. Được thụ hưởng do di truyền.
bm trình đgt. Trình bày với cấp trên việc mình
làm.
bẫm trgt. Nhiều: Ăn bẫm, Cày sâu cuốc bẫm.

bậc dt. 1- Nấc, cấp, bực: Thang có nhiều bậc. 2Địa vị cao thấp, ngôi thứ trong xã hội 3- Vị trí của
âm: Khoảng từ âm (nốt nhạc, giọng hát) này qua âm
kia.

bậm tt. To, mập chắc: Chồi bậm, bậm ngọn.

bậc cửa dt. Thanh gỗ ngang dưới khung cửa ra vào.

bấn tt. 1- Túng thiếu, túng ngặt: Độ này, hắn bấn
lắm 2- Bối rối: Bấn loạn.
bấn bíu đgt. Bận lắm.

bậc lương dt. Lương tính theo khả năng hay thâm
niên, có thứ bậc cao thấp khác nhau.
bậc thầy dt. Kẻ tài giỏi hơn người.

bấn loạn tt. Rối loạn: Tinh thần bấn loạn.

bậc thềm dt. Những bậc thang thường xây gạch hay
bằng gỗ, dùng để bước lên thềm nhà.

bần tt. 1- Nghèo khó: Cờ bạc là bác thằng bần
(tng.) 2- Hà tiện, hèn: Bần tiện; dt. Thứ cây thường
mọc gần nước, cũng gọi là cây đước: Cây bần ơi hỡi
cây bần, lá xanh không thắm, lại gần không thơm
(cd.).
bần bách tt. Nghèo túng, ngặt nghèo quá.

bấm đgt. Ấn đầu ngón tay hoặc đầu ngón chân vào
vật gì 2- Đếm bằng đốt ngón tay.
bấm bụng đgt. Cố chịu nhịn, nén lòng lại: Đau
cũng phải bấm bụng.

bần cùng tt. Hết sức nghèo túng, khổ cực.

bấm độn đgt. Đoán thời vận bằng cách bấm đầu
ngón tay cái lên các đốt ngón tay khác.

bần dân dt. Dân nghèo ở giai cấp cuối cùng.
bần đạo đdt. xch. bần tăng.
bần hàn tt. Nghèo nàn.

bấm gan đgt. Nén giận.
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bần hóa đgt. Làm cho nghèo túng.

bấng đgt. xch. Bứng: Bấng cây.

bần huyết tt. Bệnh thiếu máu.
bần khổ
nhượng

tt. Nghèo túng, âm

xưng hô khiêm

bầng đgt. xch. bừng.
bầng bầng tt. xch. bừng bừng.

bần nông dt. Nông dân nghèo.
bần nữ dt. Cô gái nghèo khổ: Bần Nữ Thán là một
tác phm văn vn, tác giả vô danh.

bậng tt. Một mớ: Bậng cỏ, bậng đất.

bần nhân dt. Người nghèo.

bấp bênh tt. trgt. Không chắc chắn, không vững
vàng, yên ổn: Công việc bấp ba bấp bênh.

bần sĩ dt. Kẻ trí thức nghèo.
bần tăng đdt. Kẻ tu hành nghèo 2- Tự xưng của
người tu hành, tỏ ra khiêm nhượng.
bần tiện tt. 1- Nghèo khó 2- Hèn kém, ti tiện: Tính
tình bần tiện.

bập đgt. Chém bằng dao, nhanh và mạnh: Bập sâu
vào thân cây..
bập bà bập bẹ xch. Bập bẹ.
bập bà bập bềnh thng. xch. bập bềnh.

bần thầntt. 1- Thờ thẫn, rã rượi, uể oải không muốn
làm việc: Cảm thấy trong người bần thần 2- Cảm
uồn bã.

bập bà bập bõm xch. bập bõm.
bập bập đgt. Tiếng gọi gà đến để cho gà ăn.
bập bẹ đgt. Nói không rõ tiếng, mới học nói: Bập
bẹ như trẻ lên ba (tng.).

bn tt. 1- Dơ: Ở bn thiếu vệ sinh 2- Bần tiện, keo
kiệt.

bập bềnh đgt. trgt. 1- Nổi trên mặt nước có sóng:
Thuyền bập bềnh trên sông 2- Trôi nổi nay đây mai
đó.
bập bõm đgt. trgt. Không chắc chắn, nhớ không
đầy đủ: Nhớ bập bõm đôi ba câu.

bn bụng tt. Hẹp hòi, keo kiệt.
bn quặng dt. Phần đất, chất dơ bám quanh kim
khoáng hay đá quý trong mỏ.
bn thỉu tt. 1- Nhơ nhớp. 2- Hẹp hòi, ti tiện, đáng
khinh.

bập bồng đgt.. tt. 1- Không vững, loạng choạng,
bấp bênh. 2- Thất thường.
bập bùng đgt. Tiếng trống vỗ bằng tay nghe đều
đều: Tiếng trống cơm bập bùng.

bận dt. 1-. Lần lượt, từng phen: Một ngày ba bận
trèo cồn, còn gì mà đẹp mà giòn với anh (cd) đgt. 1Mặc, vận: Bận áo, vận quần. tt. Mắc bận, không
rảnh: Hắn đang bận. đgt. 2- Vướng víu: Vướng bận
3- Có quan hệ đến: Điều này có làm bận đến anh
không.

bập bừng đgt. 1- Lửa cháy phát thành tiếng trước
gió mạnh 2- Sôi nổi.
bất dt. Chơi bài căn cứ trên tổng số nút ghi trên
quân bài, quá mười là thua: Chơi rút bất trgt. HV.
Không.
bất an tt. Không yên, không khoẻ: Long thể bất an.

bận bịu tt. Vướng vít, khó rời: Anh đi trả nợ nước
non. Xin đừng bận bịu vợ con ở nhà.(cd.).
bận cẳng tt. Mắc nhiều việc.
bận chân xch. bận cẳng.

.

bất biến tt. Không thay đổi.

bận lòng đgt.. Vướng vít ở trong lòng không quên
được.

bất bằng tt. Không công bằng
bất bình tt. Không bằng lòng, tức giận: Giữa đường
thấy chuyện bất bình chẳng tha (tng.).

bận rộn tt. Nhiều việc đang làm, không rảnh tay.
bận tâm xch. bận lòng.

bất bình đẳng tt. Không ngang bằng, không có giá
trị đồng đều.

bâng khuâng tt. Buồn buồn một cách vô cớ, vương
vấn, nhớ nhung.

bất bạo động dt. Không bạo động: Chính sách bất
bạo động do Thánh Gandhi đề xướng, chủ trương

bâng quơ tt. Mơ hồ, không rõ: Chuyện bâng quơ.
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không dùng sức mạnh vũ khí trong các cuộc tranh
đấu đòi công bằng xã hội.
bất can thiệp tt. Không can thiệp vào. không nhúng
tay vào: Chính sách bất can thiệp.

bất động tt. Không cử động, ở yên: Tóc tơ bất động
mảy may sự tình (K.).
bất động sản dt. Tài sản không rời đi được: Ruộng
đất, nhà cửa, cây cối đều là bất động sản.

bất cần đgt. Không cần.

bất giác trgt. Không tính trước, không nghĩ đến,
chợt xNy ra ngoài sự định trước: Bất giác tôi mới
nhớ tới anh.

bất cn tt. Không cNn thận.
bất cập đgt. Không bằng với: Lợi bất cập hại.

bất hạnh tt. Không may, xấu số: Kẻ bất hạnh.

bất câu đgt. Không câu chấp, không nề hà.

bất hảo tt. Không tốt: Loại những phần tử bất hảo.

bất chấp đgt. Không thèm để ý đến, không đếm xỉa
đến.

bất hiện hữu dt. Không có.

bất chính
tt. Không chính đáng, không ngay
thẳng: Thượng bất chính, hạ tắc loạn (tng.).

bất hiếu tt. Không hiếu thảo, trái đạo làm con: Tội
bất hiếu.

bất chợt trgt. Thình lình, đột nhiên, bỗng nhiên.

bất hòa đgt. Không hòa thuận: Vợ chồng bất hòa.
bất học tt. Không được học.

bất chuyển tt. Không chuyển động, không thay đổi,
không lay chuyển, cứ như cũ.

bất hợp tt. Không thích hợp.

bất cố liêm sỉ tt. Không biết nhục nhã, xấu hổ.
bất công tt. trgt. .Không công bằng.

bất hợp cách tt. Không hợp với cách thức.
bất hợp hiến tt. Không đúng với hiến pháp.

bất cộng đái thiên thng. Không đội trời chung.

bất hợp lý tt. Không hợp với lẽ, không đúng lẽ:
Phương pháp sản xuất bất hợp lý.
bất hợp pháp tt. Không đúng pháp luật: Tính cách
bất hợp ptáp.

bất cứ trgt. Không kể thế nào, không kể là gì.
bất di bất dịch tt. Không thay đổi.
bất diệt tt. Không thể bị tiêu diệt, không thể mất.
đi.

bất hợp tác đgt. Không cùng làm việc.
bất hợp thời tt. Không hợp thời.

bất dung đgt. Không dung thứ được.
bất đạt đgt. Không thành công, không đạt được
mục đích.
bất đắc chí tt. Không được như ý mình, chán đời vì
không đạt đươc chí hướng.
..
bất đắc dĩ trt. Cực chẳng đã, không thể đừng được.
bất đắc kỳ tử
ngột.

bất hợp thức tt. Không đúng thể thức.
bất hủ tt. 1- Không bị hư hỏng, mục nát; không bị
tiêu diệt. 2- Đặc biệt, hiếm có, hợp thời, giá trị mãi
mãi.
bất kể trgt. Không kể.
bất khả kháng tt. Không thể chống lại

thng. Chết bất thình lình, chết đột

bất khả phân tt. Không thể phân chia: Ruộng đất
bất khả phân.

bất đẳng tt. Không cùng đẳng cấp, không bằng
nhau.
bất định tt. Không yên ổn.

bất khả xâm phạm tt. Không thể xâm phạm:
bất kham tt. 1- Không chịu nổi, không làm nổi:
Việc ấy khó khăn quá, sức tôi chắc bất kham. 2- Khó
trị, không chịu nghe lời: Ngựa bất kham.

bất đồ trgt. Không định liệu được: Đang nắng bất
đồ đổ mưa.

bất khuất tt. Không bị khuất phục, không cúi đầu
hàng phục kẻ mạnh.
bất kỳ tt. Khi không ở đâu đến trgt. Không kể, bất
cứ: Bất kỳ ai, bất kỳ người nào.

bất đối tt. Không cân đối nhau.
bất đối tính dt. Tính không cân đối nhau.
bất đồng tt. Khác nhau: Bất đồng quan điểm.
bất đồng âm tt. Khác âm nhau.

bất ly thân tt. Luôn ở bên mình.
bất lịch sự tt. Không lễ độ, không giữ phép lịch sự:
Thái độ bất lịch sự.

bất đồng bộ tt. Không cùng nhịp bước.
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bất lợi tt. 1- Không thuận lợi: Tình thế bất lợi. 2Không có lợi: Cuộc buôn bán bất lợi.
bất luận trgt. Không kể, không suy đến: Bất luận
đối với ai, khi nào cũng nên giữ lễ độ.

bất tận tt. Mãi mãi không hết: Liên tu bất tận
(tng.).
bất tất trgt. Không cần phải như thế: Bất tất anh
phải lo về việc ấy.

bất lực tt. 1- Không đủ sức làm việc gì: Tỏ ra bất
lực trước vấn đề xã hội. 2- Mất hay không có khả
năng tình dục của đàn ông .

bất thành tt. Không thành tựu, không có kết quả:
Cuộc đảo chánh bất thành.
bất thành văn tt. Không viết thành văn bản: Luật
bất thành văn.

bất lương tt. Không tốt lành, gian xảo, trái với đạo
đức: Bọn bất lương phi nghĩa luôn làm điều xấu.
bất mãn tt. Không thỏa lòng, không được như ý:
Dân chúng càng ngày càng bất mãn với chế độ.
bất minh tt. Không rõ ràng.

bất thình lình trgt. Bất chợt, bỗng nhiên không ai
ngờ tới.

bất mục tt. Không hòa thuận: Bất hiếu bất mục
(thng.).

bất thông tt. Còn lúng túng, chưa trôi chảy: Câu
văn bất thông.

bất nệ đgt. Không kể đến, không nề hà: Rượu ngon
bất nệ bẹ sành, áo rách khéo vá hơn lành vụng may
(cd.).

bất thức thời tt. Không hiểu rõ thời thế.

bất thần trgt. Đột ngột, không biết trước: Bất thần
quân Pháp tấn công Vĩnh Long.

bất thường tt. Không bình thường: Việc xảy ra bất
thường.

bất nghi tt. HV. Không thích hợp: Đàn ông không
râu bất nghi, đàn bà không vú lấy gì nuôi con (tng.).

bất tiện tt. Không thuận lợi: Đường bị sửa nhiều
nơi, đi lại thật bất tiện.
bất tín tt. Không tin được.

bất nghì tt. Bất nghĩa, không hợp đạo lý.
bất nghĩa tt. xch. bất nghì.

bất tín nhiệm đgt. Không còn tin tưởng về nhiệm
vụ của ai: Bỏ thăm bất tín nhiệm.
bất tỉnh tt. Hết cảm thấy, không hay biết gì nữa, :
Bất tỉnh nhân sự.
bất toàn tt. Không toàn vẹn.

bất ngờ trgt. Không dè chuyện xNy ra.
bất nhã tt. Thiếu lễ độ.
bất nhân tt. Không có đức tính yêu thương của loài
người.
bất nhẫn đgt. Không nỡ làm ngơ.

bất trắc tt. Không liệu trước được, biến cố xNy ra
thình lình: Việc bất trắc.
bất trị tt. 1- Không thể dạy dỗ: Đứa trẻ bất trị. 2Không chữa lành được: Bệnh bất trị.
bất trung tt. Không trung thành.

bất nhất tt. Hay thay đổi: Tính tình bất nhất
bất như ý tt. Không được vừa ý, không vui lòng.
bất ổn tt. Không an tâm, không yên.
bất phân thắng bại tng. Không thắng, không thua,
ngang sức nhau
bất phục tt. Không phục tòng.

bất tuân đgt. Không nghe theo, không tuân phục:
Bất tuân thượng lệnh.
bất tuyệt tt. Không bao giờ dứt: Thao thao bất
tuyệt.
bất tử tt. Không chết, không mất tên tuổi trong lịch
sử: Nhân vật bất tử.

bất quá trgt. Chẳng qua, quá lắm là: Bất quá là anh
giận tôi.
bất quân tt. Không cân xứng, không đều: Thế bất
quân.
bất sinh bất diệt tng. Theo một thuyết nhà Phật,
vạn vật không có gì sinh ra hay mất đi, không sống
không chết.

bất tương ứng tt. Không cân đối nhau.
bất tường tt. Không tốt lành.
bất xâm phạm tt. Không xâm chiếm đất đai của
nhau: Hiệp ước bất xâm phạm.
bất ý tt. Bất thần, không đê ý.

bất tài tt. Không có khả năng , không thể làm được
gì: Bất tài, vô tướng (tng.).
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bật đgt. 1- NNy lên, bắn ra: Rễ cây bật gốc 2- Làm
nNy lên thật mạnh: Bật lò-xo (P. ressort), dây thun
hay dây cao su 3- Vọt ra, tóe ra: Ngón chân bị bật
máu 4- Làm tia sáng phát ra: Bật đèn 5- Làm tia lửa
bắn ra: Bật lửa 6- Phát ra: Bật cười; trgt 1- Giúp:
Tả phù hữu bật 2- Thấy rõ hẳn: Nêu vấn đề nổi bật
hẳn lên.
bật bông đgt. Làm hột bông bị tách rời và bắn ra.

bầu dục dt. 1- Thận, trái cật của người, của thú vật:
Bầu dục chấm mám cáy (tng.) 2- Có hình giống như
quả thận: Chơi bóng bầu dục.
bầu đèn dt. Phần bụng đèn chứa dầu.
bầu trời dt. Vòm trời.
bậu đdt. dt. Tiếng gọi thân mật vợ mình: Áo đen
năm nút viền tà, ai may cho bậu hay là bậu may
(cd.) đgt. Bám, đậu vào.

bật cười đgt. Phá lên cười đột ngột.
bật dậy đgt. Ngồi phắt lên.

bậu cửa dt. Thanh gỗ phía trên khung cửa, đối diện
với ngưỡng cửa.

bật đèn đgt. Làm cho đèn điện sáng.
bật đèn xanh đgt. Ngầm cho phép .

bậu tường dt. Tường thấp xây quanh vườn.

bật lửa dt. Máy tạo ra ngọn lửa: Bật lửa hay quẹt
máy.
bật ngửa đgt. 1- Lật ngửa một cách đột ngột 2tglg. Hiện rõ sự thật, hiểu ra, vỡ lẽ ra: Anh cứ nuôi
hy vọng mãi, bây giờ đã bật ngửa ra chưa?

bây đdt. Mày, chúng mày: Sống chết mặc bây tiền
thầy bỏ túi tt. Bậy bạ, làm liều, làm Nu: Đã trái lẽ
lại còn cãi bây.
bây bả tt. Kéo dài, khất lần, dai dẳng.

bật tung đgt. Hất mạnh ra.

bây by trgt. 1- Run rNy chân tay. Nó lạnh run bây
by 2- Nhất định chối, không nhận: Nó chối bây by.

bâu dt. Vải may cổ áo, dày và cứng: Vải bâu đgt.
1- Bu lại, xúm lại: Bâu như đỉa đói (tng.) 2- Đậu
vào: Máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đó (cd.).

bây chầy trgt. Đến giờ này,
bây chừ trgt. Bây giờ.

bấu đgt. Bám chặt bằng đầu ngón tay, nhéo, cấu
véo: Bấu má.

bây giờ trgt. Lúc này: Khi sang mẹ chẳng cho sang,
Bây giờ quan cấm đò ngang không chèo (cd.).

bây dai tt. Dài bằng này.

bây nhiêu tt. xch. bấy nhiêu: Bây nhiêu đó cũng đủ
rồi.

bấu víu đgt. Đeo dính.
bấu xé đgt. 1- Níu xé, cấu xé. 2- Rúc rỉa tiền
bạc:Bấu xé cha mẹ.

bây việc đgt. Bày chuyện ra làm, bới việc ra.

bấu xén đgt. Lấy bớt:: Hắn bấu xén hết cả số tiền
để đành của vợ.

bấy tt. 1- Yếu ớt, non yếu: Bé sơ sanh còn bấy lắm
2- Cua lột mai còn mềm: Cua bấy trgt. 1- Nát nhừ,
nát bấy: Bấy như tương 2- Dường ấy, nhường ấy:
Khéo vô duyên bấy là mình với ta (K.).

bầu dt. 1- Loại cây leo, có quả lớn, nấu ăn được 2Vật giống hình quả bầu: Bầu rượu túi thơ 3- Khối
chất chứa máu nóng: Bầu nhiệt huyết 4- Nói đàn bà
có thai: Mang bầu chịu tiếng thị phi, bầu không có
rượu lấy gì mà say (cd.) 5- Ông chủ gánh hát, người
dìu dắt các nghệ sĩ, tài tử: Ông bầu sô.
bầu bạn dt. Bạn bè.

bấy bá tt. Bừa bãi, không thứ tự.
bấy bớt tt. Èo uột, ốm yếu.
bấy chầy trgt. Bấy lâu, từ lâu: … Bõ khi mưa nắng
dãi dề, bõ công dậy sớm thức khuya bấy chầy...
bấy giờ trgt. Thuở ấy, hồi ấy, lúc ấy.

bầu bì dt. 1- Phụ nữ mang thai nhiều lần 2- Tiếng
mỉa mai để gọi ông bầu: Làm bầu bì.
bầu bĩnh tt. Mập mạp, tròn trịa.

bấy lâu trgt. Đã bao nhiêu lần rồi, lâu rồi: Tiếc
công trang điểm bấy lâu, trai tơ không gặp, gặp râu
ba chòm (cd.).

bầu cử đgt. xch. bầu: Cuộc bầu cử.

bấy nay trgt. Từ đó đến giờ : Bấy nay kẻ Việt người
Tần cách xa (K.).
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bấy nhiêu trgt. tt. Bằng ấy: Kể bao nhiêu lại đau
lòng bấy nhiêu (K.).

be he tht. Tiếng dê con gọi mẹ.

bầy dt. Lũ, bọn, đàn: Bầy cừu, bầy chim.

bé tt. 1- Nhỏ, mọn, vụn vặt, kém, ít tuổi: Ai ăn cau
cưới thì đền, Phận em còn bé chưa nên lấy chồng
(cd.) 2- Kich thước nhỏ hơn: Cá lớn nuốt cá bé.

bầy hầy tt. Dơ bNn.

bé bỏng tt. Nhỏ dại, ít tuổi.

bầy nhầy tt. Nhầy nhụa: Mỡ bầy nhầy.
bầy tôi dt. Tiếng gọi chung những người làm tôi,
làm quan đối với vua: Bầy tôi trung thành.

bé cái lầm thng. tt. Lầm to.
bé con dt. Đứa trẻ còn nhỏ dại.
bé dại tt. Ít tuổi, chưa khôn lớn.
bé hạt tiêu thng. tt. Còn nhỏ mà khôn lanh.

by đgt. 1- Nhấc lên với một cái đòn: Dùng đòn
by để by một tảng đá lớn 2- Mưu hại người khác
mất địa vị: Hắn nói xấu cốt ý by ông ta ra khỏi Hội
đồng.
by by xch. Bây bNy.

bé mọn tt. Bé nhỏ, địa vị thấp kém.
bé nhỏ tt. xch. bé.
bé thơ tt. Nhỏ dại: Tuổi bé thơ.
bé tí tt. Rất nhỏ: Bé tí ti.
bé tị tt. Nhỏ tí: Thân em bé tỉ tì ti, các bà các chị em
thì ở tay (câu đố).

bẫy dt. 1- Đồ dùng để lừa bắt thú: Bẫy chuột 2Mưu lừa hại người đgt. Làm cho mắc phải bẫy.
bẫy chông dt. Hầm có đặt bàn chông, thường dùng
để lừa bắt hay làm bị thương quân địch.
bẫy chuột dt. Bẫy dùng để bắt hay giết chuột.
bẫy cò ke dt. 1- Bẫy khá sơ sài dùng bắt chim, cầy
cáo 2- Mưu tầm thường lừa người ta: Bợm già mắc
bẫy cò ke (tng.).

bè dt. 1- Ghép gỗ, tre, nứa lại, thả trôi trên mặt
nước thành phương tiện chuyên chở: Bè gỗ là bè kết
các cây gỗ lớn với nhau. 2- Phe đảng: Kết bè kết
đảng 3- Trong một bài nhạc chia riêng cho mỗi
giọng hát hoặc mỗi nhạc cụ một phần, gọi là bè đgt.
Bành ra: Bè ra hai bên.

bẫy lưới dt. Có lưới, thường dùng bắt chim.
bẫy sập dt. Đào hầm sâu, lừa thú lớn sập hầm.

bè bạn dt. Nói chung những người chơi thân với
nhau.
bè bè tt. trgt. Vừa thấp, vừa choán hết bề rộng.

bậy tt. Sai, không đúng, lỗi, xấu: Làm bậy, nói bậy.

bè cánh dt. Nhiều người vào cùng phe với nhau,
giúp hay bênh nhau.

bậy bạ tt. Quá sai lầm, xấu hổ: Làm chuyện bậy bạ.

bè đảng dt. Nhiều người liên kết với nhau theo đuổi
một mục đích không chính đáng: Kết bè kết đảng
chống đối nhau.

be dt. 1- Bình nhỏ cổ dài, bụng tròn đựng rượu:
Cơi trầu be rượu mang ra trình làng (cd.) 2- Khúc
gỗ dài, gỗ cây 3- Tên loại xe lớn dùng để chở gỗ
cây: Xe be 4- Ván đóng thêm ở mạn thuyền để chở
thêm đồ: Be thuyền đgt. 1- Đắp bờ ngăn nước: Công
anh đắp đập be bờ, Để cho người khác đem lờ đến
đơm (cd.) 2- Đong lúa gian xảo: Bán đong buông,
buôn đong be (tng.) 3- Thuyền đi dọc theo hay men
theo sát bờ: Thuyền be theo bờ sông 3- Con dê kêu
be be tt. Mầu nâu nhạt: Mầu be (P. Beige).
be bét trgt. Nhiều lần, nhiều chỗ, lập đi lập lại:
Lấm be bét 2- Làm bài sai nhiều chỗ: Sai be bét, 3Say rượu tối ngày : Rượu chè be bét (tng.).

bè he trgt. Kiểu ngồi xếp chân lại đằng sau: Các bà
ngồi bè he binh xập xám.
bè lũ dt. Một đám người liên kết với nhau làm
chuyện xấu: Bè lũ gian thương.
bè nhè đgt. Nói giọng say rượu.
bè xè tt. Rộng bề ngang mà thấp, gần mặt đất: Cành
lá bè xè, váy bè xè.
bè xoè xch. bè xè.
bẻ đgt. 1- Dùng tay làm cho gãy nhỏ ra bằng cách
gập lại: Bẻ nát ra từng đoạn 2- Ngắt, hái làm cho rời
ra: Một tay em vịn mấy cành, quả chín thì bẻ, quả

be con chạch thng. Đắp thêm đất trên đê thành con
đê nhỏ để ngăn lũ.
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xanh thì đừng (cd.) 3- Vặn ngược: Bẻ tay để khóa
4- Điều khiển hướng đi: Bẻ bên phải, đừng quẹo
trái 5- Dùng lý lẽ để hỏi vặn: Bẻ lý 6- Chỉ trích
những điều nhỏ mọn: Bẻ hành bẻ tỏi.

bẻm mép tt. Nói nhiều nhưng chuyện chẳng ra đâu
vào đâu.
ben-den dt. P. benzene: Hóa chất thể lỏng, không
màu, dễ bay hơi, lấy từ than đá, tNy được dầu, mỡ,
sơn.

bẻ bai đgt. Bắt bẻ, chê bai;
bẻ bão đgt. Xoa nắn thật mạnh bắp thịt ở hai bên
sống lưng cho đỡ đau bụng: Đau bụng ai cần bẻ
bão.

bén đgt. 1- Dễ làm cho cháy, bắt lửa: Lửa gần rơm
lâu ngày cũng bén (tng.). 2- Bám, quyện vào nhau:
Bao giờ cho gạo bén sàng, cho trăng bén gió, cho
nàng bén anh (cd.) 3- Đã quen hay thân mật: Cầm
sắt bén duyên tt. Sắc: Dao bén dễ cắt;

bẻ gãy đgt. Làm cho lìa, cho gãy: Gái mười bảy bẻ
gãy sừng trâu (tng.).
bẻ ghi đgt. Quay ghi đường sắt xe lửa: Người bẻ
ghi (P. Aiguille).

bén duyên đgt. Trai gái đã yêu nhau.

bẻ hoa đgt. tglg. Hại đời người con gái.

bén gót trgt. Theo kịp sát bên.

bẻ họe đgt. Bắt bẻ hoạnh họe.

bén hơi đgt. Đã quen mùi hương, đã yêu nhau.

bẻ lái đgt. Cầm lái để điều khiển hướng đi: Bẻ lái
con tàu.
bẻ lẽ đgt. Bắt bẻ lại bằng lý lẽ.

bén mảng đgt. Tới gần.
bén mùi đgt. Quen mùi, quen với món ăn.
bén rễ đgt Rễ đã ăn xuống đất: Đó với đây như cây
bén rễ, anh không thương mình, há dễ thương ai
(cd.).
bén tiếng đgt. Quen tiếng nói của nhau, đã hiểu
nhau: Quen hơi, bén tiếng.

bẻ quặt đgt. Dùng sức mạnh để bẻ ngược ra hướng
khác.
bẻ quế đgt. Được trúng tuyển kỳ thi: Một mai bẻ
quế thêm cung, bõ công đèn sách văn phòng bấy lâu.
(cd.).

bèn trgt. Nhân khi ấy, liền ngay lúc ấy: Thấy tai nạn
bẽ đgt. Xấu hổ, ngượng: Bẽ mặt quá.
bẽ bàng tt. Cảm thấy ngượng ngùng , mắc cỡ.

bèn giúp đỡ.

bẽ mặt tt. Xấu hổ: Khôn lanh làm bẽ mặt người,
đến khi bẽ mặt người cười khôn lanh (cd.).

bẽn lẽn tt. Thẹn thò.
bẹn dt. Háng.

bẹ dt. Phần cuống lá lớn ôm lấy thân cây để bọc
mầm non và hoa trái, không có cành: Bẹ chuối, bẹ
cau.

beng beng dt. Tiếng động phát ra khi gõ thanh la.

bẹ mèo dt. Bẹ cau còn non.
bẹ mo dt. Bẹ cau khô.

béng trgt. Ngay lập tức, Tức thì: Quên béng đi mất.
beo dt. Giống báo nhỏ tt. Gầy, nhăn da: Nào khi
anh bủng, anh beo, tay bưng chén thuốc, tay đèo múi
chanh (cd.).

bem tt. xch. bí mật.
bem bép tht. Tiếng nổ nhỏ khi rang đậu hay rang
mè.

béo dt. Chất nhiều dầu mỡ tt. 1- Nhiều mỡ, mập.
2- tglg. Được nhiều lợi: Một mối lợi rất béo đgt.
Ngắt, véo với hai đầu ngón tay: Béo tai.
béo bệu tt. Béo phì mà da thịt không chắc.

bèm nhèm tt. Không đứng đắn, đàng hoàng: Ăn nói
bèm nhèm.
bẻm tt. Hay phát biểu, thích nói: Bẻm mép nói
nhiều.

47

TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

béo bở tt. Được lợi nhiều: Được món béo bở.

bẻo đgt. Ngắt một chút xíu với hai đầu ngón tay:
Bẻo một miếng bánh.
bẻo lẻo tt. Lẻo mép. Hay nói, mau miệng, bép xép
không kín đáo.

béo bụ tt. Trẻ em mập tròn trịa, bụ bẫm.
béo mắt tt. trgt. Ngủ đầy đủ, ngủ nhiều thỏa thích,
béo mập tt. To lớn, mập mạp.

bẻo mép tt. xch. Bẻo lẻo.

béo mép tt. Nói nhiều, làm ít.
béo mỡ tt. Hay bông đùa, không làm được gì.

bẹo đgt. Béo. 1- Lấy một ít bằng hai đầu ngón tay:
Bẹo chút xôi 2- Véo, béo: Bẹo má, bẹo tai, bẹo đùi.

béo mum múp tt. Mập tròn.
béo ngấy tt. Có nhiều mỡ đến phát ngấy: Miếng thịt
béo ngấy.

bép xép tt. Hay nói việc người khác, lẻo mép.

béo phệ tt. Mập phì, lùn, bụng bự.

bẹp tt. 1- Xẹp xuống: Quả bóng bị bẹp. 2- Chỉ
người nghiện a phiến: Đám người nghiện a phiến
còn gọi là làng bẹp.
bẹp dí (gí) tt. Rất bẹp: Mũi bẹp dí (gí).

béo phì tt. Béo và mập ra.
béo phị tt. xch. béo phệ.
béo sưng tt. Ăn cho béo nhưng lười biếng: Béo
sưng béo sỉa.

bẹp dúm xch. Bẹp dí (gí) lại một cách méo mó:
Cái xe bị bẹp dúm bẹp dí lại.

béo tốt tt. Mập mạnh.
béo tròn tt. Mập tròn: Béo tròn trùng trục.

bẹp tai dt. Danh từ để chỉ người ghiền á phiện, vì
nằm nghiêng hoài một phía để hút nên tai bị bẹp:
Dân bẹp tai.

bèo dt. Thứ cây nổi trên mặt nước, rất dễ trôi, dùng
làm thức ăn cho heo hoặc để làm phân bón gọi là
phân xanh: Bới bèo ra bọ (tng.) tt. Chỉ số phận long
đong, bấp bênh: Lênh đênh duyên nổi phận bèo,
tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi (cd.).

bét. tt. Chót, sau cùng: Hạng bét. 2. Nát nhừ, hư
hỏng: Nát bét trgt. 1- Sai hết, không đúng: Bài toán
sai bét 2- Công việc không hoàn hảo: Việc hỏng bét
3- Thiếu nhiều, không đủ: Thiếu bét.
bét be xch. Be bét.

bèo bọt dt. Nhỏ nhoi hèn mọn, bấp bênh vô định:
Bèo bọt nổi trôi trên mặt nước.
bèo cái dt. Giống bèo có lá lớn bằng đầu ngón chân
cái, hình dáng như cái quạt, nấu cho heo ăn.

bét nhè tt. Say mèm.

bèo cám dt. Giống bèo lá nhỏ li ti như cám.

bẹt tt. trgt. Bẹp. Xẹp xuống, thấp xuống: Đứng bẹt
chân.

bèo dâu dt. Giống bèo lá rất nhỏ trông giống hoa
dâu, nấu cho heo ăn hoặc làm phân bón rất tốt.
bèo mây tt. Bấp bênh, vô định, lênh đênh: Vẻ chi
chút phận bèo mây (K.).

bê dt. Bò còn nhỏ, bò con: Bê bú bò đgt. 1- Mang
bằng hai tay đưa ra phía trước mà không nhấc cao;
2- Mang đi, lấy đi mất : Trộm vào nhà bê hết áo
quần tt. Bề bộn, chưa xong: Công việc còn bê ra đó.
bê bê tt. Dính chất dơ bNn, nhơ nhớp: Chân mình thì
lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người (tng.).

bèo Nhật Bản dt. Còn gọi là bèo tây, lục bình hay
lộc bình, cuống lá phồng lên giống lọ lộc bình, hoa
tím nhạt: Bèo Nhật Bản khác với cây bông súng.
bèo nhèo tt. Nhầu nát, mềm nhũn, nhiều vết nhăn:
Quần áo bèo nhèo.

bê bết tt. 1- Dính nhiều chất dơ, dính bùn 2- Quá
nhiều việc phải làm, chưa xong đến đâu: Công việc
còn bê bết lắm.

bèo ong dt. Thứ bèo lá nhỏ cuốn lại như hình tổ
ong.
bèo tấm dt. Bèo lá nhỏ như hạt tấm, màu lục, mọc
rất mau và có nhiều ở ao hồ Việt Nam.

bê bối tt. Không có thứ tự, rắc rối, xấu xa.
bê-rê dt. Thứ mũ nỉ không vành: P. beret.
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bê-ta dt. 1- Chữ thứ nhì trong mẫu tự Hy Lạp: P.
bêta. 2- Tia bê-ta, tia phóng xạ cao năng lượng của
âm điện tử như tia X.

bề sâu dt. 1- Chiều từ trên mặt xuống dưới đáy 2Tư tưởng thiếu bề sâu.
bề sề tt. To lớn. mập nặng: Con heo nái bề sề.

bê tha tt. Phóng đãng, không lề lối: Sống cuộc đời
bê tha.

bề tôi dt. Bầy tôi, các quan lại trong thể chếquân
chủ xưa.

bê-tông dt. P. Béton; cát, đá nhỏ trộn với xi-măng
có lõi sắt để xây cất: Bê-tông cốt sắt .

bề thế dt. Có thế mạnh: Gia đình bề thế.
bề trên dt. Người trên, người có địa vị cao, bậc
trên.

bê trễ đgt. Bỏ bê công việc chậm trễ, kéo dài mãi
không xong: Để công việc bê trễ.
bê trệ đgt. Chưa xong, chưa dứt khoát.

bề trong dt. 1- Bề kín ở phía trong, trái với bề ngoài
2- Phần thực, phần cốt lõi của cái gì: Trông hắn, ai
cũng tưởng hắn giàu, nhưng sự thực, bề trong không
có gì.

bế đgt. Ôm, ẵm: Bế con; HV. đgt. Đóng lại, bít lại:
Bế môn tạ khách (đóng cửa không tiếp khách; Bế
tắc.

bể dt. Biển, vùng rộng có nước mặn: Tìm em như
thể tìm chim, chim ăn bể bắc, anh tìm bể đông (cd.)
2- Chỉ tình cảm tràn đầy, chứa chan như bể: Bể ái 3Hồ nhỏ xây bằng gạch nuôi cá hoặc chứa nước: Bể
cá, bể bơi đgt. Vỡ ra từng mảnh: Chén bị bể.
bể bầu dt. tglg. Sanh đẻ: Bà ấy vừa bể bầu.

bế bồng đgt. xch. bồng bế.
bế mạc đgt. Hạ màn, hết buổi diễn, hết buổi nhóm
họp: Hội chợ đã bế mạc.
bế quan đgt. Đóng cửa ải, không giao tiếp với nước
ngoài: Bế quan tỏa cảng.
bế tắc tt. Không thông, bít nghẹt: Đường lối chính
trị bế tắc.

bể bơi dt. Hồ nước để tắm và bơi lội.
bể cả dt. Biển lớn: Bể cả mênh mông.
bể cạn dt. Hồ nhỏ xây bằng vôi gạch dùng chứa
nước nuôi cá và cây kiểng: Bể cạn với hòn non bộ
trước sân nhà.

bề dt. 1- Kích thước một vật, còn gọi là chiều. Thí
dụ như chiều dài, chiều cao, chiều rộng, chiều dày:
Bề dài, bề cao, bề rộng, bề dày 2- So sánh về
phương diện, khả năng: Hơn bề này, kém bề kia 3Yếu tố, khía cạnh: Người ta đi cấy lấy công, tôi nay
đi cấy còn trông nhiều bề 4- Nỗi niềm: Đau đớn
trăm bề.
bề bề tt. Thật nhiều, khắp nơi đều có: Ruộng bề bề
không bằng nghề trong tay (tng.).

bể dâu dt. Bể bồi thành ruộng dâu, chỉ cuộc đời
biến đổi bất thường: Trải qua một cuộc bể dâu
(Kiều).
bể Đông dt. Tên phần bể dọc theo bờ biển nước
Việt Nam: Dã tràng xe cát bể Đông, Nhọc lòng mà
chẳng nên công cán gì (cd.).

bề bộn tt. Nhiều và không thứ tự: Công việc bề bộn.
bề cao dt. Chiều từ dưới lên trên.

bể hoạn dt. Đời làm quan, có thể lên xuống thay
đổi, như thủy triều trong biển.

bề dày dt. Khoảng cách giữa hai lớp của một vật,
thể đặc: Bề dày của vỏ trái đất trên lục địa khoảng
40 cây số.

bể khơi dt. Phần biển xa bờ, tận ngoài khơi: Mịt mù
bể khơi, biết đâu là bờ bến.

bể chìm dt. Hồ chứa nước mưa xây ngầm dưới đất.

bể nước dt. Hồ xây hoặc thùng lớn bằng thép dùng
để chứa nước.
bể nghể tt. đph. Đau nhức rã rời: Đau bể nghể.

bề dưới dt. Phía dưới; địa vị thấp kém.
bề mặt dt. 1- Bề trên mặt của một vật gì 2- Bề,
phía hay hướng bên phải.

bể tắm dt. Bồn chứa nước để tắm.

bề ngoài dt. Phần nhìn thấy được: Xét đoán bề
ngoài.

bễ dt. Dụng cụ bơm không khí thổi cho lửa cháy
của thợ rèn: Phì phò như bễ lò rào (tng.).

bề sau dt. Phần phía sau.
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bên trong dt. Phía, phần mình không thấy.

bễ nghễ tt. đgt. Rình rập, ngấp nghé muốn lấy: Bễ
nghễ thần khí có nghĩa là rình cướp ngôi vua.

bến dt. 1- Chỗ thuyền, tàu đậu hay cặp vào: Trên
bến dưới thuyền (tng.) 2- Chỗ có lối xuống sông để
tắm rửa, giặt quần áo hoặc gánh nước đem về 3- Nơi
các chuyến xe chuyên chở hành khách tụ tập để
khách lên hoặc xuống: Bến xe đò.

bệ dt. 1. Chỗ xây cao để tượng thờ hoặc nơi dành
cho vua ngồi đgt. 1- Di chuyển vật nặng 2- Áp dụng
không thích đáng: Bệ nguyên lý thuyết lỗi thời vào
việc phát triển kinh tế tt. Nhức mỏi, rã rời: Bệ vai.
bệ hạ dt. Tiếng quan lại xưng hô với vua: Muôn tâu
bệ hạ.

bến bờ dt. Một nơi mong ước nhắm đi tới: Bến bờ
tự do.
bến đò dt. Chỗ đò thuyền chở hành khách đậu.

bệ kiến đgt. Vào yết kiến vua, vào chầu vua: Xin bệ
kiến.

bến mê dt. Theo truyền thuyết, nơi này làm cho linh
hồn người chết quên hết chuyện trên đời.

bệ ngọc dt. Chỗ vua ngồi để các quan chầu: Tiếng
cũ gọi bệ ngọc là ngôi vua hay nhà vua.
bệ rạc tt. Lôi thôi, dơ dáy.

bến tàu dt. Chỗ tàu đậu, còn gọi là cảng như
thương cảng hay hải cảng.

bệ cửa dt. Bậc thềm trước cửa.

bến xe dt. Chỗ xe đậu.

bệ rồng xch. bệ ngọc: Thành liền mong tiến bệ
rồng (Chinh Phụ Ngâm).

bền tt. Vững chắc, dùng được lâu ngày: Ăn chắc
mặc bền (tng.) 2- Dẻo dai, lâu mệt.

bệ sệ tt. Béo phệ, nặng nề.
bệ vệ tt. Nghiêm trang oai vệ.

bền bỉ tt. Kiên nhẫn, không nản chí, kiên trì, chịu
đựng lâu.

bệch tt. trgt. Nhợt nhạt như mới ốm dậy: Da trắng
bệch.

bền chặt tt. Bền vững và chặt chẽ, tồn tại lâu dài.

bên dt. 1- Phía này, phía kia 2- Hai phía đối
nghịch nhau: Sông Thương nước chảy đôi dòng, biết
rằng bên đục, bên trong, bên nào (cd.) 3- Hai phía
chống lại nhau: Bên ta, bên địch 4- Hai phía cùng
quan trọng như nhau: Bên tình, bên hiếu; tt. Sát
cạnh: Phòng kế bên; gt. Ở nơi khác: Giặc bên Ngô
không bằng bà cô bên chồng (tng.).

bền gan tt. Không nề gian nguy, thử thách, quyết
tâm tiến tới đích.

bền chí tt. Không thay đổi ý chí .

bền lòng tt. Không thay lòng đổi dạ, bền vững trong
lòng.
bền vững tt. Tấm lòng bền vững, không thay đổi.
bển dt. Tiếng miền Nam chỉ bên ấy: Đi về bển.

bên bị dt. Phía bị cáo, bị thưa kiện.
bện dt. Kết dây, nhiều sợi nhỏ quấn chặt lại với
nhau thành một sợi dây lớn chắc chắn hoặc thành
một vật dụng: Bện thừng, bện chão, bện võng.

bên cạnh tt. Kề sát, sát cạnh: Nhà bên cạnh.
bên dưới tt. Phía dưới.
bên hữu trgt. Phía tay mặt.
bên lẻ dt. Phía số lẻ.
bên lề trgt. Phía ngoài rìa đường.

bênh đgt. Dùng lời che chở, chống đỡ, nhằm bảo vệ
người khác.

bên mặt trgt. xch. bên hữu.

bênh vực đgt. Tận tình che chở, bảo vệ và ủng hộ
người nào hay việc nào mà mình cho là hợp với lẽ
phải.

bên ngoại tt. Phía bà con bên mẹ.
bên nguyên dt. Phía người thưa kiện.
bên nội tt. Phía bà con bên cha.
bên nớ trgt. Phía bên ấy.

bềnh trgt. Nổi trên nước: Nổi lềnh bềnh.

bên tả dt. Phía tay trái.

bềnh bệch tt. Màu trắng nhợt.
bềnh bồng tt. Trôi nổi.

bên trên tt. Phía ở cao.
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bêu đgt. Phơi bày ra cho mọi người trông thấy:
Đừng bêu xấu người khác.
bêu diếu đgt. Nói xấu ai trước đám đông để mọi
người cười chê.

bệnh dt. 1- Đau ốm, sức khoẻ không tốt hoặc có
chứng tật: Bệnh quỷ thuốc tiên (tng.) 2- Thói quen,
chứng hay tật không tốt: Hắn có bệnh hay khoe
khoang.

bêu đầu đgt. Treo đầu người bị tội chết chém ra
trước công chúng.

bệnh căn dt. Gốc rễ, nguyên nhân gây ra bệnh.
bệnh chứng dt. Triệu chứng hay dấu hiệu phát khởi
của bệnh.

bêu xấu đgt. 1- Phơi bày lỗi lầm hay điều gì không
tốt của người khác ra cho mọi người biết 2- Có hành
vi xấu xa, khiến người thân trong gia đình, họ hàng
bị mang tiếng: Con hư bêu xấu cha mẹ.

bệnh dịch dt. Bệnh dễ lây, truyền nhiễm, có thể
gây chết chóc cả một vùng: Dịch cúm.
bệnh hoạn dt. Bệnh tật và hoạn nạn, đau yếu nhiều
ngày tt. Không được lành mạnh bình thường: Tư
tưởng bệnh hoạn.

bều tt. khgd. Nổi trên mặt nước lều bều.

bệnh lý dt. Nguyên nhân, trạng thái của bệnh.

bệu tt. Bắp thịt không chắc, mềm nhão: Mặt bệu ra
vì ngủ nhiều.

bệnh lý học dt. Môn học nghiên cứu về bệnh lý,
bao gồm nguyên nhân và triệu chứng của bệnh; P.
Pathologie.

bi dt. P. bille; 1- Viên tròn nhỏ, bằng đá, bằng thủy
tinh cho trẻ em chơi: Chơi đánh bi 2- Viên tròn nhỏ
bằng thép dùng làm trơn ổ máy tt. Hoàn cảnh đáng
thương tâm: Hắn độ này bi lắm.

bệnh nhân dt. Người có bệnh.
bệnh tật dt. Bệnh và tật, tình trạng đau ốm nói
chung.
bệnh thời khí dt. Bệnh cảm cúm do thời tiết thay
đổi đột ngột.

bi-da dt. P. Billiard; Trò chơi dùng gậy thọc những
quả banh cứng gồm có 3 trái trên mặt bàn bọc vải
nỉ, theo luật chơi định sẵn.
bi-da lỗ dt. A. Pool game; trò chơi dùng gậy thọc
những quả banh cứng gồm có 15 trái khác màu để
cho rơi vào lỗ theo luật chơi định sẵn.

bệnh tình dt. Tình trạng bệnh tật của người bệnh.
bệnh trạng dt. Trạng thái của bệnh.
bệnh tưởng dt. Tưởng tượng bị bệnh do trạng thái
tinh thần của người không đau ốm.

bi ai tt. Buồn thảm ai oán: Lời bi ai.

bệnh viện dt. Nhà thương lớn, có phương tiện điều
trị nhiều bệnh nhân.

bi ba bi bô đgt. 1- Trẻ em mới tập nói 2- Nói lớn
và ấp úng trong miệng, không nghe rõ.

bệnh xá dt. Nhà thương nhỏ.

bi ca dt. Bài ca tỏ nỗi thương xót.
bi cảm tt. Thương xót và xúc động.

bếp dt. 1- Nơi nấu nướng, sửa soạn bữa ăn cho gia
đình 2- Cấp bậc Binh nhất trong quân đội thực dân
Pháp 3- Dụng cụ đun nấu: Bếp điện, bếp ga, bếp
than. 4- Người nấu ăn chính ở nhà hàng: Đầu bếp;
A. Chief cook.

bi đát tt. Buồn thảm, đau xót.

bếp núc dt. Nói chung về việc nấu nướng: Trông
coi việc bếp núc.

bi hài kịch dt. Vở kịch vừa khôi hài, vừa buồn
thảm.

bếp nước dt. xch. bếp núc.

bi hoài tt. Buồn nhớ: Mối bi hoài, nỗi bi hoài.

bi chí dt. Mộ bia có khắc chữ.
bi-đông dt. P. Bidon: Bình đựng nước uống mang
theo người khi đi đường xa.

bi hoan tt. Buồn vui lẫn lộn: Bi hoan mấy nỗi đêm
chầy trăng cao (Kiều).

bết tt. Bị dính khá nhiều một chất gì đó: Áo bết hồ,
giày bết bùn 2- Đuối sức vì bận nhiều việc: Hắn có
vẻ bết lắm rồi.

bi hùng tt. Vừa hùng tráng, vừa thương tâm.
bi khúc dt. Bài thơ truyền cảm.

bệt trgt. Sát xuống đất: Ngồi bệt xuống đất.
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bi kịch dt. 1- Vở kịch thương tâm và buồn thảm 2Điều gây ra sự buồn khổ: Vợ chồng ly dị là bi kịch
cho con cái.

bí truyền tt. Truyền lại bí quyết riêng cho những
người trong phái, trong đạo hoặc trong gia đình biết
mà thôi.

bi khổ tt. Buồn khổ.

bí tử tt. Hột ở trong trái như cây cam, mãng cầu:
Cây hiển hoa bí tử là cây ra hoa, kết trái và hột ở
trong trái.
bì dt. 1- Bao đựng đồ vật: Bì gạo; bao bì 2- HV.
Da: Bì heo, giò bì 3- Đồ đựng vật để cân: Cân trừ bì
ra nhé đgt. So sánh: Phong lưu phú quý ai bì
(Kiều).

bi ly tht. dt. Tiếng trống chiêng trong đám rước:
Tùng bi ly.
bi lụy tt. Thương tâm đầy nước mắt.
bi quan tt. Chán đời, xem việc đời có nhiều chuyện
buồn hơn là chuyện vui: Hãy vui sống đừng bi
quan.

bì bạch đgt. Đi chậm chạp tt. Tiếng vỗ: Vỗ bì bạch.

bi thảm tt. Buồn rầu thê thảm.

bì bì tt. Nặng nề, lầm lì: Áo tươm tươm rách, mặt bì
bì nhăn (Nhị Độ Mai).
bì bịch tt. Nặng nề, đầy bụng.

bi thu tt. Buồn với cảnh vật tiêu điều mùa thu.
bi thương tt. Buồn thảm xót xa.
bi tráng tt. Bi ai và hùng tráng.

bì bõm trgt. Đi từng bước dưới nước cạn: Lội bì
bõm.

bi văn dt. Bài văn trên bia.

bì kịp trgt. Sánh kịp: Không ai có thể bì kịp.
bí dt. Loại cây dây leo cùng họ với bầu, có thể nấu
ăn được: Khi xưa ăn đâu ở đâu, bây giờ có bí chê
bầu rằng hôi (cd.) tt. 1- Bế tắc, không thông: Bí tiểu
2- Gặp khó khăn, không hanh thông: Quân tử nhờ
trời qua vận bí (Thơ cổ).

bì quyện tt. HV. Mỏi mệt, rã rời tay chân.

bí n tt. Giấu kín: Việc bí n.

bì thư dt. Bao thư, phong thư: Phong bì.

bí beng đgt. Lăng nhăng, phá rối, gây rắc rối.
bí bét đgt. Gây ra chuyện, nói lảm nhảm: Rượu say
bí bét.
bí bơ đgt. xch. bí beng.

bỉ trgt. HV. Kia, cái kia, người kia, bên kia, trái với
thử là bên này, cái này: Phong ư thử, sắc ư bỉ, nghĩa
là hơn bên này, kém bên kia đgt. Khinh thường.

bì khổng dt. Lỗ rất nhỏ ở vỏ cây, ở da như lỗ chân
lông để thông hơi.
bì sì tt. Không hay cười nói, lầm lì, ít nói.

bỉ báng đgt. Chê bai, nhạo báng, khinh rẻ ai.
bỉ lận tt. Keo kiệt tiền của.

bí danh dt. Tên giả, tên tự đặt để bí mật hoạt động.
bí đao dt. Loại bí quả lớn, hình dài, ruột trắng,
thường dùng để nấu canh, làm mứt.

bỉ lậu tt. Thô bỉ, quê mùa.

bí đỏ dt. Còn gọi là bí ngô hay bí rợ, thuộc họ bầu
bí, thường trái lớn hình cầu dẹt, vỏ có khía, thịt mầu
vàng, nấu ăn vị ngọt: A. Pumpkin.

bỉ mặt tt. Làm xấu mặt, khinh thường, coi rẻ.

bí hiểm tt. Khó hiểu, hóc hiểm, rất kín đáo.
bí mật dt. Giữ rất kín không lộ ra ngoài: Bí mật
quân sự.

bỉ ổi tt. Thấp hèn, xấu xa đáng khinh bỉ.

bỉ nhân đdt. dt. Tôi, tiếng tự xưng một cách nhún
nhường.
bỉ phu dt. Người đàn ông thô lậu, thấp hèn.
bỉ sắc tư phong thng. Cái bên kia thua kém (bỉ
sắc), cái bên này trội hơn (tư phong); được bề này,
mất bề kia: Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen
thói má hồng đánh ghen (Kiều).

bí ngô dt. xch. bí đỏ.
bí quyết dt. 1- Cách làm đặc biệt có kết quả tốt,
được giữ kín 2- Phép đặc biệt hiệu nghiệm, ít ai biết.
bí rợ dt. xch. bí đỏ.

bỉ thử tt. Kia, này; tùy thời, tùy lúc.
bỉ vỏ dt. tglg. Ăn cắp, móc túi: Bỉ Vỏ là tựa đề cuốn
tiểu thuyết của Nguyên Hồng nói về giới giang hồ,
móc túi ở Hải Phòng.

bí tỉ đgt. Uống rượu quá say: Say bí tỉ.
bí thư dt. Thư ký giữ những văn kiện bí mật, thư ký
riêng: Tiếng miền Nam gọi bí thư là bí thơ.
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bìa dt. 1- Giấy dày để đóng ngoài tập sách, tập vở:
Trách ai ăn giấy bỏ bìa (cd.) 2- Vỏ cây gỗ 3- Mép,
rìa, biên: Bìa rừng.

bĩ tt. HV. Xấu, bế tắc.
bĩ cực tt. ( bĩ là xấu, bế tắc, cực là cuối cùng, hết)
Vận xấu đã hết: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai
(tng.).
bĩ cực thái lai thng. Hết vận xấu đến vận tốt.

bịa đgt. Đặt bày ra, dựng đứng chuyện không có:
Bịa chuyện để vu khống người.

bĩ vận dt. Số phận lận đận, không hanh thông.

bịa đặt đgt. Đặt chuyện không có thực.

bị dt. 1- Túi có quai đựng đồ: Đâm bị thóc, chọc bị
gạo (tng.) 2- Bên bị kiện: Bị cáo 3- khgd. Đề phòng,
phòng giữ: Phòng bị 4-khgd. Đầy đủ: Trang bị đgt.
Phải chịu, mắc phải: Bị phạt, bị đày.

bích báo dt. Báo dán hoặc treo trên tường: Báo
tường.

bị án dt. Người đã có án.

bích chương dt. Giấy quảng cáo dán trên tường.

bị can dt. Người bị tình nghi có dính líu đến một tội
hình.

bích họa dt. Hình vẽ trên tường.

bị cáo dt. Người bị thưa ra tòa xét xử: Nguyên cáo
làm đơn đưa bị cáo ra tòa.

bích thủy dt. Nước biếc.

bích dt. HV. Tường, vách tt. Màu xanh biếc.

bích ngọc dt. Ngọc xanh biếc rất quý.
bích-quy dt. P. biscuit: Banh quy.

bị chú đgt. Chú thích, dẫn giải thêm cho đầy đủ.
bị động đgt. Bị chi phối bởi những tác động bên
ngoài, bị lôi cuốn.

bịch dt. 1- Một thứ bồ dùng đựng thóc ở thôn quê:
Bởi anh chăm việc canh nông, Cho nên mới có bồ
trong bịch ngoài (cd.) 2- Một gói nhỏ: Bịch cơm sấy
đgt. Nắm tay lại đấm: Bịch cho hắn mấy cái trgt.
Tiếng người bị ngã hoặc tiếng vật rơi mạnh xuống
đất: Rơi bịch một cái.
biếc tt. Xanh thẫm: Thành xây khói biếc, non phơi
bóng vàng (K.).

bị đơn dt. Bên bị người ta kiện, trái với nguyên
đơn.
bị gậy dt. (Bị và gậy), chỉ người ăn mày, ăn xin.
bị thịt tt. (Bị đựng thịt) nghb. ám chỉ sự vô dụng,
không có đầu óc, đần độn.
bị trị tt. Bị người khác cai trị: Dân tộc bị trị.
bia dt 1- P. bière Rượu nhẹ có hơi ga dùng giải
khát, còn gọi là la-ve: Cốc bia, quán bia, chai la-ve
2- Tấm đá khắc tên người, truyện cổ, văn thơ để
xưng tụng một việc gì hoặc một người nào: Bia Tiến
Sĩ, mộ bia 3- dt. Đích để tập bắn.

biếm đgt. 1- Chế nhạo: Biếm họa 2- Giáng xuống;
đổi đi xa.
biếm họa dt. Tranh vẽ có ý chế nhạo, châm biếm.
biếm truất đgt. Cách chức, bãi chức và đày đi nơi
khác..

bia chai dt. Rượu bia đựng trong chai thuỷ tinh.
bia đá dt. Tấm bia làm bằng đá khắc chữ.
bia lon dt. Rượu bia đóng kín trong những lon
nhôm.

biên dt. 1- Mép, rìa tấm lụa: Lụa tốt xem biên,
người hiền xem tướng 2- Đường vẽ dọc hai bên sân
banh; Ném quả banh từ hai bên đường biên. 3- Cạnh
của bàn cờ tướng 4- Ranh giới một nước với các
nước khác: Biên thùy, biên cảnh, biên cương đgt. 1Viết: Biên thư 2- Ghi chép để lưu trữ hay tham
khảo: Biên tên vào sổ.

bia hơi dt. Rượu bia để trong thùng, không đóng
hộp.
bia miệng dt. Dư luận truyền miệng thế gian lâu dài
từ đời này sang đời khác: Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ (cd.).

biên ải dt. Cửa ải ở biên giới.
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biên bản dt. 1- Giấy tờ ghi nhận sự việc xNy ra của
nhân viên công lực 2- Thư ký ghi chép sự việc và
kết quả buổi họp: Biên bản buổi họp.

biến âm dt. Tiếng phát ra mới được tạo thành do
đọc khác đi: Chữ sum là biến âm của sâm. đgt. Thay
đổi âm thanh, hay giọng.

biên cảnh dt. Nơi biên giới, chỗ giáp ranh hai
nước.

biến cách đgt. Thay đổi cách thức.
biến cải đgt. Biến đổi, cải cách: Biến cải lối sống.

biên chép đgt. Ghi chép lại trên giấy những điểm
chính.

biến chất tt. Mất hay giảm tính chất nguyên thủy:
Rượu biến chất là rượu không còn giữ được nguyên
chất.

biên chú đgt. Ghi chú ở ngoài lề: Biên chú của
công chứng thư đều phải có chữ ký tắt ở dưới.
biên cương dt. Bờ cõi một nước, cương giới, nơi
biên giới.
biên giới dt. Chỗ giáp giới theo đường phân chia
hai nước: Biên giới thiên nhiên do sông núi vạch
sẵn.

biến chế đgt. Biến đổi và chế hóa: Biến chế nguyên
liệu thành hóa phm.
biến chủng dt. Thứ cùng giống nhưng khác hình
thể: Cây dừa là một biến chủng của giống cây kè.
biến chuyển đgt. Thay đổi và chuyển hóa: Thời
cuộc biến chuyển mau.
biến chứng dt. Sự biến chuyển của chứng bệnh.

biên khu dt. Khu vực ở vùng biên giới.
biên lai dt. Giấy biên nhận trao lại cho người đưa
tiền hay đồ vật để làm bằng chứng.

biến cố dt. Việc quan trọng xảy ra bất thường.
biến dạng đgt. Thay đổi hình dạng.

biên niên đgt. Ghi chép những sự kiện đã xNy ra
theo thứ tự thời gian hàng năm: Biên niên sử.

biến dị đgt. Đổi khác, biến ra cách khác: Hình thức
biến dị.

biên nhận dt. xch. biên lai; giấy ghi rõ số tiền hoặc
đồ vật, đưa lại cho người gửi giữ đgt. Ghi vào giấy
rằng đã nhận.

biến dịch đgt. Thay đổi, đổi khác.
biến đổi dt. Sự thay đổi lớn: Có nhiều biến đổi
trong chánh phủ đgt. Thay đổi quan trọng: Tình
hình đã biến đổi.

biên phòng đgt. tt. Phòng giữ an ninh ở biên giới:
Công tác biên phòng.

biến động đgt. dt. Thay đổi, chuyển động; thay đổi
lớn, có tính cách bạo động: Những biến động ở
thuộc địa sau chiến tranh.

biên soạn đgt. Viết, soạn thành sách hay tác phNm:
Biên soạn sách giáo khoa.
biên sổ đgt. Ghi vào sổ.

biến giọng đgt. Thay đổi giọng từ cao xuống thấp
hay từ thấp lên cao.

biên tái dt. Nơi cửa ải biên giới xa xôi.
biên tập đgt. Sưu tập tài liệu để viết: Ban biên tập
bao gồm nhiều người viết bài cho một tờ báo.

biến hình đgt. Thay đổi hình dạng.
biến hóa đgt. Thay đổi, hóa ra hình thức khác: Sâu
đã biến hóa thành bướm.

biên tập viên dt. Người viết bài thường xuyên cho
một tờ báo.

biến loạn dt. Biến đổi đột ngột và có mang tính
cách bạo động xảy ra trong xã hội.

biên thành dt. Thành đóng quân nơi biên giới.
biên thùy dt. Vùng biên giới: Nghênh ngang một
cõi biên thùy (K.).

biến sắc đgt. Thay đổi sắc mặt: Mặt biến sắc vì sợ
hãi hay xúc động.

biên viễn dt. Vùng biên giới xa xôi.

biến số dt. Số có thể mang nhiều trị số khác nhau:
Thí dụ y = 2x + 5, trong đó y là hàm số, 2 và 5 là
hằng số không đổi và x là biến số có thể biến đổi.
biến thái dt. Sự thay đổi hình dạng bề ngoài:Môi
trường thiên nhiên đã biến thái trầm trọng do ô
nhiễm.

biến dt. Việc quan trọng xNy ra bất thình lình đgt.
1- Mất, không còn nữa: Biến mất 2- Thay đổi trạng
thái: Lạnh quá, nước biến thành đá.
biến ảo đgt. Thay đổi một cách khó lường.
biến áp đgt. Thay đổi áp lực.

biến thế dt. Máy biến đổi điện thế: A. Voltage
transformer .
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biến thiên dt. Sự dời đổi đgt. Thay đổi quan trọng:
Thời cuộc biến thiên.
biến tính đgt. Tính chất đã biến đổi: Biến tính của
con người có thể di truyền.

biện hộ đgt. Biện luận để bênh vực cho ai: Luật sư
biện hộ cho bị cáo.
biện lại dt. Người giữ việc biên chép thời xưa.
biện luận dt. Dùng lời lẽ để phân biệt phải trái, hay
dở.

biến tướng dt. Thay đổi tướng mạo, hình thức bề
ngoài để che dấu bản chất: Biến tướng, cải hình.

biện lý dt. Người thay mặt Công lý buộc tội can
phạm: Biện lý buộc tội bị cáo trước tòa.
biện minh đgt. Cắt nghĩa

biến trở dt. Dụng cụ điều chỉnh hoặc giới hạn hiệu
thế dòng điện: Biến trở của cái quạt máy; A.
Potentiometer.

rõ ràng: Biện luận và chứng minh ai phải, ai trái.
biện pháp dt. Phương pháp làm việc hay cách thức
giải quyết một việc gì: Dùng biện pháp ôn hòa để
giải quyết.

biền dt. 1- khgd. Quan võ: Võ biền 2- Hai con
ngựa đi cặp kè sóng đôi 3- khgd. Bãi ruộng lầy chạy
dài ven sông ngập nước: Bãi biền.

biện thuyết đgt. xch. biện luận: P. discourir.

biền biệt trgt. Không có tin tức gì.
biền ngẫu dt. Thể văn gồm những câu có hai vế đối
nhau: Chiếu, biểu làm theo thể văn biền ngẫu.
biền văn dt. Bài văn theo thể biền ngẫu.

biếng đgt. 1- Không thiết làm gì vì mệt mỏi, uể oải
2- Lười, không muốn làm: Ăn vặt quen miệng làm
biếng quen thân (tng.).
biếng ăn đgt. Trẻ em Không muốn ăn và vì ốm yếu.
biếng nhác tt. Lười biếng.

biển dt. 1- Tấm ván nhỏ hay vật dụng gì để ghi
những điều cần phổ biến nơi công cộng: Biển số
nhà 2- Bể, khoảng rộng lớn có nước mặn: Biển
chiếm ba phần tư mặt trái đất 3- Khối người đông
đảo: Biển người
biển cả dt. Biển rộng lớn.

biết đgt. 1- Hiểu được, hay được, có nhận thức: Biết
thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe (tng.) 2Có khả năng để làm gì: Biết lái phi cơ.
biết cho đgt. Hiểu về sự gì, thông cảm cho: Đó là
tất cả sự thật, mong anh biết cho.
biết đâu trgt. 1- Có thể, có lẽ: Biết đâu rồi nữa
chẳng là chiêm bao (K.); 2- Không biết rõ: Cá cắn
câu biết đâu mà gỡ Chim vào lồng biết thuở nào ra
(cd.).
biết đâu chừng trgt. Không biết chắc, có thể kết
quả ngược lại.

biển hồ dt. Hồ rộng lớn như biển: Biển Hồ ở xứ
chùa Tháp.
biển khơi dt. Biển rộng, trùng dương.
biển lận tt. Keo kiệt, hà tiện.
biển thủ đgt. Lấy gian, thâm lạm tiền không phải
của mình: Biển thủ công quỹ.

biết đâu đấy thng. Chưa hẳn là thế.
biết điều tt. Biết phải trái, đứng đắn: Bà ta là người
biết điều.
biết mấy trgt. Không biết bao nhiêu: Nhớ đành biết
mấy tầm tay, chim bay biển bắc hoa gầy bãi đông
(cd.).

biện dt. Chức vụ biện lý viết tắt, người buộc tội can
phạm: Ông biện gởi trát tòa để bắt nghi can điều tra
đgt. khgd. 1- Bầy tỏ điều phải trái 2- Sắp đặt, lo liệu:
Tùy tiền biện lễ (tng.).
biện bác đgt. Tranh luận để bác bỏ, cãi lại: P.
contredire.
biện bạch đgt. Bày tỏ rõ ràng, rành mạch để thanh
minh hay bào chữa.

biết mùi đgt. Từng trải qua.

biện chứng tt. Đưa ra chứng cứ mà tranh luận.

biết rằng trgt. 1- Cũng hiểu là: Thế gian thấy bán
thì mua, biết rằng mặn nhạt chát chua thế nào (cd.).

biện biệt đgt. Xem xét, phân biệt rõ ràng: P.
Distinguer.

biết tay đgt. Hiểu thủ đoạn, sức mạnh của người
nào: Anh chưa biết tay hắn.

biện học dt. Luận lý học: A. Logic, P. Logique.
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biết thân đgt. Hiểu rõ thân phận và tình cảnh của
mình: Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ
cho người tình chung (u).

biểu dt. 1- Tờ tấu trình lên vua thời xưa 2- Bảng
phân loại ghi chú rõ ràng từng thứ: Giá biểu, biểu
lương bổng, biểu thuế; đgt. Bảo: Ai biểu làm thế.

biết thóp đgt. Thấy được điều người khác muốn giữ
kín.

biểu chương dt. 1- Tờ biểu của triều thần dâng lên
vua: P. mémorial 2- Tên một loại dây để tưởng
thưởng cho những chiến sĩ của đơn vị (như cấp tiểu
đoàn) có công, còn gọi là dây tuyên công, dây đan
bằng chỉ màu, có 4 hạng.

biết tỏng đgt. Biết rõ điều người khác muốn giấu
kín, tưởng không ai biết.
biết việc tt. Hiểu công việc mình làm.

biểu diễn đgt. Trình diễn và phô trương tài năng
trước công chúng: Biểu diễn võ thuật.

biệt đgt. khgd. HV. Chia ra, riêng. Dời đi nơi khác:
Tạm biệt trgt. Không để lại tin tức, mất tích: Biệt
tăm biệt tích (thng.).

biểu dương đgt. Bày tỏ và phô bày điều gì trước
nhiều người: Biểu dương sức mạnh cộng đồng gốc
Việt.

biệt danh dt. Tên riêng.
biệt đãi đgt. Đối đãi đặc biệt, khác thường.

biểu đồng tình đgt. Bày tỏ cảm tình chung giống
nhau, tỏ ý kiến tán thành..

biệt điện dt. Cung điện riêng: Biệt điện của vua.
biệt động quân dt. Đội quân dùng vào những cuộc
đánh phá đặc biệt.

biểu hiệu dt. Dấu hiệu tượng trưng bằng hình, danh
hiệu riêng: P. symbole, A. Symbol.

biệt hiệu dt. Tên hiệu riêng.
biệt kích dt. Lực lượng quân sự vũ trang đặc biệt,
có nhiệm vụ phá hoại hậu phương địch.
biệt lập đgt. Đứng riêng ra: Sống biệt lập một nơi.

biểu kiến tt. Trình bày cho dễ thấy, nhưng thực sự
không phải như thế: Quỹ đạo biểu kiến của mặt trời.
biểu lộ đgt. Bày ra ngoài, tỏ ra.
biểu ngữ dt. Băng vải viết khNu hiệu căng ra nơi
trình diễn hoặc trước cuộc biểu tình: A. banner 2Băng vải quảng cáo.
biểu quyết đgt. Quyết định bằng cách dơ tay hay bỏ
phiếu về một việc gì.

biệt ly đgt. Xa cách nhau.
biệt phái tt. Được phân phối tạm về làm việc tại cơ
quan chuyên môn đúng với khả năng của đương sự:
Giáo chức bị động viên thuộc bộ Quốc Phòng, được
biệt phái về bộ Quốc Gia Giáo Dục để đi dạy học.

biểu thị đgt. Trình bày cho dễ thấy, tuyên bố ra: P.
montrer, démontrer.

biệt tài dt. Tài đặc biệt.

biểu tình đgt. Bày tỏ ý kiến, yêu sách bằng cách tụ
tập đông người tại một chỗ và di chuyển trên đường
phố: Xuống đường biểu tình đòi dân chủ.
biểu tượng dt. Dấu hiệu hay hình ảnh tượng trưng:
Hình ảnh trống đồng là biểu tượng của nền văn
minh Lạc Việt.

biệt tăm tt. Mất dấu vết, tin tức: Hắn biệt tăm từ
ngày ấy.
biệt thự
quanh.

dt. Nhà rộng riêng biệt, có vườn bao

biệt tích tt. Không để lại dấu vết; xch. biệt tăm.
biệt tịch tt. Cách biệt, vắng vẻ: Sống biệt tịch.
biệt tin tt. Mất tin tức; đng. Bặt tin.

bím dt. Mớ tóc cột lại và bỏ lơi xuống vai. đgt. Níu
lấy: Đứa bé cứ bím lấy mẹ nó.

biệt xứ dt. Xứ khác, không phải xứ sở của mình:
Tội bị đày biệt xứ.

bìm dt. Loại cây leo ở bờ giậu, lá cho thỏ ăn: Giậu
đổ bìm leo (tng.).

biếu đgt. Cho, tặng một cách lễ phép: Ăn biếu ngồi
chiếu hoa (tng.).

bìm bìm dt. xch. bìm.
bìm bịp dt. Loài chim lớn hơn chim cưỡng, cánh có
lông màu nâu cháy, đầu cổ và đuôi màu đen: Bìm bịp
kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống
mỏi mê (cd.).

biếu xén đgt. 1- Nói chung về việc biếu. 2- Ý nói về
biếu quà để mưu cầu tư lợi, nhờ vả chuyện riêng,
đáng chê trách.
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bính dt. 1- Chữ thứ ba trong hàng thập can: Giáp,
Ất, Bính, Đinh 2- HV. Cái cán, cầm: Quyền bính
(quyền thế nắm trong tay như cầm cái cán điều
khiển).

bỉm dt. Tã bằng giấy đgt. Lẳng lặng dấu nhẹm,
không nói ra: Bỉm đi.
bịn đgt. Buộc chặt.

bình dt. 1- Đồ dùng làm bằng sứ, sành, thủy tinh
hay kim loại để đựng chất lỏng hay cắm hoa 2- khgd.
Bức che ở trước cửa: Bình phong 3- khgd. Bèo: Lộc
bình tt. 1- San bằng, bằng phẳng: Bình địa. 2- Yên
ổn: Bình yên. 3.- Thường thường: Bình dân; Thứ
bậc, ở khoảng giữa: Hạng bình đgt. 1. Đọc lên với
ý kiến riêng: Bình thơ. 2. khgd. Bàn bạc, thảo luận:
Bình luận 3- Dẹp yên: Bình Ngô đại cáo.

bịn rịn đgt. Quấn quít, khó dứt đi: Bịn rịn vợ con.
binh dt. Quân lính, quân đội đgt. Bênh: Binh vực;
binh bị dt. Vật dụng trang bị cho quân đội như vũ
khí, đạn dược, quân trang, quân dụng: Tài giảm binh
bị.
binh biến dt. 1- Cuộc biến loạn do sự nổi dậy trong
quân đội: Gặp cơn binh biến.

bình an tt. Yên ổn, vô sự.
bình bát dt. 1- Tên cây có trái như trái na 2- Cái tô
của thầy chùa đi khất thực.

binh chủng dt. Tổ chức các loại quân đội.
binh công xưởng dt. Xưởng làm và sửa chữa binh
khí.

bình bịch dt. Xe gắn máy hai bánh, xe mô-tô; tht.
Tiếng kêu khi nện trên vật gì: Tiếng đấm lưng nghe
bình bịch.

binh cơ dt. Cơ mưu, tài trí dụng binh.
binh dịch dt. Việc binh, việc phục vụ quân sự.
binh đao dt. Vũ khí dùng cho việc binh, chinh
chiến: Ngẫm từ khởi việc binh đao (K).
binh đội dt. Đội ngũ trong quân.

bình bồng tt. Cây bèo và cỏ bồng, ý nói lênh đênh,
trôi nổi, không nhất định.
bình chân tt. 1- Kẻ đánh bạc không thua không
được 2- Không quan tâm đến, thờ ơ trước tai nạn của
người khác: Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại
(tng.).

binh gia dt. Nhà binh, quân nhân.
binh khí dt. Khí giới để đánh giặc.
binh lính dt. Quân lính.
binh lực dt. Lực lượng quân sự.

bình chú đgt. (Phê bình và chú thích). Khen chê và
cắt nghĩa.
bình dã dt. Đồng bằng.

binh lược dt. xch. binh cơ.
binh lương dt. Lương thực của binh lính.

bình dân dt. Dân thường, dân chúng: Bình dân học
vụ.

binh mã dt. Lính và ngựa, chỉ chung về quân đội
thời xưa.

bình dị tt. Thường thường, dễ dàng, giản dị không
kiểu cách: Lối sống bình dị.
bình diện dt. Mặt phẳng, bề mặt, phương diện:
Đứng trên bình diện chính trị hay bình diện văn hoá.
bình đẳng tt. Ngang bằng về thứ bậc, địa vị và
quyền lợi: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

binh ngũ dt. Hàng ngũ binh lính.
binh nhu dt. Đồ dùng trong quân đội: Quân nhu.
binh nhung dt. Binh khí, chiến tranh.
binh pháp dt. Phép dụng binh, chiến thuật.
binh phí dt. Tổn phí về việc binh.
binh quyền dt. Quyền hành về việc dụng binh.

bình địa dt. Đất bằng: Sóng thần đã san thành bình
địa một làng ven biển.

binh sĩ dt. Lính, quân sĩ.
binh thuyền dt. Thuyền dùng về việc binh.

bình điện
Baterry.

binh thư dt. Sách nghiên cứu về phép dụng binh.
binh vận đgt. Tuyên truyền trong binh lính địch.

dt. xch. ắc-quy; Bình trữ điện:

A.

bình điệu dt. Điệu hát ở giáo đường mà các âm đều
lâu hay mau bằng nhau.

binh vụ dt. Việc binh.

bình định đgt. Đánh dẹp cho yên.
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bình giá đgt. Phải giá, không cao không thấp.

bình thường tt. Không có gì đặc biệt: Chuyện bình
thường thôi!
bình tích dt. Ấm nước, đựng nước trà.

bình hành tt. 1- Đi song song, ngang với nhau 2Hình 4 góc mà các cạnh đối nhau đều song song:
Hình bình hành.
bình hương dt. Bình để cắm hương.

bình tinh dt. Thứ khoai nấu ăn được,thường mài ra
để làm bột, có nơi gọi là huỳnh tinh.

bình khang dt. Chỗ mua vui của khách làng chơi;
chỗ ở của kỹ nữ: Bình khang nấn ná bấy lâu (K.).
bình lặng tt. Yên bình lặng lẽ.

bình tình trgt. Theo bình thường, không thiên vị:
Cứ bình tình mà xét.
bình tĩnh tt. Không xao xuyến, không rạo rực.

bình lọc dt. Bình dùng để lọc nước: Bình lọc cà
phê.

bình trị đgt. Cai trị nước được yên ổn.
bình văn đgt. Đọc lên bài văn để mọi người cùng
thưởng thức và phê bình.

bình luận đgt. Bình phNm và nghị luận.
bình minh dt. Lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc.

bình vôi dt. 1- Bình đựng vôi ăn trầu 2- Một loại
cây leo, có củ dùng làm thuốc: Cây bình vôi.
bình xịt dt. Bình đựng chất lỏng như keo, có hơi
nén.

bình nghị đgt. Thảo luận, bàn bạc, xét định đúng
sai, phải trái.
bình nguyên dt. Đồng bằng.

bình yên tt. Yên ổn không có chuyện gì phải lo:
Bình yên vô sự (thng.).

bình nhật trgt. Ngày thường.
bình ổn tt. Yên ổn, không thay đổi.
bình phm đgt. Phê bình điều tốt xấu.

bỉnh bút dt. Biên tập viên của tờ báo đgt. Cầm bút.

bình phong dt. Tấm che, hoặc chắn gió để trước
cửa.

bĩnh đgt. 1- Trẻ nhỏ bậy ra tã lót 2- Quấy phá bừa
bãi: Phá bĩnh.

bình phục đgt. Lấy lại sức bình thường, khỏi bệnh.
bình phương tt. Tích số của một số nhân với nó:
Bình phương của 4 là 16.

bịnh dt. xch. Bệnh.

bình quân tt. (HV. Đều nhau. Không thiên trọng,
không lệch – HVTĐ). Chia đều nhau (KTTĐ). Tính
trung bình, hơn bù kém theo cách chia đều của một
tổng số cho một tập hợp nào đó: Bình quân lợi tức
của người dân.
bình quyền tt. Quyền bằng nhau: Nam nữ bình
quyền.

bịp đgt. Gian lận, đánh lừa.
bịp bợm đgt. Lừa dối, gian lận: Xin đừng bịp bợm
thế hệ trẻ chúng tôi nữa!
bít đgt. Che kín, ngăn chặn, rào dậu: Bít được
miệng bình, miệng vò, ai bít được miệng o, miệng dì
(tng.).
bít bùng tt. Che kín bốn phía: Xe bít bùng.

bình sinh tt. Trong lúc sống, suốt cuộc đời.
bình tâm tt. trgt . Lấy lại sự bình tĩnh, trong lòng
được an bình, thư thái: Xin hãy bình tâm tìm hiểu sự
thật đã..

bít tất dt. Vớ, tất: A. socks.

bình thản tt. Yên bình và thanh thản.

bít-tết dt. Thịt bò chiên vừa chín: A. beefsteak.

bình thanh dt. Phát âm từ ngữ không có dấu hoặc
có dấu huyền: Thượng bình thanh chỉ tiếng không có
dấu và hạ bình thanh là tiếng có dấu huyền.

bịt đgt. 1- Che kín, bao kín: Bịt mắt bắt dê (tng.) 2Bịt khăn: Trùm khăn lên đầu 3- Bọc, mạ kim loại
đường viền quanh miệng chén bát: Chén bát bịt
vàng.
bịt bùng tt. xch. bít bùng. Xe vận tải dùng vải bạt
làm mui. Bị chum kin lại

bình thân đgt. Đứng thẳng mình, đứng yên: Bình
thân tại vị.
bình thủy dt. Bình giữ nước nóng hoặc nước đá,
phích nước.
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bíu đgt. Bám vào, níu lấy, nắm chặt lấy: Bíu vào xe.

(tng.) 3- Loài dây leo, mọc lan trên mặt đất 4- Đi
chậm chạp: Chậm như rùa bò (tng.).
bò cạp dt. Bọ cạp, loài côn trùng thân có đốt, đuôi
có kim chứa nọc độc .

bìu dt. Bọc, túi: Bìu cổ, bìu dái.
bĩu môi đgt. Trề môi, tỏ ý chê bai, không đồng ý.

bò lê bò lết thng. Trẻ em thiếu người coi sóc nên
bò lê lết trong nhà.

bịu dt. Cái bị có quai: Bọc nặng vác trên vai hoặc
đeo theo người.

bò lê đgt. Bò có vẻ khó nhọc.
bò lê bò càng thng. Bò lê lết, không thễ đứng lên
mà đi được.
bò mộng dt. Bò đực to lớn khỏe mạnh.

bo bo dt. Hạt ngũ cốc, tròn, lớn bằng hạt bắp,
thường dùng nấu ăn độn thay gạo khi đói kém: Hạt ý
dĩ trông giống bo bo nhưng nhỏ hơn, được dùng làm
thuốc, nấu cháo, nấu chè đgt. Giữ chặt lấy, giữ khư
khư chẳng dời: Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi,
bo bo giữ lấy của trời làm chi (cd.).

bò sát (loài) dt. Động vật di chuyển bằng cách
trườn: Rắn là loài bò sát.
bỏ đgt. 1- Để vật gì vào một chỗ: Bỏ giấy tờ vào ví
2- Bỏ bùa mê: Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư (cd.)
3- Không dùng nữa : Ăn cá bỏ xương (tng.) 4Không theo đuổi nữa: Bỏ nghề viết báo 5- Ném
bom: Bỏ bom 6- Dành thời giờ làm việc gì: Bỏ ra
một ngày làm vườn.

bo bíu đgt. Vương mắc, bám víu vào ai để nhờ cậy.
tt. Túng thiếu.
bo siết tt. Hà tiện, bủn xỉn, chắt bóp.

bỏ bẵng dt. đgt. Không nghĩ tới hoàn toàn: Bỏ bẵng
một dạo, tôi không đến chơi nhà anh ấy.

bó dt. Nhiều vật được buộc hay cột lại với nhau
bằng dây: Con giàu một bó, con khó một nắm (tng.)
đgt. Buộc lại với nhau thành bó như bó đuốc, bó củi,
bó lúa: Bó mo thì thiếu bó chiếu thì vừa (tng.).

bỏ bê đgt. Không ngó ngàng tới, không chăm sóc:
Bỏ bê vợ con.
bỏ bộ dt. Lối hát dân gian cổ, vừa múa tay, vừa hát:
Hát bỏ bộ là hát về đề tài gì, bỏ tức diễn lại điệu bộ
ấy.

bó buộc đgt. Bắt phải vào khuôn phép, làm mất tự
do: Hoàn cảnh bó buộc.
bó cẳng đgt. Phải ở nhà, không thể làm theo ý
muốn: Bị bó chân bó cẳng ở nhà.
bó giáp đgt. Đầu hàng: Bó giáp quy hàng.

bỏ dở đgt. Chưa làm xong.
bỏ hoang tt. Đất ruộng để hoang, không coi sóc,
cày cấy: Ruộng bỏ hoang như vàng bỏ biển (tng.).

bó gối trgt. Ngồi ôm đầu gối, ý nói là gặp lúc khó
khăn, không làm gì được: Quân tử thất cơ ngồi bó
gối, tiểu nhân đắc chí gảy đàn môi (thơ cổ).

bỏ không tt. Để trống, không dùng đến: Nhà bỏ
không.
bỏ liều đgt. Không săn sóc đến: Người chê đã có
anh yêu, nhan sắc mà nỡ bỏ liều sao em (cd.).

bó rọ đgt. Cột lại để trong rọ, ý nói không đi đâu
được, tựa như bị nằm trong rọ.

bỏ lò đgt. Để vào lò nướng: Cá bỏ lò hay cá đút lò.

bó tay đgt. Không thể làm gì được, chịu ở yên: Bó
tay chờ thời.

bỏ lỗi đgt. Không bắt lỗi, tha thứ.
bỏ lơ đgt. Không để ý đến.
bỏ lỡ đgt. Để mất cơ hội,

bó thân đgt. Chịu thua, chịu hàng phục: Bó thân về
với triều đình (K.).

bỏ lửng đgt. 1- Thả xuống lưng chừng; Mái tóc bỏ
lửng ngang lưng 2- Bỏ đó, không trông coi.

bò dt. Con bò, động vật nhai lại, sừng rỗng ngắn,
chân hai móng, nuôi để kéo xe, cày ruộng, lấy sữa và
để ăn thịt đgt. 1- Di chuyển bằng hai tay và hai đầu
gối: Bụng đói đầu gối phải bò (tng.) 2- Trườn sát
bụng dưới đất mà tiến tới: Lươn bò để tanh cho rổ

bỏ mạng đgt. Chết: Đánh bỏ mạng.
bỏ mặc đgt. Không dòm ngó tới, không để ý tới.
bỏ mình đgt. Chết vì lý tưởng, hy sinh thân mình:
Bỏ mình vì nước.
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bỏ mứa đgt. Bỏ dở dang, không ăn hết.

bõ ghét đgt. Thỏa lòng hờn ganh.

bỏ neo đgt. Tàu, thuyền dừng lại trên sông, thả neo
xuống nước để khỏi bị trôi đi.

bọ dt. 1- đph. Biến âm của bố, chỉ người cha 2Loài côn trùng nhỏ: Bọ hung 3- Động vật lớn hơn
chuột sinh sản rất mau, dùng trong các phòng thí
nghiệm: Con bọ trông giống con chuột.

bỏ ngỏ đgt. Không đóng lại, để mở.
bỏ ngoài tai đgt. Không nghe, không để ý tới.
bỏ ngũ đgt. Trốn khỏi quân đội, đào ngũ.
bỏ ngoài tai đgt. Không cần nghe, không để ý tới.

bọ cạp xch. Bò cạp
bọ chét dt. Loại bọ nhỏ, thường sống lNn trong lông
thú vật, bám sát da để hút máu.

bỏ ngục đgt. Tống giam, bắt vào tù.
bỏ phí đgt. Không dùng tới: Bỏ phí thì giờ.
bỏ phiếu đgt. Bầu cử.

bọ gậy dt. Ấu trùng của muỗi, còn gọi là cung
quăng hay lăng quăng, sống trong vũng nước đọng.

bỏ qua đgt. Cho qua: Hắn không chịu bỏ qua việc
ấy.

bọ hung dt. Bọ cánh cứng, mình đen, hay sống ở
những bãi phân trâu bò.

bỏ quá đgt. 1- Để cho qua 2- Không chấp: Mong
anh bỏ quá đi cho.

bọ mạt dt. Bọ nhỏ li ti, sống nơi ổ của gà hoặc bám
trên lông gà vịt.

bỏ quên đgt. Để quên, không nhớ mang theo: Bỏ
quên một số tiền trên xe.

bọ nẹt dt. Hay sâu róm là ấu trùng của bướm, mầu
xanh, ăn lá cây, nhiều lông cứng, vướng phải bị
ngứa và nhức nhối.

bỏ rọ đgt. Bỏ vào trong rọ; coi thường, việc chắc
chắn sẽ xNy ra.

bọ ngựa dt. Thân màu xanh, biết bay, hai càng
trước cao, trông như hai lưỡi hái, trên đầu có cái
chụp như cái nón, ăn sâu bọ và sống trên cây. A.
Praying mantis.

bỏ rơi đgt. Bỏ lại phía sau; không tha thiết nữa.
bỏ sót đgt. Lấy chưa hết, làm chưa xong.
bỏ thây đgt. Chết: Bỏ thây nơi chiến địa.

bọ quít dt. Bọ cánh cứng thuôn dài, màu xanh biếc,
giống bọ cánh cam, thường sống trên cây.

bỏ thầu đgt. Cho đấu giá thầu, ai đưa giá hạ nhất thì
trúng thầu.
bỏ trống đgt. Không có ai ở, không dùng đến: Việc
làm văn phòng còn bỏ trống; Căn nhà bỏ trống chưa
cho thuê.

bọ rầy dt. Trông giống bọ quít nhưng nhỏ hơn,
cùng họ ve sầu, hút nhựa cây.
bọ rùa dt. Bọ cánh cứng, khum như mai rùa, màu
đỏ có chấm đen; A. Ladybug.

bỏ tù đgt. Giam vào nhà lao.

bọ xít dt. Bọ cánh cứng, thân hình năm góc, có vòi
hút nhựa cây, tiết ra mùi hôi.

bỏ vạ đgt. Đổ lỗi hay để mặc cho người khác phải
gánh chịu việc mình gây ra: Bỏ vạ cho làng, ba quan
tiền phạt (tng.).

bóc đgt. 1- Lột lớp vỏ ngoài: Bóc vỏ. 2. Mở, xé ra:
Bóc bao thư.

bỏ vốn đgt. Xuất tiền ra làm việc gì vì muốn có lời:
Bỏ vốn kinh doanh.
bỏ xác Xch. Bỏ thây.

bóc lột đgt. Dùng quyền lực chiếm lấy của cải
người ta; lấy hết cả của người ta.

bỏ xó đgt. Để một nơi, không ngó ngàng tới. tt. Tồi,
không có giá trị.

bóc trần đgt. Lột lớp che bên ngoài, ý nói là phơi
bày ra sự thật.

bỏ xừ tht. Tiếng than: Bỏ xừ! Quên chìa khóa rồi!

bọc dt. Túi, bị, bao, bịch: Bọc quần áo. đgt. 1- Gói
lại, bao kín chung quanh: Xương bỏ ra, da bọc lấy
(tng.) 2- Bao phủ phía ngoài bằng một lớp vật liệu
mỏng: Bọc kẽm, bọc sắt.

bõ dt. Người già cả giúp việc nhà, người coi sóc nhà
thờ: Bõ già đgt. Đáng công: Bõ công trang điểm
má hồng răng đen (cd.).
bõ bèn gì thng. Chẳng đủ bù đắp, chẳng đáng gì.
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