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go dt. 1- A. Gill, Bộ phận hô hấp của cá, nằm trong
mang cá 2- Bộ phận trong khung cửi để luồn sợi,
dọc có hình như răng lược.

gỏi dt. Món ăn trộn chung thịt, cá, đồ biển với rau
sống thái nhỏ và nước chấm: Gỏi gà, gỏi cá, gỏi sứa.
Khách đến nhà chẳng gà thì gỏi (tng.).
gỏi cuốn dt. Gỏi và bún được cuộn trong bánh tráng
nhúng nước thành từng cuốn và ăn với nước chấm
đặc biệt: Gỏi cuốn tôm thịt.

gò dt. Giồng. Chỗ đất cao hơn: Ra đi anh có dặn
rằng, ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau (cd.)
đgt. 1- Dùng vật cứng đập nhẹ vào vật gì để tạo hình
dáng mong muốn: Gò mâm đồng cho phẳng 2- Bó
buộc hay ép vào khuôn khổ nào đó: Gò câu văn 3Kéo lại và giữ chặt dây điều khiển thú vật để con vật
đứng lại: Gò cương ngựa 4- Cong lưng vì bị sức
nặng đè lên: Gò lưng vác nặng.

gọi đgt. 1- Lên tiếng lớn kêu người nào nói chuyện
hay nhờ việc gì: Gọi điện thoại, gọi đò , gọi cửa, gọi
xe. Ai hỏi thì nói ai gọi thì thưa (tng.) 2- Xưng hô
theo vai vế, tiếng tăm : Gọi ông ấy là thầy giáo.
Chẳng thiêng ai gọi là thần (tng.) 3- Ra lệnh: Mở
mắt chúa gọi đi cày, phát bờ cuốc gốc nửa ngày
chưa tha (cd.).
gọi là trgt. đph. Một chút ít: Ăn gọi là trước khi đi
làm.

gò bó đgt. Ép mình vào khuôn khổ nào đó: Bị gò
bó ở nhà.
gò má dt. Chỗ má nổi cao ở phía dưới mắt: Thấy
em gò má hồng hồng, phải chi em đừng mắc cỡ anh
bồng anh hôn (cd.).
gò mả dt. Nơi chôn người chết được đắp đất cho
cao.

gom đgt. Góp chung vào: Gom tiền gây quỹ.
gom góp đgt. Để dành từng chút một: Gom góp bao
nhiêu cũng hết vì cờ bạc.

gõ dt. 1- Một thứ gỗ cứng và tốt, gõ màu đỏ sậm gọi
là gụ 2- Bộ bàn ghế làm bằng gỗ gõ: Bộ gõ đgt. 1Dùng ngón tay hay vật gì nhỏ đập vào một vật cứng
để phát ra âm thanh: Khua chiêng gõ trống (tng.) 2Đập nhẹ vào vật cứng và mỏng để sửa lại cho đúng
ý: Gõ cho phẳng chỗ móp 3- Khỏ, đánh nhẹ vào vật
gì: Bác sĩ gõ vào đầu gối để khám bệnh.

gòn dt. Loài cây lớn, thân cây có nhiều gai to, quả
trong ruột chứa bông, cũng được gọi là cây bông
gòn.
gọn tt. Có thứ tự, được sắp xếp lớp lang, không bừa
bãi.
gọn gàng tt. xch. gọn.

góa tt. Chỉ về người có chồng hay vợ đã chết: Gái
lỡ thì gặp quan tri góa vợ (tng.).

gọn ghẽ tt. xch. gọn.

góa bụa tt. Chỉ về tình cảnh người có chồng hay vợ
đã chết: Lênh đênh chiếc bách giữa dòng, thương
thân góa bụa phòng không lỡ thì (cd.).

gọn lỏn tt. Vừa vặn lọt vào bên trong cái gì: Đứa bé
nằm gọn lỏn trong nôi.
gọng dt. 1- Khung kính đeo mắt hay đồ vật gì:
Gọng kính, gọng ô, Sứt quai gãy gọng (tng.) 2Chân hay càng cua, càng tôm: Chưa nóng nước đã
đỏ gọng (tng.).

góc dt. 1- Nơi hay chỗ hai đường thẳng giao nhau
tại một điểm: Góc vuông 2- Nơi một đoạn thẳng hay
một mặt phẳng gập lại 3- Một nơi có thể tích nhỏ:
Cà thâm bỏ góc chạn, đến khi hoạn nạn hỏi cà thâm
(tng.) 4- Một phần nhỏ của một vật: Góc bánh
chưng 5- Nơi nào đó: Góc bể chân trời (thng.).

góp đgt. 1- Gom chung nhiều phần lại với nhau:
Góp gió thành bão, góp cây thành rừng (tng.) 2Hợp lại với nhau để làm việc gì: Góp gạo thổi cơm
chung (tng.).
góp mặt đgt. Dự vào: Góp mặt trong buổi hội ngộ.

gói dt. Một bọc hay một bịch nhỏ: Miếng khi đói
bằng gói khi no (tng.) đgt. 1- Bao lại cho gọn: Gởi
lời thì nói gởi gói thì mở (tng.) 2- Bọc lại cho đẹp:
Gói quà .

góp nhặt đgt. Gom lại từ từ từng chút, để dành.
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góp phần đgt. Thêm vào, dự vào: Góp phần vào
việc bảo tồn văn hóa.
góp sức đgt. Đóng góp khả năng của mình vào việc
chung.
góp vốn đgt. Hùn hạp tiền bạc, tài sản hay khả năng
chung với người khác làm việc gì sinh lợi: Góp vốn
để đầu tư về địa ốc.

gối dt. 1- Vật kê đầu khi nằm: Chăn đơn gối chiếc
(thng.) 2- Khớp nối giữa hai xương ống chân, nói
tắt của chữ đầu gối: Chồn chân mỏi gối (thng.) đgt.
1- Kê đầu lên vật gì khi nằm: Nằm sương gối đất
(tng.) 2- Gác một đầu cây lên cột gỗ : Gối cái xà lên
đầu cột.

gót dt. Phần ở phía sau của bàn chân: Theo chân nối
gót (thng.) 2- Phần ở phía sau của giầy, guốc hay
dép: Gót giầy.

gồi dt. Tên khác của cây cọ, lá dùng lợp nhà, làm
nón, áo tơi.

gót chân dt. Phần ở phía sau của bàn chân.
gội đgt. 1- Dùng nước và thuốc làm sạch đầu tóc:
Muốn tốt tóc gội mần chầu, muốn sạch gầu gội lá sả
(cd.) 2- nghb. Được ban nhiều ơn: Ơn vua gội tắm,
tiếng chồng thơm lây (Nhị Độ Mai).

gọt đgt. 1- Cắt bỏ lớp ngoài: Gọt mướp 2- Làm cho
có hình thù nào đó bằng cách cắt bỏ phần ngoài từng
chút một: Dao sắc chẳng gọt được chuôi (tng.) 3Cạo hay cắt cho hết tóc, cắt và cạo cho trọc: Muốn
ăn đậu phụng tương tàu, mài dao, đánh kéo gọt đầu
đi tu (cd.) 4- Sửa hay tỉa cho gọn, đẹp hoặc hay hơn:
Gọt câu thơ cho có vần điệu.

gôm dt. 1- P. Gomme, cục tNy 2- Chất keo được
dùng trong việc chế thực phNm như kẹo gôm, hay
dược phNm.

gô dt. Tên một loại chim thuộc họ chim trĩ, cũng gọi
là chim đa đa.

gốm dt. Đồ dùng trong nhà hay đồ vật trang trí làm
bằng đất sét nung: Lò gốm, đồ gốm.

gồ tt. Nhô lên, nổi cao hơn bình thường: Xương gò
má gồ cao hơn người thường.

gồm đgt. Hợp lại, bao trùm, kiêm: Bao nhiêu lá
rụng quét dồn, bao nhiêu nợ bạn hãy gồm trả cho
(cd.).

gồ ghề tt. Lồi lõm, nhấp nhô, không phẳng: Khúc
đường quanh co và gồ ghề.

gôn dt. A. Goal, Khung gỗ có giăng lưới, dùng làm
mục tiêu cho đối thủ phá lưới của môn thể thao đá
banh.

gỗ dt. Phần cứng dưới lớp vỏ cây được cưa ra để
làm nhà, làm cầu hay làm các vật dụng khác bằng
gỗ: Nhà anh cột gỗ kèo tre, trên thì lợp ngói dưới
che mành mành (cd.).

gông dt. Vật bằng gỗ đeo vào cổ tù nhân thời xưa:
Trăm tội cũng vào một gông (tng.). Tù mọt gông
(thng.) đgt. Đeo gông vào cổ tội nhân: Quan bảo
phải gông cổ nó lại!

gốc dt. 1- Phần dưới của thân cây, trên rễ: Tre già
để gốc cho măng (tng.) 2- Chỉ số cây trồng: Vườn
có được trăm gốc cam 3- Nền tảng, căn bản, phần
cốt yếu: Cái gốc của sự tiến triển là giáo dục.

gồng dt. Môn võ thuât luyện bắp thịt rắn chắc: Có
gồng đgt. Buộc đồ nặng vào một phía đòn gánh để
mang trên vai: Gồng nặng, gánh nhẹ (tng).

gốc tích dt. Lai lịch: Gốc tích của người Việt không
liên hệ đến người Tàu.

gồng gánh đgt. đng. gánh gồng. Dùng quang gánh
để mang vật nặng trên vai: Chùa cao đúc tượng tốn
đồng, công chi em đó gánh gồng mỏi vai (cd.).

gộc dt. đph. Phần trên rễ nằm dưới đất của cây tre
tt. 1- To, lớn: Khúc củi gộc 2- tglg. Nhân vật làm
lớn, chức vụ quan trọng : Hắn là một tay gộc về
tham nhũng.

gộp đgt. xch. gom.
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gờm đgt. E ngại, sợ: Dù quen biết nhưng vẫn gờm
ông ta.

gột đgt. 1- Làm sạch một vết bNn trên áo : Nón này
đã phải duyên ai, mà gột chẳng sạch mà mài chẳng
ra? (cd.) 2- Quấy bột cho đặc lại: Có bột mới gột
nên hồ (tng.).

gờm gờm đgt. Hơi e ngại, hơi sợ.

gột rửa đgt. Làm cho sạch, xóa bỏ vết dơ nghb. Bỏ
đi những thành kiến xưa: Gột rửa quan niệm chồng
chúa vợ tôi.

gợn dt. Những vệt nhỏ lăn tăn: Những gợn sóng,
nhưữ ng gợn mây đgt. 1- Mặt nước nhấp nhô những
vệt nhỏ lăn tăn: Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
(Nguyễn Khuyến) 2- Lộ hay tỏ ra sự cảm xúc: Mặt
gợn lên nét buồn tt. Không phẳng, nhấp nhô một
cách tương đối đều đặn: Nếp gợn của mái tôn.

gờ dt. Đường gân nổi lên quanh mép bàn hay trên
những vật khác: Gờ bàn, gờ tường.

gợt đgt. Vớt hay gạt đi một lớp màng mỏng trên bề
mặt: Gợt váng mỡ trong nồi phở.

gở tt. Không lành, không may, có tính cách mê tín:
Gà mái gáy gở (tng.). Điềm gở.

gu dt. tglg. P. Gout. Sở thích, sự ham thích: Quảng
cáo cho đúng với "gu" của khách hàng.

gỡ đgt. Tháo ra phần rối hoặc dính vào nhau: Ðứt
nối rối gỡ (tng.) 2- Làm cho thoát khỏi cảnh khó
khăn: Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết
thuở nào ra (cd.) 3- Tìm cách lấy lại phần thua: Gỡ
hòa.

gù dt. Tiếng của chim bồ câu trống kêu khi ve vãn
chim mái tt. Còng, bị gồ lên ở lưng: Chê thằng ỏng
lưng lấy thằng lưng gù (tng.).

gỡ gạc đgt. Vớt vát, cố lấy lại chút ít phần bị thua
gụ dt. Tên một thứ gỗ gõ màu đỏ sậm.
gởi đgt. đph. Gửi 1- Nhờ chuyển giùm vật gì cho ai:
Ai về bên ấy bây giờ, cho tôi gởi một bức thơ thăm
chồng (cd.) 2- Tìm chỗ đàng hoàng gả con: Chọn
mặt gởi vàng (tng.) 3- Đưa đi, chuyển đi: Gởi học
sinh đi du học 4- Nương nhờ vào ai: Trao thân gởi
phận (tng.).

gục đgt. 1- Cúi đầu xuống phía trước: Thằng bé gục
đầu xuống vì bị mắng 2- Ngã chúi xuống phía trước
và không đứng dậy được: Cụ bị gục xuống vì triệu
chứng tim 3- A. Knock out, bị hạ đo ván, bị đánh ngã
quỵ xuống: Một võ sĩ đã bị gục trong trận đấu.

gởi gắm đgt. Nhờ trông coi, săn sóc giùm.

gùi dt. Thúng có đáy sâu đan bằng mây hay tre có
quai, đeo sau lưng đồng bào thiểu số ở cao nguyên..

gợi đgt. Khơi ra, nêu ra: Ngọn đèn khêu gợi tâm
tình, khêu lên cho tỏ, cho mình thấy nhau (cd.).

guốc dt. Vật làm bằng gỗ có quai đeo ở chân để đi
như dép: Nực cười cho kẻ đèo bồng, cóc đòi đi guốc
sao xong mà đòi (cd.).

gớm đgt. 1-Ghê sợ, kinh khiếp: Gớm cái cảnh chiến
tranh chết chóc 2- Đáo để, đáng e dè: Ông ghê bà
cũng gớm (tng.) trgt. Nhiều, lắm khiên ai cũng chú
ý: Trông cô ấy xinh gớm! tht. 1- Tiếng thốt ra tỏ vẻ
kinh khiếp: Gớm! Sao mà ác thế! 2- Tiếng thốt ra tỏ
sự ngạc nhiên và thân mật: Gớm! Hôm nay sao bà
diện thế!

guồng dt. 1- Khung dùng để cuốn tơ sợi trong nghề
nuôi tằm lấy tơ: Chỉ tơ rối rắm trong guồng, rối thì
gỡ rối em buồn việc chi (cd.) 2- Khung tròn dùng
sức nước chảy để quay lấy nước vào ruộng.

gớm ghê tt. Như chữ ghê gớm, đáng phải e dè, coi
chừng: Tiền là một ông chủ gớm ghê.

guồng máy dt. Một nhóm gồm nhiều người hợp lại
để làm chung việc gì: Guồng máy hành chính đã tạm
ngưng hoạt động vì không đủ ngân sách.

gớm ghiếc tt. Kinh tởm: Hình ảnh trông thật gớm
ghiếc.
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gút dt. Chỗ bị thắt hay cột lại của sợi dây hay vật gì,
chỗ bị rối: Phát gai thấy muốn thông đàng cả, vén
gút mây thấy quả trời cao (cd.).

gượng đgt. Cố gắng làm dù không đủ sức hay
không muốn: Mới khỏi bệnh, nó gượng đứng dậy dù
chân vẫn còn run. Gượng cười, gượng nói, gượng
vui. Không người tri kỷ nên tui gượng lòng (cd.) tt.
Không được tự nhiên: Cười gượng, Câu thơ gượng.

gút mắt dt. nghb. Sự trở ngại, khó giải quyết, sự,
rắc rối, khó khăn: Những gút mắt cần được tháo gỡ
trong hạnh phúc gia đình.

gượng gạo đgt. Miễn cưỡng: Chẳng qua sợ thế gian
cười, một lời gượng gạo chào người ngày xưa (Lục
Vân Tiên).

gừ dt. Âm thanh phát ra từ cổ họng tỏ vẻ đe doạ:
Chó gừ nhe nanh muốn cắn.

gượng nhẹ trt. Nương tay, tránh sự đụng chạm
mạnh: Vật dễ bể, xin gượng nhẹ khi di chuyển.

gửi đgt. xch. gởi.
gửi gắm đgt. xch. gởi gắm.
gừng dt. Cây thuộc loạt thảo, lá to, củ có vị cay
dùng làm gia vị hay làm thuốc theo đông y: Nhăn
nhó như khỉ ăn gừng (tng.).
gươm dt. Vũ khí lưỡi dài và sắc, dùng để đâm hay
chém: Đàn đâu mà gảy tai trâu, đạn đâu bắn sẻ,
gươm đâu chém ruồi (cd.).
gươm giáo dt. Tiếng chỉ chung về binh khí thời
xưa: Giết người không cần gươm giáo (tng.).
gườm đgt. Lườm, nhìn xéo với vẻ tức giận: Đùa
một tí mà bị bà ấy gườm. Hai người gườm nhau,
muốn đánh nhau.
gượm đgt. đphg. Hượm. Khoan đã, chậm lại, dừng
lại một lát: Gượm một chút đừng vội.
gương dt. 1- Kính có tráng thủy mặt sau, để soi: Đi
ra đường soi gương đánh sáp, khi về nhà liếm láp
nồi niêu (cd.) 2- Kiểu mẫu, mẫu mực để người khác
bắt chước, noi theo: Làm gương, theo gương. Nói
người chẳng ngẫm đến ta, cái gương tày liếp để mà
soi chung (cd.).
gương mặt dt. Vẻ mặt, khuôn mặt: Gương mặt
sáng sủa, gương mặt trái soan.
gương mẫu dt. Mẫu mực, để người khác làm theo:
Em bé được bầu là gương mẫu của trường tt. Có
tính cách mẫu mực để người khác noi theo: Học sinh
gương mẫu.
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