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lém đgt. đph. 1- Bén, truyền sang và bám vào: Lửa
lém rơm tt. 2- Láu lỉnh, nhanh nhảu và khôn trong
cách nói hay trả lời: Thằng bé lém thật.

được: Bị trộm lẻn vào nhà.
leng keng tt. Chỉ âm thanh do kim loại hay vật làm
bằng thủy tinh va chạm vào nhau: Kêu leng keng
như tiếng nhạc ngựa.

lém lỉnh tt. Láu lỉnh, lém nói chung: Nói năng lém
lỉnh.
lém mép tt. Bẻm mép, hay xía vào mọi chuyện để
chứng tỏ là biết mà thực ra không hiểu gì nhiều: Hắn
là người lém mép.

léng phéng tt. tglg. 1- Có liên hệ trai gái không
chính đáng: Có vợ rồi mà còn léng phéng thì mang
họa 2-Gần hay có liên quan: Đừng có léng phéng
tới nơi bài bạc.

lèm bèm tt. Hay nói nhiều về những chuyện vặt
vãnh nhỏ nhen: Lèm bèm những chuyện đâu đâu.
lèm nhèm tt. 1- Như chữ kèm nhèm, mắt bị yếu:
Mắt lèm nhèm vì lớn tuổi 2- Thường, không có gì
đặc biệt: Làm công việc lèm nhèm chỉ đủ sống.

lẻng kẻng tt. Chỉ âm thanh do vật nhỏ làm bằng kim
loại va chạm nhau: Mấy đồng tiền cắc kêu lẻng kẻng
trong túi.
lẻng xẻng tt. xch. lẻng kẻng.

lẹm tt. Bị khuyết vào một ít, bị mất đi một tí: Thà
rằng chiếu lạnh nằm không, còn hơn lấy gái lẹm
cằm răng hô (cd.).

leo đgt. 1-Trèo lên chỗ cao: Bò gầy leo dốc (tng.)
2- (Cây) mọc dài ra bằng cách bám vào một vật gì:
Bầu leo thì bí cũng leo (tng.) trgt. Chỉ tính cách nói
chen vào câu chuyện của bề trên đang nói: Nói leo.

len dt. P Laine. Một loại sợi được chế biến từ lông
thú vật như cừu, để làm các loại áo ấm: Áo len đgt.
Lách hay chen qua chỗ nào: Đông người quá không
len qua được!

leo cheo tt. Như chữ cheo leo, ở chỗ cao, nguy
hiểm, dễ có thể bị rơi hay ngã xuống.
leo lẻo trgt. 1- Chỉ tính chất trong suốt: Nước trong
leo lẻo 2- Nhanh nhẹn liến thoắng để nói hay trả lời:
Mới hỏi đã chối leo lẻo.
leo lét tt. Chỉ tính cách chập chờn và yếu ớt của ánh
sáng phát ra như muốn tắt: Ánh đèn leo lét.
leo teo tt. Như chữ lèo tèo, thưa thớt, ít, rải rác: Khó
khăn ở chợ leo teo, bà cô ông cậu chẳng diều hỏi
sao (cd.).

len chân đgt. Đi vào chỗ đông người: Chật quá
không có chỗ len chân.
len lén đgt. Làm điều gì nhẹ nhàng để không muốn
bị biết hay phát giác: Len lén như rắn mồng năm
(tng.).
len lét tt. Lấm lét, hãi hay sợ nên tỏ vẻ khép nép:
Cậu bé len lét nhìn thầy vì quên làm bài.

leo thang đgt. 1- Dùng thang để trèo lên cao 2Tiến tới: Tranh chấp ngày càng leo thang 3- Đắt
hơn: Vật giá leo thang.

len lỏi đgt. Chen hay tìm cách đi qua hay vào những
nơi đông đảo hoặc rậm rạm: Len lỏi trong rừng rậm.

leo trèo đgt. xch. leo.
lén trgt. Có tính cách dấu diếm, bí mật không muốn
bị người khác biết : Lén đi chơi.

léo hánh đgt. Lân la tới, bén mảng tới: Chẳng ai léo
hánh tới.

lén lút trgt. xch. lén.

léo nhéo đgt. Kêu réo liên tiếp: Léo nhéo như mẹ
ranh (tng.).

lèn đgt. 1- Như chữ chèn, nhồi nhét thêm vào cái gì:
Thầy bùa thầy bèn oản lèn cạp khố (tng.) 2- Lợi
dụng để kiếm thêm lợi: Càng quen càng lèn cho đau
(tng.).

lèo dt. 1- Dây cột ở buồm để điều khiển buồm theo
hướng gió: Phận anh phải giữ lấy lèo, đừng ham thả
lỏng hiểm nghèo có khi (cd.) 2- Dây cột để làm cho
diều thăng bằng khi bay 3- Giải thưởng trong cuộc
tranh tài: Tranh lèo giựt giải (thng.) 4- Nước dùng

lẻn đgt. Di chuyển lén lút không muốn bị ai biết
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để chan vào bún, mì hay hủ tíu khi ăn: Nước lèo rất
trong trgt. Có tính cách liên tục không gián đoạn:
Làm một lèo cho xong.

lẹt đẹt tt. 1- xch. lét đét 2- Chậm chạp theo sau: Đi
lẹt đẹt phía sau.
lẹt xẹt tt. Tiếng phát ra khi đi bằng guốc hay dép vì
kéo lê trên đường: Lẹt xẹt tiếng dép ngoài cửa.

lèo lái đgt. Điều khiển và hướng dẫn: Lèo lái con
thuyền rời bến.
lèo nhèo đgt. Nói nhiều lần làm người nghe bực:
Đủ rồi đừng lèo nhèo nữa.

lê dt. 1- Cây ăn trái, hoa trắng, quả màu vàng hay
xanh lục, rất ngọt và nhiều nước: Bước qua vườn ớt
hái trầu, hỏi thăm lê, lựu, mãng cầu chín chưa? (cd.)
2- Tên một loại vũ khí như dao găm có thể gắn vào
đầu nòng súng: Lưỡi lê đgt. 1- Kéo lết đi trên một
bề mặt: Kéo lê cái ghế trên sàn nhà 2- Lân la tới
gần để làm điều gì: Ngồi lê đôi mách (tng.) 3- Di
chuyển thân mình một cách khó khăn: Lê đi từng
bước.
lê dân dt. tgvtt. Thường dân, dân chúng.

lèo tèo đgt. Như chữ leo teo, thưa thớt, ít, rải rác.
lẻo đgt. Như chữ thẻo hay xẻo, bị cắt đi một ít: Lẻo
một miếng bánh tt. Hay nói: Lẻo mồm lẻo miệng
(thng.).
lẻo mép tt. Hay nói và không giữ kín đáo.
lẻo miệng tt. xch. lẻo mép.
lẻo mồm tt. xch. lẻo mép.

lê dương dt. P. Légion. Lính đánh thuê của quân
đội Pháp: Lính Lê Dương.

lẽo đẽo đgt. Bám theo không rời: Mẹ đi đâu con
cũng lẽo đẽo theo.

lê la đgt. 1- Lết trên một bề mặt: Người sao đệm
thảm chiếu hoa, người sao ngồi đất lê la suốt ngày
(cd.) 2- Lân la tới để nói chuyện tầm phào: Hễ rảnh
rỗi là lê la sang hàng xóm nói chuyện! 3- Đi chỗ
này đến chỗ khác: Lê la hết hàng này đến quán khác.

lẹo tt. Mụn nhỏ ở mí mắt: Mắt bị mọc lẹo đgt. Thú
vật giao cấu tt. Dính với nhau: Trái chuối lẹo.

lê lết đgt. Di chuyển một cách khó khăn: Người
thương phế binh lê lết đi bán vé số.

lép tt. 1- Không chắc không dầy: Vịt chê lúa lép
không ăn, chuột chê nhà trống ra nằm bụi tre (cd.)
2- Xẹp, bẹp xuống: Bụng lép ở đình bụng xình ở chợ
(tng.) 3- Hư hay hỏng không nổ: Pháo lép, đạn lép
4- Thua kém: Thờn bơn chịu lép một bề (tng.).
lép bép đgt. 1- Nói nhiều, nói luôn miệng: Lép bép
như gà mổ tép (tng.) 2- Như chữ bép xép, nói nhiều
về những điều phải giữ kín hay không liên quan đến
mình: Chuyện hàng xóm bép xép làm gì tt. Chỉ tiếng
nổ nhỏ: Lép bép như ngô rang.

lê thê đgt. Dài như không biết đến khi nào ngừng:
Nỗi buồn lê thê.
lê thứ dt. xch. lê dân.
lề dt. 1- Bên cạnh, rìa hay mép của một vật gì hay
điều gì: Chuyện bên lề cuộc họp 2- Nói tắt của chữ
lề đường, rìa, mép, mé hay cạnh của đường đi: Xe
chạy cán lề 3- Thói quen đã trở thành tục lệ: Chợ có
lề quê có thói (tng.) 4- Khoảng trống chung quanh
trang giấy được in hay viết: Lời phê của thầy giáo ở
lề của bài làm 5- Dây để đóng sách thời xưa: Giấy
rách giữ lấy lề (tng.).

lép kẹp tt. Xẹp, không có gì bên trong: Trái banh
lép kẹp vì bị xì hơi.
lép vế đgt. Ở thế thua kém hay bị lấn lướt: Đội banh
nhà bị lép vế rõ ràng.

lề đường dt. Rìa, mép, mé hay cạnh của đường đi:
Đi bộ trên lề đường.

lép xẹp tt. xch. lép kẹp.

lề lối dt. Cách thức, phương pháp hay đường lối
quen thuộc: Phải thay đổi lề lối làm việc.
lề luật dt. Như chữ luật lệ, những quy định phải
tuân theo: Người công dân phải tuân theo các lề luật
của quốc gia.

lét đgt. Liếc mắt: Mắt la mày lét (tng.) trgt. Rất,
nhiều: Mặt xanh lét.
lét đét tt. Như chữ lẹt đẹt, chỉ tiếng nổ nhỏ: Pháo
nổ lét đét.

lề mề tt. Chậm, tà tà, kéo dài thời gian: Làm việc gì
cũng lề mề.
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lề thói dt. dt. xch. lề lối.

lễ phép dt. Khuôn phép đối xử với người trên tt.
Có thái độ kính trọng người trên: Cả vui chớ có vội
cười, nơi không lễ phép chớ chơi làm gì (cd.).

lể đgt. 1- Dùng vật nhọn và sắc để khêu vật gì đâm
và vướng lại dưới da: Ðạp gai lấy gai mà lể (tng.)
2- Dùng kim chích nhẹ vào da để nặn máu độc ra
theo cách trị bệnh của dân gian thời xưa.

lễ phục dt. Áo quần cho cuộc tế lễ.
lễ sinh dt. Người giúp việc tế lễ.
lễ tang dt. Như chữ tang lễ, lễ tống táng người chết.
lễ vật dt. PhNm vật dùng để dâng cúng.

lễ dt. 1- Vái lạy: Lễ Gia Tiên 2- Những vật dùng để
biếu, dâng, cúng: Lễ vật, lễ cúng. Lễ vào quan như
than vào lò (tng.) 3- Cuộc tổ chức có nghi thức theo
phong tục tập quán: Lễ cưới, lễ tang, lễ cầu an, lễ
Thành Hoàng 3- Những ngày trọng đại trong năm:
Lễ Giáng Sinh, Lễ Tết, Lễ Thanh Minh, 4- Ghi nhớ
công ơn các vị anh hùng: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ
kỷ niệm Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo,
Lê Lợi, Quang Trung đgt. 1- Tham dự những nghi
thức tôn giáo: Đi lễ 2- Vái lạy theo phong tục: Một
lễ sống bằng đống lễ chết (tng.) 3- Biếu tiền của hay
đồ vật cho kẻ có quyền thế để nhờ vả điều gì: Mang
quà lễ quan.

lệ dt. 1- Thói quen, lề lối, thói tục trong làng hay
ngoài xã hội đã được ông bà đặt ra từ lâu, dân chúng
phải làm theo: Phép vua thua lệ làng (tng.) 2- Nước
mắt: Vì ai nước mắt sụt sùi, khăn lau không ráo lệ
chùi không khô (cd.) 3- Nói tắt của chữ lính lệ,
người hầu các quan thời xưa, nô lệ: Quan xứ Nghệ,
lính lệ xứ Thanh (tng.) trgt. Chỉ cốt cho có không
cần kết quả: Làm cho có lệ, làm chiếu lệ 4- Đẹp:
Diễm lệ (KTTĐ).
lệ chi dt. Cây vải , cây cho trái vải: Lệ chi viên
(vườn vải).
lệ bộ dt. Những thứ phải có, thường nói về lề lối
hay cách ăn mặc: Sắm sửa cho đủ lệ bộ, ăn mặc đủ
lệ bộ.
lệ khệ trgt. 1- Dáng đi nặng nề vì khuân vác nặng:
Lệ khệ khuân một bao tải nặng 2- Trỏ dáng điệu
khệnh khạng (KTTĐ).

lễ bái dt. Chỉ chung về việc cúng tế.
lễ bộ dt. Bộ lễ thời xưa lả bộ coi về nghi lễ và giáo
dục.
lễ đài dt. Bệ cao để làm lễ: Nhà vua tiến lên lễ đài.
lễ độ dt. Có phép tắc, lịch sự trong xã hội: Phải có
lễ độ với người lớn tuổi.

lệ luật dt. Như chữ luật lệ. gồm lệ và luật.

lễ đường dt. Nơi tổ chức việc lễ hay cúng tế.

lệ phí dt. Tiền phải trả cho một việc nào đó: Lệ phí
gởi bưu kiện.

lễ giáo dt. Được dạy dỗ vể cách đối xử có phép tắc
trong xã hội: Lễ tục và giáo hóa (HVTĐ): Gia đình
có lễ giáo, trong vòng lễ giáo./

lệ thuộc đgt. Phụ vào, nhờ vào: Nước ta chưa làm
được xe hơi nên phai lệ thuộc vào nước ngoài.

lễ lạt dt. Nói chung về các cuộc lễ: Lễ lạt làm gì cho
phiền đgt. Biếu người có quyền thế để nhờ vả, một
hình thức hối lộ: Muốn xong việc phải có lễ lạt.

lệ thường dt. Như chữ thường lệ, thói quen hay
cách thức vẫn thường theo: Tiền lương được phát
vào cuối tháng theo lệ thường.

lễ mễ trgt. Ôm hay mang nhiều vật nặng một lúc
nên dáng đi chậm chạp, khó khăn: Ông ấy lễ mễ ôm
một chồng sách vào nhà.
lễ mọn dt. Quà biếu xén được nói ột cách khiêm
tốn: Chúng cháu có chút lễ mọn để biếu ông bà.
lễ nghi dt. Nghi thức của buổi lễ: Lễ nghi tùy xứ
(tng.).

lếch thếch dt. Xốc xếxh, xộc xệch, không gọn gàng:
Lếch thếch nón mê áo rách (tng.).
lệch dt. Tên một loại cá thân dài như lươn, thường
sống ở vùng nước lợ hay ở cửa sông tt. Không cân
đối, không ngay, nghiêng về một phía, so le: Yêu
nhau mọi việc chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê
cho bằng (cd.). Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi
đũa lệch so sao cho vừa (CD.)

lễ nghĩa dt. Cách thức cư xử hợp với lẽ phải. Khuôn
phép và lẽ phải (KTTD): Gia đình hòa mục lễ nghĩa
không suy (tng.). Phú quý sinh lễ nghĩa.
lễ nhượng dt. Sự khiêm tốn và lễ độ trong cách cư
xử.

lệch lạc tt. xch. lệch.
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lên đgt. 1- Đi từ chỗ thấp đến chỗ cao: Lên voi
xuống chó (tng.). Trèo lên cây bưởi háii hoa (cd.) 2Có ngôi vị, chức vụ tuổi tác hay mức độ cao hơn:
Lên ngôi vua, lên chức, lên lương, lên ba tuổi, lớn
lên, thủy triều lên 3- Đi về phía trước: Lên trước
đám đông, tiến lên, lên đường 4- Lộ ra, phát ra, làm
cho sáng ra: Trăng lên khỏi ngọn tre, lên sởi, lên
đậu, lên đèn 5- Trở thành dữ dội hơn: Ngọn lửa
bùng lên, cơn giận bùng lên 6- Làm ra vẻ hơn
người, làm bộ làm tịch: Lên mặt 7- Phổ biến rộng
rãi: Bài viết được đăng lên báo trgt. 1- Hối thúc:
Nhanh lên.

lên tiếng đgt. 1- Phát ra lời nói: Gọi thì phải lên
tiếng để trả lời 2- Đưa ra ý kiến để tỏ thái độ: Bộ
ngoại giao đã lên tiếng phản đối.

lên án đgt. Nêu ra lỗi lầm để chê trách hay buộc tội:
Đừng lên án ai!

lên voi đgt. Trở nên giàu có hay vinh hiển hơn
nhiều so với lúc trước: Lên voi xuống chó.

vía lên mây (thng.) 3- tglg. Tỏ ra rất sung sướng:
Đúng là phen này anh ấy lên mây vì trúng số.
lên men đgt. Hóa ra chất chua, hóa ra men: Nho
chín lên men.
lên ngôi đgt. Lên làm vua: Thái tử lên ngôi vua.
lên nước đgt. 1- Trở nên bóng hơn trước: Mặt bàn
lên nước bóng 2- Tỏ vẻ kiêu hãnh ra vẻ hơn người:
Mới có được chút quyền đã lên nước!

lên cân đgt. Tăng thêm sức nặng: Em bé lên cân
khá nhanh nhờ nhờ mẹ săn sóc.

lênh chênh tt. Chênh vênh, bấp bênh. Không vững
chắc dễ đổ hay rơi xuống: Tảng đá nằm lênh chênh
trên sườn núi.

lên cơn đgt. Triệu chứng bệnh bắt đầu lộ ra: Lên
cơn sốt, lên cơn ghiề,n.
lên dây đgt. Điều chỉnh dây đàn cho đúng âm điệu.

lênh đênh đgt. Trôi nổi đến nhiều nơi: Lênh đênh
như bè nứa trôi sông (tng.) tt. Nay đây mai đó,
không nhất định một nơi nào: Lênh đênh duyên nổi
phận bèo, tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi
(cd.).
lênh khênh tt. Chỉ người rất cao: Ông ấy đứng lênh
khênh hơn mọi người một cái đầu.

lên đạn đgt. Đưa đạn vào buồng chứa ở cuối nòng
súng chờ được kích hỏa bằng cò súng.
lên đèn đgt. Thắp đèn lúc trời bắt đầu tối: Phố đã
lên đèn.
lên đồng đgt. Để hồn của người chết nhập vào thể
xác người còn sống, có tính cách mê tín.

lênh láng tt. Chan hòa, tràn lan trên một bề mặt:
Mặt hồ lênh láng mênh mông, trăng trong vằng vặc,
nỗi lòng bâng khuâng (cd.).

lên đường đgt. Bắt đầu một chuyến đi: Lên đường
nhập ngũ.
lên gân đgt. 1- Lấy sức chuyển vào bắp thịt: Lên
gân tay chân để cử tạ 2- Tỏ vẻ cứng rắn: Câu nói
lên gân khó nghe.

lềnh bềnh tt. Có tính cách trôi nổi nhẹ nhàng và lên
xuống nhấp nhô theo sóng nước: Bèo trôi lềnh bềnh
trên mặt sông.

lên giọng đgt. 1- Phát ra âm thanh cao hơn và mạnh
hơn từ giọng hát 2- Tỏ vẻ hơn người bằng cách lớn
tiếng khi đối thoại: Lên giọng với nhau làm gì!
lên hơi đgt. Bốc hơi ra và tạo mùi: Nực cười nước
lạnh lên hơi, gà con leo lên ổ quạ, gớm cái đời gà
con (cd.).

lềnh kềnh tt. Cồng kềnh. Nhiều thứ để không gọn
và choán nhiều chỗ: Bàn ghế để lềnh kềng trong nhà
kho.
lệnh dt. Lịnh. 1- Truyền bảo của cấp trên cho cấp
dưới làm: Cấp trên ra lệnh 2- Bản văn của cơ quan
có thNm quyền đưa ra để bảo người dân phải làm
điều gì: Quan cứ lệnh lính cứ truyền (tng.) 3- Thanh
la dùng để đánh khi có hiệu lệnh: Lệnh làng nào
làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ (tng.) 4Vật dùng để ra lệnh thời xưa: Đốt pháo lệnh đgt.
Truyền cho cấp dưới phải làm điều gì, nói tắt chữ ra
lệnh: Quan lệnh cho lính.

lên khuôn đgt. Xếp các bài viết vào khuôn để in:
Báo đã lên khuôn.
lên lão đgt. Tới tuổi già: Sống lâu lên lão làng.
lên lớp đgt. 1- Từ lớp thấp lên học lớp cao hơn 2Nói với vẻ dạy đời: Nói như bố lên lớp con.
lên mặt đgt. Tỏ ra kênh kiệu, coi thường người
khác: Lên mặt ta đây (thng.).
lên mây đgt. 1- Bay tới mây: Trẻ nhỏ thời xưa hay
chơi trò rồng rắn lên mây 2- Tỏ ra rất sợ hãi: Hồn
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lệnh ái dt. Tiếng dùng để gọi con gái của người
khác một cách trang trọng thời xưa.
lệnh bà dt. Tiếng dùng để gọi vợ của người có
quyền thế thời xưa: Mời lệnh bà lên kiệu.

chiếu, khung tre chăng chiếu ở trên để học trò ngồi
làm bài khi thi: Tấp tểnh người đi tớ cũng đi, cũng
lều cũng chõng cũng đi thi (Tú Xương).
lều bạt dt. Vải bạt được căng lên để làm nơi ở tạm
thời cho quân lính.

lệnh chỉ dt. Chiếu chỉ của vua thời xưa.

lều bều tt. Nổi lềnh bềnh nhấp nhô trên sóng nước:
Bèo trôi lều bều trên mặt sông.

lệnh lang dt. Tiếng dùng để gọi con trai của người
khác một cách trang trọng thời xưa.
lệnh mẫu dt. Tiếng dùng để gọi mẹ của người có
quyền thế thời xưa.

lều chiếu dt. Khung tre chăng chiếu ở trên để học
trò ngồi làm bài khi thi.
lều khều tt. Như chữ lêu khêu.

lệnh tiễn dt. Lịnh tiễn. Mũi tên cuốn trong lá cờ
nhỏ thêu chữ lệnh để truyền mệnh lệnh của người
làm tướng thời xưa: Lại sai lệnh tiễn truyền qua (k.)

lều nghều tt. Như chữ lêu khêu.
lều trại dt. Vải được căng lên để che mưa nắng khi
đi cắm trại.

lệnh tôn dt. Tiếng dùng để gọi cha của người có
quyền thế thời xưa.

li dt. 1- Một phần mười của một phân theo đơn vị
đo chiều dài thời xưa của Việt Nam, khoảng 0.4 mm
2- Một phần mười của một phân theo đơn vị đo
lường về khối lượng thời xưa của Việt Nam, khoảng
37.8 mg 3- Nếp gấp trên trên quần áo do bàn ủi
nóng tạo thành 4- Một chút, một phần rất nhỏ: Sai
một li đi một dặm (tng.).

lết đgt. Không thể đi bình thường, phải kéo lê
chân mà di chuyển: Lê lết. Lết bằng mo, bò bằng
mủng (tng.).
lết bết tt. Chậm chạp do mệt mỏi: Công việc rất là
lết bết.
lệt bệt tt. xch. lết bết.

li bì trgt. Mê man, không còn biết gì về việc chung
quanh: Say li bì, ngủ li bì.

lêu đgt. Chế diễu, cười nhạo: Lười biếng nên bị lêu.

li lô đgt. Nói nhiều nói líu lo nhưng khó hiểu:
Thằng bé li lô tập nói.

lêu bêu tt. Lang thang, lông bông: Lêu bêu suốt
ngày không chịu làm gì cả.
lêu đêu trgt. Chỉ cao và gầy: Anh ấy cao lêu đêu.

li ti tt. Rất nhỏ bé: Thương thay lũ kiến li ti, kiếm
ăn được mấy phải đi tìm mồi (cd.).

lêu khêu tt. Rất cao, chỉ về người: Dáng người lêu
khêu.

lí láu tt. Chỉ cách nói nhiều và hấp tấp.

lêu lêu đgt. xch. lêu: Lêu lêu mắc cỡ lêu lêu, hồi nói
không gả, nay kêu không thèm (cd.).
lêu lổng tt. Ham vui chơi, lười biếng: Những người
lêu lổng chơi bời, cũng là lười biếng ta thời tránh xa
(cd.).

lí nhí tt. Rất nhỏ: Chữ in lí nhí khó đọc. Nói lí nhí
khó nghe.

lí lắc tt. Nghịch ngợm, phá phách.

lí tí tt. xch. li ti.
lì tt. 1- Không bị ảnh hưởng nhiều bởi bên ngoài:
Nghe mắng chửi mãi thành ra lì 2- Liều, dám làm:
Nhỏ nhưng mà lì 3- Giỏi chịu đựng: Một võ sĩ lì đòn
trgt. 1- Chỉ về tính chất nhẵn hay phẳng của vật gì,
trơ ra: Cái sân phẳng lì 2- Không chịu đi lại, làm
gì: Ai đâu thương kẻ ngu si, ai đâu thương kẻ nằm lì
mà ăn (cd.).

lêu nghêu tt. Như chữ lêu khêu.
lêu têu tt. xch. lêu bêu.
lếu tt. Như chữ láo: Nói lếu nói láo (thng.).
lếu láo tt. Như chữ láo.

lì lì tt. Trơ ra, không tỏ ra cảm xúc trên mặt: Gương
mặt lì lì khó thương.

lều dt. 1- Nhà nhỏ, chòi: Lều tranh vách đất (thng.)
2- Nói tắt của chữ lều trại, vải được căng lên để che
mưa nắng khi đi cắm trại 3- Nói tắt của chữ lều

lì lợm tt. Bướng bỉnh khó dạy bảo: Thằng bé lì lợm
không chịu nghe lời cha mẹ.
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liếc đgt. 1- Nhìn nghiêng và nhanh về một phía: Yêu
nhau con mắt liếc qua, kẻo chúng bạn biết, kẻo cha
mẹ ngờ (cd.) 2- Mài qua loa lưỡi dao bằng cách
miết nhẹ lưỡi dao trên đá cứng và nhám cho thêm
sắc: Dao năng liếc thì sắc người năng chào thì quen
(tng.).

lia đgt. Ném nhanh và mạnh một vật nhỏ trên mặt
nước: Lia hòn đá mỏng trên mặt nước.
lia lịa trgt. Mau, nhanh: Nói lia lịa.
lia thia dt. Cá đá, tên một loại cá nhỏ có màu sắc
rực rỡ, con đực hay đánh nhau: Lia thia quen chậu
vợ chồng quen hơi (tng.).

liếc mắt đgt. Nhìn nghiêng một bên và nhanh: Ra về
liếc mắt trông theo, trông truông, truông rậm, trông
đèo, đèo cao (cd.).

lìa đgt. Tách ra, rời ra, chia rẽ: Gươm vàng để đó
em ôi, ghết thì chịu chết, lìa đôi không lìa (cd.).
lìa đời đgt. Chết: Cụ đã lìa đời ở bệnh viện.

liêm tt. Không tham lam, không ăn hối lộ hay tham
nhũng: Ông ấy là một vị quan rất liêm.

lịa trgt. Mau, nhanh: Gật lia gật lịa.

liêm chính tt. Không tham lam, trong sạch và ngay
thẳng: Quan tòa liêm chính.

lịch dt. 1- Bảng phân chia ngày, tháng, năm: Dương
lịch, âm lịch 2- Bảng phân chia những công việc
hay những tiến trình theo thứ tự thời gian: Lịch thi
của trường trong năm tt. Từng trải và biết cư xử khi
tiếp xúc hay giao thiệp: Ăn thanh nói lịch (tng.).

liêm khiết tt. Không tham ô, trong sạch.
liêm phóng dt. Sở mật thám thời Pháp thuộc: Sở
liêm phóng.
liêm sỉ dt. Tính trong sạch, biết điều xấu hổ phải
tránh: Người có liêm sỉ.

lịch bịch tt. Tiếng phát ra do sự di chuyển nặng nề
và liên tục: Đi lại lịch bịch.

liếm đgt. Dùng lưỡi đưa qua lại trên vật gì: Yêu chó
chó liếm mặt (tng.).
liếm gót đgt. Bợ đỡ, xu nịnh một cách đê hèn: Kẻ
bán nước liếm gót giặc.

lịch duyệt tt. Từng trải, có kinh nghiệm và biết cư
xử trong cuộc sống.
lích kích trgt. xch. lịch kịch.
lịch kịch trgt. Tiếng các vật va chạm nhau: Lịch
kịch khuân gỗ để đốt.

liếm gót giày đgt. xch. liếm gót.
liếm láp đgt. Liếm qua loa. Kiếm chút lợi nhỏ một
cách hèn hạ: Liếm láp của công.
liếm môi đgt. Dùng lưỡi để liếm môi, ý nói thèm
thuồng khi thấy người khác ăn: Thấy mẹ vét chảo,
thấy cha vét nồi, thấy em dựa cột liếm môi.. (cd.).

lịch lãm tt. Từng trải và hiểu biết rộng.
lịch pháp dt. Cách hay phương pháp để tính ngày
tháng.
lịch sử dt. 1- Những sự việc đã xảy ra trong quá
khứ liên quan đến quốc gia hay dân tộc: Lịch sử Việt
Nam 2- Môn học về những tiến trình trong quá khứ
3- Những gì đã xảy ra trong quá khứ nói chung:
Chuyện đã đi vào lịch sử tt. Thuộc về quá khứ: Di
tích lịch sử.

liềm dt. Đồ dùng làm ruộng bằng sắt hay thép, lưỡi
cong, sắc, dùng để cắt cỏ hay gặt lúa: Lúa đồng
chiêm lấy liềm mà cắt (tng.).
liềm vạt dt. Liềm có chuôi dài.

lịch sự tt. 1- Lễ độ, nhã nhặn trong lúc cư xử với
người khác: Phong lưu mỗi người một cách, lịch sự
mỗi người một kiểu (tng.) 2- Đẹp đẽ và sang trọng:
Giàu vẻ vang sang lịch sự (tng.).

liệm đgt. Dùng vải để bó xác người chết trước khi
bỏ vào quan tài.

lịch thiệp tt. Có kinh nghiệm và từng trải trong việc
giao thiệp.

liên khdg. Nối với nhau, nối liền nhau: Hát liên
khúc

lịch trình dt. Tiến trình của việc gì hay điều gì theo
thời gian: Lịch trình của chuyến du lịch.
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liên bang dt. 1- Một quốc gia do nhiều tiểu bang
hợp lại: Liên Bang Hoa Kỳ 2- Một nước lớn do
nhiều nước nhỏ hợp lại: Liên Bang Xô Viết tt. A.
Federal. Thuộc về liên bang: Chính phủ liên bang.

liên miên dt. Không ngừng, chẳng dứt: Tỉnh ra lẳng
lặng yên nhiên, tương tư bệnh phát liên miên cả
ngày (cd.).
liên minh dt. Kết thành một khối vì mục đích nào
đó: Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

liên bộ dt. Nhiều bộ hợp lại để làm điều gì hay việc
gì: Liên bộ giao thông và vận tải.
liên can đgt. Dính dấp tới điều gì hay việc gì: Liên
can tới việc tham nhũng.

liên nhục dt. Hạt sen phơi khô, tên một vị thuốc
theo đông y.
liên quan đgt. Dính dấp tới điều gì hay việc gì: Anh
ấy có liên quan về họ hàng với tôi.
liên quân dt. Quân của các quốc gia phối hợp
chung với nhau: Liên quân Mỹ và Nhật tập trận
chung.

liên danh dt. Nhiều người hợp lại chung trong một
danh sách để làm việc gì: Liên danh ứng cử.
liên đoàn dt. Nhiều đoàn thể hợp lại thành một tổ
chức: Liên đoàn lao công.
liên đới tt. Cùng chia sẻ hay chịu hậu quả chung
của việc gì: Liên đới chịu trách nhiệm.

liên thanh dt. Tên những loại súng có thể bắn liên
tiếp khi siết cò tt. Phát ra những tiếng kế tiếp nhau
thành một tràng: Pháo nổ liên thanh.

liên đội dt. Một tổ chức gồm nhiều đội nhỏ hợp lại:
Liên đội hướng đạo.

liên tiếp tt. Nối hay kế liền với nhau nhiều lần: Bị
tấn công liên tiếp.

liên hệ tt. Dính líu tới điều gì hay việc gì: Người có
liên hệ với can phạm.
liên hiệp đgt. Cũng như chữ liên hợp, hợp chung
với nhau: Các nước Đông Nam Á liên hiệp với nhau
tt. Chỉ tính cách hợp chung lại thành một tổ chức:
Liên Hiệp Quốc.
Liên Hiệp Quốc dt. A. United Nations. Tổ chức
quốc tế gồm nhiều nước, thành lập năm 1945 để phát
triển sự hữu nghị giữa các quốc gia.

liên tỉnh tt. Nối hai hay nhiều tỉnh với nhau: Xe đò
liên tỉnh.
liên tục tt. xch. liên tiếp.
liên từ dt. Tiếng để nối chữ hay câu cùng loại hoặc
cùng ý: “Với”, “và”, “hay”, “hoặc” ,... là những
liên từ.
liên tưởng đgt. Từ nột ý tưởng này mà nghĩ đến
việc hay điều tương quan khác: Thấy cò bay lại liên
tưởng đến cảnh đồng quê.

liên hoan dt. Cuộc vui với đông người tham dự
nhân một việc gì xảy ra: Liên hoan mừng Xuân Giáp
Ngọ.
liên hoàn dt. Tên một thể thơ, dùng những chữ của
câu cuối trong đoạn trên cho câu đầu của đoạn kế
tiếp tt. Có tính cách tiếp nối những phần với nhau
thành một chuỗi hay thành một vòng: Tai nạn liên
hoàn về giao thông.

liến tt. Nhanh nhNu trong việc nói hay đối đáp:
Miệng thì liến mà chân tay thì lười.
liến láu tt. Nhanh nhNu và láu lỉnh trong việc nói
hay đối đáp: Nói năng liến láu.
liến thoắng tt. xch. liến.

liên hợp xch. liên hiệp.
liền tt. 1- Kề bên, sát bên nhau: Chim liền cánh cây
liền cành (tng.) 2- Nối tiếp không gián đoạn: Làm
liền tay 3- Chỉ vết thương đã khỏi, đã lành: Chỗ bị
cắt ở tay đã liền 4- Chỉ những gì đã bị tách ra được
nối lại: Muốn liền thì phá bờ đi, mạ non cấy xuống
làm chi chẳng liền (cd.) trgt. 1- Ngay tức thì, lập
tức: Thương thì viết giấy liền đi, mai sau cách trở
điều chi, có tờ (cd.) 2- Cùng với nhau: Má khoe con
má chính chuyên, chính chuyên với má, nó liền với
trai (cd.).
liền liền trgt. Liên tiếp không dứt: Sấm chớp liền
liền.

liên kết đgt. Nối, gắn lại với nhau: Liên kết các
phần tử với nhau tt. Có tính chất gắn bó hay nối kết:
Chương trình liên kết.
liên khu dt. Nhiều khu hợp lại với nhau, đơn vị
hành chính thời kháng Pháp: Tản cư vào liên khu Tư.
liên lụy đgt. xch. liên can.
liên lạc đgt. Kết nối, truyền hay trao đổi về tin tức,
Tiếp xúc để biết thêm: Đã liên lạc được với anh ấy.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với văn phòng.
liên mạng dt. Nhiều máy tính điện tử được nối với
nhau qua một hệ thống chung.
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liền tay trgt. Ngay lập tức: Hỏi vợ thì cưới liền tay,
chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha (cd.) 2- Nối tiếp
không gián đoạn: Làm liền tay

liệt thánh dt. 1- Chỉ chung các vị thánh 2- Các vị
vua đời trước: Nhà vua tế lễ liệt thánh ở Điện Thế
Miếu.

liễn dt. 1- Hũ nhỏ để đựng thức ăn bằng sành hay sứ
có nắp đậy: Liễn đựng mỡ.

liệt truyện dt. Truyện ghi lại tiểu sử các người nổi
tiếng thời trước: Đại Nam liệt truyện.

liểng xiểng trgt. Tình trạng thua sút hay thất bại
nặng nề: Bài bạc thua liểng xiểng.

liệt vị đdt. Quý vị, các ngài: Xin mời liệt vị an tọa.
liêu khdg. dt. Bạn cùng nơi làm việc, cùng sở: Bạn
đồng liêu, quan lêu tt. Vắng lặng, yên tĩnh: Cô liêu.

liệng đgt. 1- Ném, quăng: Liệng chuột sợ bể đồ
(tng.) 2- Lượn, xòe cánh bay theo đường vòng: Én
liệng cò bay (thng.) 2- Vất bỏ đi: Liệng cái này vào
thùng rác.

liêu bằng dt. tgvtt. Liêu hữu. Bạn bè cũ.
liêu thuộc dt. Các quan dưới quyền một vị quan
lớn: Quan liêu thuộc.
liêu xiêu dt. Nghiêng ngả, gần như muốn té ngã: Đi
liêu xiêu vì say.

liếp dt. 1- Giống như phên, đồ dùng đan bằng tre
hay nứa, dùng để che chắn: Chân giường cạp liếp
(tng.) 2- Luống, chỗ đất vun cao thành ụ nhỏ và dài
cho dễ thoát nước, để trồng rau: Liếp rau đay.

liều dt. Một lượng thuốc được uống trong một lần:
Một liều thuốc bổ đgt. 1- Việc làm táo bạo không
ngại nguy hiểm hay hậu quả sẽ ra sao: Một liều ba
bảy cũng liều (thng.) 2- Làm điều càn rỡ: Ðói ăn
vụng túng làm liều (tng.) 3- Bỏ bê, không chăm sóc:
Chồng con chả lấy để liều thân ru (cd.).

liệt dt. Tên một loại cá biển nhỏ có hình thù như
hình bầu dục: Nước mắm ngon dầm con cá liệt, em
có chồng nói thiệt anh hay (cd.) đgt. 1- Xếp vào loại
hay thứ bậc nào đó: Được liệt vào hạng ưu tt. 1Bại. Không hoạt động được, không thể cử động: Tay
trái bị liệt 2- Hư hỏng về máy hay dụng cụ cơ khí:
Máy xe bị liệt.

liều chết đgt. Không sợ nguy hiểm đến tính mạng,
không sợ chết: Liều chết chống xâm lăng.
liều liệu đgt. đphg. Suy tính hay chuNn bị thật kỹ
trước khi làm điều gì: Hãy liều liệu mà tìm đường
rút lui.

liệt bại tt. 1- Như chữ bại liệt, tê liệt, hết cử động:
2- Thua kém, sa sút trầm trọng: Thân danh liệt bại.
liệt cường dt. Các nước hay quốc gia giàu mạnh,
các cường quốc: Liệt cường xâu xé Trung Hoa.

liều lĩnh tt. Làm càn, không nghĩ đến nguy hiểm
hay hậu quả: Đua xe trong phố là hành động liều
lĩnh.
liều lượng dt. Số lượng được tính sẵn để dùng:
Thuốc uống phải đúng liều lượng.

liệt dương tt. Cơ quan sinh dục của phái nam bị
yếu. hoặc không thể hoạt động: Bệnh liệt dương.
liệt giường tt. Bị bệnh không ngồi dậy nổi: Ốm liệt
giường (thng.).
liệt giường liệt chiếu tt. Như chữ liệt giường.

liều mạng đgt. xch. liều mình.
liều mình đgt. Hy sinh. Làm việc nghĩa dù biết là
chết: Lê Lai liều mình cứu chúa ((thng.)
liều thân đgt. xch. liều mình.

liệt hạng dt. Hạng cuối, hạng rất thấp.
liệt kê đgt. Nêu ra, kê khai ra từng mục, từng
khoản: Chi phí được liệt kê rõ ràng.
liệt nữ dt. 1- Người phụ nữ có khí phách can đảm,
nữ anh hùng: Bà Triệu là một liệt nữ 2- Người phụ
nữ trung trinh: Những liệt nữ trong Đại Nam liệt
truyện.

liễu dt. 1- Loại cây cao vừa, lá nhỏ, nhánh ở đầu
cành mềm nên thường rũ xuống: Đào khoe tươi liễu
khoe mềm, cây khô n3y lộc, cành thêm ấm chồi (cd.)
2-Chỉ người phụ nữ: Liễu yếu đào tơ (thng.).

liệt quốc dt. Chỉ chung các nước: Đông Chu liệt
quốc.

liễu bồ dt. Bồ liễu, Chỉ pái nữ: Cây liễu và cỏ bồ.
Dạy rằng may rủi đã đành, liễu bồ mình giữ lấy
mình cho hay (K.).

liệt sĩ dt. Chỉ những người hy sinh vì quốc gia:
Mười ba liệt sĩ hy sinh tại Yên Bái.
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liệu dt. khdg. Vật chất để làm gì: Nguyên liệu đgt.
1- Toan tính làm việc gì: Khéo liệu khéo lo khéo bán
con bò tậu lấy ễnh ương (tng.) 2- Tính thử: Liệu bò
đo chuồng (tng.).

linh đình dt. To lớn có vẻ sang trọng, đông người
tham dự, thường có tính cách phô trương: Hai họ ăn
uống linh đình Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy ta
(cd.).
linh động tt. Linh hoạt và sống động. 1- Có vẻ như
thực: Tranh vẽ cảnh chợ chiều thật linh động 2Uyển chuyển, mềm mỏng, thay đổi được chút ít,
không quá cứng nhắc: Cách giải quyết linh động.

liệu chừng đgt. Ước đoán, trươc: Liệu chừng một
giờ là cháo nhừ.
liệu hồn tt. Coi chừng, đe dọa hay cảnh cáo: Trốn
học là liệu hồn với bố con!

linh hoạt tt. xch. linh động.
linh hồn dt. A. Soul. 1- Thuộc về tâm linh hay phần
hồn thiêng liêng của con người: Cầu cho linh hồn
người đã khuất 2- Người giữ vai trò chính yếu: Bà
ấy là linh hồn của phong trào dân chủ.

lim dt. Tên một loại cây to, có gỗ màu đen rất cứng
và nặng: Phú Ông xin đổi một bẻ gỗ lim (cd.).
lim dim đgt. Mắt không nhắm hẳn: Nhớ ai con mắt
lim dim, chân đi thất thểu như chim tha mồi (cd.).

linh kiện dt. Bộ phận trong máy móc có thể thay
thế khi hư hỏng: Linh kiện điện tử trong máy tính.

lìm lịm đgt. Bắt đầu ngủ, vào giấc ngủ mê: Vừa lìm
lịm một tí thì điện thoại lại reo.

linh lợi tt. xch. lanh lợi.
linh nghiệm tt. Có kết quả đúng với dự đoán hay
cầu mong: Lời ước có linh nghiệm.

lịm đgt. Đi vào trạng thái hôn mê, không tỉnh: Ông
ấy lịm đi vì bị ngã nặng trgt. Có mức độ cao: Ly chè
ngọt lịm.

linh sàng dt. Giường để thờ người mới chết theo
phong tục về tang lễ của người Việt: Khóc than giữa
chốn linh sàng, ba vuông nhiễu tím đôi hàng chữ vôi
(cd.).

linh dt. Tên một loại cá nhỏ ở miền Nam, có nhiều
vào mùa lũ, làm nước mắm rất ngon: Canh chua
điên điển cá linh, ăn chỉ một mình nên chẳng biết
ngon (cd.) tt. 1- Như chữ thiêng: Lời cầu rất linh 2Số lẻ dưới mười khi đếm quá một trăm: Một trăm
linh chín (109).
linh cảm đgt. Dùng linh tính để cảm nhận trước về
điều gì sẽ xNy ra: Bà ấy nói là có linh cảm trước về
tai nạn.

linh thiêng tt. Ảnh hưởng từ cõi ngoài vật chất do
niềm tin của con người: Hồn linh thiêng.

linh c&u dt. A. Hyena. Tên một loại chó nhưng lớn
hơn, có gốc ở Phi châu.

linh vị dt. Bài vị, thẻ bằng giấy cứng ghi tên và
chức vụ người đã chết để thờ.

linh chi dt. Tên một loại nấm, được nhiều người coi
như là loại thuốc rất quý.

linh ứng tt. Ứng nghiệm như có phép lạ theo niềm
tin.

linh tinh tt. Vặt vãnh, lặt vặt, không giá trị: Làm
mấy việc linh tinh.
linh tính dt. Cảm tưởng hay năng khiếu biết trước
về sự việc sẽ đến: Linh tính báo trước là sẽ có việc
mới.
linh vật dt. Vật linh thiêng.

linh cữu dt. Quan tài, áo quan, hòm đựng xác người
chết khi chưa chôn: Tiễn đưa linh cữu cụ về nơi an
nghỉ.

lính dt. 1- Nói chung về người ở trong quân đội:
Lính ngộ trận mới nên công (tng.) 2- Cấp thấp nhất
trong quân đội, không chỉ huy ai: Con nhà lính tính
nhà quan (tng.) 3- Các loại quân: Lính thủy.

linh diệu tt. Có hiệu quả lạ thường, mầu nhiệm: Toa
thuốc rất linh diệu.

lính chiến dt. Người lính đánh trận.
lính cơ dt. Người lính canh gác dinh thự thời Pháp
thuộc.

linh dược dt. Thuốc có hiệu quả rất tốt: Thuốc trụ
sinh là một loại linh dược.
linh đan dt. Như chữ linh đơn, thuốc tiên theo quan
niệm cổ xưa: Luyện linh đan cho hoàng đế.
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lĩnh dt. Cũng đọc là lãnh. Một loại vải dệt bằng tơ,
mặt bóng và mịn: Chị giàu quần lĩnh hoa chanh.

lính dõng dt. Trai tráng ở địa phương vào lính giữ
an ninh làng xã miên núi hoặc miền đồng bằng: Lính
dõng người thiểu số thời Pháp thuộc.

Chúng em khốn khó quần manh lụa đào (cd.) đgt.
Nhận lấy: Tháng tháng lĩnh lương.

lính dù dt. Binh chủng được trang bị dù, nhảy ra từ
phi cơ tới những chỗ khó có thể vận chuyển trên mặt
đất.
lính đoan dt. Lính của sở quan thuế đi bắt nhửng kẻ
buôn lậu thời Pháp thuộc.

lĩnh giáo đgt. Nhận lời chỉ bảo một cách kính trọng
từ người khác: Cụ dạy thế thì cháu xin lĩnh giáo.
lĩnh hội đgt. Nhận và hiểu điều gì: Lĩnh hội được
một phần của quyển sách.

lính hầu dt. Lính theo hầu quan chức lớ thời xưa.
lính khố xanh dt. Lính mộ. Lính người Việt do
người Pháp tổ chức và điều động ở các tỉnh thời
Pháp thuộc, có miếng vải xanh đeo dưới thắt lưng
phía trước, trông như cái khố..
lính khố đỏ dt. Lính chính quy người Việt do người
Pháp tổ chức và điều động thời Pháp thuộc, có
miếng vải đỏ đeo dưới thắt lưng phía trước.

lĩnh mệnh đgt. Nhận lệnh từ người bề trên hay từ
người có quyền ra lệnh.
lĩnh nợ đgt. Mang nợ giùm, bảo đảm hay chịu trách
nhiệm cho người khác vay nợ. Ở đời có bốn cái
ngu, làm mai, lĩnh nợ, gác cu, cầm chầu
lĩnh vực dt. xch. lãnh vực: Đề tài thuộc lĩnh vực
ngoại giao.
lịnh xch. lệnh: Ra lịnh.

lính kín dt. Người làm mật thám cho Pháp thời
Pháp thuộc.

líp dt. Nói tắt của chữ líp xe đạp, bộ phận tròn có
răng cưa gắn vào tâm bánh xe, móc vào xích để tạo
chuyển động quay.

lính lê-dương dt. P. Légion. Lính không phải người
Pháp, đánh thuê cho quân đội Pháp.
lính lệ dt. xch. lính hầu.

lít dt. P. Litre. Đơn vị đo sức chứa hay dung tích
hoặc thể tích, bằng 1,000 cm3: Một lít nước lọc ở
4oC nặng một kí.

lính mật thám dt. xch. lính kín.
lính quýnh tt. Như chữ luýnh quýnh hay luống
cuống, quýnh quáng, lúng túng và vụng về khi làm
gì do mất bình tĩnh: Chân tay lính quýnh.

liu điu dt. Tên một giống rắn nhỏ giống như thằn
lằn, có bốn chân và đuôi rất dài: Trứng rồng lại nở
ra rồng, liu điu lại nở ra giòng liu điu (cd.).

lính tập dt. Lính do quân đội Pháp huấn luyện để
giữ đồn bót thời Pháp thuộc
lính thợ dt. Người thợ trong quân đội.
lính thú dt. Lính giữ gìn biên giới.

líu đgt. Nói không rõ vì lưỡi cứng, do sợ hãi hay
mệt mỏi: Lưỡi líu lại nói không thành lời.

lính thủy dt. Lính trên thuyền hay tàu, chiến đấu
trên sông hay biển khi có chiến tranh.

líu lo đgt. Phát ra nhiều tiếng hót như chim, có
giọng nói trong và cao: Chim chuyền nhành ớt líu lo,
mảng sầu con bạn, ốm o gầy mòn (cd.).

lính thủy quân lục chiến dt. Lính đuợc luyện tập
đánh trận dưới tàu, thuyền hay đánh trận trên bờ

líu ríu tt. Như xúm xít lại với nhau: Hai người líu
ríu đi với nhau dưới một cái dù khi mưa.

lính tráng dt. Nói chung về lính
lính trừ bị dt. Những người có tên trong danh sách
sẵn sàng vào lính khi có lệnh .

líu tíu tt. Rối rít lên vì vui: Líu tíu như thấy mẹ đi
chợ về.

lính tuần dt. Lính tuần cảnh. Lính giữ gìn an ninh
trật tự trong khu phố như biên phạt, giống cảnh sát.

lịu tt. Nói lầm tiếng nọ với tiếng kia, cũng gọi là
nhịu: Mắc tật nói lịu.

lỉnh đgt. Như chữ lảng, lén lút bỏ đi: Thằng bé lại
lỉnh đi rồi!

lo đgt. 1- Không yên tâm: Ðứng dưới đất lo người
trên cây (tng.) 2- Quan tâm hay để ý đến việc gì

lỉnh kỉnh tt. Không quan trọng, vặt vãnh: Xe chở
toàn những thứ lỉnh kỉnh.
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hoặc điều gì: Ăn bữa sáng lo bữa tối (tng.) 3- Tính
toán kỹ càng để làm việc gì hay điều gì: Lo nát gan
bàn nát trí (tng.) 4- Tính chuyện hối lộ: Lo tiền cho
quan thuế.

lò dt. 1- Vật làm bằng chất chịu nóng để đốt lửa: Lễ
vào quan như than vào lò (tng.) 2- Nơi tạo ra sức
nóng để dùng làm năng lượng: Lò nguyên tử 3- Nơi
để dùng sức nóng để tạo ra sản phNm: Lò luyện thép,
lò bánh 4- Nơi để tập luyện: Lò võ 5- Nơi làm thịt
gia súc để sản xuất thịt: Lò heo 6- Nhóm người
cùng phe hay có họ hàng (có tính cách coi thường):
Một lò tham nhũng đgt. Lùa qua, thổi lọt qua: Mùa
đông mưa lạnh ngợp trời, gió lò khe cửa thương
người đường xa (cd.).

lo âu đgt. Suy nghĩ rất kỹ: Ngày đêm ta phải lo âu,
chăm sao cho được hoa màu tốt tươi (cd.).
lo buồn đgt. Lo lắng và buồn rầu: Lo buồn về tình
hình đất nước.
lo co trgt. Thun lại hay co lại: Ngồi lo co một mình
trong góc nhà.

lò ấp dt. Nơi ấp trứng nhân tạo để trứng nở hàng
loạt.

lo hão đgt. Lo những chuyện không đáng lo hay
không cần lo: Lo bò trắng răng (tng.)..

lò cò đgt. Nhảy bằng một chân: Đạp trúng gai nên
phải lò cò.

lo lắng đgt. Không yên tâm và suy nghĩ nhiều về
vấn đề gì: Lo lắng về việc làm.

lò cừ dt. ngb. Lò lớn, thế gian, trời đất: Lò cừ nung
nấu sự đời, bức tranh vân c3u vẽ người tang thương

lo liệu đgt. Tính toán và sắp đặt việc gì: Việc sổ
sách do ông ấy lo liệu.

(Cung Oán Ngâm Khúc)

lo ngại đgt. Lo lắng và e ngại. Áy náy trong bụng
việc không thành: Thâ
Lo lắng và e ngại.

lò dò đgt. Lần đi hay cố đi từng bước: Ba tháng biết
lẫy bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi (tng.).

lo ngay ngáy đgt. Lo mãi về việc gì, điều gì.

lò đúc dt. 1- Nơi nấu chảy kim loại để đổ vào khuôn
2- ngb. Nơi huấn luyện, đào tạo.

lo nghĩ đgt. Lo lắng và suy nghĩ.

lò luyện kim dt. Nơi luyện các loại hợp kim.

lo phiền đgt. xch. lo buồn.
lo quanh đgt. Lo vớ vNn hết việc này đến việc khác:
Lo qu3n lo quanh (thng.).
lo ra đgt. Lo về việc chưa xảy ra đã sợ thất bại: Làm
đi đừng lo ra nữa.

lò mò đgt. Di chuyển một cách khó khăn: Lò mò
như cua bò đất cát (tng.).
lò mổ dt. Nơi làm thịt gia súc để sản xuất thịt.
lò nguyên tử dt. Nơi dùng nguyên tử để tạo năng
lượng.

lo sốt vó đgt. Lo lắng đến cuống lên: Nợ tới hạn trả
làm anh ta lo sốt vó.

lò rèn dt. Nơi chế ra các đồ dùng bằng sắt hay kim
loại có tính cách thủ công: Lò rèn phải có bễ thổi
lửa.

lo sợ đgt. Lo lắng và sợ hãi: Đừng lo sợ quá chẳng
làm được gì.

lò sát sinh dt. xch. lò mổ.
lò sưởi dt. Nơi đốt lửa để sưởi ấm.

lo toan đgt. xch. lo liệu: Dù no dù đói cho tươi.
Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan (cd.)

lò xo dt. Đồ vật làm bằng thép có sức co dãn, vớ
tính chất kéo hay đNy để trở về hình dạng nguyên
thủy sau khi bị tác dụng bởi lực khác.

lo xa đgt. Để ý, suy tính hay đề phòng việc sẽ đến
hay sẽ xảy ra: Làm người chẳng biết lo xa. Trẻ thơ
đã vậy, mai già thì sao? (cd.).

lõ tt. Nhô lên, lòi ra: Ông Tây mũi lõ mắt xanh.

ló đgt. Nhô ra, thòi ra hay để cho thấy một phần:
Mặt trời vừa lặn mặt trăng vừa ló, Nè em Hai ôi, lại
đây cho anh tỏ một đôi lời (cd.).

lọ dt. Bình hay chai nhỏ làm bằng sành, sứ, thủy
tinh hay nhựa để đựng hay chứa cái gì: Cơm niêu
nước lọ (tng.) tt. Như chữ nhọ, bị dính vết đậm hay
đen trên da: Tay lọ thì mặt cũng lọ (tng.) trgt. 1Bằng với, so với: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà,

ló mặt đgt. Để người khác nhìn thấy mặt: Chẳng
dám ló mặt đến đâu.
ló mòi đgt. Để lộ âm mưu hay định làm gì xấu mà
người khác biết được: Nó lại ló mòi gian xảo.
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lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy (cd.) 2Cần gì, huống chi: Văn hay chẳng lọ dài dòng (tng.).
lọ là trgt. Cần gì, huống chi: Người khôn tâm tính
tại lòng, lọ là uống nước giữa giòng mới khôn (cd.).

thú với kỳ lân kể loại bốn vó (cd.) đgt. 1- Thải đi, bỏ
hay vất đi 2- Bị đưa ra khỏi: Bị loại khỏi trận banh
vì chơi xấu.
loại bỏ đgt. Soạn ra vất liệng đi, vứt đi: Loại bỏ đôi
giầy cũ.

lọ lem tt. Lem luốc, dính nhiều vết bNn: Những
người mặt mũi lọ lem, bởi chưng kiếp trước đĩa đèn
không lau (cd.).

loại trừ đgt. 1- Bỏ đi những điều không tốt hay có
hại: Loại trừ tham nhũng 2- Không tính tới: Ngày
mai sẽ nóng loại trừ trường hợp có mưa.

lọ nghẹ dt. xch. lọ nồi.
lọ nồi dt. Như chữ nhọ nồi, chất bám bên ngoài nồi
chảo khi nấu bằng lửa: Mặt dính lọ nồi.

loan dt. Chim phượng mái: Duyên đôi ta như loan
với phượng, nỡ lòng nào để phượng lìa cây (cd.)
đgt. Báo cho biết: Tin đã được loan ra.

loa dt. 1- Vật trông giống như chiếc phễu dài, làm
bằng vật liệu mỏng, dùng để đưa tiếng nói hay âm
thanh lớn hơn và đi xa hơn: Mồm loa mép giải (tng.)
2- Vật chuyển rung động điện thành âm thanh.

loan báo đgt. xch. loan.
loan phòng dt. Phòng ngủ của vợ chồng, nói với
tính cách văn vẻ xưa: Chàng về sắm sửa loan phòng,
thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo (cd.).

loa loá tt. Nhìn không rõ vì có nhiều ánh sáng: Nhìn
bị loa lóa vì đèn xe chiếu vào kiếng chiếu hậu.

loan phụng dt. xch. loan phượng.
lóa đgt. tt. Chói mắt, khó nhìn, không trông rõ vì
ánh sáng mạnh: Bị loá mắt vì đèn pha.

loan phượng dt. Chim phượng (phụng) mái và
chim phượng trống ngb. Chỉ vợ chồng: Cho em lên
ngựa với anh, như chim loan phượng đậu cành có
đôi (cd.).

lòa tt. 1- Mắt nhìn không còn được rõ: Mắt lòa chân
chậm (thng.) 2- Mờ, không nhìn rõ: Kiếng bị lòa 3Chói sáng hơn bình thường: Dưới mặt nước chói lòa
yếm đỏ, trên bầu trời ráng đỏ mây xanh (cd.).

loàn tt. Làm loạn, phản loạn, chống lại lẽ phải, luật
pháp , phong tục tập quán tốt đẹp: Lăng loàn.

lòa xoà tt. Rũ dài xuống không gọn gàng: Cô kia áo
trắng lòa xòa, lại đây đập đất trồng cà với anh(cd.).

loạn dt. Sự rối ren, không yên, sự mất ổn định: Nhà
khó cậy vợ hiền nước loạn nhờ tướng giỏi (tng.) tt.
1- Không ổn định, rối ren: Bọn học trò làm loạn
trong lớp 2- Có giặc giã: Ðường dài hay sức ngựa
nước loạn biết tôi ngay (tng.) trgt. Rất nhiều: Nói
loạn lên.
loạn dâm dt. Chứng về tình dục trái với bình
thường, dưới nhiều biểu hiện khác nhau, có liên
quan đến vấn đề tâm thần.

lõa tt. khdg. Trần truồng.
lõa lồ tt. Không có vật gì để che thân thể, trần
truồng: Cá lên khỏi nước cá khô, làm thân con gái
lõa lồ ai khen (cd.).
lõa thể tt. Thân thể trần truồng.
lõa xõa tt. Rủ dài xuống hay lòng thòng không gọn.

loạn đả đgt. Đánh lẫn nhau một cách hỗn loạn: Hai
phe cãi nhau rồi loạn đả.

loai nhoai đgt. Cựa quậy, chuyển động rất yếu: Con
cá loai nhoai ở trên cạn.

loạn lạc dt. Tình trạng rối ren mất ổn định thường
do có chiến tranh: Thời buổi loạn lạc (thng.).
loạn luân đgt. Làm rối loạn về luân thường đạo lý,
chỉ hành động tình dục giữa những người có liên
quan về máu mủ, dòng tộc với nhau.

loài dt. 1- Sự phân loại theo giống: Giống người,
giống vật 2- Thứ, loại: Người đời nào khác loài
hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn (cd.).

loạn ly dt. tt. Có giặc giã chi61n tranh với cảnh tan
tác chia ly : Có loạn ly mới biết người trung nghĩa
(tng.).

loại dt. Thứ, người hay vật có cùng tính chất hay
đặc điểm nào đó: Chim với phượng kể loại hai chân,
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loạn ngôn dt. Lời nói Nu tả, lung tung: Loạn ngôn
không có tính cách thuyết phục đgt. Nói Nu tả, lung
tung hay bậy bạ:

loáng choáng tt. Như chữ choáng váng, trí óc
không tỉnh táo do ảnh hưởng bởi điều gì hay cái gì:
Loáng choáng vì một ly rượu.

loạn óc tt. xch. loạn trí.

loáng mắt trgt. Một cách rất nhanh chóng: Loáng
mắt là làm xong.

loạn quân dt. 1- Quân lính thua trận bị mất hết tinh
thần, không còn hàng ngũ: Người dân di tản cùng
với đám loạn quân 2- Lính của quân phản loạn:
Trong hào ngoài lũy tan hoang, loạn quân vừa dắt
tay nàng đến nơi (K.).

loáng một cái trgt. Chốc lát, thời gian qua rất
nhanh: Loáng một cái là tính toán xong.
loáng thoáng tt. 1- Chỉ biết sơ qua, không rõ hay
chắc chắn về điều gì: Hiểu loáng thoáng về câu
chuyện 2- Thưa thớt, lưa thưa không nhiều: Chỉ
loáng thoáng có vài người tới.

loạn sắc tt. Mắt nhìn không phân biệt được màu
sắc: Bệnh loạn sắc.
loạn tặc dt. Kẻ phản loạn.
loạn tâm tt. Tâm lý bị rối loạn.

loàng xoàng tt. Thường, không có gì đặc biệt: Ăn
mặc loàng xoàng.

loạn thần dt. Bầy tôi không tuân lện của vua chúa
thời xưa: Loạn thần tặc tử (thng.).

loảng xoảng tt. Tiếng phát ra do sự va chạm của
những vật làm bằng kim loại: Nồi niêu rơi loảng
xoảng.

loạn thị tt. Chứng hai mắt nhìn một vật thấy hai
hình do sự không có sự hội tụ chung làm hình bị
nhòe: Chứng loạn thị cần phải đeo kiếng chỉnh sự
khúc xạ để nhìn cho rõ.

loãng tt. 1- Không đặc hay đậm: Máu loãng còn
hơn nước lã (tng.) 2- ngb. Bớt gay gắt: Pha loãng
câu chuyện.

loạn trí tt. Không tỉnh táo, không có trí khôn vì bị
rối loạn thần kinh: Ông ấy bị loạn trí sau tai nạn.
loạn xạ tt. Không có đường hướng nhất định, lung
tung: Nhảy loạn xạ như đám cào cào.
loạn xị tt. tglg. Ý nghĩa như chữ loạn xạ.

loạng choạng tt. Đi đứng không vững vàng: Đi
đứng loạng choạng vì hơi say, em bé tập đi loạng
choạng.

loang đgt. Lan rộng ra nhiều hướng: Như vết dầu
loang (thng.) tt. Màu sắc không đều: Con đường
loang màu nắng.

loạng quạng tt. Lúng túng, quờ quạng không biết
rõ, không thấy rõ: Làm loạng quạng, nhìn loạng
quạng.

loang loáng đgt. Ánh sáng phát ra lúc mạnh lúc
yếu một cách nhanh chóng, lóng lánh nhấp nháy:
Bầu trời loang loáng ánh chớp.

loanh quanh đgt. 1- Đi lòng vòng một chỗ: Loanh
quanh như chó nằm chổi (tng.) 2- Không đi vào
điểm chính, không rõ ràng: Nói loanh quanh để nghĩ
câu trả lời.

loang loãng tt. Không đặc quá, không lỏng quá, hơi
loãng, hơi lòng: Keo pha loang loãng để dễ bôi, dán.
loang lổ tt. Màu sắc không đều, xen với nhau một
cách lộn xộn: Bức vách loang lổ vì tróc sơn.

loạt tt. Hàng đợt, lứa, hạng giống nhau: Hàng loạt
sách được in ra.
loạt soạt tt. Tiếng động nhỏ phát ra, tiếng lá cây cỏ
chạm vào nhau: Thỏ chạy loạt soạt trong bụi cây.

loang toàng tt. Phóng túng, bừa bãi, hoang đàng:
Khuyên đừng trai gái loang toàng, khuyên đừng chè
rượu nữa mang tiếng người (cd.).
loáng dt. Khoảng thời gian rất ngắn chợt đi qua,
thoáng qua, thoảng qua, xẹt một cái là mất dạng:
Loáng một cái là đi mất đgt. Chiếu sáng rực lên:
Ánh đèn pha loáng lên tt. Sáng bóng gần như mặt
gương: Lưỡi dao mài quá loáng.

loay hoay đgt. Cố gắng, cặm cụi để tìm cách giải
quyết điều gì: Loay hoay ngồi làm bài.
loăn quăn tt. Sợi vải hay sợi tóc quấn vào nhau:
Tóc loăn quăn vài lọn.
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loăng quăng dt. Lăng quăng, bọ gậy, ấu ttrùng của
muỗi trgt. Di chuyển không có mục đích rõ ràng,
không định hướng, đôn đáo khắp nơi: Đi loăng
quăng cả ngày.

lóe đgt. 1- Phát ra ánh sáng mạnh trong thời gian
ngắn: Chớp lóe 2- Ý tưởng hiện ra đột ngột: Chợt
lóe lên một cách giải quyết khác.
lòe đgt. Nói hay phô bày điều không đúng sự thật để
khoe khoang: Đem bằng cấp giả để lòe người khác.

loằng ngoằng tt. Quanh co, cong queo không thẳng
hay đều: Đường đèo loằng ngoằng khó đi và nguy
hiểm.

lòe bịp đgt. Lừa đảo: Trưng hình ảnh giả để lòe bịp
khách hàng.
lòe loẹt tt. Nhiều màu sắc rực rỡ nhưng không hợp
nhau làm mất vẻ giản dị tự nhiên: Áo quần lòe loẹt.

loắt choắt tt. Hình dáng nhỏ bé: Thằng bé loắt
choắt.
lóc dt. A. Snakehead fish. Tên một loại cá đồng,
miền Bắc gọi là cá quả, có đầu như đầu rắn: Ví dầu
cá lóc nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm
(cd.) đgt. Tách từng lớp ra bằng dao: Lóc hết mỡ.
lóc cóc trgt. 1- Chỉ âm thanh phát ra khi gõ hay đập
nhẹ nhiều lần vào vật cứng: Tiếng mõ lóc cóc, tiếng
vó ngựa kêu lóc cóc.

lòe nhòe tt. Không rõ, mờ: Mắt nhìn lòe nhòe.
loét đgt. Lan rộng ra trên da thịt: Mụn loét ra vì
nhiễm trùng.
loẹt quẹt tt. Chỉ tiếng phát ra do đi giày dép lết trên
mặt đất, mặt hè: Đi lại loẹt quẹt.
loi đgt. Thoi, đấm: Bị loi một cái vào bụng.
loi choi đgt. Nhảy không ngừng: Thằng bé nhảy loi
choi vì bị kiến cắn.
loi ngoi đgt. Cố gắng trồi khỏi mặt nước để bơi: Loi
ngoi mãi mới tới được bờ tt. Ướt đẫm, ướt đầm đìa:
Ướt loi ngoi vì mưa.

lóc ngóc đgt. Lồm cồm bò dậy, cố gắng ngóc lên
hay ra khỏi thế nằm: Nạn nhân lóc ngóc bò dậy.
lóc nhóc tt. Chen chúc, đông, nhiều: Xe đò lóc nhóc
người.
lọc dt. Đồ dùng để chặn lại những chất cặn: Bộ lọc
cà phê, lọc nước đgt. 1- Ngăn chặn bụi bậm trong
không khí hay chất cặn đục trong nước: Nước
trong lọc lấy một chum, hoa thơm bẻ lấy một chùm
cầm tay (cd.) 2- Tách riêng ra, chọn lựa: Lọc ra
những hạt tốt để làm giống tt. Đã được làm cho tinh
khiết: Nước lọc.

loi nhoi đgt. Lúc nhúc trồi lên: Loi nhoi như đám
giòi.
lòi đgt. 1- Thò ra, lộ ra: Cây kim trong bọc lâu ngày
cũng lòi ra (tng.) 2- Lộ ra điều muốn giấu: Có thử
mới thấy lòi ra cái dốt tt. Rất điếc: Điếc lòi. Tai lòi
nên chẳng nghe thấy gì.

lọc cọc tt. Tiếng phát ra khi đồ gỗ hay vật cứng
nện hoặc đập xuống mặt đất nhiều lần: .Tiếng bánh
xe thổ mộ lọc cọc trên đường làng. Tiếng guốc gỗ
nện xuống mặt hè lọc cọc.
lọc lõi tt. Có nhiều kinh nghiệm, từng trải: Người
lọc lõi biết nhiều điều hay.

lòi đuôi đgt. Lộ ra điều muốn giấu: Giấu đầu lòi
đuôi (tng.).
lòi tói dt. Dây thừng lớn hay dây xích để cột tàu.
lỏi dt. Đứa bé tinh ranh nghịch ngợm: Thằng lỏi đó
nghịch quá sức tt. Riêng rẽ, lẻ loi: Khôn lỏi sao
bằng giỏi đàn (tng.). Xấu đều hơn tốt lỏi (tng.).

loe tt. Rộng ra về một phía: Loe như hoa kèn.
loe loét tt. Dính hay dây chất gì ra chung quanh:
Thằng bé bôi kem loe loét lên mặt.
loe toe tt. Hay nói lung tung: Loe toe khoe khắp
xóm.

lỏi con dt. Tiếng người lớn gọi đứa bé tinh ranh
nghịch ngợm với giọng trịch thượng: Lỏi con mang
cái đó lại đây.
lỏi tì dt. xch. lỏi con.
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lõi dt. 1- Gỗ ở phần giữa thân cây: Gỗ lõi 2- Phần ở
giữa của vật gì: Lõi bắp 3- Điều quan trọng nhất:
Cái lõi của vấn đề đầu tư là vốn tt. Sành sỏi, rành:
Tay cờ bạc lõi.

lòn đgt. Như chữ luồn. 1- Chui qua: Luồn trôn giữa
chợ (tng.) 2- Xỏ cho qua: Xe chỉ lòn (luồn) kim
(thng.) 3- Di chuyển qua những chỗ hẹp: Lòn (luồn)
cửa tiền cửa hậu chẳng thèm lòn (luồn) bờ giậu khó
chui (tng.) 4- Len lỏi vào nơi có quyền thế để nhờ
vả.

lõi đời tt. Sành sỏi, rành hiểu việc đời: Ông ấy là
người lõi đời khó mà lừa được.

lòn bon dt. xch. bòn bon.
lọi đgt. 1- Gãy hay trật khớp: Lọi xương vì tai nạn
2- Chừa ra, sót: Chẳng lọi đồng nào trong túi.

lỏn đgt. Lẻn, lén lút ra hay vào: Trộm lỏn vào nhà
khi vắng người.
lỏn lẻn tt. Bẽn lẽn: Cô bé cười lỏn lẻn khi bị người
khác biết ý mình.

lom lom tt. Nhìn chằm chặp, đăm đăm, chăm chú:
Nhìn lom lom.
lom khom đgt. Cúi cong lưng xuống: Lom khom
nhổ cỏ.

lọn dt. Bó nhỏ, mớ, nắm: Thân em như lọn nhang
trầm, có cha không mẹ muôn phần cậy anh (cd.).

lóm tt. 1- Trũng xuống, như chữ lúm, lõm: Má lóm
(lúm) đồng tiền (thng.) 2- Như chữ lỏm, biết một
cách lén lút: Học lóm.

long dt. 1- Rồng: Cá hóa long (thng.) 2- Chỉ về vua
chúa thời xưa: May ra hóa long không may xong đời
(tng.) đgt. tt. Hở ra, lỏng ra, rời ra, không bám chắc:
Đầu bạc răng long (thng.) Gái không chồng như
phản gỗ long đinh (tng.).

lòm trgt. Quá độ: Đỏ lòm, chua lòm.
lòm khòm tt. Chậm chạp với lưng còng: Ông cụ
chống gậy đi lòm khòm.
lòm lòm tt. Chỉ màu đỏ đậm: Đỏ lòm lòm.

long án dt. Bàn có khắc hay chạm hình rồng để cho
nhà vua hay những người quyền quý dùng.
long bào dt. Áo có thêu hình rồng của nhà vua.
long bong tt. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền
hay vào bờ: Long bong sóng vỗ mạn thuyền, thuyền
trôi theo nước thề nguyền cũng trôi (cd.).
long cổn dt. Áo lễ phục thêu hình rồng của nhà vua.

lỏm tt. Như chữ lóm, biết một cách lén lút: Học
lỏm.
lõm tt. Trũng xuống, như chữ lúm, lóm.

long cung dt. Cung điện của vua dưới nước hay
long vương theo tính cách thần toại.

lõm bõm tt. 1- Chỉ về âm thanh phát ra do vật gì rơi
không đều xuống nước hay tiếng chân lội nước: Lội
lõm bõm trong ruộng 2- Không biết rõ ràng, chỗ
biết chỗ không: Hiểu lõm bõm, nhớ lõm bõm.

long đình dt. 1- Sân rồng, chỉ sân trong cung điện
của vua 2- Kiệu có mui của vua.
long đong tt. Khó nhọc, vất vả: Người sao kẻ quạt
người hầu, người sao nắng dãi mưa dầu long đong
(cd.).

lọm khọm tt. Chỉ tính cách già cả khi đi đứng hay
làm gì: Ông cụ lọm khọm đi.

long giá dt. Xe của vua.
long lanh tt. Lóng lánh: Mắt long lanh. Ánh kim
cương sáng ong lanh

lon dt. 1-Vật hình khối trụ, làm bằng kim loại mỏng
để chứa đựng: Lon sữa, lon bia 2- Cấp bậc trong
quân đội: Lon trung úy.

long lỏng tt. xch. loang loãng, hơi lỏng.
long lóc trgt. Như chữ long lốc, lông lốc, lăn nhiều
vòng: Lăn long lóc (thng.).

lon ton tt. Nhanh nhẹn đi hay chạy tới lui: Ngầm
ngập như mẹ gặp con, lon ton như con gặp mẹ (cd.).

long mạch dt. Mạch đất rất tốt (có rồng), theo sự tin
tưởng vào khoa phong thủy.

lon xon tt. Vội vàng, hấp tấp: Bênh con lon xon
mắng người (tng.).
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long não dt. Tên một loại cây lớn, lá và gỗ có chất
tinh dầu, mùi thơm đặc biệt, dùng phòng ngừa gián
mọt, làm thuốc.

mắt no lòng (tng.) 3- Tâm tính, tình cảm của con
người: Một tấm lòng vàng trong manh áo rách (tng.)
4- Phần ở giữa hay bên trong của cái gì: Lòng biển.

long nhan dt. Mặt vua: Được nhìn thấy long nhan.

lòng bàn tay dt. Phần giữa ở mặt trong của bàn tay:
Cạn như lòng bàn tay (thng.).

long nhãn dt. Quả nhãn được sấy khô để làm thuốc
theo đông y.

lòng chảo dt. 1- Phần bên trong trũng xuống của
chảo để chiên xào 2- Chỗ trũng rộng trong vùng đồi
núi, thung lũng: Khu lòng chảo Điên Biên phủ.

long nhong tt. Như chữ lông nhông, chỉ cảnh chạy
rong suốt ngày ở ngoài đường: Long nhong như chó
dái (tng.).
long sàng dt. Giường của vua nằm.

lòng dạ dt. Tâm tính, tình cảm của con người:
Trách ai lòng dạ đổi thay, hồng này để thối, cốm này
để thiu (cd.).

long sòng sọc trgt. Chỉ mắt nhìn một cách dữ tợn:
Mắt long sòng sọc vì giận dữ.

lòng dân dt. Ý nghĩ và tình cảm của người dân: Chế
độ độc tài làm mất lòng dân.

long tóc gáy trgt. Hốt hoảng và vất vả để lo việc gì,
chạy đôn chạy đáo: Chạy long tóc gáy mới có được
công việc này đấy!

lòng dục dt. 1- Những ham muốn của con người nói
chung 2- Ước muốn về thú vui xác thịt nói riêng.
lòng đất dt. Phần bên dưới mặt đất: Chôn trong
lòng đất.

long tong trgt. Có tính cách vội vã: Đi long tong cả
buổi để tìm nhà.

lòng đen dt. đphg. Tròng đen của mắt.
lòng đỏ dt. Phần màu vàng hay màu cam của quả
trứng.
lòng đỏ trứng dt. xch. lòng đỏ.

long trọng tt. Trang nghiêm, lớn lao: Long trọng
chào quốc kỳ.
long tu dt. 1- A. Aloe Vera. Tên một loại cây giống
như xương rồng, còn gọi là cây lô hội hay cây nha
đam, có nhiều đặc tính rất tốt theo y khoa, đặc biệt lá
để chữa bị phỏng 2- Tên một loại rong biển màu
trắng, ăn được.
long vương dt. Vị vua ở dưới nước theo tính cách
thần toại.

lòng khòng tt. Gầy gò khẳng khiu và không linh
hoạt: Đôi chân lòng khòng.
lòng người dt. Tâm tính, tình cảm của con người:
Lòng sông lòng biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo
lòng người (cd.).

long xa dt. Xe của vua.

lòng son dt. Tình nghĩa trung thành, chung thủy: Ai
ơi xin chớ tần ngần, lòng son em vẫn giữ phần dẻo
dang (cd.).
lòng tham dt. Tính tham lam: Lòng tham không đáy
(thng.).

lóng dt. Đốt, gióng: Một lóng mía đgt. Lắng, để
cho chất cặn lắng xuống: Lóng nước cho trong tt.
Tiếng nói mà chỉ một số người có thể hiểu: Tiếng
lóng.

lòng thành dt. Tính chân thành, thành khNn: Lễ bạc
lòng thành (thng.).

lóng cóng tt. Cử động vụng về: Trời lạnh làm tay
chân lóng cóng.

lòng thòng tt. 1- Không gọn gàng khi rũ xuống:
Quần áo phơi lòng thòng 2- Không gọn và khô ng
rõ ràng: Câu văn lòng thòng.

lóng lánh tt. Ánh sáng phản chiếu nhẹ lên một vật,
trông rất đẹp: Trên thu ba dưới lại ba thu, con mắt
lóng lánh chẳng tu được nào (cd.).

lòng thơ dt. Tâm trí hứng khởi để làm thơ: Lòng thơ
lai lang (thng.).
lòng thương dt. 1- Tình cảm xót xa trước nỗi khổ
của người khác: Có lòng thương kẻ hoạn nạn 2- Sự
yêu thương giữa nam và nữ: Quý hồ anh có lòng
thương, em một lòng đợi như rương khóa rồi (cd.).

lóng ngóng đgt. Mong mỏi, chờ đợi: Lóng ngóng
đợi thư đến.
lóng nhóng đgt. xch. lóng ngóng.
lòng dt. 1- Chỉ chung những bộ phận bên trong
bụng của thú vật: Trông mặt mà bắt hình dong, con
lợn có béo thì lòng mới ngon (cd.) 2- Bụng: Đói

lòng tin dt. Sự tin tưởng: Dối trá là mất lòng tin
của người khác.
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lòng tơ dt. Tâm tình yêu đương vướng vít: Cùng
nhau trót đã nặng lời, dẫu thay mái tóc, dám rời
lòng tơ (K.).

xe võng lọng (thng.). Làm nên quan thấp quan cao,
làm nên lọng tía võng đào nghênh ngang (cd.).

lòng trắng dt. đphg. 1- Tròng trắng của mắt 2Phần màu trắng trong của quả trứng.
lòng trắng trứng dt. đphg. Phần màu trắng trong
của quả trứng.

lóp dt. Túp lều nhỏ, che sơ sài để người ngồi canh
tt. Hóp. Lõm vào: Má lóp, bụng lóp.
lóp lép trgt. đphg. Gần được, xấp xỉ: Lóp lép cũng
tạm no. Lóp lép một tạ.

lòng vàng dt. Tâm tính hay lòng dạ tốt: Thật vàng
chẳng phải thau đâu, đừng đem thử lửa mà đau lòng
vàng (cd.).

lóp ngóp trgt. Cố nhổm lên, hay đi một cách vất vả,
mệt mỏi: Lóp ngóp cố đứng lên. Lóp ngóp mãi mới
leo hết con dốc .

lòng vòng tt. Loanh quanh, luNn quNn: Đi lại lòng
vòng.

lọp dt. đphg. Vật dụng đan bằng tre để bắt tôm cá:
Vai mang cái nóp tay xách cái lọp cái lờ, về miền
đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn (cd.).

lỏng tt. Chỉ trạng thái một chất không đặc hay cứng,
có thể chảy, còn gọi là loãng:

lót dt. 1- Miếng vải quấn quanh đứa trẻ mới sinh từ
bụng trở xuống để giữ vệ sinh: Thay lót cho em 2Vải đệm bên trong của lớp áo ngoài: Trong thì lót
tím lót xanh, ngoài thêu đôi bướm lượn cành phù
dung (cd.) đgt. 1- Đặt, chêm, trải hay đệm vào bên
dưới một cái gì: Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi
mẹ lót lá nằm đường (tng.) 2- Lát: Lót gạch nền nhà
3- Hối lộ, đút lót hay luồn lót nói tắt: Tính bài lót đó
luồn đây, có ba trăm lượng, việc này mới xuôi (K.).
lót dạ đgt. Ăn sơ qua cho đỡ đói: Ăn bữa lót dạ.

lỏng bỏng tt. Lõng bõng, nhiều chất lỏng, ít chất
đặc: Tô cháo lỏng bỏng những nước. Tô canh lỏng
bỏng không thấy cái đâu.
lỏng chỏng tt. 1- Lổng chổng, ngổn ngang: Đồ vật
để lỏng chỏng trong kho, chén đĩa nằm lỏng chỏng
trong chậu 2- Rời rạc thưa thớt: Lỏng chỏng vài
cọng rau.
lỏng khỏng tt. Lỏng ngỏng. Cao và gầy: Dáng
người lỏng khỏng.

lót đường đgt. Dọn đường hay chuNn bị cho người
theo sau: Đội quân lót đường đang lấy tin tức cho
cuộc hành quân.

lỏng lẻo tt. 1- Không chặt chẽ: Cột lỏng lẻo dễ bị
rơi 2- Không nghiêm minh: Luật pháp lỏng lẻo.
lỏng lét tt. Rất lỏng: Keo pha lỏng lét không dính.
lỏng lỏng tt. xch. long lỏng hay loang loãng, hơi
lỏng.

lót lòng tt. xch. lót dạ.
lót ổ đgt. 1- ChuNn bị chỗ cho gia cầm như gà vịt
sinh nở: Dùng rơm lót ổ cho gà 2- Cầm thú làm tổ
để sinh nở: Chim khôn lót ổ lựa cành, gái khôn lựa
chốn trai lành gởi thân (cd.).
lót tót trgt. Lẽo đẽo đi theo: Lót tót theo mẹ.

lõng bõng tt. xch. lỏng bỏng.
lõng võng tt. xch. lõng bõng.
loong coong tt. Tiếng kim loại va chạm nhau: Nồi
niêu soong chảo đụng nhau kêu loong coong. Nhạc
ngựa kêu loong coong.

lọt đgt. 1- Thoát qua, rơi qua chỗ trống, lỗ hổng hay
khe hở: Đầu xuôi đuột lọt (tng.) 2- Vượt qua được
sự thử thách hay khó khăn: Lọt qua được kỳ thi 3Sa vào hay rơi vào trường hợp nguy hiểm: Lọt vào ổ
phục kích. Lọt vào tay quân địch 4- Thấm vào: Nói
ngọt lọt đến xương (tng.) 5- Lộ ra điều bí mật: Tin
tình báo bị lọt ra ngoài.

loong toong dt. P. planton. Còn gọi là tùy phái hay
tống thơ văn. Người làm việc vặt hay để sai vặt
trong văn phòng (xưa).

lọt lòng đgt. Mới sinh ra: Biết nhau từ thuở lọt lòng,
thương nhau từ thuở còn bồng trên tay (cd.).

lọng dt. Vật có tán, cán dài như cái dù (ô) lớn, làm
bằng giấy hay vải, có riềm để che cho vua quan và
để trang trí bàn thờ, nghi lễ thêm trang trọng: Ngựa

lọt lưới đgt. Thoát qua sự truy lùng hay bắt bớ: Tên
cướp đã lọt lưới bao vây của cảnh sát.
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lọt tai đgt. 1- Nghe được điều gì thấy thấm thía: Ve
ngâm vượn hót nào tày, lọt tai Hồ cũng nhăn mày
rơi châu (K.) 2- Dễ nghe, xuôi tai hay thuận tai: Lọt
tai nghe suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não
nùng xôn xao (K.).

lỗ đầu trgt. Bị thương tích trên đầu: .... Mười ông
một cỗ, đánh nhau lỗ đầu,... (Đồng dao).
lỗ hổng dt. Chỗ trống nhỏ: Vào lỗ hà ra lỗ hổng
(tng.).
lỗ lã tt. Như chữ lỗ, thất thoát, thiếu hụt đi, tiền vốn
bị bớt đi.

lọt thỏm đgt. Vào hẳn bên trong: Thằng bé ngồi lọt
thỏm trong chiếc ghế bành.

lỗ mãng tt. Thiếu lễ độ, không lịch sự, thô bạo:
Hành vi lỗ mãng.

lô dt. P. lot. 1- Một phần, một khu: Một lô đất 2Một số lượng nào đó: Chở một lô hàng đi bán.

lỗ miệng dt. Chỉ chung về mồm miệng, cách nói thô
tục hay có tính cách mỉa mai chê cười: Lấy tiền lấp
lỗ miệng (tng.).

lô-cốt dt. Một nơi để phòng thủ xây bằng gạch hay
đá để tránh đạn: Lô cốt đã bị mìn phá sập.

lỗ mỗ tt. Không chính xác và rõ ràng: Nghe họ nói
bằng tiếng Anh nên chỉ hiểu lỗ mỗ vài câu.

lô nhô tt. Cao thấp không đều: Đám đông đứng lô
nhô chờ.

lỗ mũi dt. Hai lỗ ở mũi để hít thở không khí: Những
người lỗ mũi hểnh lên, tiền của mang đến một bên
cũng nghèo (cd.).

lố dt. Tá, chỉ 12 đơn vị của cái gì: Một lố trứng gà
tt. 1- Vượt quá sự bình thường, quá đà: Ăn mặc quá
lố 2- Không nhã nhặn hay lịch sự: Hắn nói quá lố.
lố bịch tt. Không nhã nhặn hay lịch sự, trơ trẽn,
đáng chê trách: Điệu bộ lố bịch.
lố lăng tt. xch. lố bịch.

lỗ nẻ dt. Khe hay chỗ bị nứt trên gỗ đá hoặc đất:
Con có cha mẹ đẻ không ai ở lỗ nẻ mà lên (tng.).
lỗ rò dt. Chỗ bị thủng nhỏ hay bị hở của thùng chứa
chất khí hay chất lỏng: Có lỗ rò trên bình nước.
lỗ tai dt. Nơi nhận âm thanh từ bên ngoài của tai để
truyền vào óc.

lố nhố tt. xch. lô nhô.

lỗ thủng dt. Chổ bị lủng.
lồ lộ đgt. tt. Như chữ lộ lộ, nhìn rõ ràng: Mặt trăng
lồ lộ trên cao. Vẻ hớn hở lồ lộ trên mặt.

lỗ vốn đgt. Mất đi một phần tiền bạc hay vốn liếng
trong sự buôn bán: Ði buôn lỗ vốn làm ruộng mất
mùa (tng.).

lỗ dt. 1- Chỗ trũng sâu, hố: Một lỗ to trên mặt
đường 2- Hang nhỏ: Ăn lông ở lỗ (tng.) 3- Chỗ
trống nhỏ thông từ bên này qua bên kia: Lỗ kim khâu
4- Huyệt, chỗ đào để chôn người chết: Đến tuổi sắp
xuống lỗ (thng.) tt. 1- Thất thoát, thiếu hụt đi, tiền
vốn bị bớt đi: Buôn thua bán lỗ (thng.) 2- Thua thiệt
hay mất mát điều gì: Ðược bữa giỗ lỗ bữa cày (tng.).

lộ dt. Đường đi: Nào ai cản lộ ngăn đò, ai cấm chú
lái hẹn hò đi buôn (cd.) đgt. 1- Bị phát hiện điều gì
muốn che giấu: Có hôn thì hôn cho liền, đừng có
làm lộ láng giềng cười em (cd.) 2- Bày ra, tỏ ra,
hiện ra: Lộ chân tướng (thng.).
lộ chính dt. Tên gọi một nha sở hay cơ quan coi về
đường sá.: Sở Lộ Chính.

lỗ chân lông dt. Lỗ nhỏ ở ngoài da nơi lông mọc ra,
cũng là chỗ để mồ hôi tiết ra.

lộ diện đgt. 1- Xuất hiện, chường mặt ra: Xuất đầu
lộ diện (thng.) 2- Tung tích bị phát giác: Quân
khủng bố đã lộ diện.

lỗ châu mai dt. Khoảng trống nhỏ trên thành của
công sự phòng thủ hay lô-cốt để bắn súng ra.

lộ đồ dt. Đường sá: Lộ đồ cách trở (KTTĐ).
lộ giới dt. Lề đường, mép đường thuộc đất nhà
nước: Không được choán đất thuộc lộ giới.

lỗ chỗ tt. 1- Có nhiều chỗ trũng hay hố nhỏ trên một
bề mặt: Tường bị lỗ chỗ vì vết đạn 2- Rải rác mỗi
nơi một ít không đều về số lượng: Cành lỗ chỗ trổ
nụ hoa.

lộ liễu tt. Để lộ ra một cách rõ ràng trông không đẹp
mắt: Ăn mặc hở hang lộ liễu.

lỗ đáo dt. Lỗ nhỏ đào dưới đất để trẻ con chơi đáo
2- Mắt bị trũng sâu xuống: Mắt lỗ đáo (thng.).

lộ mặt đgt. xch. lộ diện.
lộ phí dt. Tiền chi tiêu trên đường đi.
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lộ t&y đgt. Để lộ ra điều muốn che giấu: Kế hoạch
gian manh đã bị lộ t3y.
lộ thiên tt. Để ở ngoài trời không có cái gì che bên
trên: Bàn ăn lộ thiên.

lối dt. 1- Đường đi: Lầm đường lạc lối (thng.) 2Cách thức: Lối học, lối tính trgt. 1- Phỏng chừng,
vào khoảng, nói tắt chữ lối chừng: Lái xe lối hai giờ
là tới 2- Điệu hát như kể chuyện trong tuồng, cải

lộ trình dt. Đường đi đã được định trước: Cứ theo
lộ trình này mà đi.

lương: Hát lối, nói lối.

lốc dt. A. Tornado. Gió thổi thật mạnh xoáy theo
vòng tròn và bốc cao lên, cuốn theo cây cối, nhà cửa
hay bất cứ cái gì trong vòng gió xoáy: Lốc là một
thiên tai ghê gớm.

lối đi dt. Đường đi.
lối chừng trgt. Phỏng chừng, vào khoảng.
lối rẽ dt. Đường để đi sang hướng khác hay ra khỏi
đường đang đi: Xa lộ không có lối rẽ trong vòng
mười dặm.
lối tắt dt. Đường đi ngắn hơn hay nhanh hơn: Lối
tắt khó đi nhưng ít tốn giờ hơn nhiều.

lốc cốc tt. Chỉ âm thanh phát ra liên tục do gõ vào
một vật cứng: Tiếng mõ kêu lốc cốc.
lộc dt. 1- Mầm non mọc ra từ cành cây: Cây tươi tốt
lộ,c người độc khốn thân (tng.) 2- Lương bổng thời
xưa: Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật (tng.)
3- Của cải hay tiền bạc không do công sức mà có:
Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần (tng.)
4- Chỉ chung loài hươu nai: Lộc còn 3n bóng cây
tùng, thuyền quyên đợi khách anh hùng sánh vai
(cd.).

lồi tt. Nhô ra, trồi lên, gồ lên, lòi ra: Rốn lồi quả
quít, má hồng trôn niêu (cd.).
lồi lõm tt. Nhô lên thụt xuống không phẳng: Mặt
đất lồi lõm không bằng phẳng.
lỗi dt. Điều sai lầm, không đúng: Một câu viết mà
có đến ba lỗi về chính tả đgt. Gây sai lầm, làm
không đúng: Năng nói năng lỗi (thng.).

lộc cộc tt. Tiếng phát ra liên tục do những vật cứng
va chạm nhau: Tiếng guốc khua lộc cộc.

lỗi đạo đgt., tt. Không đúng với đạo nghĩa: Lỗi đạo
làm người (thng.).

lộc nhung dt. Sừng mới nhú ra của hươu hay nai.
lộc trời dt. Điều gì do trời ban (theo một niềm tin
nào đó): ..., Phu nhân thì có công nuôi, toàn gia
hưởng phúc lộc trời ban ơn, ... (cd.).

lỗi điệu đgt., tt. Không đúng với nhịp điệu: Người
hát lỗi điệu với nhạc đệm.
lỗi hẹn đgt., tt. Không giữ lời hứa đến gặp nhau hay
thề ước với nhau: Kẹt xe nên lỗi hẹn. Lỗi hẹn thề
nguyền.

lôi dt. Sấm sét: Đánh như két thét như lôi (tng.) đgt.
1- Nắm lấy mà kéo đi, kéo về phía mình: Lôi kèo vật
nặng. Lôi bè kéo cánh (tng.) 2- Bắt phải làm theo:
Lôi ra tòa 3- Trưng ra, bày ra: Lôi ra trước công
luận.

lỗi lạc tt. Tài giỏi một cách đặc biệt rất khác
thường: Nhà bác học lỗi lạc.
lỗi lầm dt. Như chữ lỗi: Một mình vừa chẻ vừa đan,
lỗi lầm thì chịu phàn nàn cùng ai (cd.).
lỗi thời tt. Không hợp thời: Chế độ độc tài đã lỗi
thời.

lôi cuốn đgt. Làm cho ham thích, có thiện cảm, hấp
dẫn: Một đề tài lôi cuốn.
lôi đình dt. Sấm sét, ý chỉ cơn giận dữ: Nổi lôi đình
vì bị chỉ trích.
lôi kéo đgt. Lôi và kéo, làm cho theo: Bán rẻ để lôi
kéo khách hàng.

lôm côm tt. Lủng củng, lẫn lộn: Câu văn lôm côm
khó hiểu.
lốm đốm tt. Có những điểm ở rải rác: Mụn mọc lốm
đốm trên mặt.

lôi thôi đgt. 1- Gây phiền phức, gây rắc rối: Đừng
lôi thôi mà sinh chuyện 2- Liên quan tới: Chớ lôi
thôi với cờ bạc tt. 1- Dai dẳng, rắc rối: Kể lôi thôi
đủ chuyện 2- Không gọn gàng, luộm thuộm: Quần
áo lôi thôi lốc thốc.

lồm cồm trgt. Đang nằm, nhổm dậy : Lồm cồm bò
dậy.
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lổm ngổm trgt. Không có trật tự hay hàng lối: Lổm
ngổm như cua bò sàng (tng.).

lông dt. 1- Những sợi nhỏ như chỉ ngắn mọc trên da
của sinh vật: Vạch lông tìm vết (tng.) 2- Những gì
xơ ra hay xù ra ở những đồ vật: Áo cũ sổ lông.

lộm cộm tt. Nhô lên không đều gây cảm giác khó
chịu: Chùm chìa khóa nằm lộm cộm trong túi.

lông bông tt. 1- Đi lang thang không biết đi về đâu,
khôn biết phải làm gì: Cuộc sống lông bông nay đây
mai đó 2- Không rõ ràng về tư tưởng: Ý tưởng lông
bông.

lộn đgt. 1- Đảo ngược trên xuống dưới hoặc trong
ra ngoài và ngưoơc lại: Lộn đầu xuống đất (thng.)
2- Thay đổi hướng, trở lại: Đang đi phải lộn lại 3Làm điều gì sai lầm: Lộn con toán bán con trâu
(tng.) tt. Sai, lầm, lẫn: Vì tính lộn nên hỏng việc.

lông hồng dt. Lông chim hồng rất nhẹ, nghĩa bóng
coi nhẹ sự chết: Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng
(thng.).
lông lá dt. Nói chung về lông: Người Âu châu lắm
lông lá.

lộn &u tt. xch. lộn bậy.
lộn bậy tt. Không trật tự, lung tung: Quần áo vất
lộn bậy trong tủ.

lông lốc trgt. xch. long lóc, lăn nhiều vòng: Lăn
lông lốc.

lộn chồng đgt. Bỏ chồng đi lấy người khác: Trốn
chúa lộn chồng (tng.).

lông mi dt. Lông nheo. Lông ở mí mắt.
lông mày dt. Hàng lông vòng cung ở trên mu mắt:
Gặp nhau giữa cánh đồng này, bốn mắt liếc lại lông
mày đưa ngang (cd.).

lộn cổ đgt. Ngã chúi đầu xuống: Con cò mà đi ăn
đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao (cd.).
lộn gan đgt. Tức giận: Tức lộn ruột lộn gan (thng.).

lông măng dt. Lông nhỏ như sợi tơ và ngắn trên da.

lộn giống tt. Pha trộn hay lẫn giống này với giống
khác, chữ thường dùng để chửi rủa: Chó lộn giống.

lông ngông dt. xch. lênh khênh: Cao lông ngông.
lông nheo dt. xch. lông mi.

lộn kiếp đgt. Sinh ra với một kiếp khác với kiếp
trước theo niềm tin về thuyết tái sinh và luân hồi:
Thánh nhân tái sinh lộn kiếp làm người.
lộn lạo tt. Lẫn lộn lung tung không phân biệt được:
Sách vở vất lộn lạo.
lộn mèo đgt. Bị ngã lật ngược: Ngã lộn mèo.

lông nhông tt. xch. long nhong: Chạy lông nhông
ngoi đường.
lông quặm dt. Lông mi mọc ngược đâm vào tròng
mắt làm chảy nước mắt, là một chứng bệnh.
lông vũ dt. Lông của loài chim.

lộn mửa đgt. Có cảm giác ghê tởm: Ngửi thấy mùi
hôi mà muốn lộn mửa.
lộn nhào đgt. Nhảy hay múa với những tư thế khác
thường: Diễn viên lộn nhào rất ngoạn mục.

lồng dt. Vật đan bằng tre, nứa hoặc làm bằng gỗ để
nhốt gà vịt hay chim: Cá chậu chim lồng (thng.)
đgt. 1- Phản ứng mạnh vì tức giận: Bà ấy lồng lên vì
ghen 2- Chồm lên một cách mạnh mẽ: Ngựa lồng
lên hất người cưỡi té xuống đất. 3- Bỏ vào trong sao
cho vừa khít, chiếm chỗ, thay thế cái cũ: Áo đơn
lồng áo kép (tng.). Vàng gieo ngấn nước, cây lồng
bóng sân (K.). Phim lồng tiếng tức phim chuyển âm.

lộn nhộn tt. xch. lộn xộn.
lộn phèo tt. xch. lộn mèo.
lộn ruột tt. xch. lộn gan: Tức lộn ruột lộn gan
(thng.).

lồng ấp dt. Đồ dùng đựng than nóng để sưởi ấm.

lộn sòng đgt. Tráo, thay đổi một cách gian trá:
Chém cha mấy đứa lộn sòng, bùa mê thuốc lú cho
chồng ta theo (cd.).

lồng bàn dt. Đồ dùng đan bằng tre hay làm bằng
nhựa như cái rổ lớn úp trên mâm cơm để ngăn ruồi
đậu vào thức ăn.

lộn tiết tt. xch. lộn gan.
lộn tùng phèo tt. xch. lộn bậy.

lồng bồng tt. Phồng lên vì xốp, không bị xẹp: Gối
nhồi ông gòn lồng bồng choán chỗ.

lộn xộn tt. Không có trật tự: Đồ đạc để lộn xộn
không có thứ tự gì cả!

lồng cồng tt. Không gọn, kềnh càng: Lồng cồng như
mẹ chồng xới xôi, bát đầy thì ít, bát vơi thì nhiều
(cd.).
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