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chiều ngang dt. Bề ngang, (chiều rộng, bề rộng);
khoảng cách ngắn hơn của một khối.
chiều qua dt. Buổi chiều của ngày hôm qua.

chìm xuồng đgt. tglg. nghb. Xuồng hay thuyền nhỏ
bị chìm, tiếng lóng hay nghĩa bóng là xóa bỏ vết tích
một điều xấu đã xảy ra: Vụ quan tham ăn hối lộ đã
bị chìm xuồng.

chiều sâu dt. 1- Bề sâu; khoảng cách từ mặt trên
xuống dưới đáy, hay từ mặt ngoài đến bên trong 2Điều có tính cách sâu đậm, mang nhiều ý nghĩa.

chín dt. Con số sau số tám và trước số mười: Số 9
tt. 1- Nói về đồ ăn đã được nấu nướng rồi và có thể
tiêu hóa được: Cơm chín tới, cải vồng non (cd.) 2Nói về trái cây, hạt, và hoa đã được phát triển đầy
đủ, và có thể ăn được: Hai tay vịn cả hai cành, trái
chín thì hái, trái xanh thì đừng (cd.).

chiều ý đgt. Làm theo ý muốn của người khác; làm
vừa lòng người khác đng. chiều chuộng.
chim dt. Loài động vật có lông vũ, có cánh để có
thể bay, đi đứng bằng hai chân và đẻ trứng: Chim có
tổ người có tông (tng.).

chín cây tt. (trái cây) Trái chín khi còn ở trên cây:
Tới đây lạt miệng thèm chanh, Ở nhà cũng có cam
sành chín cây (cd.)
chín chắn tt. trgt. 1- Thận trọng, kỹ lưỡng, cNn thận
2- Đàng hoàng, đứng đắn, có tư cách, đáng tin cậy.

chim chíp dt. Tiếng chim non kêu.
chim chóc dt. Các loài chim nói chung.
chim hòa bình dt. Chim bồ câu trắng biểu tượng
cho sự hòa bình.

chín dừ đng. chín nhừ.

chim muông dt. Các loài chim và thú dữ nói chung.

chín mùi tt. 1- (trái cây) Chín hết mức, đang ở mức
độ ngon nhất 2- Đã đạt tới một giai đoạn thuận lợi,
dễ được thành công: Thời cơ đã chín mùi cho cuộc
đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài.

chim xanh dt. nghb. Người đưa tin, mối lái: Can
dòng lá thắm, dứt đường chim xanh (K.).

chín nẫu tt. Chín quá độ đến nỗi mềm ra (trái cây).

chím trgt. Hơi hé miệng cười, hơi mỉm cười: Cười
chúm chím.

chín nhũn tt Chín quá độ trở thành mềm nhão ra
(thức ăn và trái cây): Nếu nấu kỹ quá thì thịt sẽ chín
nhũn.
chín nhừ tt. Chỉ thực phNm đã được nấu chín tới độ
thật mềm.

chìm đgt. 1- Đắm. Sức nặng kéo xuống dưới mặt
nước: Má ơi! Con vịt chết chìm, hết bơi, hết lội, hết
tìm cá tôm (cd.) 2- Không còn sôi động, không còn
hào hứng, bớt hoạt động: Câu chuyện đồn đãi sôi nổi
rồi cũng chìm xuống tt. 1- Lơ lửng dưới mặt nước,
không chìm hẳn. nghb. Gian nan , vất vả: By nổi ba
chìm với nước non (Hồ Xuân Hương) 2- LNn trong
tờ giấy, không thấy: Hình hoặc chữ chìm trong tiền
giấy, phải soi ra anh sáng mới thấy 3- Giấu kín,
không lộ ra: Của chìm của nổi (thng.) 4- Bị bao
phủ; bị che lấp: Quê tôi chìm trong khói lửa.

chín suối dt. Âm phủ; chỗ ở của người chết: Ngậm
cười nơi chín suối (thng.).
chín tới tt. Vừa tới độ chín, giai đoạn ăn ngon nhất.
chinh đgt. khgd. Đánh trận.
chinh chiến dt. đgt. Đánh trận, giao tranh bằng vũ
khí đng. chiến tranh.

chìm đắm đgt. 1- Ngập nước, lún sâu trong nước,
nghĩa bóng là say đắm, mê muội không thể tự chủ
đng. đắm chìm: Chìm đắm trong thói hư tật xấu 2Bị lôi cuốn vào; bị dính vào một hoàn cảnh nào đó:
Chìm đắm trong đam mê xác thịt.

chinh phạt đgt. Đem quân đi trừng phạt.
chinh phụ dt. Vợ của người đàn ông đi đánh trận.
chinh phục đgt. 1- Dùng vũ lực tấn công và bắt
phải tuân theo 2- Vượt qua được, khắc phục được
3- Chiếm được lòng người khác; làm cho người ta
tin theo mình: Bí quyết chinh phục lòng người.

chìm lỉm đgt. Chìm hẳn xuống dưới đáy; chìm sâu
dưới nước đng. chìm nghỉm.
chìm ngập đgt. Bị nước bao phủ lên trên: Ruộng
đồng chìm ngập trong biển nước.

chính tt. Chánh. 1- Quan trọng hơn hết, đầu tiên,
nguồn gốc của sự việc: Chính nghĩa, bản chính,
chính thất (vợ cả) 2- Đứng đắn, ngay thẳng, công
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bằng: Danh chính ngôn thuận (tng.) 3- Ở giữa:
Chính ngọ (giữa trưa) trgt. Đích thực là, đúng là:
Chính hắn.

bổng: Công chức chính ngạch tt. Thuộc về ngạch
hay hạng chính thức.
chính nghĩa dt. Đúng với lẽ phải, công lý:

chính âm dt. Cách phát âm được coi là đúng nhất.

chính ngọ tt. Vào lúc giữa trưa, 12 giờ trưa.

chính bản dt. Bản gốc, trái nghĩa với bản sao.

chính ngôn dt. Lời nói hợp với lẽ phải.

chính biến dt. Biến cố lớn về chính trị.

chính nguyệt dt. Tháng thứ nhất trong năm (âm
lịch), tháng giêng.

chính chuyên tt. Đứng đắn, chung thủy với chồng
(nói người đàn bà): Gái chính chuyên chỉ có một
chồng (tng.).

chính nhật dt. Ngày mồng một, ngày đầu tháng âm
lịch.

chính cống tt. 1- Có đặc tính, hay nguồn gốc đúng
ý như vậy: Cô ấy là người Việt Nam chính cống.

chính phạm dt. Thủ phạm, người phạm tội chính
trong vụ án.

chính cung dt. 1- Cung điện ở giữa 2- (từ cũ)
Hoàng hậu hay vợ cả của vua.

chính phi dt. Hoàng hậu, vợ của vua.
chính phủ dt. Một cơ quan có quyền lực thi hành
pháp luật trong một nước, bao gồm hệ thống hành
chính, pháp lý và quân sự.
chính quả dt. Thành tích hay kết quả của người đi
tu đắc đạo (theo quan niệm của đạo Phật).

chính cương dt. Đường lối, chính sách của một
đảng phái chính trị.
chính danh dt. Hành động và bổn phận phải đúng
theo cái địa vị của nó, theo một thuyết của Nho giáo
tt. Đích danh. Tên thật; đúng là người ấy.

chính quy tt. Theo đúng tiêu chuNn đã được chính
thức công nhận: Lính chính quy.

chính diện dt. Mặt trước, phía trước.
chính đáng tt. Hợp, đúng với lẽ phải.

chính đề dt. 1- Đề tài chính 2- Phần đầu của tam
đoạn luận.

chính quyền dt. Tổ chức hành chính, có quyền lực
thi hành pháp luật tại một khu vực trong một quốc
gia: Chính quyền địa phương.
chính sách dt. Kế hoạch, đường lối hoạt động của
một chính phủ để đạt được mục tiêu đã được định
sẵn.

chính điện dt. Điện ở chính giữa.

chính sự dt. Công việc chính trị.

chính giới dt. Lớp người hoạt động chính trị.

chính tả dt. Cách viết chữ được coi là đúng.
chính thất dt. Người vợ cả trong gia đình thời xưa.

chính đảng dt. Tổ chức hay đảng phái chính trị.
chính đạo dt. 1- Đạo lý được coi là ngay thẳng,
đứng đắn.

chính hiệu tt. Có nguồn gốc đúng với tên gọi hay
nhãn hiệu, nghịch nghĩa với giả hiệu.

chính thể dt. Hình thức tổ chức chính trị của một
quốc gia.

chính khách dt. Người hoạt động chính trị.

chính thị trgt. Đúng như vậy.

chính khí dt. Chí khí chính đáng, mạnh mẽ, bất
khuất: Hà thành chính khí ca.

chính thống tt. Thuộc về chi nhánh chính của một
tôn giáo, học phái, chủ nghĩa hay chế độ; đng. chính
tông.
chính thức tt. 1- Có đầy đủ những điều kiện hay
tiêu chuNn đã được quy định trước 2- Hợp lệ, đúng
với cách thức, quy luật, hay thủ tục trgt. Được một
cơ quan có thNm quyền tuyên bố hay thông báo.

chính khóa dt. Khóa học chính hay những môn học
bắt buộc trong một chương trình.
chính kiến dt. Nhận thức, quan điểm, ý kiến về
chính trị.
chính lộ dt. 1- Con đường chính 2- Cách thức hay
đường lối chính đáng.

chính tông tt. 1- Thuộc về dòng chính, thứ thiệt của
một tôn giáo, học phái, chủ nghiã, hay chế độ đng.
Chính thống (Đúng với danh hiệu hay tên gọi).

chính luận dt. Bản văn bàn luận về các vấn đề thời
sự và chính trị.
chính ngạch dt. Ngạch chính thức, hạng chính thức,
được hưởng đủ quyền lợi khi còn tại chức và hưu

chính trị dt. Bao gồm tất cả các vấn đề hay sự việc
liên quan đến cách thức tổ chức và đường lối hoạt
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động của chính phủ tt. (xã giao) Khéo léo, mềm
dẻo.
chính trị gia dt. Người chuyên hoạt động chính trị.

chíp dt. Một mạch điện làm bằng vật liệu bán dẫn,
thường được dùng trong ngành điện tử: A.
Intergrated circuit (IC).

chính trị học dt. Ngành khoa học nghiên cứu về
chính trị.

chíp chíp dt. Tiếng chim kêu.

chính trực tt. Ngay thẳng, đứng đắn về tư cách.

chít dt. Con của chút mình; cháu đời thứ sáu: Con,
cháu, chắt, chút, chít đgt. 1- Quấn chặt vòng quanh
đầu: Anh này rõ khéo làm ăn, đi cày chẳng biết, chít
khăn mượn người (cd.) 2- Bó sát vào người 3Khâu, may (quần áo) cho hẹp lại.

chính trường dt. Môi trường chính trị.
chính xác tt. Hoàn toàn đúng với tiêu chuNn, không
sai lệch chút nào .
chính yếu tt. Rất là quan trọng.
chình dt. Loại cá mình dài như lươn, da trơn, không
vảy.

chịt dt. Chặn ngang lại, bóp chặt, giữ chặt cho tắc
nghẹt, không cho thông qua trgt. đng. Rịt: 1- Chặt,
không rời ra,không buông ra: Nắm chịt thang để leo
ra khỏi hầm 2- Kín: Đóng chịt cửa sổ.

chình ình tt. trgt. Gợi tả vẻ nằm, đứng, hay ngồi
một cục, lù lù trước mắt mọi người đng. chềnh ềnh:
Mở cửa ra thì thấy hắn ngồi chình ình trước nhà.

chíu chít dt. Tiếng chim kêu tt. trgt. Nhiều, chỉ
hoa trái: Những quả mận mọc chíu chít trên cành
cây.

chỉnh đgt. 1- Sắp xếp lại hay sửa lại cho đúng, cho
ngay thẳng, có thứ tự 2- Phê bình người cấp dưới
mình tt. Ngay thẳng, cân đối, có thứ tự, đúng phép
tắc: Y phục chỉnh tề.

chịu đgt. 1- Bằng lòng, chấp nhận, nhận lời: Cậy
em, em có chịu lời (K.) 2- Nhận lãnh hậu quả; gánh
trách nhiệm: Ai làm thì người ấy chịu 3- Mắc nợ
người khác, chưa trả: Mua chịu, chịi tiền bạc, chịu
ơn 4- Thích hợp với, không bị thay đổi: Gạch chịu
lửa, cây chịu nắng, chịu nóng, chịu nước, chịu măn,
chịu khô, chịi m 5- Cố gắng: Sao không chịu học
cô em, cô đẹp mà dốt ai thèm ưng cô (cd.).

chỉnh đốn đgt. Sửa sang lại, xắp đặt lại cho có trật
tự, đúng lề luật, đúng phép tắc: Chỉnh đốn hàng bgũ
diễn hành.
chỉnh hình dt. Một phân khoa của ngành y chuyên
về các bệnh liên quan đến xương, cột sống và khớp
xương: Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình.

chịu ăn đgt. Bắt đầu ăn mạnh lên, nhiều hơn (chỉ
con nít hay người bệnh mới khỏi).
chịu chết đgt. 1- Chấp nhận chết, thà chết: Dao
phay kề cổ không màng, Chết thì chịu chết buông
nàng không bông (cd.) 2- Chịu án tử hình 3- nghb.
Chấp nhận thua, không làm được: Việc đó khó quá,
chịu chết làm không nổi

chỉnh huấn đgt. Giảng dạy và hướng dẫn khóa sinh
biết sửa chữa những khuyết điểm, và phát triển
những ưu điểm.
chỉnh lý đgt. xch. chỉnh đốn.
chỉnh lưu dt. Máy biến đổi dòng điện xoay chiều
thành dòng điện một chiều đgt. Biến đổi dòng điện
xoay chiều thành dòng điện một chiều.

chịu chơi đgt. tglg. 1- Sẵn sàng làm hay dám làm
những việc mà ít người dám làm: Tay ấy chịu chơi,
dám kiện cả ông thủ tướng đầy quyền lực 2- Dám
chơi sang không sợ tốn tiền: Bà ta dám đốt cả mấy
chục phong pháo mừng năm mới, chịu chơi thiệt!
chịu cực đgt. Trải qua nhiều khó nhọc, chấp nhận
khó khăn, gánh chịu khổ cực: Đời anh chịu cực đã
nhiều đng. chịu khổ.

chỉnh tề tt. 1- Gọn gàng, đứng đắn về cách ăn mặc:
Quần áo chỉnh tề; 2- Có thứ tự theo hàng lối: Đội
ngũ chỉnh tề,
chỉnh trang đgt. Sửa sang lại, xắp đặt lại cho đẹp
hơn, gọn gàng hơn, trật tự hơn: Chỉnh trang đô thị
Sài Gòn.

chịu đựng đgt. Cố gắng, chấp nhận sự gian khổ,
khó khăn lâu dài: Vua Lê Lợi phải chịu đựng mười
năm gian khổ, nằm gai nếm mật kháng chiến mới
đuỗi được giặc Minh ra ngoài bờ cõi.

chĩnh dt. Đồ đựng bằng gốm nhỏ hơn cái chum.
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chịu khó đgt. Chăm chỉ, cố gắng làm việc mà
không quản ngại khó khăn, vất vả: Chịu thương chịu
khó (thng.)
chịu khổ đgt. xch. chịu cực.

cho biết tay đgt. Cho người khác biết đến sức mạnh
của mình: Thử cho biết tay nhau.
cho bõ trgt. Bù lại: Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu,
nhìn qua cho bõ cơn sầu chia ly (cd.).

chịu lãi đgt. Bằng lòng, chấp nhận trả tiền lời khi
vay mượn tiền: Chịu lãí bốn phân một năm.

cho chết trgt. Đến chết: Đánh cho chết, cái nết
không chừa (tng.).

chịu lỗ đgt. Bằng lòng, chấp nhận lấy sự thua thiệt
trong việc buôn bán, kinh doanh.

cho cùng trgt. Đên hết lý lẽ, đến nơi đến chốn:
Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo
cho cùng (cd.).
cho dù lt. Mặc dù thực tế là như vầy đng. dù cho:
Cho dù cha đánh mẹ treo, em không bỏ hội chùa
Keo hôm rằm (cd.).

chịu lỗi đgt. Chấp nhận là mình có lỗi và thành thật
xin lỗi.
chịu nhịn đgt. Nhường nhịn, không cãi hay phản
ứng trả lại.

cho đành trgt. 1- Để được yên lòng, vừa lòng:
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời (K.). Cho
đành rồi sẽ liệu bài mối manh (K.) 2- Nỡ nào: Em
bé còn nhỏ quá, sao bắt phạt cho đành.

chịu ơn đgt. Mang ơn người khác.
chịu tang đgt. Để trở, để tang, mặc quấn áo màu
trắng hoặc màu đen, con cháu thắt khăn vải sô trắng,
tỏ sự đau buồn, thương tiềc: Về quê chịu tang cha.
chịu thua đgt. Đầu hàng. Chấp nhận thua: Chịu
thua vậy, anh đánh cờ cao tay quá.

cho đến lt. 1-Tính tới nơi, tới lúc hay tới ngày,
tháng, năm: Đi cho đến bến đò mới nghỉ. Bao giờ
cho đến tháng năm, thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa
ăn (cd.) 2- Kể chung cả: Từ người già cho đến
thanh niên ai ai cũng chống giặc xâm lăng.

chịu thuốc đgt. Thuốc có công hiệu, bệnh giảm bớt
nhờ uống thuốc: Bệnh nhân chịu thuốc đã đờ nhiều.
chịu trận đgt. Gánh chịu, chấp nhận mọi sự, không
chạy trốn: Phải ở lại chịu trận thôi.

cho được lt. Để bằng, để mà: Cho được như anh,
tôi phải cố gắng hết mình trgt. Cho bằng được: Học
cho được cái bằng cử nhân.

cho đgt. 1- Đưa đồ vật hay tiền bạc của mình để
người khác làm của riêng: Ăn thì no, cho thì tiếc
(tng.) 2- Trao, giao, chuyển, đưa dùm cho người
khác: Anh cho tôi một ly nước 3- Đưa cho người
khác mượn, sẽ phải trả lại với tiền lời: Ăn cháo để
gạo cho vay (tng.) 4- Bỏ vào, đổ vào, pha lẫn , trộn
lẫn, mang vào: Cho tiền vào túi, cho củi vào bếp 5Hướng dẫn, ra lệnh: Cho lính canh giữ biên giới 6Nghĩ, đánh giá một cách chủ quan: Tự cho mình là
giỏi gt. 1- Tới, đến: Gọi điện thoại cho bạn 2- Để
đạt tới một mục đích nào đó:; Học cho thật giỏi 3Phải được, để được: Đói cho sạch, rách cho thơm
(tng.) 4- Đến với, đối với: Tham nhũng là cái hại
cho đất nước mình lt. Dù rằng, mặc dù: Một chế độ
độc tài, cho tàn bạo cách nào, rồi cũng bị sụp đổ
trgt. 1- Nhấn mạnh về hành động nào đó: Đuổi gà
cho vợ (tng.) 2- Tiếng dùng để gợi lên một đề nghị,
ý kiến, hay một yêu cầu: Làm trai cho đáng nên trai,
xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên. (cd.).

cho hay đgt. Đưa ra, trình bày cho người khác biết;
lên tiếng: Cho hay tiên lại tìm tiên, phượng hoàng
đâu dám sánh duyên đàn gà (cd.).
cho không đgt. Đưa quyền sở hữu cho người khác
mà không cần phải bồi thường hay trả tiền.
cho lắm trgt. Thật là nhiều: Muốn cho lắm cội
nhiều cành, muốn cho lắm chị nhiều anh trong nhà
(cd.).
cho mượn đgt. Đồng ý để người khác dùng đồ của
mình với điều kiện là sẽ trả lại trong tương lai.
cho phép đgt. Đồng ý với một hành động hay một
yêu cầu: Hoàn cảnh không cho phép tôi đi học xa.
cho rằng đgt. Nghĩ là: Người xưa vẫn cho rằng
"trời cao có mắt."
cho rồi trgt. Để kết thúc một công việc, không cần
lo lắng đến nữa; đng. cho xong: Bay chi cho lắm
bướm ơi, đậu đâu bướm đậu một nơi cho rồi (cd.).
cho thuê đgt. Cho mướn. Bằng lòng để người khác
dùng nhà, ruộng của mình trong một thời gian và
phải trả một số tiền mướn nhà hay tiền mướn ruộng
(trả bằng lúa): Cho thuê nhà, cho thuê ruộng.

cho ăn kẹo thng. tglg. Sự thách thức: Cô bé đanh
đá lắm, cho ăn kẹo nó cũng không dám tỏ lời chọc
ghẹo.
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cho vay đgt. Đồng ý cho người khác dùng tiền của
mình trong một thời gian nhưng phải trả tiền lời và
tiền vốn lại: Cho vay nặng lãi.

chò dt. Một loại cây thân to, tròn và thẳng, cho ván
gỗ rất tốt (danh mộc) thường dùng đóng thuyền.

cho xong trgt. Để khỏi rắc rối về sau đng. cho rồi:
Thà rằng chẳng biết cho xong, Biết ra kẻ bắc người
đông thảm sầu (cd.).

chỏ dt. Khuỷu tay, là phần giữa cánh tay, chỗ
xương nhô ra khi co tay lại.
chõ dt. Một loại nồi dùng hơi nước sôi để hấp chín,
thường dùng nấu (thổi, đồ) xôi: Nghe hơi nồi chõ
vác mõ đi rao! (tng.) đgt. Nói lấn vào, xen vào
chuyện gì hay điều gì không liên quan đến mình:
Chõ miệng. Đừng chõ vào chuyện của hàng xóm.

chó dt. 1- Loài động vật có vú, bốn chân, thính tai
và đánh hơi rất giỏi, được nuôi làm cảnh, giữ nhà
hay đi săn: Lạc nhà năm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi
trâu (tng.). Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
(tng.).
chó biển dt. đng. hải cNu. Thú có đầu giống chó,
sống vừa trên cạn vừa dưới nước, chân trước biến
thành bơi chèo, sống ở biển Bắc Cực hoặc Nam Cực

chóa tt.. Lóa. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt
làm không thấy rõ: Cái chóa đèn là cái chụp bằng
pha lê màu trắng đục, ngăn ánh sáng chiếu thẳng
vào mắt, làm dịu mắt.

chó chết dt. 1- Con chó bị giết, bị bệnh hay bị xe
cán chết, không còn sống: Chó chết hết chuyện
(thng.) 2- Tiếng dùng để chửi mắng hay tỏ ý khinh
miệt: Đồ chó chết.

choai tt. Tơ . Đang độ lớn: Lợn choai (heo tơ), gà
choai (gà giò).

chó dại dt. Chó bị mắc bệnh dại (rabies virus): Chó
dại có mùa, người dại quanh năm (tng.).

choai choai tt. 1- Vừa người, không lớn quá, không
nhỏ quá: Khổ người choai choai, don don 2- Trẻ
mới lớn: Đám trẻ choai choai rủ nhau đá banh.

chó đẻ dt. 1- Chó cái mới sinh con: Dữ như chó đẻ
(thng.) 2- Loại cây thân cỏ, lá nhỏ, dùng làm thuốc:
Cây chó đẻ 2- Tiếng dùng để chửi mắng: Đồ chó đẻ.

choài đgt. Chòi. Dùng chân, tay để trườn lên phía
trước: Đứa bé đang tập choài. Choài lên mặt nước.
choãi tt. Dang rộng hai chân, xoạc cẳng, choạc
chân: Đứng choãi chân.

chó ghẻ dt. nghb. Kẻ xấu, đáng khinh bỉ: Chó ghẻ
có mỡ đằng đuôi (tng.).
chó hoang dt. Chó không có chủ, chạy rông: Mèo
đàng lại gặp chó hoang, anh đi ăn trộm gặp nàng
xới khoai (cd.).
chó lửa dt. tglg. Súng lục, súng sáu: Tên cướp lận
chó lửa trong người.

choán đgt. Chiếm, giành một chỗ nào đó: Cái bàn
lớn choán hết chỗ.

chó má dt. 1- Loài chó nói chung 2- nghb. Chỉ bọn
ngưòi xấu, bậy bạ, đểu giả (đậy cũng là tiếng chửi):
Ăn ở chó má.

choang đgt. Phang. Đập mạnh: Choang một đòn
nên thân 2- Ánh đèn thật sáng, rất sáng: Sáng
choang.

chó mực dt. Chó có bộ lông màu đen.

choang choang tt. Tiếng vang lớn: Tiếng la hét
choang choang.

chó ngao dt. Chó to lớn, dữ tợn thường sống dưới
âm phủ theo truyện ma quỷ,
chó sói dt. Chó sống ở rừng, mõm nhọn, đuôi dậm
dữ tợn: Chó sói tru trăng.

choáng tt. 1- Hơi bị xây xm, trí óc không bình
thường vì bị kích thích: Choáng hơi men 2- Mầu
mè, lòe loẹt, hào nhoáng: Mầu sắc choág lộn.

chó vá dt. Chó có hai màu lông khác nhau, như
trắng vá đen hoặc vàng vá trắng.
chó vện dt. Màu lông rằn ri.

choáng váng tt. Bàng hoàng, xây xNm: Ly rượu
mạnh làm choáng váng đầu óc.

chó xù dt. Lông nhiều và dày, xù ra:
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choàng đgt. 1- Quấn vào, quấn khăn vào cổ cho
ấm: Choàng khăn quanh cổ đỡ bị lạnh và ho 2Choàng cổ, choàng vai. Khoác tay quanh cổ hay vai
để tỏ sự thân thiện: Phụng hoàng bay bổng xòe đuôi,
Choàng tay qua cổ với tôi, bớ mình (cd.) trgt. Đột
ngột, giật mình thức giấc: Đang ngủ say bỗng
choàng dậy vì chuông reo.

chói chang tt. Quá sáng.
chói lòa tt. Ánh sáng quá nhiều làm cặp mắt không
nhìn rõ.
chói lọi tt. Bừng sáng, rực sáng, rực rỡ.
chói mắt tt. Ánh đèn quá sáng chiếu vào mắt làm
cho mắt nhìn không được rõ.
chói óc tt. Nhức óc vì tiếng động quá ồn ào.

choảng đgt. tglg. Đánh nhau: Mấy người uống
rượu ngà ngà say, choảng nhau ghê quá.

chói tai tt. Tiếng động quá mạnh, ồn ào làm ù cả
tai.

choăn choắt tt. Bé tí, nhỏ xíu.

chòi dt. Là túp lều để che nắng, mưa đgt. 1- Muốn
lên vị thế cao: Đũa mốc mà chòi mâm son (tng.) 2Nhô ra, nhô lên: Nghe qua cho hả dạ nầy, cho hoa
hé nhụy cho cây đâm chòi (cd.) 3- Chọc hay khều
cho rơi: Cây cao quả chín đồi mồi, anh trông mỏi
mắt anh chòi mỏi tay (cd.).

choắt dt. Tên một loại chim nước, chân và mỏ dài
tt. Nhỏ bé vì cằn cỗi hay bị teo theo chiều ngang:
Mặt choắt như mặt chuột (tng.).
chọc đgt. 1- Thọc hay đâm bằng một vật dài: Chọc
gậy bánh xe (tng.) 2- Trêu ghẹo: Thương cha chớ
chọc ăn mày (tng.).
chọc chạch trgt. Lỏng lẻo, không chắc chắn, không
cột chặt.

chọi đgt. 1- Ném, quăng: Chọi hòn đá 2- Đấu, đọ
sức, đánh nhau: Chọi gà . Con gà tốt mã khoe lông,
chẳng cho đi chọi, nhốt lồng làm chi (cd.) 3- Lấy
hai vật đập vào nhau: Trứng chọi đá (tng.).

chọc ghẹo đgt. Trêu ghẹo.

chòm dt. Nhóm, đám, cụm: Tiếc công trang điểm
bấy lâu, trai tơ không gặp, gặp râu ba chòm (cd.).

chọc nách đgt. Thọc léc, cù. Rờ vào người (lòng
bàn chân, nách là những nơi dễ bị nhột) khiến người
ta nhột và cười, nghĩa bóng là trêu cho cười: Thọc
léc cho cười.
chọc thủng đgt. 1- Lấy một vật nhọn đâm xuyên
qua cái gì: Đâm bị thóc, chọc bị gạo (tng.) 2- Làm
cho trống để có thể băng qua: Chọc thủng phòng
tuyến địch.
chọc tiết đgt. Lấy dao để cắt cổ heo, gà, vịt…

chòm sao dt. Một đám sao ở gần nhau: Chòm sao
bắc đu.
chòm xóm dt. Nhiều nhà ở gần nhau trong cùng
một khu vực: Chòm xóm láng giềng.
chỏm dt. Đỉnh, chóp. Phần ở trên cao nhất: Chỏm
núi 2- Chùm tóc ở đỉnh đầu trẻ nhỏ xưa: Thời để
chỏm (thời còn nhỏ):

chọc tức đgt. Trêu ghẹo làm cho người ta bực mình,
tức giận: Đủ rồi, đừng chọc tức hắn nữa.

chon chót trgt. Chỉ màu đỏ tươi: Màu son đỏ chon
chót.

choe choét tt. 1- Be bét trên bề mặt của cái gì:
Thằng bé trát bánh choe choét trên mặt 2- Rất đỏ:
Đỏ choe choét trgt. Nói cười không ngừng: Miệng
lúc nào cũng choe choét.

chon von tt. Cao, chót vót, chênh vênh: Đứng trên
đỉnh núi chon von.
chọn đgt. Lựa, tìm lấy vật gì, điều gì hay nơi nào
mình ưng ý: Ở chọn nơi, chơi chọn bạn (tng.).

chóe dt. Ché. Vò . Lọ lớn bằng sành, sứ, xứ đựng
rượu hay nước: Chóe rượu.

chọn lọc đgt. Lọc lựa (lọc lừa). Tìm kiếm, so sánh
thật kỹ rồi mới chọn: Chọn lọc hạt giống.

chói tt. 1- Lóa mắt vì á nh sáng 2- Khó chịu vì âm
thanh hay tiếng nói: Lời nói nghe chói tai.
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chọn lựa đgt. Lựa ra nhiều cái vừa ý rồi chọn lấy
một cái ưng ý nhất: Chọn lựa áo quần.
chọn mặt gửi vàng thng. Tìm người đáng tin cậy
để trao cho một việc quan trọng.

chót dt. Phần ở chỗ tận cùng: Đầu môi chót lưỡi
(tng.) tt. Cuối cùng: Đi học mà lười biếng sẽ đứng
hạng chót lớp.
chót vót trgt. Rất cao: Tháp chuông cao chót vót.

chọn ngày đgt. Tìm một ngày tốt, thích hợp ghi
trong âm lịch: Chọn ngày cưới.

chỗ dt. 1- Nơi, chốn, một khoảng không gian: Chỗ
cao cào chỗ thấp (tng.) 2- Phạm vi nào đó: Nói
không đúng chỗ (tng.) 3- Mối tương quan nào đó:
Chỗ hàng xóm với nhau.
chỗ bà con dt. Họ hàng quen thuộc.

chong đgt. Để đèn hay đuốc thật lâu trong đêm:
Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi, bâng khuâng nhớ
bạn bồi hồi ruột gan (cd.).
chong chóng tt. 1- Cánh quạt bằng giấy có thể quay
nhờ sức gió: Gấp chong chóng giấy làm đồ chơi cho
trẻ em 2- Cánh quạt kim loại quay bằng máy: Chong
chóng máy bay 3- Nhiều việc quá, chạy tới chạy lui
không thể nghỉ: Cả ngày quay như chong chóng.

chỗ dựa dt. 1- Nơi để tựa lưng vào 2- Nơi nương
tựa, nương nhờ: Gia đình là chỗ dựa an toàn.
chỗ đứng dt. Vị trí trong xã hội, hoặc trong chức vụ
nghề nghiệp.
chỗ ngồi dt. 1- Nơi để ngồi 2- Vị thế: Chỗ ngồi của
ông trong công ty tốt quá!
chỗ ở dt. Nhà, nơi sinh sống.

chóng trgt. Nhanh, mau, một thời gian rất ngắn: Cả
thèm chóng chán (tng.).
chóng mặt tt. Hơi choáng váng và xây xNm: Ngồi
xe không quen, thấy chóng mặt.

chốc dt. 1- Một khoảng thời gian rất ngắn: Chẳng
ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc (tng.) 2- Một loại
bệnh lở ở da đầu của trẻ nhỏ.
chốc chốc trgt. Thỉnh thoảng với khoảng thời gian
cách nhau tương đối ngắn : Chuông điện thoại cứ
chốc chốc là reo.
chốc lát trgt. Trong một khoảng thời gian rất ngắn.

chòng đgt. Chọc phá, trêu ghẹo: Chòng ghẹo. Đừng
chòng em.
chòng chọc tt. (Nhìn) chăm chú, đăm đăm. Thằng
bé nhìn chòng chọc vào món quà trgt. Không nhắm
mắt ngủ được, không thể chợp mắt: Mắt mở chòng
chọc cả đêm.
chòng ghẹo đgt. xch. chòng.

chốc nữa trgt. Không phải lúc này, đợi một lát nữa.
chối đgt. Không nhìn nhận lời nói hoặc việc đã làm.
chối băng đgt. Nhất định không nhận, dù đã làm.
chối từ đgt. Như từ chối, không nhận, không chấp
nhận.

chỏng đgt. xch. chổng.
chỏng gọng trgt. Nói tới một người té hoặc ngã mà
đưa cả hai chân lên trời.

chồi dt. Mầm của nụ hoa, lá hay đầu cành mới nhô
ra: Hỡi cô con gái hái dâu, xin đừng bấm ngọn mà
lâu mọc chồi (cd.).

chõng dt. Giường nhỏ đan bằng tre: Mẹ em dọn
chõng bán hàng, nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi
gì. (cd.).
chóp dt. Phần nhọn trên đỉnh: Chóp nón.

chổi dt. Đồ dùng để quét rác, thường được làm bằng
cỏ lau, rơm hay những sợi cứng kết lại với nhau: Củi
mục khó đun chổi cùn khó quét (tng.).

chóp bu dt. Người cầm đầu của một tổ chức (nghĩa
xấu).

chổi lông dt. Chổi làm bằng lông của thú vật: Chổi
lông gà.

chóp chép trgt. Chỉ về cách nói hoặc ăn không
ngừng nghỉ: Làm gì mà chóp chép mãi vậy!

chỗi đgt. Đang nằm, cố gắng ngồi dậy: Ngóc đầu
không nổi chỗi đầu không dậy (tng.).
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trôi đi: Vụng chèo khéo chống (tng.) 3- Phản đối,
không chấp nhận: Có chàng Công Tráng họ Đinh,
dựng lũy Ba Ðình chống, đánh giặc Tây, (cd.).

chôm đgt. tglg. Trộm, cắp.
chôm chôm dt. Một loại trái cây ăn rất ngọt, vỏ
mầu đỏ tua tủa gai mềm: Chôm chôm tróc.

chống án đgt. Không đồng ý với phiên xử, xin tòa
cấp cao hơn cho xử lại lần nữa.
chống chế đgt. Dùng cử chỉ hay lời nói để che đậy
một việc làm sai trái: Bị bắt bẻ, ông ấy tìm cách
chống chế cho xong việc,

chồm đgt. Nhảy tưng lên cao, vươn cả thân hình
lên: Gối rơm theo phận gối rơm, có đâu dưới thấp
mà chồm lên cao (cd.).

chống chọi đgt. Như chữ chống chỏi, chống chõi,
phản kháng, đánh trả lại, không chịu thua.

chồm dậy đgt. Đang nằm, thình lình ngồi dậy thật
nhanh.

chống cự đgt. Đánh trả lại: Đem quân lính chống cự
lại giặc xâm lăng.

chôn đgt. 1- Đào hố rồi cho một vật gì xuống và lấp
lại: Chôn xương không chôn được tiếng xấu (tng.)
2- Đào lỗ để dựng cột, nén chung quanh chân cột
thật chặt để không bị nghiêng đổ: Chôn cột 3- Để
nhớ mãi không quên: Nhớ như chôn vào ruột (tng.).
chôn cất đgt. Làm lễ tang cho người chết: Chôn cất
theo đúng lễ nghi và phong tục.

chống đối đgt. Không phục, phản kháng lại: Chống
đối lại bè lũ hại dân bán nước.

chôn chân tt. Ở một chỗ nào rất lâu: Chôn chân ở
tỉnh nhỏ, cả năm chẳng đi đâu.

chống lại đgt. Kháng cự lại, không chịu khuất phục.
chống lụt đgt. Ngăn chặn nước lũ tràn vào vùng
nào: Đắp đê khơi dòng chống lụt.

chống đỡ đgt. Tự bảo vệ, vừa tìm cách đánh lại.
chống gậy đgt. Tì tay vào cây gậy để đi cho vững.
chống hạn đgt. Bơm nước vào ruộng đồng để trồng
cấy khi trời đã lâu không mưa.

chôn sống đgt. Đào hố bỏ người còn sống xuống rồi
lấp đất lại để giết chết: Tục xưa, ở vài nước khi vua
chết, vợ vua hay người hầu có thể bị chôn sống theo
vua.

chống nạng đgt. Tì tay vào một cái nạng làm bằng
gỗ hoặc nhôm để đi cho dễ.
chống nạnh đgt. Chống bàn tay vào ngang hông
khi đứng để có vẻ oai phong.

chôn vùi đgt. 1- Vùi lấp, không để ý tới nữa: Chôn
vùi tương lai. Chôn vùi tên tuổi.

chống phá đgt. Chống lại, phá bỏ: Thói cờ bạc
chống phá hạnh phúc gia đình.

chốn dt. Nơi, chỗ: Đi đến nơi về đến chốn (tng.). Ai
đưa em đến chốn này, Bên kia thì núi bên này thì
sông (cd.)

chống trả đgt. Phản ứng lại, hoặc đánh lại.

chồn dt. Thú rừng, thuộc loài cầy cáo, ở hang,
mõm ngắn hơn con cầy, leo trèo giỏi, có thể lượn từ
trên cao xuống đất nhờ lóp da mỏng ở nách: Chồn
bay, chồn hương, chồn hôi.

chồng dt. 1- Chỉ người đàn ông đã cưới vợ: Chồng
cưới vợ cheo (tng.). Cơm sôi bớt lửa chồng giận bớt
lời (tng.) 2- Xếp nhiều vật lên nhau, xếp cái này lên
trên cái kia: Một chồng đĩa.
chồng ăn chả vợ ăn nem thng. Nói những cặp vợ
chồng không hạnh phúc cả hai đều ngoại tình để ăn
miếng trả miếng nhau.

chông dt. Cọc nhọn bằng tre, gỗ hay sắt dùng để gài
bẫy: Bãi chông, hầm chông.

chồng chất đgt. Nhiều món đồ xếp đè lên nhau
không gọn gàng.

chông gai dt. Chông và gai, ý chỉ sự nguy hiểm,
gian nan hay khó khăn.

chồng chéo đgt. Xếp đè lên nhau theo hướng khác
nhau một cách lộn xộn, không thứ tự: Hàng hóa xếp
chồng chéo, khó bốc dỡ 2- Công việc sắp xếp lộn
xộn, bị trùng lặp hoặc thời gian cần giải quyết sau
trước lẫn lộn.

chống đgt. 1- Dùng cây tre hay cây gỗ dài tựa vào
vật gì để giữ không cho nghiêng đổ: Chống cây mới
trồng. Chống hàng rào 2- ĐNy bằng sào cho thuyền
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chồng đống tt. Không gọn gàng, không thứ tự, bê
bối: Sách vở vất chồng đống với nhau.
chồng hòa vợ thuận thng. Nói đến một gia đình
hạnh phúc.

chớ có trgt. Đừng: … Anh về em nắm cổ tay, Em
dặn câu nầy anh chớ có quên (cd.).
chớ gì trgt. xch. chớ chi.
chớ hề trgt. Không nên như thế, đừng có: Anh đi ba
tháng thì về, rừng thiêng, nước độc chớ hề ở lâu
(cd.).

chổng đgt. Đưa ngược lên, bật ngược lên: Chổng
gọng, chổng cẳng. Ngã chổng chân.
chổng gọng trgt. Giơ hai chân lên trời: Bị vấp, ngã
chổng gọng.

chớ hòng trgt. Đừng có mơ, đừng có mong: Lười
thì chớ hòng giầu.
chớ nên trgt. Không nên: Chớ nên lo lắng mà gầy,
bao nhiêu lo lắng để thầy nó lo (cd.).

chổng mông đgt. Cúi thấp người xuống và đưa
mông lên trời: Đi đâu mà chẳng lấy chồng, người ta
lấy hết chổng mông mà gào (cd.).

chờ đgt. Đợi, mong: Ăn chực nằm chờ (tng.).

chổng vó xch. chổng gọng.

chờ đợi đgt. xch. chờ.
chờ mong đgt. Chờ với nhiều hy vọng: Chờ mong
người đưa thư mang tin vui đến..

chộp đgt. Vồ thật nhanh, nắm hay bắt lấy thật lẹ:
Chộp được được banh, chộp được cơ hội.

chờ thời đgt. Đợi cơ hội thuận tiện:

chốt dt. 1- Miếng gỗ hay sắt gài giữ chặt then cửa
hay khóa an toàn không cho mở : Chốt cửa, chốt lựu
đạn 2- Cái trục hay trụ để vật gì gắn vào có thể quay
chung quanh: Chốt cối xay 3- Điều quan trọng nhất,
điều cốt lõi: Cái chốt của hạnh phúc là yêu thương
4- Vị trí đóng quân quan trọng: Tiền đồn này là chốt
để chặn đường chuyển quân của địch 5- Tên một
loại cá nước ngọt trông tương tự như cá trê nhưng
nhỏ hơn: Cá chốt.

chở đgt. Tải, vận chuyển bằng máy bay, xe, thuyền,
tàu.
chở che đgt. Như chữ che chở, đùm bọc, nuôi nấng,
bênh vực.
chợ dt. Nơi tụ họp kẻ mua người bán tấp nập: Gái
thương chồng đương đông buổi chợ, Trai thương vợ
nắng quái chiều hôm (cd.).
chợ búa dt. Chợ nói chung.

chột tt. 1- Bị hư một mắt: Chột làm vua xứ mù
(tng.) 2- Cảm thấy không ổn trong bụng và muốn đi
đại tiện: Chột bụng.

chợ chiều dt. 1- Nơi họp mua bán vào buổi chiều
tối 2- Chợ sắp tan: Chán như chợ chiều (thng.).
chợ đen dt. 1- Buôn bán bất hợp pháp những vật
liệu không được chính quyền chấp nhận; 2- Sự buôn
bán cao hơn giá cả bình thường: Gần Tết giá gạo
nêp tăng vọt vì ai cũng cần gạo nếp thổi xôi, làm
bánh chưng.
chợ phiên dt. Nơi nhiều người tụ họp lại buôn bán
có ngày nhất định, thí dụ chỉ có ngày thứ bảy: Chợ
phiên thì họp sáu ngày một phiên (cd.).

chột dạ tt. Lo lắng, áy náy vì làm một việc sai lầm
có thể bị phát giác: Kẻ ăn cắp xe bị chột dạ vì có xe
khác theo sau.
chơ vơ tt. Như chữ trơ vơ, lạc lỏng, lẻ loi, cô đơn:
Túp lều chơ vơ (trơ vơ ) bên bờ biển.

chợ trời dt. Nơi tụ tập buôn bán đồ cũ, họp chợ
ngoài trời: Đi chợ trời gặp hên mua được đồ cổ.

chớ trgt. Như chữ chứ, đừng, không nên: Làm rể
chớ sáo thịt trâu, Làm dâu chớ đồ xôi lại (tng.)
chớ ai trgt. Chẳng có ai khác: Sợ cọp chớ ai sợ
phân cọp (tng.).

chơi đgt. 1- Làm gì để vui thích, vui đùa, mục đích
cho khuây khỏa, giải trí: Ăn tùy nơi chơi tùy chốn
(tng.) 2- Giao thiệp: Ở chọn nơi chơi chọn bạn
(tng.) 3- Làm chuyện liên hệ tình dục phóng đãng:

chớ chi trgt. Đáng lẽ: Nó là kẻ bán nước, chớ chi nó
đừng sinh ra!
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chớp bóng dt. tgc. Xi-nê: A. Movie.

Có chồng càng dễ chơi ngang, đẻ ra con thiếp, con
chàng, con ai (cd.) 4- Mua dâm: Đi chơi gái 5Tham gia vào, giũ một chân: Chơi hụi 6- Làm gì
hay nói gì gây hại người: Bị hắn chơi một cú rất
đau; 7- Diễn xuất: Vai trò đó ông ấy chơi rất hay
trgt. Không có mục đích gì: Nói chuyện chơi cho
vui.
chơi ác đgt. Đùa nghịch mà làm hại đến người
khác: Ai chơi ác rải đinh ra đường làm nhiều xe bị
bể lốp.

chớp mắt dt. Nói tới thời gian qua rất nhanh: Chỉ
trong chớp mắt là biến mất.
chớp nhoáng tt. Rất nhanh, chỉ một thời gian rất
ngắn: Tia chớp phát ra trong chớp nhoáng.
chớt nhả tt. Nhảm nhí, không đứng đắn.
chợp đgt. Ngủ được một tí.
chợp mắt đgt. xch. chợp.

chơi bời đgt. 1- Làm những việc tiêu khiển vớ vNn
không có mục đích: Lấy anh anh sắm sửa cho, sắm
ăn sắm mặc sắm cho chơi bời (cd.) 2- Làm những
việc tiêu khiển không tốt: Những người lêu lổng
chơi bời, cũng là lười biếng ta thời tránh xa (cd.) tt.
Đàng điếm bậy bạ: Trai gái chơi bời.

chợt trgt. Thình lình, đột nhiên, bỗng nhiên: Chợt
đến chợt đi.
chu cấp đgt. Cấp dưỡng, lo tiền bạc nơi ăn chốn ở.

chơi chữ đgt. Cách dùng chữ khéo léo, mang nhiều
nghĩa với mục đích giải trí hay diễu cợt: Vế ra của
một câu đối ngắn "Độc giả độc thật" là chơi chữ.
chơi khăm đgt. Làm chuyện xỏ xiên hại người khác
mà không chịu trách nhiệm: Nó chơi khăm, báo hại
tôi phải đền tiền mới xong.

chu du đgt. Đi khắp nơi hết nơi này đến nơi kia.
chu đáo tt. Lo toan mọi thứ rất cNn thận.
chu tất tt. Hoàn toàn đầy đủ, xong xuôi tất cả.
chu toàn đgt. Làm xong tất cả mọi việc được trao
phó.

chơi ngông đgt. Làm chuyện ngông cuồng, dại dột:
.

chu kỳ dt. A. Cycle. Thời gian diễn tiến bắt đầu
được lập lại như lúc khởi sự: Chu kỳ của trái đất
quay quanh mặt trời là một năm 2- Thời gian của
một độ dài sóng: Đài X phát sóng với tần số là một
triệu chu kỳ.
chu trình dt. Thời gian của một vòng chuyển động:
Chu trình của mặt trăng là một tháng tính theo âm
lịch.

chơi trèo đgt. Làm chuyện vượt qua vị thế của
mình: Bé người chơi trèo (tng.).
chơi trội đgt. Làm chuyện kỳ quái để cho nổi bật
hơn mọi người.
chơi xỏ đgt. Xảo quyệt để lừa lọc người khác kiếm
lợi cho bản thân.

chu vi dt. Độ dài chung quanh một hình, một vật.

chơi vơi tt. Lẻ loi, cô độc trong tình trạng nguy
hiểm: Con thuyền chơi vơi trên sóng biển.

chú dt. 1- Em trai ruột hay em họ của cha: Chú
ruột, chú họ. Cha nó lú, chú nó khôn (tng.). Sy cha
còn chú, sy mẹ bú dì (tng.) 2- Tiếng gọi người
đáng tuổi em của cha mình với tính cách lễ phép:
Xin phép chú cho cháu làm điều này 3- Tiếng gọi
người nhỏ tuổi hơn mình với tính cách thân mật:
Chén chú chén anh (tng.) 4- Chỉ người còn nhỏ
tuổi: Chú bé con, chú tiểu 5- Tiếng gọi những người
có địa vị kém cha mình: Chú thợ, chú cai, chú lính,
chú Ba 6- Bùa của thầy pháp, phù thủy: Bùa chú,
đọc thần chú 7- Giải thích hay chua thêm nghĩa
hoặc nguồn dẫn chứng ở bên cạnh chữ viết hoặc
dưới một đoạn văn: Chú thích, ghi chú, chú giải,chú
dẫn, cước chú đgt. Để ý hết sức vào việc gì: Chú
trọng, chú ý, chú mục, chú tâm, chăm chú.

chới với đgt. Vùng vẫy trong tình trạng nguy hiểm:
Nó bị chới với trong dòng nước lũ.
chơm chởm tt. Tua tủa, có hình dạng cao thấp hay
dài ngắn không đều: Râu ria mọc chơm chởm.
chớm đgt. Vừa bắt đầu, vừa mới hé ra.
chớm nở đgt. 1- Mới bắt đầu nở: Nụ hoa chớm nở
2- Bắt đầu khá hay giỏi: Một tài năng mới chớm nở.
chờn vờn đgt. Di chuyển quanh quNn một cách
chậm chạp: Cánh bướm chờn vờn trong nắng sớm.
chớp dt. Ánh sáng lóe lên rồi tắt.
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chú dẫn dt. Nghĩa căn cứ tư nguồn nào, từ điển cố
nào: Viết về lịch sử, cần chú dẫn nguồn tham khảo
rõ ràng.

chủ đích dt. Mục đích chính.

chú giải dt. Giải nghĩa hoặc giải thích thêm, ghi
thêm: Chú giải truyện Kiều thật đầy đủ.

chủ hiệu dt. Người làm chủ cơ sở thương mại.

chủ động đgt. Tự mình quyết định không bị ai sai
khiến.
chủ hòa dt. Có chủ trương hòa hoãn, dùng cách
ngoại giao hay thương thuyết để giải quyết những
tranh chấp.
chủ hôn dt. Người chủ trì một hôn lễ hay đám cưới.

chú họ dt. Người đàn ông có cùng họ, ngang vai
em của cha.
chú rể dt. 1- Người chồng của cô dâu trong đám
cưới: Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu (đồng dao)

chủ lực dt. Sức mạnh chính, lực lượng chính: Quân
chủ lực.
chủ mưu dt. Mưu kế cho một hành động phi pháp
nào đó: Vụ cướp này có chủ mưu đgt. Lập kế: Hắn
đã chủ mưu cho việc làm phi pháp này.

chú tâm đgt. Để ý thật kỹ, đem hết tâm trí vào một
chuyện hay điều gì:
chú thích đgt. 1- Giải nghĩa những chữ khó, thường
được ghi ở cuối trang sách 2- Ghi thêm ý của tác
giả.

chủ nghĩa dt. A. Doctrine, đường lối về tư tưởng,
quan điểm được sắp đặt thành hệ thống để hướng
dẫn những hoạt động của con người về tôn giáo,
chính trị hay kinh tế: Chủ nghĩa tư bản.

chú trọng đgt. Để hết tâm trí vào một vấn đề gì
được coi là quan trọng nhất: Chú trọng đến phần
tinh thần hơn là bề ngoài.
chú ý đgt. Coi chừng hay tập trung nhìn, nghe: Chú
ý, xin để giày dép bên ngoài. Nghe thầy cô giảng
bài, phải chú ý mới hiểu.

chủ nhà dt. Là người chủ của một căn nhà.
chủ nhân dt. Người sở hữu cửa tiệm, quán ăn, một
mảnh đất hoặc một cửa hàng kinh doanh.
chủ nhân ông dt. xch. chủ nhân

chủ dt. 1- Người bỏ tiền ra mua căn nhà ờ, cửa tiệm
hay xưởng máy và có toàn quyền dùng, cho thuê
hoặc điều hành: Chủ nhà, chủ tiệm, chủ nhân nhà
máy 2- Nghĩa rộng chỉ điều chính yếu: Chủ đích,
chủ văn 3- Bài vị ghi tên họ chức vụ người chết để
thờ: Thần chủ, mộc chủ đgt. Chuyên chú vào việc
gì: Chủ ý, chủ tâm, chủ trương

chủ nhật dt. Là ngày thứ nhất trong tuần lễ.
chủ nhiệm dt. Là người đứng đầu và chịu trách
nhiệm của một tạp chí, tờ báo.
chủ nợ dt. Người đứng tên cho vay nợ.
chủ phạm dt. Người đứng đầu trong việc vi phạm
pháp luật, cũng gọi là chính phạm.
chủ quan tt. Nhận thức riêng của chính mình để
nhận xét vấn đề, đối nghịch với khách quan: Quan
niệm chủ quan khó đưa ra một sự giải thích hợp lý
cho mọi người.
chủ quán dt. Chủ nhân của một tiệm bán đồ ăn thức
uống, tạp hóa…
chủ quản dt. Cai quản , quản lý, là người trông coi
một nhóm người làm việc dưới quyền.

chủ âm dt. Âm chính của bản nhạc: Nốt pha trưởng
là chủ âm của bản nhạc “Quốc Ca Việt Nam Cộng
Hòa”.
chủ chiến tt. Có chủ trương dùng chiến tranh hay
bạo lực để giải quyết những xung đột.
chủ biên dt. Người chủ trương trong việc biên tập.
chủ bút dt. Người đứng đầu trong ban biên soạn bài
một tờ báo hay một tạp chí.

chủ quyền dt. 1- Quyền làm chủ của một quốc gia
tự trị 2- Quyền làm chủ nhà đất hay tài sản nào đó
theo pháp luật.

chủ chốt tdt. Người đứng đầu để âm mưu tổ chức
một sự việc nào đó.

chủ soái dt. Người chỉ huy một đoàn quân, tư lệnh.

chủ chứa dt. Người chứa chấp những kẻ làm
chuyện phi pháp để kiếm tiền: Chủ chứa mại dâm,
chủ chứa cờ bạc.

chủ sự dt. 1- Người chủ trì việc gì 2- Viên chức
đứng đầu của một ban ngành nào đó.

chủ đề dt. Đề tài chính của một tập truyện, cuốn
sách, buổi trình diễn…

chủ tâm dt. Ý định đã có từ trước khi thực hiện một
việc gì đó:
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chủ tế dt. Người đứng đầu trong một nghi lễ.

chua lè tt. Rất chua đến độ không ăn được: Trái khế
coò xanh chua lè, ăn gì được mà ăn.

chủ thầu dt. Người đúng ra để nhận lãnh một công
trình nào đó với giá cả và chi phí đã được đồng ý.

chua lét tt. Rất chua: Mùi mồ hôi chua lét.

chủ tịch dt. Người đứng đầu trong một tổ chức, hội
đoàn, đoàn thể…

chua lòm tt. xch. chua lét.
chua ngoa tt. Đanh đá, quá quắt, lắm điều, hay nói
những câu chua chát: Con đừng học thói chua ngoa,
họ hàng ghét bỏ người ta chê cười (cd.).

chủ tiệm dt. Người làm chủ một cửa tiệm bán đồ.
chủ tọa dt. Người chủ trì, điều khiển một cuộc hội
họp.

chua xót tt. Đau đớn thấm thía trong lòng, buồn
phiền: Hoàn cảnh chua xót.

chủ từ dt. Tiếng giữ vai chủ động trong một câu
văn hay mệnh đề: Tôi là chủ từ của động từ đi trong
câu "Tôi đi đến trường".

chúa dt. 1- Người có địa vị sau vua, nhưng lại là
người có quyền thế nhất: Vua Lê chúa Trịnh. Ăn
cơm vhúa 2- Chỉ đấng được tôn thờ của đạo Ki-Tô:
Chúa Giê-su 3- Đấng tối cao, đấng Tạo Hóa 4Chủ, người tỏ ra có quyền hành nhất: Chồng chúa vợ
tôi (tng.). Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm (tng.) 5Chỉ một vị thần nào đó: Chúa xuân 6- Chỉ người
đứng đầu một tổ chức: Chúa đảng trgt. Hết sức, rất
mực, rất nhiều: Chúa lười là nó. Nợ như chúa
Chổm.

chủ tướng dt. Chủ soài. Người đứng đầu một đạo
quân, cấp tướng.
chủ trại dt. Người làm chủ một nông trại.
chủ trì đgt. Cai quản, điều khiển và chịu trách
nhiệm coi sóc một công việc: Chủ trì việc khai thác
gỗ.
chủ trương dt. Ý kiến riêng của một người hay môt
Hội đoàn: Theo đúng chủ trương của Hội, không thu
niên liễm đgt. Đưa ra một công việc mà mình cho là
đúng: Ông ấy chủ trương soạn một cuốn sách tóm
lược về Lịch sử và Địa lý nước Việt Nam bằng song
ngữ Anh Việt

chùa dt. Thiền tự, nơi thờ Phật.
chúa nhật dt. xch. Chủ Nhật.

chủ xướng đgt. Khởi xướng, chủ động để nêu ra
một điều gì: Cụ Phan Chu Trinh là người chủ xướng
phong trào Duy Tân.

chúa sơn lâm dt. Con cọp, con hổ.

chủ xưởng dt. Người làm chủ một hãng hay một cơ
sở sản xuất.

chúa xuân dt. Nói về vị thần của mùa xuân theo
tính cách thi vị hóa trong văn chương.

chúa tể dt. Người chủ của một vùng, một khu vực
rộng lớn nào đó.

chủ ý dt. Điều chính và quan trọng hay ý định có
sẵn: Ông ta làm thế là có chủ ý. Chủ ý của người
viết là muốn nhấn mạnh vào việc học.
chủ yếu tt. Quan trọng nhất.

chu,n dt. Cái đích để nhắm, cái mẫu để theo: Lấy
người đứng đầu làm chun, hãy xếp hàng một cho
thẳng đgt. Ưng cho: Quan đã chun cho rồi
(KTTĐ). Bằng lòng, cho phép: Đơn xin đã được phê
chun. tt. Đúng với những điều đòi hỏi, cần thiết
được đặt ra: Ngồi mà nghĩ đứng mà suy, vàng còn
phải chun, huống gì thân em (cd.).

chua đgt. Dẫn giải, ghi chú, chú dẫn: Chua nghĩa
chữ khó tt. 1-Vị như giấm, hoặc chanh 2- nghb.
Mỉa mai, chua chát: Nói chua như mẻ (tng.). Chanh
chua thì khế cũng chua, Khế chua có mùa chanh
chua quanh năm (cd.).

chu,n án đgt. Cho phép, chấp thuận làm một việc
gì đó có sự phê chuNn của tòa án.

chua cay tt. HV. Tân Toan. Cay chua khổ sở
(HVTĐ) nghb. Khó chịu, đau xót, không bằng lòng:
Cũng liều cắn ớt nhai gừng, chua cay mặn chát ta
đừng quên nhau (cd.).

chu,n bị đgt. Sửa soạn: Thu xếp hành lý chun bị
lên đường.
chu,n chi đgt. Cho phép, cấp tiền chi tiêu: Chun
chi một triệu đô-la

chua chát tt. Như nghĩa bóng chữ chua. Thái độ
mỉa mai gây khó chịu: Lời nói chua chát làm người
nghe khó chịu.
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chu,n đích tt. Chỗ, mức để nhắm tới: Làm việc có
chun đích sẽ dễ thành công hơn. Cái chuNn và cái
đích để làm chừng P. règle, but (HVTĐ).

chui vào đgt. Rúc vào, bò vào bên trong.
chùi đgt. Lau cho sạch: Ăn vụng quên chùi mép
(tng.).

chu,n tướng dt. Cấp bậc quân đội, trên đại tá, dưới
thiếu tướng.

chúi đgt. Cúi hẳn về phía trước, nghiêng về phía
trước.

chu,n y đgt. Chấp thuận những gì đã xin hay đòi
hỏi: Tổng thống đã chun y dự luật giảm thuế do
Quốc Hội đệ trình. Cho y như lời xin P. approuver
(HVTĐ).

chúi đầu đgt. Nghiêng đầu hẳn xuống phía trước.
chum dt. Lu lớn, được làm bằng đồ gốm, có miệng
tròn, phình ra ở giữa để đựng nước: Giận chuột ném
vỡ chum (tng.).

chúc đgt. 1- Mong ước, cầu cho, chúc mừng
(HVTĐ): Chúc thượng lộ bình an 2- Chúi xuống,
đâm đầu xuống: Phi cơ chúc đầu xuống để thả bom.
chúc khánh
(HVTĐ).

chúm đgt. Giúm lại, thu lại: Chúm môi huýt sáo.
chúm chím đgt. Cười mỉm, cười nụ: Chồng giận
thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím: thưa anh
giận gì? (cd.).

đgt. HV. Chúc mừng việc may

chúc mừng đgt. Cầu chúc trong dịp vui mừng nào
đó: Chúc mừng năm mới

chùm dt. Nhiều cái tụ lại một chỗ: Chùm nhãn,
chùm nho.

chúc tết đgt. Chúc trong dịp tết.
chúc thọ đgt. Chúc cho sống lâu.
chúc thư dt. Tờ giấy có ghi lại những điều người đã
chết mong muốn khi trăng trối hay đã được làm từ
khi còn sống : Người chết không để lại chúc thư.

chụm đgt. 1- Quay quần lại, tụ lại một chỗ: Một cây
làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi
cao (cd.) 2- Đốt lửa lên: Chụm bếp nấu cơm.

chúc tụng đgt. Ca ngợi, khen.
chúc từ dt. Lời đọc để chúc mừng: Đọc chúc từ
trong buổi lễ mừng Thượng thọ.

chun đgt. đng. Chui, rút ngắn lại, co lại, thu ngắn
lại.

chục dt. 1- Mười, gom lại đủ mười đơn vị: Chục
bạc, chục trứng, hàng chục. Ba đồng một chục đàn
ông (cd.) 2- Lố hay số gom thành một nhóm 12 hay
14 tùy địa phương hay tùy món hàng, cũng gọi là
chục: Chục mười hai trái cam. Chục mười bốn trái
trứng.

chùn đgt. Dừng lại, không dám tiến thêm: Chùn
bước.
chung dt. Chén nhỏ để uống rượu hay trà: Miếng
trầu héo chung rượu lạt (tng.). Muôn chung nghìn tứ
cũng là có nhau (K. 2- HV. Hồi kết cuộc: Ăn ở có
thủy có chung (tng.) đgt. 1- Gom lại: Chúng ta hãy
chung sức để khiêng vật này 2- Trả tiền: Cá độ thua
thì phải chung tiền tt. 1- Không thuộc về riêng ai,
thuộc về tất cả, không phải của riêng ai: Ở đời muôn
sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
(cd.) 2- Tất cả, tổng quát: Nhìn chung thì ai cũng
đẹp cả.

chui đgt. 1- Cúi xuống và khom lưng cho thật thấp
để lách hay luồn vào, hoặc qua một chỗ hẹp và thấp:
To đầu khó chui (tng.) 2- Rúc vào một chỗ kín nào
đó để lNn trốn: Cá trê chui cống (tng.) tt. Lén lút
không mình bạch: Buôn bán chui để trốn thuế.
chui luồn đgt. Ngả hẳn người xuống để đi qua, cúi
người thật thấp để trốn tránh.

chung chạ đgt. Cùng dùng với nhau, sống cùng với
nhau, cùng ăn, cùng ở với nhau: … Nào khi chung
chạ chiếu giường, bây giờ đành đoạn hai đường rẽ
phân (cd.).

chui nhủi đgt. Trốn tránh, lNn trốn, không cho ai
thấy: Trốn chui trốn nhủi (tng.).
chui rúc đgt. Ở hang hốc nhỏ hẹp.
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chung chung tt. Vừa vừa, bình thường, không lớn,
không nhỏ, không rõ ràng, đặc biệt: Kết luận có tính
cách chung chung mà thôi!

chúng ông đdt. Tiếng xưng hô có ý khinh thường
kẻ mình muốn nói với.
chúng sinh dt. Chỉ chung người, sinh vật trên trái
đất.

chung cuộc dt. Hay chung cục, giai đoạn cuối cùng:
Thua lúc đầu nhưng chung cuộc lại thắng.

chúng ta đdt. Tiếng xưng chung của nhiều người
mà trong đó có bản thân mình nữa.

chung đụng đgt. Cùng sống và làm việc, tiếp xúc
hàng ngày, gần gũi.

chúng tao đdt. Tiếng xưng hô với người đồng tuổi
(thân mật) hay nhỏ hơn.

chung kết dt. Trận cuối cùng: Hai đội được vào
chung kết;
chung quanh dt. Như chữ xung quanh, bao gồm cả
bốn phía: Chung quanh những nước non người, giữa
hòn Non Nước có tôi với chàng (cd.).

chúng tôi đdt. Xem chữ chúng ta.
chúng tớ đdt. Giống như tiếng chúng ta (thân mật).
chùng tt. 1- Thòng xuống, không căng: Thường
thường phải đạo thì thôi, đừng căng mà đứt đừng lơi
mà chùng (cd.) 2- Chỉ quần áo dài và rộng: Quần
chùng áo dài.

chung quy trgt. Sau hết, rốt cuộc lại.
chung sống đgt. Ăn ở chia sẻ với nhau.
chung sức đgt. Hợp lực với nhau, đoàn kết với
nhau.
chung tình tt. Không phản bội, luôn gắn bó bên
nhau (tình yêu dành cho một người duy nhất).

chủng dt. 1- A. Race. Giống, loài 2- Phương pháp
cấy vi khuNn vào người để phòng bệnh: Củng đậu
đgt. Cấy vi khuNn (đã làm yếu) vào người để phòng
bệnh: Chủng đậu, chủng ngừa cảm cúm.

chung thân tt. Trọn đời: Bị án tù chung thân.
chung thủy tt. Như chữ thủy chung, từ đầu đến
cuối, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc không thay lòng
đổi dạ.

chủng đậu dt. Chủng để phòng bệnh đậu mùa.
chủng loại dt. Giống, loài, nói chung về động vật
hay thực vật.

chung vai đgt. Giúp đỡ và gánh vác với nhau.

chủng tộc dt. Giống, loài của người:
chủng viện dt. Trường đào tạo các linh mục Công
Giáo.

chúng đdt. 1- Họ, người ta, tiếng chỉ tính cách coi
thường: Hỏi xem chúng muốn gì? 2- Bọn mình: Em
nghe họ nói mong manh, dường như họ biết chúng
mình với nhau (cd.); dt. Chữ để chỉ hoặc nói nhiều
người: Mồ cha cái áo rách này, mất chúng mất bạn
vì mày áo ơi (cd.).

chuốc đgt. 1- Mang vào mình, nhận lấy cái không
hay: Gây thù chuốc oán (tng.) 2- Chước. Rót rượu
ra chén để mời: Rau răm hái ngọn còn tươi, rượu
ngon chuốc chén đợi người tri âm (cd.).

chúng bạn dt. Những người chơi chung với nhau.
chúng bay đdt. đng. Mấy đứa bay, bọn bay, Danh
xưng mà người lớn gọi bọn con nít, bọn trẻ, hay bề
trên nói với kẻ dưới với giọng trịch thượng: Cha đời
chuột nhắt chúng bay, đá tảng rớt xuống chúng mày
gẫy xương (cd.).
chúng con đdt. Tiếng xưng hô của con cháu với
ông bà, cha mẹ.
chúng cháu đdt. Tiếng xưng hô của con cháu với
ông bà, cô, chú, bác, dì…, hay của người có địa vị
thấp kém đối với bề trên.

chuộc đgt. 1- Mang tiền đi đổi lại vật đã cầm thế:
Tay thì cầm tiền đi chuộc lá đa (cd.). 2- Xin trao đổi,
nếu được cái này, sẽ đền trả bằng cái khác: Lấy công
chuộc tội (thng.). Hỏi nàng, nàng đã án mình chuộc
cha (K.)
chuôi dt. Cái cán, phần để cầm nắm: Cầm chuôi dại
gì cầm lưỡi (tng.).

chúng em đdt. Tiếng xưng hô của đàn em đối với
anh chị hoặc với người lớn tuổi hơn.

chuối dt. Cây thân mềm có thể sắt nhỏ cho heo ăn,
cuống lá úp vào thân cây gọi là bẹ, lá lớn gọi là tàu
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lá dùng gói bánh, sinh nhiều trái kết thành nải trên
một buồng chuối; trái chuối chín vỏ vàng, bỏ vỏ ăn
ngọt; phần gốc dưới đất gọi là củ chuối, ăn được
nhưng rất kém dinh dưỡng: Mẹ già như chuối ba
hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau (cd.).

chuồng dt. 1- Nơi có rào chung quanh chắn lại để
nuôi súc vật, trâu, bò, heo, gà, vịt… 2- Vật đóng
bằng gỗ giống như nhà nhỏ để nuôi chim.

chuối cau dt. Chuối có quả nhỏ và ngắn.
chuối hột dt. Chuối có quả khá lớn, nhiều hột màu
đen bên trong.

chuộng đgt. Được ưa thích, mê thích và mong
muốn có được: Mới chuộng cũ vong (tng.).

chuối sứ dt. Chuối có quả vừa phải vị thơm, nải có
quả mọc đều, thường được dùng trong việc cúng tế.

chuốt đgt. 1- Gọt cho nhọn: Chuốt bút chì. Công
anh chuốt chuốt bào bào, Tạp thì vẫn tạp lẽ nào ra
lim (cd.) 2- Bào, gọt cho nhẵn: Chuốt đũa 3- Sửa
sang, trau giồi, nói vào nhiều điều cho tốt đẹp: Tiếc
công chuốt ná lau tên, Chim bay về đền công uổng
danh hư (cd.).

chuồng xí dt. Như chữ nhà xí, nơi đi đại tiện ở thôn
quê.

chuối tây dt. Chuối có quả lớn, khi chín quả màu
vàng tươi.
chuối tiên dt. Chuối có quả nhỏ hơi dài, ăn rất thơm.
chuối tiêu dt. Chuối có quả nhỏ và dài: Ai đem con
két vô vườn, để cho con két ăn buồng chuối tiêu
(cd.).

chuốt ngót đgt. Nói tốt, nói vào, quảng cáo cho tốt:
Bánh giầy nhiều đậu thì ngon, cha mẹ chuốt ngót thì
con đắt chồng (cd.).

chuồi đgt. 1- Làm vật gì tuột theo độ dốc từ trên cao
xuống: Nạn đất chuồi. Chiều chiều ông Lữ đi câu,
sấu lôi ông Lữ chuồi đầu xuống sông (cd.) 2- Đưa
ra, thò ra: Bị chặn lại cứ chuồi ra vài chục là xong!
3- đph. ĐNy sợi cói vào khung dệt chiếu: Chồng
chuồi vợ dệt chiếu hoa, tay đưa khổ giập, đôi đà
đáng đôi (cd.).

chuột dt. Loại động vật gặm nhắm, mõm nhọn, đuôi
dài, hay phá hoại mùa màng và đồ dùng: Chuột sa
hũ nếp (tng.).
chuột bọ dt. Tiếng chỉ chung loài chuột.
chuột rút đgt. Bắp thịt bị co rút lại ngoài ý muốn,
gây đau đớn: Ngồi lâu dễ bị chuột rút.

chuỗi dt. 1- Là sợi dây kết nhiều hạt đá quý hoặc
ngọc, hay những vật nhỏ khác: Tiền nào xỏ không
lọt chuỗi (tng.) 2- Các sự việc tương tự xảy ra tiếp
nối nhau: Một chuỗi ngày nhọc nhằn.

chụp dt. Cái tán che quanh đèn để chắn gió và ánh
sáng được toả đều cũng như để trang trí: Chụp đèn.
đgt. 1- Bắt lấy, vồ lấy, nắm lấy: Chụp lấy cơ hội 2Úp lên trên cái gì: Chụp nón lên đầu 3- Ghi lại hình
ảnh: Chụp hình 4- Vu hay gán cho ai điều gì lỗi:
Muốn bắt thì chụp cho cái tội trốn thuế là xong.

chuôm dt. Chỗ trũng đọng nước ở ngoài đồng
ruộng, có cành cây vất xuống cho cá ở: Có chuôm cá
mới ở đìa, có em anh mới sớm khuya chốn này (cd.).

chụp ảnh đgt. Như chữ chụp hình, ghi lại hình ảnh:
Những người chụp ảnh giỏi, hiểu biết nhiều, thường
được gọi là Nhiếp ảnh gia.
chụp giật đgt. Giành giật lấy.

chuồn dt. 1- Tên một loại cá biển mình thon, có hai
vi khá lớn để có thể bay lượn trên mặt nước được
một đoạn khá xa 2- Tên một quân bài trong bộ bài
52 lá: A. Club đgt. Bỏ đi nơi khác một cách kín đáo,
lén đi không cho ai biết.

chụp lấy đgt. Bắt, vồ lấy.
chụp mũ đgt. Gán hay vu khống cho ai một vai trò
gì không tốt hay một lỗi lầm nào đó.
chụp nón cối đgt. tgm. Gán cho ai là Việt Cộng.

chuồn chuồn dt. Một loại côn trùng có hai cánh, hai
mắt lồi, đuôi dài, thường xuất hiện nhiều khi trời gần
mưa: A Dragonfly.

chút dt. 1- Cháu đời thứ năm 2- Phần rất ít, một số
lượng nhỏ.
chút đỉnh dt. Phần rất nhỏ.
chút ít dt. Một phần nhỏ.

chuông dt. Một loại nhạc khí được đúc bằng đồng
thau, thường được treo ở chùa hay nhà thờ.
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chút nữa tt. Khoảng thời gian rất ngắn sắp tới, một
lát nữa: Xin đợi, chút nữa tôi tới.
chút xíu dt. Một it, rất ít. Thật nhỏ: Được có chút
xíu hà! Thằng bé mới chút xíu mà khôn quá.

chuyến dt. Đợt, lần, kỳ, lượt: Ai làm lỡ chuyến đò
ngang, cho loan với phượng đôi đàng biệt ly (cd.).
chuyến đi dt. Cuộc hành trình rời khỏi nơi ở để tới
nơi nào đó: Chuyến đi về miền Trung thật thú vị.

chùy dt. Vũ khí thời xưa, đầu tròn cán dài.

chuyền dt. Đánh chắt. Trò chơi của trẻ em, thường
là bé gái, dùng 10 que dài như que đũa nắm trong
tay, dùng một trái ổi (trái cà hay trái banh nhỏ), tung
lên rồi bắt lấy một lúc cả trái ổi và que đũa : Chơi
đánh chuyền. đgt. 1- Đưa nhanh một vật từ chỗ này
đến chỗ khác, từ người này sang người khác:
Chuyền banh 2- NhNy từ cây này sang cây khác:
Khỉ chuyền cây, Chim chuyền cành. Chim chuyền
nhành ớt nhành mai, vợ chồng xa cách làm ai cũng
buồn (cd.) 3- Tiếp hơi, thêm hơi: Chuyền hơi. Thổi
quyển (ống sáo) phải biết chuyền hơi, khuyên người
phải biết lựa lời khôn ngoan (cd.).

chuyên tt. 1- Siêng năng, chăm chỉ, tập trung vào
một việc: Đi đò tát nước cho chuyên, lấy chồng thì
phải giữ duyên cho chồng (cd.) 2- Thành thạo về
công việc gì: Em là con gái xứ nam, chuyên nghề đi
cấy sang làm xứ đông, … (cd.) 3- Đặc biệt về vấn
đề gì: Nhà hàng chuyên về món ăn Huế.
chuyên cần tt. Miệt mài, siêng năng, chăm chỉ, cần
mẫn trong học hành và công việc: Thật là chân chỉ
thú quê, chuyên cần học nghiệp, học nghề đoan
trang (cd.).

chuyền tay đgt. Đưa một thứ gì từ người này qua
người kia: Chuyền tay nhau tờ báo.

chuyên chế tt. Độc đoán, không chia quyền cho ai.
chuyên chính dt. A. Absolutism. Một chính quyền
dùng bạo lực để trấn áp trong việc cai trị : Chính
quyền chuyên chính vô sản.

chuyển đgt. 1- Gởi đến, nhắn lời, báo tin: Chuyển
lời cám ơn, chuyển báo, chuyển đạt. Chuyển câu giã
biệt tới anh 2- Thay đổi tình hình: Chuyển bại thành
thắng (tng.) 3- Bắt đầu chạy: Xe chuyển bánh 4Rung động: Ví dầu cây cứng rễ bền, gió lay chẳng
chuyển sấm rền nào rung (cd.) 5- Thay đổi tình
trạng: Mây muốn mưa trời chưa có chuyển, Muốn
đem em về một kiểng hai quê (cd).

chuyên chở đgt. Đưa người, đồ vật, hàng hóa từ nơi
này đến nơi khác.
chuyên đoán tt. Nhận định theo ý của mình.
chuyên gia tt. Người chuyên môn, giỏi về lãnh vực
nào đó.
chuyên khảo dt. Khảo cứu đặc biệt về một lãnh vực
nào đó.

chuyển biến đgt. Như chữ biến chuyển, thay đổi:
Tình hình đã chuyển biến.

chuyên khoa tt. Nói về một lãnh vực chuyên môn
nào đó, chỉ một việc đó thôi: Bác sĩ chuyên khoa về
tim.

chuyển bụng đgt. 1- Có thay đổi, xiêu lòng: Ông
ấy nói mãi cũng thấy chuyển bụng nghe theo 2Khó chịu trong bụng: Chuyển bụng mót đi cầu 3Chuyển dạ. Đàn bà mang bầu thấy đau quặn trong
bụng, báo hiệu sắp sinh con: Bà ấy chuyển bụng
phải chở đi bảo sinh viện gấp.

chuyên môn tt. Hiểu biết sâu rộng về một lĩnh vực:
Cần có kỹ sư chuyên môn để thiết kế.
chuyên nghiệp dt. Làm một nghề rất giỏi, nghề
nghiệp chuyên môn.

chuyển dạ đgt. xch. chuyển bụng.

chuyên quyền tt. xch. Nắm giữ quyền hành một
mình, tự quyết định mọi việc: Vua X là một ông vua
chuyên quyền.
chuyên trị đgt. Chữa trị một loại bệnh.

chuyển dịch đgt. 1- Dời đi một đoạn ngắn: Chuyển
dịch cái tủ vào góc tường 2- Dời đổi sang ngành
khác: Anh ấy đã chuyển dịch sang binh chủng pháo
binh rồi 3- Thay đổi quyển làm chủ trong pháp luật
Chuyển dịch ruộng đất, chuyển dịch quyền sở hữu
bất động sản.

chuyên tâm đgt. Tập trung hết tâm trí vào một viêc
nào đó, để hoàn thành mục đích riêng hay là của tập
thể.

chuyển đạt đgt. Đưa các văn kiện từ chỗ này tới
chỗ khác: Dự án đã được chuyển đạt lên thượng
viện.

chuyên viên dt. Người giỏi, thông thạo, tinh thông
một lĩnh vực nhất định nào đó.
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chuyển động đgt. P. mouvoir, agiter. Làm lung
lay, rung chuyển, hoạt động: Nghiến răng chuyển
động bốn phương trời (Lê Thánh Tông). Bánh xe bắt
đầu chuyển động. Máy bơm chuyển động rất tốt.

chư tăng dt. Các vị sư sãi.
chư tướng dt. Các tướng lãnh dưới quyền của nhà
vua.
chư vị dt. Các ngài, các vị, chỉ quan khách.

chuyển giao đgt. Trao lại cho người khác, bàn
giao: Chuyển giao đầy đủ giấy tờ.
chuyển hóa đgt. 1- Thay đổi tính chất, hình thể,
trạng thái: Phản ứng hóa học, chuyển hóa đường
saccharose thành đường glucose và lévulose (P.
inversion) 2- Thay đổi quan điểm, niềm tin sang
hướng khác: Niềm tin của ông ấy đã chuyển hóa.

chứ lt. Chữ để bổ túc cho điều muốn diễn tả: Ăn để
sống, chứ không phải sống để ăn (tng.).
chứ còn gì nữa
cả

thng. Đúng rồi, không có gì khác

chứ sao trgt. 1- Tại sao không: Chứ sao lại không
làm khác đi 2- xch. chứ còn gì nữa: Mệt vì đói chứ
sao!

chuyển hoán đgt. Sửa đổi khác trước: Gần người
tốt dần dần anh ta chuyển hoán thành tốt hơn.
chuyển hướng đgt. Đổi qua phía khác: Nền giáo
dục Việt Nam đã chuyển hướng.

chừ trgt. đph. Bây giờ: Con đò sớm thác năm xưa,
cây đa bến cũ còn lưa đến chừ (cd.).

chuyển nhượng đgt. Trao hay nhường lại cho ai cái
gì hay điều gì: Chuyển nhượng nhà cửa phải khai và
chịu thuế.

chữ dt. 1- Ký hiệu đặt ra để viết, nói và đọc: Chữ
Quốc Ngữ 2- Những ký hiệu đơn giản nhất để có
thể ghép lại với nhau tạo nên một tiếng có nghĩa:
Chữ B, chữ A 3- Chỉ sự văn vẻ: Dốt lại hay nói chữ
(tng.).

chuyển quyền đgt. Giao quyền lại cho người khác.
chuyển tiếp đgt. Tiếp tục làm những cái đã có hay
được làm từ trước: Công việc chuyển tiếp sang giai
đoạn mới. Thời kỳ chuyển tiếp.

chữ bát dt. Chỉ dáng đi với hai chân dang ra hai
bên, giống như chữ bát của chữ Hán: Chồng em rỗ
sứt rỗ sì, chân đi chữ bát mắt thì ngưỡng thiên (cd.).

chuyển vận đgt. Như chữ vận chuyển, di chuyển
người hay vật gì tới chỗ khác.
chuyển vị đgt. Thay đổi vị trí.

chữ cái dt. Những ký hiệu chính và những ký hiệu
biến thể để ghép vần tạo nên chữ có nghĩa: Chữ
Quốc Ngữ có 29 chữ cái.

chuyện dt. 1- Điều gì hay sự việc được nói ra, kể
lại: Chuyện bỏ ngoài tai (tng.) 2- Cái cớ để làm
phiền người khác: Khi không lại kiếm chuyện tht.
Tiếng để nói lên sự đương nhiên: Chuyện! Ai mà
không phải chết.

chữ chi dt. Chỉ lối đi hay cách di chuyển theo hình
chữ Z, giống như chữ chi của chữ Hán: Chạy theo
hình chữ chi.
chữ điền dt. Chỉ hình dáng vuông vắn giống như
chữ điền của chữ Hán: Mặt chữ điền.
chữ hoa dt. Viết lớn ở chữ đầu.

chuyện cổ tích dt. Nói lại những chuyện hay sự tích
đã có từ lâu.
chuyện dóc dt. Chuyện không thật, nói cho vui

chữ ký dt. Viết tên mình dưới dạng ký hiệu mà
mình thích.

chuyện đời xưa dt. xch. chuyện cổ tích
chuyện Phong Thần dt. Chuyện khó tin, ý chê bai
là nói dóc: Chuyện anh kể đúng là chuyện Phong
Thần.

chữ nghĩa dt. 1- Từ ngữ 2- Trình độ, sự hiểu biết,
kiến thức học vấn: Ông ta là một người đầy chữ
nghĩa.

chuyện tiếu lâm dt. Chuyện kể để cười.

chữ ngoáy dt. Chữ viết cNu thả rất khó đọc.

chuyện trò đgt. Tâm sự, nói với nhau một cách gần
gũi, thân mật.

chữ Nho dt. Chữ Hán.
chữ Nôm dt. Chữ viết của người Việt Nam ngày
xưa, đặt ra dựa theo chữ Nho để viết theo cách phát
âm tiếng Việt.

chư hầu dt. 1- Các nước dưới quyền của thiên tử
thời phong kiến 2- Quốc gia chịu sự phục tùng và bị
chi phối bởi một quốc gia khác mạnh hơn.
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chữ quốc ngữ dt. Chữ đặt ra theo mẫu tự La-tinh
để viết tiếng Việt, là chữ chính thức của người Việt
Nam ngày nay.

chữa đgt. 1- Làm cho lành bệnh: Phòng bệnh hơn
chữa bệnh (tng.) 2- Làm lại, sửa lại cho đúng, làm
lại cho bình thường: Chữa máy bị hỏng.

chữ thập dt. Cây Thánh Giá có hình chữ thập.

chữa cháy đgt. Như chữ chữa lửa, làm cho tắt lửa,
dập lửa.

chữ viết dt. Ký hiệu ghi chép lại tiếng nói.

chức dt. Cấp bậc, địa vị, danh hiệu.
chức danh dt. Tên, danh hiệu, nhiệm vụ của việc
làm, cấp, bậc.

chưa trgt. 1- Là từ dùng để chỉ một hành động, sự
vật, hiện tượng nào đó không xảy ra hoặc có thể sẽ
xảy ra: Ăn chưa no lo chưa tới (tng.) 2- Chữ dùng
để hỏi, thường ở cuối câu: Đã làm việc này chưa?
tht. Tiếng than thở: Khốn khổ cho tôi chưa!

chức năng dt. Vai trò, nhiệm vụ.
chức nghiệp dt. Công việc mình làm.
chức phận dt. Công việc làm được trao phó.

chưa chi trgt. Mới có chút: Chưa chi anh đã vội về,
hay là xuân giục vội về với xuân (cd.).

chức quyền dt. Quyền hạn trong nghề nghiệp, việc
làm.
chức trách dt. 1- Nhiệm vụ được trao phó trong
công việc, trách nhiệm trong công sở 2- Cơ quan lo
việc an ninh chung: Nhà chức trách địa phương.

chưa chắc trgt. Không chắc lắm: Anh em bằng mặt
chưa chắc bằng lòng (tng.).
chưa dễ trgt. Không dễ dàng: Một năm chưa dễ
mấy xuân, gái kia chưa dễ mấy lần đưa dâu (cd.).

chức tước dt. Chức vụ và phNm tước, chỉ địa vị
trong xã hội.

chưa hề trgt. Chưa bao giờ.
chưa sao trgt. Chưa có gì đáng kể.
chưa từng tt. Chưa xảy ra bao giờ: Thiếp là dòng
dõi con quan, thiếp chưa từng chịu cơ hàn nắng mưa
(cd.).

chức vị dt. Tầng lớp trong xã hội, chức vụ, địa vị,
cấp bậc.

chứa đgt. 1- Đựng, giữ, tích lại: Hồ chứa nước để
nuôi cá 2- Dung nạp: Chứa gái mại dâm 3- Cất
giấu những gì bất hợp pháp: Chứa thuốc phiện.

chực đgt. Chờ, đợi: Ăn chực nằm chờ (tng.).

chức vụ dt. Nhiệm vụ, công việc thuộc về phạm vi
của mình, tùy thuộc vào mức độ, lớn, nhỏ, cấp bậc…

chực sẵn đgt. Chờ đợi sẵn để làm việc nào đó.

chứa chan tt. Tràn ngập, tràn đầy, nhiều.

chửi đgt. La rầy, mắng nhiếc, nói ra những lời cay
độc để làm nhục người khác: Chửi lắm nghe nhiều
(tng.).

chứa chấp đgt. Cất dấu. bao che…
chứa chất đgt. xch. chất chứa.
chứa đựng đgt. Giữ ở bên trong.

chửi bới đgt. Nói thô tục, lôi tên tổ tiên dòng họ
nhà người ta ra để nhục mạ.

chừa đgt. 1- Bỏ, thôi không giữ thói xấu: Trời nắng
rồi lại trời mưa, chứng nào tật ấy có chừa được đâu
(cd.) 2- Để lại một phần: Cạo đầu không chừa sợi
tóc (tng.) 3- Tránh, không đụng đến: Trêu chọc hết
mọi người chẳng chừa ai.
chừa bỏ đgt. Không đi lại con đường cũ; không
theo thói hư tật xấu đã làm.

chửi đổng đgt. Mắng nhiếc một người mà không
nêu tên, chửi vu vơ.
chửi lộn dt. Cãi nhau, gây chuyện với nhau bằng lời
nói trong tư thế mặt đối mặt.
chửi mắng đgt. La rầy, la hét.
chửi rủa đgt. Phát ra những lời nói độc địa với
người khác, nguyền rủa với ý nghĩ ác tâm.

chửa đgt. Có mang, có bầu, có thai trgt. Chữ chưa
đọc trại ra.
chửa hoang đgt. Không có chồng nhưng có bầu:
Gái chửa hoang ngàn quan chẳng cáp (tng.).

chửi thề đgt. Văng tục theo thói quen.
chửi tục đgt. Dùng những lời bNn thỉu để nói.
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chửi tưới đgt. La rầy, la hét tới tấp vào mặt người
khác.
chửi xỏ đgt. Nói những ngôn từ mờ ám cay độc, xỏ
xiên.

chứng minh dt. Dùng bằng cớ xác thực và suy luận
để bày tỏ rõ ràng điều gì đó: Chứng minh đã khai
thuế đầy đủ.
chứng nghiệm đgt. Xem xét có đúng như thế
không: Toà án sẽ căn cứ vào giấy chứng nghiệm tử
thi và nhiều điều khác để kết án kẻ tình nghi là thủ
phạm sát nhân.

chửi xối xả trt. La hét, mắng mỏ om xòm vào mặt
người khác không ngừng nghỉ.
chưng dt. Tên một loại bánh hình vuông, nấu bằng
gạo nếp, nhân thịt heo và đậu xanh, thường ăn trong
ngày Tết: Bánh chưng. Dửng dưng như bánh chưng
ngày Tết (tng.) đgt. 1- Hấp. Dùng sức nóng của hơi
nước sôi để nấu chin thức ăn, còn gọi là nấu cách
thủy: Chưng cá 2- Đun lửa nhỏ để nấu cho chín
mềm ra: Chưng trứng trgt. Bởi vì: Đi qua nghiêng
nón cúi lưng, anh không chào, em không hỏi vì
chưng đông người (cd.).

chứng nhân dt. Người làm chứng.
chứng nhận đgt. Xác định điều đó là có thật, không
thể nào chối cải.
chứng tá dt. xch. chứng nhân, người làm chứng.
chứng tỏ đgt. Cho thấy điều nào đúng, điều nào sai.
chứng từ dt. Giấy tờ ghi rõ ràng để làm bằng cớ sự
thật.

chưng bày đgt. đphg. xch. trưng bày.
chưng diện đgt. đphg. xch. trưng diện.

chừng dt. Vừa phải trong một giới hạn nào đó: Ăn
uống nên có chưng mực trgt. Phỏng, độ, ước
khoảng: Ông ấy chừng bảy mươi tuổi. Thưa hồng
rậm lục đã chừng xuân qua (K.)

chưng hửng đgt. Xảy ra đột ngột, gây bất ngờ và
ngạc nhiên: Chuyến bay bị hủy bỏ làm hành khách
chưng hửng.

chừng ấy trgt. Bao nhiêu đó thôi, không quá giới
hạn đó: Anh ráng lo liệu, thì giờ chỉ có chừng ấy
thôi.

chứng dt.1- Bằng cớ: Nói có sách mách có chứng
(tng.) 2- Tật hay thói quen xấu: Chứng nào tật nấy
(tng.) 3- Dấu hiệu hay trạng thái biểu lộ một tình
trạng bất thường của cơ thể: Chứng mắt bị vàng là
tình trạng liên quan tới gan.

chừng độ trgt. Khoảng, cỡ: Nàng còn trẻ, chừng độ
đôi mươi.
chừng mực dt. Ở mức độ vừa phải, không quá đà.
chừng nào trgt. 1- Đến khi nào, lúc nào: Chừng
nào anh đi? Anh về báo nghĩa sanh thành, chừng
nào bóng xế rũ màng sẽ hay (cd.) 2- Nhiều không kể
xiết: Vui biết chừng nào.

chứng bệnh dt. Hay chứng bịnh, xch. chứng (3)
chứng chỉ dt. Giấy chứng nhận, tờ chứng mình:
Chứng chỉ học bạ. …
chứng cớ dt. Những điều gì có thể xác định được
đâu là thật giả, đúng sai.

chững đgt. Đứng lại một chỗ, tập đứng: Biết đi
chập chững tt. Tập đứng vững: Ru rằng con bú con
nô, con lẫy, con bò, con chững, con đi (cd.).

chứng cứ dt. xch. chứng cớ.
chứng dối dt. Chứng cớ không thật.
chứng giám đgt. Soi xét, nhận biết.

chững chạc trgt. Tự tin, nói năng cNn thận, biết trên
biết dưới, vững vàng Thưa gửi chững chạc, đi đứng
chững chạc như người lớn.

chứng gian dt. Điều trình bày là bịa đặt, không
đúng sự thật:
chứng hôn dt. Người làm chứng cho đôi trai gái kết
hôn.

chườm đgt. Áp một thứ gì đó lên da, đắp lên da để
chữa bệnh: Chườm nước đá cho đỡ đau. Đau bụng
lấy bụng mà chườm, ví bằng không khỏi hắc hương
với gừng (cd.).

chứng kiến đgt. Nhìn thấy tận mắt sự việc đã xảy
ra.
chứng khoán dt. 1- Giấy chứng nhận để lãnh tiền
hay đồ vật 2- Giấy chứng nhận đang làm chủ một số
cổ phiếu (cổ phần) của công ty trên thị trường: Thị
trường chưng khoán là nơi mua bán cổ phiếu

chương dt. Một phần trong một tập sách, bài văn,
hiến pháp, hiến chương: Cuốn sách chia làm nhiều
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chương. Hiến chương Liên Hiệp Quốc có 19
chương. Tiên thề cùng thảo một chương (K.)
chương trình dt. Bản kê ra những điều sẽ làm theo
thứ tự định trước: Chương trình đại hội.
chước dt. Mưu kế: Mạnh dùng sức, yếu dùng chước
(tng.).
chưởi đgt. xch. chửi.
chướng tt. Ngược lại với sự bình thường, ngang,
bướng, trái tính: Đức trẻ chướng quá. Chướng tai
gai mắt (tng.)
chướng khí dt. Khí hậu Nm thấp, hơi độc bốc lên ở
vùng rừng núi hoang vu: Lam chướng. Lam sơn
chướng khí (thng.).
chướng ngại dt. Làm cản trở, gây khó khăn cho
việc làm hay đi lại: Chướng ngại vật.
chướng tai
ngạo.

tt. Nghe không xuôi tai, nói ngược

chường đgt. Trình ra, lộ ra: Đã không muốn gặp lại
chường mặt ra.
chưởng dt. 1- Bàn tay 2- Cách tấn công bằng bàn
tay trong truyện võ hiệp.
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