
CHƯƠNG II 

Phân biệt CH và TR 

Tóm lược: Người miền Bắc thường không phân biệt khi phát âm các từ bắt đầu 
bằng chữ cái phụ âm kép “ch” và “tr” (phát âm gần giống nhau),  do đó khi viết 
dễ bị lẫn lộn. Thí dụ: phát âm“chương”(chương sách, văn chương) gần giống với 
“trương” (trương phình, chết trương),  khi viết thường bị lẫn lộn chữ nọ với chữ 
kia, lâu ngày thành quen. Sau đây là một số từ thường bị lẫn lộn: 

cha (ba, bố, tía, thân phụ, cha xứ, cha anh, cha chú, cha dượng, cha kế, cha ghẻ, 
cha ông… ) 

tra (gắn vào, ráp vào, lắp vào. Nêm, bỏ muối, nước mắm vào thức ăn). 

chà (cành cây khô, chổi chà, chà xát, chà đạp, cây chà là, người Chà-và, chim chà 
chiện, chề chà).   

trà (chè, trà đá, trà đường, trà đạo, trà tươi, ấm trà, nước trà, pha trà, hoa sơn trà, 
hoa trà mi, trà lúa sớm, trà con gái, trà trộn).  

chành (vựa, chành lúa gạo, trò chơi chi chi chành chành, chành ra ba góc (HXH), 
bụng chành ành, miệng chành bành, nhai chành chạch). 

trành (nghiêng ngả, con thuyền tròng trành trên sông nước). 

chòng (chòng ghẹo. nhìn chòng chọc). 

tròng (lòng, tròng trứng, tròng mắt). 

 
chuyền (chơi đánh chuyền, chuyền tay nhau tờ báo, chim chuyền cây, chuyền 
cành). 

truyền (truyền đạo, truyền điện, truyền giáo, truyền hình, truyền nhiệt, truyền nước 
biển, truyền lệnh, truyền thần, truyền thống, truyền thuyết, truyền tụng, tuyên 
truyền). 

chuyện (chuyện vặt, chuyện vui, chuyện cổ tích, nói chuyện trong lớp).  

truyện (truyện dài, có bố cục chặt chẽ, truyện ngắn, truyện ký, truyện tiểu thuyết, 
kinh truyện, truyện bằng thơ).  

chưng (chưng trứng, chưng cách thuỷ, chưng dầu mỏ, bởi chưng – tại vì - bánh 
chưng, chưng hửng). 



trưng (trưng bày, trưng chứng cớ, trưng binh, trưng cầu, trưng diện, trưng  khẩn, 
trưng thu, tượng trưng). 

chương (chương sách, chương trình, hiến chương, ngọc chương, văn chương). 

trương (trương biểu ngữ, trương buồm, trương cung - giương cung, trương phình, 
trương sình, trương (trang) giấy).   

chướng (chướng tai, chướng khí, chướng ngại, ngang chướng). 

trướng (tấm trướng điếu, trướng mừng thượng thọ, trướng huỳnh, trướng loan, 
bành trướng). 

cha 
- cha(ba, bố, tía, thân phụ, người đàn 
ông lấy vợ có con, người cùng với mẹ 
sinh ra mình - P. père, papa,  A. dad, 
father): Con có cha như nhà có nóc 
(tng.), cha con. Cha chung không ai 
khóc (tng.). Cha già con cọc (tng.). Cha 
già mẹ héo (tng.).  Cha nào con nấy 
(tng.). Cha sinh mẹ đẻ (thng.). Cha 
truyền con nối (thng.). Sẩy cha còn chú 
sẩy mẹ bú dì (tng.). Chú cũng như cha 
(tng.). Công cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy 
ra (cd.). 
- cha(giáo dân gọi các linh mục Công 
giáo – P.père, prêtre, Monseigneur, 
Évêque, A. priest, godfather): Cha cố 
(linh mục Công giáo cao tuổi), cha đỡ 
đầu (người cha tinh thần cho một em bé 
trong đạo Công giáo khi rửa tội – P. 
parrain,  A. godfather). Cha xứ (linh 
mục chính cai quản một xứ đạo Công 
giáo).  
- cha (thằng cha, tiếng gọi một người 
đàn ông thiếu sự kính trọng): Thằng cha 
đó là người không đàng hoàng. Cha 
căng chú kiết. 
- cha (tiếng gọi người đối diện với tính 

tra 
- tra (gắn vào, ráp vào, lắp vào - P. 
insérer, assembler,  mettre le manche, A. 
to insert, assemble): tra dao vào cán, tra 
cửa vào khung. Công tra cán cuốc năm 
đồng, Nàng không trả được, anh trả 
dùm làm quen (cd.). 
- tra (nêm, bỏ muối, nước mắm vào 
thức ăn - P. mettre du sel, A. to season, 
to flavour with): tra muối vào canh. 
- tra (tìm hiểu ý nghĩa của chữ - P. 
rechercher, étudier,  A. to look up, to 
study): tra cứu, tra sách, tra từ điển. 
- tra chân vào cùm (bị tù tội): Cờ bạc 
là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra 
chân vào cùm (cd.). 
- tra (dùng cực hình để bắt tù nhân nói 
ra điều cần biết - P. interroger torturant, 
A. to torture, to interrogate, to question): 
tra của, tra hỏi, tra khảo, tra tấn, tra 
vấn, tra xét, hậu tra, khảo tra. 
- tra (xem xét, tìm hiểu, kiểm điểm, 
canh phòng – P. enquêter, interroger,  A. 
to examine, to investigate): điều tra, 
kiểm tra, thanh tra, thẩm tra, tổng thanh 
tra, tuần tra (đi vòng vòng, xem xét 
canh phòng). 

- cá tra (cá nước ngọt, da trơn - A. 



cách thân mật hay quen biết): Thôi đi 
cha! làm gì mà lạ thế! 
-  cha anh (những người lớn tuổi hơn 
nói chung): Chúng ta phải tiếp nối thế 
hệ cha anh trong việc bảo tồn văn hoá 
Việt Nam. 
- cha chú (những người có tuổi hay 
ngang hàng với cha mẹ mình trong dòng 
họ). 
- cha dượng, cha kế, cha ghẻ (người 
chồng sau của mẹ ruột mình - P. second 
mari de la mère, A. stepfather).  
- cha ông (những người sinh ra ông bà 
cha mẹ mình): Thế hệ cha ông đã gìn 
giữ tiếng nói Việt Nam. 
-  cha chả (tiếng kêu khi ngạc nhiên): 
Cha chả! Khi không sao lại vậy! 
-  chết cha (tiếng kêu vì sợ  hay tiếng 
chửi): Chết cha, chúng nó kéo đến đông 
quá! 

-  chém cha (tiếng nguyền rủa): Chém 
cha cái số hoa đào (K), Chém cha cái 
kiếp lấy chồng chung (HXH). 

catfish). 

 

 

 

 

 
cá tra  (cat fish) 

 
 
 
 
 
 

 

chá 
- chá (chả nướng): “chá” có nghĩa là 
“nướng”, thích.  
- chá khoái  (HV. nghĩa là thịt nướng - 
P.sauter, rôtir, A. roast, broiling meat, 
barbecue):  khoái chá chính nghĩa là 
miếng thịt, miếng chả, đồ ăn ngon, 
nghĩa bóng là thích thú, nhiều người 
viết “khoái trá”, lâu ngày thành ra từ 
ngữ thông dụng. 

trá 
-trá (tráo, trá của giả, trá đôi hoa tai). 
- trá (rửa sạch, làm bóng như mới): trá 
vàng bạc. 
- trá (giả, dối gạt, lừa phỉnh - P. feindre, 
tromper,  A. to feign): trá hàng, trá 
hình, trá nguỵ, dối trá, điêu trá, gian 
trá, man trá, trí trá, xảo trá. 
- khoái trá  (HV khoái chá, thích thú). 

chà 
- chà (những cành cây khô, không lá, 
thả xuống ao hay chuôm cho cá đến ở): 
Thả chà cá mới ở ao (tng.), chổi chà. 
- chà (cọ xát vào nhau, làm cho tróc, vỡ 

 trà 
- trà (chè. Búp hoặc lá cây trà  đã chế 
biến phơi khô, để pha nước uống - P. 
thé, A. tea, tea plant): trà, cây trà, đồn 
điền trà, trà đá, trà đường, trà huế, trà 



hoặc nát ra - P. frotter,  A. to rub): chà 
xát (cọ mạnh nhiều lần để làm cho nhẵn, 
cho vụn ra hoặc để rửa sạch những vết 
dơ): Nước ngâm mà đậu chưa chà, lòng 
em thì muốn, mẹ cha chưa ừ (cd.). 
- chà (tiếng thốt ra khi ngạc nhiên): 
Chà! Giỏi quá! 
- chà đạp (chà và đạp, ý nói ức hiếp, coi 
thường - P.écraser sous le pied, 
maltraiter, A. to maltreat, to abuse, to 
handle roughly):  Chế độ này chà đạp 
lên quyền tự do căn bản của người dân. 
- chà là (một loại cây giống như cây 
cau, quả ăn có vị rất ngọt - P.dattier,A. 
date-palm). 
- Chà-và (chỉ những người Nam 
Dương, Mã Lai hay Ấn Độ có màu da 
ngăm đen, sống ở Việt Nam, do chữ 
Java là tên bán đảo Nam Dương): Chà 
Châu Giang. 
- chim chà chiện(chim nhỏ nhẩy hót 
ngoài đồng hoang) 
- chề chà(thong thả). 

tầu, trà tươi,  Trà dư tửu hậu (thng.), 
pha trà, hết tuần trà, trà đàm, trà lâu 
tửu quán, trà nước. 
- trà (cây cảnh cùng loại với cây trà, 
hoa đẹp màu trắng, hồng hay đỏ): cây 
sơn trà, trà mi. 
- trà đphg. (gom lại những cây cùng 
loại để trồng cùng lúc, như vậy sẽ thu 
hoạch cùng thời gian. Lứa cây trồng): 
Trà lúa sớm, trà khoai muộn.  
- trà đphg. (lứa tuổi): Lỡ trà con gái. 
Xấu như ma cũng thể trà con gái (tng.) 
(NL). 

- trà trộn  (chen lẫn vào đám đông với 
ý xấu - P. mélanger, mêler, A. to 
mingle): Coi chừng  tên móc túi trà trộn 
trong đám đông. 

- trật trà trật trưỡng(nghiêng ngả, 
không vững): Ông ta uống rượu say, 
nên đi trật trà trật trưỡng (LVĐ). 

chả 
- chả (món ăn làm bằng thịt được xay 
nát, sau đó ướp gia vị, rồi đem chiên 
hoặc hấp hay nướng - P. hâchis frit, 
pâté,A.a pie, meat pie): Cơm trắng ăn 
với chả chim, Chồng đẹp vợ đẹp những 
nhìn mà no (cd.) 
- chả giò (nem rán.  Món ăn gồm tôm, 
cua, củ đậu, miến được cuốn trong bánh 
tráng và chiên lên -  P.pâté de porc, A. 
meat roll). 
- chả (chẳng): chả ra gì, chả dám  đâu, 
chả sợ. 
- chả trách (không trách, thảo nào, hèn 
chi):  Anh ta lười quá, không chịu làm 
việc, chả trách nghèo. 

trả 
- trả (chim nhỏ chuyên bắt cá, lông 
xanh biếc, mỏ thẳng nhọn): lông chim 
trả. 
- trả (đưa lại cái đã vay mượn, hoàn lại 
- P. payer, restituer, rendre,  A. to give 
back, to return): trả nợ, trả sách cho thư 
viện. 
- trả (đáp lại tương xứng với điều người 
khác đã làm đối với mình): trả ơn, trả 
lễ, trao trả, trả ân, trả bữa, trả của, trả 
lãi, trả lời, trả bài. 
- trả (trả giá, nói tắt): Thách cả trả nửa 
(tng.). 
 
- trả thù (chống trả, trả đũa, trả miếng). 



- xương chả vai (bả vai). 
- nói chả chớt (nói không rõ vì có tật ở 
lưỡi).  

 
 

chã 
- chã(tiếng đệm):bã chã, lệ rơi lã chã. 
- chã (không chịu): Em chã! 

trã 
- trã(nồi rộng miệng để kho nấu): Trã 
xôi. 
- trã(một loài chim): Chim trã trẹt. 

chạ 
- chạ (Vạn. Phường nghề): chung chạ, 
hàng chạ, hợp chạ. 

trạ 
(không viết trạ, viết chạ). 

 

chác 
- chác(chuốc lấy, cầu lấy, lấy): đổi 
chác, chia chác, kiếm chác, tráo chác.  
Mặc ai chác lợi mua danh, miễn ta học 
đặng đạo lành thì thôi (cd.). 
- chác (mất, mẻ đi một miếng): chém 
chác đầu. 

trác 
- trác (bàn gỗ). 
- trác (cao, đứng thẳng), 
- trác táng (ăn chơi hư đốn). 
- trác tuyệt (vượt trội, hơn mức 
thường): Ý thơ trác tuyệt. 
- tổ trác(bị trục trặc, lộ điều muốn dấu, 
không êm xuôi): Hát bằng đĩa, nhưng 
máy hư. Đúng  là bị tổ trác! 

chạc  
- chạc (nhánh cây mọc ngang). 
- chạc (một đoạn dây ngắn để cột): Cột 
dây chạc.  
- chạc nai (gạc nai, nhánh cây moc chìa 
ra như gạc nai). 
- chạc (ăn ké, khỏi trả tiền): Ăn chạc. 
- chạc (tiếng động nghe chát chúa): 
Đêm ngủ không được, tiếng chàng chạc 
liên hồi nổi lên, nghe điếc tai. 
- chạc (chắc chắn, đàng hoàng): Chững 
chạc. 

trạc 
- trạc(đồ đan bằng tre để khiêng đất). 
- trạc (cái chiêng, chuông nhỏ). 
- trạc(tầm tuổi – P. environ, de l’âge de, 
A. about, around): chúng nó cùng trạc 
mười tuổi. 
- trợn trạc (mắt trợn trừng nhìn dáo dác 
của kẻ say rượu): Mắt nhìn trợn trạc. 
 
 

chách 
- chách (một chiếc, một con): Một 
chách gà. 
- chách (tiếng kêu): Vỗ đùi kêu chanh 
chách. 
- lách chách (tiếng sóng vỗ nhẹ vào đá). 

trách 
- trách(nồi đất rộng miệng): Trách nhỏ 
hơn cái trã dùng để  kho cá. 
- trách (quở, bắt lỗi - P.  réprimander, 
A. to blame, put the blame on): trách 
móc, trách vấn, chê trách. 



 
 
 
 
 

chạch 
- chạch (một loại cá nước ngọt trông 
giống như con lươn nhưng ng
có vây - P. espèce d’anguille
eel): Cá chạch. Ðừng chê lươn ng
tham chạch dài (tng.).  

chạt 
- chạt (âm thanh, tiếng kêu
chạt. 

chai 
- chai (đồ đựng chất lỏng bằng thuỷ tinh 
hoặc nhựa, có phần trên nh
dưới - P. bouteille, A. bottle): 
- chai (một loại keo để trát thuyền hay 
gàu múc nước):  Gàu lành ai l
chai (tng.). 
- chai (một loại cá có mình d
bị lệch qua một bên):  Th
miệng, chê chai lệch mồm (tng.),
- chai(chỉ da bị sần và cứng do cọ xát 
nhiều - P. cor, durillon, A. callous). 
- chai (đất không còn màu m
chai cứng. 
- chai  (không biết xấu hổ ha
ra): Mắng thế mà mặt cứ chai ra, chai l
(không biết sợ), chai mặt 
xấu hổ), chai đá, chai sạn. Mặt chai 
mày đá (tng.). 

chái 
- chái (gian nhà được nối ra từ căn nh
chính - P. appentis,  toits latéraux de la 
maison, A. pentice, penthouse): 

- trách (phận sự, việc đ
phải làm):  trách nhiệm, chuy
trọng trách, chức trách. 

ớc ngọt trông 
ư con lươn nhưng ngắn hơn và 

spèce d’anguille, A. small 
ê lươn ngắn mà 

trạch 
- trạch (nhà ở): gia trạch
trạch điền. 
- trạch(đầm rậm cỏ cây
Trạch. 
- trạch(lựa chọn): tuyển trạch
- trạch(loại thuốc): trạch lan

tiếng kêu): Búa đánh 
trạt 

- trạt (rất là): cỏ mọc dày 
trạt. 

ồ đựng chất lỏng bằng thuỷ tinh 
ên nhỏ hơn phần 

. bouteille, A. bottle): Ve chai. 
ột loại keo để trát thuyền hay 

Gàu lành ai lại trét 

ình dẹp và mồm 
Thờn bơn méo 

ệch mồm (tng.), 
ứng do cọ xát 
. callous).  

òn màu mỡ): Đất 

ết xấu hổ hay nhục, trơ 
ặt cứ chai ra, chai lì 

ặt (không biết 
ạn. Mặt chai 

trai 
- trai (một loại sò có ngọc
perlière, perle, A. pearl oyster
trai. 
- trai (một loại rau): Rau trai
- trai (phòng đọc sách)
phòng, thiền trai, 
- trai (con trai - P. garçon
- trai (lẳng lơ):Trai lơ. 
- trai giới  (trai  đàn). 
- mũ lưỡi trai (cát-kết,mũ có v
mắt – P. casquette. A. cap).
 

 
mũ lưỡi trai (cap)

ợc nối ra từ căn nhà 
toits latéraux de la 

, penthouse): Nhà 

trái 
- trái (quả -  P. fruit, A. fruit): 
trái cấm, trái chôm chôm. 
- trái (không thuận theo, ng

ận sự, việc được giao phó 
ệm, chuyên trách, 

ia trạch, thổ trạch, 

đầm rậm cỏ cây): đầm Dạ 

uyển trạch, trạch cử. 
rạch lan, trạch tả. 

ỏ mọc dày trạt, dính 

sò có ngọc - P. huitre 
. pearl oyster): Ngọc 

au trai. 
): thư trai,trai 

garçon, A. boy). 

ết,mũ có vành che 
. cap). 

trai (cap) 

. fruit): trái cây, 
 

ận theo, ngược lại): trái  



ngói ba gian hai chái. 
 
 

ý, trái lời dặn,làm trái ý, việc làm trái 
với pháp luật, 
- trái (ngược với lẽ phải): Phân rõ phải 
trái đúng sai, trái chứng, trái cựa, trái 
khoáy, trái lại. Phải duyên phải kiếp thì 
theo, Trái duyên trái kiếp như kèo đục 
vênh (cd.). 
- trái(không bình thường): Nắng mưa 
trái tiết. 

- bên trái (bên tả, phía ngược với tay 
phải - P. à gauche, A. left, on the left): 
Không lái xe bên trái. Trai bên trái, gái 
bên mặt (tng.). 
- lên trái (đậu mùa - P.variole, A. small 
pox): trồng trái, lên trái (lên đậu). 
- trái (nợ - P.dette, A. debt, bond): trái 
chủ, trái khoản, trái phiếu. 
- trái đất  (địa cầu - P. la terre, le globe 
terrestre, A. earth): Trái đất hình cầu, 
hơi phình ra ở hai đầu. 

chài 
- chài(lưới có gắn những cục chì nặng, 
dùng bắt tôm cá - P. filet, pêche,  A. 
fishing net): chài lưới, thuyền chài, 
phường chài. Cha chài mẹ lưới  con câu 
(cd.). 
- chài(dùng bùa ngải để dụ dỗ, lừa 
người khác): Mồi chài. 
- chài chân (thóc gạo đổ đống, phía 
chân chài ra): Đừng để đống gạo chài 
chân. 
 
- chim thằng chài (một loài chim bắt 
cá). 

trài 
- trài(trải ra, lợp nhà):  Trài ngói, Nhà 
anh cột gỗ kèo tre, trên thì trài ngói, 
dưới che mành mành (cd.). 
 

 
cái chài (fishing net) 

 

chải 
- chải (dùng lược hay bàn chải đưa qua, 
đưa lại hoặc từ trên xuống để làm cho 

 

trải 
- trải (đã từng qua, từng thử mùi): từng 
trải, trải mùi, trải gió dầm mưa. Trải 



mượt tóc - P. peigner, brosser, A. to 
comb, brush): Sắm cho em đôi lược chải 
đầu, cái ống đựng sáp vuốt đầu cho xinh 
(cd.).Tóc quăn chải lược đồi mồi, Chải 
đứng chài ngồi quăn vẫn còn quăn (cd.). 
Bàn chải đánh răng. 
- chải chuốt (làm điệu, làm đẹp): Nhác 
trông thấy bóng anh qua, Hình dung 
chải chuốt thật là xinh sao (cd.). 
- bươn chải (lặn lộn, xông pha để vươn 
lên trong cuộc sống). 

bao sương tuyết không già, Từng quen 
mặt với sơn hà xưa nay (cd.). 
-  trải đời  (từng trải việc đời, có nhiều 
kinh nghiệm ở đời – LVĐ): Một tay trải 
đời (LVĐ). 
- trải (giải, mở rộng ra phủ trên mặt 
phẳng):Trải chiếu. 
- trải  (thuyền nhỏ và dài trong cuộc 
đua): Bơi trải. 
- trải, (tiếng đệm): trống trải, trang trải. 

chãi 
- chãi (tiếng đệm): Vững chãi. 
 
 

trãi 
- trãi(tiếng đệm, tên người): Trãi quan, 
Nguyễn Trãi. 
- trãi (tên một loài thú hoang đường, 
trông giống con dê mà có sừng 
(HVTĐ). 

chại   
(không viết chại). 

 
 

trại   
- trại (nhà lớn dành cho lính ở, nhà làm 
tạm): trại lính,trại nhập ngũ, trại gia 
binh, trại giam, cắm trại, trại hè. 

chám 
- chám(ghi dấu, đánh dấu, ghi cho nhớ - 
LVĐ): Chám trán (tù nhân bị chám vào 
trán). 
 
 
 

trám 

- trám(một loại cây rừng rất cao, trái 
hình nhọn hai đầu, phình ra ở giữa, để 
khô có vị ngọt, dầu cây trám dùng trét 
chỗ hở của ván thuyền - P. canari, 
A.canarium): Trái trám (trái cà-na) 
hình thoi. Hình quả trám. 



chàm 
- chàm (một loại cây có lá nhỏ nh
me hình bầu dục, màu xanh th
dùng  để nhuộm vải): màu chàm
nhúngchàm, Mặt xanh nh
(tng.).  
- Chàm (một dân tộc thiểu số ở miền 
Trung Việt Nam, Chiêm Thành): 
Chàm. 
- chàm nhàm (bày bừa ra). 
- vết chàm (vết bớt, vết xanh hay đỏ 
trên da do bẩm sinh). 
- bệnh chàm  (bệnh viêm da 
eczéma, A. eczema. Triệu chứng gồm 
có những mảng đỏ ở trong da v
Đôi khi cũng có những mụn n

bệnh chàm (h. trên internet

chảm   
(không  viết chảm

chạm 
- chạm (đụng nhẹ vào, rờ nhẹ v
- chạm (chập vào nhau): Ch
hoả hoạn. 
- chạm (khắc hoặc đục vào g
loại để tạo thành hình tượng): 
(làm cho một hình tượng nổi l
một bề mặt), chạm trổ (đục đẽo, khắc 
một cách tỉ mỉ để tạo ra 
tượng trên một bề mặt). 
- chạm mặt (gặp mặt nhau một cách bất 
ngờ): Chạm trán.   
- chạm ngõ (lễ coi mắt): Nhà trai đ
nhà gái ngỏ ý xin phép cho đôi trai gái 
được tìm hiểu nhau. 

ột loại cây có lá nhỏ như lá 
àu xanh thẫm, được 

àu chàm, tay 
ặt xanh như chàm đổ 

ột dân tộc thiểu số ở miền 
êm Thành): dân 

 
ết bớt, vết xanh hay đỏ 

êm da - P. 
ệu chứng gồm 

ững mảng đỏ ở trong da và ngứa.  
ũng có những mụn nước). 

 
n internet) 

tràm 
- tràm (cây vỏ trắng xốp, lá nhỏ th
gỗ dùng làm cừ khó bị mục, nhựa ở vỏ 
dùng trét khe hở vỏ thuyền, th
và thân non có tinh dầu):  
trái tràm, dầu tràm, củi tr
- tràm (xảm thuyền). 
- vú dậy(nổi) trái tràm. 
- mối tràm khắp cột. 

trái tràm (h. trên intermet
 

rừng tràm (h. trên internet).

ảm). 
trảm 

- trảm (chém, chặt đứt l
tiền trảm hậu tấu. 

ờ nhẹ vào).  
Chạm điện gây 

ào gỗ, đá, kim 
ợng): chạm nổi 

ợng nổi lên trên 
ục đẽo, khắc 

ột cách tỉ mỉ để tạo ra những hình 

ặp mặt nhau một cách bất 

Nhà trai đến 
ỏ ý xin phép cho đôi trai gái 

trạm 
- trạm (nhà, nơi bố trí dọc đ
làm nhiệm vụ nào đó): tr
kiểm soát, trạm xá, trạm dịch
- trạm (cơ sở của một số c
chuyên môn đặt ở địa ph
bưu điện, trạm kiểm lâm.
 
 
 

 
 

ỏ trắng xốp, lá nhỏ thơm, 
ừ khó bị mục, nhựa ở vỏ 

ở vỏ thuyền, thùng, lá 
ầu):  rừng tràm, 

ủi tràm. 

 

 
h. trên intermet). 

 
h. trên internet). 

ặt đứt lìa): xử trảm, 

ố trí dọc đường để 
trạm gác, trạm 

trạm dịch, 
ở của một số cơ quan 
ặt ở địa phương): trạm 

 



- chạm nọc (nói ra tật xấu cho chính 
người ấy nghe): Nghe nói chạm nọc, nó 
nổi đoá lên liền. 
- chạm súng (hai phe đánh nhau bằng 
súng đạn). 
- chạm vai (gặp nhau): Bây giờ nàng đã 
nghe ai, Gặp nhau ghé nón chạm vai 
chẳng chào (cd.). 

chan 
- chan (đổ hoặc múc canh vào chén 
cơm): Cơm nguội chan canh (tng.). 
- chan chát (hơi có vị chát, âm thanh 
tựa như khi hai vật kim loại va mạnh 
vào nhau): Đối đáp chan chát nghe phát 
khiếp. 
- chan chứa (tràn đầy, rất nhiều, lai 
láng): chan chứa tình người. 
- chan hoà (tràn đầy): Ai buồn ai khóc 
thiết tha, Tui vui tui cũng chan hoà giọt 
châu (cd.). 
 

tran 
- tran (bệ xây cao để thờ hoặc để xếp 
sách vở): Lập tran thờ. 
 
 
 

chán 
- chán (không thích nữa): Ngồi lâu 
chóng chán (tng.). Chuyện kể nghe thấy 
chán, chán mắt, chán ngán, chán  ngấy, 
chán phè.  
- chán chết (không hay, không còn thú 
vị): Trò chơi này chán chết.  
- chán chê (không còn hứng thú, luyến 
tiếc nữa): Ăn đã chán chê rồi. 
- chán chường (buồn phiền, không tha 
thiết nữa).  
- chán tai (không muốn nghe nữa vì đã 
nghe quá nhiều lần).     
- chán ăn (không muốn ăn vì mệt mỏi 
hoặc bịnh tật).  
- chán đời (không tha thiết gì đến cuộc 
sống): Kẻ chán đời.  
- chán nản (cảm thấy nản).   

trán 
- trán (phần trên của mặt từ chân tóc 
đến lông mày):  vầng trán rộng, trán 
nhiều nếp nhăn, trán cao, trán gồ (gồ 
= nổi lên cao, gồ ghề - LVĐ, KTTĐ. 
đng. dô, nhô ra trước: trán dô -  NNY). 
 
 

 
cái trán (forehead) 



- chán ghét (ghét bỏ không thích). 
- chán vạn (nhiều lắm, thiếu gì):  Trăm 
người bán chán vạn người mua (tng.). 

chàn 
(không viết chàn). 

 

tràn 
- tràn (nhiều chất lỏng hay nước, cao 
quá bờ hay miệng chén nên trào ra): 
dầu hôi tràn miệng chai, nước trà tràn 
miệng chén, nước lũ  tràn vào ruộng. 
- tràn lan, tràn trề (lan rộng ra, rất 
nhiều): cỏ mọc tràn lan, tràn trề hy 
vọng. 
- tràn(đồ đan thưa bằng nan tre để đặt 
bún hay bánh tráng lên phơi khô): tràn 
bún, tràn bánh tráng. 
- tràn (đphg. kho hàng, nhà kho): tràn 
lúa, tràn ngô. 

chản  
(không viết chản). 

 

trản 
- trản(cái chén nhỏ): Cái chén nhỏ còn 
gọi là ngọc trản. 

chạn  
- chạn (so sánh vóc dáng, sức mạnh của 
gà chọi):  Hai con gà chọi này cùng 
chạn. 
- chạn (tủ nhiều ngăn, che lưới và kê 
bốn chân trên bát nước ngăn ruồi, kiến, 
dùng để giữ thức ăn): Ở rể như chó nằm 
gầm chạn (tng.). 
 - chạn bát  (chạn, để thêm bát đĩa): 
Ngay lưng như chó trèo chạn (tng.). 

trạn  
(xch. chạn). 

 
 
 

chang 
- chang  (bằng nhau, đồng đều, chia 
đều): Chang bài tam cúc cho đều, lúa 
mọc chang đồng. 
- chang chang (chỉ nắng khắp nơi, rất 
nóng. Nắng gắt - P. chaleur avec soleil 
aveuglant, A. scorching sun): Nắng 
chang chang. Mây kéo xuống bể thì 

trang 
- trang (trương. Một mặt của tờ giấy 
trong sách, vở, báo - P. page d’un livre, 
A. page of a book): trang sách, sách dày 
400 trang, trang đầu, trang trong. 
- trang  (tiếng để so sánh, cùng cỡ, lứa, 
trạc): trang bạn, trang lứa. 
- trang (mẫu đơn, loài cây cùng họ với 



nắng chang chang, Mây kéo lên ngàn 
thì mưa như trút (cd.). Ngày nào trời 
nắng chang chang, Mẹ con kiếm củi đốt 
than no lòng (cd.). 
 
 
 
 

cà phê, hoa  mọc thành cụm ở ngọn 
cành, màu trắng, đỏ, hoặc vàng): Bông 
trang(hoa mẫu đơn). Gió đưa gió đẩy 
bông trang, Bông búp về nàng, bông nở 
về anh (cd.). 
- trang (tiếng đặt trước những danh từ 
chỉ người có tài, đức): trang nam nhi, 
trang hào kiệt, trang đài các. 
- trang (trộn, đảo, cào cho đều): Trang 
thóc khi phơi cho khô đều, dụng cụ gồm 
một mảnh ván lắp vào một cái cán, dùng 
để trang thóc). 
- trang trải (đã trả xong món nợ, trả 
dứt, đã thu xếp ổn thoả): Trang trải nợ 
nần.     
 - trang tráng  Nợ tang bồng trang 
tráng vỗ tay reo (N.C Trứ), 
- trang đài  (chỗ ở của người phụ nữ 
quyền thế xưa). 
- trang trại(nơi đất rộng, trồng nhiều 
cây, nhiều nhà ở): trại sản xuất nông 
nghiệp lớn, trang chủ, trang đinh, trang 
điền, gia trang, trang trại. 
- trang  (quần áo, làm đẹp, trang bị): 
trang điểm, trang phục, trang sức, hành 
trang, quân trang, cải trang, giả trang, 
nguỵ trang, y trang, khẩu trang. 
- trang nhã (đàng hoàng, lịch sự). 
- trang nghiêm  (trang trọng, nghiêm 
chỉnh). 
- đoan trang (đàng hoàng, nghiêm 
chỉnh). 
- trang trí(bày biện). 
- nghĩa trang (nghĩa địa, nơi 
chôn người chết). 

cháng 
- cháng  xch. choáng. 
- cháng vángxch. choáng váng. 
- cháng hai (nhánh cây chẻ hai) - P. les 

tráng 
-tráng (người con trai khoẻ mạnh):  
tráng niên,tráng sĩ, tráng kiện, hùng 
tráng. 



branches largement écartées, A. crotch, 
Y shape: Leo lên cháng hai cây ổi ngồi. 
 
 
 

-tráng (giội nước cho sạch -  P. rincer, 
A. to rinse): tráng bát, tráng ly. 
- tráng (đổ bột hay nghiêng chảo để 
làm thành một lớp mỏng): tráng bánh 
cuốn, tráng trứng,  bánh tráng. 
- tráng (phủ một lớp mỏng khắp bề 
mặt): tráng gương, tráng men. 
- tráng lệ  (đẹp hùng vĩ – P. 
grandiose,splendide,majestueux,  A. 
splendid). 
- tráng miệng (dùng ít trái cây hay đồ 
ngọt sau bữa ăn - P. dessert, A. 
dessert). 

chàng 
- chàng (tiếng để gọi người đàn ông còn 
trẻ): Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt 
(CPN), 
- chàng (tiếng mà người con gái gọi 
người mình yêu): Chàng đi cho thiếp 
theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng 
thiếp cam (cd.). 
- chàng (đồ dùng giống như cái đục của 
thợ mộc nhưng lưỡi mỏng và có bản lớn 
hơn):  Tay cưa rồi lại tay chàng, Xoi 
bào, đục đẽo xênh xang cả ngày (cd.). 
- chàng bè (tên một loại chim nước khá 
to, thuộc họ bồ nông). 
- chàng hàng (người hàng xóm vờ nhận 
là bà con, tuy không thân lắm): bà con 
chàng hàng (thng.). 
- chàng hảng (đứng hoặc ngồi với hai 
chân hơi giạng ra. Giạng háng - P. 
écarter les jambes, A. to straddle):  Con 
gái không ngồi chàng hảng như thế. 
- chàng hiu  (tên một loại ếch nhái, ốm, 
bốn chân thật dài - P. rainette, A. a kind 
of tree frog): Chàng hiu còn gọi là chẫu 
chàng, chẫu chuộc. 
- chàng ràng (đi lại quanh quẩn  một 

tràng 
- tràng (hạt hay hoa cùng loại xâu vào 
hoặc buộc vào với nhau): Tràng hạt, 
tràng hoa. 
- tràng (những âm thanh phát ra liên 
tiếp): tràng pháo, tràng súng liên 
thanh. 
- tràng (vạt trước của áo dài - KTTĐ. 
Cũng được hiểu là cổ áo dài - Hoàng 
Tuấn Công):  Áo cứ tràng, làng cứ xã 
(tng.). Áo rách thì giữ lấy tràng, Đủ 
đóng đủ góp với làng thì thôi (cd.). 
- đạo tràng (đàn tràng  của đạo, công 
việc bày biện cúng tế theo một đạo 
giáo). 
- dã tràng (con còng ở  trong cát bãi 
biển): Dã tràng xe cát Biển Đông, 
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì 
(cd.). 
- trễ tràng  (trễ nói chung): Ngọn cờ 
ngơ ngác, trống canh trễ tràng (K). 
 



chỗ làm vướng bận người khác): Chợ 
chiều nhiều khế ế chanh, Nhiều con gái 
lạ nên anh chàng ràng (cd.). 

chảng  
- chảng (mở rộng, bẹt ra): con trâu 
chảng sừng, To lớn tổ chảng. 
 

trảng 
- trảng (bằng phẳng trống trải. Nơi chỉ 
có một loại đá hay một loại  cây): 
Đứng trảng một mình (LVĐ), trảng 
Bàng, trảng Cát, trảng Táo. 

chạng 
- chạng vạng (nhá nhem tối, khi mặt 
trời vừa mới lặn): trời đã chạng vạng, 
chạng vạng tối. 
 

trạng 
- trạng (người đỗ đầu khoa thi đình 
thời xưa): Trạng nguyên. 

- trạng(cảnh tượng hay dáng bộ bên 
ngoài): trạng huống,  trạng  thái, tâm 
trạng, tình trạng, thực trạng. 

- trạng sư  (luật sư). 

chanh  
- chanh (một loại cây cùng họ với cam 
quít, trái chua - P. citron, citronnier, A. 
lemon tree):  Chẳng chua cũng thể là 
chanh, chẳng ngọt cũng thể cam sành 
chín cây (cd.).  
- chanh chua (đanh đá, chua ngoa): Ra 
về lòng lại dặn lòng, chanh chua chớ 
phụ, ngọt bòng chớ ham (cd.). 
 

tranh 
- tranh (gianh, cỏ gianh hay cỏ tranh, 
tấm kết bằng cỏ tranh, rạ để lợp nhà - 
P. paillote, chaumière, A. thatch):  Nhà 
tranh vách đất,  túp lều tranh, cắt rạ 
đánh tranh. 
- tranh (giành lấy, giành với kẻ khác 
để hơn người- P. lutter, rivaliser, 
concurrir, A. to compete, to contest, to 
struggle): tranh công, tranh giải vô 
địch, tranh biện, tranh cãi, tranh chấp, 
tranh cử, tranh quyền, tranh tụng. 
- tranh (tìm cách làm nhanh hơn người 
khác): Tranh nhau mua hàng. 
- tranh ảnh (tác phẩm hội hoạ, ảnh 
nghệ thuật): tranh phong cảnh, tranh 
Tết, tranh cổ, đẹp như tranh. Trưng 
bày tranh ảnh. 

chánh  
- chánh (người đứng đầu - P. chef, 
principal, A. chief): chánh sở, chánh án 

tránh 
- tránh (dời sang một bên để không 
làm vướng lối đi, để khỏi đụng vào 



(thẩm phán đứng đầu một phiên toà xử 
án), chánh chủ khảo (người đứng đầu 
chịu trách nhiệm việc chấm thi trong 
một kỳ thi), chánh sở (người đứng đầu 
một sở), chánh sở mật thám, chánh sứ 
(người đứng đầu đoàn đi sứ qua nước 
ngoài thời xưa), chánh văn phòng 
(chứcvụ của người đứng đầu văn phòng 
của một bộ). 
- chánh (chính trực, ngay thẳng): Cải 
tà quy chánh (tng.). 
- chánh toà (nhà thờ lớn, nơi có toà 
tổng giám mục của đạo Công giáo): nhà 
thờ Chánh Toà Sài Gòn.  
- chánh xứ (linh mục chính, đứng đầu 
một giáo xứ Công giáo). 

nhau - P. éviter, s’échapper, A. to move 
aside, to keep out of, to avoid):  Đứng 
tránh sang bên đường cho xe đi.  Hai 
xe tránh nhau. 
- tránh (lánh không gặp hay tiếp xúc): 
Tránh không cho gặp, tránh mưa, tránh 
đòn, quay đi để tránh cái nhìn, tránh 
mặt, tránh tiếng. 
- tránh (không muốn làm vì nghĩ việc 
đó không tốt): tránh lãng phí, tránh 
những hy sinh không cần thiết. 
- tránh (giữ không làm điều gì đó): 
Tránh nói xấu người khác. 

chành  
- chành (vựa chứa): chành lúa, chành 
gạo. 
- chành (trò chơi của trẻ nhỏ): Chi chi 
chành chành, cái đanh thổi lửa, con 
ngựa chết trương, ba vương ngũ đế, dắt 
dế đi tìm, ú tim... ập (đồng dao). 
- chành (kéo rộng ra): Chành ra ba góc, 
da còn thiếu, Khép lại đôi bên thịt vẫn 
thừa (HXH). 
- chành ành (chình ình): nằm chành 
ành giữa nhà. Cái bụng chành ành.  
- chành bành (mở rộng ra, bẹt ra, dang 
ra): Nói nhiều, cái miệng chành bành. 
- chành chạch (miệng lúc nào cũng cử 
động): Ăn chành chạch luôn miệng. 
- chành chạnh (vuông vức): Bánh 
chưng gói khéo,vuông chành chạnh.  

trành 
- trành (nghiêng ngả, con thuyền tròng 
trành trên sông nước). 
- trành (nghiêng về một bên vì mất 
thăng bằng - LVĐ): thuyền trành, tròng 
trành. 
Tròng trành như nón không quai, Như 
thuyền không lái như ai không chồng 
(cd.). 
 

chảnh  
- chảnh (kiêu, làm cao - LVĐ): chảnh 
chẹ (chua ngoa, kiêu kỳ).  
- chảnh hoảnh (tỉnh táo): Mới ngủ dậy 
mà coi bộ chảnh hoảnh quá nhỉ.  

trảnh 
(không viết trảnh). 

 
 



chạnh  
- chạnh (cảm động, thoáng gợi lên cảm 
xúc buồn): Chạnh thương chạnh nhớ 
chạnh sầu, Vì ai nên nỗi cho trầu xa 
cau? (cd.).  
- chạnh (xúc động): chạnh lòng. Đêm 
khuya ngồi dựa gốc bòng, sương sa gió 
lạnh chạnh lòng nhớ anh (cd.). 

trạnh 
- trạnh (một loại rùa biển): con trạnh,  
trạnh cầy. 

 
con trạnh (sea turtle) 

chao  
- chao (món ăn làm bằng đậu hũ muối 
với ớt, để lên men): tương chao, hũ 
chao. 
- chao (chụp đèn dầu có hình nón cụt):  
chao đèn. 
- chao (nghiêng qua, lại, mất thăng 
bằng): chao đảo, chao động (lắc lư, dao 
động). 
- chao ôi (tiếng than khi bị xúc động): 
Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, 
chao ôi bỏ chùa (cd.). 

trao 
- trao (đưa tay, chuyển đến):  trao tiền, 
trao thư, trao quyền, trao nhiệm vụ, 
trao tay, trao trả. 
- trao đổi  (đưa vật này lấy  vật khác). 
- trao tráo (mắt mở to nhìn): Thằng bé 
mở mắt nhìn trao tráo, không chịu ngủ. 
 

cháo 
- cháo (món ăn bằng gạo nấu lỏng): Ăn 
cháo để gạo cho vay (tng.), cháo gà 
(món cháo nấu với nước luộc gà và thịt 
gà), cháo lòng  (cháo nấu với lòng heo). 

tráo 
- tráo (đánh đổi để lừa dối): Tráo của 
xấu lấy của tốt, tráo chác, tráo trở, 
tráo trợn, tráo trưng (trưng tráo). 

chào 
- chào (lời nói bày tỏ sự thân thiện hoặc 
kính trọng): Lời chào cao hơn mâm cỗ 
(tng.), chào đón (hân hoan đón rước), 
chào hỏi (hành động thân thiện và cởi 
mở), chào mừng (đón tiếp một cách hân 
hoan), chào hàng (mời mọc và giới 
thiệu món hàng). Bán rao chào khách 
(tng.). 
- chào cờ (hành động đứng nghiêm và 
hát quốc ca). 
- chào đời (mới sinh ra khỏi lòng mẹ). 
- chào mào (một loại chim có nhiều 

trào 
- trào (triều): đại trào, lâm trào, hồi 
trào, thoái trào. 
- trào (chảy tràn ra, dâng lên quá 
miệng của vật đựng - P. déborder, 
bouillir,  A. to overflow, to flow):  nước 
sôi trào, nước mắt trào ra. 
- trào (cuộn dâng lên một cách mạnh 
mẽ):  Sóng biển trào lên,  uất ức trào 
lên tận cổ. trào đờm, giận trào gan (sôi 
gan), tức trào máu (hộc máu). 
- trào (chế nhạo răn đời -LVĐ): trào 
lộng, trào phúng (P. humeur, A. 



màu sắc, đỉnh đầu có mào lông dựng 
đứng). 
 

 

humour), thơ  văn trào phúng (để châm 
chích, chê bai hay chế giễu cái dở, rởm 
đời): Tự trào. 
- trào lưu (triều lưu, khuynh hướng 
của người đời  - HVTĐ. Luồng tư 
tưởng một thời nhiều người theo- P. 
vogue, courant, A. trend, stream): theo 
trào lưu. Trào lưu văn chương lãng 
mạn. 

chảo  
- chảo (đồ dùng nấu bếp để chiên xào 
hoặc rang): Kiến bò chảo nóng (tng.), 
phở áp chảo. 

trảo 
- trảo (móng vuốt). 
- trảo nha (nanh vuốt): nghb. tay chân 
thân tín dưới quyền, bộ hạ dưới quyền. 

chão  
- chão (dây thừng lớn do các dây thừng 
nhỏ bện lại, còn gọi là dây đỏi):  Muốn 
địch thì hãy lại đây, Bên thừng bên chão 
xem dây nào bền (cd.). 

trão 
- trão trẹt (một loài chim bắt cá, lông 
sặc sỡ nhiều màu).  

chạo  
- chạo (món ăn làm bằng thịt và tôm 
xay nhuyễn): chạo tôm,  Làm nem làm 
chạo (tng.). 
 

trạo 
- trạo (chèo đò, lay động).  
- trệu trạo (nhai một cách khó khăn): 
nhai trệu trạo. 
- trợn trạo (tráo trợn, mắt giương to, 
đưa qua đưa lại một cách  vô lễ, xấc 
xược). 
 

cháp 
(không viết cháp). 

 

tráp 
- tráp (hộp nhỏ bằng gỗ, thời trước 
thường dùng để đựng giấy tờ, các vật 
quý, trầu cau): tráp bạc, tráp trầu cau. 

chạp  
- chạp (tháng mười hai âm lịch): Tháng 
mười sấm rạp, tháng chạp sấm ran 
(tng.). 

trạp   
(không viết trạp). 

 

chát  
- chát (vị của những trái còn xanh như 

trát 
- trát (giấy truyền lệnh của quan 



chuối chưa chín): chát lè (rất chát). 
- chát chúa (tiếng động mạnh nghe 
nhức tai). 
 

huyện): Lính lệ cầm trát về làng bắt 
phu. 
- trát tòa (giấy truyền lệnh của toà án). 
- trát (phết vào, xoa chà cho nhẵn): 
trát tường, trát vách, trát phấn vào 
mặt. 

chau  
- chau (nhíu lông mày, nhăn mặt): Mặt 
ủ mày chau (tng.), chau mày. 

 

trau 
- trau (sửa sang, mài cho nhẵn. Tô 
điểm từng chi tiết cho đẹp hơn, làm cho 
thêm óng ả, đẹp đẽ): trau chuốt, ăn 
mặc trau chuốt, trau chuốt câu văn, 
trau lời, trau tria (trau chuốt). 
- trau giồi (bồi bổ cho tốt, cho giỏi 
hơn): trau giồi tư tưởng. 

cháu  
- cháu (con của anh chị em mình hoặc 
con của những người gần bằng lứa tuổi 
của mình): cháu chắt (thế hệ từ sau con 
mình trở đi). Cháu dâu (người con gái 
lấy cháu trai của mình), cháu đích tôn 
(con trai đầu tiên của con trai cả), cháu 
họ (con của anh chị em họ), cháu ngoại 
(con của con gái mình), cháu nội (con 
của con trai mình), cháu rể (người con 
trai lấy cháu gái của mình), cháu ruột 
(con của anh chị em ruột). 

tráu 
- tráu  (trau tráu, một loại cây lớn, gỗ 
chắc, tốt, trái ăn được). 

chàu 
- chàu  (chàu bạu, chàu quạu vẻ mặt 
người kiếm chuyện, gây gổ - LVĐ). 

tràu 
- tràu (cá nước ngọt, dễ câu, thịt 
ngon): cá tràu, cá quả. 

chảu 
- chảu (dúm miệng, dúm môi lại): chảu 
miệng nói chuyện gẫu, chảu mỏ. 

trảu 

- trảu(dầu trảu, lá trảu - LVĐ). 

 

chay 
- chay (một loại cây lớn, láhình bầu 
dục, vỏ cây có thể dùng để ăn trầu. Lễ 
cúng ở chùa cầu cho người chết): Trống 

tray 

- tray  (tray tró, cố sức mà không xong): 
Hoài công tray tró (LVĐ). 



tháng bảy chẳng hội thì chay (tng.). 
- chay (kiêng ăn thịt cá, giữ tâm trong 
sạch, không suy nghĩ xấu): Chay tịnh. 
Thôi chay thầy đi đất (tng.). 
- chay  (không có thịt cá trong các thức 
ăn): Ăn chay.  
- chay tịnh (giữ cho lòng yên bình, 
trong sạch). 

cháy  
- cháy (tên một loài cá): Cá cháy,  
- cháy (hiện tượng bốc lửabiến một vật 
gì thành than hoặc tro bụi): Cháy nhà ra 
mặt chuột (tng.), cháy bóng (bóng đèn 
điện bị hư), cháy bỏng (bị phỏng vì hơi 
nóng hoặc lửa), cháy bùng (cháy lớn lên 
một cách nhanh chóng), cháy lụi (cháy 
hết thành tro bụi), cháy rụi, cháy trụi, 
cháy nắng (da trở thành sạm đen do ở 
ngoài nắng quá lâu), cháy rực (lửa bốc 
lên một cách mạnh mẽ), cháy sém (cháy 
một ít ở bề mặt). 
- cháy nắng (da trở thành sạm đen do ở 
ngoài nắng quá lâu), 
- cháy (lớp cơm bị sém ở dưới đáy nồi): 
Cơm cháy. 
- cháy túi (thua hết tiền khi đánh bạc): 
Cháy túi sau vụ đánh phé. 

tráy 
(không viết tráy). 

 

chày 
- chày  (đồ dùng thường làm bằng gỗ 
cứng để giã vào cối):  
Cứng cổ như chày (tng.).  
- chày cối (chày và cối, ý chỉ tính cách 
lì lợm cãi càn trong việc  tranh luận). 
- chày kềnh (chày kình): Vồ đánh 
chuông là khúc cây lớn để nện chuông ở 
chùa. 
- chày sương  (tiếng văn chương, văn 
hào Nguyễn Du dùng khi viết Truyện 
Kiều, dựa theo tích chày ngọc và cối 

trày 
- trày  (dẻo dai, vững chắc). 
- trày trày (săn da, săn thịt, giỏi chịu 
mưa nắng): Thân gầy, hình vóc héo 
don, Tuổi tuy già vẫn lòng son trày trày 
(cd.). 
- trày trạy  (trạy trạy, đen lắm - LVĐ). 
 



ngọc giã thuốc tiên. Xem ghi chú trong 
Truyện Kiều): Chày sương chưa nện 
cầu Lam (ý nói Kim Trọng và Thuý Kiều 
chưa phải là vợ chồng). 

chảy 
- chảy  (trôi, chất lỏng di chuyển: Nước 
chảy đá mòn (tng.), chảy lỏng (tan ra), 
chảy nước mắt, bình nước bị chảy (rò 
rỉ), chảy xiết (chảy rất mạnh, rất nhanh), 
chảy xối xả (đổ ra nhanh và mạnh). 

trảy 
- trảy  (bẻ, hái, ngắt, vặt): Anh về trảy 
đậu, hái cà. Để em đi chợ kẻo mà lỡ 
phiên (cd.). 
 

chạy  
- chạy (chuyển mình nhanh hơn lúc đi 
bộ): Nhanh chân chạy trước (tng.), (di 
chuyển nhanh khỏi hiện trường): Địch 
thua chạy, (thi xem ai chạy nhanh): 
Chạy đua, (bỏ cuộc): Chưa thua đã 
chạy, (tránh một trường hợp khẩn cấp): 
chạy loạn,  chạy giặc, (trốn thoát): chạy 
mất,  chạy thoát, chạy trốn, (trẻ nít đi 
nhanh): Chạy lon ton, (chơi đùa): Chạy 
nhảy, (đi loanh quanh, lêu lổng): Chạy 
rông. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy 
rông, nhất nông nhì sĩ (cd.), (ùa vào thật 
lẹ, thật nhanh): chạy ùa ra, chạy ùa vào. 
- chạy (di chuyển rất nhanh): Xe chạy 
hết tốc độ. 
- chạy (trôi chảy, suông sẻ, đắt hàng): 
Hoa tết năm nay bán rất chạy. 
- chạy ăn (chạy gạo, chạy tiền, lo kiếm 
tiền nuôi gia đình): Chạy ăn từng bữa 
toát mồ hôi (Tú Xương). 
- chạy bàn (hầu bàn ăn tại nhà hàng). 
- chạy chọt (hối lộ, mua chuộc, cầu 
cạnh).  
- chạy chữa (tìm thuốc hoặc kiếm thầy 
thuốc để chữa bệnh): Ốm đau chạy chữa 
thuốc thang, đừng đi coi bói mua vàng 
cúng ma (cd.). 
- chạy điện (dẫn luồng điện vào để kích 

trạy 
- trạy (xch. trày trạy, rất đen). 



thích cơ thể).  
- chạy dọc theo (theo bên một cái gì): 
Con đường chạy dọc theo bờ sông. 
- chạy giấy (trao, đưa hay nhận giấy tờ, 
công văn): Công việc chạy giấy tờ. 
- chạy làng (trốn nợ).  
- chạy máy (làm cho máy chạy): Máy 
chạy rất tốt. 
- chạy ngược chạy xuôi   (tất tả lo giải 
quyết một việc gì) 
- chạy quanh (di chuyển nhanh chung 
quanh cái gì): Ngọn đèn cù chạy quanh 
câu đối, có vợ rồi anh nói dối rằng 
không (cd), 
- chạy tang (tổ chức lễ cưới một cách 
vội vã vì trong gia đình có người sắp 
chết, hoặc đã chết nhưng chưa phát 
tang). 
- chạy tiền (tìm cách kiếm tiền).  
-chạy tội (luồn lách để tránh bị án phạt). 
- chạy trời không khỏi nắng (tng. ) 
(không thể thoát được). 
- chạy vạy (nhờ vả, xin xỏ để đạt được 
mục đích). 
- chạy việc (tìm kiếm việc làm, luồn 
lách để xong công việc của mình). 
- chạy xe (điều hành một phương tiện di 
chuyển): Chạy xe đò. 

chắc 
- chắc (hạt không bị lép, gỗ không bị 
sốp): hạt lúa chắc, gỗ chắc. 
- chắc  (không bị lung lay, vững vàng): 
Thợ mộc đóng cái ghế chắc thật. 
- chắc  (đúng, đích thực, tin được): Chỉ 
là tin đồn, chưa chắc đâu. Chắc chắn 
(vững vàng, có thể tin được), chắc dạ 
(no, vững lòng), chắc lép (còn nghi ngờ, 
không tin),chắc nịch (thật chắc, đúng, 
đáng tin). Ăn chắc, mặc bền (tng.). Chắc 

trắc 
- trắc  (cây cho gỗ quý, rờ mịn, có vân 
đẹp – KTTĐ): Tủ gỗ trắc. 
- trắc  (tiếng phát âm hơi nặng và 
ngắn): thanh trắc, vần trắc (gồm những 
chữ có dấu giọng sắc, hỏi, ngã, nặng). 
- trắc đạc  (đo lường): Trắc ảnh (xem 
bóng mặt trời mà đoán giờ - LVĐ). 
Trắc địa (đo đất). 

- trắc lượng  (lường đong): Khó có thể 
trắc lượng lòng người). 



như cua gạch (thng.). 

chặc 
(không viếtchặc).

 

chăm 
- chăm  (siêng năng, mê m
biếng nhác): chăm chỉ, chăm chỉ hạt bột 
(thng.). Giàu chăm việc, thất nghiệp 
chăm ăn. Chăm chăm (chuyên chú),
chăm chắm (ngay ngắn, nghi

chắm 
- chắm  (dầm, ngâm với muối hay 
đường):  chắm sấu, chắm mứt (KTTĐ, 
LVĐ). 
- chắm chăm chắm (nghiêm trang, ngay 
ngắn - KTTĐ):  Chín trùng chăm ch
ngôi hoàng cực (thơ Trạng Tr

 

- trắc  (tình thương – khgd
ẩn. 
- trắc  (nghiêng một phía 
phản trắc. trắc nết, trắc trở (không 
xuôi, khó khăn). 

- trắc dĩ (trắc tỵ, trèo lên): 
trọc (ý  nhớ mẹ, theo một b
kinh thi). 

- trắc bách diệp (trắc bá  diệp, trồng 
làm cây cảnh, dùng làm thu
gà, cầm máu). 

cây trắc bách diệp
(h. trên internet)

- bất trắc (không lường tr
đề phòng sự bất trắc.  

). 
trặc 

- trặc  (sai khớp, trặc khớp x
trặc gân, trặc xương. 

(siêng năng, mê mải, không 
ỉ, chăm chỉ hạt bột 

ệc, thất nghiệp 
(chuyên chú), 

ắn, nghiêm trang). 

trăm 
- trăm  (số đếm): một trăm đồng, trăm 
con, trăm nghìn. 
- trăm (nhiều): trăm h
trăm quân. 
 

ầm, ngâm với muối hay 
ắm sấu, chắm mứt (KTTĐ, 

êm trang, ngay 
Chín trùng chăm chắm 

ạng Trình). 

trắm 
- trắm  (lỗ nhỏ ở nồi cất r
rượu ra ngoài, lỗ cái phễu, máng sối 
KTTĐ, LVĐ). 
- trắm  (một giống cá nư
dài, to): Cá trắm. 

 

khgd.): Lòng trắc 

ột phía – khgd.): 
ản trắc. trắc nết, trắc trở (không 

èo lên): Trèo lên núi 
ọc (ý  nhớ mẹ, theo một bài thơ trong 

ắc bá  diệp, trồng 
ùng làm thuốc chữa ho 

 
ắc bách diệp 

(h. trên internet) 
ờng trước được): 

ớp, trặc khớp xương): 

ột trăm đồng, trăm 

trăm họ, trăm dân, 

ỗ nhỏ ở nồi cất rượu, chuyền 
ỗ cái phễu, máng sối – 

ước ngọt, mình 



chằm 
- chằm  (khâu, làm dính lại, dùng dây 
lạt kết dính với nhau): chằm nón, chằm 
lưới.  
- chằm  (đầm nước sâu, rộng, um tùm 
cây cỏ mọc hoang): Triệu Quang Phục 
đánh du kích chống quân Tầu ở chằm 
(đầm) Dạ Trạch. 

trằm 
- trằm  (trằm-hoãn, bông đeo tai, hoa 
tai - LVĐ, ): Giúp em đôi chiếu em 
nằm, Đôi chăn em đắp đôi trằm em đeo 
(cd.). 
- trằm (mài bớt cho bằng): trằm cạnh, 
trằm góc (LVĐ). 
- trằm (nói líu lo, ríu vào nhau như 
tiếng trẻ nhỏ hay tiếng ngoại quốc): Có 
vàng, vàng chẳng hay phô, Có con, con 
nói trằm trồ cha nghe (cd.). 
- trằm trồ (thích thú, lập đi lập lại lời 
khen - LVĐ, KTTĐ, QATV - trằm, 
biến âm chữ trăm là nói líu lo, lặp đi 
lặp lại, nhiều lần): Ngắm cảnh đẹp 
trằm trồ khen ngợi. 

chặm 
- chặm  (chùi, lau cho khô): lấy khăn 
chặm nước mắt, giấy chặm (giấy thấm). 

trặm 
(không viết trặm). 

 

chăn 
- chăn  (đồ dùng để đắp): cái chăn, cái 
mền, chăn lông, chăn bông, Kẻ đắp 
chăn bông kẻ lạnh lùng (HXH), chăn 
chiếu, chăn gối, chăn loan gối phượng 
(cái mền của đàn bà).     
- chăn  (coi giữ, săn sóc, nuôi cho ăn): 
chăn bò, chăn cừu, chăn nuôi, chăn dắt 
(dẫn đi ăn và coi sóc cẩn thận). Chăn 
dắt bày cừu. 

trăn 
- trăn  (loài rắn lớn, không nọc độc, 
dùng sức quấn con mồi như nai tơ cho 
nát xương rồi nuốt): trăn đất, trăn gió. 
- trăn trở  (lăn qua lăn lại, ngủ không 
yên giấc): Cả đêm cứ trăn trở mãi 
(LVĐ).(chú ý: Trăn trở (trăn không có 
g). khác với trối trăng (giối giăng, có 
g) 

 

chắn 
- chắn  (ngăn lại): chắn đường, chắn 
lối. Chắn trước rào sau (thng.). 
- chắn (làm cho ngăn cách với chung 
quanh, chia ra): Chắn cái buồng làm hai 
ngăn (KTTĐ). 
- chắn  (tên một thứ bài lá): Đánh chắn 

 

trắn 
- trắn  (gieo mình xuống): Trắn mình 
xuống nước (LVĐ).  
- trắn tríu (ở luôn bên nhau, quyến 
luyến, quấn quýt): Hai cô cậu mới quen 
nhau mà đã trắn tríu, không rời.  



được kể là chơi bài bạc. 

chằn 
- chằn  (một loại ma quái, yêu tinh, tính 
dữ dằn): bà chằn, bà chằn lửa.   
 

trằn 
- trằn  (trì xuống, kéo xuống): Đứa 
nhỏ trằn xuống không chịu để chị bế. 
Bà bầu đau trằn xuống chắc là sắp 
sinh em bé. Trằn trì (cố trằn xuống đất 
- LVĐ). Bụng đau trằn trằn. 
- trằn trọc  (giằn giọc, lăn qua lại, suy 
tính, không ngủ được): Trằn trọc suốt 
đêm (LVĐ).  

chẳn 
- chẳn  (cau có): Chẳn bẳn. 
 

trẳn 
- trẳn  (rầy rà, trách mắng, la rầy): trẳn 
vợ, trẳn con. 

chẵn 
- chẵn  (đủ, tròn đủ không lẻ - P. ronde, 
A. even): chẵn chòi (chắc chắn, không 
thừa thiếu). 
 

trẵn 
- trẵn  (trơ trụi, một mình): trẵn con, 
vợ chồng trẵn con (không con). 
- trẵn trẵn  (trơ trơ, đẹt, không lớn - 
LVĐ). 

chặn 
- chặn  (đè xuống, giữ cho khỏi xê dịch, 
ngăn đường đi): vật nặng chặn giấy, 
chặn cửa. Kẻ cướp chặn đường đòi tiền 
mãi lộ. 

trặn 
(không viết trặn). 

 

chăng 
- chăng  (hỏi vì ngờ, chẳng, không): 
Mình về có nhớ ta chăng (cd.). Hẳn 
rằng mai có như rày cho chăng (K). 
- chăng  (kéo thẳng sợi dây ra): chăng 
dây, chăng lưới, chăng màn. 
 

trăng 
- trăng (vệ tinh xoay quanh trái đất): 
mặt trăng, chị Hằng, Hằng Nga, ông 
trăng, trăng già, trăng gió, trăng hoa, 
trăng khuyết, trăng thề, trăng treo, 
trăng tròn, trăng mờ (lu). 

- trăng  (gông tròng cổ): Đóng trăng 
kẻ có tội. trăng trói (đeo gông và trói 
tay),  trăng trắng (hơi trắng). trăng trối 
(giăng giối, trối trăng). 

chắng 
(không viết chắng). 

trắng 
- trắng (màu sắc như tuyết, như bông): 



Màu trắng còn gọi là màu bạc (râu bạc, 
tóc bạc), màu cò (chó cò, trâu cò, vịt 
cò), màu chuối (gà chuối), màu kim 
(ngựa kim) - tay trắng, trinh trắng, 
trong trắng,  trắng án (vô tội), trắng 
bạch (rất trắng), trắng bệch  (trắng đục, 
bệnh hoạn),trắng bong (trắng và bóng 
láng - LVĐ), trắng bốp (trắng còn 
mới), trắng chân (thua bạc, chưa 
thắng), trắng dã (mắt nhiều tròng 
trắng), trắng hếu (trắng nhưng trơ 
trẽn), trắng lốp (rất trắng), trắng mét 
(tái xanh), trắng nõn, trắng ngà, trắng 
ngần (trắng và trong sạch, hạt gạo 
trắng ngần), trắng nhẽ (trắng mà trơ 
trẽn),trắng phau (trắng và sạch). trắng 
phếu, trắng tay (chưa có sự nghiệp), 
trắng tinh, trắng toát, trắng trẻo (trắng 
và tươi), trắng trợn (thô lỗ, dữ tợn 
ngay trước mắt), trắng xoá. 

chằng 
- chằng  (vá hay buộc dây nhiều vòng 
không thứ tự): chằng cột buồm (LVĐ), 
chằng chịt, vá chằng vá chịt, mặt rỗ 
chằng chịt. Làm chằng (làm chuyện 
không phải của mình), nói chằng. 

trằng 
- trằng (trằng trằng, chằm chằm): nhìn 
trằng trằng,  nhìn trằng trằng không 
chớp mắt. 
 

chẳng 
- chẳng  (chả, không một cách quả 
quyết): Chẳng chè chẳng chén sao say, 
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm 
(cd.), chẳng bằng, chẳng bõ, chẳng đã 
(cực chẳng đã). chẳng lẽ (không lý gì), 
chẳng qua (chỉ là). Chồng gì anh, vợ gì 
tôi, Chẳng qua là cái nợ đời đấy thôi 
(cd.). 

trẳng 
- trẳng  (phồng lên, căng lên): trẳng 
má, ăn no trẳng bầu. 
 

chặng 
- chặng (từng đoạn, từng khúc): chặng 
đường, chặng núi. 

trặng 
(không viết trặng). 

 



chắp 
- chắp (nối lại cho liền): Chắp mối 
duyên thừa. Hoa kia đã chắp cành này 
cho chưa (K). 
- chắp (mụn mọc ở mí mắt): lên chắp, 
mụn chắp. 

trắp 
- trắp  (xch. tráp). 

chặp 
- chặp (một hồi, một lúc - KTTĐ): Đi 
một chặp thì nghỉ. 
 

trặp 
(không viết trặp). 

 

chắt 
- chắt  (cháu rồi đến chắt): Cháu chắt.  
- chắt bóp (bủn xỉn):Chắt chiu (tần 
tiện). Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí 
(tng.). 
 
 
 

chặt 
- chặt (chém cho đứt): chặt cây. 
- chặt  (chắc chắn, không rời ra, không 
bị lỏng): chặt chẽ, buộc thật chặt, gói 
ghém chặt chẽ, ăn tiêu chặt chẽ. 
- chặt (mật thiết, khắng khít) 

trắt 
- trắt  (hột gạo được lấy ra khỏi vỏ 
thóc): Cắn trắt (lừa hạt gạo khỏi vỏ 
thóc để nhai chơi. Ăn như  Hộ pháp 
cắn trắt (tng.) (ăn nhỏ nhẹ). 
- trắt tréo  (tráo trở, lừa đảo, không 
ngay thẳng - LVĐ). 
 

trặt 
(không viết trặt, xch. chặt). 

châm 
- châm  (đốt, gí váo lửa cho cháy): 
châm đóm, châm đèn, châm lửa. 
- châm  (đâm cho thủng bằng kim 
nhọn): châm chích, châm bằng kim 
nhọn, buốt như kim châm, châm biếm, 
châm chọc, châm ngôn (lời khuyên răn, 
răn dạy), châm (thêm rượu), châm cứu, 
châm chế, châm chước (bỏ qua). 

 
 

trâm 
- trâm (cây cho gỗ làm nhà, trái nhỏ 
đen ăn được): 
- trâm bầu  (cây to, có gai, cành khẳng 
khiu như xương gà, trái mọc chùm, 
dùng làm thuốc Tây y và Đông y - 
LVĐ). 
- trâm  (cái kim, đầu có hoa để cài  vào 
mái tóc, đồ trang sức đàn bà): cài trâm, 
giắt trâm.   
- trâm (làm bùa phép để ngăn giữ): 
Trâm đường (lấp đường bằng bùa phép 
(LVĐ). 
- trâm anh  (cây trâm và dải mão, chỉ 



dòng dõi khoa bảng quyền quý): Con 
nhà trâm anh thế phiệt (thng.). Ngui 
ngút tro tàn nền đạo nghĩa, Lờ mờ bụi 
đóng cửa trâm anh (Tôn ThọTường.). 

chấm 
- chấm  (nhúng vào một chút): chấm 
mực, chấm nước mắm, chấm mút (chấm 
mút nghb. là  ăn bớt, xà xẻo). 
- chấm  (vừa đúng): tóc chấm vai, quần 
chấm gót. 
- chấm  (dấu câu): chấm, chấm phảy, 
hai chấm. 
- chấm  (xét bài thi): Chấm bài thi.  

trấm 
- trấm  (dèm pha): sàm trấm. 

chầm 
- chầm  (to con): Chầm vầm. 
 

trầm 
- trầm  (chìm xuống):  lên bổng xuống 
trầm, giọng nói trầm ấm. tiếng hát 
trầm buồn, trầm ngâm (ngồi im suy 
nghĩ), thâm trầm, trầm mặc (lặng lẽ), 
Trầm tư mặc tưởng (thng.) (lặng lẽ suy 
nghĩ, sâu kín không lộ ra), trầm luân 
(đắm chìm mãi mãi), trầm luân trong 
bể khổ (LVĐ). trầm tĩnh (kín đáo, yên 
tĩnh), trầm trọng (bệnh nặng), trầm uất 
(uất ức mà không nói ra được. 
- trầm hương  (gỗ thơm do cây gió bị 
thương, nhựa tích tụ lâu năm mà 
thành): gỗ cây trầm hương, thơm, chìm 
trong nước, được dùng làm nhang. 

chẩm 
- chẩm  (cái gối khgd.): chẩm tịch (gối 
và chiếu, đồ nằm ngủ - (HVTĐ). 
- chẩm cốt (xương gáy - P. occipital, A. 
occipital):   Chẩm cốt to là tướng tốt. 

trẩm 
- trẩm  (hư thối, không lú mộng, mầm 
- LVĐ): hạt giống bị trẩm. Có nhân, 
nhân mọc, vô nhân, nhân trẩm (tng.). 

chẫm 
- chẫm (tên loài chim chứa chất độc ở 
lông - KTTĐ): chẫm độc, chẫm tửu. 
- chẫm: (tiếng đệm ): lẫm chẫm tập đi. 

trẫm 
- trẫm (vua tự xưng là trẫm, có nghĩa 
là ta). 



chậm 
- chậm  (bị bỏ lại phía sau, không mau): 
Trâu chậm uống nước đục (tng.), chậm 
chạp. 

trậm 
- trậm  (lằng nhằng, cù cưa mãi không 
xong): trậm trầy, trậm trầy trậm trật). 

chân 
- chân  (tên một bộ phận phía dưới cơ 
thể dùng để đi, còn nói là chơn hay 
chưn): mình mẩy chân tay. Chân lấm 
tay bùn (thng.). 
- chân  (phần dưới cùng của vật, sự vật, 
bám lấy, hoặc giống như tiếp xúc với 
mặt đất): chân đê, chân núi, chân trời. 
sập gỗ chân quỳ, chân rết (chi nhánh tại 
nhiều nơi). 
- chân (địa vị): Quan huyện đổi đi nơi 
khác có quan mới đến thay chân. Có 
chân trong Hội đồng  tỉnh.  
- chân (thật thà, làm ăn cần cù): chân 
chỉ hạt bột. 
- chân  (nơi thoát hơi trên da): lỗ chân 
lông. 
- chân  (có thật, thực sự không phải giả 
- LVĐ): Biết đâu là giả, đâu chân, Thôi 
thì cứ phú cho phần rủi may (cd). (thật 
thà ngay thẳng): Chân chính, (ảnh vẽ 
giống như thật, truyền thần): Chân 
dung, (cái lẽ thật của sự vật - LVĐ): 
Chân lý, (người tu tiên đắc đạo thành 
tiên): Chân nhân, (tài giỏi thật sự): 
Chân tài, (lòng thành thật): Chân tâm, 
(tình thật, không giả dối): Chân tình, 
(thực lòng tu hành): Chân tu, (thành 
thực): Chân thành,(nội ứng): chân 
trong, (chong chóng thuyền): Chân vịt, 
(truyền lại cái căn bản, gốc tích thật): 
Chân truyền. 

trân 
- trân  (gồng mình chịu trận, mặt trơ ra 
không biết sợ hay thẹn): đứng chết 
trân, ngó trân, sượng trân, mặt trân 
trân (trơ trơ). 
- trân  (sợi bố xe thành nhợ để dệt 
chiếu - LVĐ): Em đang cạo bố chắp 
trân, nghe ghe anh ghé rộn-bâng rối 
nùi (cd.). 
- trân  (quý báu): trân bảo, trân cam 
(món ăn quý), trân châu (hạt trai), trân 
quý, trân trọng (quý trọng). 

 

chấn 
- chấn  (cắt xén bớt, nén chặt, đập): lấy 

trấn 
- trấn  (một vùng cai trị xưa, bằng một 



gạch chấn vào đầu, đánh đập  (KTTĐ), 
chấn nước, chấn ót (hớt tóc). 
- chấn  (làm cho nổi bật thêm, sửa sang 
lại):  chấn chỉnh (sửa sang lại cho tốt 
đẹp hơn - LVĐ), chấn hưng (làm cho 
thịnh vượng - LVĐ), chấn khởi (làm 
hăng hái), chấn phát (thúc giục). 
- chấn (lừng lẫy): Danh chấn tứ 
phương, danh chấn giang hồ (thng.). 
- chấn  (vang động): chấn động, địa 
chấn. 
- chấn  (tên quẻ Chấn trong bát quái): 
Chấn phương là phương đông. 

tỉnh ngày nay): trấn Sơn Nam, thị trấn, 
trấn thủ lưu đồn, quan Tổng trấn, trấn 
ải (trấn biên), trấn đóng (trấn cứ, đóng 
binh). 
- trấn an (giữ yên lành, yên tĩnh). 
- trấn áp (đè nén). 
- trấn át (ngăn không cho tiến tới, 
không cho nói). 
- trấn định (giữ cho bình tĩnh, trấn 
tĩnh), 
- trấn  (nhấn xuống, ép, đè xuống): 
trấn cổ, trấn nước. 

chần 
- chần (luộc sơ qua trong nước sôi, nấu 
tái): chần tái thịt bê. 
- chần chờ  (chần chừ, kéo dài thì giờ, 
chưa quyết định): Đi thôi, còn chần chờ 
gì nữa. 
 

trần 
- trần  (để lộ nửa người phía trên, 
không mặc áo): mình trần, ở trần 
(LVĐ), ở  trần trùng trục. 
- trần truồng  (để lộ cả thân người, 
không mặc quần áo): trần  như nhộng, 
trần trụi, trần truồng. 
- trần(để lộ ra, không che đậy):xe mui 
trần.  
- trần  (cát bụi):  phong trần, tẩy trần, 
nơi trần tục, cõi hồng trần, trần ai (bụi 
bậm, cõi đời), trần duyên, trần thế, 
trần gian. 
- trần  (bày ra, bày tỏ): trần thiết, trần 
tình, điều trần (KTTĐ).  

chẩn 
- chẩn  (đem tiền của ra cứu giúp người 
nghèo): Phát chẩn. 
- chẩn  (khám bệnh, xét nghiệm): chẩn 
bệnh, chẩn đoán, chẩn mạch. 

trẩn 
- trẩn  (không thông, bị ứ đọng): trẩn 
kinh (đàn bà không thông đường kinh - 
KTTĐ). 

chẫn 
(không viết chẫn). 

trẫn 
- trẫn  (đphg. trẫn trộn, có nghĩa là lẫn 
lộn). 

chận 
- chận  (xch. chặn, ngăn cản, đè xuống): 

trận 
- trận  (hai bên quân lính đánh nhau, 



chậnđầu, chận đuôi, chận họng. 
 

đánh giặc): đánh trận, ra mặt trận, 
thắng trận, trận địa, trận mạc, trận 
tiền, trận tuyến, trận vong (chết vì đánh 
trận). 

chấp 
- chấp  (thách thức): chơi cờ tướng 
chấp xe (bên chấp bỏ quân xe ra ngoài, 
coi như không có quân xe). 
- chấp (giữ lại, nhận, để ý tới): Lấy căn 
nhà  để thế chấp khi vay tiền, chấp nhận 
đơn xin việc. Cháu còn nhỏ chưa biết gì, 
xin ông đừng chấp, chấp chính (nắm giữ 
quyền chính trị trong nước), chấp kinh 
(giữ lễ): Chấp kinh đôi lúc phải tòng 
quyền. 

trấp 
- trấp  (hai mươi): trấp nhật (tiếng HV, 
ít thông dụng). 
 

chập 
- chập  (ghép dính lại): chập hai sợi dây 
làm một. 
- chập (một hồi): một chập, chập cheng 
(tiếng thanh la thầy cúng), chập choạng 
tối (sắp tối, chập tối), chập chờn (không 
yên). Chập chờn cơn tỉnh cơn mê (K), 
chập chững (đi không vững). 

trập 
- trập  (cụp xuống - KTTĐ): trập dù 
(cụp dù, cụp ô), chó trập tai, trập đuôi. 

chất 
- chất (xếp chồng lên): chất hàng lên 
xe, chất gỗ thành đống. 
- chất  (tính sẵn có của vật, bản thể của 
các vật (KTTĐ): chất nóng, chất lạnh, 
chất đặc, chất lỏng. Thói nhà băng 
tuyết, chất hằng phỉ phong (K) (chỉ có 
thể ăn rau phỉ, rau phong sống qua ngày, 
tức nhà nghèo), chất phác (thật thà mộc 
mạc), chất vấn (gạn hỏi). 

trất 
- trất  (bế tắc, nghẹt, không thông): trất 
ngại (công việc không thông, gặp trở 
ngại). 

chật 
- chật  (nhỏ hẹp, không vừa, trái với 
rộng rãi): chật chội, chật hẹp. chật ních, 
chật vật (khó nhọc vất vả - KTTĐ). 

trật 
- trật  (trệch, không đúng, sai, hụt): 
trật lất, đoán trật, nói trật, viết trật, 
bắn trật đích, trật đường rầy, trật bánh 
chè (sai khớp), trật chân (sẩy, hụt 



châu 
- châu  (quay về một phía): 
châu đầu lại nghe ông nội kể  chuyện cổ 
tích. 
- châu  (cai trị một vùng r
nhiều huyện): châu huyện
châu. Năm châu bốn biển,  châu Á, châu 
Âu, châu Mỹ, châu Úc 
dương), châu Phi, châu thổ 
rộng cạnh bờ sông). Châu th
Hồng. 
- châu (đất đá màu đỏ): châu (chu) sa.
- châu  (ngọc, vật quý giá): 
trân châu (ngọc trai). Gạo châu củi quế 
(thng). 
- châu  (giọt nước mắt): 
nàng đã đã đầm đìa châu sa (K).
- châu  (xung quanh): châu (chu) vi.
- châu chấu  (loài côn trùng phá h
lúa). Tuỳ theo địa phương có nơi g
con châu chấu là con cào cào. Theo ca 
dao "nực cười châu chấu đá xe", con 
châu chấu phải có hai cái c
mạnh - hình 2. 

chấu 
- chấu (cái giá 3 chân để gác v
KTTĐ). 
- chấu  (bóp giụm lại):  chấu bu
bougie, A. sparking-plug - LVĐ).

chầu 

chân), trật chìa (lộn chìa khoá, nói sai), 
trật đề (lạc đề), hát trật nhịp, đoán trật 
quẻ, trật trà trật trưỡng (xiêu v
gân, trật xương. 
- trật  (lật ra, tụt ra, mở ra): 
để chích ngừa, trật khăn.
- trật  (cấp bậc, chức t
phẩm trật, thăng trật, trật tự.

ề một phía): Mấy cháu 
ầu lại nghe ông nội kể  chuyện cổ 

ùng rộng gồm 
ện, quan tri 

ốn biển,  châu Á, châu 
ỹ, châu Úc (châu Đại 

ổ (bãi đất bồi 
Châu thổ sông 

châu (chu) sa. 
ọc, vật quý giá): châu báu. 

ọc trai). Gạo châu củi quế 

ớc mắt): Thoắt nghe 
ìa châu sa (K). 

châu (chu) vi. 
(loài côn trùng phá hại 

ương có nơi gọi 
à con cào cào. Theo ca 

ời châu chấu đá xe", con 
ấu phải có hai cái càng khoẻ 

trâu 
- trâu  (gia súc thuộc loài nhai l
đen, sừng cong và dài, thích nư
ruộng giỏi): con trâu. Trâu cày, ng
cưỡi (thng.). 

 

con cào cào (hình 1)

con châu chấu (h
(hình 1 & 2 trên internet)

ể gác võng - 

ụm lại):  chấu bu-gi - P. 
LVĐ). 

trấu 
- trấu  (vỏ hạt lúa/thóc): 
và trấu. Ở quê dùng trấu dấm lửa.

trầu 

ìa khoá, nói sai), 
ật nhịp, đoán trật 

(xiêu vẹo), trật 

ật ra, tụt ra, mở ra): trật tay áo 
 

ấp bậc, chức tước, thứ lớp): 
ẩm trật, thăng trật, trật tự. 

c loài nhai lại, lông 
à dài, thích nước, cày 

con trâu. Trâu cày, ngựa 

 
con cào cào (hình 1) 

 
ấu (hình 2) 

trên internet) 

ỏ hạt lúa/thóc): xay lúa ra gạo 
ấu dấm lửa. 



- chầu  (triều, hầu vua, chờ nghe vua 
phán): chầu vua, phiên chầu, chầu hẫu 
(chờ nghe hóng), chầu chực, chầu rìa, 
chầu trời (chết), chầu văn (hát lên đồng, 
đồng bóng), đãi một chầu phở (một bữa, 
một lần, một buổi). 

- trầu  (giầu, lá cây leo, xưa đàn bà 
Việt thường hay nhai với cau, vôi và ít 
thuốc lào): Miếng trầu đầu câu chuyện 
(thng.). 

chẫu 
- chẫu chàng (tên một loại ếch nhỏ, 
chân dài, nhảy rất xa). 

trẫu 
(không viết trẫu). 

chậu  
- chậu (vật dụng có miệng rộng, thành 
mỏng, đáy nông đựng nước để rửa, hay 
đựng đất trồng cây): Cáchậu chim lồng 
(tng.). 

trậu 
(không viết trậu). 

chây 
(không viết chây). 

 
 

trây 
- trây  (tri, trét hồ hay vữa lên tường 
rồi miết rộng ra): Trây hồ.  
- trây  (dính vào, giây vào, nhơ nhớp, 
xấu xa): trây tiếng, trây trét, trây vấy. 
- trây  (lả lơi, chớt nhả, lì lợm): cười 
trây, nói trây, (lì lợm), trây như đỉa, 
trây lười (không muốn trả nợ), trây 
trúa. 

chấy  
- chấy (cũng gọi là chí, loại côn trùng 
rất nhỏ sống trong tóc và hút máu): Đầu 
chấy váy rận (tng.).  
- chấy  (rang khô, ít mỡ): tép chấy.   

trấy 
(không viết trấy). 

 

chầy  
- chầy (chậm, trễ, muộn): Chẳng chóng 
thì chầy (thng.). 
 

trầy 
- trầy (xước da, tróc da có khi rướm  
máu):  Trầy da tróc vẩy (thng.). 
- trầy trụa (trầy nói chung): bị té, da 
trầy trụa chút đỉnh, không sao. 
- trầy trật (làm việc vất vả): Làm trầy 
trật cả ngày mới xong. 

chẩy trẩy 



- chẩy (bị ẩm, hơi đất làm 
chẩy. 
 

chậy 
- chậy  (sai lệch, không đúng nh
trước): sai chậy.  

che  
- che (dùng vật gì để ngăn cản những g
đến từ bên ngoài):  Gió chi
chiều nấy (tng.), 
- che bóng (ánh sáng không chi
bị vật ngăn).  
- che đậy  (che giấu, che khuất, che kín, 
che lấp,  che phủ). 
- che (làm cho không th
nghe): tốt khoe, xấu che (tng.).
- che chở (bảo vệ, bênh v
đỡ). 

ché  
- ché (bình bằng sành hay s
đựng): Ché rượu. 
 

chè  
- chè (trà, loài cây được trồng để lấy lá, 
búp,và nụ mà pha nước uống). 
- chè (món ăn tráng miệng  có vị ngọt 
đường). 
- chè chén (ăn uống linh đ
phung phí). 

chẻ  
- chẻ (bổ hay tách vật gì theo chi

àm ẩm): gạo - trẩy  (ra đi, đi xa, đi lính đóng đ
xa, đi thú, đi đánh giặc ở xa 
trẩy. Nàng về nuôi cái c
anh đi trẩy nước non Cao Bằng
- trẩy bộ (lội bộ), trẩy hội ch
trẩy thuyền (đi thuyền),  
- trẩy mày (qua mặt, làm l

ệch, không đúng như 
trậy 

(không viết trậy

ể ngăn cản những gì 
ió chiều nào che 

(ánh sáng không chiếu tới vì 

ấu, che khuất, che kín, 

(làm cho không thấy, không 
ốt khoe, xấu che (tng.). 

ênh vực hay giúp 

tre 
- tre (loài cây cao, thân r
dày, cành có gai, thường d
nhà, rào giậu, đan phên, làm l
măng tre, lũy tre làng, tre trúc
tre là ngà, tre lồ ồ, tre già măng m

 
cây tre (h. trên internet)

ành hay sứ dùng để 
tré 

- tré (thức ăn làm bằng thịt heo v
heo, bằm nhỏ, trộn gia vị nh
thính, gói bằng lá cỏ tranh khô, vặn lại 
hai đầu thành đùm): Tré là m
nem thịt heo xứ Huế. 

ợc trồng để lấy lá, 
ớc uống).  

ệng  có vị ngọt 

ống linh đình, xa hoa, 

trè 
(không viết trè

 

ì theo chiều 
trẻ 

- trẻ (còn ít tuổi, đang sung sức): 

(ra đi, đi xa, đi lính đóng đồn ở 
ặc ở xa – LVĐ): đi 

ề nuôi cái cùng con, Để 
ớc non Cao Bằng. 

ội bộ), trẩy hội chùa Hương, 
 

àm lấy có). 

ậy). 

oài cây cao, thân rỗng, mình 
ờng dùng để làm 

ên, làm lạt...): 
tre trúc, tre gai, 

, tre già măng mọc. 

 
cây tre (h. trên internet) 

ằng thịt heo và da 
ằm nhỏ, trộn gia vị như riềng, 

ỏ tranh khô, vặn lại 
Tré là một loại 

trè). 

ổi, đang sung sức): thời 



dọc): Anh về chẻ nứa đan sàng, bện dây 
đan võng cho nàng ru con (cd.). 
- chẻ hoe (rõ ràng, không nhầm lẫn). 
 
 
 

trẻ, thế hệ trẻ, sức còn trẻ, một người 
trẻ lâu, yêu trẻ,nuôi dạy trẻ, 
- trẻ (còn mới, tồn tại, hoạt động): 
những cây bút trẻ, trẻ tuổi nghề,nền 
công nghiệp trẻ. 
- trẻ (đứa bé, đứa nhỏ): lũ trẻ, trẻ con, 
trẻ em, trẻ măng,  trẻ mỏ,  trẻ ranh,  trẻ 
thơ, trẻ trung, nghề gõ đầu trẻ. 

chẽ  
- chẽ(nhánh nhỏ trong một buồng trái - 
LVĐ ): Chẽ cau. 
- chẽ(một cuộn): chẽ gai, chẽ tơ. 
- chặt chẽ (gắn bó với nhau) 

trẽ 

- trẽ(rẽ): Đi trẽ vào làng. 

chẹ 
(không viết chẹ, xch, trẹ). 

 

trẹ 
- trọ trẹ (giọng nói khác miền hay 
vùng, khó nghe). 

chem  
- chem (một loại hến sống ở biển - P. 
moule, A. mussel): Chem chép. 

- chem chẻm (chem lẻm, nói nhiều, nói 
luôn miệng): nói chem chẻm cả ngày. 

trem 
(không viết trem). 

 

chém  
- chém (dùng dao hay dụng cụ để chặt 
hay bổ cho đứt): chém bặp (chém mạnh 
và sâu vào), chém giết (giết nhau bằng 
gươm, dao hayvũ khí), chém quách 
(chém chết đi). 
- chém (tính tiền hay bán cho khách 
hàng với giá quá đắt).  
- chém cha (tiếng chửi): chém cha bọn 
bán nước buôn dân. 

trém 
- trém (lém, dối gạt - LVĐ): Nói trém. 

chèm  
- chèm (làng Chèm): đền Chèm thờ ông 
Lý Ông Trọng. 
 

trèm 
- trèm(bị sém lửa): lửa trèm vào mặt. 
- tròm trèm (gần bằng, xấp xỉ). 



chẻm 
- chẻm  (cá nước ngọt và lợ, mình giẹp, 
gần cửa biển, màu xám, thịt ngọt): Cá 
chẻm còn gọi là cá vược – P.  perche, A. 
asian seabass. 

trẻm 
- trẻm  (nói phét, nói khoác, nói dóc, 
khoe khoang - LVĐ): Nó trẻm đấy. 

chẽm 
- chẽm (khơi mương hay rãnh để thoát 
nước từ ruộng ra ngoài): Khai chẽm. 
 

chen 
- chen (len vào chỗ đông, xen vào): đua 
chen, chen vai thích cánh. 

chén 
- chén (bát ăn cơm nhỏ hơn tô, đồ đựng 
nước uống): chén bát, chén đũa, chén 
uống trà. 

trẽm 
- trẽm (biển khơi xa bờ): Đánh cá 
ngoài trẽm. 
 
 

tren 
(không viết tren). 

 
 

trén 
(không viết trén). 

 

chèn   
- chèn (chặn lại hay lèn chặt bằng cách 
dùng một vật để giữ chặt vật dễ lăn hoặc 
dễ tuột đi - P. serrer, coincer, intercaler, 
A. to chock): Chèn bánh xe cho khỏi 
lăn. 
- chèn (chôn chân cột cho thật vững 
chắc): nén đất đá vào chân cột cho 
chắc, chèn, nén chân cột. 
- chèn (cản lại, ngáng lại, không cho 
vượt lên.): Tài xế  chèn chiếc xe sau 
không cho qua mặt. Cầu thủ túc cầu 
(bóng tròn) chèn nhau. 
- chèn  (thêm hay xen vào một đoạn của 
văn bản đã soạn thảo xong). 

trèn 
- trèn (nông đáy, cạn lòng): Nông trèn 
trẹt, trẹt trẹt. 

chẽn  
- chẽn (quần, áo ngắn và chật, bó sát 
vào người, phản nghĩa là áo thụng, rộng 
- P. étroit, A. tight): Cái áo nầy chẽn 
quá. 
 

trẽn 
- trẽn (ngượng ngùng, xấu hổ, mắc 
cỡ): cô dâu mới về nhà chồng còn trẽn, 
củi trẽn (củi không nhạy lửa), trẽn 
tràng. 
- trơ trẽn   (không biết xấu hổ - P. 



impudique, échonté, A. shameless). 

chẹn 
- chẹn  (bị chặn, chắn, cản lại - P. barrer 
et serrer, A. to block, to obstruct, to 
strangle): chẹn họng, chẹn cửa ra vào, 
chẹn lối đi. 

trẹn 
(không viết trẹn). 

 

cheo  
- cheo (loài thú rừng nhỏ, thuộc giống 
hươu nai, không sừng, nhút nhát, chạy 
rất nhanh): Con cheo,  Nói như phát, 
nhát như cheo (tng.).  
- cheo (khoản tiền nhà trai phải nộp cho 
làng bên nhà gái trước khi cưới, theo tục 
lệ xưa): Nuôi lợn thì phải vớt bèo, Lấy 
vợ thì phải nộp cheo cho làng (cd.). 
Giúp em quan tám tiền cheo, quan năm 
tiền cưới lạiđèo buồng cau (cd.). 
- cheo chéo,  chéo chéo (hơi lệch về 
một bên, hơi chéo). 
- cheo leo (ở chỗ cao, không vững, có 
thể bị rớt xuống):  Phượng hoàng đậu 
chốn cheo leo, đến khi thất thế phải theo 
đàn gà (cd.). 

treo 
- treo (giữ chặt vào một điểm ở trên 
cao, và để cho buông thõng xuống - P. 
pendre, suspendre,A. to suspend, to 
hang up):  treo cổ, treo móc áo vào tủ, 
Chó treo mèo đậy (tng.). Số cô không 
giàu thì nghèo, Tối ba mươi Tết thịt 
treo trong nhà (cd.). Treo ấn từ quan 
(thng.). Treo đầu dê bán thịt chó. 
 - treo (trưng ra ở trên cao cho mọi 
người cùng thấy   - P. hisser un 
drapeau,A. to flag, to display flags): 
treo bảng, treo biển, treo cờ - Treo 
tranh ảnh trên tường, treo gương (nêu 
gương), treo giá (giữ giá, giữ vững giá 
trị). 
- treo (nêu giải thưởng - P. offrir un 
prix, A. to offer a prize): treo giải, treo 
tiền thưởng. 
- treo (không cho, tạm gác, tạm đình 
lại, thu lại trong một thời gian -  P. 
suspendre, A. reprieve): treo mỏ, treo 
mõm, án treo, treo bằng lái xe,  treo 
giò, tù treo. 

chéo  
- chéo (góc của một mặt phẳng, cái 
khăn hay cái áo): chéo áo, chéo khăn, 
chéo ruộng, chéo đất. Giấu cầm nàng 
đã gói vào chéo khăn (K).  
- chéo (xiên, lệch, không thẳng góc với 
nhau): Con gái mà gả chồng xa, ba sào 
ruộng chéo chẳng ma nào cày (cd.). 

tréo 
- tréo (chồng lệch lên nhau, ngồi đùi 
nọ gác lên đùi kia): vắt tréo chân, nằm 
tréo mảy (tréo ngoảy, nằm gác chân 
chữ ngũ). 
- tréo khoeo (gác hai chân duỗi lên 
nhau): Đàn bà mới sanh ngồi tréo 
khoeo, tréo góc, tréo ngoe, ngồi tréo, 



-  chéo go (hàng dệt trên mặt có những 
đườngchéo): vải chéo go. 

ngón tay tréo. 
- tréo ngoe (thật tréo). 
- tru tréo (kêu la ầm ĩ). 
- tréo cẳng ngỗng (nghb. trái cựa, 
ngược ngạo, trặc trẹo). 

chèo  
- chèo (thanh gỗ dài, phần tay cầm tròn, 
phần dưới rộng bản và giẹp dùng để đẩy 
nước cho thuyền đi): Xuôi chèo mát mái 
(tng.). Buông giầm cầm chèo (tng.).  
- chèo chống (vừa chèo vừa chống để 
lái thuyền): Bìm bịp kêu nước lớn anh 
ơi, Buôn bánkhông lời chèo chống mỏi 
mê (cd.). (nghb. cố gắng giải quyết hay 
vượt qua những thử thách, khó khăn, 
gánh vác mọi việc). 
- chèo đò (lái con thuyền nhỏ chở khách 
qua sông). 
- chèo lái (mái chèo ở đuôi thuyền, điều 
khiển con thuyền): Cô kia chèo lái một 
mình, cho anh chèo với cho mình có đôi 
(cd.), (lèo lái, điều khiển, theo nghĩa 
bóng). 
- chèo mũi (mái chèo ở phiá đầu con 
thuyền, để điều khiển hướng đi của 
thuyền, dùng mái chèo đẩy nước để 
thuyền đi): Chớ thấy sóng cả mà ngã 
tay chèo(tng.). 
- chèo (loại nghệ thuật sân khấu dân 
gian Việt Nam, xuất phát từ miền Bắc): 
hát chèo, chèo cổ. 
- chèo bẻo (loài chim nhỏ, sống ở vùng 
nhiệt đới, lông màu đen, đuôi dài như 
đuôi cá khi xoè ra. Tên của một loài cá 
biển có nơi gọi là cá mập mèo). 
- chèo, chèo kéo (đeo bám, nài nỉ mời 
khách mua cho bằng được). 

trèo 
- trèo (leo lên,  bám bằng tay chân):  
trèo cây, leo trèo. Trèo lên cây bưởi 
hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ 
tầm xuân (cd.). 
- trèo (bước lên cao): trèo thang, trèo 
núi. 
- trèo trẹo(trẹo trẹo, dai dẳng không 
dứt): nghiến răng trèo trẹo, khóc trèo 
trẹo, đòi trèo trẹo. 

chẻo  trẻo 



- chẻo (một món ăn của người miền 
Trung. Ăn nói khôn ngoan, khéo léo, 
lưu loát). 

- trẻo (rất trong): tiếng hát trong trẻo, 
da trắng trẻo. 

chẹo 
- chẹo, chèo chẹo (xch. trèo trẹo) 
 

trẹo 
- trẹo(lệch về một bên, bị  trặc xương): 
trẹo cổ, trẹo họng. Khung ảnh treo bị 
trẹo về một phía. 
- trẹo(trệch, sót): Không trẹo bữa cỗ 
nào. 
- trật trẹo(trặc trẹo, trục trặc, gây trở 
ngại): Công chuyện bị trật trẹo. 

chép  
- chép (loài cá nước ngọt còn gọi là cá 
gáy – P. carpe, A. carp): Cá chép. 
- chép (viết lại, ghi lại hay sao lại - P. 
copier, A. to copy, to take note, to write 
down):  Ghi chép lời thầy giảng dạy. 
- chép, chép miệng (chập hai môi lại 
rồi mở ra cho kêu thành tiếng), Chép 
miệng thở dài (thng.). 

trép 
(không viết trép). 

 

chẹp 
- chẹp (xẹp, chèm bẹp, bằng phẳng, 
ngồi bệt xuống đất).  

trẹp 
(không viết trẹp). 

 

 

chét  
- chét (loại côn trùng hút máu): Bọ chét.  
- chét (niềng lại,  buộc lại). 
- chét tay (nối lại một vòng vừa bằng 
hai gang tay). 

 

trét 
- trét (làm cho kín bằng cách nhét một 
chất dính vào chỗ hở, miết cho kín): 
trét kín các kẽ hở,trét thuyền, trét vách. 

chẹt  
- chẹt (bó lại, hai bên bó ép lại): coi 
chừng ở giữa chết chẹt.  
- chẹt cổ (bóp cổ): chẹt cổ lè lưỡi. 
- chẹt (đè lên, cán lên): bị xe chẹt. 
- chẹt (tắc nghẽn, bị kẹt). 
- chẹt (bắt ép người khác): Du khách 
hay bị bắt chẹt trong các dịp nghỉ lễ. 

trẹt 
- trẹt (nông đáy cạn lòng): đĩa trẹt, ghe 
trẹt, quần trẹt đáy, trẹt trẹt  (hơi trẹt), 
trẹt lét (trịt lít, rất cạn). 
 
 



- chẹt (bó sát người): tay áo ch
ống chẹt. 

chê  
- chê (đánh giá kém, xấu, không thích, 
không bằng lòng): Cao chê 
chê lùn, béo chê béo trục béo tr
chê xương sống xương sư
(cd.). 
- chê bai (không thích),  Canh c
nấu với gừng, chẳng ăn th
đừng chê bai (cd.). 
- chê cười (chê, nhạo báng, khinh bỉ): 
Con đừng học thói chua ngoa, Họ
ghét bỏ người ta chê cười (cd.).
- chê trách (chê với ý phê phán, trách 
móc). 
 

chế 
- chế (để tang, có người chết trong gia 
đình): Tang chế. 
- chế (khgd. phép tắc): Pháp chế
- chế độ (chính thể, hình th
một xã hội, một chính phủ, hay một 
nước - P. régime, A. regime)
Cộng Hoà.  
- chế ngự (kiềm chế, ngăn cản lại, bắt 
phải theo, phục tùng - P
opprimer, A. to control, to restrain, to 
dominate): Chế ngự tình cảm.
- chế (làm ra, sản xuất ra, tạo ra một sản 
phẩm khác): chế biến, chế hoá, chế tạo, 
chế thuốc, chế máy bay, chế ph
phẩm đã được sản xuất, chế tạo ra).
- chế (bỏ một ít vào, pha lẫn): 
nóng vô bình trà, 
- chế (trêu chọc, cười nhạo ng
chế nhạo, chế giễu, chế báng (ch
người khác với ý chỉ trích, nhạo báng. 
đng. chế nhạo). 

tay áo chẹt, quần 

ấu, không thích, 
Cao chê ngỏng, thấp 

ục béo tròn, gầy 
ng sườn bày ra 

Canh cải mà 
ng ăn thì chớ xin 

ạo báng, khinh bỉ): 
ừng học thói chua ngoa, Họ hàng 

ời (cd.). 
ê phán, trách 

trê 
- trê (cá nước ngọt): cá trê
- trê (truyện Trê Cóc): 
Con trê cũng tiếc, con giếc cũng muốn 
(tng). 

 

cá trê 

ời chết trong gia 

háp chế. 
ình thức tổ chức 

ội, một chính phủ, hay một 
regime): Chế độ 

ềm chế, ngăn cản lại, bắt 
P. dominer, 

to control, to restrain, to 
ảm. 

ản xuất ra, tạo ra một sản 
ế biến, chế hoá, chế tạo, 

ế thuốc, chế máy bay, chế phẩm (sản 
ợc sản xuất, chế tạo ra). 

ẫn): chế nước 

ời nhạo người khác): 
ế báng (chê cười 

ời khác với ý chỉ trích, nhạo báng. 

trế 
(không viết tr

trê. 

ũng tiếc, con giếc cũng muốn 

 

trế). 



chề  
- ê chề (đau đớn khổ sở về tinh thần và 
đâm ra chán chường). 

trề 
- trề (đưa môi ra, bĩu môi): trề môi coi 
thường; Trề môi bĩu mỏ (thng.). 
- tràn trề  (tràn lan, nhiều). 

chễ 
- chễ  (trệ, xệ, chĩu, oằn xuống vì nặng - 
LVĐ, sa xuống, trĩu xuống - KTTĐ): 
Cành cây cam bị chễ xuống vì nhiều trái 
quá. 

trễ 
- trễ (chậm, muộn): bị trễ tàu, đến họp 
trễ giờ, biếng trễ, trễ nải, trễ tràng. 

chệ 
- chệ  (ngồi chễm chệ). 
 

trệ 
- trệ (chễ, sa xuống vì nặng):  trệ bụng, 
trệ thai (KTTĐ). 
- trệ (đọng lại): trì trệ, đình trệ. 

chếch  
- chếch (xiên, lệch, xéo, không thẳng, 
hơi xiên): Hơi chếch một chút. 
-  chênh chếch (chếch chếch) 
- chếch lệch (nhìn chếch về một bên). 

trếch 
(không viết trếch). 

 

chệch  
- chệch (không đúng ở giữa, không 
ngay): Chệch sang bên. 

trệch 
- trệch (ra ngoài chỗ, không đúng 
khớp, sai khớp): viết trệch dòng, xe lửa 
trệch bánh. 
- trệch (trẹo, bỏ sót): không trệch một 
buổi tiệc nào. 

chêm  
- chêm (chèn vào cho chặt, vật nhỏ 
thêm vào cho đủ,  nói thêm vào). 

trêm   
(không viết trêm). 

 

chễm  
- chễm chệ (ngồi, đứng hay nằm một 
cách chững chạc, oai vệ). 

trễm 
- trễm trễm (đphg. ngồi, đứng hay 
nằm thu lại như một cục:  Ngồi, nằm 
trễm trễm. 

chênh  
- chênh (một bên cao, một bên thấp 
không bằng nhau, không ngang nhau, 

trênh  
(không viết trênh). 

 



hơi xiên, hơi lệch): chênh chếch, chênh 
lệch, chênh vênh. 

chếnh  
- chếnh choáng (hơi say, ngà ngà say). 
 

trếnh 
- trếnh (xch. trính, khúc gỗ lớn câu đầu 
hai cột cái - KTTĐ). 
- trống trếnh (không kín đáo, không 
ấm cúng): Nhà cửa trống trếnh. 

chềnh  
- chềnh ềnh (chình ình, gợi tả vẻ nằm, 
đứng, hay ngồi một cục, lù lù trước mắt 
mọi người). 

trềnh 
(không viết trềnh). 

 

chểnh 
- chểnh choảng (rời rạc, không ăn khớp 
với nhau). 
- chểnh mảng (hờ hững, không chăm 
chỉ, lơ là nhiệm vụ). 

trểnh 
(không viết trểnh). 

 

chễnh  
- chễnh chện  (xch. chễm chệ), chững 
chạc, đường hoàng, bệ vệ - LVĐ): Ngồi 
chễnh chện. 

trễnh 
(không viết trễnh). 

 

chệnh   
- chệnh choạng (mất thăng bằng, loạng 
quạng, không vững, nghiêng ngả). 

trệnh 
(không viết trệnh). 

 

chết  
 - chết  (hết sống, không còn cử động, 
hết thở, tim ngừng đập - P. mourir, 
décéder, mort,A. dead, breathless, to die, 
to pass away): chết chóc, chết cóng, 
chết rét, chết rũ, chết cứng, chết queo, 
chết toi, chết trương, chết tươi. 
- chết chẹt (bị mắc kẹt ở giữa): Ở giữa 
chết chẹt (tng.), chết chìm, chết đuối, 
chết trôi, chết dần chết mòn (héo hon, 
tiều tuỵ),chết đói, chết đói chết khát, 
chết già, chết giả (giả bộ chết), chết 
giấc, chết ngất, chết héo  (chết khô vì 

trết 
- trết (dính bết): dính trết, sơn nhựa 
trết vào áo. 
 



thiếu nước),chết hụt (suýt nữa là bị 
chết, xém bị chết), chết dịch (chết 
hàng loạt vì bịnh truyền nhiễm), chết 
như rạ (chết hàng loạt, nhiều người bị 
chết),chết non, chết yểu, chết sớm, chết 
ngạt, chết ngộp, chết ngỏm, chết ngỏm 
củtỏi, chết oan, chết tiệt, chết sạch, 
chết hết. 

- chết dở (chưa chết hẳn, còn sống 
nhưng khổ sở, đau đớn quá, coi như 
chết): chết dở sống dở. 

- chết điếng (lặng người đi, đau đớn 
quá): bà ấy sợ chết điếng khi hay tin tàu 
chìm. Ngón chân bị dập, đau chết điếng. 

- chết đòn (lời doạ nạt trẻ nhỏ): chết 
đòn bây giờ! 

- chết  (ngừng, máy ngưng hoạt động -
P. s'arrêter, A.  to stop, to be out of 
order): xe chết máy, đồng hồ chết. 

- chết đứng (chết nhưng không đổ hay 
ngã): Từ Hải chết đứng.  Cây ngay 
không sợ chết đứng (tng). nghb. (bị xúc 
động mạnh): Chị ta chết đứng vì bị lừa 
hết tiền. 

- chết (tiếng kêu vì ngạc nhiên hay bày 
tỏ  cảm xúc): chết  cha, chết rồi,  chết 
chửa, chết chưa! 
- chết (thật nhiều, nhiều quá): sướng 
chết đi được. 
- chết  (say đắm - P.s’ attacher 
passionément,A. to be madly in love 
with): chết mê, chết mê chết mệt. 
- chết người (gây ra sự chết, có thể gây 
ra sự chết): coi chừng thức ăn độc hại 
chết người! 
- chết giẫm (tiếng chửi rủa): Đồ chết 
giẫm. 
- đóng hụi chết  (đóng tiền phần của 



minh theo điều lệ, sau khi đã hốt hụt). 

chệt  
- chệt(chỉ người Tầu với cách coi 
thường). 
 

trệt 
- trệt(ở tầng dưới sát đất của căn nhà 
lầu, hoặc nhà một tầng, không có lầu): 
nhà trệt, tầng trệt, ngồi trệt xuống, trệt 
lết(rất cạn).. 

chêu 
(không viếtchêu). 

trêu 
- trêu (làm cho người khác bực mình 
bằng những trò tinh nghịch hoặc bằng 
những lời châm chọc): trêu ghẹo, trêu 
trẻ con, 
- trêu (làm cho tức giận, khiêu khích - 
P.taquiner, provoquer, A. to tease): trêu 
chọc bạn, trêu gan (chọc tức). 
- trớ trêu  (oái oăm, chớt nhả): cảnh 
ngộ trớ trêu (LVĐ) 

chệu 
(không viết chệu). 

trệu 
- trệu (nhai trệu trạo). 

chi  
- chi (chân, tay động vật): Tứ chi (hai 
tay và hai chân). 
- chi (nhánh hay ngành cùng một họ): 
cùng họ nhưng khác chi. Yêu ai yêu cả 
đường đi, Ghét ai ghét cả tông chi họ 
hàng (cd.). 
-  chi (họ, nhánh hay ngành): chi phái 
(một ngành, một nhánh trong một họ, 
một tôn giáo, hay một tổ chức). 
- chi lưu (dòng sông nhỏ chảy ra biển từ 
một dòng sông lớn, cũng gọi là phân 
lưu). 
-chi cục, chi hội (một chi nhánh của cơ 
quan). 
- chi nhánh (đại diện của một tổ chức 
kinh doanh hay một công ty). 
- chi đoàn (một nhánh hay một đơn vị 
tổ chức của một đoàn thể). 

tri 
- tri (biết): tri thức, tri giác, chỗ tri 
giao, vô tri, tương tri. 
- tri (coi, cai quản): tri châu, tri phủ, 
tri huyện. 
- tri âm (người bạn thân rất hiểu lòng 
mình - P. ami de coeur, A. close 
friend): Ai tri âm đó mặn mà với ai (K), 
tri kỷ, tri giao. 
- tri ân (biết ơn -P. reconnaissant,A. 
grateful, thankful). 
- tri cơ (biết trước việc mới ló ra, chưa 
thành hình). 



- chi khu (đơn vị quân sự cấp quận).  
- chi (từng nhánh hay củ phân ra ở gốc): 
củ sâm có hai chi. 
- chi (gì, cái gì, cần gì): Anh cần chi? 
Chi ngon bằng gỏi cá nhồng, chi vui 
bằng được tin chồng vinh quy (cd.).  
- chi (bỏ tiền ra để tiêudùng, mua sắm): 
chi tiêu,  (giúp đỡ, tăng cường, tiếp 
viện): chi viện. 
- chi bằng (không bằng): Đi đâu đừng 
để em buồn, chi bằng ở lại sớm hôm 
sum vầy (cd.). 
- chi nữa (gì nữa, không cần nữa): Buồn 
chi nữa em ơi. 
- chi chít (rất nhiều, san sát): phố xá chi 
chít nhà cửa, cây chi chít trái. 
- chi li (tỉ mỉ, cặn kẽ đến từng ly từng 
tí). 
- chi tiết (phần nhỏ, điểm nhỏ): Diễn tả 
câu chuyện thật là chi tiết. 
- chi phiếu (chếch, séc, giấy ghi số tiền 
thay cho tiền giấy - P. chèque, A. 
check): ký chếch, tiền chếch có giá trị 
như tiền mặt. 

chí  
- chí (ý muốn, quyết tâm theo đuổi việc 
gì - P. volonté, aspiration,A. aim, will, 
desire): Có chí làm quan, có gan làm 
giàu (tng.). 
- chí (chấy, tên một loại rận rất nhỏ 
sống trong tóc và hút máu - P. pou, A. 
louse, pl. lice):  Bắt chí cho nhau.  
- chí (lấy đầu ngón tay gí mạnh vào):  
Bà ấy chí ngón tay vào trán đứa nhỏ, 
- chí (đến, tới): từ đầu chí cuối. 
- chí (rất là, rất đỗi): chí lý, anh ấy là 
bạn chí thân (rất là thân). Tôi chí ghét 
bọn bán nước.  
- chí chát (âm thanh phát ra do hai vật 

trí 
- trí (sự hiểu biết - LVĐ, hiểu rõ sự lý, 
thông minh - HVTĐ - P. intellingence, 
esprit, A. mind, intelligence): mất trí, 
sáng trí, tỉnh trí, tài trí, có trí, mưu trí, 
nhụt trí, người mất trí không hiểu biết 
gì,  trí phê phán, trí tưởng tượng, trí 
nhớ, trí dục, trí đức, trí não, trí năng 
(tài năng nhờ trí khôn), trí óc, trí thức, 
trí tuệ, xử trí, túc trí. 
- trí trá (không thật, dối trá, quỷ quyệt 
- P. rusé, A. tricky, cunning). 
- trí mạng  (liều mạng):đánh nhau trí 
mạng (KTTĐ) - P. mortel, A. fatal): 
đòn trí mạng (mệnh) (A. fatal blow). 



cứng đập vào nhau, nghe chói tai): Chí 
cha chí chát khua giày dép, đen thủi đen 
thui cũng lượt là (Tú Xương). 
- chí choé (nhiều tiếng cãi cọ, trêu chọc 
hỗn loạn): Cãi nhau chí choé. 
- chí ác (rất là ác). 
- chí cao, chí cả (ý chí cao hơn người): 
Cho hay thục nữ chí cao (K). 
- chí chết (gần chết, hết sức): lo sợ chí 
chết. 
- chí công (rất mực công bình): Chí 
công vô tư (thng.). 
- chí hiếu (rất có hiếu):  Người con chí 
hiếu. 
- chí hướng (ý chí và quyết tâm theo 
đuổi một mục đích): Đồng chí hướng. 
- chí khí (có ý chí lớn lao, tư tưởng cao 
xa, dám làm việc lớn có ích cho nhiều 
người): Người chí khí. 
- chí lý (rất đúng lý, phải lẽ). 
- chí nguyện (lòng mong muốn, ý 
muốn). 
- chí nguyện (tự nguyện gia nhập binh 
ngũ): Đoàn quân chí nguyện. 
- chí nguy (rất là nguy khốn): Thậm cấp 
chí nguy (tng.). 
- chí nhân (người có lòng cao thượng, 
hiền đức): Đem đại nghĩa thắng hung 
tàn, lấy chí nhân thay cường bạo (Bình 
Ngô Đại Cáo). 
- chí sĩ (người trí thức với tấm lòng yêu 
nước, có tiết tháo và có chí khí): Chí sĩ 
Phan Bội Châu. 
- chí tài (rất tài giỏi). 
- chí tâm (có lòng, cố gắng hết sức, hết 
lòng). 
- chí thánh (rất là thánh thiện, cao 
thượng). 
- chí thành (rất thành thật). 
- chí thiện, chí từ (rất là tốt lành, đạo 

- trí huệ (trí tuệ, trí sáng suốt). 
- trí tri (suy xét cho thấu cùng cái 
mình biết - HVTĐ, tìm hiểu cùng tột từ 
nguyên nhân đến kết quả - LVĐ): cách 
vật trí tri. 
- cách vật trí tri (cách trí, khoa học 
tìm hiểu nguồn gốc sự vật rồi lấy trí 
phán đoán mà suy ra cho cùng tột - 
LVĐ). 



đức). 
- chí thú (chăm chỉ và cố gắng): Chí thú 
làm ăn (tng.). 
- chí tình (rất có tình nghĩa). 
- chí tôn (rất tôn kính, tiếng được dùng 
để chỉ Phật, Thượng đế hay vua chúa 
xưa). 
- chí tử (cho đến chết, hết sức): Tung ra 
những đòn chí tử. 

chì  
- chì (kim loại mềm và nặng, ký hiệu 
hoá học là Pb): Nặng như chì. 
- chì (cục chì nhỏ được buộc vào lưới 
đánh cá hay dây câu, để giúp chìm dưới 
nước): Mất cả chì lẫn chài (thng.). 
- chì (màu xám):  Xám như mầu chì. 
Trai tráng sĩ so vai rụt cổ, gái thuyền 
quyên mặt bủng da chì (cd.). 
- chì (tài giỏi, điêu luyện):  Tay đàn vĩ 
cầm rất chì. 
- chì chiết (bắt bẻ, dằn vặt): Vợ chồng 
không nên chì chiết nhau. 

trì 
- trì  (để chậm lại, chưa làm ngay): trì 
hoãn, việc gấp không thể trì hoãn 
được. 
- trì trệ  (để chậm trễ, ứ đọng lại):  
Công việc trì trệ vì có  nhiều nhân viên 
nghỉ Tết. 
- trì độn  (chậm hiểu, ngu đần): Đầu 
óc trì độn, học mãi không nhớ. 

chỉ  
- chỉ (dây hay sợi dài nhỏ, dùng để 
khâu, thêu, may, vá, hay dệt thành vải): 
Xe chỉ luồn kim (thng.). Buộc chỉ cổ tay 
(tng.). 
- chỉ (giấy): Chứng chỉ. 
- chỉ (đơn vị đo khối lượng vàng): Một 
chỉ vàng bằng 1/10 lượng vàng. 
- chỉ (chị ấy): Tôi mới gặp chỉ sáng hôm 
nay. 
- chỉ (lệnh của vua chúa thời xưa): 
Chiếu chỉ, Thánh chỉ. 
- chỉ (dùng ngón tay trỏ hay vật để 
hướng dẫn hoặc ra hiệu), Chỉ tay năm 
ngón (tng.), Chỉ nẻo đưa đường (tng.). 
- chỉ (dạy bảo, hướng dẫn cách thức): 
Chỉ cách nấu phở. 

trỉ 
(không viết trỉ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- chỉ (có như thế mà thôi).N
có một gian, nửa thì làm bếp, nửa toan 
làm buồng (cd.). 
- chỉ (chỉ bảo, chỉ giáo).  
- chỉ vẽ (dạy, hướng dẫn cho biết).
- chỉ dẫn (hướng dẫn, chỉ bảo).
- chỉ dụ (lệnh của vua truyền xuống 
bằng văn bản). 
- chỉ đạo (chỉ huy, hướng dẫn đ
lối). 
- chỉ điểm (cho tin tức một cách kín 
đáo). 
- chỉ huy (lãnh đạo, điều khiển).
- chỉ nam (chỉ hướng nam, chỉ dẫn cách 
thức):  Sách Chỉ Nam về 
Giáo Lý.  
- chỉ tiêu (mức đặt ra trước để cố gắng 
đạt được).  
- chỉ thị (lệnh của cấp trên, ra l
- chỉ hồng (chỉ màu đỏ; nghb
hồng của nguyệt lão, duyên s
lá thắm chỉ hồng, Nên chăng th
tại lòng mẹ cha (K). 
- chỉ huyết (cầm máu): Thuốc chỉ huyết.
- chỉ tay (đường chỉ trên lòng bàn tay): 
xem chỉ tay,  dùng ngón tay ch
sai khiến người khác. Chỉ tay năm ngón 
(tng.), chỉ trỏ. 
- chỉ thiên (hướng thẳng l
chỉ thiên. 
- chỉ trích (vạch ra điều sai).

chĩ  
(không viếtchĩ).

Nhà anh chỉ 
ếp, nửa toan 

ớng dẫn cho biết). 
ớng dẫn, chỉ bảo). 

ệnh của vua truyền xuống 

ớng dẫn đường 

ức một cách kín 

ạo, điều khiển). 
ớng nam, chỉ dẫn cách 

ề Cách Dạy 

ớc để cố gắng 

ên, ra lệnh). 
nghb. dây tơ 

ão, duyên số):  Dù khi 
ên chăng thì cũng 

ốc chỉ huyết. 
ên lòng bàn tay): 

ùng ngón tay chỉ trỏ và 
ỉ tay năm ngón 

ớng thẳng lên trời): Ớt 

ạch ra điều sai). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chim trĩ (pheasant)
 

). 
trĩ 

- trĩ (một loại chim lông đuôi r
đẹp - P. faisan,A. pheasant): 
- trĩ  (bệnh phình tĩnh mạch hậu môn 
P. ulcère, hémorroïde,A. hemorrhoids): 

 
ĩ (pheasant) 

lông đuôi rất dài và 
. pheasant): Chim trĩ. 

ĩnh mạch hậu môn - 
. hemorrhoids): 



Trĩ sinh ra chứng đi cầu ra máu. 
- ấu trĩ  (còn trẻ con - P. enfantin, A. 
childish): Còn ấu trĩ. 

chị  
- chị (người đàn bà cùng cha, cùng mẹ 
hay trong họ hàng lớn tuổi hơn mình - 
P. sœurs, A. sister, elder sister):  chị Cả, 
chị Hai, chị họ, chị dâu, chị chồng, chị 
vợ, Đầu lòng hai ả tố nga, Thuý Kiều là 
chị, em là Thuý Vân (K). 
- chị (người đàn bà không có họ với 
mình nhưng trên tuổi mình): chị bạn 
hàng xóm, chị học cùng trường.Chị ngã 
em nâng (tng.). 
- chị Hằng (mặt trăng đng. Hằng Nga): 
Chiều chiều dạo mát dưới trăng, Trông 
lên chỉ thấy chị Hằng ở trong (cd.) 

trị 
- trị (chữa bệnh, làm cho lành bệnh - P. 
guérir une maladie,A. to cure, to heal, 
to treat): trị bệnh, trị liệu, thuốc trị sốt 
rét,trị bệnh. 
- trị (diệt trừ): Trị sâu cắn lúa. 
- trị (cải tạo sông ngòi...): trị   lụt, trị 
thuỷ. 
- trị (trừng phạt, đưa vào khuôn khổ): 
trị bọn lưu manh, côn đồ, trị tội, trừng 
trị, trị loạn. 
- trị  (cai trị, nói tắt): Trị dân. 
- trị vì(ở ngôi vua, cai trị dân). 
- chia để trị  (chính sách chia nhỏ ra để 
dễ cai trị). 
- trị  (cai quản, chăm sóc):trị quốc, trị 
an. 
- thịnh trị (việc trị nước tài giỏi, yên 
ổn). 
- trị giá  (đáng với giá của món hàng 
hay sự vật). 

chia  
- chia  (phân ra, tách rời ra - P. diviser, 
partager, séparer, ditribuer, A. to divide, 
to separate): chia phần, chia cắt. 
- chia (phân một con số ra thành nhiều 
phần bằng nhau): phép chia, chia chác 
(chia ra cho nhiều người, mỗi người một 
phần), chia đôi (chia hai, chia làm hai 
phần). Sông Bến Hải chia đôi sơn hà 
(1954-1975). 
- chia hết (toán học, số dư là 0, chia 
chẵn): Một con số khi chia cho một số 
khác không có phần dư. Thí dụ: 9 chia 
hết cho 3. 
- chia (bầy tỏ sự thông cảm, an ủi -P. 

tria  
- tria (trau tria, trang điểm): Về Hán trau 
tria mảnh má hồng (Tôn Thọ Tường). 



présenter ses condoléances, A. to 
sympathize): Đến chia buồn với anh.  
- chia lìa (rời xa nhau, cách biệt nhau): 
Xin đừng chia lìa nhau. 
- chia ly (xa cách nhau, từ biệt nhau): 
Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu, Nhìn 
qua cho bõ cơn sầu chia ly (cd.). 

- chia rẽ (gây mâu thuẫn, xích mích, 
không đoàn kết): Đoàn kết thì sống chia 
rẽ thì chết (tng.).  
- chia sẻ (chia và san sẻ cho nhau để 
cùng hưởng về mặt tinh thần. Chia 
nhưng không bị giảm về phẩm): chia sẻ 
tài năng, kiến thức, vợ chồng chia ngọt 
sẻ bùi. 
- chia tay  (xa cách mỗi người một nơi - 
P. se quitter, se séparer, A. to separate): 
Chia tay nhớ mãi những lời giao ngôn 
(cd.). 
- chia xẻ (cắt và chia ra thành nhiều 
phần nhỏ): Chia cơm xẻ áo. 
-  chia  (biến đổi của động từ theo văn 
phạm tiếng Anh hay tiếng Pháp):  Chia 
động từ - P. conjuger, A. to conjugate a 
verb, conjugation of verb).  

chía 
(không viếtchía). 

tría 
- tría  (nói tía lia, liến thoắng): tría lịa, 
làm tría, nói tría (KTTĐ). 

chìa  
- chìa (nói tắt chìa khoá):chìa khoá 
(bằng kim loại để mở hay đóng khoá) 
nghb. Kiến thức là chìa khoá cho sự 
hiểu biết. Xưa kia nói nói thề thề, Bây 
giờ bẻ khoá trao chìa cho ai (cd.). 
- chìa (đưa tay ra, chĩa về phía trước): 
chìa tay xin tiền hay xem bói. 
- chả chìa (làm bằng thịt sườn sụn hay 
sườn non, thường để lại miếng xương 

trìa 
(không viết trìa). 

 



sườn ngắn chìa ra khi bày trên dĩa. 
- chìa vôi (que nhỏ để quệt vôi têm trầu. 
Tên một loài chim nhỏ đuôi dài, lông 
đen có viền trắng ở cánh): Chim chìa 
vôi. 

chỉa 
(không viết chỉa). 

trỉa 
- trỉa (tỉa, rắc hạt giống): trỉa hạt 
đậu,trỉa hạt vừng, trồng trỉa (trồng 
tỉa). 

chĩa  
- chĩa (dụng cụ có đầu nhọn bằng kim 
loại dùng để xóc rơm, đâm cá hay làm 
vũ khí),  
- chĩa (nĩa, dùng để trộn, ghim hay xúc 
thức ăn -P. fourche, A. fork). 
- chĩa (nhắm, chỉ về một hướng nào hay 
một mục tiêu nào đó): Chĩa súng vào 
mục tiêu. 

trĩa 
(không viết trĩa). 

 

 
chim chích choè (h. trên internet) 

chịa 
(không viết chịa). 

trịa 
- trịa (tiếng đệm): tròn trịa (tròn đều, 
gọn và đẹp). cổ tay tròn trịa, búi tóc 
tròn trịa. 
- trịa (âm thanh rõ ràng, tròn tiếng và 
dễ nghe): tiếng hát tròn trịa ngân vang. 

chích  
- chích (dùng mũi nhọn mà đâm vào): 
Bị con ong chích.  
- chích (dùng kim đâm vào da thịt để 
bơm thuốc vô người): Chích thuốc ngừa 
cúm. 
 
- chích choè (chim nhỏ, lông đen, bụng 
trắng, thường hay hót). 
 

trích 
- trích (loài cá biển mình nhỏ, thịt 
mềm, vảy trắng): Cá trích. 
- trích (loài chim lông xanh biếc, mỏ 
đỏ và dài): Chim trích. 
- trích (rút ra một phần): trích tiền quỹ. 
- trích (lấy ra những đoạn văn hay): 
trích dẫn, trích đoạn, tầm chương trích 
cú, trích dịch, trích lục, trích yếu. 
- trích (tội bị trừng phạt hay bị khiển 
trách thời xưa): trích khách (quan 
phạm tội bị giáng cấp và đầy đi xa). 
- chỉ trích (tìm ra lỗi để chê trách). 



chịch   
- chịch(khgd.): cầm chịch (cầm đầu, chủ 
trì). 

trịch 
- trịch (nặng quá): nặng trịch, nặng 
trình trịch. 
- trịch (hơn mọi người khác):  Trịch 
thượng. 

chiếc  
- chiếc (dùng để chỉ từng đơn vị của đồ 
vật, một cái): Đũa tre một chiếc khó 
cầm, thương nhau phải tính, thương 
thầm khó thương (cd.). 

triếc  
(không viết triếc). 

 

chiêm  
- chiêm (thóc lúa hay hoa màu được 
trồng vào tháng 10 hay 11 và thu hoạch 
vào tháng 5 hay 6): Quê mùa ở đất đồng 
chiêm, lấy dao cắt cỏ lấy liềm bổ cau 
(cd.). 
- chiêm (chỉ hoa, quả không đúng mùa): 
Ổi chiêm. 
- chiêm bái (bái yết và dâng cúng ở một 
nơi tôn nghiêm): Chiêm bái đền Hùng. 
- chiêm bao (mơ, thấy mọi chuyện xảy 
ra như thật trong giấc ngủ): Ngủ lắm thì 
lắm chiêm bao. (tng.). Tỉnh ra mới biết 
rằng mình chiêm bao (K). 
- chiêm nghiệm (xem xét và liên kết 
các kinh nghiệm quá khứ và hiện tại): 
Chiêm nghiệm cuộc sống. 
- chiêm ngưỡng (ngắm nhìn một cách 
thán phục): Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 
thắng cảnh. 
- chiêm tinh (thuật quan sát sao trên 
trời để đoán vận mệnh một người, theo 
một loại bói toán -P. astrologie, A. 
astrology). 

triêm 
- triêm(khgd. thấm vào, đầm thấm - 
KTTĐ). 
- triêm nhu  (đầm thấm): mưa móc 
triêm nhu. nghb. ân trạch triêm nhu 
(ơn trên ban khắp nơi). 

chiếm  
- chiếm (đoạt lấy, giành lấy): Trung 
Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa 
của Việt Nam.  

triếm 
(không viết triếm). 

 



- chiếm cứ  (P. occuper, s’emparer par 
force, A. to occupy forcibly). 
- chiếm giữ (P. s’emparer et détenir,A. 
to invade and occupy).  
- chiếm địa (lãnh thổ, vùng đất đã bị 
chiếm). 
- chiếm đoạt (đoạt lấy, cướp lấy, giành 
được bằng sức mạnh, quyền thế, hay thủ 
đoạn). 
- chiếm đóng (đưa quân đội đến giữ 
lãnh thổ đã chiếm được - P. s’emparer 
d’un territoire, A. to occupy): chiếm 
đóng một vùng, một lãnh thổ. 
- chiếm (tranh giành và đoạt được): Em 
thì canh cửi trong nhà, nuôi anh đi học 
chiếm khoa bảng vàng (cd.). 
- chiếm (choán chỗ): cái bàn này chiếm 
nhiều chỗ quá. 

chiên 
- chiên (trừu, con cừu cho lông dệt áo, 
cừu non rất hiền). 
- chiên (chỉ tín đồ theo Thiên Chúa 
giáo): Con chiên.  
- chiên (rán thực phẩm với mỡ hay dầu 
ăn): Chiên cá. 

triên 
(không viết triên). 

 

chiến  
- chiến (chiến tranh, đánh giết nhau 
bằng vũ khí): cuộc chiến diễn ra rất ác 
liệt,  cận chiến, giáp chiến, hỗn chiến, 
kháng chiến, tử chiến, bách chiến bách 
thắng. 
- bút chiến (tranh hơn thua bằng bài 
viết, văn thơ, trên báo chí hay Internet, 
tranh luận).   
- chiến (phương tiện chiến tranh): chiến 
xa, chiến hạm, chiến hào. 
- chiến bại (thua trận). 
- chiến binh (lính được đưa ra mặt trận 
để chiến đấu). 

triến 
- triến  (cũng nghĩa như "liến" - 
KTTĐ):  nói triến, triến môi, triến mép. 
 



- chiến công (thành tích đạt được trong 
chiến tranh): những chiến công hiển 
hách của nhà Trần. 
- chiến cụ (vũ khí, khí giới). 
- chiến cuộc (tình hình hay hiện trạng 
của cuộc giao tranh). 
- chiến dịch  (hoạt động về quân sự 
theo một kế hoạch đã được định trước- 
P. campagne,A. campaign): Huy động 
một lực lượng lớn để đạt được mục đích 
nào đó. Phát động chiến dịch bảo vệ 
môi trường). 
- chiến đấu (đánh nhau, giao tranh): 
Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng (tranh 
đấu để đạt được mục đích). 
- chiến địa  (nơi diễn ra trận chiến giữa 
hai bên). 
- chiến hạm (tàu chiến lớn). 
- chiến hữu (bạn cùng chiến đấu). 
- chiến khu (khu rừng rậm, bưng biền 
lập ra để đóng quân và chiến đấu). 
- chiến luỹ (bờ đất đá được đắp cao 
hoặc được xây cất kiên cố để chống 
địch): Chiến luỹ Ba Đình. 
- chiến lược (mưu lược, cách thức, hay 
kế hoạch có tính cách quy mô, gồm 
nhiều chiến thuật để chiến thắng trong 
một cuộc chiến),  
- chiến phí (chi phí cho cuộc chiến 
tranh). 
- chiến sĩ (người lính): Chiến sĩ vô 
danh. 
- chiến sử (lịch sử của một cuộc chiến 
tranh). 
- chiến sự (những diễn biến, sự việc xảy 
ra trong chiến tranh). 
- chiến thắng (thắng trận). 
- chiến thuật (phương pháp tiến hành 
một trận đánh, cách thức đánh trận): 



chiến thuật biển người,  chiến thuật du 
kích. 
- chiến thuyền (tầu hay thuyền dùng 
trong việc chiến đấu). 
- chiến thư (bức thư gửi cho bên địch 
để khai chiến). 
- chiến tranh du kích (các lối tấn công 
như phục kích, đánh bất ngờ, đánh chớp 
nhoáng và rút lui nhanh). 
- chiến tranh lạnh (tình trạng căng 
thẳng quân sự do sự xung đột chính trị 
giữa các nước, thường dẫn đến những 
cuộc cạnh tranh về kinh tế, vũ khí, chính 
trị, và văn hoá): chiến tranh lạnh giữa 
khối NATO và khối Warsaw. 

chiền  
- chiền (ngôi chùa): chùa chiền. 
- chiền chiện (tên của loại chim sẻ nhỏ 
với bộ lông màu nâu xám hay xám). 
 

triền 
- triền (khu vực thuộc về một con sông 
hay chỗ dốc núi): triền sông, triền núi. 
-triền miên(luôn luôn không dứt). 

chiển 
(không viết chiển). 

 
 

triển 
- triển(mở rộng, kéo dài): phát triển, 
khai triển. 
- triển(phô bày): triển lãm. 
- triển kỳ (triển hạn). 
- triển hạn(gia hạn, kéo dài thêm). 

chiện 
- chiện  (chim chiền chiện, loài chim 
nhỏ như chim ri - KTTĐ).  

triện 
- triện  (bàn nhỏ): Tựa ngồi bên triện 
một mình thiu thiu (K). 

chiêng 
- chiêng (nhạc khí bằng đồng, hình tròn, 
dẹp, ở giữa có cái núm, tiếng nôm gọi là 
cồng), Chì khoe chì nặng hơn đồng, Sao 
chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng 
(cd.). 
- chiêng vàng (nghb. mặt trời vào buổi 
chiều): Khen ai khéo đúc chiêng vàng, 

triêng 
- triêng  (gánh, chịu ở  dưới): đòn 
triêng (LVĐ, KTTĐ). 
- triêng  (bẫy, gài bẫy): triêng lưới 
(LVĐ). 
 



Cái dìm đáy nước, cái ngang lưng trời 
(cd.). Lối về chiêng đã gác chênh chênh 
(thơ cổ). 

chiếng  
- chiếng (quần áo bảnh bao, ăn chơi 
khét tiếng): Trai tứ chiếng, gái giang hồ 
(tng.). 

triếng 
(không viết triếng, xch. chiếng). 

 

chiềng  
- chiềng (trình, thưa): chiềng làng, 
chiềng xã, thuợng hạ tây đông (tiếng mõ 
rao trong làng). 

triềng 
- triềng  (trành- KTTĐ). 

 

chiết  
- chiết (chia, rót một chất lỏng từ một 
đồ đựng này qua đồ đựng khác): Chiết 
nước mắm. 
- chiết (trồng bằng cành cây, bó đất cho 
cành ra rễ, sau đó cắt ra khỏi cây mẹ, 
đem trồng thành cây mới): chiết cây 
bằng cành. 
- chiết (tách một chất hoá học ra khỏi 
một dung dịch): Chiết chất cồnmạnh ra 
khỏi dung dịch. 
- chiết (trừ, giảm, cắt bớt đi):  Chiết tiền 
lương. 
- chiết (may, khâu thu hẹp, làm nhỏ lại):  
Chiết ống quần. 

- chiết cựu  (lấy tiền lời trừ dần tiền hao 
mòn, hư cũ hàng năm của máy móc, nhà 
cửa, coi như chi phí trong việc kinh 
doanh - P. amortisement, A. 
depreciation). 
- chiết khấu (trừ đi một số tiền vì một 
lý do hay mục đích nào đó): chiết khấu 
lương. 

- chiết quang (khả năng bẻ góc ánh 
sáng của một môi trường khi có một tia 

 

triết 
- triết (khôn ngoan, sáng suốt, hiểu rõ 
sự lý): minh triết, hiền triết, triết lý, 
triết học. 



sáng truyền qua, cũng gọi là khúc xạ -P. 
refringent, A. refraction). 

- chiết yêu (bát có miệng loe, thắt nhỏ ở 
dưới, được dùng nhiều ở thời xưa): Bát 
chiết yêu đựng canh. 

chiêu  
- chiêu (uống một ngụm nước): Uống 
thuốc viên cần chiêu một ngụm nước 
cho dễ nuốt. 
- chiêu (tên gọi chung các con tiến sĩ 
đời Lê, được vào  chiêu văn quán): cậu 
chiêu, cậu ấm (KTTĐ),  
- chiêu (mời đến, gọi đến, tập họp để 
khởi binh): Chiêu binh mãi mã (mộ 
quân, tậu ngựa). 
- chiêu đãi (tiếp đón và mời dự tiệc): 
Chiêu đãi viên (người chuyên việc tiếp 
đãi và phục vụ khách hàng). 
- chiêu khách (thu hút, quyến rũ khách 
hàng). 
- chiêu bài (bảng quảng cáo ở trước cửa 
hàng để mời khách). 
- chiêu an (kêu gọi dân chúng trở về 
quê làm ăn, sinh sống sau chiến tranh, 
hay kêu gọi quân địch ra đầu hàng). 
- chiêu binh (tuyển mộ thêm binh lính 
cho quân đội). 
- chiêu dân (tập họp dân chúng lại). 
- chiêu dụ (lôi kéo, thuyết phục người 
khác theo mình).   
- chiêu hồi (chương trình thời chính phủ 
Việt Nam Cộng Hoà, nhằm thuyết phục 
các lực lượng chống đối chính quyền ra 
đầu hàng): Ty chiêu hồi. 
- chiêu hiền (mời, kết nạp người tài giỏi 
đến giúp mình), Chiêu hiền đãi sĩ (tng.). 
- chiêu (một thế đánh trong võ thuật): 
xuất chiêu. 
- chiêu hồn (gọi linh hồn một người 

triêu 
- triêu (đưa rá gạo qua lại trong nước 
cho sạch): triêu gạo cho sạch trấu. 
- triêu dương (ánh sáng buổi sớm). 
 



chết). 

chiếu  
- chiếu (đồ  dùng dệt bằng lác, cói, để 
trải ra ngồi hay nằm).   
- chiếu cạp điều (chiếu có viền vải đỏ 
chung quanh). 
- chiếu chăn (đồ dùng cho giường ngủ). 
- chiếu gon (chiếu dệt bằng cói tốt): 
Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon (Nguyễn 
Thị Lộ). 
- chiếu hoa (chiếu dệt có hình hoa văn 
màu đỏ):  Màn hoa lại trải chiếu hoa, 
Bát ngọc lại phải đũa ngà mâm son 
(cd.). 
- chiếu manh (chiếu rách tả tơi, chỉ còn 
sót lại mảnh nhỏ): Buồn ngủ lại gặp 
chiếu manh, Hay ăn làm biếng gặp anh 
đứng đường (cd.). 
- chiếu (bản văn của nhà vua dùng để 
công bố điều gì): chiếu chỉ. Xảy nghe 
chiếu mở khoa thi (Lục Vân Tiên). 
- chiếu (rọi vào, toả luồng ánh sáng đến 
hướng nào đó): ánh mặt trời chiếu sáng 
khắp nơi.   
-  chiếu phim, chiếu bóng (rọi ánh sáng 
qua phim để xem hình trên màn ảnh).  
- chiếu (nhắm vào, hướng vào): chơi cờ 
tướng, chiếu tướng bắt xe. 
- chiếu điện (rọi tia quang tuyến (X-
ray), để chụp hình các bộ phận trong 
thân thể). 
- chiếu rọi (soi rọi ánh sáng vào). 
- chiếu sáng (soi rọi, toả ánh sáng).   
- chiếu cố (chú ý tới, quan tâm tới). 
- chiếu khán (tgm. thông hành, cho 
phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh của một 
quốc gia– P. visa,  A. visa). 
- chiếu luật (dựa theo pháp luật mà thi 
hành). 

triếu 
(không viết triếu). 

 



- chiếu theo (dựa theo, căn cứ theo).  

chiều  
- chiều (khoảng thời gian từ sau buổi 
trưa đến trước buổi tối): buổi chiều, 
chiều hôm, chiều mai, chiều nay, chiều 
qua. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, 
Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai 
(cd.). 
- chiều (bề, các cạnh của một vật): 
chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều 
sâu (phía, hướng), Gió chiều nào xoay 
chiều nấy (tng.). 
- chiều (vẻ hay dáng nét bề ngoài): Dở 
chiều như tỉnh, dở chiều như mê (K). 
- chiều (làm vừa lòng): chiều lòng, 
chiều ý, chiều chuộng chồng con, chiều 
chồng lấy con (tng.). 
-chiều (nghe theo): Nghe lờinàng phải 
chiều lòng (K). Chiều lòng gọi chút 
xướng tuỳ mảy may (K). 
- chiều đãi  (đối xử và mời mọc một 
cách tử tế): chiều đãi khách quý, chiều 
khách. 

triều 
- triều (triều đình hay triều đại nói tắt): 
các quan trong triều, triều nhà Lê. 
- triều bái(chầu lạy vua). 
- triều cống(nước nhỏ  đến triều đình 
nước lớn chầu và dâng lễ cống). 
- triều (nước biển dâng lên và rút 
xuống trong một ngày): Thuỷ triều. 
Triều đâu nổi tiếng đùng đùng (K). 

chim  
- chim (loài lông vũ, có hai chân, hai 
cánh để bay, và đẻ trứng): Chim có tổ 
người có tông (tng.). 
- chim chíp (tiếng chim non kêu). 
- chim chóc (loài chim nói chung). 
- chim hoà bình (chim bồ câu trắng 
biểu tượng cho hoà bình). 
- chim muông (chim và thú nói chung).  
- chim xanh (người đưa tin, 
mốilái):Cạndòng lá thắm, dứt đường 
chim xanh (K).  

trim 
(không viết trim). 

 

chím  
- chím (hơi hé miệng cười, hơi mỉm 
cười): Cười chúm chím. 

trím 
(không viết trím). 



chìm  
- chìm  (đắm, ngập trong nước): Má ơi! 
Con vịt chết chìm, hết bơi, hết lội, hết 
tìm cá tôm (cd.).  
- chìm đắm (lún sâu trong nước, nghĩa 
bóng là say đắm): Chìm đắm trong thói 
hư tật xấu.  
- chìm nghỉm (ngập trong nước, không 
ngóc đầu lên được): Cây lúa bị chìm 
nghỉm trong nước lụt. 
- chìm (không còn sôi động, không còn 
hào hứng),  
- chìm (lơ lửng dưới mặt nước): Bảy nổi 
ba chìm với nước non (HXH), 
- chìm (giấu kín): Của chìm của nổi 
(thng.). 
- chìm (bị bao phủ, che lấp): Quê tôi 
chìm trong khói lửa. 
- chìm xuồng (xuồng hay thuyền nhỏ bị 
chìm, tiếng lóng hay nghĩa bóng là xoá 
bỏ vết tích): Vụ quan tham ăn hối lộ đã 
bị chìm xuồng. 

trìm 
(không viết trìm). 

chín  
- chín (con số sau số tám và trước số 
mười): Số chín. 
- chín (đã được nấu nướng), Cơm chín 
tới, cải vồng non (cd.), 
- chín (trái cây, hạt, và hoa đã có thể ăn 
được): Hai tay vịn cả hai cành, quả chín 
thì hái, quả  xanh thì đừng (cd.). 
- chín cây (trái chín trên cây): Tới đây 
lạt miệng thèm chanh, Ở nhà cũng có 
cam sành chín cây (cd.). 
- chín dừ (chín nhừ). 
- chín mùi (chín hết mức, đã đạt tới giai 
đoạn thuận lợi để thành công): Thời cơ 
đã chín mùi cho cuộc đấu tranh. 
- chín nẫu (chín quá độ đến nỗi mềm 
ra): chín nhũn,  chín nhừ, thật mềm. 

trín 
(không viết trín). 

 



- chín tới (vừa tới độ chín, giai đoạn ăn 
ngon nhất). 
 - chín chắn (thận trọng, kỹ lưỡng. 
Đàng hoàng, đứng đắn, có tư cách, đáng 
tin cậy). 
- chín suối (âm phủ, chỗ ở của người 
chết): Ngậm cười nơi chín suối (thng.). 

chinh  
- chinh (đánh trận, giao tranh bằng vũ 
khí): đng. chiến tranh,  chinh chiến. 
- chinh phạt (đem quân đi trừng phạt). 
- chinh phụ (vợ của người đàn ông đi 
đánh trận). 
- chinh phục (dùng vũ lực tấn công và 
bắt phải tuân theo). nghb. Vượt qua 
được. Làm cho người khác tin theo 
mình): Bí quyết chinh phục lòng người. 
 

trinh 
- trinh (còn nguyên vẹn,  nói người 
con gái chưa lấy chồng hay chưa ăn 
nằm với đàn ông): trinh nữ, gái trinh. 
- trinh (lòng trung thành đối với 
chồng): trinh phụ, trinh tiết. Đạo tòng 
phu lấy chữ trinh làm đầu (K). trung 
trinh, trinh bạch, trinh thục(đứng đắn). 
- trinh sát (dò  xét): toán quân  trinh 
sát, máy bay trinh sát. 
- trinh thám  (dò la, quan sát một cách 
kín đáo): Tiểu thuyết trinh thám. 
- trinh (đồng tiền có giá trị nhỏ nhất): 
đồng trinh, tiền điếu (xưa). nghb.  (tiền  
bạc): không còn một trinh dinh túi 
(xưa),  không còn một  xu (nay). 

chính  
- chính (chánh, quan trọng hơn hết, 
nguồn gốc của sự việc): chính nghĩa, 
bản chính, chính danh. 
- chính đáng (hợp, đúng với lẽ phải).  
- chính đạo (đạo lý được coi là ngay 
thẳng, đứng đắn). 
- chính đề (đề tài chính, phần đầu của 
tam đoạn luận). 
- chính hiệu (có nguồn gốc đúng với 
tên gọi hay nhãn hiệu, trái nghĩa với giả 
hiệu). 
- chính khí (chí khí chính đáng, mạnh 
mẽ, bất khuất): Hà thành chính khí ca. 
- chính lộ (con đườngchính, đường lối 
chính đáng). 

trính 
- trính (trếnh, khúc gỗ dài nối các cây 
cột cái để giữ vững sườn nhà). 



- chính ngôn (lời nói hợp với lẽ phải). 
- chính kiến (nhận thức, quan điểm, ý 
kiến về chính trị). 
- chính luận (bản văn bàn luận về các 
vấn đề thời sự và chính trị).  
- chính nghĩa (đúng với lẽ phải, công 
lý, không sai lệch chút nào).  
- chính ngạch (ngạch chính thức, hạng 
chính thức,  được hưởng đủ quyền lợi 
khi còn tại chức và hưu bổng khi về 
hưu): Công chức chính ngạch. 
- chính quy (theo đúng tiêu chuẩn đã 
được chính thức công nhận): Lính chính 
quy. 
- chính (đứng đắn, ngay thẳng, công 
bằng): Danh chính ngôn thuận (tng.).  
- chính chuyên (chung thuỷ với chồng): 
Gái chính chuyên chỉ có một chồng 
(tng.).  
- chính trực (ngay thẳng, đứng đắn). 
- chính xác (hoàn toàn đúng với tiêu 
chuẩn). 
- chính (ở giữa): chính giữa. 
- chính ngọ (giữa trưa).  
- chính nguyệt (tháng thứ nhất trong 
năm âm lịch, tháng giêng). 
- chính nhật (ngày mồng một, ngày đầu 
tháng âm lịch). 
- chính (đích thực là, đúng là): chính 
hắn, chính thị (đúng,  không sai).  
- chính âm (cách phát âm được coi là 
đúng nhất).  
- chính bản (bản chính, bản gốc, trái 
nghĩa với bản sao): sao y chính bản (bản 
chính). 
- chính cống (chính thống, chính tông. 
Đúng thật từ gốc, đúng trăm phần trăm): 
Máy tính này chính cống sản xuất tại 
Mỹ)  
- chính đảng (đảng phái chính hoạt 



động và đại diện cho một tầng lớp dân 
chúng trong xã hội): Chính đảng công 
đoàn tự do. 
- chính giới (lớp người hoạt động chính 
trị).  
- chính khách (người hoạt động chính 
trị). 
- chính phạm (thủ phạm, người phạm 
tội chính trong vụ án).  
- chính phủ (một cơ quan đứng đầu và 
có quyền lực thi hành pháp luật trong 
một nước, bao gồm hệ thống hành 
chánh, tư pháp và quân sự). 
- chính quả (kết quả tu hành đắc đạo, 
theo quan niệm của đạo Phật), 
- chính quyền (tổ chức hành chính có 
quyền lực thi hành pháp luật tại một khu 
vực trong một quốc gia): Chính quyền 
địa phương. 
- chính sách (cách thức,  đường lối hoạt 
động của một chính phủ nhằm đạt được 
mục tiêu đã  đề ra). 
- chính sự (công việc chính trị). 
- chính tả (cách viết chữ được coi là 
đúng).  
- chính thể (hình thức tổ chức chính trị 
của một quốc gia). 
 - chính thống  xch. chính tông.  
- chính tông  (dòng chính của nhà vua, 
một tôn giáo hay một học thuyết). 

chình  
- chình (loại cá mình dài như lươn, da 
trơn, không vảy): Cá chình. 
- chình ình (tả cách nằm, đứng, hay 
ngồi không đứng đắn, lù lù trước mắt 
mọi người): Khách đến nhà mà nó cứ 
nằm chình ình ra đó, coi gì được, đng. 
chềnh ềnh. (cái bụng chình ình) Ềnh là 

trình 
- trình(báo cho biết, tỏ bày): trình bày, 
trình báo, (đưa lên cho cấp trên biết để 
giải quyết). tường trình kết quả gây 
quỹ. 
- trình(bẩm báo, tỏ ý tôn kính, lễ 
phép): trình cụ lớn, có khách. 
- chương trình  Bản xắp xếp thứ tự các 



biến âm của chữ ễnh - ễnh ương - chỉ 
cái bụng phình ra như bụng con ễnh 
ương).  
- chình  (chĩnh, giống cái hũ nhưng 
bụng và miệng rộng hơn): Xa sông xách 
nước bằng chình, Lỡ tay đánh rớt ngẫm 
mình vô duyên (cd.). 

viêc sẽ làm: chương trình họp, trình độ 
(mức độ), trình tự (lớp lang thứ tự). 
- trùng trình (dùng dằng, kéo dài, 
không dứt khoát): Cứ trùng trình như 
thế bao giờ mới xong. 

chỉnh  
- chỉnh (tạo ra sự cân đối hợp lý. Sắp 
xếp lại hay sửa lại cho đúng, cho ngay 
thẳng, có thứ tự): chỉnh xương, chỉnh 
hàm, điều chỉnh, nghiêm chỉnh. Chỉnh 
đốn hàng ngũ diễn hành. 
- chỉnh trang (sửa sang lại, sắp đặt lại 
cho đẹp, trật tự hơn): chỉnh trang đô thị. 
- chỉnh (phê bình gay gắt  cấp dưới): 
Ông ấy đến trễ, bị xếp chỉnh tái mặt. 
- chỉnh (ngay thẳng, cân đối, có thứ tự, 
đúng phép tắc): chỉnh tề. quần áo chỉnh 
tề (ăn mặc gọn gàng, đứng đắn), đội 
ngũ chỉnh tề  (có thứ tự theo hàng lối). 
- chỉnh hình (điều chỉnh xương và khớp 
xương, một phân khoa của ngành y 
chuyên về các bệnh liên quan đến 
xương, cột sống và khớp xương): Khoa 
chấn thương chỉnh hình. 

trỉnh 
(không viết trỉnh). 

 

chĩnh  
- chĩnh (đồ đựng gạo, mắm... bằng gốm, 
nhỏ hơn cái chum): Chuột sa chĩnh gạo 
(tng.). 

trĩnh 
- trĩnh (tiếng đệm): tròn trĩnh. 

chịnh  
(không viết chịnh). 

 
 
 

trịnh 
- trịnh  (dán lên, đắp lên, tròng lên đầu 
- LVĐ): Lôi thôi trịnh quần lên đầu 
(lời đe doạ thô tục).  

chíp 
- chíp (một mạch điện làm bằng vật liệu 
bán dẫn, thường được dùng trong ngành 

tríp 
- tríp (một cuộc du lịch - phiên âm 
tiếng Anh - P. voyage, A. trip). 



điện tử -P.circuit intégré,A. intergrated 
circuit (IC). 
- chíp chíp (tiếng chim kêu). 

 

 

chít  
- chít (con của chút mình; cháu đời thứ 
sáu, kể từ đời cha mẹ (con,cháu, chắt, 
chút, chít).  
- chít (quấn chặt vòng quanh đầu): Anh 
này rõ khéo làm ăn, đi cày chẳng biết, 
chit khăn mượn người (cd.),  
- chít (bó sát vào người).  
- chít (khâu, may quần áo cho hẹp lại). 

 

trít 
- trít(nhắm mắt): trít mắt. 

chịt  
- chịt (chặn lại, bóp chặt, giữ chặt):  
Dùng tay chịt cổ.   
- chịt (giữ chặt, không rời ra, không 
buông ra): Nắm chịt thang để leo ra 
khỏi hầm. 
- chịt (kín): Đóng chịt cửa. 

trịt 
- trịt (cái mũi ngắn, thấp tẹt xuống): 
mũi trịt, thuyền mũi trịt. 
- trịt (sát xuống, bệt xuống): Ngồi trịt 
xuống sân. 
- trĩu trịt (nặng oằn vai): Nặng trĩu 
trịt. 

chíu  
- chíu (tiếng chim kêu): Chim kêu chíu 
chít. 
- chíu (nhiều, chỉ hoa trái): Những quả 
mận mọc chíu chít trên cành. 

tríu 
- tríu (đeo dính, bám dính, không chịu 
rời ra): Con bé đi đâu cũng  tríu lấy mẹ. 

 

chĩu  
(không viết chĩu). 

 

 

trĩu 
- trĩu (sa xuống vì nặng quá): nặng 
trĩu,  cành cam trĩu quả, gánh lúa nặng 
trĩu. 
- trĩu trịt  (cong oằn xuống vì nặng): 
Cành hồng giòn trĩu trịt những trái, 
nên cong oằn xuống vì quá nặng. 

 

chịu 
- chịu (bằng lòng, chấp nhận, nhận 

 

trịu 
- trịu  (xch. trĩu). 



lời), Cậy em, em có chịu lời (K). 
- chịu (nhận lãnh hậu quả, gánh trách 
nhiệm): Ai làm thì người ấy chịu,  
- chịu (mắc nợ, chấp nhận sẽ trả): mua 
chịu, chịu ơn, chịu lãi (chấp nhận trả 
tiền lời), chịu lỗ (chấp nhận sự thua 
thiệt lỗ lã).  
- chịu (thích hợp với, không bị thay 
đổi): gạch chịu lửa, cây chịu nắng, 
chịu nóng, chịu nước,chịu khô. 
- chịu (cố gắng): Sao không chịu 
họccô em, cô đẹp mà dốt ai thèm ưng 
cô (cd.). 
- chịu ăn (bắt đầu ăn mạnh lên, nhiều 
hơn, chỉ con nít kén ăn hoặc người 
bệnh mới khỏi).  
- chịu thuốc (thuốc có công hiệu, bệnh 
giảm bớt). 
- chịu chết (chấp nhận chết, thà chết): 
Dao phay kề cổ không màng, chết thì 
chịu chết buông nàng không buông 
(cd.). 
- chịu chơi (sẵn sàng chi tiền, sẵn sàng 
tiến tới,  ăn thua đủ). 
- chịu cực  (cố gắng chịu đựng, làm 
quen với sự cực khổ): Chịu cực nuôi 
con nên người. 
- chịu khổ (trải qua nhiều khó nhọc). 
- chịu đựng (chấp nhận sự gian khổ, 
cố gắng vượt qua mọi sự khó khăn). 
- chịu khó  (không quản ngại khó 
khăn, vất vả): Chịu thương chịu khó 
(thng.). 
- chịu lỗi (chấp nhận là mình có lỗi và 
thành thật xin lỗi). 
- chịu nhịn (nhường nhịn, không cãi 
hay phản ứng lại). 
- chịu thua (chấp nhận thua, đầu 
hàng). 
- chịu trận (gánh chịu, chấp nhận mọi 



sự, không chạy trốn). 
- chịu tang (để tang, mặc quấn áo màu 
trắng hoặc màu đen, con cháu thắt 
khăn vải sô trắng): Về quê chịu tang 
cha. 

cho 
- cho (đưa đồ vật hay tiền bạc của mình 
cho người khác): Ăn thì no, cho thì tiếc 
(tng.). 
- cho (trao, giao, chuyển, đưa giùm cho 
người khác). 
- cho (đưa cho người khác vay lấy lời, 
sẽ phải trả lại với tiền lời): Ăn cháo để 
gạo cho vay (tng.). 
- cho không (đưa quyền sở hữu cho 
người khác mà không cần phải trả tiền). 
- cho mượn (đồng ý để người khác 
dùng đồ của mình với điều kiện là sẽ trả 
lại).  
- cho thuê, cho mướn, cho phép (được 
sự đồng ý của chủ). 
- cho (bỏ vào): cho tiền vào túi, cho củi 
vào bếp). 
- cho (hướng dẫn, ra lệnh): Cho lính 
canh giữ biên giới. 
- cho (nghĩ, đánh giá một cách chủ 
quan): tự cho mình là giỏi. 
- cho (tới, đến): gọi điện thoại cho bạn.,  
- cho (để đạt tới một mục đích nào đó): 
học cho thật giỏi. 
- cho (phải được, để được), Đói cho 
sạch, rách cho thơm (tng.). 
- cho (đến với, đối với): Tham nhũng là 
cái hại cho đất nước. 
- cho dù (mặc dù): Một chế độ độc tài, 
cho dù tàn bạo cách nào, rồi cũng bị 
sụp đổ. 
- cho (nhấn mạnh về hành động nào đó): 
Cho về nhà đuổi gà cho vợ (tng.). 

tro  
- tro (chất còn lại của một số vật sau 
khi cháy hết, nát vụn như bột và 
thường có màu xám): tro bếp, cháy ra 
tro, tro bụi, màu tro, tro tàn. 



- cho (tiếng dùng để gợi lên một đề 
nghị, ý kiến, hay một yêu cầu): Làm trai 
cho đáng nên trai, xuống đông, đông 
tĩnh, lên đoài, đoài yên. (cd.). 
- cho biết tay (cho người khác biết đến 
sức mạnh của mình): Thử cho biết tay 
nhau. 
- cho bõ (bù lại):  Nhìn nhau chẳng dám 
nhìn lâu, nhìn qua cho bõ cơn sầu chia 
ly (cd.). 
- cho chết (đến chết): Đánh cho chết, 
cái nết không chừa (tng.). 
- cho cùng (đến hết lý lẽ, đến nơi đến 
chốn): Sông sâu còn có thể dò, lòng 
người nham hiểm ai đocho cùng (cd.). 
-cho dù (mặc dù thực tế là như vầy - 
đng. dù cho): Cho dù cha đánh mẹ treo, 
em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm 
(cd.). 
- cho đành (để được yên lòng, vừa 
lòng): Cho đành lòng kẻ chân mây cuối 
trời (K). Cho đành rồi sẽ liệu bài mối 
manh (K). 
- cho (tính tới nơi, tới lúc hay tới ngày, 
tháng, năm): Bao giờ cho đến tháng 
năm, thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn 
(cd.). 
- cho hay (thường như  vậy): Cho hay 
tiên lại tìm tiên, Phượng hoàng đâu dám 
sánh duyên đàn gà (cd.). 
- cho rồi, cho xong (để kết thúc một 
công việc, không cần lo lắng đến nữa): 
Bay chi cho lắm bướm ơi, đậu đâu 
bướm đậu một nơi cho rồi (cd.). Thà 
rằng chẳng biết cho xong, Biết ra kẻ 
bắc người đông thảm sầu (cd.). 
- cho lắm (thật là nhiều): Muốn cho lắm 
cội nhiều cành, muốn cho lắm chị nhiều 
anh trong nhà (cd.). 



chó  
- chó  (động vật có vú, bốn chân, thính 
tai và đánh hơi rất giỏi, được nuôi làm 
cảnh, giữ nhàhay đi săn - P. le chien, A. 
dog):  Lạc nhà nắm đuôi chó, lạc ngõ 
nắm đuôi trâu (tng.). Chó cậy gần nhà, 
gà cậy gần chuồng (tng.), 
- chó biển (hải cẩu, loài thú có vú, đầu 
giống chó, hai chân như hai cái vây, 
sống vừa trên cạn vừa dưới nước, ở Bắc 
Cực hoặc Nam Cực – P. phoque,A. 
seal). 
- chó chết (con chó bị giết, bị bệnh hay 
bị xe cán chết, không còn sống): Chó 
chết hết chuyện (thng.),(tiếng dùng để 
chửi mắng hay tỏ ý khinh miệt):  Đồ 
chó chết! 
- chó dại (chó bị mắc bệnh dại do siêu 
vi trùng bệnh dại (rabies virus): Chó dại 
có mùa, người dại quanh năm (tng.). 
-chó đẻ (chó cái mới sinh con): Dữ như 
chó đẻ (thng.tiếng chửi rủa thô tục): Đồ 
chó đẻ!  
- cây chó  đẻ (loại cây thân cỏ, lá nhỏ, 
dùng làm thuốc).  
- chó ghẻ (nghb. kẻ xấu, đáng khinh bỉ): 
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi (tng.). 
- chó hoang (chó không có chủ, chạy 
rông): Mèo đàng lại gặp chó hoang, anh 
đi ăn trộm gặp nàng xới khoai (cd.). 
- chó lửa (súng lục, súng sáu). 
-  chó má (loài chó nói chung, nghb. chỉ 
bọn ngưòi xấu, bậy bạ, đểu giả). 
- chó mực (chó có bộ lông màu đen). 
-chó ngao (chó to lớn, dữ tợn thường 
sống dưới âm phủ theo truyện ma quỷ). 
- chó sói (chó sống ở rừng, mõm nhọn, 
đuôi rậm, dữ tợn): Chó sói tru trăng.  

tró 
(không viết tró). 

 



- chó vá (chó có hai màu lông khác 
nhau, như trắng vá đen hoặc vàng vá 
trắng).  
- chó vện (màu lông rằn ri). 
- chó xù (lông nhiều và dày, xù ra). 

chò  
- chò (danh mộc, một loại cây thân to, 
tròn và thẳng, cho vángỗ rất tốt thường 
dùng đóng thuyền): Gỗ chò. 
 

 

trò 
- trò (hoạt động diễn ra trước mắt 
người khác để mua vui): trò ảo thuật, 
diễn trò, trò chơi, trò vui, trò đùa, trò 
hề, trò cười. 

- trò (việc làm bị coi là có tính chất 
mánh khoé, đánh lừa hoặc thiếu đứng 
đắn): giở trò lừa bịp, làm những trò tồi 
tệ, trò trống, 
- trò (kẻ đi học): học trò, học sinh, con 
ngoan trò giỏi, tình thầy trò. 

- trò chuyện (nói chuyện tâm tình với 
nhau). 
- trò đời (tình đời, cuộc đời). 
- trò khỉ (trò hề như khỉ làm trò). 

chỏ  
- chỏ (khuỷu tay, cùi chỏ, là phần giữa 
cánh tay, chỗ xương nhô ra khi co tay 
lại). 

trỏ 
- trỏ (chỉ): trỏ đường, trỏ tay năm 
ngón. 

 

chõ  
- chõ (một loại nồi hai tầng, tầng trên có 
lỗ ở đáy, dùng hơi nước sôi để hấp 
chín,thường dùng nấu xôi.):  Nồi chõ 
dùng để đồ xôi,Nghe hơi nồi chõ,vác mõ 
đi rao! (tng.). 
- chõ (nói lấn vào, xen vào chuyện gì 
hay điều gì không liên quan đến mình): 
chõ miệng, chõ mồm, chõ mõm. Đừng 
chõ mồm vào chuyện của hàng xóm. 

 

trõ 
(xch.trỏ). 

chọ trọ 



(không viết chọ). - trọ (thuê để ở tạm, ngủ tạm): trọ ở 
khách sạn, ở trọ, quán trọ. 
- trọ trẹ (giọng lơ lớ gần giống): trọ trẹ 
giọng Huế. 

choá 
- choá (loá, ánh sáng chiếu thẳng vào 
mắt làm không thấy rõ): Choá mắt. 
- choá (cái chụp đèn bằng pha lê trắng 
đục, ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào 
mắt): Cái choá đèn làm dịu mắt. 

troá 
(không viết troá). 

choả 
(không viết choả). 

troả 
- troả  (đph. cục cựa, động đạy - 
LVĐ): troả chân. 

choai 
- choai (tơ, đang độ lớn): lợn choai (heo 
tơ), gà choai (gà giò), choai choai (vừa 
người, không lớn quá, không nhỏ quá), 
khổ người choai choai, don don, (trẻ 
mới lớn). 

troai 
- troai  (trặc, trẹo khớp xương - LVĐ): 
Troai chân thì dễ, troai miệng thì khó 
(tng.). 

choài  
- choài (dùng chân, tay để trườn lên 
phía trước): đứa bé đang tập choài, 
choài lên mặt nước. 

troài 
(không viết troài). 

 

choãi  
- choãi (giang rộng hai chân, xoạc cẳng, 
xoạc chân): Đứng choãi chân. 

troãi 
(không viết troãi). 

 

choại 
-  choại  (trượt chân - KTTĐ): bị choại 
chân suýt té (ngã). Choại vỏ dưa thấy 
vỏ dừa phải tránh (tng.). 
- choại  (bò trên mặt đất - QATV). 

troại 
- troại  (ăn mặc đẹp đẽ, diện đẹp, 
kẻng): Troại ra phết (LVĐ). 
- troại (vượt ra ngoài): troại ra xe 
(LVĐ). 

choán  
- choán (chiếm, giành một chỗ nào đó): 
Cái bàn lớn choán hết chỗ. 

troán 
(không viết troán). 

 

choàn troàn 



(không viết choàn). - troàn  (xch. truyền): Lệnh troàn (lệnh 
truyền). 

choang  
- choang (choảng, phang, đập mạnh):  
choang một đòn nên thân, 
- choang (ánh đèn thật sáng, rất sáng): 
Sáng choang. 
- choang choang (tiếng vang lớn): tiếng 
la hét choang choang.  

troang 
(không viết troang). 

choáng  
- choáng (hơi bị xây xẩm, trí óc không 
bình thường vì bị kích thích): choáng 
hơi men. 
- choáng váng (bàng hoàng, xây xẩm, 
chóng mặt - A. to feel dizzy): choáng 
váng cũng phát âm là cháng váng. 

troáng 
(không viết troáng). 

choàng  
- choàng (quấn vào, quấn khăn vào cổ 
cho ấm): Choàng khăn quanh cổ đỡ bị 
lạnh và ho. 
- choàng (choàng cổ, choàng vai): 
Phụng hoàng bay bổng xoè đuôi,choàng 
tay qua cổ với tôi, bớ mình (cd.). 

- choàng (đột ngột, giật mình thức giấc): 
Đang ngủ say bỗng giật mình choàng 
dậy vì chuông reo. 

troàng 
(không viết troàng). 

 

choảng  
- choảng (đánh nhau):  Mấy người uống 
rượu ngà ngà say choảng nhau. 

troảng 
(không viết troảng). 

 

choăn  
- choăn choắt (bé tí, nhỏ xíu). 

troăn 
(không viết troăn). 

choắt  
- choắt (tên một loại chim nước, chân 
và mỏ dài): Chim choắt. 
- choắt (nhỏ bé vì cằn cỗi hay bị teo đi 
theo chiều ngang): Mặt choắt như mặt 

troắt 
(không viết troắt). 



chuột (tng.). 

chóc 
- chóc (một loại củ giống củ ráy, ăn 
được): củ chóc. 
- chóc  (khô, đóng cục, đóng tảng): cơm 
cháy đóng chóc (KTTĐ). 
- chóc  (chim chóc). 

 
chim chóc (h. trên internet) 

tróc 
- tróc (bong ra từng mảng của lớp phủ 
bên ngoài): vỏ cây tróc từng mảng,cá 
tróc vảy, xe tróc sơn,chôm chôm tróc. 
Trầy da tróc vảy (thng.). 
- tróc (rời ra, không còn dínhtrên bề 
mặt vật khác): Tờ giấy thông cáo dán 
trên tường bị tróc ra, 
- tróc (bắt hoặc nắm lấy): tróc đầu sưu 
thuế, tróc nã. 
- tróc (đánh lưỡi hoặc bật mạnh hai 
đầu ngón tay cho phát thành tiếng kêu): 
tróc lưỡi gọi chó, tróc tay làm nhịp. 

chọc  
- chọc (thọc hay đâm bằng một vật dài): 
Chọc gậy bánh xe (tng.), chọc thủng 
(lấy một vật nhọn đâm xuyên qua cái 
gì): Đâm bị thóc, chọc bị gạo (tng.). 
 - chọc (làm cho trống để có thể băng 
qua): chọc thủng phòng tuyến địch.  
- chọc tiết (lấy dao để cắt cổ heo, gà, 
vịt…). 
- chọc chạch (lỏng lẻo, không chắc 
chắn, không cột chặt). 
 - chọc ghẹo, chọc tức (trêu ghẹo làm 
cho người ta bực mình, tức giận).  
- chọc nách (thọc léc, cù, rờ vào người, 
nơi dễ bị nhột, khiến người ta nhột và 
cười, nghĩa bóng là trêu cho cười, thọc 
léc cho cười). 

trọc 
- trọc (đầu cạo hết tóc): đầu trọc, trọc 
lóc. 
- trọc (đồi núi không có cây): đồi trọc, 
trọc tếch, trọc tếu (đầu trọc nhẵn và 
trơ), thằng bé cạo đầu trọc tếu. 
- trọc  (đục, không trong, khgd. - 
KTTĐ): Ô trọc. 
- trọc phú (giàu có, nhưng không sang 
trọng, thanh lịch). 
- trằn trọc (trở mình luôn, lăn qua lại, 
cục cựa không yên): Cớ sao trằn trọc 
canh khuya (K). 
- ô trọc  (xấu xa dơ bẩn). 

choe  
- choe choét (be bét trên bề mặt của cái 
gì, toe toét): đỏ choe choét, cười choe 
choét (cười toe toét). 
- choe (nói cười không ngừng): Miệng 
lúc nào cũng choe choe, (cười toe). 

troe 
(không viết troe) 



choi 
- choi  (thon - KTTĐ, LVĐ): cái bát 
này choi trôn (túm chân, thon đáy, đế, 
đít). 
- choi choi  (tên một giống chim cẳng 
cao, mỏ dài, hay nhảy): nhảy như con 
choi choi (KTTĐ). 

troi 
- troi  (giòi bọ, con giòi): Mắm có troi 
(LVĐ). 

chói  
- chói (loá mắt vì ánh sáng): chói chang, 
(quá sáng), chói loà (ánh sáng quá nhiều 
làm cặp mắt không nhìn rõ),chói lọi 
(bừng sáng, rực sáng, rực rỡ),chói mắt 
(ánh đèn quá sáng chiếu vào mắt làm 
cho mắt nhìn không được rõ). 
- chói (khó chịu vì âm thanh hay tiếng 
nói): lời nói nghe chói tai, chói óc (nhức 
óc vì tiếng động quá ồn ào),chói tai 
(tiếng động quá mạnh, ồn ào làm ù cả 
tai, điếc tai). 

trói 
- trói (buộc chặt để cho không thể cử 
động được nữa): trói chặt vào cọc, trói 
ké, trói thúc ké (trói hai tay quặt ra phía 
sau). 
- trói (bị cản trở, không làm được việc 
gì): bị trói tay, trói buộc. 

chòi  
- chòi (túp lều che được nắng, mưa).  
- chòi (muốnlên vị thế cao): Đũa mốc 
mà chòi mâm son (tng.), (nhô ra, nhô 
lên), Nghe qua cho hả dạ nầy, cho hoa 
hé nhuỵ cho cây đâm chòi (chồi) (cd.). 
- chòi (chọc hay khều cho rơi): Cây cao 
quả chín đồi mồi, anh trông mỏi mắt 
anh chòi mỏi tay (cd.). 

tròi 
- tròi (lòi ra), tròi (trồi)  lên mặt nước. 
- tròi trọi  (trơ trọi một mình): Một 
mình tròi trọi, nhà lầu mà chi. 

chọi  
- chọi (ném, quăng): chọi hòn đá. 
- chọi (đấu, đọ sức, đánh nhau): Chọi 
gà, Con gà tốt mã khoe lông, chẳng cho 
đi chọi, nhốt lồng làm chi (cd.). 
- chọi (lấy hai vật đập vào nhau): Trứng 
chọi đá (tng.). 

trọi 
- trọi (chơ vơ chỉ có một mình): Trơ 
trọi, ngồi trọi không ai chơi với. 
- trọi  (trụi, không còn gì hết):  trọi cả 
tiền, trọi lỏi, trọi trơn, ráo trọi. 

chòm  
- chòm (nhóm, đám, cụm): Tiếc công 

tròm 
- tròm (xấp xỉ): Tròm trèm ba mươi 



trang điểm bấy lâu, Trai tơ không gặp, 
gặp râu ba chòm (cd.). 
- chòm sao (một đám sao ở gần nhau): 
chòm sao Bắc Đẩu. 
- chòm xóm (nhiều nhà ở gần nhau 
trong cùng một khu vực): chòm xóm 
láng diềng. 

tuổi. 

chỏm  
- chỏm (đỉnh, phần ở trên cao nhất): 
chỏm núi. 
- chỏm (chùm tóc ở đỉnh đầu trẻ nhỏ 
xưa): thời để chỏm (thời còn nhỏ). 

trỏm 
- trỏm (tróm trém): nhai trỏm trẻm. 
 

 

chõm 
- chõm (thót lại, nhỏ lại): mặt chõm, lợn 
chõm (KTTĐ). 

 

trõm 
- trõm (sâu lõm vào): thức khuya mắt 
trõm, trõm mắt. 

chon  
- chon chót (chỉ màu đỏ tươi): Màu son 
đỏ chon chót. 
- chon von (cao, chót vót, chênh vênh): 
Đứng trên đỉnh núi chon von. 
- chon chỏn  (ốm/gầy cao, ít mà có 
ngọn cao - KTTĐ): cao chon chỏn 
(LVĐ), đĩa xôi chon chỏn. 

tron 
- tron (xen vào, đút vào, chen vào): 
tron tay, tron (chen) vào chỗ chật 
(LVĐ). 

chòn 
(không viết chòn). 

tròn 
- tròn (có hình dáng giống như cái 
vung, cái vòng): khuôn mặt tròn, mắt 
mở tròn,trăng rằm tròn vành vạnh, 
chạy vòng tròn. 
- tròn (có hình khối giống như hình 
cầu): trái đất hơi  tròn, tròn như hòn 
bi, vo tròn, tròn trặn, tròn trịa, tròn 
trĩnh, tròn vo, tròn xoay, tròn xoe. 
- tròn (nghe rõ từng tiếng, dễ nghe): 
giọng tròn, ấm,(không thiếu, không 
thừa), tròn mười bảy tuổi, đi mất một 
ngày tròn. 



chọn  
- chọn (lựa, tìm lấy vật gì, 
nơi nào vừa ý): Ở chọn nơi, chơi ch
bạn (tng.), chọn lựa, lọc lựa
- chọn lựa (so sánh và lựa cái tốt nhất): 
chọn lựa hạt giống, chọn lựa áo quần
- chọn mặt gửi vàng (thng.)
đáng tin cậy để trao cho một
trọng).  
- chọn ngày (tìm một ngày t
hợp ghi trong âm lịch): chọn ng
 

chong 
- chong (để đèn hay đuốc thật lâu trong 
đêm): Đêm khuya chong ng
Bâng khuâng nhớ bạn bồi hồi ruột gan 
(cd.). 
- chong chóng (cánh quạt bằng giấy có 
thể quay nhờ sức gió): gấp chong chóng 
giấy. (cánh quạt kim loại quay bằng 
máy): chong chóng máy 
việc quá): công việc dồn dập, cả ng
quay như chong chóng. 
 

 
chong chóng (h. trên internet)

- tròn (đầy đủ, trọn vẹn): 
vụ, bổn phận. 
- nốt tròn(nốt nhạc có độ d
nốt đen hoặc hai nốt trắng

ì, điều gì hay 
ơi, chơi chọn 

ạn (tng.), chọn lựa, lọc lựa,    
ựa cái tốt nhất): 

ọn lựa hạt giống, chọn lựa áo quần.  
(thng.) (tìm người 

ậy để trao cho một việc quan 

ày tốt, thích 
ọn ngày cưới. 

trọn 
- trọn (đủ cả một giới hạn, phạm vi n
đó): thức trọn một đêm,
ngày. 
- trọn (đầy đủ tất cả, không thiếu 
khuyết gì): giữ trọn lời thề sống tr
tình trọn nghĩa. 
- trọn (hoàn toàn đầy đủ): 
hoàn thành trọn vẹn. 
- trọn vẹn (nguyên vẹn, ho
LVĐ): Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi 
khen. 
- trọn đạo(giữ đúng v
nghĩa): Ăn ở sao cho trọn đạo vợ 
chồng, trọn đạo làm con.

ốc thật lâu trong 
êm khuya chong ngọn đèn ngồi, 

ớ bạn bồi hồi ruột gan 

ạt bằng giấy có 
ấp chong chóng 

ạt kim loại quay bằng 
 bay. (nhiều 

ệc dồn dập, cả ngày 

n internet) 

trong 
- trong(vật cho ánh sáng đi qua và m
có thể nhìn suốt qua): c
suốt, nước suối trong như l
trẻ em trong sáng như pha

- trong(không có gợn): trong v
veo, trời trong, gương trong.
- trong(giọng cao, nhẹ nh
rè): tiếng hát trong veo cao vút
nói trong trẻo. 
- trong(giới hạn đã được 
trong sông rạch, trong xóm
vòng trong, trong ngoài. 
- trong(giới hạn đã được định tr
trong giờ làm việc, ngư
trong lúc làm việc. 
- trong sạch (trong tr
không vẩn đục). 

): lo tròn nhiệm 

ốt nhạc có độ dài bằng bốn 
ốt đen hoặc hai nốt trắng). 

ủ cả một giới hạn, phạm vi nào 
đêm, đi trọn một 

ầy đủ tất cả, không thiếu 
ữ trọn lời thề sống trọn 

ầy đủ): nhiệm vụ 

ẹn, hoàn toàn - 
ớc sau trọn vẹn, xa gần ngợi 

ữ đúng và đầy đủ lễ 
ở sao cho trọn đạo vợ 

. 

cho ánh sáng đi qua và mắt 
cửa kính trong 

trong như lọc, tâm hồn 
ng như pha lê. 

trong vắt, trong 
ương trong. 

ọng cao, nhẹ nhàng và không 
ếng hát trong veo cao vút, giọng 

ợc định rõ): phía 
trong xóm, trong nhà, 

 
ợc định trước): 

người trong họ, 

(trong trắng, sạch sẽ, 



chóng  
- chóng (nhanh, mau, một thời gian rất 
ngắn): Cả thèm chóng chán (tng.). 
- chóng mặt (hơi choáng váng và xây 
xẩm mặt mày). 

tróng 
- tróng (cái cùm chân): 
Gông đóng tróng mang (tng). 

chòng  
- chòng (chọc phá, trêu ghẹo): Chòng 
ghẹo.  
- chòng chọc (nhìn chăm chú, đăm 
đăm): Mắt mở chòng chọc cả đêm, 
không ngủ được. 

tròng 
- tròng (lòng, khối tròn ở giữa lòng 
trắng): tròng mắt, nước mắt lưng tròng, 
tròng trứng. 
- tròng (vòng,  cái vòng ở đầu thòng 
lọng dùng để bắt thú vật hay bắt chó): 
một cổ hai tròng (tng.), đưa chân vào 
tròng. 
- tròng trành  (nghiêng ngả, lắc lư): 
Tròng trành như nón không quai, Như 
thuyền không lái như ai không chồng 
(cd.). 

chỏng  
- chỏng gọng (té, ngã đưa hai chân lên 
trời): ngã chỏng gọng. 
 

trỏng 
- trỏng (trong ấy). 
- trỏng (đoạn gỗ dựng giữa cái trính, 
chống cái kèo - KTTĐ): gác trỏng. 

chõng  
- chõng (giường nhỏ đan bằng tre): Mẹ 
em dọn chõng bán hàng, nhặt từng đồng 
kẽm còn sang nỗi gì. (cd.). 

trõng  
(không viết trõng). 

 

chọng  
(không viết chọng). 

trọng 
- trọng (nặng. coi trọng, đáng chú ý): 
Trọng phẩm hơn lượng. 
- trọng (ở mức độ cao,  cần lưu ý 
tới):trọng bệnh(bệnh nặng), trọng tội 
(tội nặng),trọng dụng, trọng đãi, trọng 
đại, trầm trọng. 
- trang trọng (tôn kính): Tiếp đón 
trang trọng. 
- trịnh trọng (tôn kính, ân cần): Tiếp 
đãi thật trịnh trọng 



- trọng tài(người đứng ra phân xử, dàn 
xếp giữa hai bên tranh tài): Trọng tài 
vô tư và công bằng, khiến hai bên 
tranh tài đều phải nghe theo. 

chóp  
- chóp (phần nhọn trên đỉnh): chóp nón, 
chóp bu, (người cầm đầu của một tổ 
chức). 
- chóp chép (chỉ về cách nói hoặc ăn 
không ngừng nghỉ): Làm gì mà chóp 
chép hoài vậy! 

tróp 
(không viết tróp). 

chót  
- chót (phần ở chỗ tận cùng): Đầu môi 
chót lưỡi (tng.). 
- chót (cuối cùng): Đi học mà lười 
biếng sẽ đứng hạng chót lớp. 
- chót vót (rất cao): Tháp chuông cao 
chót vót. 

 

trót 
- trót (đầy đủ, trọn vẹn): làm phúc cho 
trót. Thương cho trót, vót cho tròn 
(tng.). 
- trót  (lỡ rồi, xong rồi): Trót vì tay đã 
nhúng chàm, Dại rồi còn biết khôn làm 
sao đây (K).Hươu kia trót đã mắc chà, 
Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo (cd.). 

chọt 
- chọt (thọc, chọc cho rơi - LVĐ): lấy 
cây sào chọt cho trái dừa rớt xuống, cầu 
thủ chọt trái banh vào lưới. 
- chọt  (tglg. bị mất cắp): Bị  bọn móc 
túi chọt mất cái điện thoại cầm tay. 
- chạy chọt  (tìm cách năn nỉ, hối lộ, cốt 
sao được việc): Nó chạy chọt được vào 
làm sở quan thuế.   

trọt 
-trọt (tiếng đệm): trồngtrọt. 

 

chố 
( xch. trố). 

 

 

trố 
- trố (giương to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên 
hay sợ hãi, thấy lạ):  Trố mắt ra nhìn. 
- trô trố (nhìn chòng chọc, nhìn sững 
không chớp mắt): Nhìn trô trố. 
 

chồ trồ 



- chồ  (nhà tiêu, nhà vệ sinh, nhà xí): 
Chuồng chồ. 
 

- trồ  (tiếng trợ từ - QATV, tiếng đệm): 
trằm trồ khen ngợi. 

chổ 
(không viết chổ). 

trổ 
- trổ (chạm gọt tinh vi): trổ thuỷ tiên. 
- trổ (nảy nở, đâm chồi): cây hồng trổ 
hoa. 
- trổ (tỏ rõ ra): trổ tài, chạm trổ. 
- trổ (lỗ hổng ở hàng rào): chó chui 
qua trổ. 
- trổ (đào, khoét, mở ra): trổ mương, 
trổ cửa sổ. 

chỗ  
- chỗ (nơi, chốn): Chỗ cao cào chỗ thấp 
(tng.). 
- chỗ ở (nhà, nơi sinh sống). 
- chỗ (phạm vi nào đó): Nói không đúng 
chỗ (tng.). 
- chỗ (mối tương quan nào đó): chỗ 
hàng xóm với nhau, chỗ bà con, họ 
hàng quen thuộc. 
- chỗ dựa (nơi để tựa lưng vào, nơi 
nương tựa, nương nhờ): Gia đình là chỗ 
dựa an toàn. 
-chỗ đứng (vị trí trong xã hội, hoặc 
trong chức vụ nghề nghiệp). 
- chỗ ngồi (nơi để ngồi, vị thế trong 
công ty). 
- lỗ chỗ. (nhiều lỗ): vết đạn lỗ chỗ trên 
tường, mặt rỗ (vết sẹo, lỗ cạn) lỗ chỗ 
như tổ ong. 

trỗ 
- trỗ (lúa bắt đầu nở bông): Lúa trỗ đầy 
đồng. 

chộ 
- chộ  (diễu cợt, nhạo báng bằng cách la 
cười, vỗ tay - LVĐ): cười chộ, la chộ. 

trộ 
- trộ (doạ cho sợ): Trộ trẻ con. 
-trộ (tỏ ý khoe khoang): Trộ nhau làm 
gì! 

chốc 
- chốc (một khoảng thời gian rất ngắn): 
Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy 

trốc 
- trốc (đầu, phía trên): trên trốc, ăn 
trên ngồi trốc. 



chốc (tng.). 
- chốc (một loại bệnh lở ở da đầu trẻ 
nhỏ): Chốc ghẻ. 
- chốc chốc (thỉnh thoảng với khoảng 
thời gian cách nhau tương đối ngắn): 
Chuông điện thoại cứ chốc chốc lại reo. 
- chốc lát (trong một khoảng thời gian 
rất ngắn). 
- chốc nữa (không phải lúc này, đợi một 
lát nữa). 

- trốc (lật lên từng mảng): Bão trốc 
mái nhà. 
 

chối  
- chối (không  nhìn nhận lời nói hoặc 
việc đã làm). 
- chối băng (chối bay, chối biến, nhất 
định không nhận, dù đã làm). 
- chối từ, từ chối (không nhận, không 
chấp nhận). 

trối 
- trối (dặn lại người thân trước khi 
chết): Chết không kịp trối.  
- trối trăng  (giối giăng): Dặn dò trước 
khi chết. 
- trăng trối (giăng giối). 
-trối chết  (hết hơi, quá sức,  muốn 
chết):Chạy trối chết.  
- trối (chán đến nỗi không kham được 
nữa): ăn nhiều trối quá, trối kệ (mặc 
kệ), trối thây (mặc thây, mặc kệ) 
(KTTĐ). 

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

trồi 
- trồi (từ bên trong hoặc từ dưới nhô ra 
và nổi hẳn lên trên bề mặt): người thợ 
lặn trồi lên mặt nước, mầm cây trồi ra, 
xương trồi ra, trồi sụt. 

chổi   
- chổi (đồ dùng để quét rác):  Củi mục 
khó đun, chổi cùn khó quét (tng.).  
- chổi lông (chổi làm bằng lông của loài 
cầm): Chổi lông gà. 

trổi 
- trổi  (không đều đặn, thất thường, 
ngày có ngày không, ngày đực ngày 
cái, trôi nổi): Ruộng trổi, học bỏ trổi 
(LVĐ). 
 

chỗi  
- chỗi (đang nằm, cố gắng ngồi dậy), 
Ngóc đầu không nổi, chỗi đầu không 
dậy (tng.), (mẹo để nhớ: đang nằm, phải 
chống tay mới chỗi được dậy) 

trỗi 
- trỗi (trội, hơn - NNY): Học trỗi (trội) 
hơn các bạn (cũng phát âm là trổi). 
- trỗi dậy (nổi lên,vang lên một cách 
long trọng): Bài quốc ca được trỗi dậy 



một cách oai hùng (NNY). 

chội 
- chội (chật chội). 

trội 
- trội (cao hơn, tốt hơn so với những 
cái khác cùng loại): Học trội hơn các 
bạn cùng lớp. 
- trội (nhiều hơn lên, tăng thêm lên): 
khai trội tuổi, chơi trội. 

chôm  
- chôm (trộm, cắp).  
- chôm chôm (một loại trái cây ăn rất 
ngọt, vỏ mầu đỏ tua tủa gai mềm): 
Chôm chôm tróc. 

trôm 
- trôm (loài cây lớn, hoa đỏ mùi thối, 
hột có dầu): cây trôm, mủ trôm. 

chồm  
- chồm (nhảy tưng lên cao, vươn cả 
thân mình lên): Gối rơm theo phận gối 
rơm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao 
(cd.). 
- chồm dậy (đang nằm, thình lình ngồi 
dậy thật nhanh). 

trồm 
(không viết trồm). 

chộm 
(không viết chộm). 

trộm 
- trộm (lấy của người khác): kẻ trộm, 
lấy trộm đồ đạc, hái trộm quả, bắt 
được trộm. 
- trộm (làm việc gì lén lút, thầm vụng): 
đọc trộm thư,nhìn trộm, nghe trộm điện 
thoại, trộm cắp, trộm cướp, trộm nghe, 
trộm nghĩ. 

chôn  
- chôn (đào hố rồi cho một vật gì xuống 
và lấplại): Chôn xương không chôn 
được tiếng xấu (tng.). 
- chôn cất (làm lễ tang cho người chết). 
- chôn sống (đào hố bỏ người còn sống 
vào rồi lấp đất để giết chết). 
- chôn (đào lỗ để dựng cột, nén chung 
quanh chân cột thật chặt): Chôn cột. 
- chôn (để nhớ mãi không quên): Nhớ 

trôn 
- trôn (khu ốc, xoáy ốc, đít):trôn ốc, 
lòn trôn. 
- trôn (phần đáy, dưới cùng của một đồ 
đựng): trôn vại, trôn bát. 
- trôn (phần đáy quần hay váy che 
mông): Trôn quần. 
- trôn trê (trĩ, dom, phần cuối ruột già 
với hậu môn): Rặn lòi trôn trê (lòi 
dom). 



như chôn vào ruột (tng.). 
- chôn chân (ở một chỗ nào rất lâu): 
Chôn chân ở tỉnh nhỏ, cả năm chẳng đi 
đâu. 
- chôn vùi (vùi lấp, không để ý tới nữa): 
chôn vùi tương lai, chôn vùi tên tuổi. 

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

trốn 
- trốn (giấu mình vào chỗ kín đáo để 
khỏi bị trông thấy): chơi đi trốn đi tìm, 
trốn trong bụi. 
- trốn (bỏ đi, tránh đi nơi khác để khỏi 
bị giữ lại, khỏi bị bắt): Chạy trốn. 
- trốn (tìm cách lảng tránh một nhiệm 
vụ): trốn trách nhiệm, trốn học, trốn 
thuế, trốn lính, trốn mặt, trốn tránh, 
trốn việc. Chẳng phường trốn chúa 
cũng quân lộn chồng (K). 

chồn  
- chồn (thú rừng, thuộc loài cầy cáo, ở 
hang, mõm ngắn, leo trèo giỏi): chồn 
cáo, chồn hương, chồn hôi. 

trồn  
(không viết trồn). 

 

chộn  
- chộnrộn (rộn rịp nhiều việc). 
 

trộn 
- trộn(đảo cho thứ nọ lẫn vào thứ kia): 
trộn lẫn, trộn hồ, trộn vữa xây nhà. 
- trộn(cho thứ khác vào và làm cho lẫn 
đều vào nhau): Cơm trộn ngô. 
- trộn trạo  (trộn nói chung, trà trộn). 
- trà trộn  (xen lẫn vào -KTTĐ): Trà 
trộn vào dân tỵ nạn để phá hoại. 

 

chông  
- chông (cọc nhọn bằng tre, gỗ hay sắt 
dùng để gài bẫy): bãi chông, hầm 
chông. 
- chông gai (chông và gai, nghb. nguy 
hiểm,gian nan, khó khăn): Đường đời 
đầy dẫy chông gai. 

 

trông 
- trông  (ngó thấy, nhìn thấy rõ, nhận 
ra): Đứng núi nầy trông núi nọ (tng.). 
Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn 
có béo thì lòng mới ngon (cd.). 
- trông  (để  ý  canh chừng, coi sóc): 
trông coi, trông chừng, trông giùm, 



 

chống  
- chống (dùng cây tre hay cây g
vào vật để giữ không cho nghi
chống cây mới trồng, chống r
gậy. 
- chống nạng (tì tay vào cây g
để đi cho vững).  
- chống nạnh (chống bàn tay vào ngang 
hông khi đứng). 
- chống (đẩy bằng sào cho thuy
đi): Vụng chèo khéo chống (tng.).
- chống (phản đối, không chấp nhận, 
đánh lại - P. résister, opposer, 
resist, to oppose, to fight against): 
chàng Công Tráng họ Đinh, d
Ba Ðình chống đánh giặc Tây. (cd.), 
chống chọi, chống chỏi, chống cự, 
chống đối (không phục, phản kháng lại, 
chống đối lại bè lũ hại dân, bán n
chống đỡ (tự bảo vệ, vừa tìm cách 
lại), chống lại, chống trả (ph
đánh trả lại),  
- chống án (xin toà cấp cao h
lại lần nữa - P. faire appel, A
- chống chế (dùng cử chỉ hay lời nói để 
che đậy một việc làm sai trái): 
tìm cách chống chế. 
- chống hạn (bơm nước vào ru
để trồng cấy khi trời đã lâu không m
 - chống lụt (ngăn chặn nước lũ tr
vào vùng nào): đắp đê khơi d
lụt. 

trông nhà, trông nom. 
- trông (tin vào, dựa vào, nh
trông cậy, trông nhờ. 
- trông (chờ đợi, hy vọng v
chờ, trông đợi, trông mong, trông 
ngóng. Trông cho chân c
(cd.) 

(dùng cây tre hay cây gỗ dài tựa 
ật để giữ không cho nghiêng đổ): 

ống rào, chống 

(tì tay vào cây gậy (nạng) 

àn tay vào ngang 

ào cho thuyềntrôi 
ống (tng.). 

ản đối, không chấp nhận, 
. résister, opposer, A. to 

resist, to oppose, to fight against): Có 
inh, dựng luỹ 

ống đánh giặc Tây. (cd.), 
ống chọi, chống chỏi, chống cự, 

ục, phản kháng lại, 
ũ hại dân, bán nước), 

ìm cách đánh 
(phản kháng, 

ấp cao hơn cho xử 
A. to appeal).  

ử chỉ hay lời nói để 
àm sai trái): Bị bắt bẻ, 

ào ruộng đồng 
ã lâu không mưa). 

ớc lũ tràn 
ê khơi dòng chống 

trống 
- trống (thùng rỗng hai đầu căng da, 
đánh kêu thành tiếng): tr
đánh trống bỏ dùi, trống c
cái, trống canh, trống chầu, trống con, 
trống cơm, trống ếch. 
- trống (thuộc giống đực của lo
Gà trống. 
- trống (rỗng ở bên trong, không có gì 
- P. vide, dans le vide, A. empty
trải,trống trơ, trống trơn
nhà trống. 
- trống trếnh (hở hốc, không kín).
- trò trống (diễn trò và 
Chẳng ra trò trống gì. 
 
 
 

trồng trọt (h. trên internet)

vào, nhờ vả): 

ờ đợi, hy vọng vào): trông 
ờ, trông đợi, trông mong, trông 

ngóng. Trông cho chân cứng đá mềm 

ỗng hai đầu căng da, 
trống báo động, 

ống cà rùng, trống 
ống canh, trống chầu, trống con, 

ộc giống đực của loài cầm): 

ên trong, không có gì 
. empty): trống 
ơn,vườn không 

ở hốc, không kín). 
ò và đánh trống): 

 
ên internet) 



chồng  
- chồng (chỉ người đàn ông đã cưới vợ): 
Chồng cưới vợ cheo (tng.). Cơm sôi bớt 
lửa chồng giận bớt lời (tng.). Chồng cô, 
vợ cậu. chồng dì, Trong ba người ấy 
chết thì không tang (tng.) 
 - chồng (xếp nhiều vật lên nhau, xếp 
cái này lên trên cái kia): Một chồng đĩa,   
 - chồng chất, chồng đống (xếp đè lên 
nhau một cách lộn xộn, không thứ tự). 

trồng 
- trồng (vùi hạt giống hay cắm cành, 
gốc cây xuống đất cho mọc thành cây): 
trồng cây, trồng đậu, trồng khoai, 
trồng sắn,trồng tỉa,trồng trọt, gieo 
trồng, vun trồng. 
- trồng (chôn phần chân cột hay vật 
tương tự xuống đất cho đứng thẳng): 
trồng cột nhà, trồng cây nêu. 
- trồng răng (làm răng giả). 
- trời trồng. (bắt chết đứng): Đứngnhư 
bị trời trồng). 

chổng  
- chổng (đưa ngược lên, bật ngược lên): 
chổng gọng, chổng cẳng, giơ hai chân 
lên trời, bị vấp ngãchổng gọng. 
- chổng mông (cúi thấp người xuống và 
đưa mông lên trời): Đi đâu mà chẳng 
lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông 
mà gào (cd.). 
 - chổng vó  (chổng kềnh, hai tay, hai 
chân đưa lên trời).   

trổng   
-trổng (nói trống không, không lịch sự 
- P. sans formule de politesse, A. 
impolite, rudeness):kêu trổng, nói 
trổng. 

chộng 
(không viết chộng). 

trộng 
- trộng  (khá lớn, lớn hơn): khoai trộng 
củ (củ khoai khá lớn), con cá này trộng 
hơn con cá kia (LVĐ).  
- trộng  (nuốt, không nhai): 
Nuốt trộng viên thuốc. 

chộp  
- chộp (vồ thật nhanh, nắm hay bắt lấy 
thật lẹ): chộp  được banh, chộp được cơ 
hội. 

trộp 
(không viết trộp). 

chốt  
- chốt (miếng gỗ hay sắt gài giữ chặt 
then cửa hay khoá an toàn không cho 
mở): chốt cửa, chốt cối xay (trục hay trụ 
để vật gì gắn vào có thể quay chung 

trốt 
- trốt (cơn lốc, cơn gió mạnh xoay 
tròn): Cơn trốt lảm cây ổi trốc gốc. 



quanh). 
- chốt (điều quan trọng nhất, điều cốt 
lõi): Cái chốt của hạnh phúc là yêu 
thương. 
- chốt (vị trí đóng quân quan trọng): 
Tiền đồn này là chốt để chặn đường 
chuyển quân của địch. 
- chốt (con cá): cá chốt nước ngọt. 

chột  
- chột (bị hư một mắt): Chột làm vua xứ 
mù (tng.). 
- chột (cảm thấy không ổn trong bụng 
và muốn đi đại tiện): chột bụng, chột dạ.  
- chột (lo lắng, áy náy vì làm một việc 
sai lầm có thể bị phát giác): Kẻ ăn cắp 
xe bị chột dạ vì có xe khác theo sau. 

trột  
(không viết trột). 

 

chơ  
- chơ vơ (lẻ loi, một mình, không có gì 
để bấu víu nương tựa):  Con thuyền chơ 
vơ giữa biển, không có gì để nương tựa 
vào. 
- chơ chỏng  (không  gọn ghẽ, thứ  tự, 
mỗi thứ một nơi). 

trơ 
- trơ (yên, bất động): trơ như đá, ngồi 
trơ như pho tượng, khí trơ. 
- trơ (không biết hổ thẹn, không biết 
ngượng): người trơ không biết thẹn, 
mặt trơ ra như mặt thớt, cứ trơ trơ ra, 
trơ mắt, trơ thổ địa, trơ tráo, trơ trẽn 
- trơ (phơi bày ra, lộ trần ra): cành cây 
trơ lá. trơ trụi lá (lá bị rụng hết), cánh 
đồng mới gặt chỉ còn trơ gốc rạ, trơ 
trọi (một mình, không có gì chung 
quanh, đứng trơ trọi giữa bãi cát). 
- trơ (làm sượng mặt): Ăn mặc thế này 
trông trơ lắm. 
- trơ (cùn, mòn): Dao trơ. 

chớ  
- chớ (đừng, không nên): Làm rể chớ 
sáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại 
(tng.). 
- chớ ai  (chẳng có ai): Sợ cọp chớ ai sợ 
phân cọp (tng.),  

trớ 
- trớ (trẻ con nôn sữa ra): Em bé hễ bú 
no quá là trớ. 
- trớ trêu (trêu chọc): Con tạo trớ trêu. 
- nói trớ (né tránh, nói qua chuyện 
khác) 



- chớ chi  (đáng lẽ): Nó là kẻ bán nước, 
chớ chi nó đừng sinh ra! 
- chớ có (đừng): Anh về em nắm cổ tay, 
Em dặn câu nầy anh chớ có quên (cd.). 
- chớ hề (không nên như thế, đừng có): 
Anh đi ba tháng thì về, rừng thiêng, 
nước độc chớ hề ở lâu(cd.). 
- chớ hòng (đừng có mơ, đừng có 
mong): Lười thì chớ hòng giầu. 
- chớ nên (không nên): Chớ nên lo lắng 
mà gầy, Bao nhiêu lo lắng để thầy nó lo 
(cd.). 

chờ  
- chờ (đợi, mong): chờ đợi, chờ mong. 
Ăn chực nằm chờ (tng.).  
- chờ thời (đợi cơ hội thuận tiện). 

trờ 
- trờ (rõ rệt trước mắt, sờ sờ): Trờ trờ 
(sờ sờ) trước mắt. 
- trờ (bất thình lình, vô ý mà xảy ra): 
Đi trờ tới (thình lình bước tới). Xe trờ 
tới thì đèn đỏ, nên tài xế phải qua luôn 
(LVĐ). 

chở  
- chở (tải, vận chuyển bằng máy bay, 
xe, thuyền, tàu). 
- chở che (đùm bọc, nuôi nấng, bênh 
vực).  

 

trở 
- trở (tang): nhà có trở, có tang. 
- trở (đảo ngược vị trí đầu thành đuôi, 
trên thành dưới): Trở đầu đũa. 

- trở (quay ngược lại -P. retourner, A. 
to return ): trở  lại. Ra đi lại trở về nhà. 
- trở (chuyển đổi hướng): trở gió (gió 
đổi sang hướng khác), trở chứng (sinh 
ta chứng bệnh khác, đổi ý, làm ngược 
lại), trở dạ (chuyển dạ, sắp sanh), trở 
giọng (nói giọng khác, nói ngược lại), 
trở gót (lui gót, trở lại lối cũ), trở quẻ 
(nói hay làm ngược lại, không giữ cam 
kết),trở thành (trở nên), trở trời (thay 
đổi thời tiết), trở về (quay lại chỗ cũ), 
trở xuống (đi từ trên xuống, từ 100 
đồng trở xuống). 
- trăn trở (trằn trọc, lăn qua lăn lại mà 
ngủ không được). 



- tráo trở (giáo giở, đổi thay ngược 
ngạo). 
- trắc trở (khó khăn, không suôn sẻ). 
- cách trở  (ngăn cách, xa xôi). 
- trở ngại  (bị cản trở). 
 

chợ  
- chợ (nơi tụ họp kẻ mua người bán tấp 
nập): Gái thương chồng đương đông 
buổi chợ, Trai thương vợ nắng quái 
chiều hôm (cd.), 
 - chợ búa (chợ nói chung). 
- chợ chiều (nơi họp mua bán vào buổi 
chiều tối. Chơ sắp tàn): Chán như chợ 
chiều (thng.). 
- chợ đen (buôn bán bất hợp pháp, bán 
giá đắt hơn giá cả ngày thường): Gần 
Tết, giá gạo nếp theo giá chợ  đen tăng 
vọt,  
- chợ phiên (nơi buôn báncó ngày nhất 
định, thí dụ chỉ có ngày thứ bảy): Chợ 
phiên mùa đông. 
- chợ trời (nơi tụ tập buôn bán đồ cũ, 
họp chợ ngoài trời): Chợ trời biên giới.  
- chợ nổi (họp chợ bằng thuyền trên 
sông): Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ). 

trợ 
- trợ (tăng thêm sức): Tiêm thuốc trợ 
lực. 
- trợ (giúp thêm): trợ  bút, trợ cấp, trợ 
chiến, trợ động từ, trợ giáo, trợ lực, trợ 
lý, trợ tá. 
- cứu trợ  (hỗ trợ, yểm trợ). 
 

 

chơi  
- chơi (làm gì để vui thích, mục đích 
giải trí): Ăn tuỳ nơi chơi tuỳ chốn (tng.),   
- chơi (giao thiệp): Ở chọn nơi, chơi 
chọn bạn (tng.). 
- chơi (làm chuyện liên hệ tình dục, 
phóng đãng), Có chồng càng dễ chơi 
ngang, đẻ ra con thiếp, con chàng, con 
ai (cd.).  
- chơi  (mua dâm): Đi chơi gái.  
- chơi (tham gia vào): Chơi hụi (họ),  

trơi 
- trơi  (không thực - LVĐ): Matrơi. 
- trơi đỉa (sơ sài, qua loa, làm cho 
xong): Làm trơi đỉa (LVĐ). 



- chơi (làm gì hay nói gì gây ra hại 
người): Bị hắn chơi một cú rất đau,  
- chơi  (diễn xuất): Vai trò đó, ông ấy 
chơi rất hay.  
- chơi (không có mục đích gì): Nói 
chuyện chơi cho vui. 
- chơi ác (đùa nghịch mà làm hại đến 
người khác): Ai chơi ác rải đinh ra 
đường làm nhiều xe bị bể lốp. 
- chơi bời (làm những việc tiêu khiển 
vớ vẩn không có mục đích): Lấy anh 
anh sắm sửa cho, sắm ăn sắm mặc sắm 
cho chơi bời (cd.).  Những người lêu 
lổng chơi bời, cùng là lười biếng ta thời 
tránh xa (cd.).  
- chơi  (đàng điếm bậy bạ). 
-chơi chữ (cách dùng chữ khéo léo, 
mang nhiều nghĩa với mục đích giải trí 
hay diễu cợt): Vế ra của một câu đối 
ngắn "độc giả độc thật" là chơi chữ.  
- chơi khăm (làm chuyện xỏ xiên hại 
người khác mà không chịu trách nhiệm). 
- chơi ngông (làm chuyện ngông cuồng, 
dại dột). 
-chơi trèo (hỗn với người lớn tuổi hơn 
mình). 
- chơi trội (tỏ ra hơn hẳn những  người 
chung quanh). 
- chơi vơi (chênh vênh trên ghềnh núi, 
trơ trọi ngoài biển khơi, chỉ sự nguy 
hiểm): Con thuyền chơi vơi.  

chới  
- chới với (vùng vẫy trong tình trạng 
nguy hiểm): Bị chới với trong dòng 
nước lũ. 

trới 
(không viết trới). 

 

chời 
- chời  (đa, có nhiều, dư ra - tiếng Triều 

trời 
- trời (khoảng không gian nhìn thấy 



Châu - LVĐ): chời tiền. 
- chời chỡ  (dồi dào, phong phú, nhiều - 
LVĐ):tiền của chời chỡ. 
- chời lỡ  (cách xài tiền không tiếc - 
LVĐ): Tiêu xài chời lỡ. 

như hình vòm úp trên mặt đất): trời đầy 
sao, trời xanh ngắt. 
- trời (thiên nhiên, thời tiết): trời nắng 
hạn, 
- trời (thiêng liêng, thượng đế): cầu 
trời, bị trời đánh, trời già, trời xanh, 
Trời xanh quen thói má hồng đánh 
ghen (K). 
- trời (hoang dã): vịt trời, cải trời. 
- trời (rộng lớn, thời gian dài, quá, 
lắm): quá trời, gần ba năm trời, thấy 
trời, thấu trời. 
- trời (tiếng thốt lên để than thở hoặc 
ngạc nhiên):Trời, sao lại làm như thế? 
Trời ơi! 

chơm  
- chơm chởm (tua tủa, có hình dạng cao 
thấp hay dài ngắn không đều): Râu ria 
mọc chơm chởm. 

trơm 
(không viết trơm). 

 

chớm  
- chớm (vừa bắt đầu, vừa mới hé ra): 
chớm nở (mới bắt đầu nở),nụ hoa chớm 
nở, tài năng chớm nở (bắt đầu khá, hay, 
giỏi). 

trớm 
(không viết trớm). 

 

chờm 
-chờm  (xch. chồm): Đạo cang thường 
đâu phải cá tôm, Đang mua mớ nọ lại 
chờm mớ kia (cd). 

trờm 
- trờm  (không vừa, thừa ra, trùm lên): 
Tóc trờm quá tai. 
 

chơn  
- chơn (chân, chất phác, thật thà và mộc 
mạc): Người nông dân chơn chất (chân 
chất). 

trơn 
- trơn (mặt đường rất nhẵn, dễ bị 
trượt): đường trơn, trơn trợt, con lươn 
trơn tuột ra khỏi tay. 
- trơn (lưu loát, trôi chảy, không vấp 
váp): nói trơn như cháo chảy, đọc 
không trơn,trơn tru. 
- trơn (đơn giản, không trang trí): Vải 
trơn. 
- trơn (bình thường, không có cấp bậc, 



chức vụ gì):  Lính trơn. 
- trơn (hết nhẵn): hết trơn, sạch trơn, 
trơn lắm, trống trơn. 

chớn   
- chớn(ngấn, lằn nước, mức nước lên 
xuống): chớn nước, chớn ót (ngấn tóc 
phía sau ót) 
-cà chớn (thói bỡn cợt, nhả nhớt, không 
đàng hoàng): cà chớn, chẳng ai ưa. 

trớn 
-  trớn  (đà đi tới của một vật đang di 
chuyển, sức đang đi): ngon trớn, trớn 
tàu đang chạy, được trớn, vui quá trớn. 
- trớn (mắt giương to): trớn mắt lên 
nhìn, mắt cứ trớn trác. 
- mơn trớn  (vuốt ve nhè nhẹ, nuông 
chiều): cử chỉ mơn trớn, làm vừa lòng. 

chờn  
- chờn vờn (di chuyển quanh quẩn): 
cánh bướm chờn vờn trong nắng sớm. 

trờn 
- trờn (tiếng đệm): trờn trợn, trờn trợt. 

chợn 
(không viết chợn). 

trợn 
-trợn(mắt mở căng ra, trợn ngược lên): 
trợn tròn mắt, phồng má trợn mắt, trợn 
trừng, trờn trợn. 
- trắng trợn (ngang ngược, thô bạo, sỗ 
sàng): nó lường gạt trắng trợn. 

chớp 
- chớp (ánh sáng loé lên rồi tắt): chớp 
nhoáng. 
- chớp (rất nhanh): nhanh như chớp. 
- chớp nhoáng  (rất nhanh, chỉ một thời 
gian rất ngắn): tia chớp phát ra trong 
chớp nhoáng, trận tấn công chớp 
nhoáng của đội biệt kích. 
- chớp bóng (xi-nê) -  P. cinéma, A. 
movie). 
- chớp mắt (nói tới thời gian qua rất 
nhanh): Chỉ trong chớp mắt là biến mất. 

trớp 
- trớp  (bông lúa lép): lúa trớp. 

chớt  
- chớt nhả (nhảm nhí, không đứng đắn). 

trớt 
- trớt (trề ra): Trớt môi, 
- trớt (xước phía ngoài): gai cào trớt 
da. Thưa răng nói hớt, trớt môi nói 



thừa (tng.) 

chợp  
- chợp (ngủ được một tí): chợp mắt. 

trợp 
(không viết trợp). 

 

chợt  
- chợt (thình lình, đột nhiên, bỗng 
nhiên): chợt đến, chợt đi. 

trợt 
- trợt(trượt): trợt chân té. 
- trợt(tuột mất, không dính vào, không 
gắn vào được): trợt lớt, trơn trợt. 

 

chu  
- chu(đỏ sẫm). 
- chu(vòng chung quanh): chu vi. 
- chu(giúp đỡ): chu cấp. 
- chu(trọn vẹn): chu toàn, chu đáo, chu 
tất. 
- chu kỳ(khoảng thời gian không đổi 
giữa hai lần gặp nhau, được lập đi lập 
lại liên tục nhiều lần - P. cycle, A. cycle, 
period): chu kỳ trái đất quay quanh mặt 
trời, chu kỳ quả lắc đồng hồ.   
- chu niên(tính tròn  số năm, thường để 
làm lễ kỷ niệm – P. année complète, 
anniversaire, A. a full year, 
anniversary): Kỷ  niệm đệ tam chu niên. 

 

tru 
- tru (kêu thét): tru lên đauđớn, (nói 
súc vật rú lên),chó tru,tru tréo. 
- tru (giết): trời tru đất diệt, tru di (giết 
sạch, giết hết cả họ - LVĐ), tru di tam 
tộc (giết hết ba họ), tru diệt (sát hại 
nhiều người một lúc). 
- trơn tru  (không vấp váp gì). 

chú  
- chú (em trai ruột hay em họ của cha): 
chú ruột, chú họ. Cha nó lú, chú nó 
khôn (tng.). Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú 
dì (tng.). 
- chú (tiếng gọi người đáng tuổi em của 
cha mình với tính cách lễ phép).  
- chú (tiếng gọi người nhỏ tuổi hơn 
mình với tính cách thân mật): Chén chú 
chén anh (tng.). 
- chú (chỉ người còn nhỏ tuổi): Chú bé 
con. 
- chú tiểu (người còn nhỏ tuổi tu theo 

trú 
- trú (trụ, ở lại, ở tạm một nơi): trú lại 
một đêm, trú chân,trú mưa. 
- trú ẩn (nấp tạm vào một nơi an toàn): 
Hầm trú ẩn máy bay. 
- trú binh  (quân lính đóng đồn tại một 
nơi). 
- trú dân  (dân ở nơi khác đến ở, 
không phải người sinh ra tại địa 
phương đó). 
- trú ngụ  (ở tạm, ở đậu). 
- trú phòng (đóng đồn để canh gác). 

 



Phật giáo). 
- chú (tiếng gọi những người có địa vị 
kém cha mình): chú thợ, chú cai, chú 
lính, chú Ba. 
- chú họ (người đàn ông có cùng họ, 
ngang vai em của cha). 
- chú rể (người chồng của cô dâu trong 
đám cưới): Cô dâu chú rể, đội rế lên 
đầu (đồng dao). 
- chú (bùa của thầy pháp, phù thuỷ): 
bùa chú, đọc thần chú,  
- chú (giải thích hay chua thêm nghĩa 
hoặc nguồn dẫn chứng): chú thích, ghi 
chú,chú giải, chú dẫn, cước chú. 
- chú (để ý hết sức vào việc gì): chú 
trọng, chú ý, chú mục, chú tâm, chăm 
chú. 
- chú dẫn (giải nghĩa căn cứ từ nguồn 
nào, từ điển cố nào). 
- chú giải (giải nghĩa hoặc giải thích 
thêm, ghi thêm): chú giải truyện Kiều, 
- chú trọng (để hết tâm trí vào một vấn 
đề gì được coi là quan trọng nhất): chú 
trọng đến phần tinh thần hơn là bề 
ngoài. 
- chú ý (coi chừng hay tập trung nhìn, 
nghe). 

chù   
- chuột chù(chuột nhỏ, mõm nhọn, có 
mùi hôi, còn gọi là chuột xạ). Hôi như 
chuột chù. 
 

 
chuột chù (h. trên internet) 

trù 
- trù (hành động nhỏ nhen của người 
trên dùng quyền lực của mình  để trả 
thù người dưới): Hay trù người nói 
thẳng, trù giập (đối xử thô bạo bất 
công). 
- trù (tính toán trước, lo liệu trước): 
Trù một món tiền cho đám cưới, trù bị 
(trù bị ngân sách chi tiêu mỗi năm), trù 
liệu (tính toán, lo liệu trước) 
- trù hoạch (vạch sẵn cách thức làm 
việc - LVĐ). 



- trù khoản (dành ra một món tiền để 
chi vào việc gì đó). 
- trù mật (đông đúc), trù phú (đông 
dân, giàu có). 
- trù (nguyền rủa): trù ẻo, trù ếm (thư, 
yểm, dùng bùa, phép huyền bí hại 
người), 

chủ  
- chủ (người sở hữu căn nhà, cửa tiệm 
hay xưởng máy và có toàn quyền dùng, 
cho thuê hoặc điều hành): chủ nhà, chủ 
tiệm, chủ nhân nhà máy.  
- chủ nợ (người đứng tên cho vay nợ). 
-chủ phạm (thủ phạm. người đứng đầu 
trong việc vi phạm pháp luật, cũng gọi 
là chính phạm).  
- chủ quán (chủ nhân của một tiệm bán 
đồ ăn  thức uống, tạp hoá …). 
- chủ quản (thủ quản, cai quản, quản lý, 
trông coi một nhóm người làm việc 
dưới quyền). 
-chủ thầu (người đứng ra thầu, người 
trúng thầu). 
- chủ trại  (chủ một nông trại, chúa 
đảng một sơn trại, đảng cướp lớn). 
- chủ (nghĩa rộng chỉ điều chính yếu).  
- chủ đích (chuyên chú vào việc gì): 
Chủ ý. 
-  chủ tâm (ý định đã có từ trước khi 
thực hiện một việc gì đó). 
- chủ trương (ý kiến riêng và tôn chỉ 
của một người hay môt hội đoàn). 
-chủ xướng (khởi xướng, chủ động  nêu 
ra một điều gì): Cụ Phan Chu Trinh là 
người chủ xướng phong trào Duy Tân. 
- chủ âm (âm chính của bản nhạc): Nốt 
pha trưởng là chủ âm của bản nhạc 
"Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà”. 
-chủ đề (phần chính của bài văn, P. 

trủ 
- trủ(đồ dệt bằng tơ gốc): thắt lưng trủ. 



sujet, question principale, A. main 
subject).  
- chủ đích(mục đích chính). 
- chủ từ (tiếng giữ vai chủ động trong 
một câu văn hay mệnh đề). 
- chủ chiến (có chủ trương dùng chiến 
tranh hay bạo lực để giải quyết những 
xung đột). 
- chủ biên (người chủ trương trong việc 
biên tập),  
- chủ bút (người đứng đầu trong ban 
biên soạn bài một tờ báo hay một tạp chí 
- P. rédacteur en chef, A. editor in 
chief).  
- chủ chốt (người đứng đầu để âm mưu 
tổ chức một sự việc nào đó). 
- chủ lực  (sức mạnh chính của đơn vị - 
P. l’armée principale,A. main force).  
- chủ mưu  (người bày mưu). 
- chủ hôn (người chủ trì một hôn lễ hay 
đám cưới). 
- chủ nghĩa  (tư tưởng về một vấn đề, 
đặt trên nền tảng lý thuyết vững chắc. 
"Cái cốt yếu trong một học thuyết") 
(KTTĐ) - P. doctrine, A. doctrine): Chủ 
nghĩa tư bản. 
- chủ quan (chính mình  nhận xét vấn 
đề - P. subjectif, A. subjective - phn. 
khách quan): Quan niệm chủ quan.  
- chủ quyền (quyền làm chủ của một 
quốc gia tự trị - P. souveraineté, A. 
sovereignty. Quyền làm chủ nhà đất hay 
tài sản nào đó theo pháp luật). 
- chủ tịch (người đứng đầu trong một tổ 
chức, hội đoàn, đoàn thể - P. président, 
A.CEO, president). 
- chủ toạ (người chủ trì, điều khiển một 
cuộc hội họp - P. présider, A.preside, to 



act as chairman) 

chụ 
(không viết chụ). 

trụ 
- trụ (cọc, cột vững chắc để đỡ vật 
nặng): cột cái, cầu có ba trụ, trụ cột, 
trụ thạch, đồng trụ. 
- trụ  (trú, dừng lại, bám chắc tại một 
vị trí): Trụ lại, không bay nhảy nữa. 
- trụ sở (phòng sinh hoạt  một hội 
đoàn, nơi hội họp). 
- trụ trì (vị sư ở, tu hành và cai quản 
ngôi chùa). 

chua 
- chua (dẫn giải, ghi chú, chú dẫn - P. 
noter, A. to note, to annotate): Chua 
nghĩa chữ khó. 
- chua (vị như giấm, hoặc chanh nghb. 
mỉa mai): Nói chua như mẻ (tng.). 
Chanh chua thì khế cũng chua, Khế 
chua có mùa chanh chua quanh năm 
(cd.).  
- chua cay (tân toan, cay chua khổ sở 
(HVTĐ)  nghb. khó chịu, đau xót, 
không bằng lòng): Cũng liều cắn ớt 
nhai gừng, chua cay mặn chát tađừng 
quên nhau (cd.).  
- chua chát (thái độ mỉa mai gây khó 
chịu): lời nói chua chát, chua lè, chua 
lét. 
- chua ngoa (đanh đá, quá quắt, lắm 
điều, hay nói những câu chua chát): Con 
đừng học thói chua ngoa, họ hàng ghét 
bỏ người ta chê cười (cd.). 
- chua xót (đau đớn thấm thía trong 
lòng, buồn phiền): hoàn cảnh chua xót. 

trua 
(không viết trua). 

chúa  
- chúa (người có địa vị sau vua, nhưng 
lại là người có quyền thế nhất): Vua Lê 
chúa Trịnh, Ăn cơm chúa, múa tối ngày 

trúa 
(không viết trúa). 

 
 



(tng.). 
- chúa (chỉ đấng được tôn thờ của đạo 
Ki-Tô): Chúa Giê-su,    
- chúa (chủ, người tỏ ra có quyền h
nhất): Chồng chúa vợ tôi (tng.). 
- chúa (chỉ một vị thần): Chúa xuân.
- chúa (chỉ ngườiđứng đầu một tổ 
chức): Chúa đảng.  
 - chúa sơn lâm (con cọp, con hổ). 
- chúa tể (người chủ của một v
khu vực rộng lớn nào đó). 
- chúa (hết sức, rất mực, rất nhiều): 
chúa lười, nợ như chúa chổm.
- chúa nhật  (Chủ Nhật) 
 

chùa 

- chùa (thiền tự, nơi thờ Phật).

chuân 
(không viết chuân

chuất 
(không viết chuất

chúc  
- chúc (mong ước, cầu cho, chúc 
mừng): chúc lành, chúc m
phúc, chúc Tết, chúc thượng lộ b
- chúc thọ (chúc cho sống lâu).
- chúc tụng (ca ngợi, khen). 
- chúc từ (lời đọc để chúc mừng): 
chúc từ trong buổi lễ mừng th
- chúc thư  (tờ giấy có ghi lại những 
điều người đã chết mong muốn khi 

ợc tôn thờ của đạo 

ời tỏ ra có quyền hành 
ồng chúa vợ tôi (tng.).  

Chúa xuân. 
ờiđứng đầu một tổ 

ọp, con hổ).  
ời chủ của một vùng, một 

ết sức, rất mực, rất nhiều): 
ổm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chùa (h. trên internet)

ờ Phật). 

trùa 
(không viết trùa

chuân). 
truân 

- truân (khó khăn, vất vả): 
truân chuyên  (truân chiên), gian nan.

ất). 
truất 

- truất (cất chức, bãi chức
bị truất, truấtphế. 
- truất ngôi  (bỏ ngôi vua, thoái vị).

ớc, cầu cho, chúc 
chúc lành, chúc mừng, chúc 

ợng lộ bình an. 
ống lâu). 

ợi, khen).  
ời đọc để chúc mừng): Đọc 

ừ trong buổi lễ mừng thượng thọ.  
ờ giấy có ghi lại những 

ết mong muốn khi 

trúc 
- trúc (loài cây cùng loại với tre, thân 
nhỏ, vỏ dày ngay thẳng, rỗng ruột, 
dùng làm cần câu cá): tre trúc
bằng trúc, sáo trúc, cây trúc tiết trực 
tâm hư (tượng trưng ngư
lòng dạ ngay thẳng). 
- trúc đào (cây có chất độc, hoa m
hồng, đỏ, trắng, không thơm, tr
hàng rào hay làm cảnh). 

 
chùa (h. trên internet) 

trùa). 

ất vả): Cuộc đời 
chuyên  (truân chiên), gian nan. 

bãi chức): Viên quan 

ỏ ngôi vua, thoái vị). 

ại với tre, thân 
ẳng, rỗng ruột, 
re trúc, cần câu 

ằng trúc, sáo trúc, cây trúc tiết trực 
ưng người quân tử, 

ất độc, hoa màu 
, không thơm, trồng làm 

 



trăng trối hay đã được làm từ khi còn 
sống): Chúc thư  phân chia tài sản cho 
các con. 
- chúc  (bài văn tế): Độc (đọc) chúc. 
- chúc  (một đầu ngả xuống): Đầu cân 
chúc quá (KTTĐ). 
- chúc  (dốc, nghiêng một đầu): Ván cầu 
tuột chúc xuống. 
- chúc (chúi xuống, đâm đầu xuống - P. 
s’incliner, se pencher, A. to incline, to 
slant): phi cơ chúc đầu xuống để thả 
bom. 

- trúc mai  (cây trúc và cây mai, lá 
thường xanh vào mùa đông, chịu được 
rét lạnh, tượng trưng lòng người quân 
tử và tình bạn): Làm thân trâu ngựa 
đền nghì trúc mai (K). 
- trúc bâu (vải trắng, gốc Tây Trúc, Ấn 
Độ): Hỡi cô yếm trắng loà loà, Yếm 
nhiễu, yếm vóc hay là trúc bâu (cd.). 
- trúc trắc  (trục trặc). 
- kiến trúc (xây dựng). 

chục 
- chục  (số đếm, thường là số mười - P. 
dix, dizaine,A. ten, group of ten): Chục 
là mười, nhưng ở miền Nam bán trứng 
có khi tính chục mười hai hay mười 
bốn. 

trục 
- trục (một vật thẳng hay đường thẳng 
tưởng tượng dùng làm chỗ tựa cho một 
vật quay chung quanh - P. axe,A. axis, 
axle, shaft):  trục bánh xe, trục cối xay. 
trục trái đất. 
- trục (một số nước họp lại  thành một 
khối): Phe Trục. Trục Đức-Ý-Nhật. 
- trục (lôi, kéo một vật nặng từ dưới 
lên trên): trục vớt tàu bị đắm, cần trục, 
máy trục, xe trục. 
- trục (đuổi đi): trục xuất,  trục tên phá 
hoại ra khỏi hội trường. 
- trục  (săn đuổi): tàu khu trục hạm, 
máy bay khu trục. 
- trục lợi (kiếm lợi cho riêng mình 
bằng nhiều cách xấu xa). 
- trục sổ (trục khoản, tính gộp các 
khoản lại trong một cuốn sổ). 
- trục (tiếng đệm): tròn trùng trục, ở 
trần trùng trục. 
- trục trặc  (bị hư hỏng, trở  ngại, 
không bình thường): máy móc bị trục 
trặc, trục trặc kỹ thuật. 

chui  
- chui (lòn, luồn, qua chỗ hẹp. Cúi thấp 

trui 
- trui (tui, tôi, tôi luyện, tôi rèn, nung  



xuống,  khom lưng để lách hay luồn qua 
một chỗ hẹp và thấp - P.se glisser, 
pénétrer à travers un espace étroit, A. to 
creep in): chui luồn. chui hàng rào, chui 
vào hang, lỗ chó  chui,to đầu khó chui 
(tng.). 
- chui (rúc vào một chỗ để trốn): Thề, 
cá trê chui ống (tng.).  
- chui nhủi (trốn tránh, không cho ai 
thấy): Trốn chui trốn nhủi (thng.).  
- chui rúc (ở hang hốc, chỗ nhỏ hẹp, dơ 
dáy).  
- chui vào (rúc vào, bò vào bên trong). 
- chui (lén lút, trốn tránh): buôn bán 
chui, đi chui (vượt biên sau 1975). 

miếng sắt nóng đỏ, đập thành lưỡi dao 
rồi bỏ vào nước cho cứng chắc): Thợ 
rèn trui lưỡi dao. 
- trui  (vùi trong tro nóng cho chín): 
Cá lóc nướng trui. 
- trui rèn  (nghb. luyện tập khổ công, 
trở thành người tài giỏi). 

chúi  
- chúi (cúi hẳn về phía trước, nghiêng 
về phía trước). 
- chúi đầu (nghiêng đầu hẳn xuống phía 
trước). 

trúi  
(không viết trúi). 

 

chùi  
- chùi (lau cho sạch): Ăn vụng quên chùi 
mép (tng.). 

trùi 
- trùi (da đen xấu): Thằng bé chơi 
nắng đen trùi trũi. 

chum  
- chum (lu lớn, được làm bằng đồ gốm, 
miệng tròn, phình ra ở giữa để đựng 
nước): Giận chuột ném vỡ chum (tng.). 

trum 
trum (ôm ấp trong lòng, trìu mến): Ôm  
trum trủm trong lòng (LVĐ). 

chúm  
- chúm (giúm lại, thu lại): Chúm môi 
huýt sáo. 
- chúm chím (cười mỉm, cười nụ, cười 
mím chi):chồng giậnthì vợ làm lành, 
miệng cười chúm chím thưa anh giận 
gì?(cd.). 

trúm 
- trúm (giỏ bằng tre, hai đầu có hom, 
lươn bò vào được nhưng ra không 
được): Đặt trúm để bắt lươn. 

chùm  
- chùm (nhiều trái tụm lại): chùm nhãn, 
chùm nho. 

trùm 
- trùm (người đứng đầu một nhóm, 
một bọn): trùm kẻ cắp, trùm du đảng, 



 
chùm nho (h. trên internet)

chụm  
- chụm (quây quần, tụ lại): 
chẳng nên non, ba cây chụm lại th
hòn núi cao (cd.).  
- chụm (đốt lửa lên): Chụm bếp nấu 
cơm. 

chun  
- chun (xch. chui. Thun, co dãn nh
cao-su (dây thun):  chun l
chun (dây thun). 

chùn  
- chùn (dừng lại, không dám tiến th
Chùn bước. 

chung  
- chung (chén nhỏ để uống r
trà): Miếng trầu héo chung r
(tng.). Muôn chung nghìn tứ cũng l
nhau (K).  
- chung (hồi kết cuộc, phần sau c
Ăn ở có thuỷ có chung (tng.)
- chung cuộc (chung cục, giai đoạn cuối 
cùng): chung kết (trận cuối c
quy (sau hết, rốt cuộc lại). 
- chung (gom lại, hợp lực với nhau, 
đoàn kết với nhau): Chung s
- chung vai (giúp đỡ nhau, c
vác).  
- chung (không thuộc về riêng ai, thu
về tất cả): Ở đời muôn sự của chung, 
Hơn nhau một tiếng anh h
(cd.), nhìn chung (tất cả, tổng quát): 
Nhìn chung thì ai cũng đẹp cả

chùm nho (h. trên internet) 

- trùm (người đứng đầu một họ đạo): 
Ông trùm xứ. 
- trùm (phủ lên trên, che l
khăn lên đầu, trùm trụp, 
trùm chăn, trùm đầu. 

ần, tụ lại): Một cây làm 
ụm lại thành 

ụm bếp nấu 

trụm 
- trụm (tất cả, hết cả một mẻ, một lúc): 
bắt trụm cả bọn buôn ngư
- trụm lủm  (nuốt tất cả c

chui. Thun, co dãn như 
chun lỗ chó, dây 

trun 

- trun (loài rắn độc nhỏ nh
hai đầu nhọn): Con trun, 

ừng lại, không dám tiến thêm): 
trùn 

- trùn (con giun). 
 

ỏ để uống rượu hay 
ếng trầu héo chung rượu lạt 

ứ cũng là có 

ồi kết cuộc, phần sau cùng): 
ở có thuỷ có chung (tng.).   

ục, giai đoạn cuối 
ận cuối cùng), chung 

ại, hợp lực với nhau, 
Chung sức.  
ỡ nhau, cùng gánh 

êng ai, thuộc 
Ở đời muôn sự của chung, 
ột tiếng anh hùng mà thôi 

ất cả, tổng quát): 
ũng đẹp cả.  

trung 
- trung(ở vào khoảng giữa): 
bình, bậc trung, hạng trung, trung b
cộng, trung bình nhân. 
- trung(miền Trung ở khoảng giữa của 
nước Việt Nam): Bắc, Trung, Nam liền 
một dải. 
- trung(một lòng một dạ, không thay 
đổi): tôi trung,  chữ trung, 
tiết liệt, trung can, trung v
dân với nước. 

ời đứng đầu một họ đạo): 

lên trên, che lấp): trùm 
ụp, bao trùm, 

ất cả, hết cả một mẻ, một lúc): 
ười. 

ốt tất cả cùng một lúc). 

ắn độc nhỏ như con giun, 
, rắn trun. 

ảng giữa): trung 
ạng trung, trung bình 

ền Trung ở khoảng giữa của 
ắc, Trung, Nam liền 

ột dạ, không thay 
ữ trung, trung trinh 

trung với vua, với 



- chung quanh (bao gồm cả bốn phía): 
Chung quanh những nước non người, 
giữa hòn Non Nước mình tôi với chàng 
(cd.). 
- chung chạ (cùng dùng, sống cùng với 
nhau, cùng ăn, cùng ở với nhau): chung 
cư. Nào khi chung chạ chiếu giường, 
bây giờ đành đoạn hai đường rẽphân 
(cd.), chung đụng (cùng sống và làm 
việc, tiếp xúc hàng ngày, gần gũi nhau), 
chung sống (ăn ở, chia sẻ với nhau).  
- chung tình (không phản bội, tình yêu 
dành cho một người duy nhất). 
- chung (trọn): chung thân (trọn đời),bị 
án tù chung thân. 
- chung  (chết, hết, sau cùng): chung 
cuộc, lâm chung, vào chung kết. 
- chung  (chuông): Đại hồng chung 
- chung thuỷ, thuỷ chung (từ đầu đến 
cuối). 
- chung chung (khơi khơi không theo 
ai, bình thường): Nói chung chung. 
- chung quy (rốt cuộc). 

chúng  
- chúng (họ, người ta): hỏi xem chúng 
muốn gì? 
- chúng mình (bọn mình): Em nghe họ 
nói mong manh, Dường như họ biết 
chúng mình với nhau (cd.). 
- chúng (chỉ chung chung, không nói rõ 
ai), Mồ cha cái áo rách này, mất chúng 
mất bạn vì mày áo ơi (cd.). 
- chúng (chỉ chung mọi sinh vật  trên 
trái đất): Chúng sinh, chúng con, chúng 
cháu, chúng em, chúng ông,  chúng ta, 
chúng tôi, chúng tao, chúng tớ.   
- chúng bạn (những người chơi chung 
với nhau).  

trúng 
- trúng (đúng vào mục tiêu): Bắn trúng 
đích. 
- trúng (đúng ý): đoán trúng ý, nói 
trúng tim đen, trúng cách. 
- trúng (đúng vào dịp, tình cờ, ngẫu 
nhiên): về thăm nhà trúng ngày giỗ. ra 
đi trúng lúc trời mưa. 
- trúng (mắc phải điều không hay): 
trúng mìn, trúng gió độc,  trúng độc, 
trúng kế, trúng phong. 
- trúng (được mùa, may mắn, hên): 
trúng mùa, trúng số, trúng số độc đắc, 
trúng cử. 
- trúng triếng  (trùng trình, siêu vẹo, 
lung linh): con thuyền trúng triếng lắc 



- chúng bây (mấy đứa bây, bọn bây): 
Cha đời chuột nhắt chúng bây, đá tảng 
rớt xuống chúng mầynát xương (cd.). 

lư, đôi chân bước trúng triếng, đôi mắt 
trúng triếng nhìn anh. 

chùng  
- chùng (thõng xuống, không căng 
thẳng): Thường thường phải đạo thì 
thôi, đừng căng mà đứt đừng lơi mà 
chùng (cd.). 
- chùng (chỉ quần áo dài và rộng): quần 
chùng áo dài. 
. 

trùng 
- trùng (côn trùng nói tắt): Cành cây 
sương đượm, tiếng trùng mưa phun 
(CPN), đông trùng hạ thảo. 
- trùng (giống như nhau): trùng họ, 
trùng tên. 
- trùng trùng điệp điệp (tầng tầng lớp 
lớp, nhiều vô kể): Quân địch kéo đến 
trùng trùng điệp điệp. 
- trùng vi (trùng vây, quân địch bao 
vây rất đông). 
- trùng dương  (biển khơi). 
- trùng trình (chậm chạp, kéo dài, 
chưa sửa soạn xong). 
- trùng trục (ở trần, thân hình béo tròn 
thô kệch): ở trần trùng trục,béo tròn 
trùng trục. 
- trùng tu  (sửa sang, tu bổ lại vì quá 
cũ). 

chủng  
- chủng (giống, loài - P. race, espèce, 
genre, A. race): chủng loại  động vật hay 
thực vật.  
- chủng tộc (giống, loài của người). 
- chủng viện (trường đào tạo các linh 
mục Công giáo). 
- chủng (phương pháp cấy vi khuẩn vào 
người để phòng bệnh): chủng ngừa. 
 

trủng 
- trủng  (đứng đầu, lớn): trủng tể là 
quan tể tướng đầu triều. 
- trủng trẳng  (dở chứng, khó dạy, 
cứng đầu): Nói gì nó cũng trủng trẳng, 
không nghe lời. 

chũng 
(không viết chũng). 

 

trũng 
- trũng (chỗ lõm xuống): Nước chảy 
chỗ trũng (tng.). 
- trũng lòng (đĩa có đáy hơi sâu, trũng  
ở giữa). 
- trũng lòng chảo  (trũng xuống và 



tròn). 
- trũng lòng mo (trũng xuống và dài 
như hình cái mo cau). 

chụng 
(không viết chụng). 

trụng 
- trụng (nhúng vào nước sôi): Trụng 
gà để vặt lông. 

chuốc  
- chuốc (mang vào mình, nhận lấy cái 
không hay): Gây thù chuốc oán (tng.). 
- chuốc (rót rượu ra chén để mời): Rau 
răm hái ngọn còn tươi, Rượu ngon 
chuốc chén đợi người tri âm (cd.).  

truốc 
(không viết truốc). 

 

chuộc  
- chuộc (mang tiền đi đổi lại vật đã cầm 
thế): Tay thì cầm tiền đi chuộc lá đa 
(cd.). 
- chuộc (xin trao đổi,nếu được cái này, 
sẽ đền trả bằng cái khác): Lấy công 
chuộc tội (thng.). Hỏi nàng, nàng đã 
bán mình chuộc cha (K). 

truộc 
(không viết truộc). 

 

chuôi 

- chuôi (cái cán, phần để cầm nắm): 
Cầm chuôi dại gì cầm lưỡi (tng.), nắm 
đằng chuôi, chuôi dao, chuôi gươm, 
chuôi cày, chuôi sao Bắc Đẩu. 

truôi 
(không viết truôi). 

 

chuối  
- chuối (cây thân mềm có thể xắt nhỏ 
cho heo ăn, lá dùng gói bánh, trái kết 
thành nải): buồng chuối, nải chuối. Mẹ 
già như chuối ba hương, như xôi nếp 
một, như đường mía lau (cd.). 
- chuối cau (chuối có trái nhỏ và ngắn). 
-  chuối hột  (trái lớn, nhiều hột màuđen 
bên trong).  

 

truối 
(không viết truối). 



- chuối sứ (nải có trái mọc đều, vị ngọt 
thơm, thường được dùng trong việc 
cúng tế).  
- chuối tiên (chuối có quả nhỏ hơi dài, 
rất thơm). 
-  chuối tiêu (quả nhỏ và dài):  Ai đem 
con két vô vườn, để cho con két ăn 
buồng chuối tiêu (cd.). 

chuồi  
- chuồi (tuột theo độ dốc từ trên cao 
xuống): đất chuồi, Chiều chiều ông Lữ 
đi câu, sấu lôi ông Lữ chuồi đầu xuống 
sông (cd.). 
- chuồi (tglg. Đưa ra, thò ra, hối lộ): Bị 
chặn xe lại, cứ chuồi ra vài chục là 
xong! 

truồi   
- truồi  (sông Truồi - bắt nguồn từ vùng 
núi Bạch Mã, Thừa Thiên). 

chuỗi  
- chuỗi (là sợi dây kết nhiều hạt đá quý 
như ngọc trai, hay những vật nhỏ 
khác):Tiền nào xỏ không lọt chuỗi 
(tng.). 
- chuỗi (các sự việc tương tự xảy ra tiếp 
nối nhau): Một chuỗi ngày nhọc nhằn. 

truỗi 
(không viết truỗi). 

 

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

truôm 
(không viết truôm). 

 

chuồn  
- chuồn (tên một loại cá biển mình thon, 
có hai vi khá lớn để có thể bay lượn trên 
mặt nước): cá chuồn.  
- chuồn (tên một quân bài trong bộ bài 
52 lá -P. trèfle, A. club), 
- chuồn (bỏ đi nơi khác một cách kín 
đáo,lén đi không cho ai biết): chuồn lẹ.  
- chuồn chuồn (loại côn trùng có hai 

truồn 
(không viết truồn). 

 



cánh, hai mắt lồi, đuôi dài, thường xuất 
hiện nhiều khi trời gần mưa -P. 
libellule, A.  dragonfly).  

 
chuông chùa (h. trên internet) 

chuông 
- chuông (một loại nhạc khí được đúc 
bằng đồng thau, thường được treo ở 
chùa hay nhà thờ): Mang chuông đi 
đánh xứ người  (tng.). 
 

 
chuồng 

- chuồng (nơi có rào chung quanh để 
nuôi súc vật, trâu, bò, heo, gà, vịt),  
- chuồng (lồng, vật đóngbằng gỗ, chấn 
song nhỏ, để nuôi chim). 
- chuồng xí (nơi đi đại tiện ở thônquê). 

truông 
- truông (vùng đất hoang, có nhiều cây 
cỏ, rậm rạp, thường là nơi ẩn nấp, sào 
huyệt của bọn cướp): Thương anh, em 
cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ 
phá Tam giang (cd.). 

 
truồng 

- truồng (không mặc quần áo): ở 
truồng, cởi truồng. 
 

chuộng  
- chuộng (được săn sóc, làm cho mê 
thích, yêu thích): Chiều chuộng. Mới 
chuộng, cũ vong (tng.). 

truộng 
(không viết truộng). 

 

chuốt  
- chuốt (gọt cho nhọn, cho láng.): chuốt 
bút chì,chuốt đũa, 
- chuốt (sửa sang, trau chuốt), Công 
anh chuốt chuốt bào bào, Tạp thì vẫn 
tạp lẽ nào ralim (cd.). Tiếc công chuốt 
ná lau tên, chim bay về đền công uổng, 
danh hư (cd.). 
- chuốt ngót (nói tốt, nói vào, quảng 
cáo cho tốt): Bánh giầy nhiều đậu thì 
ngon, Cha mẹ chuốt ngót thì con đắt 
chồng (cd.). 

truốt 
(không viết truốt). 

 



chuột  
- chuột (động vật gặm nhấm, mõm 
nhọn, đuôi dài, hay phá hoại mùa 
màng): Chuột sa hũ nếp (tng.), chuột bọ 
(tiếng chỉ chung loài chuột). 
- chuột rút (bắp thịt bị co rút  ngoài ý 
muốn, gây đau đớn).  

truột 
(không viết truột). 

 

chụp  
- chụp (cái tán che quanh đèn để chắn 
gió và làm ánh sáng được toả đều cũng 
như để trang trí): Chụp đèn. 
- chụp (bắt lấy, vồ lấy, nắm lấy): Chụp 
lấy cơ hội, chụp giật (giành giật lấy). 
- chụp (úp lên trên cái gì): Chụp nón lên 
đầu. 
- chụp (ghi lại hình ảnh): chụp hình, 
chụp ảnh.  
- chụp mũ (vu hay gán cho ai điều gì): 
Chụp mũ Việt gian. 

trụp 
(không viết trụp). 

 

chút 
- chút (cháu đời thứ năm). 
- chút (phần rất ít, một số lượng nhỏ): 
một chút, chút đỉnh, chút ít, chút xíu. 

trút 
- trút (đổ nhiều từ trên xuống dưới): 
Mưa như trút nước. 
- trút (chuyển sang cho người khác, 
dồn vào): Trút gánh nặng, trút căm hờn 
vào bọn cướp nước (dồn hết căm hờn 
vào). 

chụt 
- chụt  (tiếng hôn, tiếng mút): hôn chùn 
chụt, mút kem (cà-rem) chùn chụt. 
- chụt chịt  (mập và lùn): béo chụt chịt 
(KTTĐ). 

trụt 
-trụt (tụt ra): Trụt giày. 
- trụt (sụt xuống): Ngói trụt, khi trồi 
khi sụt. 
 

chuy 
(không viết chuy). 

truy 
- truy (đuổi theo): truy giặc truy đuổi, 
truy kích, 
- truy (tìm, xét cho ra): truy cứu, truy 
nguyên (tìm nguyên nhân). 
- truy (hỏi vặn): truy hỏi, truy (tri) hô 



(đuổi theo và la to), truy điệu (làm lễ tỏ 
sự luyến tiếc người chết ở xa), truy 
hoan (theo đuổi cuộc vui - LVĐ), truy 
lãnh (lãnh tiền trước kia chưa  lãnh). 

chuỳ 
- chuỳ (vũ khí thời xưa, đầu tròn cán 
dài). 

truỳ 
(không viết truỳ). 

chuyên  
- chuyên  (chuyền tay, từ người này qua 
người khác): chuyên tay nhau đọc tờ 
báo. chuyên tay chuyển đồ vào nhà. 
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay 
(K). 
- chuyên (một loại ấm bằng đất hay 
bằng sành sứ nhỏ để pha trà hay chè): 
Chè chuyên nước nhất, hương dồn khói 
đôi (K). 
- chuyên (siêng năng, chăm chỉ): Đi đò 
tát nước cho chuyên, lấy chồng thì phải 
giữ duyên cho chồng (cd.). 
- chuyên cần(miệt mài, siêng năng, 
chăm chỉ, cần mẫn): Thật là chân chỉ 
thú quê, Chuyên cần học nghiệp, học 
nghề đoan trang (cd.).  
- chuyên tâm (chú tâm vào việc gì). 
- chuyên (thành thạo, nhiều kinh 
nghiệm): Em là con gái xứ nam, chuyên 
nghề đi cấy sang làm xứ đông (cd.), nhà 
hàng chuyên về món ăn Huế. 
- chuyên gia (người có nhiều kinh 
nghiệm về một ngành nghề): chuyên gia 
nông nghiệp. 
- chuyên khảo (nhà khảo cứu chuyên 
về một môn học). 
- chuyên khoa (hành nghề chuyên môn 
về một khoa): Bác sĩ chuyên khoa về 
tim. 
-  chuyên môn (hiểu biết sâu rộng về 
một lĩnh vực): Bác sĩ chuyên môn, 

truyên 
(không viết truyên). 



chuyên nghiệp (nghề nghiệp chuyên 
môn). chuyên viên (người có nhiều kinh 
nghiệm về một việc làm). 
- chuyên chế (độc đoán, bắt mọi người 
phải theo mình), chuyên chính, vô sản 
chuyên chính (LVĐ) (độc tài, một người 
hay một nhóm người dùng bạo lực để 
cai trị - P. dictatorial, A. absolutism),  
chuyên quyền (một người nắm giữ hết 
quyền hành).  
- chuyên chở  (vận chuyển, đưa người 
hay hàng hoá từ nơinày đến nơi khác):  
Xe chuyên chở hành khách. 

chuyến  
- chuyến (đợt, lần, kỳ, lượt): Chuyến đi. 
Ai làm lỡ chuyến đò ngang, cho loan với 
phượng đôi đàng biệt ly (cd.). 

truyến 
(không viết truyến). 

 

chuyền  
- chuyền (đánh chuyền, trò chơi của trẻ 
em): chơi đánh chuyền.  
- chuyền (đưa nhanh một vật từ chỗ này 
đến chỗ khác hay từ người này sang 
người khác): Chuyền tay nhau tờ truyền 
đơn. 
- chuyền cây, chuyền cành  (dời đi từ 
cây này sang cây khác, từ cành này sang 
cành khác): khỉ chuyền cây, chim 
chuyền cành. Chim chuyền nhành ớt 
nhành mai, vợ chồng xa cách làm ai 
cũng buồn (cd.). 
- chuyền (tiếp thêm hơi): chuyền hơi. 
Thổi quyển (ống sáo), phải biết chuyền 
hơi, khuyên người phải biết lựa lời khôn 
ngoan (cd.). 

truyền 
- truyền (chuyển đi liên tục và lâu dài 
cho người khác hoặc cho thế hệ sau 
những kinh nghiệm, hiểu biết về văn 
hoá, lịch sử, đạo đức và phong tục, tập 
quán): truyền bảo (chỉ bảo) kiến thức 
cho học sinh, cha truyền con nối, 
truyền khẩu (truyền miệng), văn 
chương truyền khẩu, truyền nghề, 
truyền cảm (gây ra sự xúc động người 
nghe), truyền giống. 
- truyền (đưa dẫn từ nơi này  đến nơi 
khác): nhiệt truyền từ vật nóng sang 
vật lạnh. 
- truyền (lan rộng ra hoặc làm lan rộng 
ra cho nhiều người, nhiều nơi biết): 
truyền đạo, truyền giáo, truyền đạt, 
truyền đơn, truyền tin,  tuyên truyền, 
truyền bá, truyền hình, truyền thanh. 
- truyền thụ   (dạy hay để  lại tài nghệ 
riêng của mình cho học trò hay mọi 
người cùng biết): vị thầy thuốc giỏi đã 



truyền thụ tài nghệ cho học trò. 
- truyền tụng  (kể lại cho nhiều người 
biết và ca ngợi việc làm hay đức tính 
tốt): Gương hy sinh của ông Lê Lai cứu 
chúa được truyền tụng muôn đời. 
- truyền (đưa nước biển, thuốc chữa 
bệnh hay máu vào người bệnh nhân): 
truyền máu cho bệnh nhân, truyền 
nước biển). 
- truyền (ra lệnh): Lệnh vua truyền 
xuống. 
-  truyền thần  (lối vẽ thật giống người 
làm mẫu trước mặt). 
- truyền thống  (noi theo nền nếp văn 
hoá tổ tiên ông bà để lại): Tiếp nối 
truyền thống văn hoá của tổ tiên. 
- truyền thuyết (câu truyện huyền bí 
được kể lại qua nhiều người và qua 
nhiều đời): Truyền thuyết bà Âu Cơ 
sinh ra một bọc có trăm trứng, nở ra 
trăm con trai. 

chuyển  
- chuyển (gởi đến, báo tin): chuyển báo.  
- chuyển đạt (đưa các văn kiện từ chỗ 
này tới chỗ khác): Dự án xây cầu đã 
được chuyển đạt lên thượng viện.  
- chuyển giao (trao lại cho người khác).  
- chuyển (thay đổi tình hình, thời tiết): 
Chuyển bại thành thắng (tng.), (chuyển 
mưa): Mây muốn mưa trời chưa có 
chuyển, Muốn đem em về một kiểng hai 
quê (cd.). 
- chuyển (chuyển biến chuyển hoá, biến 
chuyển, thay đổi, đổi ra cái khác trước - 
P. transformer, A. to change): chuyển 
hoá, tình hình chính trị có dấu hiệu 
chuyển biến, chuyển hoán (sửa đổi 
thành ra khác trước).  
- chuyển hướng (đổi qua phía khác). 

truyển 
(không viết truyển). 



 - chuyển tiếp (tiếp tục làm những cái 
đã có): công việc chuyển tiếp sang giai 
đoạn mới, thời kỳ chuyển tiếp.  
- chuyển vị (thay đổi vị trí). 
- chuyển bánh (bắt đầu chạy): Xe 
chuyển bánh.  
- chuyển dịch (dời đi).  
- chuyển vận  (vận chuyển, chuyển 
hàng hoá đi các nơi).  
- chuyển (rung động), Ví dầu cây cứng 
rễ bền, gió lay chẳng chuyển sấm rền 
nào rung (cd.). 
 - chuyển động  (làm lung lay, rung 
chuyển, hoạt động - P. mouvoir, agiter, 
A. to move, to stir,  to agitate): Nghiến 
răng chuyển động bốn phương trời (thơ 
tả con cóc - Lê Thánh Tông).  
- chuyển bụng, chuyển dạ (báo hiệu 
sắp sinh con). 
- chuyển nhượng (trao hay nhường): 
Chuyển nhượng nhà cửa phải khai và 
chịu thuế.  
 - chuyển quyền (giao quyền lại cho 
người khác). 

chuyện  
- chuyện (sự việc được nói ra hay kể 
lại, chuyện vặt): Chuyện bỏ ngoài tai 
(tng.), chuyện cổ tích, chuyện dóc, 
chuyện đời xưa, chuyện phong thần, 
chuyện tiếu lâm. 
- chuyện (cái cớ để làm phiền người 
khác): khi không lại kiếm chuyện. 
- chuyện trò (tâm sự, nói với nhau): 
không nói chuyện trong lớp học. 

truyện 
- truyện (tác phẩm văn học kể chuyện 
ít nhiều hư cấu, có bố cục chặt chẽ và 
mạch lạc): truyện Lục Vân Tiên,truyện 
Kiều, truyện cổ tích, truyện dài, truyện 
ký, truyện ngắn, truyện phim. 
- truyện(việc cũ chép lại): kinh truyện, 
 

chư  
- chư hầu (các nước nhỏ  hoặc yếu, 
chịu dưới quyền che chở của nước lớn 
và mạnh, tự thời phong kiến).   
- chư tăng (các vị sư sãi). 

trư 
- trư   (con heo, con lợn): Trư Bát 
Giới. 
- trư (tglg. đần độn): Nó trư quá (nó 
ngu như heo). 



- chư tướng (các tướng lãnh dưới quyền 
của nhà vua). 
- chư vị (các ngài, các vị, chỉ quan 
khách).  

chứ  
- chứ  (chữ để bổ túc cho điều muốn 
diễn tả): Ăn để sống, chứ không phải 
sống để ăn (tng.). Chứ còn gì nữa 
(thng).  
- chứ  sao (tại sao không): chứ sao lại 
không làm khác đi. 

trứ 
- trứ (nổi tiếng, nổi bật, rõ ràng): trứ 
danh. 
- trứ  (người soạn ra, sáng tác): Trứ giả 
(tác giả). 
- trứ tác  (trước tác, biên soạn ra, tạo 
ra): trứ tác Sổ Tay Chính Tả, trứ tác 
tranh. 

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

trừ 
- trừ (bỏ bớt đi, mất bớt đi, phép toán): 
khấu trừ, trừ  đi, tính trừ,  3 trừ 2 còn 
1. 
- trừ (ứng trước tiền cho mựợn, sau lấy 
tiền hoặc đồ đạc hoặc làm công để trừ 
nợ):  trả tiền để trừ nợ, lấy đồ đạc trừ 
nợ, làm công trừ nợ. 
- trừ (không kể, không tính đến):  tất 
cả phải có mặt, trừ người bệnh, cân 
thùng cam này, trừ bì ra. 
- trừ (làm cho mất đi, không còn tồn 
tại để gây hại được nữa): trừ bỏ, trừ 
căn, trừ diệt, trừ gian, trừ hại, trừ  hậu 
hoạ, thuốc trừ sâu. 
- trừ  (lấy thứ khác thay thế): ăn khoai 
trừ cơm, ăn bo bo trừ bữa. 
- trừ bị  (dự trữ sẵn, để dùng khi cần): 
trường sĩ quan trừ bị. 
- bù trừ  (lấy phần nhiều hơn bỏ qua 
phần ít hơn cho đồng đều): luật bù trừ, 
quỹ bù trừ. 
- trừ tịch (đêm 30 tháng chạp âm lịch, 
đêm cuối năm  gọi là đêm trừ tịch). 

chử 
- chử  (tạc, giữ trong lòng, ghi nhớ luôn  

trử 
(không viết trử). 



- LVĐ): Ghi lòng chử (tạc) dạ chớ quên 
(cd.).   

chữ  
- chữ (ký hiệu đặt ra để viết, nói và 
đọc): chữquốc ngữ, chữ Việt. 
- chữ (những ký hiệu để cóthể ghép lại 
với nhau tạo nên một tiếng có nghĩa): 
chữ A, chữ B, là  chữ cái, chữ Hán, 
chữ Nho, chữ Nôm, chữ hoa, chữ 
ngoáy, chữ ký. 
- chữ (chỉ sự văn vẻ):  Dốt lại hay nói 
chữ (tng.).  
- chữ nghĩa (sự hiểu biết,có học). 
- chữ bát (chỉ dáng đi với hai chân 
giang ra hai bên, trông giống chữ bát 
viết bằng  chữ nho),  Chồng em rỗ sứt 
rỗ sì, chân đi chữ bát mắt thì ngưỡng 
thiên (cd.).  
- chữ chi  (trông giống chữ z): chạy 
theo hình chữ chi để tránh đạn.  
- chữ điền  (viết chữ nho, trông  giống 
hình vuông): Cái mặt mủng bầu coi 
lâu muốn chửi, Cái mặt chữ điền, tiền 
rưỡi cũng mua (cd.). 
- chữ thập  (chữ nho hay chữ Hán viết 
hai nét dọc và  ngang cắt nhau): Chữ 
Thập đỏ (Hồng Thập Tự). 

trữ 
- trữ (cất chứa sẵn vào một chỗ để 
dành - P. amasser, mettre en réserve,A. 
set aside): kho trữ thóc, kho trữ lương 
thực, bể trữ nước, trữ kim, trữ khố, trữ 
lượng, lưu trữ, trữ hàng bán vào dịp 
Tết. 
- trữ tình  (giãi bày tình cảm, nói ra sự 
yêu đương - P. romantique,A. 
romantic): tiểu thuyết trữ tình. 

chự 
(không viết chự). 

 

trự 
- trự  (đpg. tglg. đồng tiền): Trong túi 
không còn một trự (LVĐ). 
- trự  (thằng, con, tiếng gọi người hay 
vật giống đực với ý nửa khinh nửa 
đùa): bắt được một trự. (LVD) 

chưa  
- chưa (chỉ việc không thấy xảy ra lúc 
nói, trái với đã - P.pas encore, A. not 
yet): Ăn chưa no, lo chưa tới (tng.), 
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng 

trưa 
- trưa (khoảng 12 giờ giữa ngày - P. 
midi, A. noontime): nghỉ trưa, ăn trưa 
(déjeuner, A. lunch). 
- trưa (muộn so với giờ giấc buổi 



(tng.). 
- chưa (chữ dùng để hỏi, thường ở 
cuối câu):  hiểu chưa? đã làm chưa? 
- chưa chi (mới có một chút): Chưa 
chi anh đã vội về, Hay là xuân giục vội 
về với xuân (cd.). 
- chưa chắc (chưa thật đúng thế, chắc 
gì đúng thế, còn ngờ vực): Anh em 
bằng mặt chưa chắc bằng lòng (tng.). 
- chưa dễ (không dễ dàng): Một năm 
chưa dễ mấy xuân, Gái kia chưa dễ 
mấy lần đưa dâu (cd.),  
- chưa hề (chưa bao giờ).  
- chưa sao (chưa có gì đáng kể).  
- chưa từng (chưa xảy ra bao giờ): 
Thiếp là dòng dõi con quan, Thiếp chưa 
từng chịu cơ hàn nắng mưa (cd.). 

sáng):  Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, Sang 
đâu đến kẻ say sưa tối ngày (cd.). 
 

chứa 
- chứa  (đựng, giữ, trữ, tích lại -P. 
contenir, A. to contain, to hold, to store): 
hồ chứa nước, kho chứa hàng, nhà chứa 
khách ở trọ.  Chứa tiền, chứa thóc thì 
giàu, Chứa thằng kẻ cướp mất đầu như 
không (cd.). 
- chứa chan (chan chứa, tràn ngập, tràn 
đầy, nhiều, lênh láng): tình cảm chứa 
chan. 
- chứa chất  (chất chứa, tích lại, giữ lại 
từ lâu): Chứa chất nỗi oan ức.  
- chứa đựng (giữ ở bên trong): Thân thể 
cường tráng, chứa đựng một tinh thần 
lành mạnh.  
- chứa chấp (cất giấu, bao che những gì 
bất hợp pháp - P. receler, loger 
secrètement,A. to conceal, to harbour): 
chứa chấp thuốc phiện lậu, chứa chấp 
cờ bạc, chứa chấp gái mãi dâm. 

trứa 
(không viết trứa). 

chừa 
- chừa (bỏ, thôi không giữ thói xấu): 

trừa 
(không viết trừa). 



Trời nắng rồi lại trời mưa, chứng nào 
tật ấy có chừa được đâu (cd.). 
- chừa bỏ (không theo thói hư tật xấu 
đã làm - P. s’abstenir, se corriger. A. to 
quit, to throw off a bad habit):  chừa bỏ 
tật hút thuốc.       
- chừa (chỉ để lại một phần): Chừa 
chỏm (chừa chỏm tóc giữa đỉnh đầu). 
- chừa (tránh, không đụng đến): Trêu 
chọc hết mọi người chẳng chừa ai. 

chửa  
- chửa  (chưa, biến âm chưa thành chửa 
để tạo vần trong văn chương): Khi đi 
trúc chửa mọc măng, Khi về trúc đã cao 
bằng ngọn tre (cd.). 
- chửa (có mang, có bầu, có bào thai 
trong bụng): Không chồng mà chửa mới 
ngoan, Có chồng mà chửa thế gian 
chuyện thường (cd.).  
- chửa hoang (không có chồng nhưng 
có bầu): Gái chửa hoang (cáp) các vàng 
chẳng lấy (tng.). 

trửa 
(không viết trửa). 

 

chữa  
- chữa (làm cho lành bệnh - P. guérir un 
malade,A. to cure): Phòng bệnh hơn 
chữa bệnh (tng.). 
- chữa (làm lại, sửa lại): chữa máy bị 
hỏng. 
- chữa (chữa lửa, làm cho tắt lửa,dập tắt 
lửa).  

trữa 
(không viết trữa). 

chức 
- chức (việc mình phải làm để kiếm tiền 
hay vì lý tưởng): công chức, tư chức, 
chức vụ hoạt động từ thiện hay bất vụ 
lợi. 
- chức nghiệp  (việc trong nghề nghiệp 
mình phải làm (kTTĐ): Chức nghiệp 
của cảnh sát là giúp dân giữ gìn an ninh 

trức 
(không viết trức). 



trật tự. 
- chức tước  (có chức vị và phẩm tước). 
- chức phận  (phận sự mỗi người theo 
chức vụ và sự phân công). 
- chức quyền  (quyền hành trong chức 
vu). 
- chức trách (nhiệm vụ được trao phó 
trong công việc và trách nhiệm trong 
công sở):  Nhà chức trách địa phương. 
- chức vị (tầng lớp trong xã hội, chức 
vụ, địa vị,cấp bậc). 
- chức vụ (nhiệm vụ, công việc thuộc 
về phạm vi của mình, tuỳ thuộc vào 
mức độ, lớn, nhỏ, cấp bậc). 

chực  
- chực (chờ, đợi): Ăn chực nằm chờ 
(tng.). 
- chực sẵn (chờ đợi sẵn để làm việc nào 
đó). 
 

trực 
- trực (thẳng thắn): chính trực, trung 
trực, người trực tính. 
- trực (theo đường thẳng): máy bay 
trực thăng. 
- trực  (có mặt ở một nơi, ngoài giờ 
làm việc, để giải quyết ngay những 
chuyện cần): phiên trưc, đi trực, trực 
canh, trực chiến, trực gác, túc trực, 
ứng trực. 
- trực giác  (có năng khiếu đặc biệt, 
hiểu hay biết ngay khi vừa nghe hay 
đụng đến). 

chửi  
- chửi (la rầy, mắng nhiếc, nói ra những 
lời cay độc để làm nhục người khác): 
chửi lắm nghe nhiều (tng.).  
- chửi bới (nói thô tục, nói ra    
 để nhục mạ).  
- chửi đổng (mắng nhiếc ai đó mà 
không nêu rõ tên). 
- chửi lộn (cãi nhau, gây chuyện với 
nhau bằng lời nói ở thế mặt đối mặt).  
- chửi mắng (la rầy, la hét).  

trửi 
 (không viết trửi). 



- chửi rủa (vừa chửi vừa nguyền rủa). 
chửi rủa như mất gà. 
-  chửi thề (văng tục theo thói quen).  
 - chửi tưới (la rầy, la hét tới tấp vào 
mặt ngườikhác).  
 - chửi xỏ (nói những lời mờ ám cay 
độc, xỏ xiên).  
 - chửi xéo  (không chửi thẳng mà qua 
một vật hay người khác): chửi chó mắng 
mèo (thng.). 

chưng 
- chưng (đun nhỏ lửa hoặc nấu lâu cho 
thật chín, cho bốc hơi): chưng trứng, 
nước mắm chưng (khô quẹt - đun lâu, 
nước bốc hơi còn lại chất keo). 
- chưng cách thuỷ (nấu chín thức ăn 
bằng hơi nước sôi, thức ăn không nhúng 
trong nước). 
- chưng (nấu, cất một chất bằng sức 
nóng, khiến chất ấy hoá thành hơi): 
Chưng dầu mỏ,  
- chưng (tại, ở - KTTD). Bởi vì, vì 
chưng): Tôi đi tìm bạn tôi đây, Bởi 
chưng tôi khó nên nay chẳng chào (cd.). 
- chưng  (một thứ bánh gói bằng lá, có 
hình vuông thường ăn vào dịp Tết ta). 
Dửng dưng như bánh chưng ngày Tết 
(tng.). 
- chưng hửng  (tưng hửng, ngạc nhiên, 
sửng sốt). 

trưng 
- trưng  (bày ra  cho công chúng xem): 
trưng bày, trưng đèn, trưng chứng cớ. 
- trưng binh  (gọị thanh niên đến tuổi 
vào lính): Thẻ trưng binh. 
- trưng cầu(hỏi ý kiến): Trưng cầu dân 
ý. 
- trưng diện (mặc đẹp và  phô ra trước 
mọi người). 
- trưng dụng (mời đến để sử dụng): 
Trưng dụng người có tài giúp nước. 
- trưng khẩn(mời gọi nông dân khai 
khẩn đất hoang để phát triển kinh tế).  
-  trưng tập  (mời đến họp, tập họp). 
-  trưng thu xch. trưng dụng. 
- tượng trưng  (lấy vật có hình thật 
làm thí  dụ, thay cho vật vô hình): lá cờ 
màu vàng tượng trưng cho chính nghĩa.  
- tượng trưng  (chút ít, đại khái dùng 
số  ít thay cho tất cả): ăn chút ít tượng 
trưng,phạt một đồng danh dự tượng 
trưng. 

chứng 
- chứng (tật xấu): Gái chồng rãy (chồng 
bỏ), không chứng nọ thì tật kia (tng.). 
- chứng (dấu hiệu cho thấy một sự bất 
thường trong cơ thể): Chứng đau bụng 
kinh niên. 

trứng 
- trứng (khối tròn hay bầu dục mà 
động vật giống cái mang trong người): 
Trứng gà,trứng vịt, trứng chim,trứng 
cá, buồng trứng. 
- trứng nước. (còn bé, còn thơ dại). 



- chứng  (dựa vào sự vật có thực để 
chứng minh lời nói thực), Nói có sách, 
mách có chứng (tng.). 
- chứng (có bằng cớ rõ ràng).  
- chứng  (đủ chứng cớ, soi xét cho): 
Trời nào chứng cho kẻ gian ác. 

 

chừng 
- chừng (mức độ): chi tiêu có chừng 
mực, coi chừng, phỏng chừng, quá 
chừng, vừa chừng. 
- chừng (phỏng độ, vào khoảng, cỡ  
chừng): Buổi họp chừng năm chục 
người,  
- chừng như (hầu như, hình như, dường 
như): chừng như ông ấy ở ngoài cổng. 
 

trừng 
- trừng (mở to mắt và nhìn tỏ ra sự tức 
giận): mắt nhìn trừng trừng, trừng mắt 
ra hiệu, trợn trừng, trừng trộ. 
- trừng giới  (răn dạy để lần sau đừng 
phạm tội): Nhà trừng giới. 
- trừng phạt  (dùng hình phạt nặng nhẹ 
để trị kẻ phạm tội). 
- trừng trị  (trị tội, phạt kẻ có tội). 

chửng 
- chửng (té bổ nhào bổ chửng). 
 

trửng 
- trửng (nuốt mà không nhai): Nuốt 
trửng viên thuốc. 
- trửng (chiếm đoạt một cách trắng 
trợn): Trung Quốc định nuốt trửng Việt 
Nam nhưng không xong. 

chững 
- chững (đường hoàng, đàng hoàng): 
dáng điệu chững chạc, nói năng chững 
chạc, ăn mặc chững chạc. 

trững 
- trững (đùa giỡn): Trững giỡn. 

chước 
- chước (mưu kế): Mạnh dùng sức, yếu 
dùng chước(tng.).  
 

trước 
- trước  (chỉ việc đã qua): trước đây, 
hồi trước. 
- trước (chuyện hay sự việc sẽ xẩy ra): 
báo cho biếttrước trời sẽ mưa, trước 
khi trời tối phải bật đèn xe. Tôi biết 
trước nó sẽ đến tìm anh. 
- trước (thấy được hoàn cảnh): trước 
cảnh thương tâm. 
- trước (trứ,biên soạn. chép vào sổ của 
chính quyền địa phương): Sổ trước bạ. 
Giấy tờ mua bán ruộng, đất phải đem 



trước bạ mới có giá trị trước pháp luật. 
- trước  (trứ, trứ tác, biên soạn): trước 
tác, biên soan ra tác phẩm. 

chưởi 
xch. chửi. 

trưởi 
(không viết trưởi). 

chườm 
- chườm (đắp lên da đểchữa bệnh): 
chườm nước đá cho đỡ đau. Đau bụng 
lấy bụng mà chườm, ví bằng không khỏi 
hắc hương với gừng (cd.). 

trườm 
(không viết trườm). 

 

chương 
- chương (một phần trong một tập 
sách, bài văn): hiến chương, cuốn sách 
chia làm nhiều chương,Hiến chương 
Liên Hiệp Quốc có 19 chương, Tiên 
thề cùng thảo một chương (K). 
- chương (sáng rõ  rực rỡ, một thứ 
ngọc): Văn chương (văn tự tốt đẹp viết 
ra thành bài - P. littérature, A. 
literature) (HVTĐ), Ngọc chương. 
- chương trình (bản kê ra những điều 
sẽ làm): Chương trình đại hội.  
 

trương 
- trương (căng phình lên vì hút nhiều 
nước): cơm trương, xác chết trương 
(KTTĐ). Đẹp như cái tép kho tương, 
Kho đi kho lại vẫn trương phềnh phềnh 
(cd.). Con ngựa chết trương, ba vương 
ngũ đế (đồng dao). 
- trương (giương):trương buồm ra 
khơi, trương cung (giươngcung) 
- trương (giương cao, căng rộng ra): 
trương cờ và trương biểu ngữ. 
- trương  (trang, mở ra, một trang 
giấy- HVTĐ). 
- trương bộ  (nhật ký, quyển sổ biên 
chép số tiền bạc xuất nhập - HVTĐ - P. 
registre, A. register, account book). 
- trương muc  (mục ghi một số tiền và 
lần lượt ghi thêm hoặc bớt ra để biết số 
tiền ấy tăng hay giảm - LVĐ - P. 
compte, A. account): Trương mục tiết 
kiệm. 

chướng 
- chướng (ngược lại với sự bình thường, 
ngang, bướng, trái tính). Chướng tai gai 
mắt (tng.). 
- chướng khí (khí hậu ẩm thấp, nhiều 
hơi độc bốc lên ở vùng rừng núi hoang 
vu): lam chướng. Lam sơn chướng khí 

trướng 
- trướng (bức vải hay lụa có đề chữ 
tặng hay để viếng người chết):  Trướng 
điếu đám ma. 
- trướng (bức lụa hoặc một thứ đồ dệt 
quý, có thêu chữ để mừng, tặng): bức 
trướng mừng thuợng thọ, trướng rủ 



(thng.). 
- chướng ngại (cản trở, gây khó khăn): 
Chướng ngại vật. 
- chướng tai (nghe không xuôi tai, nói 
ngược ngạo): Chướng tai gai mắt 
(thng.). 
 

màn che. 
- trướng huỳnh(huỳnh là đom đóm, 
phòng học trò nghèo): Ngọn đèn trông 
lọt trướng huỳnh hắt hiu (K). 
- trướng loan (màn thêu chim loan): 
phòng đàn bà. 
- bành trướng (mở rộng ra như nước 
đầy tràn ra. nghb. dùng sức mạnh xâm 
chiếm các nước lân cận để mở rộng 
lãnh thổ): Chính sách bành trướng của 
Trung Quốc. 

chường 
- chường (trình ra, lộ ra): Đã không 
muốn gặp, lại chường mặt ra. 
- chán chường  (chán, không thích 
nữa): Quá chiều nên đã chán chường 
yến anh (K). 
 

trường 
- trường (bãi, khoảng đất rộng dùng 
vào một mục đích nào đó): trường bắn, 
phi trường. 
- trường (nơi diễn ra các hoạt động 
chính trị, xã hội): chính trường, có uy 
tín trên trường quốc tế. 
- trường (nơi học trò học): trường học. 
- trường (lâu dài, ruột, còn đọc là 
tràng): trường thọ, trường tồn. 
- trường (ruột): nùi trường, nhuận 
trường. 

chưởng 
- chưởng (bàn tay): Cách tấn công bằng 
bàn tay trong phim chưởng. 

 

trưởng 
- trưởng (người đứng đầu một đơn vị, 
tổ chức): trưởng phòng, trưởng ban, 
hội trưởng, kế toán trưởng, trưởng bạ, 
trưởng ga, gia trưởng, trưởng tộc, viện 
trưởng. 
- trưởng(con trai đầu trong gia 
đình,anh cả, anh hai): trưởngnam, con 
trưởng. Mẹ thương con út mẹ thay, 
Thương thì thương vậy chẳng tày 
trưởng nam (cd.). 
- trưởng (bậc trên, lớn tuổi hay có 
chức phận trong xã hội và được kính 
trọng): Trưởng thượng. 
- trưởng giả (kẻ cả): Bậc trưởng giả 
đáng kính. 



- trưởng giả: (mới giàu nổi, ít hiểu 
biết, trọc phú): Trưởng giả học làm 
sang (thng.). 
- sinh trưởng(sinh ra và lớn lên). 
- trưởng thành(lớn khôn, có thể sống 
tự lập). 

chượt 
(không viết  chượt). 

 

trượt 
- trượt (tập đi hay lướt trên chỗ trơn): 
trượt tuyết, trượt băng. 
- trượt (bị té, ngã vì bước vào chỗ 
trơn): Đường trơn, bị tuột chân té lăn 
cù. Đạp phải vỏ chuối nên bị trượt té. 
- trượt (hỏng thi, thi rớt): Thi trượt, 
trượt vấn đáp, trượt vỏ chuối. 
- trượt (không trúng đích): Bắn trượt. 

chừu 
(không viết chừu). 

trừu 
- trừu (cừu, chiên, loài vật nhiều lông): 
lông trừu (cừu), bầy trừu, chăn trừu. 
- trừu tượng (không có hình thể vật 
chất, phải tưởng tượng ra mới thấy 
được): danh từ trừu tượng(phn. danh từ 
cụ thể),Sự tử tế, lòng tốt, sự xinh đẹp 
đều là tiếng trừu tượng. 

 


