TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

lồng đèn dt. Vật hình cầu che bên ngoài đèn, nến,
thường trang trí màu sắc và hình vẽ, để chắn gió, có
thể xách đi: Tết Trung Thu, trẻ em rước lồng đèn.
lồng lộn đgt. Tức giận một cách quá mức: Bà ta
lồng lộn lên vì biết mình bị lừa gạt.

lốt dt. 1- Tên một loại cây leo, lá ăn được, có hình
trái tim: Bò nướng lá lốt 2- Dấu vết để lại: Lốt chân
3- Bề ngoài, lớp da bọc ngoài: Rắn đổi lốt. Quạ đội
lốt công (tng.). Thần đội lốt rắn, nên gọi rắn là ông
lốt.

lồng lộng tt. 1- Chỉ khoảng không gian bao la rộng
lớn : Lưới trời lồng lộng (thng.) 2- Chỉ gió thổi hơi
mạnh nơi trống trải: Gió thổi lồng lộng trên cánh
đồng.

lột đgt. 1- Bóc đi lớp vỏ bọc bên ngoài, trút bỏ lớp
ngoài: Ăn chuối không biết lột vỏ (tng.). Yếu như cua
lột (thng.) 2- Cướp hết: Bị cướp lột hết mọi thứ.

lồng ngực dt. Phần ngực ở thân thể được bao quanh
bởi lớp xương sườn.

lột chức đgt. Cách chức, bị loại bỏ chức vụ đang
có: Tham nhũng nên bị lột chức.

lổng chổng tt. Bừa bộn, ngổn ngang, lộn xộn: Bát
đĩa nằm lổng chổng trên bàn sau bữa tiệc.

lột mặt nạ đgt. Khui ra sự giả dối hay gian trá: Lột
mặt nạ kẻ bịp bợm.
lột sột dt. Tiếng phát ra do những vật mềm chạm
vào nhau: Sóc chạy lột sột trên đám lá khô.
lột trần đgt. Bày ra rõ ràng: Lột trần âm mưu.

lộng đgt. 1- Chơi nhờn, quậy phá, phá phách: Bọn
trẻ lộng quá 2- Chỉ gió thổi hơi mạnh nơi trống trải:
Gió lộng ngoài khơi tt. Chỉ gió thổi mạnh: Mây bay
gió lộng.

lột truồng đgt. Bị lấy hết đi những gì che thân thể.
lột vỏ đgt. Bóc đi lớp vỏ bên ngoài: Lột vỏ tôm.
lột xác đgt. 1- Trút bỏ lớp bên ngoài, thay lớp mới:
Cua lột 2- Chỉ hành động thay đổi hoàn toàn: Anh
ta đã lột xác để thành người lương thiện.

lộng gió đgt., tt. Nhận nhiều sức gió: Cánh buồm
lộng gió.
lộng hành đgt. 1- Làm những điều vượt qua quyền
hành của mình, lấn quyền: Quan chức lộng hành 2Quậy, phá phách, không kiêng nể: Trộm cướp lộng
hành.

lơ dt. 1- Chất màu xanh nhạt hòa tan trong nước để
nhuộm quần áo trắng khi giặt: Cái áo hồ lơ. 2- P.
contrôleur. Lơ xe nói tắt, người phụ việc với tài xế
xe đò, soát vé xe: Lơ xe đò đgt. Làm ra vẻ không để
ý tới: Thò tay mà ngắt cọng ngò, thương em đứt ruột
giả đò ngó lơ (cd.) tt. Màu xanh da trời: Trời xanh
lơ.

lộng lẫy tt. Chỉ vẻ đẹp rực rỡ, chỉ vẻ đẹp có tính
cách phô trương: Trang hoàng lộng lẫy.
lộng ngôn dt., đgt. Nói những lời phạm đến bậc
trên, phạm thượng: Tự xưng thần thánh là lộng
ngôn.

lơ đãng tt. Không chú ý đến điều gì, không tập
trung tư tưởng vào điều gì đang làm: Ngó lơ đãng.
lơ đễnh tt. Không chú ý nên hay quên: Lơ đễnh
quên khóa nên mất xe.

lộng quyền đgt. Làm những điều vượt qua quyền
hành được phép làm, lấn quyền: Xã trưởng lộng
quyền.

lơ là đgt. Không quan tâm hay chú ý đến việc phải
làm: Lơ là với nhiệm vụ.

lốp dt. P. enveloppe. A. tire. Vỏ của bánh xe bằng
cao-su: Lốp bị xì hơi.

lơ láo tt. Ngơ ngác, bỡ ngỡ, có vẻ xa lạ với việc xảy
ra: Lơ láo như bù nhìn (tng.).

lốp bốp dt. Tiếng phát ra giòn giã: Tiếng vỗ tay lốp
bốp. tiếng pháo nổ lốp bốp

lơ lớ tt. Tương tự như: Nói lơ lớ giọng Huế.

lốp cốp dt. Tiếng phát ra do hai vật cứng đập vào
nhau liên tiếp: Tiếng guốc gõ trên hè xi-măng kêu
lốp cốp.

lơ lửng tt. Lưng chừng, không tựa hay bám vào cái
gì: Lơ lửng như diều đứt dây (thng.).
lơ mơ tt. 1- Nửa tỉnh nửa mê: Nằm lơ mơ chờ sáng
2- Không rõ ràng hay rành mạch: Hiểu lơ mơ.

lộp bộp dt. xch. lốp bốp.

lơ ngơ tt. Lớ ngớ. Không biết phải làm gì, không có
mục đích: Đứng lơ ngơ như chờ ai.

lộp cộp dt. xch. lốp cốp.
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lơ thơ tt. Thưa thớt, ít: Lơ thơ tơ liễu buông mành,
con oanh học nói trên cành mỉa mai (K.).
lơ tơ mơ tt. xch. lơ mơ.

lờ vờ đgt. Làm vờ vịt, làm lấy lệ, làm không chăm
chú: Lờ vờ như thế thì chả xong việc.
lở dt. Bệnh ngoài da, có những mụn bị loét: Cùi
không sợ lở (tng.) đgt. Vỡ và rơi ra từng miếng:
Vách đất bị lở.

lơ xe tt. Người phụ việc với tài xế xe đò.

lở loét tt. Vết thương hay mụn bị làm độc và lan
rộng ra: Tù nhân bị lở loét đầy người.

lớ tt. Gần đúng, không đúng lắm: Nói lớ giọng Nam.
lớ ngớ tt. Ngớ ngNn, không hiểu rõ, không biết phải
làm gì: Đứng lớ ngớ để xem hướng.

lở lói tt. xch. lở loét.
lở sơn dt. Bị dị ứng nổi mụn khi tiếp xúc với loại
sơn được chế tạo từ cây sơn: Nhăn nhăn nhở nhở
như mặt lở sơn (tng.)

lớ quớ tt. Lúng túng, không hiểu rõ, không biết phải
là gì: Lớ quớ vào việc này dễ mang họa.
lớ rớ đgt. Không biết rõ mà xen vào điều gì: Đừng
lớ rớ mà khổ.

lỡ đgt. 1- Làm sai trật điều gì: Một lầm hai lỡ
(thng.) 2- Xảy ra điều gì đáng hối tiếc hay ân hận:
Lỡ chân gượng được lỡ miệng thì không (tng.) 3Không kịp làm điều gì: Lỡ chuyến bay tt. Qua một
cơ hội: Gái lỡ thì gặp quan tri góa vợ (tng.).

lớ ngớ tt. Ngớ ngNn, vụng về, không rành: Lớ ngớ
như anh nhà quê lên tỉnh.
lớ quớ tt. Chỉ về cử chỉ lúng túng hay vụng về: Lái
xe lớ quớ rất nguy hiểm.
lớ rớ đgt. xch. lớ xớ

lỡ bước đgt. Đã gặp điều không may hoặc làm điều
gì sai lầm: Lỡ bước sa cơ (thng.).

lớ xớ đgt. Xớ rớ, lớ rớ, chàng ràng. Lân la, lảng
vảng đến gần chỗ không nên đến: Đừng lớ rớ đến
nơi cờ bạc.

lỡ cơ đgt. Để mất một cơ hội: Dịp may đã lỡ cơ rồi.
lỡ cỡ tt. Không đúng kích thước: Áo mua lỡ cỡ.
lỡ dịp đgt. xch. lỡ cơ.

lờ dt. Đồ dùng bắt cá đan bằng tre hay nứa, tương tự
như cái đó: Tránh lờ mắc đó (tng.) đgt. Làm như
không biết, vờ đi: Chữ quốc ngữ vần i tờ, ai ơi hãy
học đừng lờ chữ ta (cd.) tt. Bị mờ, bị đục không
trong: Một sân lầm cát đã đầy, gương lờ nước thủy,
mai gầy vóc sương (K.).

lỡ dở tt. Không xong, dở dang, chưa hoàn tất: Công
việc lỡ dở.

lờ đờ tt. 1- Không tinh anh hay sáng suốt: Lờ đờ
như chuột bị xông khói (tng.) 2- Chậm chạp, lờ
lững: Lờ đờ đôi ngả sông trôi, thuyền ơi về ngược
hay xuôi hỡi thuyền (cd.).

lỡ đường đgt. Gặp trắc trở: Lỡ đường học vấn.
lỡ hẹn đgt. 1- Không đúng giờ hẹn: Lỡ hẹn vì kẹt xe
2- Không giữ lời đã hứa: Lỡ hẹn trả nợ.

lỡ duyên đgt. Tình duyên bị lỡ làng hay không
thành: Thề kia sao để lỡ duyên, trăng còn soi mãi
vùng ven Tây Hồ (cd.).

lỡ làng tt. Không may mắn: Lỡ làng nước đục bụi
trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây (K.).

lờ khờ tt. Không tinh anh, hơi khờ khạo: Lờ khờ
như rợ xuống đồng bằng (tng.).

lỡ lầm tt. Sai lầm: Lỡ lầm vào đất cao-su, chẳng tu
thì cũng như tù chung thân (cd.).

lờ lợ tt. Chỉ về vị bị pha trộn nửa này nửa kia, làm
cho khó ăn: Vị nửa mặn nửa ngọt lờ lợ khó nuốt.
lờ lững tt. 1- Từ từ, chậm: Đám bèo lờ lững trôi 2Không hăng hái, hờ hững hay không chăm chỉ: Cả
ngày chỉ lờ lững không làm gì cả!

lỡ lời đgt. Lỡ hay trót nói ra điều gì không nên nói:
Trời mưa trơn trợt bờ đình, lỡ lời kỳ hẹn tôi phải
dầm mình ra đi (cd.).
lỡ miệng đgt. xch. lỡ lời.

lờ mờ tt. 1- Không biết rõ ràng: Hiểu lờ mờ 2Không sáng tỏ: Đèn lờ mờ.

lỡ mồm đgt. xch. lỡ lời.
lỡ nhịp đgt. Không đúng với nhịp điệu: Đàn lỡ nhịp
với trống.

lờ ngờ tt. xch. lờ khờ
lờ phờ tt. Uể oải, rã rượi: Mệt lờ phờ.

lỡ tàu đgt. Đến trễ: Ông ta bị lỡ tàu nên không tới
được.
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lỡ tay đgt. Trót làm điều gì sai: Lỡ tay làm vỡ ly.

lời thề dt. Câu nói để thề thốt về điều gì: Một lời thề
không duyên thì nợ, hai lời thề không vợ thì chồng
(cd.).

lỡ thì tt. Qua khoảng thời gian nào đó, ý chỉ người
phụ nữ đã qua tuổi lấy chồng theo quan niệm xưa:
Áo dài đứt nút còn khuy, gái kia quá lứa lỡ thì hết
duyên (cd.). Quá lứa lở thì (tng.) .

lời toà soạn dt. Bài viết ngắn của tòa soạn giới
thiệu về một quyển sách.

lỡ thời tt. xch. lỡ thì.

lời tựa dt. Bài viết ở phần đầu một quyển sách để
giới thiệu sơ lược về nội dung.

lỡ vận đgt. xch. lỡ cơ.

lời văn dt. Sự diễn đạt ý tưởng bằng cách viết thành
câu văn.

lợ tt. xch. lờ lợ.

lợi dt. 1- Nướu răng, phần thịt bao quanh răng ở
hàm: Còn răng, răng nhai, hết răng lợi gặm (tng.)
2- Điều có ích thu nhận được: Tham danh hám lợi
(tng.) 3- Lãi: Đi buôn được lợi tt. Ít tốn: Khéo may
lợi vải.
lợi danh dt. Chỉ danh vọng và quyền lợi: Hơn ai
gạo tám lầu hồng, đem thân luồn cúi vào vòng lợi
danh (cd.).

lơi đgt. 1- Không chú ý đến điều gì: Thằng bé lơi
việc học 2- Buông thòng xuống: Thường thường
phải đạo thì thôi, đừng căng mà đứt, đừng lơi mà
chùng (cd.) tt. 1- Không chặt: Buộc lơi 2- Không
thật lòng: Miệng mời lơi, bụng vái trời đừng ăn
(tng.).
lơi là đgt. Lơ là . Không chú ý, thiếu trách nhiệm về
điều gì: Lơi là trong nhiệm vụ.

lợi dân tt. Có ích cho người dân: Ích quốc lợi dân
(thng.).

lơi lả tt. xch. lả lơi.
lơi lỏng đgt. xch. lơi là.

lợi dụng đgt. 1- Nhân cơ hội để làm điều gì: Lợi
dụng giờ rảnh để học thêm 2- Nhân cơ hội hay thừa
dịp nào đó để mưu lợi: Lợi dụng chức vụ để tham
nhũng.

lời dt. 1- Câu nói hay tiếng nói: Khôn chẳng qua lẽ
khỏe chẳng qua lời (tng.) 2- Câu được viết ra trong
bản văn hay bài nhạc: Bài văn có lời hay ý đẹp 3Lãi, lợi: Lời ăn lỗ chịu (thng.).

lợi điểm dt. Điểm nào hay điều gì có lợi: Lợi điểm
về địa thế.

lời bạt dt. Ý kiến thêm của tác giả in ở phần cuối
quyển sách. (Bạt HV. Bài phụ ở sau quyển sách HVTĐ).

lợi hại dt. Điều lợi và điều có hại: Suy tính lợi hại
trước khi làm tt. Có ảnh hưởng hay tác dụng mạnh,
ghê gớm: Vũ khí lợi hại.

lời ca dt. Lời để hát trong một bản nhạc.

lợi ích dt. Điều có ích, có lợi: Nền giáo dục tốt gây
nhiều lợi ích cho quốc gia tt. Có ích, có lợi, tốt: Rau
có lợi ích cho sức khỏe.
lợi khí dt. 1- Vũ khí sắc bén: Gươm là một loại lợi
khí 2- Phương tiện hay công cụ để làm điều gì: Sách
là lợi khí để mở mang kiến thức.

lời chào dt. Câu chào hỏi khi gặp người khác: Lời
chào cao hơn mâm cỗ (tng.).
lời đường mật dt. Lời nói dễ nghe với mục đích dụ
dỗ.
lời giải dt. Câu giải thích hay chứng minh, hoặc đáp
số của một bài toán.

lợi lộc dt. Điều có lợi thu nhận được: Đừng vì lợi
lộc mà bỏ lương tâm.

lời hứa dt. Câu nói để hứa hẹn sẽ làm một điều gì.
lời lẽ dt. Câu nói phân tích phải trái: Lời lẽ rất
thuyết phục.
lời nói dt. Câu nói hoặc tiếng nói: Lời nói chẳng
mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
(cd.).

lợi nhuận dt. Tiền lời sau khi đã chi phí trong việc
kinh doanh.
lợi quyền dt. Như chữ quyền lợi, những gì có lợi
ích được hưởng.
lợi suất dt. Tỷ lệ tiền lời tính theo phần trăm so với
chi phí: Lợi suất là 5 phần trăm.
lợi thế dt. Phương diện hay vị thế có lợi: Ứng viên
có lợi thế hơn đối thủ về mặt kinh nghiệm.

lời nói đầu dt. Phần giới thiệu trong một quyển
sách.
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lợi tiểu tt. Dễ tiểu tiện: Rau kinh giới có tác dụng
lợi tiểu.
lợi tức dt. Tiền lời thu được trong một khoảng thời
gian do lao động, kinh doanh, đầu tư hay sản xuất:
Lợi tức hàng tháng cũng đủ tiêu.

lớn lao tt. 1- To tát: Xây cầu là một công trình lớn
lao 2- Rất quan trọng: Quân đội có trách nhiệm lớn
lao với đất nước.
lớn lên đgt. To ra, nhiều tuổi hơn: Nhỏ thì nhờ mẹ
nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con (cd.).
lớn mạnh đgt. Trở nên mạnh, phát triển nhanh:
Cộng đồng ngày càng lớn mạnh.

lởm chởm trgt. tt. Nhiều mũi sắc nhọn nhô cao
thấp hay dài ngắn không đều: Đá nằm lởm chởm
trên đường. Gai góc lởm chởm.

lớn miệng đgt. xch. lớn tiếng.
lớn mồm đgt. xch. lớn tiếng.
lớn người tt. Thể xác to lớn: Lớn người to cái ngã
(tng.).

lỡm đgt. Lừa hay trêu ai đó để đùa nghịch: Phao tin
giả để lỡm bạn bè.

lớn tiếng đgt. 1- Nói to: Lớn tiếng rộng họng
(thng.) 2- Nói hay viết một cách công khai và mạnh
mẽ: Nhà báo đã lớn tiếng tố cáo tham nhũng.

lợm tt. Có cảm giác muốn ói mửa vì ghê tởm: Nhìn
thấy muốn lợm.

lớn tuổi tt. Cao tuổi, nhiều tuổi, hơi già: Ông ta có
vẻ lớn tuổi, khoảng chừng năm mươi.
lớn tướng tt. xch. lớn người.

lợm giọng tt. xch. lợm.
lơn đgt. Tán tỉnh hay ve vãn phụ nữ: Hắn đang lơn
gái.

lớn xác tt. xch. lớn người.

lơn lớn tt. Hơi lớn, hơi to: Cây chỉ lơn lớn mà đã có
quả.

lờn đgt. Như chữ nhờn. 1- Coi thường, không nể
nang: Thân quá hóa lờn (tng.) 2- Bị mòn, không
còn bám chặt: Trục quay bị lờn. Bù-loong bị lờn
răng.

lơn tơn tt. Không vội vã, nhởn nhơ: Thằng bé lơn
tơn đi theo mẹ.

lờn bơn tt. Như chữ thờn bơn, tên một loại cá mình
dẹp, mắt lệch, cũng gọi là cá lưỡi trâu: Thờn bơn
méo miệng chê trai lệch mồm (tng.).

lớn đgt. 1- Phát triển thành to hay mạnh hơn: Cơn
mưa càng lúc càng lớn. Lớn nhanh như thổi (thng.)
2- Làm to ra, theo thời gian mà nảy nở thêm: Hay ăn
chóng lớn (tng.) tt. Có kích thước to, bự: Cá lớn
nuốt cá bé (tng.) 2- Có số lượng nhiều: Cả cơm lớn
tiền (tng.) 3- Người hay sinh vật có cơ thể đã phát
triển đủ: Của mòn con lớn (tng.) 4- Có nhiều năng
lực hay cường độ mạnh: Tiếng pháo lớn 5- Có giá
trị cao: Tư tưởng lớn 7- Long trọng: Lễ lớn.

lờn lợt tt. Như chữ nhờn nhợt, hay lợt lợt, nhợt
nhạt, màu trắng có pha lẫn chú màu xanh: Da mặt
lờn lợt trông không khỏe mạnh. Thoát trông lờn lợt
màu da. Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao (K.)
lờn mặt đgt. Như chữ nhờn mặt, coi thường, không
nể nang: Quen riết rồi lờn mặt.

lớn bổng đgt. Lớn nhanh hơn bình thường: Cô gái
bỗng lớn bổng lên lúc dậy thì.

lởn vởn đgt. Quanh quNn, lảng vảng, không xuất
hiện rõ rệt: Tư tưởng đó cứ lởn vởn trong trí.

lớn gan tt. Bạo dạn, dám làm: Lớn gan bạo phổi
(thng.).

lợn dt. Con heo, là động vật bốn chân, gia súc nuôi
để lấy thịt: Giàu nuôi lợn đực khó cực nuôi lợn cái
(tng.).

lớn kềnh tt. Rất lớn: Chiếc thuyền lớn kềnh.
lớn khôn tt. Tới tuổi thành người lớn: Mười tám vợ
đã lớn khôn, nu na nu nống chồng còn mười ba
(cd.).

lợn cợn tt. Không đều, có lẫn những vật nhỏ: Bát
canh lợn cợn vài miếng thịt.
lợn dái dt. Heo nọc, nuôi để lấy giống.
lợn hạch dt. xch. lợn dái.
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lợn ỉ dt. Lợn mặt ngắn, mõm ngắn, bụng to.

phẳng, cũng gọi là xe hủ lô tt. Mờ, không sáng tỏ:
Trông chồng bóng xế trăng lu, quyết tâm đầu Phật
đi tu cho rồi (cd.).

lợn lòi dt. Lợn rừng, hay heo rừng, da dày, lông
cứng, mõm dài và hai răng nanh rất dài chìa ra khỏi
mõm.

lu bu tt. xch. lu bù: Công viết lu bà

lợn nái dt. Heo nái, nuôi để sinh con.
lợn rừng dt. xch. lợn lòi.

lu bù tt. 1- Rất nhiều: Công việc dạo này lu bù 2Không dứt, kéo dài, không giới hạn: Ăn chơi lu bù.

lợn sề dt. Nái sề , heo sề. Lợn nái đã đẻ nhiều lứa.

lu loa đgt. Làm ầm ĩ lên để gây chú ý: Bà ta lu loa
lên vì bị đe dọa.

lợn sữa dt. Lợn con, còn đang bú. Heo sữa.

lu mờ tt. 1- Không sáng tỏ như trước: Bóng đèn bị
lu mờ vì yếu điện 2- Quên dần: Trí nhớ bị lu mờ.

lợn thịt dt. Lợn nuôi để lấy thịt. Heo thịt.
lớp dt. 1- Nhiều tầng mỏng xếp chồng lên nhau:
Lớp đất. lớp bánh da lợn 2- Những người cùng học
một phòng trong một chương trình: Lớp học 3Phòng để học có thầy dạy: Đi vào lớp đúng giờ 4Những người có tuổi gần với nhau: Lớp già, lớp trẻ
5- Môn học: Lớp toán 6- Chương trình học: Lớp
huấn luyện 7- Chất bao phủ bên ngoài một vật gì:
Lớp vôi 8- Bộ hay ngành phân loại sinh vật: Lớp có
cánh 8- Phần hay màn của vở kịch: Vở kịch có bốn
lớp.
lớp lang dt. Thứ tự: Câu chuyện có lớp lang.

lú đgt. Nhú ra, nhô lên, lòi ra, thò ra một chút: Nụ
hoa lú ra tt. U mê, khờ khạo: Nó lú chú nó khôn
(tng.).
lú bú dt. Tên một loại rau có củ như củ cải nhưng
nhỏ và tròn: Em là con gái chợ Mơ, hái rau lú bú
ng2n ngơ bên đường (cd.).
lú lẫn tt. Hay quên, hay bị lẫn: Trẻ khôn qua già lú
lẫn (tng.).
lú nhú đgt. Vừa mọc ra hay đâm chồi: Lú nhú vài
nụ hoa.

lớp lớp trgt. Có nhiều lớp nối tiếp nhau: Hàng hàng
lớp lớp.
lớp nhớp tt. Nhớp nhúa gây khó chịu: Mồ hôi lớp
nhớp đầy người.

lù đù dt. Tên một loại cá biển nhỏ: Chê tôm ăn cá
lù đù, chê thằng ỏng bụng, lấy thằng gù lưng (cd.)
tt. Không lanh lợi, ngờ nghệch, chậm chạp: Lù đù có
ông Cù hộ mạng (tng.).
lù khù tt. Không lanh lợi, ngờ nghệch, chậm chạp.

lợp đgt. Đặt hay lát lá, tôn, ngói lên phía trên nóc
nhà, lều, để che mưa nắng: Nhà anh cột gỗ kèo tre,
trên thì lợp ngói dưới che mành mành (cd.).

lù lù tt. Như chữ thù lù. Rõ ràng, ngay trước mắt:
Ngồi lù lù một đống.
lù mù tt. Không sáng tỏ, lờ mờ, không rõ: Ý tưởng
lù mù không rõ nghĩa.

lợt tt. Như chữ nhợt. 1- Chỉ màu sắc bớt vẻ tươi
sáng: Màu xanh lợt 2- Chỉ mùi thoang thoảng,
thoáng mùi: Lối mòn cỏ lợt mùi sương, lòng quê đi
một bước đường một đau (K.) 3- Tình cảm lãnh
đạm, phai, không còn như trước: Tình bạn đã lợt.

lù rù tt. Không lanh lợi, chậm chạp: Lù rù như
chuột chù phải khói (tng.).
lù xù tt. Như chữ bù xù: Rậm rạp và rối với nhau:
Tóc lù xù không chải.

lợt lạt tt. xch. lợt.
lợt lợt tt. xch. lờn lợt.

lũ dt. 1- Đám, bầy, bọn, đàn: Chồn bầy cáo lũ (tng.)
2- Nước từ thượng nguồn sông đổ về do mưa nhiều
gây lụt lội: Phòng khi nước lũ mưa nhiều, hỏi thăm
thôn ấy đê điều ra sao (cd.).

lu dt. 1- Hũ, chum nhỏ hay lọ lớn, giữa phình to
thường làm bằng đất nung: Mất bồ lu thế hũ (tng.) 2P. rouleau. Quả gang rất nặng để nén đất đá cho chặt
và phẳng: Phu kéo lu làm đường (xưa), nay quả lu
được thay bằng xe hủ lô 3- Tên một loại xe có hai
bánh bằng thép nặng để cán mặt đường cho bằng

lũ lụt dt. Chỉ chung lũ và lụt: Bảo vệ đê để phòng lũ
lụt.
lũ lượt trgt. Từng đoàn nối tiếp nhau: Dân chúng lũ
lượt kéo nhau đi vượt biên.
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lũ khũ tt. Già yếu: Ông cụ trông lũ khũ.

luân lưu trgt. Lần lượt xoay chuyển: Các nhân viên
luân lưu bán hàng ngày đêm.
luân lý dt. Nguyên tắc về sự đạo đức của con
người: Làm người phải có luân lý.

lua đgt. Và thức ăn vào miệng một cách nhanh
chóng: Cơm trộn canh dễ lua, dễ nuốt.

luân lý học dt. Môn học về cách ứng xử cho có đạo
đức trong xã hội.

lúa dt. 1- Loại cây để sản xuất gạo: Ăn kỹ no lâu
cày sâu lúa tốt (tng.) 2- Thóc, hạt của cây lúa: Có
lúa mới cho mượn gạo (tng.) tt. tglg. Tàn, thua, coi
như hỏng: Bài thi làm như vật thì lúa rồi!

luân phiên đgt. Lần lượt thay phiên: Luân phiên đi
phép.

lúa má dt. Chỉ chung về lúa.

luân thường dt. Nguyên tắc về những điều đạo đức
thường phải có.

lúa mạch dt. Loại cây cho hạt để làm thực phNm và
cũng để chế bia rượu.

lu(n qu(n đgt. xch. lNn quNn.

lúa mì dt. A. Wheat. Loại cây cho hạt để làm bột
mì.

luận dt. Bài tập làm văn của học sinh đgt. Bàn về
điều gì: Luận về lịch sử triều Nguyễn.
luận án dt. Công trình nghiên cứu về đề tài nào đó:
Trình luận án tiến sĩ.

lúa mùa dt. Lúa trồng theo mùa, gặt vào lúc tháng
mười.
lúa nếp dt. Lúa cho gạo nếp.
lúa tẻ dt. Lúa cho gạo tẻ để nấu cơm.
lúa trời dt. Lúa mọc hoang.

luận bàn đgt. Như chữ bàn luận. Phân tích, thảo
luận và bàn bạc về vấn đề gì có tính cách quan trọng:
Luận bàn về chương trình cho đại hội.
luận chiến đgt. Tranh cãi với những biện luận:
Cuộc luận chiến về vấn đề ngoại giao.
luận chứng dt. A. Argument. Dùng chứng cớ để lập
luận: Luận chứng có tính cách khoa học.
luận công đgt. Bàn luận về công trạng hay thành
tích tốt đẹp về điều gì.

lùa đgt. 1- Đuổi dồn sinh vật đến nơi nào hay theo
hướng nào: Lùa gà vào chuồng 2- Luồn qua hay lọt
qua: Gió lùa qua cửa sổ 3- Và thức ăn vào miệng
một cách nhanh chóng.
lụa dt. Vải dệt bằng tơ tằm: Lụa tốt xem biên người
hiền xem tướng (tng.).

luận cương dt. Luận án về đường lối chính trị.
luận cứ dt. 1- Dùng lý lẽ hay bằng chứng trong sự
biện luận 2- Bặt căn bản trên bằng chứng thật để
chấp nhận hay bác bỏ.

lụa là dt. Chỉ chung hàng dệt bằng tơ: Thế gian họ
nói chẳng lầm, lụa là tuy trắng,vụng cầm cũng đen
(cd.).

luận đàm đgt. Bàn luận bằng cách nói chuyện.
luận đề dt. Đề tài để bàn luận hay nghiên cứu.
luận điểm dt. Quan điểm hay ý kiến về vấn đề nào
đó.
luận điệu dt. Cách trình bày quan điểm, thường với
ý che dấu điều gì đó: Luận điệu đầy âm mưu.

luân canh đgt. Trồng liên tiếp các loại cây khác
nhau cho mỗi vụ không lúc nào để đất trống.
luân chuyển đgt. Lần lượt nối tiếp nhau, xoay vần:
Mai mưa trưa nắng chiều nồm, trời còn luân chuyển,
huống mồm thế gian (cd.).

luận đoán đgt. Đoán trước điều sẽ đến do lý lẽ và
sự suy luận.

luân hoán đgt. xch. luân chuyển.
luân hồi dt. Thuyết về niềm tin vào việc người chết
đi được sinh lại trong kiếp khác: Tiền kiếp luân hồi
(thng.).

luận giả dt. Người phê bình hay người đưa ra lý lẽ
và sự suy luận về vấn đề gì: Luận giả về kinh tế.

luân lạc đgt. Phiêu dạt, lưu lạc nơi này nơi khác:
Luân lạc nơi xứ người tt.

luận giải đgt. Dùng lý lẽ để giải thích trong cuộc
bàn luận: Luận giải về vật lý cổ điển.
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luật quốc tế dt. Những quy định và những nguyên
tắc để ứng xử giữa các quốc gia: Luật quốc tế về
biển.

luận lý dt. Phương pháp hay cách thức để tìm hiểu
về sự suy luận hợp lý.
luận lý học dt. Môn học về phương pháp hay cách
thức suy luận hợp lý.
luận nghĩa đgt. Bàn luận hay suy luận về ý nghĩa
của vấn đề gì.

luật rừng dt. Luật của kẻ mạnh, luật của thế giới
loài vật chỉ cảnh mạnh được yếu thua: Luật rừng
trong rừng luật.

luận ngữ dt. Tên một quyển sách ghi lại lời Khổng
Tử dạy, do các học trò của ông chép lại.

luật sư dt. Người biện hộ hay truy tố trước tòa án,
hoặc cố vấn về luật pháp: Luật sư của bên kiện.

luận thuyết dt. Bản văn để thuyết, nghị luận hay
giải thích về một vấn đề gì quan trọng: Luận thuyết
về chủ nghĩa tư bản.
luận tội đgt. Bàn luận về sự sai lầm, vi phạm, hay
thành tích xấu về vấn đề gì.

lúc dt. 1- Khi, hồi, buổi, chốc, thời, kỳ: Mưa lúc
nào mát mặt lúc ấy (tng.).
lúc lắc đgt. Đưa tới đưa lui, đưa qua đưa lại: Trái
cây lúc lắc trên cành vì gió.

luận văn dt. 1- Bản văn để bàn luận về vấn đề gì 2Bài viết tập làm văn của học sinh.

lúc này trgt. Trong thời gian hiện tại, bây giờ: Của
cao bằng núi bằng non, không bằng sớm vợ sớm con
lúc này (cd.).

luật dt. 1- Những quy định của một quốc gia mà
người dân buộc phải theo, nói tắt của chữ luật pháp:
Luật hình sự 2- Điều lệ phải tuân theo nếu muốn
tham gia: Luật đi đường 3- Điều kiện cần thiết để có
thể xảy ra: Luật tiến hóa.

lúc nãy trgt. Trong thời gian ngắn vừa qua trước
khi nói: Anh ấy lúc nãy đã đến đây.
lúc nhúc tt. Nhiều và chen chúc chuyển động: Cua
bò lúc nhúc trong giỏ.

luật bằng trắc dt. Luật về thanh để làm thơ cho hay
và đúng: Luật bằng trắc trong thơ Đường.
luật dân sự dt. Một ngành trong hệ thống luật của
quốc gia để giải quyết về những liên quan đến tài
sản, quyền lợi giữa cá nhân hay giữa những tổ chức.

lục dt. khgd. 1- Số, hạng hay lớp thứ sáu: Lớp đệ
lục 2- Ghi lại, sao chép: Lục sự 3- Trên đất, trên bộ:
Lục quân đgt. Bới lên, lật ra để tìm kiếm hay khám
xét cái gì: Lục trong túi tìm tiền lẻ tt. Màu xanh lá
cây: Tô lục chuốt hồng (tng.).

luật định dt. Điều do pháp luật đưa ra mọi người
trong nước phải theo: Tội phạm về hình sự đã xử
theo luật định.

lục bát dt. Tên một thể thơ có câu sáu chữ và câu
tám chữ làm thành một cặp với nhau: Ca dao thường
viết theo thể thơ lục bát.

luật gia dt. Người nghiên cứu hay khảo cứu về luật
pháp.

lục bình dt. 1- Lọ cắm hoa bên dưới phình ra, còn
gọi là độc bình: Lục bình bát giác cắm các thứ bông
hường, ... (cd.) 2- Tên một loại bèo có hoa tím,
cuống lá phồng to như bình cắm hoa: Điên điển mọc
ở đất làng, lục bình trôi nổi như chàng hát rong
(cd.).

luật hành chính dt. Luật để quy định về vấn đề
hành chính trong nước.
luật hình dt. A. Criminal law. Luật quy định để
phạt kẻ phạm tội về hình sự.
luật hình sự dt. xch. luật hình.

lục bộ dt. Sáu bộ trong triều đình xưa gồm có bộ
lại, bộ lễ, bộ hộ, bộ binh, bộ hình và bộ công.

luật học dt. Môn học về luật pháp.

lục cá nguyệt dt. Sáu tháng: Một năm có hai lục cá
nguyệt.

luật hộ dt. xch. luật dân sự.

lục chiến dt. Trận đánh hay trận chiến trên bộ.

luật khoa dt. Khoa học nghiên cứu về luật pháp.
luật lệ dt. Luật pháp và điều lệ chỉ chung.

lục cục dt. Tiếng những vật cứng như gỗ va chạm
vào nhau: Xe lắc củi đập vào nhau kêu lục cục.

luật pháp dt. Những quy định của một quốc gia mà
người dân buộc phải theo.

lục diệp dt. Lá xanh.
lục diệp tố dt. Chất làm cho lá có màu xanh.
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lục địa dt. A. Continent. Châu, cùng đất liền rộng
lớn: Châu Á là lục địa lớn nhất.
lục đục tt. 1- Không hòa thuận, có sự xung khắc:
Vợ chồng lục đục 2- Bộn rộn: Lục đục làm hết việc
này đến việc khác.

lui đgt. 1- Lùi lại, di chuyển về phía sau: Không
thắng thì phải lui (thng.) 2- Bình thường lại: Bệnh
tình đã lui 3- Làm điều gì có tính cách nhún
nhường: Chồng tới vợ lui (tng.).

lục lạc dt. Chuông nhỏ gắn thành chuỗi: Lục lạc
đeo ở cổ ngựa.

lui binh đgt. Rút quân không tiến nữa: Lui binh vì
thế quân địch quá mạnh.
lui chân đgt. Quay trở ra hay trở về chỗ cũ: Thấy
nguy hiểm nên lui chân.

lục lạo đgt. Tìm kiếm kỹ càng ở nhiều chỗ: Lục lạo
mãi mới tìm được.

lui cui tt. Cặm cụi, lúi húi hay chăm chỉ làm việc gì.
lui gót đgt. xch. lui chân.

lục lăng dt. xch. lục giác.

lui lại đgt. Lùi lại, thụt lùi, di chuyển ngược về phía
sau: Tiến không được nên phải lùi lại.

lục giác dt. Hình có sáu góc: Hình lục giác đều.

lục lâm dt. Quân cướp: Lục lâm thảo khấu (thng.).

lui lủi đgt. Lui và lủi, đi một mình: Lui lủi về nhà
trgt. Thui thủi, có tính cách lặng lẽ, âm thầm: Lui lủi
một thân một mình.

lục lọi đgt. xch. lục lạo.
lục lộ dt. Nha, sở hay cơ quan phụ trách về đường
đi và cầu cống thời Pháp thuộc: Sở Lục lộ.
lục phủ dt. Sáu cơ quan để tiêu hóa thức ăn trong
thân thể.

lui quân đgt. xch. lui binh.
lui tới đgt. Như chữ tới lui, tới và lui, chỉ hành động
viếng thăm: Bạn già lui tới gặp nhau cho vui.

lục quân dt. Quân chủng chiến đấu trên đất liền.
lục soạn dt. Tên một loại lụa mỏng, thường dùng để
là ô hay dù ngày xưa: Ô lục soạn.
lục soát đgt. Tìm kiếm và kiểm soát kỹ càng: Cảnh
sát lục soát hành lý.

lui về đgt. xch. lui lại.
lúi húi tt. xch. lui cui.

lục súc dt. Sáu giống động vật nuôi ở nhà là chó,
lợn, gà, dê, ngựa và trâu hay bò: Truyện Lục Súc
Tranh Công.

lùi đgt. 1- Lui lại, di chuyển về phía sau: Không tiến
thì phải lùi (thng.) 2- Hoãn lại: Lùi buổi lễ lại một
ngày 3- Vùi vào than hay tro nóng cho chín: Cua
nướng ốc lùi (tng.) 4- Về lại nơi nào đó: Lùi về làng
cũ ở 2n.

lục sự dt. Người lo về giấy tờ ở tòa án thời Pháp
thuộc.
lục thao dt. Sáu sách về binh thư thời xưa: Lục thao
tam lược.
lục tỉnh dt. Sáu tỉnh của Nam Việt Nam ngày trước:
Bến xe đò lục tỉnh.

lùi bước đgt. xch. lui bước.
lùi lũi xch. lui lủi.
lùi lụi xch. lui lủi.
lùi xùi tt. Sơ sài đến mức bê bối và luộm thuộm: Dự
tiệc áo quần không nên lùi xùi.

lục trình dt. Đường bộ: Lễ thường đã đủ một hai,
lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ (K.).
lục tuần dt. Sáu mươi tuổi: Ông ta vào khoảng lục
tuần.

lủi đgt. Bỏ đi hay trốn một cách nhanh chóng.
lủi thủi tt. Lặng lẽ, âm thâm: Có tình rình trong bụi,
không tình lủi thủi mà đi (tng.).

lục tung đgt. Tìm kiếm và làm tung ra không còn
thứ tự như trước: Lục tung tủ áo quần.
lục tục trgt. Theo nhau một cách chậm rãi: Khách
lục tục tới dự tiệc cưới.

lũi đgt. xch. lủi.

lục vấn đgt. Hỏi cho ra lẽ, hỏi vặn: Đừng có lục vấn
nữa, trả lời mệt quá.

lụi dt. 1- Tên một loại cây cùng họ với cau nhưng
nhỏ và thấp hơn nhiều, thường trồng làm cảnh 2Que làm bằng tre hay kim loại, nhỏ hơn chiếc đũa
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lung trgt. Mạnh, nhiều (tiếng xưa): Cây cao chẳng
quản gió lung, đê cao chẳng quản nước sông tràn
vào (cd.).

đầu nhọn, xâu ngang thịt hay cá để nướng: Dùng lụi
xâu thịt để nướng đgt. 1- Đâm: Tên cướp dùng dao
lụi nạn nhân 2- Xỏ, xâu, xiên hay xuyên qua: Lụi
thịt để nướng 3- Rụi đi, tàn dần rồi chết hay không
còn hoạt động: Châu cây thiếu nước nên đã lụi.
Ngọn đèn lụi dần vì hết dầu.

lung lạc đgt. Làm cho thay đổi ý nghĩ, làm xiêu
lòng: Sự thương yêu có thể lung lạc được những
toan tính ác độc.

lụi cụi tt. xch. lui cui.

lung lay đgt. Làm cho dao động, rung nhẹ, đưa qua
đưa lại nhẹ: Khi trận gió lung lay cành bích (Cung
Oán Ngâm Khúc, NGT).

lum khum đgt. xch. lom khom.

lung linh tt. Chỉ ánh sáng phản chiếu hay phát ra
khi mạnh khi yếu của vật gì lay động: Mặt sông lung
linh ánh đèn đường.

lúm khúm đgt. Hành động cúi mình với vẻ e dè và
sợ sệt: Dân lúm khúm trước quan lớn.

lung tung tt. 1- Không có đường hướng hay mục
đích: Nói lung tung chả đâu vào đâu 2- Bừa bãi,
không có thứ tự: Quần áo vất lung tung.

lùm dt. Khóm hay bụi cây: Anh về em đưa tới lùm
cây, em quay trở lại, nước mắt rây đầy đường (cd.).

lúng búng đgt. Nói không rõ tiếng vì miệng đang
có thức ăn: Lúng búng như ngậm hột thị (thng.).

lủm đgt. Bỏ gọn cả miếng lớn vào miệng: Nó lủm
nguyên miếng thịt.

lúng túng tt. Bối rối, không biết phải làm thế nào:
Lúng túng như gà mắc tóc (tng.).

lũm tt. xch. lõm.
lũm bũm tt. xch. lõm bõm.m.

lùng đgt. Tìm kiếm, truy nã cách gắt gao: Cảnh sát
đang lùng tên cướp.
lùng bắt đgt. Tìm kiếm, truy nã cách gắt gao để bắt.

lún đgt. 1- Sụt xuống từ từ: Mặt đường bị lún 2Chìm xuống dần: Xe đã lún sâu xuống bùn 3Vướng vào điều gì: Lún sâu vào hố tội lỗi.
lún phún tt. Thưa, ít và nhắn hay nhỏ: Lún phún vài
sợi râu. Lún phún vài hạt mưa.

lùng bùng tt. Cảm giác có âm thanh ù ù nhẹ trong
tai: Tai lùng bùng vì bị nước vào.
lùng nhùng tt. Rối thành một bó khó gỡ: Vất bó
dây cước lùng nhùng này đi cho rồi!
lùng thùng tt. Rộng quá khổ: Quần áo lùng thùng.

lùn tt. Thấp hơn trung bình: Cao chê ngỏng thấp
chê lùn (tng.).

lùng tùng tt. Tiếng trống lớn: Lùng tùng tiếng trống
múa lân.

lùn chủn tt. Rất lùn.
lùn tịt tt. xch. lùn chủn.

lủng tt. Thủng, có lỗ hay chỗ hở: Bán buôn thúng
lủng tràng hư, mãn mùa tính lại không dư đồng nào
(cd.).

lủn chủn tt. xch. lùn chủn.

lủng bủng đgt. xch. lúng búng.
lủng củng tt. 1- Nhiều thứ để không gọn, không
ngăn nắp: Đồ đạc lủng củng 2- Lục đục, không hòa
thuận, có sự xung khắc: Gia đình lủng củng 3Không gọn, không trôi chảy và ý tưởng không liên
lạc với nhau: Bài văn lủng củng.
lủng lẳng tt. Lơ lửng đong đưa: Quả bầu treo lủng
lẳng.

lụn đgt. Tàn dần đi rồi hết: Dầu hao tim lụn (tng.).
lụn bại đgt. Suy yếu, thất thoát, mất dần: Muốn lụn
bại nuôi bồ câu (tng.).
lụn vụn tt. Nhỏ nhặt, vụn vặt không đáng chú ý tới:
Quên đi những chuyện lụn vụn.
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lũng dt. Nói tắt của chữ thung lũng, nơi lõm sâu
xuống giữa các rặng núi: Lũng núi.
lũng đoạn đgt. Dùng quyền hành, chức vụ, lợi thế
hay tiền bạc để thao túng về thị trường, kinh doanh
hay đầu tư: Các quan chức làm lũng đoạn nền kinh
tế quốc gia.

Mất công, uổng công, phí công: Nên ra kẻo luống
công trình, trước luống công mình, sau luống công
ta. (cd.) tt. Có vẻ hơi già: Ông ta trông cũng có vẻ
luống tuổi trgt. Chẳng dứt, không quên: Ngày thì
luống những âm thầm, đêm nằm ít cũng mười lần
chiêm bao (cd.).

lụng thụng tt. xch. lùng thùng.

luống cày dt. Đường do lưỡi cày xới lên, đất lật qua
vun hai bên: Tua rua một tháng mười ngày, cấy
trồng luống cày cũng được lúa xơi (cd.).
luống cuống tt. Vụng về, bối rối, mất sự tự tin, mất
bình tĩnh: Chân tay luống cuống.

luộc đgt. Nấu thức ăn bằng nước cho chín: Luộc
rau.

luống những trgt. Hằng có, thường có, khiến cho,
chẳng dứt, không quên: Tưởng người dưới nguyệt
chén đồng, tin sương luống những rày trông mai chờ
(K.). Đêm qua vắng khách tri âm, vắng hoa luống
những âm thầm cỗi cây (cd.). Ngày thì luống những
âm thầm, đêm nằm ít cũng mười lần chiêm bao (cd.).

luộm thuộm tt. Không gọn, không thứ tự, có vẻ cNu
thả: Đồ đạc để luộm thuộm.
luôn trgt. 1- Không ngừng nghỉ: Ði chợ ăn bớt nói
hớt luôn mồm (tng.) 2- Ngay lập tức: Nói xong là
làm luôn 3- Mãi: Đi luôn không trở lại.

luống tuổi tt. Có vẻ hơi già: Khi đã luống tuổi mới
có sự nghiệp.

luôn luôn trgt. xch. luôn.

luồng dt. 1- Tên một loại tre lớn 2- Dòng di chuyển
của cái gì hay điều gì: Luồng nước, luồng điện,
luồng gió.

luôn miệng trgt. Nói hoài, nói mãi: Con bé luôn
miệng đòi ăn.
luôn thể trgt. Nhân thể, tiện dịp, tiện thể hay cùng
lúc làm cho tiện việc.

luồng dư luận dt. Những ý kiến và sự bàn tán về
điều gì của nhiều người trong xã hội.

luồn đgt. xch. lòn.
luồn cúi đgt. Hạ mình để nịnh hót kẻ có quyền thế
để cầu mong lợi lộc: Luồn cúi để mong lên chức.

lúp dt. 1- A. magnifying glass. Tên một loại kính
hội tụ dùng để làm lớn vật muốn xem: Dùng kính
lúp để đọc chữ in nhỏ 2- Tên một loại gỗ quý có vân
rất đẹp: Dùng gỗ lúp để đóng tủ.

luồn lách đgt. Len lỏi qua nơi khó đi hay khó vượt
qua: Toán quân luồn lách qua vùng đầy lau sậy.

lúp xúp tt. Chỉ về cách đi hay chạy với những bước
ngắn và nhanh: Chạy lúp xúp tìm chỗ trú mưa.

luồn lỏi đgt. xch. luồn lách.

lụp chụp tt. Vụng về vì vội vàng: Nói năng lụp
chụp.

luồn lọt đgt. xch. luồn cúi.
luồn lụy đgt. xch. luồn cúi.

lụp xụp tt. Thấp, bé và có vẻ tồi tàn: Những căn
nhà lụp xụp ở miền quê.

luông tuồng tt. Như chữ buông tuồng. Phóng đãng,
bừa bãi, không giữ gìn cách sống: Không đánh để
bậu buông tuồng, giơ tay đánh bậu thảm buồn dạ
anh (cd.)..

lút đgt. 1- Ngập, che kín bề mặt: Lụt thì lút cả làng
(tng.) 2- Cắm sâu vào bên trong: Cướp đâm nạn
nhân một dao lút cán.
lút cút đgt. xch. lúp xúp.

luống dt. Dải đất dài vun cao hay vồng đất vun cao
để trồng cây hoặc để thoát nước: Lu ống khoai
lang, luống bắp, luống hành. Răng bừa tám cái
còn thưa, lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to (cd.) đgt.

lụt dt. Nước làm ngập một vùng: Mưa dầm thành
lụt (tng.) tt. 1- Cùn, nhụt, không còn sắc bén: Dao
lụt 2- Yếu kém hơn: Ý chí bị lụt rồi.
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lụt lội dt. Nói chung về lụt.

luyện từ đgt. Làm cho vật bằng thép có từ tính, làm
thành nam châm.
lư dt. Đồ dùng để đốt hương, trầm hay cắm nhang,
thường làm bằng đồng: Lửa vùi cho ấm lòng lư, bậu
nghe lời thả mà từ nghĩa anh (cd.).

lũy dt. Thành xây bằng gạch hay đắp bằng đất để
phòng thủ: Khôn ngoan qua cửa sông La, dễ ai có
cánh bay qua lũy Thầy (cd.) 2- Hàng cây dày đặc
làm rào chắn: Làng tôi có lũy tre xanh, có sông Tô
Lịch uốn quanh xóm làng (cd.).
lũy thừa dt. Số nhân của một số được nhân với
chính số đó nhiều lần: Lũy thừa ba của hai là tám.

lư hương dt. xch. lư
lừ đgt. Gườm mắt nhìn, lườm để tỏ vẻ không bằng
lòng: Thấy bố lừ mắt là nó im ngay trgt. Như chữ
lịm, có mức độ cao: Ly chè ngọt lừ.

lũy tiến tt. Tăng nhanh theo cách lũy thừa: Dân số
tăng lũy tiến.

lừ đừ tt. Không nhanh nhẹn hay không linh hoạt,
chậm chạp: Buồn vì một nỗi tháng Ba, mưa dầu
nắng lửa người ta lừ đừ (cd.).

lụy dt. Lệ, nước mắt: Lụy chan chan đưa chàng
xuống vịnh, trở lộn về thọ bệnh tương tư (cd.) đgt.
1- Chịu nhẫn nhục: Giàu làm chị, khó lụy làm em
(tng.) 2- Bị ảnh hưởng bởi, vướng bận bởi: Thương
chồng phải lụy cùng chồng, đắng cay cùng chịu,
mặn nồng cùng chia (cd.). Cách sông nên phải lụy
thuyền, Những như đường liền ai phải lụy ai (cd.).

lừ khừ tt. xch. lừ đừ: Những người lử khử lừ khừ,
không ở Đại Từ cũng ở Vũ Nhai (cd.).
lừ lừ tt. 1- Lặng lẽ, im lặng không nói: Lừ lừ như
ông từ vào đền (tng.) 2- Có ánh mắt không thân
thiện: Mắt lừ lừ trông khó thương.
lừ mắt đgt. xch. lừ.
lừ thừ tt. xch. lừ đừ.

luyên thuyên tt. Như chữ huyên thuyên. Nói nhiều,
nói liên tục, nói lung tung: Cô bé nói luyên thuyên

lử tt. Lả người, rã rời, kiệt sức: Lử người ra vì chạy
hết sức.

cả ngày.
luyến đgt. 1- Mến thương: Quá quan này khúc
Chiêu Quân, nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia
(K.) 2- Chuyển âm và làm quyện âm vào nhau khi
hát: Cô ca sĩ luyến giọng nên nghe rất hay.
luyến ái dt. Sự thương yêu giữa nam và nữ hay có
thể giữa người cùng phái tính.

lử đử tt. xch. lừ đừ.
lử khử tt. xch. lừ đừ.
lữ dt. 1- Nói tắt chữ lữ đoàn 2- khdg. Lữ điếm, lữ
thứ.

luyến tiếc đgt. Tiếc nhớ điều gì hay cái gì đã bị
mất: Luyến tiếc thời niên thiếu.

lữ điếm dt. Quán trọ.
lữ đoàn dt. Đơn vị quân đội nhỏ hơn sư đoàn, lớn
hơn trung đoàn: Lữ đoàn Dù.
lữ hành đgt. Đi xa nhà: Khách lữ hành.

luyện đgt. 1- Tập làm cho giỏi hay cho quen: Văn
ôn võ luyện (tng.) 2- Dùng sức nóng để chế biến
kim loại cho tốt hơn: Luyện thép cho cứng hơn 3Trộn cho kỹ cho nhuyễn để dùng: Luyện vôi để quét
tường.

lữ khách dt. Người đi xa nhà: Lữ khách thuê quán
trọ.
lữ quán dt. xch. lữ điếm.

luyện binh dt. Quân lính đã được rèn luyện đgt.
Rèn luyện quân lính.

lữ thứ dt. Chỗ trọ, chỗ lạ, đất khách quê người:
Cảnh tha hương lữ thứ.

luyện kim đgt. Dùng sức nóng để chế biến kim loại.

lữ trưởng dt. Nói tắt chữ lữ đoàn trưởng, người chỉ
huy một lữ đoàn.

luyện tập đgt. Như chữ tập luyện, rèn luyện và học
tập để thành thạo hay cho giỏi: Luyện tập võ nghệ.

lữ xá dt. xch. lữ điếm.

luyện thép đgt. Dùng sức nóng để chế biến sắt
thành thép.

lưa thưa tt. xch. lơ thơ: Cây cối mọc lưa thưa.
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lứa dt. 1- Đợt, loạt, lớp: Măng mọc có lứa người ta
có thì (tng.) 2- Cỡ tuổi tương đương với nhau: Bằng
phải lứa (tng.).

lửa hận dt. Lòng hận thù rất mạnh: Lửa hận nổi lên
khi nghe tin dữ.
lửa hương dt. Như chữ hương lửa, tình thắm thiết
của vợ chồng: Đàn cầm khéo ng2n ngơ dây, lửa

lứa đôi dt. Vợ chồng hay cặp trai gái yêu thương
nhau: Lênh đênh không cửa không nhà, thương nhau
phải ráng hiệp hòa lứa đôi (cd.).
lứa tuổi dt. Cỡ tuổi tương đương với nhau. Đám
học trò cùng lứa tuổi.

hương biết có kiếp này nữa thôi? (K.).
lửa lòng dt. Sự ham muốn về điều gì nổi lên ở trong
lòng: Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi
hồng làm chi (K.).
lửa lựu dt. Hoa lựu đỏ: Dưới trăng quyên đã gọi hè,
đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông (K.).

lừa dt. Thú vật cùng giống với ngựa, tai dài, thường
dùng để kéo xe hay chở nặng: Thân lừa ưa nặng
(tng.) đgt. 1- Dùng mưu để gạt người khác, lường
gạt: Lừa thầy phản bạn (tng.) 2- Lựa đọc trại thành
lừa, lựa cơ hội tốt, thừa cơ, nhân lúc thuận tiện để
làm việc gì: Lừa lúc không ai để ý là lẻn mất. Lừa
cho con ngủ để rửa chén bát 3- Lựa, nhằn ra, dùng
lưỡi để đNy ra khỏi miệng những vật lạ lẫn trong
thức ăn: Lừa xương cá, lừa thóc, lừa sạn. Ăn cơm
lừa thóc ăn cóc bỏ gan (tng.) 4- lựa, lựa chọn: Lừa
lọc còn có nghĩa là chọn lựa kỹ càng (KTTĐ).

lửa tình dt. Sự ham muốn mạnh mẽ về yêu đương.
lửa trại dt. Lửa đốt buổi tối khi đi cắm trại: Đàn hát
bên lửa trại.
lựa đgt. Kén chọn: Đi lựa ngày, cày lựa buổi (tng.).
lựa chiều đgt. Theo những gì có lợi hay tốt để làm:
Lựa chiều mà làm cho có kết quả.
lựa chọn đgt. xch. lựa.
lựa là trgt. xch. lọ là.

lừa bịp đgt. Dùng mưu mô làm cho người khác tin
để lường gạt: Lừa bịp khách hàng.
lừa cơ đgt. Lựa lúc. Thừa cơ hội hay chờ lúc thuận
tiện để làm: Lừa cơ chủ vắng nhà vào trộm đồ.

lựa lời đgt. Chọn câu mà nói để có kết quả: Lời nói
chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng
nhau (cd.).

lừa dối đgt. Nói không thật, làm giả để lường gạt:
Làm đồ giả bán để lừa dối người mua.
lừa đảo đgt. Dối trá nhiều bận, lường gạt bằng thủ
đoạn: Khi Vô Tích khi Lâm Chuy, nơi thì lừa đảo,
nơi thì xót thương (K.).

lực dt. 1- Sức mạnh: Hết sức hết lực để làm 2- Tác
dụng gây ra do năng lượng: Xăng tạo ra lực đ2y.
lực cản dt. Sức làm cản trở sự tiến hành hay di
chuyển: Lực cản của không khí.
lực điền dt. Người làm ruộng khỏe mạnh: Chẳng
thà lấy chú lực điền, gạo bồ thóc đống, còn phiền
nỗi chi (cd.).

lừa gạt đgt. Lường gạt, gạt gẫm người ngay bằng
mánh khóe hay mưu mô:
lừa lọc đgt. Lọc lừa. xch. lựa lọc, lọc lựa, chọn lựa
kỹ lưỡng: Bây giờ gương vỡ lại lành. Khuôn thiêng
lừa lọc đã dành có nơi (K.).

lực học dt. Môn học về lực.
lực kế dt. Máy đo về sức.

lừa phỉnh đgt. Tâng bốc, khen để dụ dỗ: Lừa phỉnh
phụ nữ.

lực lưỡng tt. Thân thể cường tráng, có bắp thịt to,
có sức mạnh: Tập tạ làm cơ thể lực lưỡng.
lực lượng dt. Sức mạnh về vật chất hay tinh thần có
thể gây tác động mạnh: Lực lượng quân đội.

lửa dt. 1- Sự cháy phát ra sức nóng và ánh sáng:
Lửa cháy đổ thêm dầu (tng.) 2- nghb. Tình cảm hay
tinh thần nổi lên mạnh mẽ: Lửa hận.

lực sĩ dt. Người có sức mạnh đặc biệt hơn người
bình thường: Lực sĩ ném lao.

lửa binh dt. Như chữ binh lửa, cảnh chiến tranh:
Đêm ngày luống những âm thầm, lửa binh đâu đã
ầm ầm một phương (K.).

lưng dt. 1- Phần phía sau cơ thể của người từ vai
đến hông: Vạch áo cho người xem lưng (tng.) 2Phần đối ngược với bụng từ dưới cổ kéo dài đến
cuối xương sống cho các động vật: Cỡi lưng cọp

lửa dục dt. Sự ham muốn về tình dục.
lửa đạn dt. xch. lửa binh.
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(tng.) 3- Phần phía sau của cái gì: Vết nứt ở lưng
tượng 4- Chỗ để tựa lưng của ghế dựa: Lưng ghế 5Khoảng ở giữa một chiều cao nào đó trên không
trung: Chiều chiều ra đứng gốc cây, trông chim bay
lượn, trông mây lưng trời (cd.) 6- Khoảng một nửa
bát hay vật chứa đựng cái gì: Lưng bát cháo tt. Vơi,
chưa đầy: Bơm lưng bình xăng.
lưng chừng tt. Vào khoảng giữa, nửa chừng, nửa
vời: Giếng khơi gầu múc lưng chừng, nếu mà vụng
liệu xin đừng trách đây (cd.) trgt. Do dự, ngần ngừ,
không dứt khoát, hay không có quyết định: Bài viết
có kết luận lưng chừng.

lững chững tt. Chỉ cách đi chưa vững vì đang tập
đi: Thằng bé đi lững chững.
lững lờ tt. xch. lờ lững.
lững thững tt. Chỉ thái độ thong thả khi đi lại: Đi
lững thững dạo mát bên hồ.
lựng tt. Chỉ mùi tỏa ra dễ chịu: Hoa thơm lựng.
lược dt. 1- Đồ dùng có nhiều răng dài và đều dùng
để chải tóc: Hỏi sư mượn lược (tng.) 2- khdg. Mưu
lớn hay kế sách: Chiến lược đgt. 1- Bỏ bớt: Lược đi
những điều gì không cần thiết 2- Khâu tạm cho
thành nếp: Lược ống quần 3- khdg. Dàn xếp để trị:
Kinh lược 4- khdg. Chiếm lấy: Xâm lược.
lược bày đgt. Trình bày sơ lược: Lược bày về tình
hình hiện tại.

lưng lửng trgt. 1- Vơi, chưa đầy đặn: Bụng mới
lưng lửng no.
lưng ong dt. Lưng thon gọn, lưng eo: Những người
thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng, lại khéo
nuôi con (cd.).
lưng vốn dt. Vốn để làm ăn hay buôn bán: Lưng
vốn chỉ có mười đồng, phần để nuôi chồng, phần để
nuôi tôi (cd.).

lược bí dt. Lược mau. Loại lược có răng rất sát với
nhau và mịn: Xưa dùng lược bí để chải chí (chấy).
lược bỏ đgt. Bỏ bớt.
lược dịch đgt. Dịch sang ngôn ngữ khác với ý
chính, không dịch từng chữ: Lược dịch một bài viết
bằng tiếng Anh sang tiếng Việt.

lứng cứng trgt. Không vững chắc, lúng túng, lấn
cấn: Đi đứng lứng cứng, nói lứng cứng. Lứng cứng
chuyện gia đình.

lược đồ dt. Như chữ sơ đồ, bản vẽ sơ lược về những
điểm chính: Lược đồ làm đường.

lừng đgt. Tỏa ra xa, vang ra xa: Danh lừng một cõi.
Hoa lừng mùi thơm.
lừng danh tt. Tên được nhiều người biết đến: Nhà
bác học lừng danh.
lừng khừng tt. Do dự, ngần ngừ, không dứt khoát,
không thiết tha: Không để ý về câu hỏi nên trả lời
lừng khừng.

lược khảo đgt. Khảo sát một cách sơ sài về những
điều chính, không đi sâu vào chi tiết: Lược khảo về
địa lý Việt Nam.
lược mau dt. xch. lược bí.
lược sử dt. Khảo cứu sơ lược hay tóm tắt về lịch sử:
Lược sử cận đại.
lược thao dt. Như chữ thao lược. Khả năng về binh
pháp và chiến lược tt. Người mưu trí và có tài về
quân sự.

lừng lẫy tt. xch. lẫy lừng.
lừng lững tt. 1- To lớn đến đáng sợ: Rặng núi lừng
lững chắn ngang 2- To lớn và di chuyển từ từ: Lừng
lững như voi.

lược thuật đgt. Kể hay trình bày sơ lược hoặc tóm
tắt: Lược thuật về chương trình văn nghệ.
lược thưa dt. Loại lược có răng lớn cách xa nhau:
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi (cd.).
Dùng lược thưa chải tóc rối.

lửng tt. trgt. Nửa chừng, nửa vời, lưng chừng: Tóc
lửng ngang vai. Bỏ lửng công việc đang làm. Đang
nói lại quên lửng điều muốn nói.

lược vấn đgt. Hỏi sơ qua.

lửng dạ tt. Được nửa bụng, chưa no: Ăn mới lửng
dạ lại phải ngừng.

lưới dt. 1- Đồ đan thưa bằng sợi làm thành một tấm
lớn để bắt chim, cá, tôm hay để ngăn chặn: Chim
khôn mắc phải lưới hồng, Ai mà gỡ được đền công
lạng vàng (cd.).Buông phao thả lưới (tng.). Lưới

lửng lơ tt. xch. lơ lửng.
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bóng chuyền, lưới bóng bàn 2- Sự trói buộc về đạo
đức: Lưới trời lồng lộng (tng.) 3- Thoát khỏi sự vây
bắt: Lọt lưới, Tên cướp đã lọt lưới cảnh sát 4- Bẫy:
Tham có tham giàu đâm đầu vào lưới (tng.) 5- Hệ
thống nối kết với nhau như màng nhện: Mạng lưới
truyền thông đgt. Bẫy hay bắt chim, thú, cá tôm
bằng lưới: Chồng chài vợ lưới con câu, thằng rể
đóng đáy con dâu đi mò (cd.).

lườm đgt. Nhìn xéo với vẻ giận dữ và đe dọa: Vợ
nói chồng lườm.
lườm lườm đgt. xch. lườm.
lượm dt. Bó lúa nhỏ đã cắt: Bó lúa lại từng lượm
đgt. Nhặt mỗi chỗ một ít: Lượm bạc cắc.
lượm lặt đgt. xch. lượm.

lưới điện dt. A. Electrical grid. Hệ thống dẫn điện
từ nơi cung cấp tới những người dùng.

lươn dt. Một loại cá có hình thể như con rắn, da
trơn, mắt nhỏ: Ti hí mắt lươn (thng.). Thân lươn bao
quản lấm đầu (K.).

lưới pháp luật dt. Hệ thống pháp luật của một quốc
gia để trừng phạt kẻ phạm luật.
lưới trời dt. Sự trói buộc về đạo đức của trời, vi
phạm sẽ gặp những điều không hay xảy ra (theo
niềm tin) : Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt (tng.)

lươn khươn trgt. Lâu, dai dẳng, lôi thôi, kéo dài
thời giờ: Nói lươn khươn.
lươn lẹo tt. Gian trá, không ngay thẳng: Tính tình
lươn lẹo.
lươn mươn trgt. xch. lươn khươn.

lười tt. Biếng nhác, không chăm chỉ: Ở đời ai cũng
phải làm, chăm thì sung sướng, lười cam chịu hèn
(cd.).

lườn dt. 1- Phần thịt ở cạnh sườn của động vật:
Miếng lườn gà 2- Phần ở hai bên ngực của người:
Đàn ông đóng khố đuôi lươn, đàn bà mặc yếm hở
lườn mới xinh (cd.) 3- Phần hai bên của tàu hay
thuyền: Lườn tàu bị vỡ vì bị tàu lạ đụng.

lười biếng tt. xch. lười: Những người lêu lổng chơi
bời, cũng là lười biếng ta thời tránh xa (cd.).
lưỡi dt. 1- Bộ phận trong miệng dùng để nói, lừa
xương và nếm: Lưỡi mềm lưỡi còn, răng cứng răng
rụng (tng.). Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
(tng.) 2- Cạnh sắc bén của những đồ dùng để cắt,
chặt, chém: Cầm chuôi dại gì cầm lưỡi (tng.).
lưỡi cày dt. Dụng cụ làm ruộng, phần cuối giống
kình cái lưỡi để xắn và bNy đất cho tung lên: Răng
bừa tám cái còn thưa, lưỡi cày tám tấc đã vừa luống
to (cd.).
lưỡi câu dt. Móc thép uốn cong, mũi nhọn có
ngạnh để móc mồi câu cá: Ai biết uốn lưỡi câu cho
vừa miệng cá (tng.).

lượn dt. Làn, đợt: Một lượn sóng đgt. Bay, bơi, hay
di chuyển theo đường vòng: Nước trong cá lượn bên
bờ, hỏi em mấy tuổi mà chưa lấy chồng (cd.).
lượn lờ đgt. Di chuyển qua lại ở một chỗ: Lượn lờ
như cá chuối đứng bóng (tng.).
lương dt. 1- Tiền trả công theo định kỳ cho người
làm: Hàng tháng lãnh lương 2- Thức ăn dự trữ để
nuôi quân: Xe chở lương 3- Áo the, dệt bằng tơ, áo
dài đàn ông thời xưa: Bậu đừng nhỏng nhảnh quần
lãnh áo lương, vải bô bậu mặc cho thường thì thôi
(cd.) 4- Người không theo đạo Công giáo: Bên
lương bên giáo cùng nhau đoàn kết tt. Tốt lành:
Phúc đức từ lương (tng.).

lưỡi gà dt. 1- Bộ phận như hình cái lưỡi mỏng, gắn
trong kèn để khi thổi thì rung mạnh và tạo ra âm
thanh.
lưỡi hái dt. xch. liềm.
lưỡi liềm dt. xch. liềm: Mồng ba câu liêm, mồng
bốn lưỡi liềm, mồng năm liềm giật (cd.).
lưỡi lê dt. Vũ khí giống như dao găm, gắn ở đầu
nòng súng, dùng để đâm.

lương bổng dt. Tiền phát theo định kỳ cho nhân
viên, quan chức, ...: Lương bổng cũng đủ tiêu.
lương dân dt. Dân lành.
lương duyên dt. Tình duyên hạnh phúc và tốt đẹp:
Tới đây cối gạo đã đầy, trước thì giã gạo, sau gầy
lương duyên (cd.).

lưỡi trai dt. Tên một loại mũ, cũng gọi là mũ bóng
chầy: Mũ lưỡi trai.
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lương đống dt. Rường và cột của cái nhà, ý nói
người tài giỏi giúp nước: Trong lang miếu ra tài
lương đống, ngoài biên thùy rạch mũi can tương (Kẻ
sĩ, NCT.).
lương hướng dt. xch. lương bổng: Lương hướng ít
ỏi.
lương hưu dt. Tiền phát theo định kỳ cho nhân
viên, công chức đã nghỉ hưu.

lưỡng phân đgt. Tách làm đôi, từ một tách thành
hai.
lưỡng quyền dt. Hai gò má trên mặt.
lưỡng thê dt. Động vật khi còn nhỏ ở dưới nước,
lớn lên sống trên cạn: Ếch, nhái, cóc là loài lưỡng
thê.
lưỡng tiện tt. Lợi cả hai: Vừa làm vừa chơi thật là
lưỡng tiện.

lương khoán dt. Tiền trả bao luôn công khi xong
việc. Tiền trả công theo kết quả của công việc: Nghề
may được trả tiền theo lương khoán.

lưỡng tính tt. Có hai giới tính hay giống: Đỉa là
loài lưỡng tính.
lưỡng toàn tt. Toàn vẹn đôi đàng.

lương khô dt. Thức ăn lưu trữ ở dạng khô.

lưỡng viện dt. Hai viện là Thượng viện và Hạ viện:
Quốc hội Hoa Kỳ có lưỡng viện.

lương lậu dt. xch. lương bổng.
lương tâm dt. Lòng thành, lòng biết đến lẽ phải hay
đạo lý của con người: Lương tâm nghề nghiệp
(thng.).

lượng dt. Cũng gọi là lượng 1- Đơn vị đo sức nặng,
bằng một phần mười sáu của một cân thời xưa,
tương đương 37.8 gam: Kẻ kia tám lượng người này
nửa cân (tng.) 2- Đơn vị đo sức nặng của kim khí
quý như vàng, bạc hay bạch kim, tương đương 37.5
gam theo quy định: Một lượng vàng có 10 chỉ 3Đơn vị đo sức nặng thông thường, tương đương 100
gam: Một kí-lô có 10 lượng 4- Lòng dung thứ, sự
bao dung: Ở trên nhìn rộng trông xa, có dung kẻ
dưới mới là lượng trên (cd.) 5- Mức hay sức chứa
có thể định được: Tàu chở một lượng dầu rất lớn
đgt. Cân nhắc, đo, tính toán: Khôn thì trong trí
lượng ra, dại thì học lóm người ta bề ngoài (cd.).
lượng cả dt. Dung thứ, rộng rãi, độ lượng: Thưa
rằng lượng cả bao dung, Tấn Dương được thấy mây
rồng có phen (K.).

lương thiện tt. Thật thà, ngay thẳng, không gian
dối: Sống lương thiện.
lương thực dt. Thức ăn: Lương thực hàng ngày.
lương tri dt. Sự hiểu biết điều phải trái, đúng sai về
đạo lý của con người: Dùng lương tri để nhận xét.
lương y dt. Thầy thuốc giỏi.
lường đgt. 1- Đo, đong: Lòng người mới thật hiểm
sâu, chỉ trong gang tấc biết đâu mà lường (cd.) 2Ước chừng, đoán: Không lường trước được tình
trạng sắp tới 3- Lừa gạt: Lường thưng tráo đấu
(tng.).
lường gạt đgt. xch. lừa gạt.

lượng chừng đgt. Ước đoán: Lượng chừng bình
xăng còn một nửa.

lưỡng dt. khdg. 1- Hai: Lưỡng hổ tranh hùng. Nhất
cử lưỡng tiện 2- Nói nước đôi, chần chờ không
quyết định: Nói lưỡng, lưỡng lự.
lưỡng cực tt. Có hai cực: Nam châm lưỡng cực.

lượng giác dt. Môn học về sự tương quan giữa góc
và cạnh của tam giác.

lưỡng diện tt. Có hai mặt.

lượng lực đgt. xch. lượng sức.

lưỡng đảng tt. Có hai đảng phái: Quốc hội lưỡng
đảng.

lượng sức đgt. Ước đoán về khả năng hay sức để
làm việc gì: Lượng sức mình mà khiêng.

lưỡng lự đgt. tt. Do dự, phân vân, ngần ngừ, không
dứt khoát: Một mình lưỡng lự canh chầy, đường xa
nghĩ nỗi sau này mà kinh (K.).

lượng thứ dt. Sự tha thứ: Lượng thứ là một đức tính
đgt. Tha thứ, bỏ qua lỗi lầm: Vì lỡ tay xin bạn hãy
lượng thứ.

lưỡng nan tt. Hai phía đều khó: Tiến thoái lưỡng
nan (thng.).

lượng tình đgt. Vì tình cảm mà tha thứ hay bỏ qua:
Lượng tình bạn tôi bỏ qua vụ này.

lưỡng nghi dt. Chỉ trời và đất.

lượng trên dt. Sự độ lượng của người bề trên:
Lượng trên ví chẳng hững hờ, giao bôi lễ ấy thiếp
chờ đợi chăng (cd.).
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lượng tử dt. A. Quantum. Một đơn vị nhỏ nhất có
thể tách ra được theo tính cách vật lý: Quang tử là
lượng tử của ánh sáng.

lưu động tt. Luôn di chuyển, không ở một chỗ: Ban
nhạc lưu động.
lưu hành đgt. Được đưa đến nhiều nơi: Tiền mới in
được lưu hành trên toàn quốc.

lượng xét đgt. Lấy sự độ lượng mà xét: Xin bà hãy
lượng xét cho.

lưu hoàng dt. A. Sulfur. Cũng gọi là diêm sinh hay
lưu huỳnh, một nguyên tố, màu vàng dễ cháy, mùi
khó ngửi.

lướt đgt. 1- Di chuyển nhanh trên một bề mặt:
Thuyền căng buồm lướt sóng 2- Vượt qua: Cố gắng
lướt qua kỳ thi này tt. Yếu ớt xanh xao: Mặt xanh
lướt như tàu lá trgt. Nhanh chóng, qua loa: Đọc
lướt qua bài viết.

lưu huyết đgt. Để lại máu, chảy máu, đổ máu, ý chỉ
cảnh chiến đấu gây chết chóc: Lưu huyết trên chiến
trường.
lưu huỳnh dt. xch. lưu hoàng.

lướt mướt tt. Ướt đẫm: Mặt lướt mướt nước mắt.

lưu lạc đgt. Trôi dạt nay đây mai đó, chỗ ở không
nhất định: Lưu lạc nơi đất khách.

lướt thướt tt. 1- Dài lê thê: Lướt thướt như áo lễ
sinh (tng.) 2- xch. lướt mướt.

lưu loát tt. Trôi chảy, dễ dàng: Nói năng lưu loát.
lưu luyến đgt. Quyến luyến, thương mến không
muốn xa rời: Chim quyên lưu luyến bụi riềng, vợ thì
thấy đó chạy tiền không ra (cd.).

lượt dt. 1- Một hàng dệt thưa bằng tơ: Quần là áo
lượt (tng.) 2- Lần, hồi, đợt, phen: Năm lần bảy lượt
(thng.) 3- Thứ tự, phiên: Xếp hàng chờ đến lượt để
mua vé 4- Lớp mỏng trên một lớp khác: Trải hai
lượt vải trên giường.

lưu lượng dt. Lượng chảy của một chất lỏng hay
khí qua một nơi trong một thời gian nhất định: Lưu
lượng của sông.
lưu ly dt. Tên một loại đá quý: Chén uống rượu làm
bằng lưu ly: Ngọc lưu ly. Không chùi để vậy lưu ly,
chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu (cd.) tt. Xa nhà, xa
lìa, cảnh trôi nổi đó đây: Rượu lưu ly chơn quỳ tay
rót, Cha mẹ uống rồi, dời gót theo anh (cd.).

lượt là tt. Vải lượt và vải là, ý chỉ ăn mặc sang
trọng đẹp đẽ: Xưa kia em cũng lượt là, bây giờ đói
rách mới ra thân tàn (cd.).
lượt thượt tt. xch. lướt thướt.
lứt dt. Gạo xay qua loa chưa sạch chất cám, chứa
nhiếu chất bổ dưỡng hơn gạo xay kỹ: Gạo lứt còn
đọc là gạo lức: Nấu cơm gạo lứt.

lưu manh tt. Gian dối, lừa đảo: Kẻ lưu manh.
lưu nhân dt. Người bị lưu lạc.
lưu nhiệm đgt. Như lưu nhậm, hết nhiệm vụ nhưng
được giữ lại để làm thêm một thời gian nữa.

lưu dt. 1- Dòng nước, sông: Thượng lưu và hạ lưu
của một con sông 2- Giai cấp, loại, hạng: Chẳng
thơm cũng thể hoa lài, chẳng lịch cũng thể con
người thượng lưu (cd.) đgt. 1- Ở lại, giữ lại: Xin quý
vị lưu lại vài phút 2- Để lại, trữ lại, giữ lại: Trước là
vinh hiển tổ đường, bõ công đèn sách lưu gương đời
đời (cd.) 3- Bị đày đi xa: Anh đi lưu thú Bắc Thành,
để em khô héo như nhành từ bi (cd.).
lưu binh đgt. Để quân lính ở lại: Lưu binh lại để
giữ biên cương.
lưu chuyển đgt. Di chuyển liên tục: Tiền cần được
lưu chuyển để trợ giúp nền kinh tế.

lưu niệm đgt. Giữ lại những kỷ niệm: Món quà lưu
niệm.
lưu tâm đgt. Để ý tới: Lưu tâm về việc giáo dục.
lưu thông dt. đgt. Di chuyển: Sự lưu thông được dễ
dàng.
lưu thú đgt. Bị đày đi đóng hay trấn giữ ở nơi xa
xôi: : Anh đi lưu thú Bắc Thành, để em khô héo như
nhành từ bi (cd.).
lưu trú đgt. Ở tạm nơi nào đó trong một thời gian:
Sinh viên du học lưu trú ở Hoa Kỳ.
lưu truyền đgt. 1- Truyền ra rộng rãi tới nhiều
người, nhiều nơi: Ca dao tục ngữ được lưu truyền
trong nhân gian 2- Để lại cho mai sau: Cuộc chiến
được lưu truyền trong sử sách (cd.).

lưu danh đgt. Để danh tiếng lại: Lưu danh muôn
đời (thng.).
lưu dụng đgt. Giữ lại để dùng.
lưu đày đgt. Bị đày đi xa.

lưu trữ đgt. Cất giữ, chứa: Lưu trữ hồ sơ trong tủ.
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lưu vong tt. Xa quê hương: Chính phủ lưu vong.

chung vườn, gấm nhiễu cùng rương, phượng yêu
thương trĩ (cd.) 4- Dặm, đơn vị do chiều dài thời
xưa, khoảng nửa cây số 5- Đọc tắt của chữ vật lý,
khoa học tự nhiên về vật chất cùng với chuyển động
trong không gian và thời gian.

lưu vực dt. Vùng đất hai bờ sông chính và các
nhánh sông phụ: Lưu vực sông Đồng Nai.
lưu ý đgt. 1- Như chữ lưu tâm, để ý tới: Điều cần
phải lưu ý 2-Kêu gọi sự chú ý: Xin quý vị lưu ý.

lý do dt. Nguyên do, nguyên nhân, điều để giải
thích: Lý do tới trễ là vì xe hư.

lựu dt. Cây nhỏ, còn gọi là thạch lựu, hoa đỏ rực rỡ,
quả hình cầu, vỏ dày trong có nhiều ngăn chứa nhiều
hạt mọng đỏ khi chín: Ở đây anh tính sao ra, sắm
bông hột lựu đặng mà cưới em (cd.).

lý dịch dt. Những người làm việc trong làng thời
Pháp thuộc.
lý giải đgt. Dùng lý lẽ để phân tích hay giải thích
điều gì: Hiện tượng không thể lý giải.

lựu đạn dt. Vũ khí sát thương, ném bằng tay, vỏ
làm bằng kim loại cứng, trong có chứa chất nổ, dùng
để chiến đấu trong khoảng cách ngắn, còn gọi là tạc
đạn, tuy nhiên cũng có những loại lựu đạn không sát
thương như lựu đạn khói, lựu đạn cay.

lý hóa dt. Vật lý và hóa học nói chung.
lý lẽ dt. Những điều làm căn cứ để phân biệt phải
trái, đúng sai: Dùng lý lẽ để khuyên bảo.
lý lịch dt. Lai lịch và nguồn gốc: Khai lý lịch để làm
giấy tờ.

ly dt. 1- Cốc, li, đồ dùng đựng nước uống bằng
thủy tinh hay nhựa: Ly rượu, ly nước mía 2- Một
phần mười của một phân theo đơn vị đo lường chiều
dài thời xưa, khoảng 0.4 mm 3- đgt. khdg. Lìa, rời,
bỏ: Sinh ly tử biệt.

lý luận dt. Phương pháp để phân tích hay biện luận
cho ra lẽ: Người có tài ăn nói là người lý luận giỏi.
lý ngư dt. Cá chép: Cá lý ngư sầu tư biếng lội, chim
phượng hoàng sầu cội biếng bay (cd.).
lý số dt. Khoa bói toán: Khoa tử vi là một loại lý số.

ly biệt đgt. Như chữ biệt ly, xa cách nhau.
ly bôi dt. Chén rượu uống lúc từ biệt: Nhấp chén ly
bôi.
ly dị đgt. Vợ chồng bỏ nhau có luật pháp chấp
thuận: Mất hết tài sản vì ly dị.

lý sự dt. Lý lẽ để bàn luận hay tranh cãi đgt. Dùng
lý lẽ để nói.
lý tài dt. Công việc về tiền bạc, tài chính tt. Rất
tính toán, rất chú trọng đến lợi lộc, vụ lợi: Kẻ lý tài
chỉ thích nói đến tiền.

ly gián đgt. Gây chia rẽ trong một tổ chức nào đó:
Cộng đồng chia rẽ vì bị mắc kế ly gián.

lý thú dt. Hào hứng, thú vị: Một cuộc du ngoạn lý
thú.

ly giáo đgt. Rời bỏ hay ra khỏi một tôn giáo nào:
Người ly giáo.

lý thuyết dt. Hệ thống lý lẽ có suy tính hay lý giải
để giải thích về một hiện tượng hoặc vấn đề gì: Lý
thuyết rất hay nhưng thi hành thì khác với thực tế.

ly hôn đgt. xch. ly dị.
ly hương đgt. tt. Rời xa quê hương.
ly khai đgt. Rời bỏ hay ra khỏi một tổ chức: Ly khai
đảng.
ly kỳ đgt. Lạ, khác thường:

lý tính dt. 1- Tính chất vật lý của một chất gì hay
cái gì: Lý tính của sắt 2- Tính cách của sự lý luận về
điều gì: Dùng lý tính có thể cho biết trước kết quả sẽ
như thế nào.
lý trí dt. Nhận thức có được do sự suy nghĩ: Con
người là sinh vật có lý trí.

ly tán đgt. Rời ra, chia lìa, tản ra nhiều nơi: Gia
đình ly tán vì chiến tranh.
ly tâm đgt. tt. Rời ra khỏi chính giữa: Lực ly tâm.

lý trưởng dt. Người coi về công việc hành chính
trong làng thời Pháp thuộc: Áo cứ tràng làng cứ lý
trưởng (tng.).
lý tưởng dt. Điều tốt đẹp hay mục đích mong muốn
nhưng chưa có: Nền hoà bình thế giới vẫn còn là lý
tưởng của con người tt. Tốt đẹp và toàn hảo trong
tưởng tượng: Xã hội lý tưởng.

lý dt. 1- Lẽ phải: Tình ngay lý gian (tng.) 2- Tên
loại cây leo có hoa màu vàng là hoa thiên lý gọi tắt
là hoa lý: Thiếu chi hoa lý hoa lài, mà anh đi chuộng
hoa khoai cuối mùa (cd.) 3- Tên một loại quả vùng
nhiệt đới trông tương tự như quả thị: Từ đây đào lý
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lỵ dt. Bệnh đường ruột, đi cầu nhiều lần, đau bụng,
phân có dính máu, nói tắt chữ kiết lỵ.
lỵ sở dt. Nơi quan lại làm việc thời xưa: Đến lỵ sở
để khai báo.
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