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kẻ sĩ dt. Người trí thức gương mẫu thời xưa.

Kk

kẻ trộm dt. Người rình mò vắng chủ, lẻn vào nhà
lấy cắp của cải tiền bạc: Chủ nhà đi vắng bị kẻ trộm
lẻn vào lấy hết đồ quý giá..

k dt. Phụ âm thừ 16 trong bảng chữ cái Quốc Ngữ.

kẽ dt, Khe trống rất nhỏ: Chân răng kẽ tóc 2- nghb
Giữ gìn lời nói cNn thận vì trong ý tứ cũng có kẽ hở:
Khi ăn nói, cần giữ kẽ.

ka-ki dt. P. kaki Vải dày màu vàng, thường dùng
may âu phục hay may đồng phục cho quân đội .

kẽ nách trgt. Sát gần bên, sát cạnh.

ka-li dt. P. kalium Chất hóa học dùng làm phân
bón cho cây

kẹ tt. Thóc lép trgt. Kẹ vào: Ghẹ vào, ké vào dt.
Mọt ngừi đáng sợ

ka-ra-ô-kê dt. Nh. Hát theo điệu nhạc phát ra từ
máy: Hát ka-ra-ô=kê cũng vui.
ka-ra-kê dt. Nh. Môn võ của Nhật , có thế đá rất
cao, quá đầu người.

kéc dt. Loài vẹt lớn, bắt chước nói được tiếng
người.

ke dt. P. quai Bến tàu, nềng xi-măng xây cao bên
đường rầy xe lửa tai mỡi nhà ga, đển tiện cho hành
khách lên xuớng.

kem dt. Thức ăn có chất sứa làm đông lạnh: Kem ly.
kem cây hay kem que. 2- Con quỷ giữ hồn người
chết hay sắp chết: Cúng kem 3- Chất nhờn bôi mặt
hay tay chân để dưỡng da: Kem bôi mặt, kem dưỡng
da.

ké dt. Cây thấp có trái nhỏ, nhiều lông, bám dính
vàotóc, khó gỡ ra. Dùng làm thuốc đgt. Phụ vào,
thêm vào, ghé thêm: Ăn ké, chơi bài ké.

kem đánh giày dt. Si, chất nhờn dùng đánh bóng
giầy da.

ké né trgt. Rụt rè, sợ sệt: Cô bé ngồi ké né ở một
góc chiếu.

kém tt. 1- Xếp hạng dở, dưới mức trung bình 2Nhỏ hơn, ít hơn, không bằng: Ăn kém, năng suất
kèm 3- Thiếu, nói về giờ giấc: Hai giờ kém năm.

kè dt. Cây cọ: Lá kè dùng lợp nhà đgt. 1- Xây
thêm, ốp thêm cây gỗ vào cho chắc: Kè đê cho chắc
2- Đi theo sát bên cạnh: Em bé kè sát nách mẹ.
kè kè trgt. Ôm sát bên cạnh, không rời: Vai mang
túi bạc kè kè, nói quấy aói quá, người nghe rầm rầm
cd.)

kém cạnh tt. Không bằng người ta, thua ngưìi ta:
Anh đâu có kém cạnh gì ai
kém cỏi tt. Thua hẳm, yếu hơn bình thướng: Lúc
này mắt kém vỏi hẳn đi.

kè nhè đgt. Nói dai dẳng, năn nỉ, ỉ ôi: Anh ta cứ kè
nhè xin xỏ, bực qúá!

kém vế tt. Lép vến thường bị chèn ép: Nó kém vế,
bị bắt nạt hoài.

kẻ dt. 1- Tiếng chỉ người nào đó, không rõ rệt: Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây.
kẻ chợ dt. Nơi thành thị, đô hội, kinh đô.

kèm đgt. 1- Phụ thêm, kẹp thêm: Ăn bánh dày kèm
thêm miếng chả 2- Chỉ bảo thêm: Nó học dở phải có
thầy đến nhà dạy kèm 3- Canh giử bên cạnh: Cảnh
sát đi kèm bên tù nhân

kẻ cướp dt. Những tên dùng vũ lực lấy của cải, tiền
bạc ngưòi khác.

kèm nhèm tt. Mắt không nhìn thầy rõ và có ghèn:
Đôi mắt kèm nhèm.

kẻ địch dt. Người chống lại ta.
kẻ gian dt. Người làm điều xấu, dối trá, không
thành thật.

kẽm dt. Kim loại không gỉ màu trắngL Tiền kẽm
xưa,dfây kẽ.

kẻ khó dt. Người nghèo.
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kẽm gai dt. Dây kẽm, cuộn thành vòng hay để
thẳng, có những mNu kẽm ngắn sắc nhọn như gai:
Đồn bót chằng chịt kẽm gai.

kéo dt. Đồ dùng có hai lưỡi sắc để cắt: Con dao cái
kéo đgt. 1- Dùng sức mạnh lôi đi: Kéo cày trả nợ
(tng.) 2- Cùng đi về một phía: Quân kéo ra biên
giới. Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang, mây
kéo lên ngàn thì mưa như trút (tng.)

ken tt. Hà tiện. keo kiệt: Giàu mà ken đgt. Làm
cho khít, không còn khe hở: Đệm thêm giấy vào khe
cửa cho khỏi gió.
ken két trgt. Tiếng chói tai do hai vật cứng cọ vào
nhau: Nó nghiến răng ken két.

kéo bè đgt. Gọi nhau, lập phe phái riêng để mưu

đồ việc gì: Kéo bè kéo cánh.
kéo co dt. Trò chơi gồm hai phe cùng nắm chung
sợi dây thừng dài, bên kéo, bên co, ngả về phe nào,
phe ấy thắng.

kén dt. Tổ của con tằm làm bằng tơ do tằm nhả ra:
Một nong tằm, năm nong kén
kén chọn đgt. Lựa thật kỹ theo ý muốn:

kéo cưa đgt. Hai người thợ nắm hai đầu cái cưa
dài, để xẻ gỗ: Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe về
ăn cơm vua, ông thiợ nào thua về bú ti mẹ (đồng
dao).

kèn dt. Nhạc cụ đùng hơi thổi: Trống đánh xuôi,
kèn thổi ngược (tng.)

kéo gỗ đgt. tglg Ngáy tiếng lớn khi ngủ: Ông ấy kéo
gỗ vả đêm.

kèn cựa đgt. Ghen tức, tranh dành: Nhân viên cùng
sở kèn cựa nhau là gì?

kèo dt. Cây gỗ hay thân tre cứng dùng đở các xà
ngang của mái nhà: Kèo nhà.

kèn kẹt tt. Khó tính và hay soi mói việc người khác:
Lúc nào cũng thấy bà ta kèn kẹt bên nhân viên mới,
nên ai củng chỉ làm được vài ngày.

kèo nài đgt.Trả giá hoặc xin xỏ dằng dai: Kèo nài
(kỳ kèo, nài nỉ) mãi mà bà ấy không thay đổi.

kèn trống dt. Hai thứ nhạc cụ trong phường bát
âm: Sống dầu đèn, chết kèn trống (tng.).

kẻo lt. Nếu không thì: Anh về kẻo vợ con mong.
kẻo mà lt. xch. kẻo: Anh về trảy đậu hái cà. Để
em đi chợ kẻo mà lỡ phiên (cd.).
kẽo kẹt trgt. Âm thanh phát ra đều đều khi đưa
võng, do sự cọ xát của hai vật dắn: Em bé ngủ say
nhờ tiếng võng kẽo kẹt và lời ru trầm bổng.

keng tht. Tiếng va chạm của miếng kim loại trên
đĩa.
keng keng tht. Tiếng kẻng báo hiệu vào học thay
cho tiếng trống thời xưa.
kẻng dt. Tiếng gõ vào miếng sắt để báo hiệu tt. Ăn
mặc đẹp, ăn diện: Ăn mặc kẻng.

kẹo dt. Món ăn làm bằng đường và các mùi vị hay
nguyên liệu hấp dẫn khác để ăn chơi: Kẹo kéo, kẹo
cà -phê sữa, kẹo đậu phọng, kẹo sô-cô-la.

keo dt. 1- Chât dính lấy từ nhựa cây hay da thú vật:
Nấu da trâu bò làm keo, dùng keo dán ván hay gỗ ép
2- Một loài sâu phá hoại lúa gạo: Sâu keo 3- Một
giống cây, dùng trong kỹ nghệ thuộc da, trồng làm
cây kiểng, hạt ăn được, rễ làm thuốc: Cây keo 4Giống vẹt đầu đỏ 5- Một lần, một hồi trong cuộc thi
đấu: Một keo xin âm dương, một keo vật tt. Hà tiện:
Keo kiệt

kép dt. Nam nghệ sĩ cải lương, chèo, dệm đàn hát
văn, ả đào: Kép hát. đào kép, Kép đệm đàn hát ả đào
tt. Hai lần, hai lớp áo: Tú kép. Áo kép
kẹp dt. 1- Dụng cụ để tra tấn tội nhân ngày xưa 2Đồ trang điểm, cài tóc của thiếu nữ: Kẹp tóc 3- Đồ
dùng gắp đồ ăn, gắp than 4- Đồ dùng giữ giấy tờ
cho gọn, giữ quần áo khi phơi khỏi bay: Kẹp giấy,
kẹp quân áo.

keo cú tt. Quá hà tiện, bủn xỉn: Nhà giàu mà keo
cú, thật đáng chê.
keo sơn tt. Gắn bó thân thiết, bền chặt với nhau như
hai chất keo và sơn: Tình nghĩa keo sơn.
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két dt. 1- Hòm đựng tiền: P. caisse 2- Loài chim
chân có màng như vịt: Mòng két 3- tht. Tiếng phát
ra từ hai vật cứng cọ vào nhau.

kế tự đgt. Nối tiếp dòng dõi: Đứa cháu trai trưởng
sẽ kế tự dòng họ.
kế vị đgt. Được nối ngôi vua: Thái tử sẽ nối ngôi
vua.

kẹt dt. Trong góc, xó: Chìa khóa bị rớt trong kẹt tủ
đgt. 1- Bị trở ngại, bị ở lại: Mưa bão tuyết, phi
trường đóng cửa nên cô ấy bị kẹt ở lại 2- Gặp khó
khăn, thiếu tiền: Lúc này tôi kẹt quá, không biết xoay
xở ra sao.

kề tt. Ngay sát bên: Một đêm quân tử nằm kề. Còn
hơn
thằng
ngốc
vỗ
về
quanh
năm.
kề cà tt. Lan man, kéo dài thời gian vô ích: Ông ấy
hay kề cà, nói chuyện cà kê dê ngỗng, mất thì giờ.

kê dt. 1- Một loại cây ngũ cốc, hạt nhỏ ăn được
thay cơm: Cháo kê 2- Con gà: Con tôi buồn ngủ
buồn nghê. Buồn ăn cơm nếp cháo kê, thịt gà 3- Cái
trâm cài tóc: Con gái đến tuổi biết cài trâm gọi là
tuổi cập kê đgt. 1- Lấy vật gì đệm thêm cho bằng:
Kê cái chân giường cho bằng 2- Xếp đặt đồ đạc
trong nhà: Kê bàn ở đâu? 3- Bắt bẻ, xỏ xiên một
cách kín đáo: Nó vừa kê anh đấy, tên này khó chơi
lắm 4- Viết các tên trong một bảng danh sách: Kê
khai, kiểm kê.
kê cứu đgt. Khảo sát, tìm hiểu.

kể đgt. Nói lại một câu chuyện có đầu đuôi Kể
chuyện cổ tích.
kể lể đgt. Than vãn dài dòng: Nghe bà ta kể lể, thở
than hàng giờ.
kệ dt. Cái giá để sách Thể văn viết lời tán tụng
diễn giảng từ bài kinh Phật, sau mỗi thiên kinh: Lời
kinh tiếng kệ đgt. Bỏ mặc, không để ý tới: Mặc kệ,
kệ nó.

kê đơn đgt. Bác sĩ viết tên thuốc trên miếng giấy
trao cho bệnh nhân.

kệ nệ tt. Xách, mang, ôm đồ nặng: Nó kệ nệ ôm
một túi lớn sách cũ vào nhà.

kế dt. 1- Mưu mẹo, tính toán tinh khôn: Bày mưu
tính kế (thng.) 2- Đồ dùng để đo: Nhiệt kế đgt. Nối
tiếp: Kế nhiệm, kế vị.

kếch xù tt. Nhiều, thật to lớn: Nó vừa được thừa
hưởng một gia tài kếch xù.

kế cận đgt. Sát bên cạnh: Nhà hàng xóm kế cận

kệch đgt. Cạch, sợ nên chừa, không dám thêm một
lần nữa: Kệch đến già.

kế mẫu dt. Vợ sau của cha :Mẹ kế.

kệch cỡm tt. Trông quê mùa, chướng mắt, thô: Ông
ấy mặc bộ đồ, không biết may ở đâu mà kệch cớm
quá.

kế nghiệp đgt. Nối tiếp công trình, sự nghiệp của
cha ông: Tự hào kế nghiệp giữ nước của cha ông.
kế phụ dt. Chồng sau của mẹ: Bố dượng, cha
dượng.

kềm dt. xch. kiềm, cái kìm, dụng cụ dùng cắt dây
kẽm hay giữ chặt một vật đgt. Ghìm lại, giữ chặt lại

kế sách dt. Mưu tính lớn, tính toán mưu mẹo cho
một thời gian dài: Bình Ngô Sách là một kế sách
tuyệt vời của quân sư Nguyễn Trãi.

kềm chế đgt.xch. kiềm chế.

kế thừa đgt. Được tiếp nối giữ gìn sự nghiệp của
cha ông để làm tốt hơn: Kế thừa một nền văn hóa
nhân bản của dân tộc.

kên đgt. Kết lại với nhau.
kền dt. Chất kim loại ni-ken, sắc trắng, giống bạc.
P. nickel: Đồng hồ mạ kền sáng loáng.

kế toán dt. Làm sổ sách, tính toán việc chi thu rõ
ràng:
kế tục đgt. Tiếp nồi công việc của những người đi
trước: Kế tục tinh thần chống ngoại xâm của cha
ông.

kền kền dt. Kên kên, một loài chim ăn thịt, mỏ dài
chân cao.
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kết quả dt. Phần nhận được sau một thời gian làm
việc: Phát minh này là kết quả một năm trời làm
việc và nghiên cứu.

kênh dt. Sông đào dùng để dẫn nước vào ruộng hay
để giao thông: Kênh Pa-na-ma, A, canal đgt. 1Không thăng bằng, không cùng trên một mặt phẳng:
Một chân bàn kênh 2- Nâng một chân bàn lên:
Kênh cái bàn lên 3- nghb. Lên mặt kênh kiệu.

kết toán đgt. Làm bảng chi thu, lời lỗ cuối năm.
kết tóc đgt. 1- Thắt bím tóc 2- Lấy nhau: Kết tóc xe
tơ.

kênh kiệu đgt. Phách- lối, làm bộ, làm cao: Nó mới
được đài truyền hình phỏng vấn, đã tỏ ra kênh kiệu.

kêu đgt. 1- Phát ra tiếng lớn: Người kêu cứu,
chuông kêu, chim kêu vượn hót (thng.) 2- Gọi giục
giã: Gọi như gọi đò (tng.)

kềnh tt. Nằm soãi tay chân trên giường: Ăn no tức
bụng nằm kềnh, ai muốn lấy tớ thì khênh tớ về (cd.)
tt. To lớn hơn so với đồng loại: Tôm kềnh.

kêu ca đgt. Không bằng lòng, phàn nàn, khiếu nại:
Khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca (Kiều).

kềnh càng đgt. To lớn, choán nhiều chỗ, khó di
chuyển: Đồ đạc kềnh càng.

kêu cứu đgt. La thật lớn tiếng mong người chung
quanh nghe được mà đến giúp: Nghe tiếng kêu cứu ở
hồ bơi, tôi vội chạy đến.

kễnh dt. Con cọp, con hùm, con hổ, ông ba mươi.

kêu nài đgt. Cầu xin. năn nỉ: Nó sợ bị phạt, kêu
nài mãi mà chưa được.

kếp dt. Bằng cao-su mềm: Giày đế kếp. P. crêpe.

kêu oan đgt. Xin được xét lai nỗi oan, giãi bày sự
việc oan ức: Kêu oan mong thấu đến trời.
kêu trời đgt. Cầu xin trời giúp: Oan này chỉ có kêu
trời nhưng xa.

kết đgt. HV. 1- Thắt chặt lại, đan bện lại: Kết
thừng, kết dây 2- Tụ hợp lại, đọng lại: Kết lại thành
mảng, nồi cháo đóng váng 3- Gắn bó, thân thiết:
Kết duyên, kết tóc xe tơ (tng.), kết bạn 4- Nói về
chơi bài tam cúc: Ăn kết đôi tốt đen 5- Phần tóm tắt,
cuối cùng: Kết luận, kết thúc, chung cục, chung kết
kết án đgt. Quyết định cuối cùng của toà án: Phạm
nhân bị kết án một năm tù treo.
kết bạn đgt. Hai người quen thân, làm bạn với
nhau.

kều đgt. Dùng cái gậy dài để lấy vật gì trên cao:
Kều cái áo bị gió thổi bay lên cành cây. Kều trái
cây.
kha kha tt. Tiếng cười vang lên: Ông ta khoái trí,
vuốt râu cười kha kha.
kha khá tt. Hơi khá, kém khá một chút: Học hành
kha khá tiến bộ.

kết cục dt. Cuối cùng: Kết cục, hai bên hòa nhau.
kết duyên đgt. Lấy nhau làm vợ chồng: Gàu vàng
mà múc giếng tiên. Chế vô bình ngọc, kết duyên
tương phùng.

khá giả tt. Gia đình trung lưu, mức sống đầy đủ:
Đời sống khá giả

kết đoàn đgt. Họp nhiều người lại thành một tổ
chức: Kết đoàn thêm sức mạnh.

khà khà trgt. Cười thành tiếng tỏ vẻ khoái chí: Ông
ta cười khà khà.

kết hôn đgt. Chính thức thành vợ chồng bằng lễ
cưới.

khả ái tt. Dễ thương, đáng yêu.

kết luận đgt. Tóm tắt các phần đã trình bày để kết
thúc bài viết.

khả dĩ trgt. Có thề: Anh ấy lanh lẹ, khả dĩ làm được
việc đó.

kết nghĩa đgt. Tình cảm và việc làm cao thượng
đã gắn bó hai hay nhiều người với nhau như anh em
một nhà: Kết nghĩa vườn đào (thng.).

khả kính tt. Đáng được tôn trọng: Gíao sư A là một
thầy giáo khả kính
khả năng dt. Đủ sức làm, có thể làm được.
khả nghi tt. Đáng ngờ: Trông hắn khả nghi lắm.
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khả ố tt. Trông đáng ghét: Bộ mặt khả ố.

khai tt. Mùi nước tiểu: Em bé đái dầm, mùi khai
quá đgt. 1- Làm cho nước chảy được dễ dàng: Khai
mương, khai cống 2- Mở đầu: Khai trương, khai
bút, khai trường 3- Khui ra, đảo ra, mở ra để lấy
quặng trong đất: Khai mỏ 4- Trình báo sụ việc :
Khai báo 5- Mở nước, dựng nước: Khai quốc công
thần.

khả quan tt. Khá tốt, tốt hơn, xem được, dễ xem
(HVTĐ): Nét vẽ khả quan, công việc khả quan.
khả thi tt. Có thể làm được: Dự án khả thi.
khác tt. Không như thế, không giống thế. Chũ A
khác chữ B.

khai ấn đgt. Ngày đầu tiên dùng ấn, bắt đầu làm
việc lại, sau thời gian nghỉ Tết: Đầu năm khai ấn.

khác biệt tt. Không giống tí nào, có những điểm
riêng không giống nhau: Hai bức tranh này khác
biệt nhau.

khai bút đgt. Dùng bút viết chữ hay làm thơ ngày
đầu tiên trong năm: Khai bút đầu xuân.

khác giống tt. Không cùng một loài: Bầu ơi thương
lấy bí cùng. Tuy rsằng khác giống nhưng chung một
dàn (cd.)

khai chiến đgt. Bắt đầu mở cuộc chiến giữa hai
nước.

khác thường tt. Không giống những việc hay
những điều ta vẫn thấy: Chuyện xảy ra khác
thường.

khai giảng đgt. Bắt đầu buổi học đầu tiên trong
năm: Buổi khai giang thật nghiêm trang.

khai diễn đgt. Bắt đầu diễn vở kịch, bắt đầu trình
diễn.

khai hạ dt. Lễ hạ nêu: Lễ khai hạ tức hạ nêu thư ng
vào ngày mồng 7 Tết.
khai hoa đgt. 1- Nở hoa 2- Đàn bà sinh con: Mãn
nguyệt khai hoa..

khác xa tt. So với trước, không giống nữa.
khạc đgt. Làm cho vật dính trong cổ bật ra ngoài:
Khạc đờm. Chớ nên khạc nhổ ngoài đường.

khai hóa đgt. Làm cho có văn hóa. Mở mang văn
hóa (KTTĐ): Khai hóa sắc tộc thiểu số còn lạc hậu.
khai hoang đgt. Mở mang đất bỏ không để trồng
trọt hoa màu: Khai hoang rừng thành ruộng nương.

khách dt. Người ngoài đến thăm hoặc được mời
đến, khác với chủ: Tiếp khách. Khách đến nhà,
chẳng gà thì gỏi (tng.) 2- Một loài chim lông đen,
đuôi dài: Chim khách còn gọi là chim thước. Chim
khách kêu, nhà có khách 3- Người đến ăn uống tại
tiệm ăn hay mua hàng: Thực khách, khách hàng 4Người Tàu sang Việt Nam sinh sống : Khách trú 5Người đi du lịch tại một địa phương: Du khách 6Xa quê hương: Đất khách quê người.
khách khứa dt. Người được mời đến nhà nói
chung: Khách khứa đông đủ đầy nhà.

khai kh!n đgt. xch. Khai hoang
khai mạc đgt. Bắt đầu chương trình, mở màn: Đã
đến giờ khai mạc:
khai mào đgt. Mở đầu, bắt đầu: Khai mào câu
chuyện,
khai phá đgt. Tìm thấy cái mà xưa nay vẫn giấu
kín (HVTD) P. découvrir ce qui est caché: Khai phá
mỏ vàng.
khai phóng đgt. Mở rộng tầm nhìn, mở rộng giao
thiệp với các nước khác, cho được tự do: Giáo dục
Việt Nam đặt trên nền tảng nhân bản, dân chủ và
khai phóng.
khai quật đgt. Đào sâu xuống đất, bới lên những
di tích lịch sử bị chôn vùi lâu đời: Khai quật trống
đồng.

khách quan tt. Trái với chủ quan, không mang ý
kiến riêng chen vào, tôn trọng sự thực: Khoa học
khách quan.
khách sạn dt. Nhà trọ có đầy đủ tiện nghi: Khách
sạn 5 sao.
khách sáo tt. Lịch sự bề ngoài, không thực lòng:
Văn hoa khách sáo.
khách vãng lai dt. Người qua kẻ lại, không phải
dân địa phương.

khai sinh đgt. Giấy chứng nhận cho em bé mới
được sinh ra..
khai thông đgt. Mở mang đường xá cho thông
suốt, không bị tắc nghẽn 2- Làm cho sự hiểu biết
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của người ta được mở mang: Khai thông trí óc dân
chúng.
khai vị đgt. Món ăn hay nước uống mở đầu làm
kích thích sự ăn uống ngon miệng:

khan hiếm tt. Ít bày bán trong chợ, ít thấy: Trái mít
bỗng nhiên khan hiếm.
khán dt. khgd. Xem, trông, coi, giữ gìn, săn sóc:
Khán giả.

khái dt. Một tên khác của con cọp: Vào rừng sợ
khái tt. Tính tự lập, không muốn nhờ ai: Anh khái
tính, không chịu nhờ ai.

khán đài dt. Nơi có nền đắp cao, bục gỗ hay sân
khấu cho người đứng xem: Dựng khán đài ngoài
trời để thi đấu.
khán giả dt. Người xem biểu diễn hay thi đấu:
Khán giả buổi trình diễn văn nghệ.

khái luận dt. HV. Bản tóm tắt đại ý những phần
được trình bày:
khái lược tt. Sơ lược.

khán hộ tt. Nhân viên chăm nom, săn sóc ngưòi
bệnh ở bệnh viện.

khái niệm dt. Sự hiểu biết bao quát, dơn giản Quan
niệm đại khái (KTTĐ): Thú là khái niệm về các
giống chó mèo.

khàn trgt. Giọng nói bị rè, không trong: Ông ấy bị
bệnh, giọng nói khàn đặc.

khải dt. khgd. HV. Mở ra.

khàn khàn tt. Giọng hơi khàn: Khàn khàn như
giọng vịt đực.

khải ca dt. Hát mừng thắng trận: Khải hoàn ca.
khản tt. xch. khàn. Giọng nói nghe không rõ: Khản
tiếng.

khải hoàn đgt. Thắng trận trở về:
khải hoàn môn dt. Cổng chào đón mững đoàn
quân chiến thắng trở về,

khản cổ tt. Cổ bị khô.
khang an tt. Yên ổn, an vui

kham đgt. Chịu được, chịu đựng được, chịu nổi:
Ngựa bất kham. Đói lạnh lắm, sợ không kham nổi.
kham khổ tt. trgt. Cơ cực, thiều thốn, chịu cục:
Chạy loạn phải sống kham khổ trên rừng.

khang khác dt.Hơi khác.
khang trang tt. Tươm tất, rộng rãi, đẹp và thoáng
mát: Nhà cửa khang trang.

khám dt. 1- Đồ thờ hình cái tủ nhỏ bằng gỗ có
cửa, để bài vị: Khám thờ 2- Nhà giam đgt. 1Khảo xét (HVTĐ) 2- Tìm kiếm, lục soát, xem xét:
Khám nhà.

kháng đgt. Chống lại: Kháng chiến tt. Nặng mùi,
khó ngửi của dưa, cà muối sắp hư: Cà kháng, dưa
kháng.
kháng án đgt. Chống lại bản án do toà vứa xét xử:
Kháng án lên tòa Thượng Th0m.

khám đường dt. Nhà tù: Khám đường Chí Hòa Sài
Gòn.
khám nghiệm đgt. Tra xét, thí nghiệm để tìm kiếm
chứng cớ: Khám nghiệm tử thi.
khám phá đgt. xch. khai phá.

kháng cự đgt. Chống lại bằng sức mạnh: Nạn nhân
vùng vẫy kháng cự lại bọn côn đồ.
khảng khái tt. Cứng cỏi, không chịu khuất
(KTTĐ): Trần Bình Trọng khảng khái trả lời Thoát
Hoan: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm
làm vương Bắc quốc."

khám xét đgt. Lục soát tìm đồ vật bị coi là bất hợp
pháp: Khám xét hành lý.
khan tt. 1- Thiếu nước, khô: Thượng điền tích thủy,
hạ điền khan. Ruộng trên chứa nước, ruộng dưới
khộ rang (cd.), khan cổ, khan tiếng 2- Hiếm, ít:
Khan hàng hóa. 3- Thiếu món nhắm: Uống rượu
khan.

khạng nạng trgt. Đi giạng hai chân một cách khó
nhọc: Nó bị đau hạch ở háng nên đi khạng nạng đến
bệnh xá.
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khanh dt. Chức quan lớn triều đình thời xưa: Công
Hầu, Khanh, Tướng.
khanh khách trgt. Cười ròn rã, vẻ khoái chí: Ông
ấy ngửa mặt cười khanh khách.

khạp dt. Đồ dùng, giống cái chum, miệng rộng có
nắp đậy: Khạp gạo.

khánh dt. 1- Nhạc khí bằng đá hình nửa mặt trăng
2- Đồ trang sức bằng ngọc hình giống cái khánh:
Chuông khánh còn chửa ăn ai, nữa là mảnh chỉnh ở
ngoài bụi tre (cd.).

khát vọng dt. Mong ước: Khát vọng tự do, dân chủ.

khát đgt. Thèm nước, muốn uống nước: Khát nước.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước (tng.)

khau dt. đphg. Tên gọi khác của cái gàu tát nước:
Khau dai, khau sòng

khánh kiệt tt. Bị sạt nghiệp, mất hết tài sản, không
còn gì.
khánh thành đt. Lễ mừng một công trình xây cất
vừa xong: Khánh thành Công Viên Anh Hùng, khánh
thành ngôi trường mới.
khảnh ăn tt. Kén chọn đồ ăn, kén ăn, ăn ít: Ông ấy
khảnh ăn nên người ốm nhom.

kháu tt. Trẻ em xinh xắn, dễ thương: Em bé trông
kháu khỉnh.
khay dt. Đồ dùng có đáy phẳng và bờ thấp chung
quanh, đựng ly tách, bánh trái, trầu cau: Yêu nhau
trầu vỏ cũng say. Ghét nhau cau đậu đầu khay
chẳng màng (cd.).

khao đgt. Mở tiệc mời mọi người đến ăn mừng về
chuyện vui của mình: Ai ơi chồng dữ thì lo. Mẹ
chồng mà dữ, mổ bò ăn khao (tng.).

kháy trgt. Nói bóng gió, có ý trêu chọc ai: Nói
kháy.

khao binh đgt. Mổ trâu bò thết đãi binh tướng sau
cuộc chiến thắng lớn: Thắng trận khao quân. Khao
binh thưởng tướng.
khao khát đgt. Ao ước thiết tha: Khao khát tự do.

khắc dt. 1- Thời gian bằng hai tiếng đồng hồ theo
cách tính thời xưa: Đêm năm canh, ngày sáu khắc
(tng.) 2- Thời gian bằng 15 phút: Một giờ chia
thành bốn khắc đgt. 1- Chạm trổ trên gỗ, đá, kim
loại bằng dụng cụ sắc và cứng: Khắc tượng, khắc
bia, khắc dấu, điêu khắ, khắc cốt ghi tâm (thng.) 2Nghiêm nghị, khó khăn: Nghiêm khắc, nghiêm cấm.

kháo đgt. Kể lại chuyện riêng của ai cho nhiều
người nghe: Ăn cơm nhà nọ kháo cà nhà kia (tng.)
khào tt. Chuyện chẳng đâu ra đâu, chuyện ba lăng
nhăng: Chuyện tầm phào.

khắc khoải tt. Không yên, có điều gì làm bồn chồn,
day dứt trong lòng: Cuốc kêu khắc khoải mùa hè.
Làm thân con gái phải nghe lời chồng (cd.).

khảo dt. Một thứ bánh ngọt làm bằng bột nếp và
đường: Bánh khảo đgt. 1- Tra hỏi bằng cực hình,
bắt phạm nhân phải nói ra: Ai khảo mà khai 2- Tra
cứu, tìm hiểu căn kẽ về một sự việc, một vấn đề:
Biên khảo. khảo cổ, khảo cứu 3- Tìm hiểu, so sánh
già hàng hóa: Khảo giá.

khăm tt. Hại người khác một cách kín đáo, độc ác
ngầm: Chơi khăm.
khăm khẳm tt. Hôi thối, mùi cá thối.

khảo cổ đgt. Tìm hiểu, tra cứu về những nhân vật
và di tích lịch sử.

khăn dt. Miếng vải hay hàng dệt có viền, hình
vuông hay dài dùng che đầu, quàng cổ, vắt vai hay
lau chùi: Miệng cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội
đầu như thể hoa sen (cd.).

khảo cứu đgt. Tìm hiểu, tra xét nhiều tài liệu để
biết rõ về một vấn đề: Nha khảo cứu lúa gạo.
khảo thí đgt. Mở khoa thi nói chung để kén chọn
nhân tài: Nha khả thí.

khăn đóng dt. Khăn đội đầu của đàn ông đã xếp sẵn
nên còn gọi là khăn xếp: Khăn đóng áo dài.
khăn gói dt. Bọc vải đựng quần áo để đi xa vài
ngày: Khăn gói gió đưa (tng.).

kháp đgt. Khớp, ăn khớp với nhau, làm sao cho vừ
\a khít: Kháp cánh cửa tủ.
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khăn mỏ quạ dt. Khăn vuông đàn bà đội đầu, chít
hình nhọn phía trước.
khăn ngang dt. Khăn trắng hay đen đại tang, buộc
quanh đầu một vòng rồi thả hai dải sau kưng: Khăn
ngang đại tang, còn phận biệt: Mẹ mất dải bên phải
cao, cha mấtì dải bên trái cao. Nếu cã hai đều mất,
hai dải bằng nhau.

khâm phục đgt. Kính nể và nghe theo: Lê Lợi là vị
anh hùng dân tộc đánh đuổi quân Minh, rất đáng
khâm phục.
khâm sai dt. Quan đại thần được vua sai đi làm việc
đăc biệt hoặc ngoại giao theo lệnh vua: Khâm sai đại
thần.
khấm khá tt. Đời sống tốt hơn, khá giả hơn.

khăn san dt. Khăn vắt vai phụ nữ bằng ltơ hay bằng
len: P. châle.

khấn đgt. Nói nhỏ lầm bầm một cách cung kính để
cầu xin: L0m b0m khấn gia tiên.

khăn vành dây dt. Khăn xếp sẵn nhiều nếp của phụ
nữ, thường dùng cho cô dâu.

khấn khứa đgt. Bày lễ vật hương hoa làm lễ cúng
vái, cầu xin.

khăn vấn dt. Khăn quấn quanh đầu phụ nữ, thường
có độn thêm mớ tóc ở cuối như cái đuôi gà và mặc
áo tứ thân.

kh!n đgt. Cày bừa, khai phá đất hoang để trồng
trọt hoa màu: Kh0n ruộng tt. Cần gấp, cần kíp

khăng dt. Hai khúc cây nhỏ một dài, một ngắn dùng
làm trò chơi của trẻ em Việt Nam ngày xưa: Này con
khăng tôi đã sẵn rổi. Cùng nhau ta hãy đánh chơi.
(Quốc Văn Giáo Khoa Thư).

kh!n cầu đgt. Tha thiết xin được giúp đỡ: Việc gấp
lắm, kh0n cầu quý vị xét mau cho.
kh!n khoản đgt. Nài nỉ, tha thiét xin được giúp đỡ.
khấp khểnh tt. Không đều, nhô lên lõm xuống, gập
ghềnh: Khấp khểnh như răng bà lão (tng.).

khăng khăng trgt. Nhất định không thay đổi ý kiến:
Ông ấy giữ vững ý định ban đầu, khăng khăng
không thay đổi.

khập khiễng tt. Không thăng bằng, không đều:
Chiếc ghế khập khiễng 2- Đi cà nhắc, chân cao
chân thấp: Nó bị thương, chân đi khập khiễng.

khăng khít tt. Gắn bó chặt chẽ
khẳng định đgt. Nhận là có một cách chắc chắn.

khất đgt. 1- Xin, người ăn xin, ăn mày: Khất cái,
hành khất 2- Nghĩa tiếng Việt: Xin hoãn lại, chậm
lại như khất nợ.

khẳng khiu tt. Gầy ốm trơ xương: Chân tay trơ
xương khẳng khiu.

khất lần đgt. Hẹn nhiều lần, xin hoãn hết lần này
tới lần khác:

khắp trgt. Tất cả cac nơi, mọi người: Nước yên,
quân mạnh dân giàu, Khắp trong tám cõi cúi đầu
làm tôi (cd.).
khắp cả trgt. Đầy đủ các nơi, đầy đủ mọi người:

khất nợ đgt. Không có tiền trả nợ, xin hoãn lại.
khất thực đgt. Đi xin đồ ăn theo cách tu hành của
một giáo phái Phật giáo: Nhà sư đi khất thực.

khắt khe tt. Chặt chẽ, nghiêm khắc.

khật khưỡng trgt. Dáng đi không vững, dáng đi
của người say.

khấc dt. Một đoạn ngắn, một khấc: Cái cân đòn
chia ra nhiều khaấc, hay nấc.

khâu đgt. May, ghép hay chắp liền lại hai miếng
vải, miếng da bằng kim chỉ: Khâu áo, khâu vá. Áo
anh sứt chỉ đướng tà, Vợ anh chưa có, mẹ già chưa
khâu (cd.).
khấu dt. Dây cương ngựa: Lỏng buông tay khấu
bước lần dặm băng (Kiều) đgt. 1- Cúi đầu chào một

khâm dt. khgd. 1- Tôn kính, dành cho vua 2- Cái
căn, mền.
khâm liệm đgt. Dùng chăn bọc người chết.
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cách cung kính: Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn
trùng (Kiều) 2- Trừ đi, khấu trừ: Khấu đầu, khấu
đuôi nghĩa là trừ đầu, trừ đuôi.

khen thưởng đgt. Được ca ngợi và tặng quà hoặc
giấy khen: Học sinh giỏi đều được nhà trường khen
thưởng.
khén dt. dphg. Cơm cháy, úa vàng: Cơm khê nhiều
khén, ruộng thiếu nước nên lúa khén.

kh!u dt. 1- Cái miệng: Kh0u Phật tâm xà 2- Một
miếng, một khúc nhỏ vừa một miếng: Kh0u mia 3Một cây súng: Kh0u súng

khèn dt. Một thứ kèn của người miền núi như người
Dao, gồm nhiều ống trúc ghép lại.

kh!u cung dt. Lời khai bằng miệng.
kh!u lệnh dt. Ra lệnh bằng miệng.
kh!u phần dt. Phần ăn cho một người

kheo khéo tt. Hơi khéo.

khâu truyền tt. Truyền bằng miệng: Văn chương
kh0u truyền tức văn chương truyền kh0u.

khéo tt. Không vụng, tài gỉỏi, biết làm sao cho tốt:
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm (tng.).

kh!y trgt. Làm cho tức tối, chọc tức, trêu cho tức:
Cười kh0y.
khe dt. 1- Chỗ hở giữa hai miếng ván, hai cánh
cửa: Khe hở 2- Đường nứt giữa hai vách núi, có
nước chảy: Khe núi, , nước khe.

khép đgt. 1- Đóng hờ lại, kéo lại cho kín: Khép
cửa, khép hai vạt áo, khép đùi 2- Bị mang tội: Bị
khép tội
khép nép tt. E lệ, thu mình, dụt dè: Nàng dâu khép
nép thu mình sợ.

khe khẽ tt. Đi nhẹ nhàng, nói nho nhỏ, không làm
ồn.

khét tt. Mùi khói của vật bị cháy, mùi thức ăn bị
cháy: Nấu gì mà khét thế? Cơm cháy khét.

khé tt. trgt. Chất chua làm
khó chịu ở cổ: Khé cổ.

khét lẹt tt. Bị cháy nhiều, bị khét lắm: Mùi khói
pháo khét lẹt.

khè trgt. Tiếng rè trong cổ, không được thông
thương: Hắn thở khò khè.

khét tiếng tt. Nhiều người biết, thường là tiếng
xấu: Tên cướp dữ tợn, khét tiếng vùng này.

Khẻ đgt. Lấy thước đánh nhẹ trên bàn tay: Bị khẻ
tay vì không thuộc bài

khê dt. HV. Khe nước ở chân núi (HVTĐ), khe
suối: Ở chỗ sơn khê (KTTĐ) tt. 1- Nấu cơm để quá
lửa: Cơm sôi cả lửa thì khê (tng.) 2- Giọng khàn có
đờm: Giọng khê.

khẽ tt. trgt. xch. khe khẽ. Nói nhỏ, không gây ồn ào:
Nói khẽ.

khế dt. 1- Loài cây lớn, trái chia thành năm múi, có
thứ ngọt, thứ chua dùng nấu canh: Trèo lên cây khế
nửa ngày, ai làm chua chát lòng này khế ơi! (cd.) 2HV. Hợp đồng, giấy viết làm bằng về việc bán nhà
đất: Tờ khế bán nhà.(KTTĐ).

khẹc dt. thgt. Con khỉ, chữ dùng để mắng ai.
khem đgt. Ăn kiêng: Kiêng khem.

khế ước dt..Tờ hợp đồng, tờ giao ước mua bán nhà
đầt được hai bên cùng ký để làm bằng:

khen đgt. Tán thưởng, nói lên sự tài gỉỏi của ai: Mẹ
hát con khen hay (tng.).

khề khà tt. Nói chuyện giọng kéo dài, chậm rãi:
Khề khà nhắm rượu, uống trà.

khen ngợi đgt. Ca tụng việc làm tài giỏi của ai: Con
học được nhiều điểm A, đáng khen nợi.
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khệ nệ tt. Chậm chạp, ì ạch mang một vật nặng:
Hắn khệ nệ khuân bao gạo nhỏ vào nhà.
khện đgt. Đánh cho đau, mạnh tay đập vào người:
Nó bị khện một trận đòn.

khí giới dt. Vũ khí. binh khí.
khí hậu dt.Thời tiết.
khí khái tt. Tính cứng cỏi, hông chịu lụy hay mang
ơn người khác.
khí lực dt. Sức mạnh của một người.

khênh đgt. Khiêng. Hai hay nhiều người cùng nâng
một vật nặng lên và mang đến chỗ khác. Hai người
khênh con heo.

khí phách tt. Sức mạnh tinh thần và nghị lực một
người.

khểnh tt. Rảnh rang, không có việc gì làm: Nằm
khểnh ở nhà.

khí quyển dt. Lớp kkhông khí dày bao bọc trái đất:
Bầu khí quyển.

khệnh khạng tt. Chậm chạm, làm việc tỏ vẻ ta đây
quan trọng: Việc cần gấp mà ông ấy cứ khệnh khạng
đến sốt cả ruột.

khì khì tt. Tiếng cười dễ dãi, vui vẻ.

khí quản dt. Phần ống phía trên của bộ phận hô
hấp, ở cổ thông với mũi và miệng: Ống khí quản.

khỉ dt. Động vật thuộc loài có vú, đi thẳng đứng
như người, leo trèo rất giỏi: Dạy khỉ trèo cây (tng.)
HV. Dấy lên, đứng dậy, dậy, mở đầu, dựng lên
(HVTĐ): Khỉ cũng đọc là khởi như khỉ nghĩa, khỉ
công đọc là khởi nghĩa khởi công.

khêu đgt.1- Dùng kim lấy gai ra: Khêu cái gai ở
ngón tay 2- Khêu bấc đèn cao lên 3- Làm nhớ lại,
gợi lại: Khêu nỗi nhớ nhung, khêu nỗi hận thù.
khêu gợi đgt. 1- Làm nổi lên, khơi ra: Bài học lịch
sử chống ngoại xâm khêu gợi tình yêu nước 2- Kích
thích dục vọng: Ăn mặc khêu gợi.

khỉ đột dt. Đười ươi, khỉ độc, khỉ to lớn, ở rừng rậm
khỉ gió dt. Câu mắng chửi thân mật: Khỉ gió, có thế
mà cũng quên.

khều đgt. xch. kều. Dùng cây sào lấy vật trên cao.
khều khào tt. Thều thào. Tiếng nói rất yếu, nghe
không rõ.

khía dt. 1- Đường rach, đường vạch, vết lõm thẳng:
Viên gạch lót đường đi có nhiều khía để khỏi trơn 2Vẻ, mặt riêng: Khía cạnh đgt. Rach xuống từng
đường nhò không làm đứt hẳn: Khía cá để chiên.

khi dt. Lúc, hồi, buổi: Miếng khí đói bằng gói khi
no đgt.HV. Dối trá: Tội khi quân là tội lừa dối vua,
vô lễ với vua (HVTĐ).

khịa đgt. Kiếm chuyện: Cà khịa.

khi không trgt. Tự dưng: Có vất vả mới thanh
nhàn. Khi không ai lại cầm tàn che cho (cd.).

khích đgt. Xúí dục, khêu động, làm cho tinh thần
người khác bị kích động: Khích cho hai bên giận
nhau HV. Kẽ tường, chỗ hở (HVTĐ), khe cửa:
Bạch câu quá khích.
khích lệ đgt. Làm cho nức lòng, làm hăng hái thêm.

khí dt. 1- Không khí chung quanh: Khí trời để hít
thở 2- Tinh dịch trgt. Hơi hơi: Cái quần may khí
chật. Canh nêm khí mặn, Tôi nói khí không phải, xin
ông bỏ lỗi cho.

khiêm tt.. Kính, nhún nhường (HVTĐ).

khí cầu dt. Quả cầu lớn chứa khí nhẹ hơn không
khí, thường là khí hít-rô: Khinh khí cầu.

khiêm nhường tt. Nhún nhường: Khiêm nhường
còn đọc là khiêm nhượng, một đức tính tốt.của
người quân tử.

khí công dt. Một cách luyện tập, chú ý đặc biệt đến
tập thở.

khiêm tốn tt. Hạ mình xuống, không tỏ vẻ khoe
khoang, ăn nói khoan thai nhường nhịn.

khí đốt dt. Khí thiên nhiên lấy từ mỏ dầu: Khí đốt
ngày nay dùng đốt lò, sưởi ấm, nấu ăn.
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khiếu oan đgt. Kêu oan, Giãi bày sự ức lòng.
khiếm diện dt. Vắng măt.
khiếm khuyết dt. Thiếu xót.

khin khít trgt. Khá vừa, khá khít.

khiếm nhã tt. Thiếu lịch sự, không đủ lịch sự.
khìn khịt đgt. Mũi bị nghẹt, thở khó khăn.
khiên dt. Cái mộc thường đan bằng mây, hình tròn,
dùng đỡ tên bắn, giáo đâm HV. Vai, vác trên vai,
kéo đi, bó buộc, đi đứng không tự do (HVTĐ).

khinh đgt. HV. Nhẹ, hèn, nhỏ, không coi trọng,
coi

khiên cưỡng tt. Gượng ép, gò bó.

khinh.
khinh bỉ đgt. Coi rẻ, coi chẳng ra gì, coi thường.

khiến đgt. Bắt phải làm theo, sai bảo: Ăn có mời,
làm có khiến (tng.).

khinh mạn tt. Khinh nhờn.
khinh miệt đgt. Khinh dễ
khinh rẻ đgt. Tầm thường, .chẳng ra gì, coi rẻ.

khiển đgt. Sai, khiến, chỉ huy: Điều khiển.
khiển trách đgt. La rầy, bắt lỗi.

khít tt. trgt. Kín, xát, không còn chỗ hở
khít khao tt. trgt. Vừa lắm, khít lắm.

khiêng đgt. Nhiều người nâng vật nặng lên và mang
đền một nơi khác: Khiêng kiệu, khiêng hòm. Đêm ba
mươi Tết, thằng chết cãi thằng khiêng (tng.)

khịt đgt. Thở mạnh vì có vật gì dính trong mũi,
nghẹt mũi.

khiêng vác đt. Dùng vai để mang vật nặng đi.

khíu đgt. Đính tạm, khâu tạm, khau lược.

khiễng đgt. Bị đau hay bị tật, chân thấp, chân cao
đi không đều: Chồng què lấy vợ khiễng chân, mượn
được thằng ở đứt gân lại què (cd.).

kho dt. 1- Nơi chứa hàng hóa: Kho hàng, kho gạo
2- Cơ quan tài chánh quốc gia: Kho bạc 3- Tài
nguyên Quốc Gia: Kho tàng Ca Dao Tục Ngữ đgt.
Nấu mặn và kỹ: Kho cá.

khiếp đgt. Sợ hãi lắm: Đi bộ thì khiếp Hải Vân, đi
thuyền thì khiếp sóng thần hang dơi (cd.).
khiếp đảm đgt. Sợ vô cùng, sợ mất mật: Khiêp đảm
kinh hồn.

khó dt. 1- Trái với dễ, phải mất nhiều công suy
nghĩ mới làm xong: Bài tập khó 2- Nghèo khổ: Con
không chê cha mẹ khó (tng.). Cái khó bó cái khôn
(tng.) 3- Không vui, không tươi tỉnh dễ chịu: Mặt
cau có, khó đăm đăm

khiếp nhược tt. Hèn nhát, sợ mất hết tinh thần.
khiếp sợ tt. Quá sợ hãi
khiếp vía tt. Sợ mất vía, sợ thất kinh.
khiêu chiến đgt. Cố ý chọc tức kẻ địch để gây ra
chiếnj tranh..

khó dễ tt. Gây phiền hà , rắc rối cho người khác:
Để anh ta đi, đừng làm khó dễ nữa.

khiêu dâm đgt. Khêu gợi sự ham muốn xác thịt.

khó nghe tt. 1- Nói nhỏ quá hoặc ồn ào quá, không
rõ ông ấy nói gì: Không nghe rõ 2- Lời lẽ ngang
chướng: Ông ấy nói ngang bướng, thật khó nghe.

khiêu khích đgt. Chọc tức để đánh nhau.
khiêu vũ đgt. Hai người cùng nhNy theo điệu nhạc.

khó nói tt. 1- Có điều chưa thể tiết lộ 2- Vì nể.
khó nuốt tt. 1-Vì Đau, không nuốt đuợc 2- Gặp trở
ngai, chưa thể làm êm xuôi

khiếu đgt. Kêu, kiện.
khiếu nại đgt. Kêu nài xem xét lai một sự việc gì

khó thương tt. Dễ ghét.
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khoái lạc dt. Thích thú. Vui sướng.
khoa dt. 1- Bộ môn học: Khoa Sư Phạm 2- Các
ngành học ở Đại Học: Khoa Học, Văn Khoa, Y Khoa
3- Múa may: Khoa chân múa tay.

khoan dt. Dung cu có mũi nhọn dùng để đục lỗ:
Khoan tay, khoan máy đgt. Bớt đi: Dù no, dù đói
cho tươi. Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bài lo toan (cd.)
tt. Chậm lại, từ từ: Tiếng hò khi khoan khi nhặt, thật
hay.

khoa bảng dt. Chỉ người thi đỗ, có tên trên bảng:
Khoa bảng xuất thân 2- Chỉ người có hoc thức:
Dòng dõi khoa bảng, gia đình khoa bảng.
khoa cử dt. Chỉ việc học và thi bằng chữ Hán thời
xưa: Xưa chon nhân tài bằng khoa cử.
khoa danh tt. Có tiếng tăm nhờ thi đậu.

khoan dung đgt. Rộng lượng tha thứ: Nên khoan
dung cho người phạm lỗi lần đầu.
khoan khoái tt. Nhẹ nhàng thoải mái, cảm thấy dễ
chịu: Uống một ly nước cam thật khoan khoái.

khoa học dt. Môn học có phương pháp và thực
nghiệm (KTTĐ): Khoa học kỹ thuật.
khoa trương đgt. Khoe khoang, nói quá về thân
thế, danh vọng.

khoan nhượng đgt. Chịu nhường nhịn, tha thứ,
chịu lùi: Quyết đánh đuổi ngoại xâm không khoan
nhượng.

khóa dt. 1- Đồ dùng để đóng lại hay buộc lại, phải
có chìa mới mở được: Cửa khóa then cài. Xưa kia
nói nói, thề thề, bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai
(cd.) 2- Khoảng thời gian được tính trước cho một
kỳ học hay kỳ thi: Khóa học, Khóa thi 3- Khóa sinh
nói tắt: Anh khóa.

khoán dt. 1- Giấy tờ làm bằng: Địa khoán 2Giấy nhận bán con khó nuôi vào cửa Phật hay cửa
Thánh theo phong tục xưa: Bán khoán 3- Giấy tờ
ghi số tiền phạt vạ của làng: Làng lập khoán đgt.
Giao ước với thợ, làm xong việc mới trả tiền:
Khoán công

khóa sổ đgt. Đóng sổ, không nhận ghi tên thêm nữa

khoán trắng đgt. Giao hết mọi việc cho ai: Cúng
giỗ ông bà khoán trắng cho con trưởng

khoác dt. 1- Choàng áo lên vai: Khoác áo mưa 2Đeo trên luưng: Khoác ba-lô trgt. Nói quá: Nó hay
nói khoác.

khoản dt. Một điều hay một mục trong bản hợp

khoác lác tt. Nói quá, không đúng sự thật: Nó nói
khoác lác đấy.

khoản đãi đgt. Mời khách ăn tiệc.

kboai dt. Loại cây có củ chứa nhiều bột, ăn độn với
cơm hoặc an thay cơm một thời gian ngắn.

khoang dt. 1- Vết lông hay da khác màu, quanh cơ
thể súc vật: Chó khoang 2- Khoảng trống ở lòng
tàu, thuyền: Khoang tàu.

đồng: Khoản thứ ba trong hợp đồng.

khoai lang dt. Giống có dây bò, củ vị ngọt, lá
non

khoáng dt. HV. 1- Quặng lầy ở trong đất 2- Rộng
thoáng: Căn phòng khoáng đãng.
khoáng khoát tt. Rộng thoáng, dễ chịu.

luộc ăn được:
khoai môn dt. Trông giống cây khoai sọ, trồng
nhiều ờ miền núi: Đi thì nhớ vợ cùng con. Về nhà
nhớ củ khoai môn trên rừng cd.).

khoáng sản dt. Vật liệu lấy từ trong đất, trong mỏ:
Việt Nam có nhiều khoáng sản.

khoái tt. 1- Thích thú, sướng 2- Một thứ bánh ở
miền Trung: Bánh khoái 3- HV. Nhanh chóng, vui
vẻ.

khoảng dt. Vào quãng, không xác định rõ bao
nhiêu: Khoảng 3 giờ chiều. Nhà rộng khoảng năm
trăm mét vuông. Đường dài khoảng 1 cây số.

khoái cảm dt. Thấy vui vẻ, thích thú.

khoảng khoát tt. xch. khoáng khoát.

khoái chí tt. Trong lòng vui thích
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khoanh dt. Khúc mỏng vành tròn: Khoanh giò lụa

khoen dt. 1- Vòng sắt để buộc dây 2- Khuyên đeo
tai.

khoanh tay đgt. Lễ phép vòng tay trước ngực 2Chịu thua.

khoeo dt. Phía sau đầu gối: Nằm chèo khoeo.
khoảnh dt. Một miếng, một phần nhỏ: Một khoảnh
đất tt. Hiểm độc, ích kỷ: Nó có tính khoảnh, việc
quan trọng thế mà không cho hàng xóm biết.
khoảnh khắc đgt. Chốc lát.

khoèo đgt. xch. khều.
khoét đgt. Đục thành lỗ lớn
chui vào được: Trộm khoét vách vào nhà.

khoát đgt. Ra hiệu : Ông ấy khoát tay ra hiệu
khoáy dt. Chỗ tóc hoặc lông thú mọc xoáy tròn:
Mua trâu xem khoáy.

khói dt. Chất hơi mầu trắng đục, mùi khét khi đốt
cháy một vật: Không có lửa, sao có khói.
khói lửa dt. 1- Khói và lửa 2- Chiến tranh.

khoằm tt. Cong: Khoằm khoằm là hơi cong.

khỏi đgt. 1- Lành bệnh, hết bệnh 2- Không cần
nữa.

khoằm khoặm tt. Cau có, khó khăn:
khoắng đgt.. Khuấy nước bằng tay hay bằng gậy.

khom đgt. Cúi cong lưng xuống: Khom lưng uốn
gôi (thng.).

khóc đgt. 1- Rơi nước mắt vì bị xúc động 2- Trẻ
em đói bụng gsào thật to đòi bú: Con có khóc mẹ
mới cho bú. (tng,).

khóm dt. 1- Một bụi, một đám, một chòm: Khóm
trúc, khóm hành 2- Một số nhà họp lại, nhỏ hơn
xóm: Phường khóm, khóm trên, khóm dưới 3- Dứa:
Trái khóm.

khóc mướn đgt. Một nghề tại các đám tang,
thường của phụ nữ: Thương vay khóc mướn (tng.).

khòm khọm tt. Lưng cong xuống vì tuổi già.
khoe đgt. Phô bày cái đẹp, cái tài ra cho mọi người
biết:: Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió
còn chăng hỡi đèn (cd.)..
khoe khoang đgt. Tự đề cao, khoe hay khoe giỏi.

khọm tt. Thật già, lưng cong hẳn xuống: Già khọm.
khọm rọm tt. Già và ốm yếu: Ông ấy già yếu, đi lại
khọm rọm.

khoe mẽ đgt. Phô bày bề ngoài.
khô tt. Bay hết nước, cạn ráo, trái với ướt: Phơi
khô. Đồng khô cỏ cháy, cây khô, chuối khô.

khóe dt. Vẻ duyên dáng ở góc miệng, góc mắt
người phụ nữ.

khô cằn tt. Không còn nước, đất cứng lại, cây cối
cằn cỗi: Ruộng bỏ hoang khô cằn.
khô đét tt. Hết nước, teo lại.

khóe hạnh dt. Góc mịệng xinh tươi của phụ nữ. Khi
khóe
hạnh,
khi
nét
ngài,
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa (Kiều).

khô khan tt. Cạn hết nước: Đồng ruộng khô khan vì
hạn hán.
khô khốc tt. Khô lắm, khô cứng.

khỏe tt. Trái với yếu, sức lực điều hòa, ăn được,
ngủ được, không đau, ốm.

khô ráo tt. Không còn ướt: Sau cơn mưa, đường xá
lại khô ráo

khỏe khoắn tt. Trong người cảm thấy dễ chịu,
khoan khoái, sức lực điều hòa:
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khố dt. Miếng vải che thân phía dưới đàn ông:
khố bện dt. Khó rách được vá nhiều lần: Bòn nơi
khố bện, đãi nơi quần hồng

khôi hài tt. Làm cho vui cười: Câu nói khôi hài
làm ai cũng cười.
khôi giáp dt. HV. Khoa giáp, người đỗ đầu khoa thi
xưa.

khố dây dt. Cái khố và dây buộc, chỉ người khổ
cực, đói rách quá: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì
sợ kẻ bần cùng khố dây.

khôi ngô tt. 1- Đẹp đẽ, thông minh, nét mặt sáng
sủa: Cậu bè khôi ngô 2- HV, Cao lớn đẹp đẽ
(HVTĐ).

khố đỏ dt. Lính trận do người Pháp tuyển thanh
niên Việt làm lính chính quy thời Pháp thuộc,
thắt lưng màu đỏ, có 2 dải thõng xuống phía trước

khôi nguyên dt. HV. Người đỗ đầu khoa thi hội
xưa. xch. Khôi giáp.
khôi phục đgt. Lấy lại nhửng gì đã mất. Lấy lai
được như xưa: Khôi phục chế độ tự do, dân chủ.

Khố rách áo ôm (tng.).

như cái khố.
khố tải dt. Nghèo khổ quá, lượm bao tải đựng gạo
làm khố.

khối dt. Một lượng lớn chất rắn và chất lỏng ở thể
rắn: Khối băng lớn hay băng đảo trôi trên biển rất
nguy hại cho tàu bè qua lại.

khố vàng dt. Lính triều đình thời Pháp thuộc, quấn
sà-cạp mầu vàng.

khối tình dt. Sự thương yêu u Nn chất chứa lâu ngày
kết thành khối: Khối tình mang xuống tuyền đài
chưa tan.

khố xanh dt. Lính thời Pháp thuộc, quấn sà-cạp
mầu xanh, đóng ở quận huyện
khổ dt. 1- Một bộ phận trong khung dệt, hình răng
lược, làm mức chiều rộng của vải: Khổ vải, vải rộng
2- Khuôn mặt: Mặt khổ trái xoan tt. HV. 1- Có vị
đắng: Khổ qua ăn đắng lắm 2- Chịu đưng khó khăn
cực nhọc: Chịu cực khổ nuôi con.

khôn dt. HV. 1- Một quẻ trong bát quái 2- Đất 3Đàn bà tt. Ứng đối lanh lẹ,
khéo léo: trái với dại: Khôn ăn cái, dại ăn nước
(tng.). Kh6n cho người ta vái, dại cho người ta
thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét
(tng.)

khổ chủ dt. 1- Người bị nạn: Sau cơn hỏa hoạn, khổ
chủ được giúp đỡ 2- Người trả tiền bao ăn uống:
Ai làm khổ chủ bữa ăn hôm nay?
khổ công tt. Làm việc vất vả, cực nhọc: Khổ công
nghiên cứu.

khôn khéo tt. Khôn ngoan, khéo léo, trái với vụng
dại:
khôn lanh tt. Láu lỉnh, lanh lẹ.

khổ não tt. Khổ sở, lo nghĩ phiền muộn: Cha mẹ
khổ não vể đứa con hư.

khôn lỏi tt. Khôn vặt, khôn nhưng chỉ lo cho cá
nhân.

khổ sai đgt. Án tù phải làm việc cực khổ: Bị án tù 3
năm khổ sai.

khôn ngoan tt. Khéo léo và biết điều, Ứng đối lanh
lẹ: Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một
me chớ hoài đá nhau.

khốc đgt. HV. – Khóc lớn tiếng 2- Ngược bạo Rất dữ dội (HVTĐ)

khốn tt. Tình trạng nguy hiểm, khó khăn:

khốc hại tt. Rất tàn bạo, làm tổn thương nhiều
người: Môt ngày lạ thói sai nha. Làm cho khốc hại
chẳng qua vì tiền (Kiều).

khốn cùng tt. Túng bấn, nghèo khó.
khốn nạn tt. 1- Nhục nhằn, cơ cực 2- Đáng khinh,
hèn hạ (chửi mắng ai)._.

khốc liệt tt. Thật dữ dội, làm tổn hại lớn lao.

khốn quẫn tt. Nghèo túng quá.

khôi HV. khgd. Đùa cợt, nhạo báng, đứng đầu, to
lớn, lạ lùng (HVTĐ).

không dt. Khoảng trống trên cao: Hư không,
không trung, không gian tt. 1- Trái với có, ảo:
Thùng không, không có thật. Vườn không nhà trống
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(thng.) 2- Bịa đặt: Ăn không nói có (tng.) 3- Thể
phủ định, chối: Tôi không nói thế, tôi không biết 4Câu hỏi, nghi vấn: Ông nghe thấy gì không? Không
có lửa sao có khói (thng.)?

khởi binh đgt. Dấy quân, tổ chức quân sĩ nổi dậy:
Lê Lợi khởi binh ở Lam Sơn để đánh đuổi quân
Minh..
khởi công đgt. Bắt đâu thực hiện công trình lớn
lao: Xây cất trường Đại học đã được khởi công.

không dưng trgt. Đâu pải
vô cớ, có lý do nào đó: Không dưng ai lại đặt điều,

khởi sự đgt. Bắt tay vào làm một công việc quan
trọng: Khởi sự xây cất khu chung cư.

không khí dt. Chất hơi bao bọc trái đất và quanh ta,
có chữa dưỡng khí ô-xi-gen rất cần cho sự sống: Nên
hít thở không khí trong lành.

khổng HV. Lỗ hổng, thông suốt, rất (HVTĐ).

khởi hành đgt. Lên đường, bắt đầu đi: Tàu khởi
hành từ 5 giờ sáng.
khớp dt. 1- Chỗ nối đầu hai khúc xương: Bệnh
thấp khớp 2- Dàm, vật bao quanh mõm ngựa, mõm
chó: Cái khớp ngựa đgt. 1- Cột hàm, ngựa lại để
đóng cương cưỡi hay dẫn đi : Khớp con ngựa ô,
ngựa ô anh khớp 2- Làm khít với nhau: Hai miếng
ván này ăn khớp với nhau 3- Phù hợp: So sánh
những lời tường trình khi điều tra với bản thu âm,
thấy ăn khớp tt. Cảm thấy sợ hãi e dè: Nó thấy
khớp khi đứng trước mặt mấy ông lớn.

khổng giáo dt. Giáo lý của đức Khổng Tữ về đạo
đức, tổ chức xã hội và tổ chức triều đình xưa. Gáo lý
đạo Nho,

khu dt.Một vùng , một địa phương có giới hạn rõ
rệt: Biệt khu Thủ Đô, khu chiến, khu công nghệ.

khống tt. HV. Kiên cáo, chặn đè (HVTĐ): Khống
cáo (xch.. kháng cáo).
khống chế đgt. Bắt phải theo. Dùng sức mạnh giữ
đối phuơng ở trong một giới hạn nào đó: Hỏa lực
pháo binh đã khống chế địch không tiến lên được.

khổng khiếu dt. Lỗ chân lông.

khu trừ đgt. Tiêu diệt, loại bỏ, xua đuổi: Khu trừ
bọn cướp biển.
khu tự tri dt. Vùng đất đai và dân cư được huởng
quy chế riêng khác với các vùng chung quanh: Vùng
đất ở tỉnh Hải Ninh xưa, thuộc khu tự trị người
Nùng.
khu xử đgt. Thu xếp, xử sự: Tìm cách khu xử đôi
bên cùng vui vẻ.

khổng lồ tt. Rất to lớn, to lớn khác thường: Người
khổng lồ..
khổng tước dt. Chim công.
khờ tt. Chậm hiểu, ngờ
nghệch: Nó khờ quá, đi
buôn gì được.
khờ dại tt. Ngây dại, chưa hiểu việc đời: Cháu còn
nhỏ nên khờ dại lắm.

khú tt. Dưa muối để quá
lâu, dưa muối bị hư: Dưa khú.

khờ khạo tt. Còn non yếu, chưa biết gì nhièu:
Cháu lớn vậy nhưng còn khờ khạo lắm.

khú đế tt. Già quá rồi: Già khú đế.
khù khờ trgt. Ngù ngờ, chậm chạp, ngờ nghệch:
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ (tng.).

khớ tt. Khá: Khơ khớ có nghĩa là kha khá.
khơi dt. Biển ở xa bờ: Ngoài khơi, ra khơi, xa tít mù
khơi.

khua dt. Con dòi mới nở: Có loài chim ăn khua
đgt. Đập qua đập lại, đập liên tiếp: Khua chiêng
gióng trống (tng.) Khua môi múa mép (tn).

khơi mào đgt. Khai mào.

khua khoắng tt. Dùng đũa ngoáy trong bát canh.
khởi đgt. Nổi lên, dấy lên, bắt đầu.
khuân đgt. Mang, vác, bê vật nặng một cách khó
nhọc: Nó ì ạch khuân cái va-li lên lầu.
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khuân vác đgt.Di chuyển những vật nặng bằng sức
người: Nghề khuân vác ở bến tàu còn gọi là nghề
cửu vạn.

khúc khuỷu tt. Quanh co, khiông ngay.
khục khặc tt. Ho khan, tiếng ho phát ra từ cổ họng.

khu!n dt. Nói tắt hai chữ vi khuNn, có thể gây bệnh:

khuê dt. HV. 1- Tên một vì sao trong nhị thập bát
tú, rất sáng 2- Phòng con gái 3- Một thứ ngọc.

khuất đgt. 1- HV. Co Lại, cúi xuống. Nói tắ củ hai
chữ khuất phục là phục tòng, chịu khuất theo người
(HVTĐ) 2- Có vật gì che chắn: Trăng khuất sau
đám mây. Khuất gió, khuất nắng 3- Chết: Khuất
bóng.

khuê các dt. 1- Chỉ phòng người con gái 2- Chỉ
ngưòi con gái thuộc gia đình quý tộc..
khuê nữ dt. Con gái chưa chồng.
khuếch tt. Mở rộng ra, bành trướng: Khuếch cũng
đọc là khoách (HVTĐ).

khuất khúc tt. 1- Dưởng ngoắt ngéo, quanh co
không thông suốt, rất khó đi 2- nghb. Trong lòng
còn vướng bận nhiều điều chưa giải quyết xong:
Tâm tư như mớ bòng bong. Còn nhiiều khuất khúc
trong lòng, còn đau.

khuếch đại đgt. Làm cho rộng lớn, phóng lớn.
khuếch trương đgt. Phát triển , mở rộng thêm.
khui đgt. Mở ra. Làm cho bật nắp đậy ra bằng dụng
cụ: Khui chai rượu, khui thùng đồ.

khuất mắt tt. Ngoài tầm nhìn của mắt, không thấy:
Đi đâu thì đi cho khuất mắt!
khuất nẻo tt. Nơi ở vắng vẻ, xa xôi, không tiên đi
lại nên ít ai biết.

khum tt. 1- Làm cong lại thành mặt lõm: Khum hai
bàn tay lại để múc nước. 2- Khom lưng, uốn cong
lưng xuống: Khum lưng uốn gối (tng.).

khuất phục đgt. Chịu nghe theo người khác sai
bảo, chịu nhục, Phục tòng (HVTĐ).
khuất tất đgt, Làm những điều không rõ ràng, luồn
cúi, xin xỏ ai: Khuất tất tiếng Hán Việt là quỳ gối
xuống (HVTĐ).

khúm dt. Khóm: Khúm xả, khúm rau thơm.
khúm núm đgt. Điệu bộ khép nép, cúi đầu khom
lưng, bợ đỡ hèn hạ: Khúm núm trước mặt quan lớn.
khung dt. 1- Vât để tranh ảnh, hình có viền chung
quanh: Khung ảnh 2- Không gian rộng lớn
được`giới hạn bằng một đường tưởng tượng bao
quanh: Khung trời kỷ niêm.

khuây đgt. Làm quên nỗi phiền muộn: Chịu khó
kàm việc cho khuậy
khuây khỏa tt. xch. khuây: Đi bộ quanh quanh cho
khuây khỏa

khung cửa dt. Đường viền bằng gỗ bao quanh hai
cánh cửa: Khung cửa sổ.
khung cửi dt. Dụng cụ bằng gỗ để dệt vải theo lối

khuấy đgt. Quấy kỹ và đều tay làm cho tan: Khuấy
cho đường tan trong nước.

tiểu công nghệ.
khùng dgt. 1- Giận dữ: Nổi khùng 2- Bệnh thần
kinh, chưa tới mức điên loạn: Nửa khùng nửa điên.

khuấy động đgt. Làm cho ồn ào, mất sự yên tĩnh,
trầm lặng:
khuấy rối đgt. Quậy, làm cho lộn xộn, mất an ninh

khủng bố đgt. Đe dọa, đàn áp dữ dội, mục đích tạo
ra ra sư sợ hãi bất an, khiến người bị đàn áp phải cúi
đầo qui phục.

khúc dt. 1- Một đoạn: Khúc mía, khúc nhạc HV.
Cong, không ngay thẳng (HVTĐ) 2- Một thứ rau, là
vắt nước màu xanh: Rau khúc,
khúc chiết tt. 1- Quanh co: Đưiờng đi khúc chiết
không thẳng,
khúc khích tt. Tiếng cười ròn rã, vui tươi.

khủng hoảng tt. Tình trạng mất cân bằng, gây ra sự
rối loạn vì thiếu hụt một nhu cầu nào đó: Khủng
hoảng, kinh tế.
khủng khiếp tt.Ghê sợ lắm.
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khủng long dt. Con vật to lớn, dữ tợn như con rồng
thời cổ đại.

khuyên răn đgt. Chỉ dạy và răn đe: Khuyên răn dạy
dỗ con trẻ ngay từ lúccòn thơ

khuôn dt. Mẫu mực được đúc săn, dùng sản xuất
hàng loạt: Khuôn làm bánh ngọt.

khuyến dụ đgt. Tìm cách giải thích rõ ràng và dỗ
dành người ta nghe theo.

khuôn mặt dt. Hình dáng bộ mặt ngưòi ta: Khuôn
mặt trái xoan. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở
nang (Kiều).

khuyến khích đgt. Làm cho người ta cảm thấy vui
vẻ, thích thú làm việc: Khuyến khích sản xuất,
khuyến khích các em học sinh Mỹ gốc`Việt, nó tiến g
Việt
khuyến mãi đgt. Một cách giới thiệu hàng mới, để
kích thích người mua bằng cách tặng quà, giảm giá:
Tiếng Hán Việt mại là bán, mãi là mu.. Khuyến mãi
là khuyến khích nfười mua.
khuyén nông đgt. Khích lệ phát triển canh nông:
Nha
khuyến nông ở Sài Gòn.

khuôn phép dt .Nền tảng đạo đức có sẵn làm mẫu.
khuôn viên dt. Khu đất thuộc về một công trình xây
cát: Khuôn viên Đại Học Văn Khoa.
khuông dt. Khung.
khuơ đgt. Khua, huơ: Khuơ chân múa tay.
khụt khịt tt. Tiếng thở phát ra không đều khị mũi
bị nghẹt.

khuyển dt. Con chó.
khuyển xỉ dt. Răng nanh.
khuyết dt. Vòng tròn hay lỗ trên áo quần để cài
khuy tt. 1- Không đầy đủ, thiếu sót: Khuyết danh,
trăng khuyết, khiếm khuyết, dự khuyết 2- Cửa nhà
vua: Kinh khuyết, cung khuyết, cửa khuyết.

khuy dt. Cúc hay nút áo quần: Đôi ta như cúc với
khuy (cd.),
khuy bấm dt. Cúc bấm, loại khuy có hai phần đính
chặt vào nhau.

khuyết điểm dt Còn thiếu sót, chưa được tốt.
khuyết tật dt . Tật bNm sinh.

khuya tt. 1- Sau đêm một chút, đêm muộn: Đêm
khuya 2- Chỉ việc khó có thể xong ngay: Còn khuya
mới xong.

khuyết tịch tt. Quan tòa xử khi bị can vắng mặt:
Tòa kết án khuyết tịch.

khuya khoắt tt. Tiếng ghép chỉ khuya nói chung:
Đêm hôm khuya khoắt (thng.).

khuynh đảo đgt. HV. Lm ng ngả, làm cho đổ.

khuyên dt. 1- Vòng tròn khoanh bên cạnh câu văn,
câu thơ hay, để tỏ lời khen ngợi 2- Đồ nữ trang
vòng tròn đeo tai: Đôi khuyên đeo tai đgt. Chỉ `bảo
điều hay lẽ

khuynh loát đgt. Muốn hại nhau để thủ lợi về nình
*HVTĐ). Chi phối, lật đổ:

khuynh hướng dt. Nghiêng về một mặt nào phía
nào: Khunh hướng về phát triển kinh tế.

khuynh thành đgt. Làm nghiêng thành, ý nói sắc
đẹp của người con gái có thể làm mất thành:
Khuynh quốc khuynh thành (thng.).

phải.
khuyên bảo đgt. Chỉ dạy, ân cần dạy dỗ điều gì
nên

khuỷu dt.Khớp xương giữa cánh tay và cẳng tay.

làm, điều gì không nên làm.
khuyên can đgt. Vừa chỉ bảo, vừa ngăn cản: Tôi
phải khuyên can mãi, cháu mới nghe lời không lên
núi săn chim nữa.
khuyên giải đgt. Tìm lời an ủi: Vâng lời khuyên
giải thấp cao (Kiều).

khư khư trgt. Không chịu thay đổi, cứ muốn nắm
giữ
mãi
khứ hồi tt. trgt. Bao gồm cả lượt đi và lượt về: Mua
vé khứ hồi.
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kích động đgt. Làm tăng sự hoạt động do những âm
thanh ồn ào và điệu nhNy múa cuồng loạn: Nhạc kích
động.

khử đgt. Tiêu diệt, tiêu trừ.
khử độc đgt. Tiêu trừ độc.

kích thích đgt. Làm tăng thêm sự ham muốn: Kích
thích lòng yêu nước, đánh đuổi quân thù.

khử trùng đgt. Diệt các loại vi khuNn và vi trùng
gây bệnh.

kịch dt. Ngjhệ thuật trình diễn trên sân khấu, thu
gọn những câu chuyện thương tâm hoặc chứa đầy
mâu thuẫn trong xã hội, bằng những lời đôi đáp, ca
múa hay điệu bộ: Kịch ngắn, bi kịch, hài kịch, kịch
thơ, kịch cải lương

khứng đgt. Bằng lòng chấp thuận, ưng chịu: Việc gả
con, nhà gái khứng rồi.
khựng đgt. Ngưng lại. dừng lại bất thình lình. Đang
nói, ông ấy khựng lại.

kịch bản dt. Vở kịch do người soạn kịch viết ra,
được đạo diễn cùng diễn viên nam nữ các vai tập
dượt và trình diễn trên sân khấu.

khước dt. Điều may mắn: Thụ lộc Tổ lấy khước.
khước từ dgt Từ chối, không nhận cho vào: Đơn
xin vào Hội bị khước từ.

kịch câm dt. Kịch không dùng lời nói mà dùng
điệu bộ diễn tả cậu chuyện.
kịch chiến đgt. Hai bên đánh nhau thật dữ dội.

khướt tt. Quá mức độ chịu đựng nổi, còn vất vả

kịch liệt tt. Quyết chiến, đánh thật mạnh không
nương tay.

lắm: Say khướt, say khướt cò bợ (tng.), còn xa
khướt, còn khướt mới leo đến đỉnh núi.

kịch tác gia dt. Người viết
kịch.

khướu dt. Giống chim như chim sáo, lông đen, đuôi
dài hay hót: Hót như khướu. Miệng bà đồng, lồng
chim khướu (tng.).

kịch thơ dt. Lời đối thoại trong vở kịch viết theo
thể văn vần.
kiêm đgt. Giữ thêm chức

khứu giác dt. Bộ phận trong cơ thể người và vật
cảm thấy được mùi, ngửi thấy mùi: Mũi là bộ phận
thuộc về khứu giác, dùng để ngửi.

vụ, gồm thêm: Ông ấy là chủ tich Ban Quản Trị,
kiêm chủ tịch Ban Chấp Hành

kí dt. Kí-lô. bắng 1,000 gram: P. kilogram.

kiêm ái đgt. Yêu thương mọi người như nhau: Kiêm
ái là học thuyết của Mặc Địch, thời Xuân Thu bên
Tàu.

kia trgt. tt. Ở cách xa đây, thời gian trước lúc này:
Cái nhà hai tầng ở kia là nhà ông nội. Người kia là
Bác sĩ. Năm kia, xưa kia.

kiêm nhiệm đgt. Gồm thêm chức vụ khác: Ông ta
có tài nên kiêm nhiệm nhiều chức vụ.
kiêm toàn tt. Hoàn hảo, đầy đủ, biết nhiều môn đều
tài gỉỏi như nhau: Văn võ kiêm toàn.

kia kìa trgt. Ở cách xa đây nhưng xác định rõ ràng
với người hay vật chung quanh: Ông ấy đứng kia
kìa.

kiếm dt. Gươm: Kiếm cung, kiếm hiệp, kiếm thuật.
Nên ra tay kiếm tay cờ. Chẳng nên thì chớ, không
nhờ cậy ai (cd.) đgt. Đi tìm: Kiếm củi, kiếm ăn
kiếm chác đgt. Tìm cách có được lợi lộc không
đàng hoàng: Nó hùa theo bọn gian thương để mong
kiếm chác chút đỉnh.

kìa trgt. Bất chợt trông thấy: Kìa, nó đã đến. Nó
đến kìa. Chớ chê em xấu, em đen. Kìa như nước đục
đánh phèn lại trong (cd.)
kích dt. 1- Một loại khì giới thời xưa: Mũi kích 2Dụng cụ đội vật nặng lên: Dùng cái kích nâng xe lên
để thay bánh: P. cric đgt. Bài xích, chê bai: Công
kích, pháo kích, phục kích, du kich.

kiếm chuyện đgt. Dựa vào việc nhỏ nhặt để lấy cớ
mà gây sự khó dễ: Nó lại kiếm chuyện gì nữa đây?
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kiếm hiệp dt. Người tài giỏi dùng gươm thời xưa,
thường hay giúp người yếu thế bị kẻ mạnh bắt nạt:
Phim kiếm hiệp.

kiên gan tt. Bền bỉ, theo đuổi việc làm tới cùng:
Kiên gan bền chí (thng.).
kiên nhẫn tt. Vững lòng nhẫn nại (HVTĐ), ráng
chịu mọi khó khăn, quyết làm cho được kết quả tốt:
Muốn thành công lớn, phải có lòng kiên nhẫn.

kiếm thuật dt. Cách thức múa võ hay đánh nhau
bằng gươm.

kiên quyết tt. Nhất định làm, không thay đổi.
kiềm dt. 1- Cái kìm hay kềm bằng sắt để giữ cho
thật chặt 2- HV. Khóa 3- chất ba-dờ trong hóa học
khác với chất a-xít: P. baze
kiềm chế đgt. Dùng sức mạnh hay ý chí mà ngăn
cản, giữ lại: Kiềm chế cảm xúc

kiên tâm tt. Giữ vững lòng, bền lòng, không bỏ
cuộc: Kiên tâm bền chí (thng.).
kiến dt. Côn trùng nhỏ bé, sống thành đàn, làm tổ
trên cây hoặc dưới đất: Con kiến mày ở trong nhà,
tao đóng cử lại mày ra đàng nào (cd.). HV. Nhìn
thấy, ý thức được

kiềm tỏa đgt. Bị ngăn cản, bị giữ lại ví như cái

kiến càng dt. Con kiến lớn.

kìm giữ chặt cái đinh, cái khóa, khóa cửa lại :
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (Mưa không kìm
khóa, thường lưu khách).

kiến cỏ dt. Kiến nhỏ sống thành bầy rất đông: Đông
như kiến cỏ (thng.).
kiến giải dt. Cách hiểu biết: Vấn đề này có nhiều
kiến giải khác nhau.

kiểm đgt. Xem xét cản thận, tra xét lại cho kỹ: Kiểm
chứng, kiểm dịch, kiểm duyệt, kiểm soát, kiểm tra.

kiến hiệu tt. Có hiệu quả, kết quả trông thấy.
kiến lửa dt. Kiến nhỏ màu đỏ, cắn rất đau.
kiến nghị dt. Bản ý kiến hay bản đề nghị: Tất cả
công nhân cùng ký bản kiến nghị đòi tăng lương đgt.
Đưa ra ý kiến: Trong buổi họp, ông ấy kiến nghị lâp
lại Hội Đồng an ninh bị hủy bỏ năm ngoái.
kiến quốc đgt. Dựng nước, xây dựng đất nước: Ta
về quê hương kiến quốc khi có tự do thậ t sự.
kiến tạo đgt. Dựng nên, làm nên.

kiểm chứng đgt. Xem xét lại có đúng với chứng cứ
không: Kiểm chứng do hai chữ kiểm nghiệm và
chứng minh ghép lại.
kiểm dịch đgt. Tra xét người hay vật tình nghi
mang mầm bệnh dịch: Kỉểm dịch là một cách ngăn
chặn bệnh dịch lan tràn,..
kiểm duyệt đgt. Xem xét sách báo trước khi in xem
có đi ngược lại chính sách của nhà đương quyền hay
không: Chế độ kiểm duyệt trái với quyền tự do báo
chí.

kiến thiết đgt. Xây dựng một công trình quy mô.
kiến thức dt. Sự hiểu biết do học hỏi hay đã trải
qua.

kiểm điểm đgt. Xem xét lại, đếm lại.
kiểm lâm dt. Kiểm soát rừng để ngăn ngừa mọi sự
lạm dụng .

kiến trúc dt. Xây nhà theo mẫu của ngành nghệ
thuật.

kiểm sát đgt. Tra xét (HVTĐ): Kiểm tra và gíám
sát. P. inspecter,

kiến văn đgt. Mắt thấy, tai nhe, hiểu biết, kinh
nghiệm, học thức, từng trải.

kiểm soát đgt. Tìm kiếm, xem xét lại cho đúng với
quy định.

kiền dt. 1- Quẻ càn 2- HV. Vững bền, kính trọng:
Kiền thành là thành kh0n, cung kính.

kiệm tt. Dè xẻn, không hoang phí: Tiết kiệm là tính
tốt.

kiền khôn tt. Càn khôn, tức quẻ càn và quẻ khôn,
trời và đất, cha và mẹ , trai và gái, chồng và vợ, vua
và tôi (HVTĐ).

kiệm ước tt. Tần tiện, dè xẻn, chừng mực không xa
xỉ: Thời buổi kiệm ước
kiên tt. Vững lòng, bền, chì, quyết không thay đỗi.

kiện dt. 1- Hàng hóa được đóng gói lại thanh từng
phần, từng đơn vị: Kiện hàng 2- Mỗi vịệc hay sự
việc riêng biệt, cụ thể cũng gọi là kiện: Bưu kiện,

kiên cường tt. Ý chí vững vàng, cứng cỏi, không
chịu khuất phục: Ý chí kiên cường .
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kiết dt. Nói tắt bệnh về đường ruột, đi cầu nhiều

văn kiện, sự kiện, dữ kiện đgt. Đưa ra tòa án để phân
xử: Kiện tụng, kiện cáo, xử kiện HV. khgd. 1- Tụng
2- Mạnh khỏe, có sức lực, mạnh mẽ: Tráng kiện.
Kiện khang có nghĩa là mạnh khỏe bình an (HVTĐ).

lần, phân có máu: Bệnh kiết lỵ tt. 1- Nghèo
túng: Nghèo kiết xác. Kiết cú như ai cũng rượu
chè (Tú Xương) 2- Hà tiện: Đại kiết.

kiện cáo đgt. Đưa đơn ra
tòa án để xét xử : Được kiện mười bốn quan năm,
thua kiện mười lăm quan chẵn (tng.)

kiệt dt. 1- Ở sâu trong ngõ cụt: Nhà ở trong kiệt 2Hà tiện, bủn xỉn: Keo kiệt

kiện toàn tt. Đầy đủ, trọn vẹn: HV. Mạnh mẽ bình
an (HVTĐ)..
kiện tướng dt. Người tài giỏi, có được thành tích
cao về một môn gì: Kịện tướng bóng bàn.

kiệt lực tt. Hết sức: Làm kiệt lực.
kiệt quệ tt. Sa sút không còn gì.
kiệt tác tt. Tác phNm hay nhất, trội nhất,
kiệt xuất tt. Tài ba, hơn hết mọi ngưởi

kiêng đgt. 1- Tránh một số sự việc hoặc thức ăn
cho là có hại sức khỏe: Kiêng gió, kiêng rượu, kiêng
ngọt, kiêng mỡ 2- Tránh không làm vì mê tín:
Tránh số 13. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
(tng.).

kiêu tt. Làm cao, tự coi mình là tài giỏi, không
nghe lệnh trên.
,
kiêu binh dt. Quân lính ngạo mạn, không nghe
lệnh chủ tướng.

kiêng khem đgt. xch. kiêng, kiêng cữ. Tránh không
dùng một số thức ăn

kiêu căng tt. Lên mặt khoe khoang.

kiêng kỵ đgt. Kính nể, sợ đụng đến sự thiêng liêng
thần thánh.

kiêu hãnh tt. Tự hào về việc làm hay giá tri của nòi
giống ,

kiêng nể đgt. Kính trọng.

kiêu kỳ tt. Làm cao.

kiêng sợ đgt. Không dám động tới.

kiêu ngạo tt. Tỏ ra kiêu căng, coi thường người
khác: Khoe khoang, ngạo mạn (HVTĐ).

kiếng dt. Kính, gương, mặt thủy tinh trong suốt:
Cửa kiếng sáng sủa.

kiêu sa tt. Vẻ đẹp sang trọng, quý phái (chim sa cá
lặn).
kiêu xa tt. Cao kỳ và xa xỉ.

kiềng dt. Đồ dùng kê nồi niêu soong chảo để nấu
nướng: Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững
như kiềng ba chân (cd.)

kiếu đgt. Xin phép, từ chối: Tôi xin kiếu phải về
sớm. Xin kiếu không đến dự hoặc không nhận.
kiếu từ đgt. 1- Cáo từ, xin chia tay 2- Từ chối
không nhận.

kiểng dt. Cảnh: Cây kiểng hay cây cảnh.
kiều dt. 1- Cái cầu bắc qua sông: Muốn sang thì
bắc cầu kiều (cd.) 2- Người con

kiễng đgt. Nhón gót để đứng cao hơn: Kiễng chân
lên nhìn cho rõ,

gái trẻ đẹp: HV. Mềm mỏng dễ thương - Con gái gọi
là a kiều (HVTĐ).
kiều dân dt. Dân chúng sinh sống ở nước ngoài:
Hoa kiều là người Tàu sống ở Việt Nam HV. Kiều
nghĩa là ở đậu (HVTĐ).

kiếp dt. Cuộc sống, đời người: Công cha nghĩa mẹ
ơn thầy. Làm sao trả hềt kiếp này người ơi (cd.),
kiếp sau dt. Kiếp sẽ đến sau kiếp hiện tại: Kiếp sau
xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà
reo (Nguyễn Công Trứ).

kiều diễm tt. Vẻ đẹp quyến rũ, lộng lẫy.
kiểu dt. Mẫu quần áo theo thời trang: Áo kiểu mới
HV. 1- Sửa trị lại cho đúng: Kiểu chính bản thảo
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trước khi in 2- Lừa dối, làm giả giấy tờ của triều
đình: Kiểu chế.
kiểu cách dt. Làm ra vẻ nhưng không thực, giả
cách, kiểu cọ ngbg. Làm bộ làm tịch (KTTĐ).

kìm dt. Kềm, vật dụng bằng sắt, thép dùng để giữ
thật chặt một vật gì: Kìm nhổ răng
kìm kẹp dt. Bị gò bó, chèn ép, canh chừng như một
tù nhân,,

kiểu mẫu dt. Kiểu hay cách thức được chọn để
theo đó mà bắt chước làm theo.

kín tt. trgt. 1- Bưng bít, không để lọt ra ngoài: Đậy
kín, đóng kín 2- Bao vây dày đặc không có chỗ hở:
Bị vây kín 3- Giấu một chỗ không ai biết: Giấu kín
4- Làm việc gì không cho người khác biết: Bỏ phiếu
kín, mật thám còn gọi là lính kín.

kiệu dt. 1- Loại cây có củ như cây hành: Cây kiệu,
củ kiệu. La-ve củ kiệu (thng.) 2- Ghế có tay vịn,

bàn... được hai hay nhiều người khiêng trên vai:
Rước kiệu.

kín đáo tt. Làm việc gì hay suy nghĩ không để ai
biết: Hành động kín đáo, tính tình kín đáo.

kiệu hoa dt. Kiệu rước dâu, có trang trí nhiều hoa:
Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng ruổi sao (Kiều).

kín miệng tt. Không nói lại lời ngưòi khác,
kín mít tt. Không có chỗ hở: Nhà này bỏ trống, cửa
đóng kín mít.

kim dt.1- Đồ vật nhỏ bằng kim loại, dùng khâu vá,
một đầu nhọn, một đầu có lỗ để xâu chỉ: Kim vàng ai
nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời
(cd.) 2- Các vật nhỏ hình dáng như cái kim: Kim
đồng hồ, kim chỉ Nam kim đan
kim bản vị dt. Hệ thống tiền tệ dùng vàng để bảo
đảm:

kín tiếng tt. 1- Giữ im lặng 2- Không giao thiệp
với ai, không cho ai biết mình ở đâu và đang làm gì:
Lúc này ông A kín tiếng quá.
kìn kìn tt. Đông đảo chuyển động không ngừng:
Mây đen kéo đến kìn kìn, sắp mưa đấy.

kim băng dt. Loại kim uốn quanhdấu được đầu
nhọn nên đỡ nguy hiểm..

kìn kịt tt. Rất đông: Người kéo đến đông kìn kịt.

kim chi dt. Một loại cải muối cay, xuất phát từ Hàn
Quốc.

kinh dt. 1- Kênh, sông đào: Kinh rạch miền Nam
chằng chịt 2- Đường tưởng tượng chạy theo chiều
dọc quanh trái đất qua các cực Nam và cực Bắc:
Đường kinh tuyến 3- Nơi đóng đô của vua thời xưa,
: Kinh đô, kinh kỳ, kinh sư, kinh thành. 4- Sách tiêu
chuNn của mỗi tôn giáo: Kinh Phật, Kinh Thánh, Tứ
Thư Ngũ Kinh HV. Một thứ cây có gai: Kinh bố
chỉ người đàn bà nghèo khổ (kinh thoa bố quần)
đgt. Sợ: Thấy kinh quá!

kim chỉ nam dt. 1- La bàn chỉ phương hướng 2Hướng dẫn chính xác các việc khác.
kim cổ dt. Ngày nay và ngày xưa: Kim cổ đọc theo
văn phạm tiếng Hán Việt có nghĩa là Xưa và nay.
kim cương dt. Hột xoàn, một khoáng chất rất cứng
và rất quý.
kim đan dt. Gồm hai que có đầu nhọn, để đan áo
len.

kinh doanh đgt. Tổ chức, xếp đặt việc buôn bán
kinh điển dt. tt. Sách do người xưa viết về khuôn
mẫu một học thuyết, sách xưa được coi là mẫu mực:
Ngũ kinh là năm bộ sách kinh điển (Kinh Thi, Kinh
Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu).

kim hoàn dt. 1- Vòng vàng 2- Các dồ trang sức
bằng vàng bạc, quý kim.
kim hôn dt. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, lễ vàng:
25 năm lễ ngân hôn, 50 năm mới kim hôn lễ vàng.
kim khánh dt. Chiếc khánh bằng vàng, vua thưởng
cho người có công.

kinh giới dt. Một thứ rau thơm: Rau kinh giới.
kinh hoàng tt. Hoảng sợ.

kim ô dt. Quạ vàng ngbg. Mặt trời.

kinh hồn tt. Sợ mất vía: Táng đởm kinh hồn, kinh
hồn bạt vía (thng.).

kim thoa dt. Trâm vàng.

kinh khủng tt .Sợ hãi ghê gớm.
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kinh ngạc tt. Lạ lùng, sửng sốt: Cô gái bé nhỏ Việt
Nam đoạt huy chương vàng bơi lội đã khiến nhiều
ngưiời kinh ngạc hết sức.

kíp dt. Ngòi nổ, bộ phận gây nổ : Kíp mìn tt. Vội
vàng, gấp: Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra
(Kiều).

kinh nghĩa dt. 1- Ý nghĩa những câu văn trong ngũ
kinh 2- Một thể văn trong các kỳ thi cử bằng chữ
Hán xưa kia.
kinh nghiệm dt. Sự hiểu biết do đã trải qua. Điều
mình đã nghiệm qua, điều minh từng nghe thấy
(HVTĐ): P. expérience.

kíp chầy tt. Sớm hay muộn: Kíp chầy thôi cũng
một lần mà thôi (Kiều).
kịp trgt. Vừa đúng lúc, vừa đúng giờ, không bị trễ:
Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ (Kiều).
kịp thời trgt. tt. Đúng lúc cần: Cảnh sát đến kịp
thời can thiệp.

kinh nguyệt dt. Sự thấy tháng, hành kinh hay xuất
huyết mỗi tháng một lần cuả người đàn bà do sự
rụng trứng: Kinh nguyệt không đều.

kịt trgt. Kín đen : Mây kéo kịt trời. Hàm răng đen
kịt.

kinh niên tt. Bệnh kéo dài nhiều năm, lâu năm:
Bệnh kinh niên còn gọi là bệnh mạn tính

ky dt. Sọt xúc đất, đan bằng tre, mây.
ky cóp đgt. Góp nhặt từng chút một: Ky ca ky cóp,
cho cọp nó tha (tng.)

kinh qua đgt. Trải qua: HV. Kinh quá.
kinh sử dt. Sách sử thời xưa. Sách sử cần cho việc
thi cử bằng chữ Hán thời xưa: Dùi mài kinh sử để
chờ kịp khoa (cd.).
kinh tế dt. 1- Mọi hoạt động sản xuất, tiêu thụ,
buôn bán và dịch vụ làm cho xã hội phát triển 2- Do
câu "Kinh bang tế thế", tức sửa nước cứu đời, hay
"Kinh thế tế dân" là trị đời giúp dân: P. économie
A. economy.

ký dt. 1- Sự ghi chép: Bài ký, thư ký, thầy ký, nhật
ký. Nhớ lại: Hồi ký, ký ức 3- Chứng nhận: Chữ ký,
ký tên.
ký giả dt. Người ghi chép những sự việc ngoài đời
rồi in lên báo, người viết báo.
ký hiệu dt. Chữ viết, con số hoặc dấu vẽ giản dị để
dễ nhận ra và dễ phân biệt: Ký hiệu hóa học cũa
nước là H2O.
ký kết đgt. Ghi lại những điều cam đoan sẽ làm đầy
đủ.

kính dt. 1- Gương. Mặt
thùy tinh: Kính đeo mắt, kính cận, kính lão, kính
hiển vi, cửa kính đgt. Tôn trọng, nể vì người trên:
Một lòng thờ mẹ kính cha (cd.)
kính c!n đgt. Cúi đầu trang nghiêm và tôn trọng:
Kính c0n đặt vòng hoa tại Đài Kỷ Niệm Anh Hùng.

ký sinh đgt. Sống nhờ, sống bám: Giun, sán ký sinh
trong ruột động vật.

kính nể đgt. Nể phục và tôn trọng" Kính nể bậc lão
thành.

ký sự dt. Một lối văn, viết về sự việc đã xNy ra,
mắt thấy tai nghe: Bài ký sự về cảnh vượt biên..

kính trọng đgt. Quý mến và tôn kính: Học trò kính
trọng thầy.

ký thác đgt. Nhờ coi sóc, gửi gấm, giao phó cho ai
trông coi, giữ gìn.

kình đgt. Cá voi, cá lớn và dữ ngoài biển khơi tt.
Mạnh mẽ, cứng cỏi, hung bạo

ký túc đgt. Ăn ở trong một thời gian: Cháu lên Đại
Học xa nhà, nên ký túc tại ký túc xá của nhà
trường.

kình địch dt. Kẻ địch mạnh mẽ.
kình ngạc dt. Cá voi và cá sấu, chỉ sự hùng mạnh:
. Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh (Kiều)

kỳ dt. 1- Lá cờ: Chào quốc kỳ 2- Chơi cờ tướng,
đánh cờ, cuộc cờ (KTTĐ): Cầm, kỳ, thi, họa 3- Chỉ
thời gian hay thời hạn làm việc gì: Kỳ thi, kỳ bầu cử,
kỳ họp 4- Một vùng đất rộng: Xưa nước ta chia ra
làm ba kỳ.

kình nghê dt. Cá voi đực và cá voi cái (HV. Nghê
là cá voi cái), chỉ loài cá lớn:. Kinh nghê vui thú kình
nghê. Tép tôm thì lại vui bề tép tôm (cd.).

kỳ cạch trgt. Tiếng gõ, tiéng đập hay gõ cành cạch
(KTTĐ): Ông ấy đục gạch kỳ cạch suốt ngày.
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kỳ cọ đgt. Chà sát thật kỹ cho sạch.

kỷ niệm dt. 1- Chuyện đã qua nhưng còn nhớ mãi:
Kỷ niệm ngày khai trường 2- Ghi nhớ công đức của
tiền nhân: Lễ kỷ niêm Bà Triệu.

kỳ công dt. Công lao lớn đặc biết, đáng được vinh
danh.

kỷ yếu dt. Bài ghi những điều chính và quan trọng
nhất của một hội nghị, thường đóng thành tập sách.

kỳ cục tt. Lạ, khác thường, không giống ai.
kỳ cùng trgt. Làm tới khi có kết quả mới thôi:
kỳ cựu tt. Thuộc lớp già, lớp cũ có nhiều kinh
nghiệm: Ông ta là người kỳ cựu nhất ở đây.

kỹ trgt. Làm cNn thận, chu đáo: Nấu kỹ, đọc kỹ. Ăn
no ngủ kỹ (tng.) HV. Khéo (KTTĐ) Nghệ thuật, tài
năng, vd. Kỹ năng, kỹ xảo, kỹ lưỡng (HVTĐ): Kỹ
lưỡng theo nghĩa Hán Việt là năng lực khéo léo,
khác nghĩa tiếng Việt là c0n thận..

kỳ diệu dt. Như có phép lạ, Tốt đẹp không thể
tưởng tượng ra.
kỳ đà dt. 1- Con vật da có vNy, trông giống con tắc
kè nhưng lớn hơn 2- Gò đất đá ở ngã ba sông: Kỳ
đà cản mũi (tng.).
kỳ kèo đgt. Than phiền, cằn nhằn dai giẳng: Chuyện
nhỏ mà ông ấy kỳ kèo mãi.

kỹ nghệ dt. 1- Các xưởng máy sản xuất những đồ
dùng thường ngày hoặc những đồ vật nặng: Kỹ nghệ
nặng 2- Nói chung các nghề chế tạo ra đồ vật
(KTTĐ).

kỳ khôi tt. Lạ lùng, ngộ nghĩnh, buồn cười: HV.

kỹ nữ dt. Gái mại dâm, gái điếm.

Kỳ khôi có nghĩa là 1- Hai thứ ngọc quý 2Lạ lùng và lớn lao khác người thường (HVTĐ).

kỹ sư dt. Tốt nghiệp đại học về các ngành chuyên
môn về công nghệ hay nông nghiệp: Kỹ sư công
chánh, kỹ sư điện, kỹ sư canh nông.
kỹ thuật dt. 1- Tài năng chuyên môn (HVTĐ). 2Sự hiểu biết và có khả năng về phương pháp chế
tạo và sản xuất: Kỹ thuật luyện kim, kỹ thuật canh
tác.
kỵ dt. Ngày cúng giỗ để kỷ niệm ngày mất: Kỵ
nhật, Ngày kỵ đgt. kgdg. Cưỡi, cỡi, ngồi trên mình
ngưa: Kỵ binh, kỵ mã, kỵ sĩ,

kỳ lân dt. Con vật một sừng, không có thật, thuộc
Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng).
kỳ ngộ đgt. Gặp nhau thật lạ, cuộc gặp gỡ thật lạ
lùng: Duyên kỳ ngộ. Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi
(Kiều).
kỳ quan dt. Kiến trúc hay phong cảnh lạ lùng trên
thế giới: Vịnh Hạ Long Việt Nam là môt kỳ qian.
kỳ quặc tt. Lạ quá, quái lạ chưa từng thấy.

kỵ nhật dt. Ngày giỗ.

kỳ tài dt. Tài giỏi khác thường.
kỳ vọng dt. Trông mong đặc biệt, đặt niềm tin vào:
Chúng ta kỳ vọng tuổi trẻ Việt Nam sẽ làm nên việc
lớn.
kỳ yên dt. Cúng lễ cầu cho được bình an: Lễ kỳ
yên hàng năm.
kỷ dt. 1- Chỉ về mình: Ích kỷ hại nhân 2- Cái bàn
nhỏ cổ để thờ: Kỷ thờ 3- Cái ghế cổ: Tràng kỷ 4Khoảng thời gian 12 năm là 1 kỷ, 100 năm là một
thế kỷ.
kỷ cương dt. Giường mối bao gồm luật lệ, phong
tục và luân thường đạo lý cốt yếu của một nước:
Giữ vững kỷ cương là giữ vững được trật tự xã hội.
kỷ luật dt. Quy định của một tổ chức mà mọi người
trong tổ chức đó bắt buộc phải theo: Kỷ luật sắt.
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