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Sân khấu dã chiến.

Dd

dã dượi tt. xch. Rã rượi, mỏi mệt: Bụi cỏ lau sầu ai
dã dượi, thỏ núp lùm này chờ đợi bóng trăng (cd.).
dã man tt. 1- Chưa văn minh, mọi rợ chưa được
khai hóa 2- Hung ác.

d dt. Phụ âm, đứng thứ bảy trong bảng chữ cái
Quốc Ngữ.

dã sử dt. Sử do dân thường viết:“Việt Điện U Linh
Tập” là dã sử tt. Truyện viết về lịch sử có thêm
tưởng tượng: Tiểu thuyết dã sử.

da dt. 1- Lớp màng ngoài cùng, bao bọc xương thịt:
Cọp chết để da, người ta để tiếng (tng.) 2- Vỏ ngoài
trái cây: Da quả cam sành sần sùi 3- đph. Cây đa:
Cây da bến cũ con đò năm xưa (cd.).

dã tâm dt. Lòng độc ác mưu hại người.
dã thú dt. Giống vật như chim, cò, voi, cọp sống ở
ngoài đồng hay trong rừng.

da bánh mật dt. Da mầu nâu như mầu bánh mật:
Cô ấy có nước da bánh mật, trông khỏe mạnh.

dã tràng dt. Những con vật nhỏ giống như con
còng hay con cáy thường hay xe cát thành những
viên tròn nhỏ ngoài bãi biển để kiếm đồ ăn: Dã
tràng xe cát bể Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công
cán gì (cd.).

da cá dt. Lớp đường bọc ngoài hạt đậu phụng
(phọng, phộng): Đậu phụng da cá.
da cam tt. Màu vàng như vỏ quả cam chín: Chất
hóa học dùng để khai quang màu da cam.
da chì dt. Mầu da tái, xám, nước da người bệnh:
Mặt bủng da chì (thng.).

dạ dt. 1- Bao tử, nơi chứa và tiêu hoá thức ăn 2Nói về sự thông minh: Sáng dạ 3- Nói lên tình cảm
riêng: Thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ
khăng khăng đợi thuyền (cd.) 4- Thái độ tốt, xấu:
Thay lòng đổi dạ 5- Hàng vải dệt bằng lông cừu:
Chăn dạ trgt. 1- Tiếng trả lời lễ phép: Gọi dạ bảo
vâng (thng.) 2- Như tiếng vâng, chỉ sự ưng thuận
của người miền Nam.
dạ con dt. Cũng gọi là tử cung, nơi chứa bào thai
của động vật cái.

da cóc tt. Da nổi mụn xù xì: Ngoài da cóc trong
bọc vàng, đi ngoài đàng, thơm lừng lựng (câu đố quả mít).
da dẻ dt. Nước da người ta nói chung: Da dẻ hồng
hào.
da diết tt. Tha thiết, thấm thía, nhiều lắm: Nỗi nhớ
da diết.
da gà dt. Da nổi gai vì lạnh hay sợ hãi, trông như
da con gà đã nhặt sạch lông: Nổi da gà.

dạ dày dt. Bao tử, túi chứa thức ăn uống trong

da láng dt. Da thuộc được làm cho bóng loáng.

bụng để tiêu hóa.

da mồi dt. Da người già,lốm đốm những chấm màu
nâu nhạt như mai con đồi mồi: Tóc bạc da mồi
(thng.).

dạ hội dt. Cuộc vui liên hoan buổi tối.
dạ hương dt. Tên một loại cây mọc thành bụi, hoa
rất thơm nở về đêm, còn gọi là dạ lan hương, dạ lý
hương.
dạ quang tt. Tự phát ánh sáng trong bóng tối: Đồng
hồ dạ quang.

da non dt. Da mỏng của vết thương mới lành có
màu hồng: Miệng không làm da non (tng.).
da thuộc dt. Da súc vật đã được chế biến: Thắt lưng
làm bằng da thuộc rất bền.

dạ vũ dt. 1- Mưa ban đêm 2- Tổ chức khiêu vũ
buổi tối: Tiệc hội ngộ có dạ vũ.
dạ yến dt. Bữa tiệc rượu vào ban đêm.

dã dt. Ngoài đồng rộng, nhà quê: Dân dã đgt.
Làm cho nhạt đi: Dã rượu. Đậu xanh rau muống của
chua, có tính dã thuốc chớ cho uống cùng (cd.).
dã cầm dt. Loài chim gà hoang, không phải thú
nuôi.

dai tt. trgt. 1- Bền, chắc, khó làm đứt: Dai như
chão (thng.) 2- Bám riết không chịu rời bỏ: Dai như
đỉa đói (tng.).

dã chiến tt. 1- Đánh nhau ở đồng bằng 2- Chỉ
phương tiện làm tạm và nhanh: Bệnh viện dã chiến.

dai dẳng tt. trgt. Kéo dài không dứt: Cơn mưa dai
dẳng suốt mấy ngày liền.
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dai nhách tt. Rất dai, rất lâu: Nói dai nhách như
chó nhá giẻ rách (tng.).
dái dt. 1- Bộ phận sinh dục của giống đực, còn gọi
là bìu dái, chứa hai hòn dái: Tâng h%ng như chó bị
mất dái (tng.) 2- Củ nhỏ mọc ra từ một củ lớn ở một
vài loại cây có củ: Dái khoai môn 3- Chỉ gia súc
giống đực không thiến: Chó dái 4- Chỉ cái gì hình
bầu dục, thõng xuống như hòn dái: Cà dái dê, dái
mít, dái tai, dái chân (bắp chân) đgt. Đọc trại từ
chữ rái, tiếng cổ, có nghĩa là nể sợ (xch. rái).

5- Cây cỏ mọc hoang: Cỏ dại 6- Bị khó chịu, bị say
vì phơi ra hay chịu đựng quá nhiều: Dại nắng, dại
sóng, dại gió.
dại dột tt. Không đủ khôn ngoan, thiếu chín chắn:
Đừng có dại dột mà đùa với lửa, sẽ có lúc bị phỏng
tay!
dám đgt. Không ngần ngại hay e dè để làm việc gì
hoặc điều gì: Dám nghĩ dám làm (thng.).

dái tai dt. Phần bên dưới ở vành tai chỗ không có
sụn của người, chỗ dùng để xỏ lỗ đeo bông tai.
dài tt. 1- Chỉ khoảng cách từ chỗ này đến chỗ kia:
Đường dài mới hay sức ngựa (tng.) 2- Chỉ về
khoảng thời gian: Đêm dài lắm mộng (tng.) 3- Chỉ
về so sánh hai khoảng cách: Năm ngón tay có ngón
dài ngón ngắn (tng.) 4- Lâu hơn: Năm rộng tháng
dài (tng.).

dạm đgt. 1- Ngỏ ý hỏi về việc gì: Mới có ván đã
dạm án thuyền (tng.) 2- Ngỏ ý xin làm đám hỏi
trước khi cưới: Trầu ai đi dạm em đây, hay là trộm
mẹ trộm thầy cho anh (cd.) 3- Tô lên những nét chữ
hay nét vẽ đã có sẵn 4- Vẽ sơ lược.

dài dòng tt. Câu nói hay câu văn kéo dài một cách
không cần thiết: Dài dòng văn tự (thng.).
dài lê thê tt. Rất dài.

dan đgt. 1- Nắm tay nhau cùng đi, dắt diu không
rời nhau: Chị em thơ th%n dan tay ra về (K.) 2- Phơi
ra, bày ra: Dan nắng, dan mưa (thường viết thành
dang nắng, dang mưa theo cách phát âm địa
phương).

dài lưng tt. nghb. Lười biếng: Dài lưng tốn vải ăn
no lại nằm (tng.).

dan díu đgt. Có tình ý với nhau: Thà rằng chẳng
biết cho tròn, biết ra dan díu nửa chừng lại thôi
(cd.).

dải dt. 1- Vải hay sợi mỏng và dài: Dải cờ , dải lụa,
dải yếm. Tình anh như nước dâng cao, tình em như
dải lụa đào t%m hương (cd.) 2- Những vật trải dài
ra: Dải đất, dải núi, dải Ngân Hà. Đêm đêm một dải
Ngân Hà (cd.). Đê kia ai đắp nên cao, cái dải sông
đào ai xẻ làm khơi (cd.).

dán đgt. 1- Gắn lại với nhau bằng keo hay chất
dính: Nhớ chàng lòng những xót xa, làm thơ mà dán
cây đa giữa đồng (cd.) 2- Áp sát vào, kề sát vào: Áo
mặc như dán vào người 3- Nhìn chăm chú: Dán mắt
vào sách.

dãi dt. Nước miếng hay nước bọt: Buôn nước dãi
(thng.). Thèm nhỏ (rỏ) dãi (thng.) đgt. Phơi ra: Dãi
nắng dầm sương (thng.).

dàn đgt.. 1- Bày ra theo thứ tự: Dàn quân, dàn
binh bố trận 2- Thu xếp nợ nần sao cho êm đẹp:
Dàn xếp nợ.

dãi dầu dt. Bị phơi ra, trải ra để chịu đựng mưa
nắng, ý nói sự chịu đựng vất vả: Cơm ăn bao quản
muối dưa, việc làm bao quản nắng mưa dãi dầu
(cd.).

dàn bài dt. Sắp xếp các tiết mục trong một bài viết
cho có thứ tự.
dàn cảnh dt. Người sắp xếp phông cảnh trong
phim trường đgt. 1- Dựng phông cảnh cho kịch,
chụp hình hay đóng phim 2- Chủ mưu bày ra mọi
chuyện với ý định xấu: Chúng nó dàn cảnh đụng xe
để lấy tiền bảo hiểm.

dại tt. 1- Bệnh truyền nhiễm ở chó, có thể truyền
sang người: Bệnh chó dại. Chó dại có mùa, người
dại quanh năm (tng.) 2- Ngu đần, khờ khạo, không
hiểu biết: Chị dại đã có em khôn, lẽ nào mang giỏ
thủng chôn đi mò (cd.) .Khôn nhà dại chợ (tng.).
Con dại cái mang (tng.) 3- Đờ đẫn, thất thần: Mắt
dại đi vì sợ 4- Bị ê Nm, tê cứng: Cánh tay bị dại đi
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dàn hòa đgt. Thu xếp giúp hai bên bỏ qua sự giận
dỗi, và vui vẻ trở lại.
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dàn nhạc dt. Một đoàn gồm nhiều người chơi nhiều
loại nhạc cụ khác nhau: Dàn nhạc dân tộc.
dàn xếp đgt. Sắp đặt để có sự ổn thỏa: Luật sư đã
dàn xếp xong vụ kiện.

danh dự dt. 1- Nổi tiếng tốt, được kính trọng A.
Honor, honour: Đừng làm mất danh dự của người
Việt 2- Được nêu danh, nhưng không phải thực :
Tiến sĩ danh dự, hội viên danh dự 3- Được tôn
trọng: Hàng ghế danh dự.
danh gia dt. Gia đình nổi tiếng: Danh gia vọng tộc
(thng.).

dạn tt. 1- Không sợ hãi hay e ngại, bạo: Anh ấy rất
dạn khi ra trận 2- Chịu đựng đã quen: Dày gió dạn
sương (thng.).

danh giá dt. Nổi tiếng và được mọi người quý
trọng: Con nhà danh giá (thng.).

dạn dĩ tt. Không e lệ hay ngại ngùng: Anh ấy nói
năng rất dạn dĩ trước đám đông.

danh hiệu dt. 1- Tên gọi ngoài tên thật của một
người: Lệ Thần là danh hiệu và cũng là bút hiệu của
cụ Trần Trọng Kim 2- Tên được nhiều người gọi để
ca tụng về tài năng, công đức: Vạn Thắng vương là
danh hiệu của vua Đinh Tiên Hoàng vì đánh đâu
được đó.

dạn mặt tt. Như mặt dạn, không biết ngượng,
không biết xấu hổ.
dang dt. Một loài cò lông mầu đất nâu, mỏ dài: Cò
dang (con viết là giang) đgt. 1- Dương ra, mở tay
hay chân ra theo hai hướng: Nhởn nhơ rảo bước
đường mây, gặp người nhan sắc, dang tay đón mời
(cd.). Dang giạng ) chân 2- đphg. Tránh ra: Dang ra
cho tôi làm việc!

danh họa dt. 1- Bức tranh vẽ nổi tiếng: Mona Lisa
là một bức danh họa trên thế giới 2- Họa sĩ nổi
tiếng.
danh lam dt. Phong cảnh đẹp nổi tiếng: Để chàng
xuôi mặc lòng.
danh lợi dt. Có tiếng tăm và có lợi lộc: Cái vòng
danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong
bước vào (cd.).

dang cánh đgt. Dơ thẳng cánh tay lên lấy đà để
đánh mạnh xuống: Dang cánh đánh đau (tng.)
dang dở trgt. Như chữ dở dang, chưa hoàn tất, chưa
xong, chưa trọn vẹn.

danh môn dt. xch. danh gia.
dáng dt. 1- Hình dạng bề ngoài: Thay quần thay áo
thay hơi, thay dáng thay dấp nhưng người không
thay (cd.) 2- Điệu bộ, cử chỉ: Dáng đi trgt. Xem ra,
có lẽ, nói tắt của chữ dáng chừng: Dáng ông ta đi
tìm nhà.

danh mục dt. Bảng phân loại: Danh mục các loại
hoa lan.
danh nghĩa dt. 1- Tư cách hay vị thế: Dù cho vận
nước chẳng còn, danh nghĩa vẹn toàn, muôn thuở
không phai (cd.) 2- Có tên, có chức vị nhưng không
có thực quyền: Trong chế độ quân chủ lập hiến, nhà
vua chỉ có danh nghĩa nhưng không có quyền hành.
danh ngôn dt. Câu nói nổi tiếng: “Lấy chí nhân
thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn”
là một danh ngôn của Nguyễn Trãi.

dáng chừng trgt. Xem ra, có lẽ.
dáng dấp dt. Hình thể, vẻ: Nhìn dáng dấp của anh,
thấy có vẻ quen.
dáng điệu dt. Điệu bộ, cử chỉ: Dáng điệu khoan
thai.

danh nhân dt. Người nổi tiếng.
danh ph m dt. Tác phNm nổi tiếng: Truyện Kiều là
một danh ph%m.

dạng dt. Hình thể bên ngoài: Giả hình, giả dạng
(thng.) . Làm quan có dạng , làm dáng có hình.

danh phận dt. Tiếng tăm, địa vị và chức phận: Vua
Trần Nhân Tông là người có danh phận lớn lao.

danh dt. 1- Chỉ tên người, tên gọi: Mạo danh nói
dối cãi cối cãi chầy (tng.) 2- Tiếng tăm của một
người: Mua danh ba vạn bán danh ba đồng (tng.).

danh sĩ dt. Người trí thức nổi tiếng thời xưa: Ngô
Thời Nhậm là một danh sĩ nổi tiếng ở Bắc hà.
danh sách dt. 1- Sổ biên chép tên người: Danh sách
nhân viên 2- Bản ghi những vật gì hay điều gì theo
một thứ tự nào đó: Danh sách vật liệu xây cất.

danh ca dt. Ca sĩ nổi tiếng.
danh cầm dt. Nhạc sĩ chơi đàn nổi tiếng.
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danh thiếp dt. Thiệp nhỏ in tên, và những gì cần
thiết để liên lạc trong việc giao dịch.
danh tiếng dt. Tiếng tăm được nhiều người biết
đến: Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh danh tiếng
của Việt Nam.

dào tt. Nhiều, tràn đầy: Nước sôi quá dào ra. Mưa
dào. Càng âu duyên mới càng dào tình xưa (K.).
dào dạt tt. Dạt dào. Tràn đầy, rất nhiều: Tuổi đôi
mươi, tình cảm trong lòng dào dạt.

danh từ dt. A: Noun. Chữ để chỉ người, sự vật, sự
việc hay điều gì.

dạo dt. Khi đó, hồi đó: Dạo còn cắp sách đến
trường đgt. 1- Đi rong chơi nơi này nơi khác: Ai ơi
trời chẳng trao quyền, túi thơ đủng đỉnh, dạo miền
thú quê (cd.) 2- Tấu một đoạn nhạc: Nếu ai nghĩ
chuyện đá vàng, tôi xin được dạo cung đàn tình
chung (cd.) 3- Tấu một đoạn nhạc trước khi vào bản
nhạc chính thức: Thường thì nhạc được dạo trước
khi ca sĩ hát 4- Nói khởi đầu trước khi vào chủ đề:
Nên dạo trước rồi quyên tiền sau 5- Chào để bán
hàng chỗ này chỗ kia: Buổi chợ đông sao em chẳng
bán hàng, để tan buổi chợ em dạo làng bán duyên?
(cd.).

danh tướng dt. Vị tướng nổi tiếng giỏi: Hưng Đạo
Vương là một danh tướng thời Trung Cổ.
danh vị dt. Địa vị và tên xưng.
danh vọng dt. Địa vị được nể nang và trọng vọng:
Càng cao danh vọng càng dày gian nan (tng.).
danh xưng dt. Tên gọi.
danh y dt. Thầy thuốc nổi tiếng giỏi: La Sơn Phu
Tử là một danh y thời xưa.
dành đgt. 1- Giữ lại để dùng sau này: Ăn bữa sáng
dành bữa tối (tng.) 2- Giữ lại điều gì cho ai: Gái thì
giữ lấy chữ trinh, siêng năng chín chắn, trời dành
phúc cho (cd.) 3- Để riêng ra điều gì: Dành quá
nhiều giờ để làm quyển tự điển này.

dát đgt. 1- Cán ra cho mỏng, làm cho mỏng: Vàng
có thể dát mỏng đến độ nhìn qua được 2- Gắn thêm
vào phía bên ngoài: Dát vàng nạm bạc (thng.).
dạt đgt. Giãn ra, thưa: Vải áo đã bị dạt ra vì cũ.

dành dành dt. Tên một loại cây thấp, trồng làm
cảnh hay làm thuốc, quả màu vàng để nhuộm.
dành dụm đgt. Góp nhặt tiền từng ít một, cất đi để
dùng khi cần, không hoang phí.

dàu tt. 1-Ủ rũ: Dù em mặt ủ dàu dàu, họ hàng thân
thích rủ nhau mà nhìn (cd.) 2- Héo, không tươi:
Ruột nàng ai cắt mà đau, hoa nàng ai bẻ dàu dàu
không tươi (cd.).

dao dt. 1- Đồ dùng bằng thép, lưỡi sắc, có cán hay
chuôi để cầm, dùng để cắt, thái, chặt, băm: Tay dao
tay thớt (tng.) 2- Một thứ ngọc 3- Tên một dân tộc
thiểu số miền núi: Người Dao.

day đgt. 1- Dùng tay để lay qua lay lại: Chỉ tay day
trán (tng.) 2- Quay sang hướng khác: Day qua bên
trái gặp bảy mũi dùi, day qua bên mặt gặp mười mũi
giáo (cd.).

dao cạo dt. Dao để cạo râu lưỡi mỏng và rất sắc.
dao động đgt. 1- Chuyển động qua lại theo thời
gian nhất định: Quả lắc đồng hồ dao động 2- Nao
núng, chao đảo về tinh thần: Không bị dao động vì
bị quyến rũ.

dày tt. 1- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng của

một khối: Bề dày của một tấm ván 2- Khoảng
cách giữa hai lớp trong ngoài của một khối: Bề
dày vỏ trái đất. Trời cao đất dày (thng.). Vỏ
quýt dày móng tay nhọn (tng.). Chẻ tre bện sáo

dao bầu dt. Dao có bản to, mũi nhọn, giữa phình ra,
thường dùng để làm thịt heo hay trâu bò: Một trăm
giáo mác, một vác dao bầu (cd.).
dao găm dt. Dao có mũi nhọn và sắc, dùng làm vũ
khí: Miệng nam mô bụng một bồ dao găm (tng.).

cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày gập em (cd.)

3- Nhiều sợi hay nhiều hạt nhỏ chen khít với
nhau: Tóc dày, vải dày, mưa dày hạt, màn
sương dày che phủ, màn khói dày đặc, mây đen
kéo đến dày đặc. Dày che mưa thưa che nắng

dao mổ dt. Dao dùng trong việc giải phẫu hay mổ
xẻ của y khoa.
dao phay dt. Dao có bản lớn dùng để thái rau, thịt:
Thịt nạc dao phay xương x%u rìu búa (tng.).
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(tng.) 5- Có được nhiều do gom góp lại: Lâu ngày
dày kén (tng.) 6- Lì lợm, không biết hổ thẹn: Mặt
dày mày dạn (thng.) 7- Chịu đựng được gian khổ,
vươt qua được khó khăn: Dày dạn. Dày gió dạn
sương (thng.).

dặm trường dt. Đường dài: Đường đi biết mấy dặm
trường, hỏi em đã kết cang thường đâu chưa? (cd.).
dằn đgt. 1- Dùng một vật nặng để lên trên vật gì:
Ướp dưa phải dằn đá vãi mạ phải soạn trưa (tng.)
2- Nén lại, ém lại không cho lộ ra: Dằn bực tức lại
3- Đặt mạnh xuống để tỏ thái độ: Nhớ ai cơm chẳng
buồn ăn, đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm (cd.) 4Nhấn mạnh giọng nói để biểu lộ sự tức giận hay với
tính cách răn đe: Ông ấy nói dằn từng tiếng với
người con.

dày dặn tt. Bền chắc, khó bị hư rách: Cái chăn rất
dày dặn.
dãy
dt. Rặng, hàng: Dãy núi. Ba dãy bảy khê
(thng.).

dằn lòng đgt. Nén, ém tình cảm lại không cho lộ ra
bên ngoài.

dạy đgt. 1- Giáo huấn, giáo dục để trở nên tốt hơn:
Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn
ngây thơ (cd.) 2- Chỉ bảo, truyền lại kinh nghiệm
hay sự hiểu biết về điều gì: Mẹ dạy thì con khéo bố
dạy thì con khôn (tng.) 3 - Tập cho thú vật một số
động tác để làm việc gì hay biểu diễn: Dạy trâu kéo
cày.

dằn vặt đgt. 1- Làm cho khổ sở một cách dai dẳng:
Một lần lầm lỗi, nỗi dằn vặt khôn nguôi 2- Dùng lời
nói cạnh khóe hay nhiếc mắng làm khổ người khác:
Mẹ chồng dằn vặt con dâu.

dạy bảo đgt. xch. Dạy.
dạy tư đgt. Dạy học tại nhà: Ông ấy dạy tư cho vài
học sinh mới đủ sống.

dặn đgt. Nói hay bảo cho nhớ: Người ơi tôi dặn
người rằng, đâu hơn hãy lấy,đâu bằng đợi tôi (cd.).
dặn bảo đgt. Nói, hay bảo cho nhớ để làm: Cha mẹ
dặn bảo con phải học hành chăm chỉ.

dạy kèm đgt. xch. Dạy tư.
dăm dt. 1- Mảnh gỗ, tre nhỏ và mỏng do bào gỗ
hay vót tre mà có, dùng nêm đồ cho chặt hoặc nhóm
lửa: Dăm bào, dăm tre 2- Mảnh đá, gỗ nhỏ và sắc
nhọn: Đá dăm, gỗ dăm, xương dăm. Ra về em muốn
về theo, sợ truông cát nóng, sợ đèo đá dăm (cd.) tt.
st. Vài ba, năm ba một ít: Dăm ba miếng trầu. Dù
chẳng nên vợ nên chồng, xơi dăm ba miếng kẻo lòng
nhớ thương (cd.)

dặn dò đgt. Nói hay bảo với thái độ ân cần: ... Tay
cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời em dặn
dò... (cd.).
dằng dai tt. Lâu, kéo dài thời gian: Thảo luận dằng
dai mãi mà không có kết quả.
dằng dặc tt. Rất dài: Ơn cha rộng thênh thênh tựa
biển, nghĩa mẹ dài dằng dặc tựa sông (cd.).

dăm kèn dt. Bộ phận làm cho kèn phát ra tiếng,
thường là các ống lau sậy, cuống rạ hay bằng
chất nhựa thật mỏng, còn gọi là lưỡi gà: Dăm
kèn dễ bị hư nên thường phải thay luôn.

dắt đgt. Dẫn đi: Dắt trâu chui qua ống (tng.).
dắt díu đgt. Cùng đi với nhau, cùng đi theo người
dẫn: Thương chàng nhiều nỗi xót xa, một tay dắt díu
mẹ già con thơ (cd.).

dằm dt. Những mảnh nhỏ, cứng, sắc và nhọn, đâm
vào da thịt và nằm lại: Dùng nhíp nhọn để nhổ dằm.

dâm dt. (Dâm: Gốc tiếng Hán Việt là quá chừng,
không chính đáng, ham mê tửu sắc quá độ, mê hoặc)
Sự ham muốn quá, nhất là về tửu sắc: Tham thì thâm
đa dâm thì chết (tng.) đgt. Ham muốn về tình dục:
Những người nhìn trộm liếc ngang, toàn là những kẻ
dâm gian dối lừa (cd.) tt. Ham muốn tình dục
không chính đáng, ngoại tình: Gian phu, dâm phụ
(thng.).

dặm dt. 1- A. Mile, đơn vị đo khoảng cách của Hoa
Kỳ, gọi tắt của chữ dặm Anh, tương đương với 1609
mét 2- Đơn vị đo khoảng cách thời xưa, đã thay đổi
theo thời gian, cuối thế kỷ 19 tương đương nửa cây
số: Nước non ngàn dặm (thng.) 3- Chỉ đường dài:
Lướt dặm băng ngàn (thng.) đgt. Thêm vào: Thêm
mắm dặm muối (tng.).
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thế giới 2- Tên gọi những người ở cùng một tỉnh
hay cùng làm một nghề: Dân Sài Gòn, dân cày 3Những người sống dưới quyền một ông quan cai trị
xưa: Quan cần dân trễ (tng.).
dân biểu dt. Người được bầu ra để thay mặt dân.

dâm bôn tt. (Bôn: Nghĩa gốc tiếng Hán Việt là
chạy, theo trai). Trai gái ăn nằm với nhau không
cưới hỏi. Trai gái thông gian với nhau (HVTĐ).
dâm bụt dt. Cây có hoa lớn không thơm, trồng làm
hàng rào hay làm cảnh: Có đỏ mà chẳng có thơm,
như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì (cd.).

dân ca dt. Những bài hát, câu hò theo một thể điệu
nhất định được lưu truyền nhiều đời: Dân ca Nam
Bộ.

dâm dật tt. Ham mê sắc dục quá độ.
dâm dục tt. Tính ham muốn sắc dục quá độ. Lòng
tà dâm (HVTĐ): Quỷ dâm dục.

dân chính dt. Công việc về hành chính liên quan
đến người dân trong một khu vực nào đó: Cơ quan
dân chính của tỉnh.

dâm đãng tt. xch. dâm dật.
dâm loạn tt. Trai gái ăn nằm bừa bãi. Dâm dục bậy
bạ (KTTĐ). Trái phép, loạn luân (HVTĐ): Đạo đức
suy đồi, con người dâm loạn.

dân chủ dt. A. Democracy. Chế độ chính trị mà
người dân được quyền làm chủ đất nước: 1- Chủ
quyền của quốc gia thuộc về toàn thể nhân dân
(HVTĐ) 2- Chủ quyền thuộc về dân (KTTĐ).

dâm ô tt. Có tính cách tình dục bNn thỉu xấu xa:
Hình ảnh dâm ô.
dâm phụ dt. Người đàn bà gian dâm hay ngoại tình.

dân chúng dt. Tất cả mọi người trong nước: Dân
chúng vui mừng.

dâm tặc dt. Kẻ hãm hiếp đàn bà, con gái.

dân công dt. Người dân bị bắt đi lao động không có
lương trong một thời gian: Dân công tải đạn.
dân cư dt. Nhiều người ở một nơi nào trong nước:
Làng ta phong cảnh hữu tình, dân cư đông đúc như
hình con long (cd.).

dâm thư dt. Sách viết về chuyện tình dục.
dấm dúi trgt. Lén lút: Dấm dúi đưa phong bì trong
có tiền để hối lộ.

dân dã dt. Người ở miền quê, dân thường: Cụ
Nguyễn Khuyến từ quan về quê làm kẻ dân dã tt.
Mộc mạc, bình dân: Bún ốc là món ăn dân dã.
dân đen dt. Người dân bình thường, không có chức
vị gì: Ba tháng cuốn cờ bồng con đỏ, một phen cởi
giáp cứu dân đen (câu đố với lời giải là cây bắp).

dầm dt. 1- Mưa nhẹ hột nhưng kéo dài: Mưa dầm
gió bấc (thng.) 2- Tiểu ra quần khi ngủ: Khôn dại
tại tâm, đái dầm tại ngủ mê (tng.) đgt. 1- Ngâm cho
thấm mùi vị: Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau
muống, nhớ cà dầm tương (cd.) 2- Ở lâu trong tình
trạng Nm ướt, chỉ sự cực khổ: Dãi nắng dầm mưa.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên
đường hôm mai (cd.) tt. Ướt đẫm: Người về em vẫn
khóc thầm, đôi bên vạt áo ướt dầm như mưa (cd.).

dân đinh dt. Người đàn ông trong tuổi phải đóng
thuế thân và đi lính thời xưa.
dân gian dt. Trong chốn dân thường tt. Được phổ
biến rộng rãi trong giới dân thường: Những điệu hò
dân gian.
dân luật dt. Pháp luật quy định những mối tương
quan dân sự trong một nước: Luật gia đình, luật giá
thú.
dân quyền dt. Quyền của người dân.

dầm dề tt. 1- Ướt đẫm: Bấy lâu sông cận biển kề,
phân tay mai trúc dầm dề hột châu (cd.) 2- Liên tục,
kéo dài mãi: Ăn ở dầm dề mãi nơi này.
dẫm đgt. xch. giẫm, đạp lên trên: Nhà giàu dẫm
phải cái gai, cũng bằng nhà khó gãy hai xương sườn
(cd.).

dân quê dt. Người dân ở thôn làng: Không gì bằng
cá nấu canh, bỏ bông so đũa mới rành dân quê (cd.).
dân sinh dt. Sinh hoạt của người dân: Cải tiến dân
sinh (thng.).

dậm dật tt. Bị kích thích bởi sự đòi hỏi của xác thịt:
No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi (tng.).

dân số dt. Số người dân trong một vùng, một địa
phương hay một nước: Dân số Việt Nam tháng 11
năm 2013 là 90 triệu người.

dân dt. 1- Tiếng gọi chung người sống trong một
nước: Dân Việt gần trăm triệu, nhiều thứ 12 trên
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dẫn đgt. 1- Dắt, đưa đi: Đi trước dẫn đường (thng.)
2- Chỉ bảo, nói cho biết: Thà cho vàng, không ai dẫn
đàng đi buôn (tng.) 3- Truyền đi: Bạc là chất dẫn
điện rất tốt 4- Đưa điều gì ra để làm chứng: Dẫn tục
ngữ để làm thí dụ 5- Làm cho di chuyển theo một
hướng nào đó: Dẫn nước vào ruộng 6- Mang lễ vật
đến xin cưới: Lễ vật dẫn cuới, quà dẫn cưới. Cưới
nàng anh toan dẫn voi, anh sợ quốc cấm nên voi
không bàn (cd.) 7- Đang ở thế hơn: Đội banh A
đang dẫn trước một bàn, chưa chắc sẽ thắng ở
chung kết.

dân sự dt. Việc của thường dân nói chung.
dân tình dt. Tình cảnh của người dân: Dân tình
nhiều nỗi truân chuyên, lúa chiêm thì xấu, thuế thêm
nặng nề (cd.).
dân tộc dt. 1- Cộng đồng những người cùng sống
trên một lãnh thổ, có chung văn hóa, lịch sử, tiếng
nói và một nền kinh tế đang phát triển: Dân tộc Việt
2- Chỉ những cộng đồng ít người thường sống trên
cao nguyên, có chung nguồn gốc, văn hóa, tiếng nói
và đời sống kinh tế còn thấp: Dân tộc Thiểu Số.
dân trí dt. Trình độ hiểu biết của dân chúng: Mở
mang dân trí (thng.).

dẫn chứng dt. Thí nghiệm, thí dụ hay bằng cớ để
chứng minh đgt. Đưa ra hay trình bày bằng chứng
hay chứng cớ.
dẫn dụ đgt. Khuyên bảo, dỗ dành đi theo một
đường hướng nào đó: Bị dẫn dụ theo phe đảng xấu.
dẫn đạo đgt. Đưa đường chỉ lối. Chỉ dắt khơi vẽ ra
(KHTĐ): Dẫn đạo phong trào.

dân vận đgt. Thông tin, tuyên truyền vận động
quần chúng: Thời Việt Nam Cộng Hoà có bộ “Thông
Tin Dân Vận và Chiêu Hồi”.
dân ý dt. Ý kiến của người dân trong một nước:
Trưng cầu dân ý (thng.).

dẫn điện đgt. Để dòng điện truyền qua, đi qua: Nối
dây để dẫn điện tt. Có tính cách truyền điện.

dấn đgt. 1- Ấn xuống, nhấn xuống: Cây suôn đuồn
đuột, trong ruột đen thui, con nít lui cui, dấn đầu đè
xuống (Câu đố dân gian, lời giải là cây bút chì.) 2Ngâm cho ngập: Cạn thì cuộn áo xắn quần, sâu thì
phải dấn cả thân ướt đầm (cd.) 3- Tiến tới không kể
nguy hiểm: Dấn mình vô chốn chông gai, kề lưng
cõng bạn ra ngoài thoát thân (cd.).

dẫn độ đgt. Mang người nghi phạm tội từ nước
ngoài về xứ sở của họ để xét xử.
dẫn giải đgt. Trích dẫn những gì đã đúng từ trước
để giải thích.
dẫn hỏa tt. Dễ bắt lửa, dễ cháy: Xăng là chất dẫn
hỏa.

dấn thân đgt. Làm việc gì hay điều gì dù biết gian
nan nhưng vẫn chấp nhận: Khó khăn cũng phải dấn
thân, lo xong bổn phận công dân mỗi người (cd.).

dẫn nhiệt dt. Vật chất có thể truyền sức nóng đgt.
Để sức nóng đi qua.
dẫn thủy đgt. Làm nước chảy theo đường hay
hướng như ý muốn: Dẫn thủy nhập điền (đưa nước
vào ruộng để canh tác).

dần dt. Tên thứ ba trong 12 chi hay con giáp chỉ
con cọp, dùng để tính năm, tháng, hay giờ theo âm
lịch: Năm dần, tháng dần, giờ dần 2- Giờ dần là
thời gian từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng: Giàu giờ ngọ
khó giờ dần (tng.) đgt. 1- Chần, dùng sống dao đập
liên tiếp để làm cho mềm: Dần thịt bò để chiên 2Cảm thấy đau đớn: Chiều chiều ra đứng ngỏ sau,
ngó về quê mẹ ruột đau như dần (chín chiều) (cd.)
trgt. Từ từ, từng chút một: Công nợ trả dần cháo
nóng húp quanh (tng.).
dần dà trgt. Từ từ, từng tí một: Chào nhau một
chút kẻo mà, trời chiều bóng xế dần dà hết xuân
(cd.).

dận đgt. đph. Dùng bàn chân để ấn xuống, nhấn
xuống để cho không di chuyển: Dận rễ cho khỏi
bung lên rồi đổ thêm đất khi trồng.
dâng đgt. 1- Đưa đến, trao cho hay trình lên một
cách cung kính: Thương chàng một chút mẹ già,
chiếu chăn ai trải, chén trà ai dâng (cd.) 2- Nổi cao
lên, tăng thêm về chiều cao: Tình anh như nước
dâng cao, tình em như dải lụa đào t%m hương (cd.).

dần dần trgt. xch. dần dà: Phong lưu rách một ống
quần, còn một ống nữa dần dần rách sau (cd.).
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dâng hiến đgt. Như chữ hiến dâng 1- Trao, đưa
cho với sự thành khNn 2- Đưa lễ vật để dâng lên với
tính cách kính trọng hay sùng bái.

dâu nuôi tằm (cd.) 2- Tên một loại quả màu đỏ hình
như trái tim, vị ngọt và chua: Trái dâu 3- Tên gọi
người con gái lấy chồng trong ngày cưới: Cô dâu
chú rể, đội rế lên đầu (cd.). Áo cưới chưa hết nếp
tà, cô dâu xách nón về nhà cô dâu (cd.) 4- Vợ của
con trai: Mẹ chồng nàng dâu. Nàng dâu chàng rể
cũng kể là con (tng.).
dâu gia dt. tgc. Cũng gọi là thông gia hay sui gia,
hai gia đình có con lấy nhau làm vợ chồng.

dấp dt. khgd. Vẻ, dáng bên ngoài, thường dùng với
chữ dáng là dáng dấp: Thay quần thay áo thay hơi,
thay dáng thay dấp nhưng người không thay (cd.)
đgt. Nhúng cho ướt vừa phải: Dấp khăn vào nước
nóng để đắp lên chỗ đau.
dấp cá dt. Tên một loại rau thường để ăn sống,
cũng gọi là diếp cá hay giấp cá, lá hình trái tim, nếm
thấy hơi tanh.

dấu dt. 1- Vết tích, hình ảnh còn lưu lại: Dấu xưa
xe ngựa hồn thu thảo (Bà Huyện Thanh Quan). 2nghb. Nếp sống, thói quen do cha ông truyền lại:
Làm trai gắng lấy chữ danh, thi thư nếp cũ trâm anh
dấu nhà (cd.) 2- Hình ảnh, đồ dùng gợi nhớ: Còn
đâu nay thiếp mai chàng, ghe lui khỏi bến, dấu giầm
nằm đây (cd.) 3- Cái ấn, triện bằng gỗ hay cao-su,
có khắc chữ để làm hiệu : Đóng dấu chứng thực 4Ký hiệu phát âm hay ngắt câu chữ Quốc Ngữ: Dấu
sắc, dấu huyền,... dấu mũ,... dấu chấm, dấu ph%y,
dấu hỏi 5- Ký hiệu chỉ các phép tính trong toán
học: Dấu cộng, dấu trừ đgt. Yêu: Con vua vua dấu,
con chúa chúa yêu (tng.).

dập đgt. 1- Vùi: Lấy đất dập lên trên rễ khi trồng
2- Làm cho hết cháy, làm tắt lửa: Dập lửa bếp khi
nấu xong 3- Bao phủ lên trên một cách liên tục, lớp
này tan đi lại có lớp khác bao phủ: Mưa dập gió vùi
(thng.) 4- Làm sản phNm giống nhau theo cùng một
khuôn mẫu: Cứ dập theo khuôn mà đúc 5- Đập hay
va mạnh vào cái gì: Mặt bị dập vào cửa 6- nghb.
Làm hại: Dập liễu vùi hoa (thng.) tt. Nát ra, nhưng
vẫn còn bám với nhau: Ðánh rắn phải đánh dập đầu
(tng.).

dầu dt. 1- Chất lỏng nhờn, không tan trong nước,
dùng thắp đèn, nấu ăn, làm thuốc hay chạy máy:
Dầu dừa, dầu lạc, dầu xăng 2- Tên loài cây lớn
có chất dầu: Lõi dầu hơn dác gụ (tng.) trgt. Dù, ví
như, nếu: Đá dầu nát, vàng dầu phai, trăm năm
duyên nợ chẳng phai lời nguyền (cd.); ví dầu cầu
ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
(cd.).

dập dềnh đgt. Nhấp nhô lên xuống: Giữa làng có
điện thờ vua, đôi giòng nước chảy đò đưa dập dềnh
(cd.).
dập dìu tt. 1- Đông và nhộn nhịp: Gió nam hây h%y
ban chiều, một đàn bướm trắng dập dìu trên non
(cd.) 2- Âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng dễ nghe:
Dập dìu tiếng tĩnh tiếng tiêu, tiếng ngư trong núi,
tiếng tiều ngoài sông (cd.).
dật đgt. khgd. Đi ở Nn, nhàn hạ: Ẩn dật
dật dờ tt. Vật vờ, thơ thNn, không tỉnh táo: Bướm xa
hoa bướm lại dật dờ, anh xa xôi bậu đêm chờ ngày
trông (cd.).

dầu ăn dt. Dầu lấy từ thực vật, thường dùng để
chiên hay xào thức ăn: Dầu bắp dùng để chiên thịt
gà.
dầu bạc hà dt. A. Peppermint oil. Dầu lấy từ lá bạc
hà, thường dùng trong y khoa cổ truyền.

dật sĩ dt. Như chữ Nn sĩ; là kẻ sĩ, hay nhà Nho xưa
có tài nhưng đi ở Nn vì lý do nào đó.

dầu cá dt. Dầu lấy từ cá biển, được dùng trong y
khoa hay chế tạo mỹ phNm.

dật sử dt. Sách ghi lại những điều trong chính sử
không nói đến: Lê quý dật sử của Bùi Dương Lịch
(Lê quý là cuối thời Lê).

dầu cù là dt. Dầu được chế biến thành dạng đặc sệt,
lấy từ tinh dầu của một số thực vật, dùng để thoa
ngoài da gây tác dụng làm nóng.

dật sự dt. Sách chép việc lặt vặt hay giai thoại về
những danh nhân, đôi khi không đúng sự thật: Đại
Nam dật sự của Nguyễn Văn Tố.

dầu hắc dt. A. Asphalt, hắc ín hay nhựa đường, là
thành phần còn lại sau cùng của kỹ thuật chưng cất
dầu thô, thường dùng để trải đường lộ.
dầu hỏa dt. A. Karosene, cũng gọi là dầu lửa, dầu
hôi được chế tạo từ dầu mỏ, thường dùng để thắp

dâu dt. 1- Loại cây trồng, lá dùng nuôi tằm lấy tơ:
Chẳng nên cơm cháo gì đâu, trở về đất bãi trồng
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đèn, đun bếp. Dầu hỏa tinh chế dùng làm nhiên liệu
cho động cơ phản lực.
dầu khuynh diệp dt. A. Eucalyptus oil. Dầu lấy từ
lá cây khuynh diệp, dùng để thoa hay xức ngoài da:
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín.

dây xích dt. Gọi tắt là xích cũng gọi là dây lòi tói,
gồm các vòng sắt to nối thành dây dài, dùng cột giữ
các vật lớn như ghe, tàu v.v…
dấy đgt. Nổi lên, nổi dậy: Loạn lạc dấy lên khắp
nơi.

dầu lòng đgt. Cảm phiền, xin vui lòng, đành lòng:
Ông chủ đi vắng sắp về, xin ông dầu lòng đợi vậy.

dấy binh đgt. Tổ chức thành một lực lượng vũ trang
để nổi dậy.

dầu mỏ dt. A. Petroleum, cũng gọi là dầu thô, là
một chất lỏng sánh đặc được lấy từ dưới lòng đất,
dùng để chế biến thành nhiên liệu.

dấy loạn đgt. Nổi dậy làm loạn.

dầu thơm dt. Cũng gọi là nước hoa, dùng để xức
trên da, tóc hay áo quần cho thơm.

dẫy dt. đph. xch. dãy.

dầu xăng dt. Thường gọi tắt là xăng, là nhiên liệu
được tinh chế từ dầu mỏ, dùng cho máy nổ.

dậy đgt. 1- Thức giấc, không ngủ nữa: Canh ba
chưa nằm canh năm đã dậy (tng.) 2- Tỉnh ngủ, ngồi
lên, bò, đứng lên hay đi: Nửa đêm gà gáy ó o, hỡi
người quân tử dậy bò đi đâu (cd.) 3- Chuyển từ tĩnh
sang động: Đất bằng dậy sóng (thng.) 4- Làm cho
nổi lên: Lửa dậy dầu sôi (tng.), dân chúng nổi dậy.

dậu dt. Tên thứ 10 trong 12 con giáp, chỉ con gà:
Nạn đói năm Ât Dậu (1944-1945) .
dây dt. Sợi hay nhợ, dùng để cột, buộc, trói, nối,
truyền, dẫn, căng: Kéo dây kéo nhợ (thng.) 2- Thân
thảo hình sợi, leo và bám trên những vật khác: Dây
mơ rễ má (thng.) 3- Những liên hệ tinh thần: Cắt
dây bầu dây bí, chẳng ai nỡ cắt dây chị dây em
(tng.) đgt. 1- Dính vào: Dây máu ăn phần (tng.) 2Liên quan với người hay sự việc: Đừng dây với hủi
(tng.).

dậy thì tt. Chỉ cô gái đến tuổi thành người lớn.
dè đgt. Không đụng chạm đến, chừa ra, kiêng, nể:
Nước khe dè nước suối (tng.) 2- Tiết kiệm, giới hạn
trong sự tiêu dùng: Khi còn thì chẳng ăn dè, đến khi
của hết ăn dè chẳng ra (cd.) 3- Ngờ, tưởng lầm,
không biết trước: Tưởng là anh đến anh chơi, ai dè
anh đến kết đôi vợ chồng (cd.) 4- Phòng ngừa: Lúc
no dè lúc đói (tng.)

dây cáp dt. P. Câble, A. Cable. Gồm có nhiều sợi
thép nhỏ xoắn chéo với nhau, chịu được sức căng rất
mạnh: Cầu treo thường dùng hai dây cáp chính để
chịu sức nặng.

dè dặt đgt. Thận trọng, cNn thận: Anh thương em
xin dè dặt, chớ để thiên hạ đồn không hay (cd.) tt.
Có tính cách thận trọng và cNn thận.

dây chuyền dt. 1- Dây làm bằng kim loại quý dùng
làm đồ trang sức, đeo ở cổ, gồm có nhiều vòng nhỏ
nối với nhau: Em đừng bán bạn thuyền quyên, trăm
sợi dây chuyền cũng của anh cho (cd.) 2- A.
Production line. Phương pháp sản xuất hàng loạt:
Sản xuất dây chuyền.

dẻ dt. Tên loại cây có gỗ cứng và quả có hột ăn
được: Hột dẻ rang có vị rất bùi.
dẽ dt. Tên loài chim lội chỗ nước cạn, mỏ dài,
thường tìm giun hay động vật nhỏ trong bùn hay đất
xốp để ăn.

dây cương dt. Dây buộc vào mõm ngựa để điều
khiển khi cưỡi, thường làm bằng da cho bền chắc: Vì
chàng cầm lỏng dây cương, nên con tuấn mã bên
đường thênh thang (cd.).

dẻo dt. Mảnh đất nhỏ và dài: Dẻo đất ven sông tt.
1- Mềm mại dễ thay đổi hình dáng: Vàng là kim loại
dẻo 2- Chỉ thực phNm mềm và dễ nhai, nuốt: Ăn
nắm xôi dẻo nhớ nẻo nhà hàng (tng.) 3- Bền sức,
dai sức: Càng già càng dẻo càng dai (tng.) 4- Uyển
chuyển: Vũ công có thân hình rất dẻo.

dây dưa đgt. 1- Kéo dài mãi không dứt: Công việc
dây dưa làm mãi không xong 2- Liên quan hay dính
líu: Dây dưa làm gì đến chuyện người khác.
dây loan dt. tgtt. Chỉ việc nhân duyên vợ chồng:
Chân em đi hán đi hài, dọc xe dây trúc chớ nài dây
loan (cd.).
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dẻo dai tt. Bền sức, dai sức, chịu đựng được lâu dài:
Làm một việc gì đó với một ý chí bền bỉ, dẻo dai.
dẻo dang tt. xch. dẻo: Ai ơi! xin chớ tần ngần, lòng
son em vẫn giữ phần dẻo dang (cd.).

dễ cảm tt. 1- Hay xúc động, bén nhạy về tình cảm:
Bà ấy có tính dễ cảm nên hay khóc khi thấy điều gì
đau lòng 2- Có tính cách dễ làm người khác cảm
mến: Cô ta có giọng nói và gương mặt dễ cảm.
dễ chịu tt. Không gay gắt hay khó khăn, bằng lòng
chiều theo: Công việc cũng tương đối dễ chịu.
dễ có trgt. Khó xảy ra, rất hiếm khi thấy: Đàn bà dễ
có mấy tay (tng.).

dép dt. Đồ vật có quai để đeo ở bàn chân khi đi hay
đứng: Chân em đi dép quai ngang, tay đeo nhẫn bạc,
anh càng say mê (cd.).

dễ coi tt. Có hình dáng không đẹp không xấu, nhìn
vừa mắt: Đứa bé có gương mặt khả ái dễ coi.

dẹp đgt. 1- Thu xếp, làm cho gọn: Dọn dẹp nhà
cho gọn 2- Làm cho yên bằng vũ lực: Đánh đông
dẹp bắc (thng.) tt. Không phồng, bị cán mỏng, làm
cho bẹp xuống: Muốn ngon thì cốm dẹp, muốn đẹp
thì cháo hoa (tng.).
dẹp an đgt. Làm cho yên, hết loạn.

dễ dàng tt. Không đòi hỏi nhiều điều kiện: Hiểu
được một cách dễ dàng. Làm dễ dàng cho công việc.

dẹp loạn đgt. Dùng vũ lực đánh cho tan những cuộc
nổi dậy hay những đám cướp có vũ trang: Đinh Tiên
Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.

dễ ghét tt. Có ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ khiến người
ta khó chịu, không có thiện cảm: Nó hay lên mặt, có
dáng điệu thực dễ ghét.

dễ dãi tt. 1- Không khó khăn: Ông chủ rất dễ dãi về
giờ giấc 2- Thoải mái không gò bó.

dễ gì trgt. Không dễ dàng, còn khó, chưa chắc: Dễ
gì mà làm xong.

dê dt. Loài động vật nhai lại, chân có móng, dê đực
có chòm râu ở hàm dưới, dê cái có vú, nuôi để lấy
sữa và ăn thịt: Treo đầu dê bán thịt chó (tng.) đgt.
tglg. Tán tỉnh phụ nữ: Dê gái tt. Chỉ đàn ông thích
chuyện trăng hoa, ưa sắc dục: Dâm dê.

dễ như chơi tt. Rất dễ.
dễ ợt tt. Quá dễ dàng.
dễ thương tt. Dễ được yêu mến, dễ có cảm tình:
Trầu lên nửa nọc trầu vàng, khéo khen phụ mẫu sinh
nàng dễ thương (cd.).

dê cụ dt. 1- Con dê đã già. 2- tglg. Người lớn tuổi
nhưng thích chuyện trăng hoa.

dễ thường trgt. Có thể là, có lẽ (phỏng đoán không
biết chắc): Dễ thường ông ấy quên không đến.

dê xồm tt. tglg. Tính rất thích chuyện trăng hoa,
dâm dục.

dệt dt. Nghề, kỹ nghệ làm vải bằng sợi: Xưa kia,
xưởng dệt Vinatexco là một công ty lớn đgt. Kết các
sợi vào nhau để thành một tấm vải mỏng: Xin anh đi
học cho ngoan, để em dệt cửi kiếm quan tiền dài
(cd.).

dế dt. Côn trùng có cánh cứng, phát ra tiếng khi hai
cánh cọ nhanh vào nhau, râu dài, có 6 chân, hai chân
sau khỏe, thường sống ở dưới đất: Đêm nằm giấc
ngủ không an, trách con dế nhỏ kêu vang ngoài
thành (cd.).

di dt. Tên cũ của sắc tộc Lô Lô ở miền bắc Việt
Nam đgt. 1- Dời đi chỗ khác: Gia đình ông ấy đã di
vào Nam 2- Dùng tay hay chân day mạnh lên vật gì
nhỏ cho nát ra: Di cho tắt tàn lửa 3- khgd. Để lại:
Di sản tt. khgd. Chỉ tính cách mọi rợ: Man di mọi rợ
(thng.).

dể ngươi đgt. Xem thường hay khinh thường ai:
Giàu thì dể ngươi, khó thì nói láo (tng.).
dễ tt. 1- Không khó khăn: Nói thì dễ làm mới khó
(tng.) 2- Có tính cách ít đòi hỏi, có thể làm vừa ý:
Chồng lành dễ khiến chồng khôn khó chiều (tng.) 3Có nghĩa trái ngược nếu ghép với một chữ khác như
dễ gì, dễ đâu, dễ có, dễ nào, ai dễ: Có khó mới có
miếng ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho
(cd.).

di bút dt. Nét chữ, câu văn của người không còn
sống để lại đã được viết ra trên vật gì: Di bút của
người xưa.
di cảo dt. Bản văn hay tác phNm của người đã chết
để lại: Di cảo văn thơ của Nguyễn Trãi.

dễ bảo tt. Chịu nghe lời: Đứa bé ngoan là đứa bé
dễ bảo.
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dỉ tai đgt. đphg. Rỉ tai. Nói nhỏ bên tai, bàn tán hay
đồn đãi chuyện gì: Thiên hạ dỉ (rỉ) tai nhau về
chuyện đánh ghen hôm qua.

Di chiếu truyền ngôi.
di chúc dt. Bản văn ghi lời trăng trối của người
chết muốn: Di chúc chia gia tài cho con cháu.
di chuyển đgt. Dời từ một nơi này tới một chỗ
khác.

dĩ đgt. Lấy, dùng: Dĩ độc trị độc (tng.) trgt. 1- Vì
thế: Buông câu lỡ dĩ phải lần, thấy non, thấy nước
muôn phần muốn lui (cd.) Bất đắc dĩ (thng.) 2- khgd.
Từ khi: Dĩ hậu.

di cư đgt. Đi đến một chỗ ở khác: Sau Hiệp định
Genève 1954, dân miền Bắc di cư vào Nam Việt
Nam.

dĩ hậu trgt. Trong tương lai, từ nay trở về sau: Dĩ
hậu, phải chăm học hơn.

di dân đgt. Đưa dân từ vùng này đến vùng khác: Di
dân thành thị đến vùng cao nguyên.

dĩ nhiên trgt. Chắc chắn là, đương nhiên: Có sống
thì dĩ nhiên có chết.

di dịch đgt. Thay đổi: Một niềm tin không thể di
dịch.
di động đgt. Không ở yên một chỗ, luôn luôn thay
đổi: Dòng nước biển lúc nào cũng di động.

dĩ vãng dt. đng. Quá khứ, thời gian đã qua: Ôn lại
dĩ vãng.

di hài dt. Xương khô người chết còn lại. Hài cốt
người chết (HVTĐ).

dị tt. 1- Lạ lùng: Đồng sàng dị mộng (thng.) 2- Kỳ
cục: Kiểu tóc trông dị quá.

di hận đgt. Để lại mối hận về sau: Một nền giáo dục
xấu sẽ di hận lại cho cả một dân tộc.

dị chủng dt. Chủng tộc khác, giống người khác:
Hôn nhân dị chủng tại Hoa Kỳ là một sự bình
thường.
dị dạng dt. Hình dạng khác với bình thường: Dị
hình dị dạng (thng.).

di họa đgt. Để lại những kết quả xấu rất tai hại: Một
chính quyền thối nát đã di họa lại cho cả một quốc
gia.
di sản dt. Tài sản của người đã chết để lại.

dị đoan dt. Sự tin tưởng vào những điều vô căn cứ,
sự tin nhảm: Mê tín dị đoan (thng.), tin đồng bóng là
dị đoan.

di tích dt. Dấu vết cũ còn để lại: Tháp Chàm là di
tích lịch sử của toàn thế giới.
di truyền đgt. Truyền lại đặc tính của các sinh vật
từ những đời trước cho đời sau: Màu da của con
người là một đặc tính được di truyền rất rõ ràng.

dị kỳ tt. Lạ lùng, như chữ kỳ dị.
dị nghị đgt. Bàn tán có tính cách chê bai: Xầm xì dị
nghị (thng.).

di trú tt. 1- Nói tắt về pháp luật của một nước đối
với người từ một quốc gia khác đến định cư: Luật di
trú của Hoa Kỳ 2- Chỉ những động vật hay loài
chim di chuyển từ nơi này đến nơi khác để sống
trong một thời gian: Chim én là loài chim di trú đgt.
xch. di cư. Dời đến nơi khác để sinh sống.

dị nhân dt. Người lạ lùng, người khác thường, ý chỉ
người rất có tài: Theo “Đại Nam liệt truyện” thì vua
Quang Trung là một dị nhân.
dị tâm tt. Có tâm địa gian trá, tráo trở: Họ là một
đám người có dị tâm.
dị thường tt. Khác thường, làm cho ngạc nhiên:
Ông ấy có sức khỏe dị thường.

dì dt. Em gái của mẹ, hay tùy theo địa phương cũng
là chị gái của mẹ: Chú như cha dì như mẹ (tng.).
dì ghẻ dt. Người vợ kế của cha sau khi mẹ là vợ của
cha đã chết: Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì
ghẻ lại thương con chồng (cd.).

dị tộc dt. xch. dị chủng. Khác giống.
dị tướng dt. Tướng mạo lạ lùng: Mạc Đĩnh Chi là
người có dị tướng.
dị vật dt. Một vật khác lạ theo kinh nghiệm không
thể xếp vào một loại hình nào: Dĩa bay là một dị vật
trong không gian.

dỉ đgt. Cho biết tin hay tiết lộ chuyện bí mật: Hỏi
mãi mà anh ấy không dỉ ra điều gì.
dỉ răng đgt. Nói nhỏ qua kẽ răng.
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dĩa dt. 1- đph. Cái nĩa (A. Fork), có cán như cái
muỗng nhưng đầu có răng như răng lược 2- đph.
Cái đĩa đựng thức ăn: Ăn sạch bát sạch dĩa (tng.).

diêm sinh dt. A. Sulfur. Lưu huỳnh: Chất lưu huỳnh
dùng làm pháo.
Diêm vương dt. Vua của cõi âm theo tính cách mê
tín: Đi chầu Diêm vương đồng nghĩa với bị chết.

dịch dt. 1- Thứ bệnh nguy hiểm và hay lây, có thể
làm cho nhiều người hay động vật bị chết trong cả
một vùng: Dịch cúm gà, dịch tả, dịch hạch, dịch tễ,
nạn dịch, ôn dịch. Đồ mắc dịch (tiếng chửi rủa) 2khgd. Việc công: Nhiệm vụ đi quân dịch 3- Chất
lỏng: Dịch nước miếng, dung dịch 4- Tên một trong
năm bộ kinh của Nho học: Kinh Dịch đgt. 1Chuyển từ ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết) này sang
ngôn ngữ khác: Thông dịch. Sách này đã được dịch
sang tiếng Việt 2- Di chuyển với một khoảng cách
nhỏ, xê xích, nhích: Có xa dịch lại cho gần, nhà em
thách cưới có ngần ấy thôi (cd.).
dịch bản dt. xch. bản dịch.

diễm tt. khdg. Đẹp, xinh.
diễm lệ tt. Rất xinh đẹp: Cô dâu trông thật diễm lệ.
diễm phúc dt. Gặp may, gặp điều may mắn, hạnh
phúc tốt lành: Có diễm phuc mới được gặp quý ông.
diễm tình dt. Một mối tình thật đẹp: Cuốn truyện
diễm tình.
diên tt. khgd. Kéo dài, lâu dài (nghĩa gốc tiếng Hán
Việt là dài): Diên trường. Tuổi thọ diên trường.
diễn đgt. 1- Trình bày vai trò của vở tuồng bằng
điệu bộ, tiếng nói và tình cảm trên sân khấu. Phô bày
phân giải (KTTĐ): Diễn một vở tuồng 2- Xảy ra,
bày ra cho mọi người thấy: Cuộc tranh tài đang diễn
ra.

dịch giả dt. Người dịch sách hay bản văn từ ngôn
ngữ này sang ngôn ngữ khác.
dịch hạch dt. Bệnh do một loại vi khuNn thường có
ở chuột, lây sang người do bọ chét hút máu chuột và
truyền qua người.

diễn binh dt. đgt. Quân đội phô bày lực lượng một
cách nghiêm chỉnh trước công chúng nhân dịp lễ: Đi
xem diễn binh. Quân Đoàn I diễn binh rất đẹp.

dịch tễ dt. Nói chung về các loại bệnh dịch.
dịch thuật dt. Sự chuyển đổi bản văn từ ngôn ngữ
này sang ngôn ngữ khác.

diễn ca dt. Trình bày truyện lịch sử theo thể văn
vần như thơ lục bát: Đại Nam Quốc Sử diễn ca.

dịch vụ dt. Công việc làm hay phục vụ khách

hàng để được trả công: Văn phòng dịch vụ di trú
và du học.

diễn dịch dt. Suy ra từ đầu mối để có kết luận. Do
một nguyên lý chung mà suy ra và đoán định những
sự thực riếng - P. déduction (HVTĐ).

diếc dt. Cá sông thuộc họ cá chép, nhưng nhỏ hơn
(còn viết là cá giếc): Nước sông cuồn cuộn chảy
xuôi, có con cá diếc đỏ đuôi theo mồi (cd.). Tham
con diếc (giếc) tiếc con rô (tng.).

diễn đàn dt. 1- Chỗ cao để người lên diễn thuyết
hoặc phát biểu trước đám đông 2- Nơi dành cho mọi
người có thể nêu ý kiến công khai như trên báo chí
hay trên “internet”.
diễn đạt đgt. Trình bày, giải thích để người khác
hiểu rõ ý nghĩ của mình: Bài nói chuyện đã diễn đạt
được tâm sự của tác giả.

diệc dt. Loài chim cao cẳng, lội nước, thường ăn
tôm, cá, dễ lầm vơi chim vạc (chân ngắn có màng
như chân vịt): Cái cò cái vạc cái nông, sao mầy dẫm
lúa nhà ông hỡi cò? Không không tôi đứng trên bờ,
mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi (cd.). Cốc làm cho
diệc nó xơi (tng.).

diễn giả dt. Người trình bày hay thuyết giảng trước
công chúng.
diễn giải đgt. Trình bày và giải thích.
diễn giảng đgt. Giảng giải và trình bày về một vấn
đề nào đó.
diễn hành dt. đgt. Đi theo hàng lối, thứ tự và phô
bày đẹp mắt: Tham dự diễn hành. Diễn hành văn
hóa quốc tế.

diêm dt. Que nhỏ bằng gỗ, một đầu được phủ chất
diêm sinh là chất dễ cháy khi bị cọ xát mạnh, thường
được dùng để tạo ra lửa.
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diều dt. Đồ chơi làm bằng giấy hay vật nhẹ và
mỏng, có thể bọc gió để bay lên cao và được giữ cho
lơ lửng ở trên không bằng một sợi dây dài và nhỏ:
Lên như diều gặp gió (tng.) 2- Chim diều hâu nói tắt:
Vì gà diều phải lượn quanh, vì em anh phải qu%n
quanh chốn này (cd.) 3- Bọc chứa thức ăn tạm thời ở
dưới cổ của một số loài chim: Diều gà.

diễn nghĩa đgt. 1- Trình bày về ý nghĩa của điều gì
đó 2- Trình bày và thêm thắt để thành một bộ truyện
hay tiểu thuyết: Tam Quốc chí diễn nghĩa.
diễn tả đgt. Trình bày về những việc hay sự kiện đã
xảy ra: Diễn tả về cuộc du lịch.
diễn thuyết đgt. Nói chuyện trước nhiều người, cốt
ý trình bày cho họ hiểu và theo mình: Tổng thống
diễn thuyết trước hạ viện về việc tăng thêm ngân
sách quốc phòng..

diều hâu dt. A. Hawk. Loài chim tương đối lớn, dữ
dằn săn mồi, mỏ sắc và móng nhọn: Diều hâu mày
liệng cho tròn, đến mai tao gả gà con cho mày (cd.).

diễn văn dt. Bài văn để đọc trong một chương trình
hay dịp lễ nào đó: Thống đốc đọc diễn văn khi mới
đắc cử.

diễu đgt. 1- Đi lại chung quanh, lòng vòng, tỏ vẻ
oai phong: Diễu võ dương oai (thng.).

diễn viên dt. Người đóng một vai trò trong một bộ
phim hay người trình diễn trên sân khấu.

diễu binh xch. diễn binh.
diễu hành xch. diễn hành.

diện dt. 1- Mặt: Xuất đầu lộ diện (thng.) 2- Bề mặt
bên ngoài của một phía: Ngó lên trời thấy mây giăng
tứ diện, ngó xuống biển thấy chim liệng cá đua (cd.)
2- Viết tắt của chữ phương diện đgt. Làm dáng để
khoe đẹp: Cô ấy diện lắm.

diệu tt. Có tính cách rất tốt đẹp, gần như mầu
nhiệm, đưa đến kết quả tốt không ngờ.
diệu kế dt. Kế hoạch rất hay: Hưng Đạo Vương đã
dùng nhiều diệu kế để giữ nước.

diện kiến đgt. Gặp mặt: Diện kiến nhà vua.

diệu dụng dt. Công dụng rất hay: Diệu dụng của
máy tính.

diện mạo dt. Vẻ mặt của người: Diện mạo vui tươi.
diện tích dt. Kích thước bề mặt: Thửa đất có diện
tích là một mẫu.
diện tiền trgt. Trước mặt.

diệu vợi tt. Rất xa, khó có thể tới: Theo em công
thật là công, đường đi diệu vợi cách sông trở đò
(cd.).

diếp dt. Tên một loại rau thường được ăn sống:
Dùng rau diếp để làm gỏi cuốn.

dím dt. A. Porcupine. đph. Động vật thường được
gọi nhím, thuộc loài gặm nhấm, đặc biệt có những
lông cứng nhọn để tự vệ.

diệp dt. khdg. Lá cây: Diệp lục tố.

dìm đgt. 1- Nhấn xuống, hay ấn xuống dưới một
chất lỏng: Khen ai khéo đúc chuông vàng, cái dìm
đáy nước, cái ngang lưng trời (cd.) 2- Làm hạ giá
trị: Yêu ai thì bốc lên trời, ghét ai thì dìm xuống đất
(tng.) 3- Che dấu, che đậy: Ông ta cố dìm việc tham
nhũng. 4- Làm giảm hay làm thấp xuống: Dìm giá
để trục lợi.

diệt đgt. Làm cho mất đi, làm cho chết hẳn, làm cho
tắt: Khó mà diệt hết được cỏ hoang trong vườn.
diệt chủng đgt. Làm cho mất đi một nòi giống nào
dó: Phát-xít Đức thi hành chính sách diệt chủng với
người Do Thái.
diệt tuyệt đgt. Làm cho mất hẳn hay chết hết: Bệnh
đậu mùa đã được diệt tuyệt vào năm 1979.
diệt vong đgt. Bị mất hết không còn tồn tại, bị
tuyệt chủng: Săn bắn quá độ làm nhiều loài thú sắp
bị diệt vong.
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dinh dt. 1- Phủ, hay tòa nhà nơi làm việc và sinh
sống của những nhân vật hàng đầu trong chính phủ:
Dinh thủ tướng 2- Nơi làm việc và cư ngụ của các
quan lớn thời xưa: Ngựa ô anh thắng kiệu vàng, anh
tra khớp bạc đưa nàng về dinh (cd.) 3- Khu đóng
quân của quân đội thời xưa: Vào dinh ra trấn (tng.).
dinh cơ dt. Một khu nhà thuộc về tài sản của gia
đình hay cá nhân nào đó: Dinh cơ đồ sộ.
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dinh dưỡng dt. Chất để nuôi sinh vật: Dân chúng
các nước nghèo thường thiếu dinh dưỡng.
dinh điền dt. Đất ở vùng thưa dân được chính phủ
cấp cho dân để làm ruộng thời Đệ Nhất Cộng Hòa,
miền Nam Việt Nam: Khu dinh điền Cái Sắn.

dìu dắt đgt. Hướng dẫn để có thể khá hơn: Nhớ khi
dìu dắt ẵm bồng, nay em lao khổ ẵm bồng không
than (cd.)
dìu dặt tt, trgt. Dịu dàng, êm ái và có tính cách liên
tục: Phím đàn dìu dặt tay tiên, khói trầm cao thấp,
tiếng huyền gần xa (K.).

dinh thất dt. Nhà để ở to lớn.
dinh thự dt. Nơi ở và làm việc của những nhân vật
hàng đầu trong chính phủ.

dịu tt. Có cảm giác dễ chịu, êm ả, không gay gắt:
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm, tám yêu giọng nói vừa
hiền vừa vui (cd.). đgt. Ha thấp tiếng nói, bớt nóng
giận: Dịu giọng.

dinh trại dt. Trại lính.
dính đgt. 1- Bám vào, vướng vào: Không bõ dính
răng (thng.) 2- Bám vào cái gì bằng một chất nào
đó như nước, dầu, keo, hồ, nhựa, sơn, v,v...: Cầm
dầu phải phòng dính tay (tng.) 3- Có liên quan nào
đó với điều gì: Dính như sam (thng.) tt. Có tính cách
bám vào cái gì: Nhựa dính.

dịu dàng tt. Nhẹ nhàng và êm ái: Chim khôn kêu
tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ
nghe (cd.).
dịu dần đgt. Từ từ êm đi, từ từ giảm đi: Cơn mưa
đã dịu dần.
dịu hiền tt. Hiền lành và dịu dàng: Người khôn con
mắt dịu hiền, người dại con mắt láo liên nhìn trời
(cd.).
dịu giọng đgt. Ha thấp tiếng nói, bớt nóng giận:
Ông ấy đã dịu giọng, không còn gay gắt nữa.

dính dáng đgt. Liên quan đến điều gì, vướng mắc
vào việc gì: Chẳng dính dáng gì đến việc muốn nói.
dính dấp đgt. xch. dính dáng.
dính líu đgt. xch. dính dáng.
dĩnh ngộ tt. Có vẻ thông minh và mặt trông sáng
sủa, thường nói về trẻ nhỏ: Thằng bé trông rất khôi
ngô và dĩnh ngộ.

do gt. Bởi, vì, tại, theo: Nghèo nàn do cờ bạc.
do dự đgt. Không có quyết định, phân vân: Đã
nhất quyết thì không do dự.
do thám đgt. Thăm dò một cách lén lút hay bí mật
để biết về một việc gì hay điều gì: Do thám (dò
thám, dọ thám) về lực lượng của địch.

díp dt. 1- đph. Như chữ nhíp, đồ dùng để gắp những
vật nhỏ hay mỏng mảnh mà tay người khó có thể
làm được: Dùng díp để nhổ râu 2- A. Jeep. Tên một
loại xe nhà binh nhỏ, rất phổ thông trên thế giới, do
Hoa Kỳ chế tạo.

dó dt. Tên một loại cây lớn vừa, có vỏ dùng làm
giấy thời xưa.

dịp dt. 1- Lúc thuận tiện nào đó, cơ hội: Nhân dịp
tết họ họp mặt 2- Một thời gian ngắn cho một sự
việc xảy ra: Nhân dịp nghỉ cuối năm 3- đph. Như
chữ nhịp: Nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu
nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang (Kiều).

dò dt. Một loại bẫy để bắt chim đgt. 1- Dọ dẫm, tìm
hiểu để biết: Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người
nham hiểm ai đo cho cùng (cd.) 2- Soát lại, kiểm lại
những chỗ sai: Dò lỗi chính tả của bài viết 3- Tìm
lối hay đường đi để tránh những gì bất trắc: Đội
khinh binh đi trước dò đường. Sông sâu sào ngắn
khó dò. Muốn qua thăm bậu, ngặt đò không đưa
(cd.).

díu đgt. 1- Chập lại: Buồn ngủ đến độ mi mắt cứ díu
lại với nhau 2- Khâu dính lại : Díu đỡ chỗ rách.

dò hỏi đgt. Hỏi những người khác để biết: Dò hỏi
để biết nguyên nhân.
dò la đgt. Dò hỏi, nghe ngóng, thăm dò một cách
kín đáo hay không trực tiếp để biết về điều gì: Dò la
về khả năng của ứng cử viên.

dìu đgt. 1- Nâng đỡ để có thể di chuyể: Chiều chiều
lại nhớ chiều chiều, tay bưng cái rổ, tay dìu con thơ
(cd.) 2- Giúp đỡ để có thể tiến xa hơn: Đôi ta như
rắn liu riu, nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau
(cd.).
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dò xét đgt. Tìm hiểu một cách kín đáo về một điều
gì.

dọi dt. Đồ dùng có quả nặng được cột vào dây để
lấy đường thẳng đứng, thường dùng trong việc xây
cất.

dọ dt. xch. dò: Dọ thám cùng nghĩa với dò thám.
dòm đgt. 1- Nhìn, ngó hay trông với sự chú ý: Dòm
trước ngó sau (thng.) 2- Dò xét bằng mắt: Dòm dỏ.

dọa đgt. Làm cho sợ: Ông kẹ là một nhân vật được
bịa ra để dọa trẻ con.

dòm ngó đgt. Như chữ dòm.
don dt. 1- Động vật tương tự chư con nhím nhưng
lông cứng và thưa hơn 2- Động vật thuộc họ nghêu
hay hến sống ở vùng cửa sông gần biển tt. Thon,
gọn.

dọa nạt đgt. Dùng dáng dấp dữ tợn hay uy quyền để
hù cho người khác sợ: Dọa nạt để nhận hối lộ.
doanh dt. 1- đgng. dinh, nơi đóng quân của một số
đông binh lính 2- Đơn vị quân đột thời xua có 500
quân.
doanh lợi dt. Lợi tức kiếm được do hoạt động kinh
doanh như sản xuất, thương mại hay trao đổi.
doanh nghiệp dt. Chỉ chung các hoạt động kinh
doanh như sản xuất, thương mại hay trao đổi.
doanh số
doanh.

dọn đgt. 1- Làm cho gọn, sạch bằng cách sắp đặt:
Canh một dọn cửa dọn nhà, canh hai dệt cửi canh
ba đi nằm (cd.) 2- Di chuyển nơi ở tới chỗ khác: Ba
lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà (tng.) 3- Bày ra:
Dọn thức ăn ra cho khách 4- Sắp xếp hàng hóa để
buôn bán: Em về dọn quán bán hàng, để anh là
khách đi đàng trú chân (cd.).

dt. Tiền luân chuyển trong việc kinh

dọn dẹp đgt. Sắp xếp cho gọn: Một năm làm nhà ba
năm dọn dẹp (tng.).

doanh trại dt. Trại lính.

dong dt. đph. Tên một loại cây thuộc họ có thân cỏ,
trồng để lấy củ làm thức ăn, có lá khá to dùng để gói
bánh chưng: Chẳng ngon cũng bánh lá dong, dù em
có dại cũng dòng trâm anh (cd.) 2- Như chữ dung,
dáng, vẻ mặt: Trông mặt mà bắt hình dong (tng.)
đgt. 1- Như chữ dung, tha thứ: Con hư bởi tại cha
dong, vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe (cd.) 2Dẫn đi: Dong trâu ra ruộng 3- Dương lên cao: Cờ
dong trống giục (thng.).
dong cho đgt. Tha, dung thứ.

dóc dt. tglg. Câu chuyện kể ra chỉ để nghe cho vui:
Chuyện dóc ấy để ý làm gì. đgt. đph. Nói không
đúng sự thật để vui đùa: Đừng có dóc, không tin
được!
dọc dt. 1- Chiều thẳng góc với chiều ngang: Chiều
dọc 2- Cuống lá lớn: Dọc khoai môn 3- Một hàng,
một dãy: Xe đậu một dọc bên đường tt. Theo một
chiều nào đó: Di dọc theo men sông.
dọc mùng dt. Tên một loại rau có cuống lá lớn,
dùng để nấu canh chua hay làm món nộm, còn gọi là
bạc hà: Canh chua dọc mùng.

dong dỏng tt. Có dáng thon, gầy, hơi cao: Dong
dỏng cao.

doi dt. Dải đất ở cửa biển hay cửa sông do phù sa
hay cát bồi: Nước còn quyện cát làm doi, chị em sao
chẳng tài bồi cho nhau (cd.).

dóng dt. đph. Như chữ lóng, hay gióng, một đốt,
một khoảng cách giữa hai chỗ có thể mọc lá như tre,
trúc, mía: Một dóng mía đgt. Làm cho thẳng với
mốc đã có sẵn: Dóng cho thẳng hàng với người
đứng trước.

dõi dt. 1- Chữ tắt của dòng dõi 2- Then gài cửa dài
đgt. 1- Chú ý để noi theo: Người trước bắt cầu kẻ
sau theo dõi (tng.) 2- Nối tiếp theo: Dõi bước người
đi trước để học kinh nghiệm.
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dòng dt.1- Nước trôi, chảy trên sông thành luồng,
thành đường: Xuôi dòng, ngược dòng , theo dòng ,
bên dòng, giữa dòng. Sông Thương nước chảy đôi
dòng. Bên trong bên đục em trông bên nào (cd.)

172

TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

gì, việc gì: Dốc một lòng trong một đạo (tng.) tt.
Nghiêng về một phía: Triền núi rất dốc.

nghb. Chỉ sự liên tục như luồng nước chảy: Dòng
nước mắt, dòng thời gian, dòng thi ca, dòng văn
học. Nguồn đục thì dòng cũng đục (tng.) 2- Chi
nhánh hay họ tộc những người có cùng một gốc, nối
tiếp nhiều đời: Dòng đạo, dòng Tên, dòng quý tôc,
dòng họ, con dòng cháu giống. Trứng rồng lại nở ra
rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu (cd.) 3- Một
hàng chữ trên trang sách: Dòng chữ. Văn hay chẳng
lọ dài dòng (tng.) đgt. 1- Thả một đầu dây xuống:
Dòng dây buộc gầu xuống giếng để lấy nước 2- Dẫn
đi bằng dây: Rạng ngày vác cuốc ra đồng, tay cầm
nồi (mồi, nùi) lửa, tay dòng thừng trâu (cd.).

dốc chí đgt. Lấy hết ý chí, quyết chí để làm điều gì
hay việc gì: Anh ấy dốc chí học cho xong đại học.
dốc lòng đgt. Hết lòng cho việc gì hay điều gì: Cho
nên em chả lấy ai, dốc lòng chờ đợi một hai lấy
mình (cd.).
dốc sức đgt. Lấy hết sức để làm việc gì.
dôi đgt. Còn dư ra, thừa: Trẻ dôi ra già rụt lại (tng.)
tt. Nhiều hơn đòi hỏi, dư: Làm dôi hơn là làm thiếu.

dòng con dt. Những đứa trẻ cùng cha, khác mẹ
trong cảnh người đàn ông xưa lấy nhiều vợ: Ông ấy
có năm dòng con, gái trai, ốm mập quây quần với
nhau.

dối đgt. 1- Làm điều không đúng sự thật để che dấu
hay lừa lọc: Dối trên lừa dưới (tng.). Đi dối cha, về
nhà dối chú (tng.) 2- Làm việc gì không kỹ lưỡng,
làm qua loa: Ăn thật làm dối (thng.) tt. Không thành
thật: Ăn gian nói dối (thng.).

dòng dõi dt. Con cháu cùng một tổ: Thiếp là dòng
dõi con quan, thiếp chưa từng chịu cơ hàn nắng mưa
(cd.).

dối gian tt. Lừa gạt, lừa lọc.

dòng châu dt. Nước mắt: Theo lời càng chảy dòng
châu, liều mình, ông đã gieo đầu tường vôi (K.).

dối trá tt. xch. dối gian.

dòng giống dt. xch. dòng dõi.

dồi dt. Món ăn dùng ruột heo để nhồi tiết, thịt và
gia vị, được luộc hấp hay nướng chín tương tự món
lạp xưởng, xúc xích (A. sausage) đgt. 1- Nhồi nhét
cho đầy: Dồi thuốc súng 2- Tung lên, vùi dập: Dồi
banh, dồi đồng tiền đánh bạc chẵn lẻ. Con còng dại
lắm ai ơi, còng lưng xe cát, sóng dồi lại tan (cd.) 3Phủ một lớp phấn mỏng lên da: Dồi phấn. Trắng da
vì bởi phấn dồi, đen da vì bởi em ngồi chợ trưa
(cd.).
dồi dào tt. Nhiều hơn cần thiết, phong phú, dư thừa:
Đừng trễ nải chớ ghét ghen, còn như lộc nước có
phen dồi dào (cd.).

dỏng đgt. Dựng thẳng lên, vểnh lên, thường nói về
tai của chó: Nghe tiếng lạ là con chó dỏng tai lên
nghe tt. Đứng thẳng: Đứng dỏng lên để nhìn cho
rõ.
dõng dt. 1- Chỉ những người trai khỏe mạnh thời
xưa 2- Như chữ dũng, sự mạnh mẽ bạo dạn tt. Như
chữ dũng, mạnh mẽ, bạo dạn: Dõng tướng.
dõng dạc tt. Chững chạc, mạnh mẽ và bạo dạn: Ta
bước chân đi dõng dạc đường hoàng (“Nhớ rừng”
của Thế Lữ).

dội đgt. 1- Vang vọng lại: Tiếng gọi dội lại từ vách
núi nghe rất rõ 2- Bật mạnh lại, nNy ngược lại: Trái
banh rơi xuống dội lại cao ngang ngực 3. Tăng lên,
nổi lên thật mạnh: Cơn đau dội lên làm tôi muốn xỉu.

dỗ đgt. 1- Vỗ về, khuyên bảo: Nào khi anh dỗ
chẳng nghe, bây giờ xách nón chèo ghe đi tìm (cd.)
2- Nói những lời dễ nghe để dụ người khác: Nói
đặng trẻ con dỗ ngon người lớn (tng.).
dỗ dành đgt. xch. dỗ.

dồn đgt. 1- Gom chung lại: Hai mắt đổ dồn lại một
(tng.). Hềt khôn dồn ra dại (tng.) 2- Ép vào, nén
vào: Dồn vào chân tường (thng.) 3- Xảy ra liên tục:
Trời mưa trong núi mưa ra. Bồ câu gáy giục đa đa
gáy dồn (cd.).

dốc dt. 1- Chỗ hay nơi có độ nghiêng nhiều: Bò gầy
leo dốc (tng.) 2- Đoạn đường không bằng phẳng có
chỗ lên cao hay xuống thấp, khó di chuyển: Đường
xa xin chớ ngại ngùng, trèo non, xuống dốc ta cùng
đỡ nhau (cd.) đgt. 1- Làm nghiêng để đổ ra: Dốc
nước trong chai ra cho hết 2- Đưa hết ra cho điều
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dồn dập tt. Liên tiếp, tới tấp: Đêm qua dồn dập
mưa mau. Gió rung cành ngọc cho đau lá vàng
(cd.).
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dông dt. Cơn mưa lớn, gió mạnh và có sấm sét: Kỳ
này lúa mới đòng đòng. Vái trời đừng nổi cơn dông
mưa rào (cd.) đgt. đph. Đi khỏi một cách nhanh
chóng, chuồn. lỉnh mất dạng: Tưởng rằng anh thử
anh thương. Thử rồi anh lại tìm đường anh dông
(cd.).

dở dang tt. Chưa có kết quả, chưa xong: Cả nể
cho nên sự dở dang (Hồ Xuân Hương)

dông dài tt. Lan man, loanh quanh không dứt:
Muốn nên phụ đức nữ tài. Chớ nghe những chuyện
dông dài quàng xiên (cd.) trgt. Lông bông, lang
bang, mất thời giờ vô ích: Tài trai đâu đáng tài trai,
tổ tôm xóc đĩa dông dài cả đêm (cd.).

dở hơi tt. LNn thNn, gàn bướng không bình thường:
Ông ta càng già càng dở hơi.

dở dói đgt. Khui ra, bới móc, bày vẽ thêm: Hãy để
như vậy đi dừng dở dói ra làm gì.

dở tay đgt. Bận việc đang làm chưa xong.
dỡ đgt. 1- Phá hay tháo gỡ ra từng phần : Cầu xây
không đúng tiêu chu%n phải dỡ ra làm lại 2- Đem
hàng hóa từ trên tàu xuống để chở đến một nơi nào:
Bốc dỡ lô hàng trên tàu để cất vào kho.

dộng đgt.1- Nện mạnh xuống: Dộng đều cho đất
cứng lại 2- Thúc mạnh: Dộng vào tường.

dơi dt. Giống vật thuộc loài có vú, đầu giống chuột,
có cánh bay được, ăn sâu bọ và trái cây chín: Mặt
dơi tai chuột (thng.).

dốt tt. Kém hiểu biết, không biết chữ nghĩa: Dốt
hay nói chữ. Dốt đến đâu học lâu cũng biết (tng.).
dốt đặc tt. Rất dốt: Dốt đặc cán mai (thng.).
dốt nát tt. xch. dốt: Dốt nát tìm thầy bóng b%y tìm
thợ (tng.).

dời đgt. Di chuyển ra chỗ khác: Thuyền dời chớ bến
không dời (tng.).

dột tt. Có lỗ thủng hay chỗ nứt trên mái nhà: Dột từ
nóc dột xuống (tng.). Chuột chê xó bếp chẳng ăn.
Chó chê nhà dột ra nằm bụi tre (cd.).
dơ tt. 1- BNn, không sạch: Trâu chậm uống nước dơ
trâu ngơ ăn cỏ héo (tng.) 2- Xấu xa: Nói chi kết tóc
xe tơ, đã buồn cả ruột lại dơ cả đời (cd.).

dợn dt. 1- Cũng viết là gợn, chỗ uốn cong hay, nhấp
nhô lên xuống không phẳng của vật gì: Phải bào
những chỗ dợn trên miếng ván đgt. Nhô lên lượn
xuống nhẹ nhàng, thường chỉ về sóng nước: Trời
vân vũ mây giăng bốn phía, nước biển Đông sóng
dợn tứ bề (cd.).

dơ dáng tt. Không biết xấu hổ, trân tráo, trơ trẽn:
Dơ dáng dại hình (thng.).

dớp dt. Vận rủi ro, vận xui: Dớp nhà nên phải bán
mình chuộc cha (K.).

dơ dáy tt. Rất bNn thỉu: Người dơ dáy b%n thỉu đầy
bụi bặm.
dơ mắt tt. Như chữ bNn mắt, khó chịu khi nhìn
thấy: Ăn mặc hở hang trông dơ mắt.

du 1- dt. Tên một loại cây, mép lá hình răng cưa,
quả có cánh đgt. khdg. Không ở yên một chỗ, đi đây
đó sinh sống, làm ăn, vui chơi: Du canh, du hành, du
học, du lịch.

dớ d n tt. đph. Ngu ngơ, khờ khạo: Đừng có làm bộ
dớ d%n.

du côn dt. Kẻ côn đồ du đãng tt. Có tính hung
hăng, phóng đãng, thiếu giáo dục.

dở đgt. Lật ra để xem, mở ra, lấy ra: Dở sách, dở
nón tt. 1- Không hay, không ra gì: Bắt bẻ thì hay ra
tay thì dở (tng.) 2- Chưa xong, nửa chừng: Thành
dở đã có chúa xây, việc gì gái goá lo ngày lo đêm
(cd.) 3- Nửa này nửa kia: Dở khóc dở cười (thng.)
4- Ngớ ngNn, không khôn: O này có tính dở người,
nấu cơm ra cháo, nấu khoai ra bùn (cd.).
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du di đgt. Tính toán qua lai, điều chỉnh con số sao
cho hợp lý: Du di ngân sách, du di các khoản chi
tiêu.
du dương tt. Êm ái nhẹ nhàng: Giọng hát du
dương, tiếng đàn du dương trgt. Thân ái, tình tứ:
Anh chị nắm tay nhau du dương ở bờ hồ
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du đãng dt. Kẻ phóng đãng, lêu lổng, hay gây phiền
toái đến người chung quanh.
du hành đgt. Đi xa nhiều nơi để chơi hay để quan
sát tìm hiểu: Du hành Tây Âu, du hành quan sát. du
hành vũ trụ.

dụ dt. Lệnh truyền bằng bản văn của vua, chúa hay
tổng thống: Thánh dụ, chỉ dụ, sắc dụ đgt. Dùng lời
nói khéo, mồi ngon hay hành động giả vờ để đánh
lừa: Dụ trẻ nít, dụ cá vô nò (tng.), dụ địch vào ổ
phục kích.

du học đgt. Đi học xa nhà , du học ở nước ngoài
như tại các nước Âu, Mỹ.

dụ dỗ đgt. Dùng lời nói khéo, hứa hẹn để người
khác theo ý mình: Họ giàu họ nghênh hôn giá thú,
hai đứa mình nghèo dụ dỗ nhau đi (cd.).

du hí dt. du hý, viết quen là du hí (hý nghĩa gốc
HV. là chơi bời, cợt diễu, trò chơi (HVTĐ). Đi chơi
cốt lấy vui, vui đùa giải trí.

dụ dự dt. Lưỡng lự, do dự, chưa quyết định: Nó còn
dụ dự chưa muốn đi.
dua nịnh đgt. A dua và nịnh bợ, chiều theo để lấy
lòng : Dua nịnh cấp trên là hành động thiếu tư cách.

du khách dt. Khách đi du lịch, khách đi chơi đến từ
xa với mục đích vui chơi và giải trí.
du kích dt.1- A. Guerrilla warfare. Cách đánh hay
tấn công lén lút, thường luôn di chuyển 2- Người
lính dùng cách tấn công lén lút.
du ký dt. Sự ghi chép kể lại một cuộc du hành:
Truyện Tây Du Ký.

dùa đgt. Gom lại, vơ vào: Ăn dùa thua giựt (tng.).
dục đgt.1- Ham, muốn, thường có ý nghĩa không
tốt: Yêu nhau chữ vị là vì, chữ dục là muốn, chữ tùy
là theo (cd.) 2- khgd. Nuôi dưỡng: Sinh thành
dưỡng dục (thng.).

du lịch đgt. Đi ra ngoài, đi xa để vui chơi, tìm hiểu
hay xem những cảnh đẹp.
du mục tt. Chỉ giống dân hay dời chỗ ở, đi theo đàn
thú nuôỉ tới những vùng đồng cỏ mới: Người Mông
Cổ xưa là giống dân du mục.
du ngoạn đgt. Đi nhìn ngắm phong cảnh.

dục anh dt. Viện mồ côi.
dục tình dt. A. Sex. Tình dục, sự ham muốn có liên
quan đến việc truyền giống.

du nhập đgt. Vào từ nước ngoài: Kiểu thời trang
mới này được du nhập vào trong nước.

dục vọng dt. Sự ham muốn, thường có ý nghĩa về
vật chất và có tính cách không tốt: Dục vọng thấp
hèn.

du thuyền dt. A. Cruise. Thuyền hay tàu dùng cho
mục đích du lịch: Du thuyền Princess.
du thủ du thực dt. Kẻ không có nghề nghiệp, chỉ lo
ăn chơi, phá phách.
du xuân đgt. Đi chơi thưởng thức cảnh xuân.

dùi dt. Khúc gỗ tròn, cầm vừa tay, dùng để đập trên
cái đục, đánh trống, gõ chiêng, cắm xuống đất:
Chồng tới thì vợ phải lui, Chồng tới vợ tới thì dùi lên
lưng (cd.). Đánh trống bỏ dùi. (tng.). Tấc đất cắm
dùi.

dú đgt. Ủ trái cây để cho mau chín: Dú nải chuối
xanh vào thùng gạo.

dùi đục dt. Khúc gỗ ngắn thô và hơi nặng dùng nện
lên cán đục để khắc hay đục gỗ: Ai đem dùi đục đi
hỏi vợ (tng.) tt. nghb. Thô kệch , xấu xí: Ngón tay
dùi đục.

dùi cui dt. Gậy ngắn và tròn thường làm có bọc
cao su, là vũ khí của nhân viên công lực.

dù dt. 1- A. Umbrella. Cái ô, trông giống cái lọng
nhưng nhỏ hơn để che mưa, nắng 2- A. Parachute.
Đồ dùng đỡ vật nặng từ trên cao thả xuống, gồm tấm
vải ny-lông lớn, chung quanh có nhiều sợi dây bền
chắc buộc vào người hay vật nặng, nhờ vải bọc gió
mà rơi xuống từ từ: Nh%y dù, thả dù tiếp tế 3- A.
Paratrooper. Đội lính mang dù nhNy từ máy bay
xuống để đánh úp một nơi nào: Lính nh%y dù, lữ
đoàn dù trgt. Dẫu, dầu, thế nào đi nữa: Ai ơi giữ
chí cho bền, dù ai xoay hướng xoay nền mặc ai (cd.).
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dùi trống dt. Khúc gỗ tròn dùng đánh trống: Đánh
trống bỏ dùi (tng.).
dùi mài đgt. Siêng năng, chăm chỉ: Dùi mài kinh sử
để chờ kịp khoa (tng.).
dũi đgt. Ủi cho tung lên: Heo dũi đất tìm khoai để
ăn.
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dụi đgt. 1- Dập tắt vật đang cháy: Dụi điếu thuốc
hút dở vào cái gạt tàn cho tắt . 2- Chúi đầu xuống:
Ngã dụi mặt xuống đất 3- Dùng tay hay ngón tay
day qua day lại: Tay b%n không nên dụi mắt.

dung thứ đgt. xch. dung tha.

dúm dt. đph. Như chữ nhúm, một lượng nhỏ có thể
cầm bằng các đầu ngón tay: Cho một dúm muối vào
nồi cháo đgt. đph. 1- Chụm năm đầu ngón tay để
lấy một ít chất bột mịn: Dúm (nhúm )một ít đường
2- Bị bẹp, móp: Chiếc xe bị dúm lại vì tai nạn.

dung túng đgt. Không ngăn cấm, buông thả hay
che chở cho những điều sai trái: Dung túng cho cấp
dưới làm bậy.

dung tích dt. Thể tích có thể chứa đựng của vật nào
đó: Thể tích của cái chai này là một lít.
dung tục tt. Thô thiển, tầm thường, không tế nhị:
Ăn nói dung tục.

dúng đgt. đph. Như chữ nhúng, bỏ vào trong một
chất lỏng nào đó rồi lấy ra ngay.

dun đgt. đph. Đủn, xô đNy: Đừng dun nhau kẻo
ngã.
dun dủi đgt. Cũng như chữ run rủi, đưa đNy tới,
dẫn dắt tới, xui khiến: Số phận dun dủi cho chúng ta
gặp nhau.

dùng dt. Nước canh được nấu bằng thịt, xương hay
tôm cá và gia vị để ăn chung với món khác: Nước
dùng để ăn với bún đgt. Sử dụng, xài, đem làm việc
gì, điều gì: Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu (tng.).
dùng dằng đgt. Do dự, lưỡng lự, trù trừ, không có
quyết định: Dùng dằng nửa ở nửa về, nhạc vàng đâu
đã tiếng nghe gần gần (K.).

dung dt. 1- khgd. Cũng đọc là dong, hình dáng của
người: Một chàng vừa trạc thanh xuân.
Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng (K.) 2Một trong bốn đức tính của phụ nữ theo Nho giáo:
Phận gái tứ đức vẹn tuyền, công, dung, ngôn, hạnh
giữ gìn chớ sai (cd.) đgt. 1- Tha thứ: Trời không
dung đất không tha (tng.) 2- Chứa chấp, che chở:
Chớ dung kẻ gian chớ oan người ngay, chớ thấy
sóng cả mà ngã tay chèo (cd.).

dũng dt. 1- Cũng đọc là dõng, sự mạnh mẽ bạo dạn:
Hữu dũng vô mưu (tng.) tt. Tính mạnh mẽ, bạo dạn:
Binh hùng tướng dũng (thng.).
dũng cảm tt. Can đảm, mạnh mẽ, không sợ nguy
hiểm: Trần Bình Trọng là một đại tướng dũng cảm
thời nhà Trần.

dung dị tt. tgc. Như chữ bình dị, dễ dàng chấp
nhận: Câu nói rất dung dị.

dũng khí dt. Sức mạnh và sự can đảm hơn người:
Làm tướng phải có dũng khí.

dung dịch dt. A. Solution. Chất lỏng gồm có một
hay nhiều chất được pha chung: Dung dịch muối và
nước.

dũng mãnh tt. trgt. Dõng mãnh. Mạnh bạọ và can
đảm, không ai sánh bằng. Can đảm, hung tợn
(KTTĐ): Đoàn quân Tây Sơn dưới quyền chỉ huy
của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, thật dũng mãnh,
đánh đâu thắng đó.

dung dưỡng dt. Dễ dãi, không nghiêm khắc trách
phạt điều lầm lỗi : Lập nghiêm ai dám tới gần, bởi
quan dung dưỡng cho dân nó lờn (cd.).
dung hòa đgt. Làm cho hòa hợp, không phân biệt
hay thiên vị về phía nào: Làm cho dung hòa quan
điểm đôi bên.

dũng sĩ dt. Người can đảm và khỏe mạnh dám làm
những việc phi thường: Hoài Văn Hầu Trần Quốc
Toản là một dũng sĩ.

dung lượng dt. Khả năng chứa đựng của một vật gì.

dũng tướng dt. Tướng khỏe mạnh và can đảm: Ai
là một dũng tướng trăm trận trăm thắng?

dung mạo dt. Vẻ mặt và hình dáng của người.
dung nham dt. Cũng gọi là phún xuất thạch, những
chất nóng chảy trào ra từ miệng núi lửa.
dung nhan dt. Vẻ mặt của người.

dụng đgt. Dùng: Tôi đây như thể áo tơi, khi mưa thì
dụng, tạnh trời thì thôi (cd.).

dung tha đgt. Tha thứ cho ai lỗi lầm nào đó.

dụng binh đgt. Điều khiển binh lính. Dùng võ lực
(HVTĐ) : Dụng binh như dụng hỏa .

dung thân đgt. Nương nhờ nơi chốn nào để có thể
sống còn: Đất trời lồng lộng biết kiếm chỗ nào dung
thân.
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dụng cụ dt. Đồ dùng để làm việc.
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dụng tâm dt. Sự cố ý, hay mưu mô cho mục đích
không tốt nào đó: Hắn có dụng tâm phản chủ đgt.
Làm điều gì với sự cố ý và có âm mưu.

cớ cho sự mất tích của phi cơ. 4- Ven bờ biển:
Duyên hải. Tàu tuần duyên..
duyên kiếp dt. Duyên có từ kiếp trước: Rắp mong
trời xuống cõi trần, hỏi xem duyên kiếp nợ nần làm
sao (cd.).

dụng võ đgt. 1- Dùng sức mạnh để giải quyết việc
gì. 2- Phô bày sức mạnh, tài năng: Không có đất
dụng võ (tng.).
dụng ý dt. Sự cố ý, chủ ý cho mục đích nào đó: Lời
phê bình thẳng thắn với dụng ý tốt.

duyên nợ dt. xch. duyên kiếp.
duyên phận dt. Tình duyên, nhân duyên đã được
định: Mặc ai lên võng xuống dù, ta vui duyên phận
cần cù nuôi ai (cd.).
duyên số dt. xch. duyên phận: Nghĩ xa rồi lại nghĩ
gần, phải chăng duyên số có ngần ấy thôi (cd.).

duỗi đgt. Đưa chân tay thẳng ra: Duỗi tay, duỗi
chân, nằm duỗi ra trgt. nghb. Nhàn hạ, thoải mái,
sung sướng Vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn
(tng.).
duồng đgt.đphg. Cũng viết là ruồng, xua đuổi, ghét
bỏ: Duồng bỏ, duồng dẫy.

duyệt đgt. 1- Kiểm lại, xem xét để sửa chữa: Duyệt
binh, duyệt đơn, kiểm duyệt. Duyệt lỗi chính tả của
bài viết 2- Hiểu biết nhiều, từng trải: Duyệt thế, lịch
duyệt.

dụt đgt. xch. dụi: Thôi thôi dụt đuốc đi thầm. Còn
duyên chi nữa mua trầm bán hương (cd.).

duyệt binh đgt. Xem xét tượng trưng lực lượng
quân đội trong hàng ngũ chỉnh tề, nhân dịp lễ: Điểm
binh. Tổng thống duyệt binh nhân ngày quân lực.
duyệt y đgt. Kiểm soát và chấp thuyận: Đơn xin đã
được duyệt y.

duy trgt. Chỉ có: Ai cũng không nhận, duy một
người đứng ra chịu trách nhiệm.

duy lý tt. Thiên về lý luận: Ông ấy là người có đầu
óc duy lý.

dư dt. khdg. 1- Một số đông người, phần đông, công
chúng: Dư luận 2- Đất đai: Dư đồ (bản đồ), dư địa
(đất rộng) tt. Thừa thãi: Dư ăn dư để (thng.).
dư âm dt. Tiếng vang còn lại. Tiếng đã thôi mà còn
nghe (HVTĐ): Dư âm một tiếng chuông chùa. Còn
vang vọng mãi mỗi mùa Vu Lan.

duy tân đgt. Đổi mới, cải cách theo mới,: Ông
Phan Bội Châu lập ra phong trào duy tân ở Việt
Nam đầu thế kỷ 20.

dư đảng dt. Những người hoạt động trong đảng còn
sót lại: Dư đảng cướp còn hoạt động lẻ tẻ ở biên
giới.

duy trì đgt. Gìn giữ nền nếp, không để thay đổi xáo
trộn: Duy trì an ninh trật tự. Duy trì văn hóa dân
tộc.
duy vật tt. Thiên về vật chất: Chủ nghĩa Cộng Sản
có chủ trương duy vật.

dư luận dt. Ý kiến, lời đồn đại, sự nhận xét của dân
chúng: Búa rìu dư luận (thng.).

duy nhất tt. Chỉ có một không hơn: Anh ấy là
người duy nhất dám nh%y xuống sông cứu người.
duy tâm tt. Chỉ coi những gì thuộc về tinh thần là
chính: Thuyết duy tâm.

dư thừa tt. Thừa thãi.
dứ đgt. 1- Nhử, làm cho ham thích: Dứ mồi trước
miệng 2- Dọa cho sợ: Thầy giáo cầm roi dứ học trò.

duyên dt. 1- Vẻ đẹp bên trong không hiện ra ngoài:
Người xấu duyên lặn vào trong. Bao nhiêu người
đẹp duyên bong ra ngoài (cd.) 2- Sự hòa hợp gắn bó
về tình cảm vợ chồng: Duyên cầm sắt, duyên vợ
chồng. Vợ chồng phận đẹp duyên ưa (tng.) 3Nguồn gốc, nguyên nhân mọi chuyện hay sự việc
xNy ra: Duyên cố (cớ ), duyên do. Không có duyên

177

dừ tt. Như chữ nhừ, mềm đến độ nát ra: Cơm ráo
cháo dừ (tng.). Muống phải, cải dừ (tng.).
dữ tt. 1- Hung bạo: Dâu dữ mất họ chó dữ mất láng
giềng (tng.) 2- Không may, gở: Điềm dữ trgt. Rất

177

TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

nhiều, quá độ, hơn mức bình thường: Người đông
dữ.
dữ dội tt. Rất nhiều, quá độ: Cơn đau dữ dội.

dự trữ đgt. Để dành sẵn, có thể dùng khi cần: Xây
hồ lớn để dự trữ nước phòng hạn hán.

dữ kiện dt. A. Data. Điều kiện đã có sẵn, được
dùng tính toán, hay suy luận để đưa đến một kết quả
nào đó: Không có dữ kiện thì khó có thể chứng minh.

dưa dt. 1- Trái cây leo thuộc họ bầu, bí, chứa nhiều
nước, ăn được: Mua gà hóa cuốc mua dưa hóa bầu
(tng.) 2- Rau củ muối để cho chua: Trẻ muối cà già
muối dưa (tng.). Ai làm cho cải lên ngồng, cho dưa
tôi khú cho chồng tôi chê (cd.)

dữ tợn tt. Hung bạo, nhìn đáng sợ: Ông ta trông rất
dữ tợn khi nổi nóng.

dưa chuột dt. A. Cucumber. Loại dưa có trái nhỏ,
hình thuôn dài, thường dùng để ăn sống.

dự dt. Tên một loại gạo tẻ hột nhỏ, mùi thơm: Gạo
dự đgt. 1- Đến góp mặt, tham gia: Dự tiệc cưới 2Dính líu, liên can đến: Chuyện ấy không dự gì đến
tôi. 2- khgd. Liệu trước, phòng trước: Dự bị, dự
phòng,dự trù, dự trữ, dự liệu.

dưa gang dt. Cũng gọi là dưa bở, trái to và dài, vỏ
màu vàng cam, có điểm thêm màu xanh, vị hơi ngọt.
dưa hấu dt. Loại dưa có trái to, vỏ xanh, ruột
thường có màu đỏ, chứa rất nhiều nước, vị ngọt.

dự án dt. Viết ra sẵn những điều lệ hay đề nghị để
trình bày trước một hội đồng: Trình dự án luật trước
quốc hội. Thông qua dự án ngân sách.

dưa leo dt. xch. dưa chuột.
dứa dt. A. Pineapple. Còn gọi là khóm hay thơm,
cây thấp, lá cứng cạnh có gai, trái nhiều mắt, trên
đỉnh có một chùm lá nhỏ.

dự bị đgt. ChuNn bị: Lớp dự bị hôn nhân.
dự chiến đgt. Tham dự và một trận chiến tranh.
dự định đgt. Có ý định sẽ làm việc gì: Dự định mua
nhà năm tới.

dừa dt. A. Coconut. Cùng họ với cau, thân cao và
thẳng, không cành hay nhánh, trái tròn lớn cùi trắng
nước vị ngọt: Ðất thiếu trồng dừa đất thừa trồng
cau (tng.) đgt. đphg. Đùn đNy việc phải làm cho
người khác: Em dừa việc dọn phòng cho chị.

dự đoán đgt. Đoán trước việc gì sẽ xảy ra: Dự đoán
sẽ có mưa ngày mai.
dự khuyết tt. Chưa chính thức, nhưng sẵn sàng
trám vào chỗ trống: Danh sách dự khuyết.
dự liệu đgt. Tính toán trước, lo liệu trước: Tôi đã
dự liệu mọi chuyện.

dừa xiêm dt. Dừa thân thấp, trái nhỏ, nước vị ngọt.
dừa nước dt. Cây thuộc họ dừa, mọc ở bùn ngập
nước ven sông, lá lớn dùng lợp nhà, buồng nhiều trái
nhỏ, có cùi trắng trong, ăn được.

dự luật dt. Viết ra sẵn hay dự thảo một đạo luật:
Quốc hội đang duyệt xét nhiều dự luật.

dựa dt. đph. Nhựa, mủ, chất dính tiết ra từ thân cây
hay trái cây: Dựa mít, dựa thông đgt. 1- Tựa vào cái
gì: Biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe
(tng.) 2- Mượn thế mạnh của người khác để làm
điều gì: Dựa hơi hùm vểnh râu cáo (tng.) 3- Nương
nhờ vào ai, trông cậy: Trai không vợ như chợ không
đình, sớm khuya đơn chiếc dựa mình nơi mô (cd.) 4Theo một điều gì đã có sẵn: Dựa theo tài liệu.

dự mưu dt. Mưu mô được sắp đặt từ trước: Hình
phạt với án tù chung thân cho kẻ giết người có dự
mưu.
dự phòng đgt. ChuNn bị để phòng hờ việc có thể
xảy ra: Trữ nước để dự phòng động đất.
dự thảo dt. Bản văn được thảo ra trước về điều gì
để mong được chấp thuận: Dự thảo luật cấm hút
thuốc nơi cộng cộng đgt. Viết ra trước hay thảo ra
một bản văn để trình bày trước một hội đồng về vấn
đề gì.

dựa dẫm đgt. Dựa vào, nhờ vả, ỷ lại: Hãy tự mình
làm đừng dựa dẫm vào ai.

dự thi dt. Tham gia vào một cuộc thi: Dự thi Thế
Vận Hội.

dưng đgt. đph. xch. dâng: Lể dưng hương tt. 1Người không có họ hàng hay bà con với mình:
Người dưng nước lã. Hơi đâu mà giận người dưng
(tng.) 2- Rảnh rỗi, không làm gì: Tháng tám ngồi
dưng, ăn cơm giả bữa (cd.).

dự trù đgt. Tính toán trước, lo liệu trước: Dự trù
tiền mua một ngàn viên gạch lát sân.
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dưng không trgt. Như chữ không dưng, bỗng
nhiên, khi không: Thế gian chẳng ít thì nhiều, dưng
không ai dễ đặt điều cho ai (cd.).

dược ph m dt. xch. Dược liệu.
dược sĩ dt. Chuyên viên về thuốc chữa bệnh có
bằng cấp được công nhận từ trường đại học.
dược thảo dt. Các loại thảo mộc có tính chất chữa
bệnh.

dứng dt. xch. dừng: Dứng phên chắc, vách mới
vững (tng.) đgt. Sáng lập, mới bắt đầu lập nên:
Dứng hội thiện được nhiều nguời giúp đỡ.

dưới dt. 1- Địa vị thấp, trái với trên: Kính trên
nhường dưới (tng.) 2- Vị trí thấp: Trên là trời dưới
là đất tt. Thấp: Cành dưới đỡ cành trên (tng.) trgt.
1- Có tính cách thấp: Trên trông xuống dưới trông
lên (tng.) 2- Ít hơn so với cái gì hay điều gì: Dưới
điểm trung bình.

dừng dt. Những thanh tre nứa đan ngang dọc,

trét đất làm vách hay để che phên, lá ngăn đôi
gian buồng: Tai vách mạch dừng đgt. 1- Làm
vách nhà: Dừng phên, dừng vách 2- Ngừng lại, đứng
lại: Dừng chân. Hỡi anh đi đường cái quan, dừng
chân đứng lại em than vài lời (cd.) tt. Ngưng, không
tiếp tục: Xe đò ghé lại trạm dừng.

dương dt. 1- Một trong hai thứ khí tạo ra vạn vật

theo lý thuyết phuơng Đông: Khí âm, khí dương,
Am thịnh dương suy (thng.) 2- Điện tích ngược

dửng dưng tt. 1- Lơ là, lãnh đạm, không cần quan
tâm: Bất bình cũng cứ dửng dưng. Cũng đừng liếc
xéo, cũng đừng cười khinh (cd.) 2- Lạt lẽo chán
ngấy, không thiết: Dửng dưng như bánh chưng
ngày tết? (tng.)

chiều với điện tích âm 3- Biển rộng: Thái Bình
dương 4-Tên một loại cây lá nhỏ tương tự như liễu:
đgt. Trưng ra, phô ra: Dương đông kích tây (thng.)
tt. 1- Lịch trái với âm lịch: Dương lịch 2- Chỉ tính
chất của số trên số không: Số dương 3- Thuộc về
nam tính: Thuốc bổ dương tráng thận.
dương bản dt. A. Slide film. Hình trên phim chụp
có màu sắc như mắt thấy.

dửng mỡ tt. Như chữ rửng mỡ, vui thú quá trớn,
động cỡn, (mắng nhiếc ai): Ăn no dửng mỡ (tng.).

dương cầm dt. A. Piano. Tên một loại đàn lớn, rất
nặng, có phím, rất phổ thông trên thế giới.

dựng đgt. 1- Tạo lập nên: Dựng nhà, dựng chùa,
dựng phông cảnh, dựng một vở kịch. Chùa làng
dựng ở xóm côi, sớm khuya hai buổi nghe hồi
chuông ngân (cd.) 2- Làm cho đứng thẳng: Dựng
cột cờ, dựng cây nêu, Ba mươi súc miệng ăn chay,
sáng ngày mồng một dựng cây trúc đài (cd.)

dương cực dt. Chỗ phát ra điện tích dương (thuộc
dây nóng).
dương danh đgt. Nổi tiếng: Dương danh hiển thân
(thng.).
dương dương đgt. Đắc ý: Dương dương tự đắc
(thng.).

dựng đứng đgt. nghb. Vu cáo, đặt điều: Chuyện
trong thư là hoàn toàn dựng đứng.

dương gian dt. Cõi thế: Dương gian làm sao âm
phủ làm vậy (tng.).

dựng tóc gáy tt. Rất sợ, sợ quá tưởng như tóc sau
gáy dựng đứng cả lên: Coi phim ma thấy muốn dựng
tóc gáy.

dương lịch dt. Lịch tính ngày, tháng, năm theo
.chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời.
dương liễu dt. Tên một loại cây có lá rũ dài xuống,
thường trồng gần mé nước để làm cảnh, hay được
gọi tắt là liễu.
dương mai dt. Tên một loại bệnh hay lây, cũng gọi
là giang mai hay tiêm la.
dương mắt đgt. Mở to mắt ra nhìn, trố mắt nhìn:
Dương mắt ếch (thng.).

dược dt. 1- khgd. Chỉ về thuốc chữa bệnh: Dược
khoa 2- Tên nói tắt của chữ “Đại Học Dược Khoa”:
Sinh viên dược.
dược học dt. Môn học về cách điều chế thuốc để
chữa bệnh.
dược khoa dt. xch. dược học
dược liệu dt. Nguyên liệu để chế thuốc chữa bệnh.
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dương oai đgt. Phô bày hay trưng ra vẻ uy thế: Cậu
cai nón dấu lông gà, ngón tay đeo nhẫn, mặn mà
dương oai (cd.).

chồng dì, tiếng kêu bằng dượng tình thì lãng lênh
(cd.).
dượt đgt. Tập cho quen và thành thạo: Dượt diễn
kịch.

dương thế dt. xch. dương gian.

dứt đgt. 1- Làm cho hết: Dứt đường qua lại (thng.)
2- Giật cho đứt, bứt: Dứt cây ai nỡ dứt chồi (tng.) 3Ngưng, ngừng, dừng: Ra về lụy ứa thấm bâu, nỗi
thương chưa dứt nỗi sầu lại vương (cd.).

dương tính dt. Tính khí phái nam, tính chất mạnh
mẽ tt. Có tính cách xác định, thường nói về kết quả
của sự khám nghiệm.
dương vật dt. Bộ phận sinh dục của giống đực.

dứt khoát tt. Không do dự hay lưỡng lự, có tính
cách quyết định: Đã trả lời dứt khoát là thôi việc.

dường trgt. Hình như, có lẽ: Một lời gắn bó tất
giao, mái sau dường có xôn xao tiếng người (K.).

dứt tình đgt. Làm hết tình nghĩa: Ra về nguyệt lặn
sao thưa, dứt tình tại bậu anh chưa tiếng gì (cd.).

dường ấy trgt. Chừng đó: Mấy lời tâm phúc ruột rà,
tương tri dường ấy, mới là tương tri (K.).
dường nào trgt. Bao nhiêu: Ruộng nương không ai
cầy cho, trâu bò, gà, lợn em lo dường nào (cd.).
dường như trgt. Hình như, có lẽ: Em nghe họ nói
mong manh, dường như họ biết chúng mình với nhau
(cd.).
dưỡng đgt. Nuôi nấng: Trẻ thì dưỡng cây già thì
cây dưỡng (tng.).
dưỡng dục đgt. Nuôi nấng, dạy dỗ: Ơn dưỡng dục
chưa thỏa tình báo bổ, nghĩa minh linh nguyện gắng
sức tài bồi (cd.).
dưỡng đường dt. Nơi dưỡng bệnh.
dưỡng khí dt. A. Oxygen. Khí ốc-xy, khí để sinh
vật thở.
dưỡng lão dt. Nơi chăm sóc người già đgt. Nghỉ
ngơi lúc về già: Tới tuổi phải dưỡng lão rồi.
dưỡng mẫu dt. Mẹ nuôi.
dưỡng nam dt. Con trai nuôi.
dưỡng nữ dt. Con gái nuôi.
dưỡng phụ dt. Cha nuôi.
dưỡng sinh dt. Phương pháp làm cho khỏe mạnh
đgt. Nuôi cho sống: Thưa rằng chút phận ngây thơ,
dưỡng sinh đòi nợ tóc tơ chưa đền (K.) tt. Có tính
cách làm cho khỏe: Bài thuốc dưỡng sinh.
dưỡng sức đgt. Giữ gìn sức lực.
dưỡng tử dt. Con nuôi.
dượng dt. 1- Cha kế, bố ghẻ: Chẳng thà ăn sắn ăn
khoai, không ở dượng ghẻ om tai láng giềng (cd.) 2Chồng của dì hay chồng của cô: Chồng cô với lại
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