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gừng dt. Cây thuộc loạt thảo, lá to, củ có vị cay
dùng làm gia vị hay làm thuốc theo đông y: Nhăn
nhó như khỉ ăn gừng (tng.).
gươm dt. Vũ khí lưỡi dài và sắc, dùng để đâm hay
chém: Đàn đâu mà gảy tai trâu, đạn đâu bắn sẻ,
gươm đâu chém ruồi (cd.).
gươm giáo dt. Tiếng chỉ chung về binh khí thời
xưa: Giết người không cần gươm giáo (tng.).
gườm đgt. Lườm, nhìn xéo với vẻ tức giận: Đùa
một tí mà bị bà ấy gườm. Hai người gườm nhau,
muốn đánh nhau.
gượm đgt. đphg. Hượm. Khoan đã, chậm lại, dừng
lại một lát: Gượm một chút đừng vội.
gương dt. 1- Kính có tráng thủy mặt sau, để soi: Đi
ra đường soi gương đánh sáp, khi về nhà liếm láp
nồi niêu (cd.) 2- Kiểu mẫu, mẫu mực để người khác
bắt chước, noi theo: Làm gương, theo gương. Nói
người chẳng ngẫm đến ta, cái gương tày liếp để mà
soi chung (cd.).
gương mặt dt. Vẻ mặt, khuôn mặt: Gương mặt
sáng sủa, gương mặt trái soan.
gương mẫu dt. Mẫu mực, để người khác làm theo:
Em bé được bầu là gương mẫu của trường tt. Có
tính cách mẫu mực để người khác noi theo: Học sinh
gương mẫu.
gượng đgt. Cố gắng làm dù không đủ sức hay
không muốn: Mới khỏi bệnh, nó gượng đứng dậy dù
chân vẫn còn run. Gượng cười, gượng nói, gượng
vui. Không người tri kỷ nên tui gượng lòng (cd.) tt.
Không được tự nhiên: Cười gượng, Câu thơ gượng.
gượng gạo đgt. Miễn cưỡng: Chẳng qua sợ thế gian
cười, một lời gượng gạo chào người ngày xưa (Lục
Vân Tiên).
gượng nhẹ trgt. Nương tay, tránh sự đụng chạm
mạnh: Vật dễ bể, xin gượng nhẹ khi di chuyển.
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không chung thủy: Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào
là gái chẳng hay ghen chồng (cd.).
ghen tuông tt. Tính ghen nói chung của vợ hay
chồng: Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
(K.)

GH gh
gh dt. Phụ âm ghép đôi, đứng thứ 13 trong bảng chữ
cái Quốc Ngữ.
ghe dt. đph. Thuyền.

ghèn dt. Dử mắt, nhử mắt. Chất nhão ở khóe mắt
khi mắt có bụi hay bị bệnh: Mắt có ghèn, mắt đổ
ghèn.

ghé đgt. 1- Tạt qua, tạm dừng lại: Anh kia lịch sự đi
đàng, mời anh hãy ghé vào hàng nghỉ ngơi (cd.) 2Kề sát vào cái gì: Khi nào cho hợp hai nơi, ghé tai
thủ thỉ những lời thủy chung (cd.) 3- Nghiêng về
một phía: Gặp nhau ghé nón không chào. Hay là em
có người nào hơn anh?

ghẹo đgt. Trêu chọc ai: Chọc ghẹo, gheo gái. Chim
chích mà ghẹo bồ nông, đến khi nó mổ lạy ông tôi
chừa (cd.). Ghẹo nguyệt trêu hoa (tng.).

ghé vai đgt. 1- Đưa vai vào đỡ, giúp đỡ 2- Dự
vào việc chung của đất nước: Ghé vai gánh vác sơn
hà.

ghép - đgt. 1- Gán, chắp dính lại hai vật: Ghép hai
miếng gỗ 2- Tháp cành cây: Ghép cây, bưởi ghép
3- Thay một bộ phận trong cơ thể người ta: Ghép
thận 4- Bắt phải nhận, phải chịu: Ghép vào tội trốn
thuế. tt. Gồm có nhiều thành phần: Ván ghép, chữ
ghép.

ghè dt. Lu hay chum nhỏ bằng sành: ...Giúp cho
nửa giạ hột mè, nửa ang tiêu sọ, nửa ghè muối khô
(cd.) đgt. 1- Đập nhẹ cho mẻ 2- đng. Đánh: Bị bố
ghè cho một trận.

ghét dt. Chất bNn, bụi bám trên da: Tắm rửa cho
sạch ghét đgt. Không ưa thích: Ghét cay ghét đắng
(tng.).
ghét bỏ đgt. Khinh thường, không nhận họ hàng
hay quen biết: Con đừng học thói chua ngoa, họ
hàng ghét bỏ người ta chê cười (cd.).

ghẻ dt. Bệnh ngoài da, nổi mụn ngứa, hay lây: Ngứa
ghẻ đòn ghen (tng.) tt. Tên gọi lạnh nhạt đối với
người trong gia đình không phải là ruột thịt: Cha
ghẻ, mẹ ghẻ, con ghẻ , Thương chồng phải bồng con
ghẻ (tng.). Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ
ghẻ mà thương con chồng (cd.).
ghẻ lạnh đgt. Hững hờ, nhạt nhẽo, không có cảm
tình: Bà ấy ghẻ lanh con chồng thấy rõ tt. Thờ ơ, bị
bỏ rơi: Phận ghẻ lạnh. Thái độ ghẻ lạnh.

ghê tt. 1- Có cảm giác kinh sợ hay hãi hùng, tởm,
gớm: Ông ghê bà cũng gớm (tng.) 2- Sợ, không
muốn tiếp xúc: Tới đây đất khách quê người, cái
thương cũng sợ, cái cười cũng ghê (cd.) 3- Hơn
bình thường: Trời cho cày cấy đầy đồng, xứ nào xứ
nấy trong lòng vui ghê (cd.).
ghê gớm tt. 1- Đáng sợ: Nhìn cảnh ghê gớm trước
mắt 2- Quá: Ông ta giỏi ghê gớm.

ghẻ lở dt. Chỉ chung về bệnh ghẻ tt. tglg. Đáng
khinh: Cái quân ghẻ lở ấy thì ai dám đến gần.
ghẹ dt. Loài cua biển mai có đốm trắng, chân và
càng dài, nhiều thịt đgt. Ăn ké, bám vào, nhờ vào:
Đi ghẹ xe người khác..

ghê rợn tt. Kinh sợ.
ghê tởm tt. Kinh khiếp, gớm ghiếc, không muốn
tiếp xúc.

ghém dt. Rau sống thái nhỏ ăn kèm với nước dùng
(nước lèo), bún và thịt cá: Ghém vịt. Bao giờ cây cải
làm đình, gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta (cd.).

ghế dt. 1- Đồ dùng để ngồi 2- Chỗ, chức vụ hay địa
vị: Ghế giám đốc, Ghế dân biểu đgt. 1- Tắt bớt lửa,
lấy đũa cả đảo gạo xong đậy kín nắp nồi cho cơm
chín 2- Bõ cơm nguội trên lớp cơm mới chín: Ghế
cơm nguội.

ghen đgt. Ganh. Bực tức, khi thấy người khác hơn
mình: Ghen ghét, ghen tị tt. Giận dữ vì tình yêu

ghế bành dt. Ghế lớn có chỗ dựa lưng và để tay.
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ghế dài dt. Ghế cho nhiều người ngồi làm bằng ván
dài có chân ở giữa và ở hai đầu.
ghế đu dt. Cao hơn ghế thường, mặt hình vuông,
một người ngồi và không có chỗ dựa lưng hay tựa
tay.
ghế điện dt. Ghế dùng điện cao thế để xử tử tội
nhân.
ghếch dt. Tựa lên chỗ cao: Nằm ghếch đầu lên
thành giường.
ghềnh dt. Vùng có nhiều đá và nước chảy mạnh
trong một con sông: Lên thác xuống ghềnh (tng.).
ghi đgt. 1- Biên tên vào sổ để dự hay theo học: Ghi
danh, ghi tên học 2- Nhớ mãi, nhớ nằm lỏng: Con
ơi ghi nhớ lời này, ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ
quên (cd.) 3- Bỏ dữ kiện vào máy hay đĩa nhựa để
lưu trữ: Ghi hình ảnh vào máy tính hay vào DVD (A.
Digital Video Disc).
ghi âm đgt. Giữ tiếng nói hay tiếng hát trong máy,
băng nhựa hay đĩa nhựa để có thể phát lại khi cần.:
Ghi âm vào CD (A. Compact Disc).
ghi công dt. 1- Chép việc làm tốt, công trạng một
người vào sổ để thưởng 2- Điểm tên thợ hay nhân
viên có mặt làm viêc.
ghi chép dt. Viết hay biên lại điều gì.
ghi nhớ đgt. 1- Nhớ cho thật kỹ để không quên: Dạt
dào gió kép mưa đơn, tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu
từ (cd.).
ghì đgt. Giữ chặt, ôm chặt, siết cứng.
ghiền đgt. đng. Nghiện, có thói quen khó bỏ : Mạch
nha, đường phổi, đường phèn, kẹo gương thơm ngọt
ăn quen lại ghiền (cd.).
ghim dt. Đinh nhỏ, nhọn một đầu và dài dùng để
gài giấy hay vải đgt. Gài bằng ghim: Ghim xấp giấy.
ghìm dt. Giữ lại, kìm hãm, chặn lại, không cho đi:
Ghìm cương ngựa, Ghìm cơn giận dữ.
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