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LỜI GIỚI THIỆU 

Xin chào mọi người, mình là Triệu Đức Duy, cựu sinh viên đại học Ngoại Thương 

(K50-số đẹp nhé =)) ). Mình bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 2 đại học (không phải 

chuyên ngành) và đã có bằng N2 khoảng 2 năm sau đó vào kì thi 12/2014. Do chủ yếu 

là mình tự học nên trong quá trình học mình đã đúc rút được một số kinh nghiệm học 

tiếng Nhật hữu ích. Mình dành nhiều thời gian để nghiên cứu các cách học sao cho 

nhanh nhất và hiệu quả cao nhất có thể để giúp cho những người học tiếng Nhật 

không phải như một chuyên ngành trong trường đại học, những người đi làm thiếu 

thời gian học và những người lười lười (như mình =)) . 

Kanji và từ vựng là phần mình rất thích học trong tiếng Nhật. Mình nhận thấy việc 

học Kanji thông qua hình ảnh là một cách học khá hay và dễ nhớ, đem lại hiệu quả tốt. 

Tuy nhiên sách dạy Kanji theo cách này không có nhiều, hay nhất là quyển Kanji look 

and learn (KLL) thì lại chỉ có 512 chữ cho trình độ từ N5-N3. Còn các chữ cho trình 

độ cao hơn từ N3-N1 thì không có, trong khi các chữ Kanji lên cao thì càng khó nhớ 

hơn. Thật may mắn là mình tìm được một quyển sách đáp ứng trình độ nâng cao như 

vậy, đó là quyển Kanji Pixtographic (KP), điểm hạn chế của quyển sách này là cách 

trình bày không khoa học được như quyển KLL và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vậy 

nên mình đã chép lại các hình ảnh từ quyển KP và phối hợp ghép các hình ảnh có sẵn 

của quyển KLL với nhau để tạo nên một quyển sách mới, hoàn toàn tiếng Việt với 

cách trình bày gần giống của quyển KLL cho mọi người quen thuộc. Vì có ấn tượng 

tốt với quyển KLL nên mình mạn phép xin lấy tên cho quyển sách mình làm cũng tên 

là Kanji look and learn (N2-N1). 

Do hạn chế về khả năng của bản thân, phần câu khung bên phải có những câu mình 

chưa liên hệ được sát với ảnh cho lắm. Vì đây là quyển sách mình làm miễn phí nên 

nó cũng là quyển sách mở, mình chào đón và rất hoan nghênh các ý kiến chỉnh sửa 

của các bạn. Bất cứ bạn nào có cách nhớ hay hơn câu mình viết thì xin hãy liên hệ với 

facebook mình ở bên dưới để mình sửa lại, mình sẽ ghi credit tên bạn ấy vào cuối sách 

để tên mọi người được xuất hiện ở phần hiệu đính (tất nhiên bạn cũng có thể yêu cầu 

ẩn danh). Mình sẽ sửa và upload bản mới nhất vào một địa chỉ tải cố định để mọi 



người có thể tải các bản đã chỉnh sửa. Nếu càng có nhiều người cho ý kiến, mình tin 

rằng quyển sách sẽ ngày một hay hơn và chính xác hơn. 

Mong muốn của mình là làm sao giúp cho mọi người học chữ Kanji được dễ dàng và 

nhớ lâu. Công sức mình làm 2 quyển sách Kanji này cũng không phải là ít, mình hoàn 

toàn có thể thương mại hóa nó để bán lấy tiền. Tuy nhiên mình nghĩ đến những bạn ở 

miền Nam phải chịu cước phí đắt mua sách, những bạn ở Nhật mình không thế 

chuyển sách đến được, nếu như vậy thì quyển sách chỉ mang lại giá trị tiền bạc cho 

mình nhất thời mà lại hạn chế mong muốn tiến bộ trong tiếng Nhật của bao người 

khác. Vậy nên mình quyết định chia sẻ sách miễn phí, các bạn có thể in ra đọc cho dễ, 

lưu vào tablet hay máy tính đọc, chia sẻ…vv thậm chí in ra bán, miễn làm sao cho nó 

phổ cập đến càng nhiều người học tiếng Nhật càng tốt, nhưng cho dù thế nào cũng xin 

mọi người không thay đổi tên tác giả và mình cũng xin giữ bản quyển quyển sách và 

chỉ upload bản pdf thôi. 

Link facebook của mình:  

https://www.facebook.com/duytrieuftu  

Link down sách update: 

https://app.box.com/s/6jhdkpk19pvnfdazd5lhaa4p8g62ebpw 

 

Ngoài ra mình có viết vài note khác về việc học tiếng Nhật, mời mọi người vào link 

tham khảo thêm: 

 

Học nhớ 100 Kanji trong 2h ? (phần 1):  

http://tinyurl.com/q9sokug 

Quizlet Mobile - Học nhớ 100 Kanji trong 2h ? (phần 2): 

http://tinyurl.com/peuhqct 

Cải thiện khả năng nói tiếng Nhật:  

http://tinyurl.com/nblrg2l 

https://app.box.com/s/6jhdkpk19pvnfdazd5lhaa4p8g62ebpw
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閥 
PHIỆT 

 

1. 閥    phiệt    tài phiệt    batsu 

Những kẻ tài phiệt đánh nhau để giành cái 
cửa 

音: バツ 

 

1 閥 ばつ             PHIỆT   bè đảng; phe cánh 

2 党閥 とうばつ ĐẢNG PHIỆT   Đảng phái; bè cánh . 

3 閥族 ばつぞく PHIỆT TỘC Thị tộc; tập đoàn . 

4 派閥 はばつ             PHÁI PHIỆT bè phái 

5 藩閥 はんばつ PHIÊN PHIỆT sự kết bè phái . 

6 財閥 ざいばつ TÀI PHIỆT đa thần 

7 軍閥 ぐんばつ QUÂN PHIỆT quân phiệt 

8 門閥 もんばつ MÔN PHIỆT nòi giống; dòng dõi; gia thế . 

 

 

乏 
PHẠP 

 

2. 乏    phạp    nghèo, ít    boo 

Ngƣời nghèo giống nhƣ một kẻ cô độc giữa 
đƣờng 

訓: とぼ.しい,  と

も.しい 

音: ボウ 

 

 

1 乏しい とぼしい PHẠP cùng khốn; bần cùng 

2 欠乏 けつぼう KHIẾM PHẠP điêu đứng 

3 窮乏 きゅうぼう CÙNG PHẠP sự cùng khốn; sự túng quẫn; sự khốn 

cùng; sự túng thiếu; sự thiếu thốn; sự túng bấn; khốn cùng; túng thiếu; thiếu thống; 

túng bấn 

4 耐乏 たいぼう NẠI PHẠP sự nghiêm khắc 

5 貧乏 びんぼう BẦN PHẠP bần cùng 

6 貧乏な びんぼうな BẦN PHẠP nghèo 

7 欠乏する けつぼう KHIẾM PHẠP thiếu; thiếu thốn 

8 貧乏人 びんぼうにん BẦN PHẠP NHÂN ngƣời nghèo 

9 貧乏神 びんぼうがみ BẦN PHẠP THẦN thần đói nghèo 
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仰 
NGƯỠNG 

 

3. 仰    ngƣỡng    ngƣỡng mộ    gyoo, koo 

Một ngƣời nghiêng mình ngƣỡng mộ trƣớc 
cái đu quay hiện đại 

 

訓: あお.ぐ,  おお.

せ,  お.っしゃ

る,  おっしゃ.る 

音: ギョウ,  コウ 

 

 

1 仰ぐ あおぐ NGƢỠNG lệ thuộc; phụ thuộc 

2 仰せ おおせ NGƢỠNG lệnh; mệnh lệnh 

3 仰る おっしゃる NGƢỠNG (từ hiếm 

4 信仰 しんこう TÍN NGƢỠNG tín ngƣỡng 

5 大仰 おおぎょう ĐẠI NGƢỠNG phóng đại; cƣờng điệu 

6 仰天 ぎょうてん NGƢỠNG THIÊN sự ngạc nhiên tột độ; sự thất   

kinh 

7 仰山 ぎょうさん NGƢỠNG SAN sự sung túc 

8 景仰 けいこう CẢNH NGƢỠNG sự kính yêu 

9 仰望 ぎょうぼう NGƢỠNG VỌNG sự tôn kính; lòng sùng kính 

10 渇仰 かつごう KHÁT NGƢỠNG sự kính yêu 

 

 

伏 
PHỤC 

 

4. 伏    phục    phục binh, phục kích    fuku 

Con chó nằm phủ phục dƣới chân của ngƣời 

 

訓: ふ.せる,  ふ.す 

音: フク 

 

 

1 伏 ふく PHỤC   stoup 

2 伏す ふす PHỤC   cúi xuống lạy; bái lạy 

3 俯伏  PHỦ PHỤC sự nằm úp sấp 

4 伏兵 ふくへい PHỤC BINH phục binh 

5 伏勢 ふせぜい PHỤC THẾ Sự phục kích . 

6 伏勢 ふくぜい PHỤC THẾ Sự phục kích 

7 圧伏 あっぷく ÁP PHỤC áp đảo 

8 埋伏 まいふく MAI PHỤC mai phục . 

9 伏奏 ふくそう PHỤC TẤU sự hội tụ 

10 伏字 ふせじ PHỤC TỰ dấu sao 

11 屈伏 くっぷく KHUẤT PHỤC mềm 
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傍 
BÀNG  

 

 

5. 傍    bàng    bàng quan    boo 

 

Bàng quang trƣớc cảnh 2 ngƣời lao động 

cực nhọc 
 

訓: かたわ.ら,  わ

き,  おか-,  は

た,  そば 

音: ボウ 

 

 

1 傍 はた BÀNG gần 

2 傍ら かたわら BÀNG bên cạnh; gần sát 

3 傍人 ぼうじん BÀNG NHÂN ngƣời đứng ngoài xem 

4 傍受 ぼうじゅ BÀNG THỤ sự chắn 

5 傍らに かたわらに BÀNG bên 

6 傍注 ぼうちゅう BÀNG CHÖ nƣớc bóng 

7 傍流 ぼうりゅう BÀNG LƢU cành cây 

8 傍目 おかめ BÀNG MỤC con mắt của ngƣời ngoài cuộc 

9 傍系 ぼうけい BÀNG HỆ bàng hệ; mối thân thuộc họ hàng 

10 傍線 ぼうせん BÀNG TUYẾN đƣờng gạch dƣới 

 

 

備 
BỊ  

6. 備    bị    trang bị, phòng bị, thiết bị    

bi 

 
Đƣợc trang bị tốt, có thêm 2 ngƣời cổ vũ, 

nhất định anh ấy sẽ nhảy qua rào 

訓: そな.える,  そ

な.わる,  つぶさ.に 

音: ビ 

 

 

1 備え そなえ BỊ sự soạn 

2 備に つぶさに BỊ hoàn toàn 

3 不備 ふび BẤT BỊ không hoàn chỉnh; không vẹn toàn 

4 予備 よび DƢ BỊ dự bị 

5 備付  BỊ PHÓ sự trang bị 

6 充備  SUNG BỊ sự hoàn thành 

7 全備 ぜんび TOÀN BỊ tính chất hoàn toàn 

8 具備 ぐび CỤ BỊ sự cúng vốn cho 

9 備品 びひん BỊ PHẨM đồ đạc và đồ dùng trong nhà 

10 守備 しゅび THỦ BỊ sự bảo vệ; sự chấn thủ; sự trấn giữ; 

bảo vệ . 

11 完備 かんび HOÀN BỊ hoàn bị . 

12 常備 じょうび THƢỜNG BỊ sự đứng; thế đứng 
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兆 
TRIỆU 

 

 

 

7. 兆    triệu    triệu chứng, triệu triệu 

 

Nhảy nhót hát hò liên tục là triệu chứng 

của bệnh điên 
 

訓: きざ.す,  きざ.

し 

音: チョウ 

 

 

1 兆 きざし TRIỆU triệu chứng; điềm báo; dấu hiệu 

2 兆 ちょう TRIỆU nghìn tỷ . 

3 兆し きざし TRIỆU dấu hiệu; điềm báo 

4 兆す きざす TRIỆU cảm thấy có điềm báo; báo hiệu 

5 兆候 ちょうこう TRIỆU HẬU triệu chứng; dấu hiệu 

6 億兆 おくちょう ỨC TRIỆU mọi ngƣời; nhân dân 

7 凶兆 きょうちょう HUNG TRIỆU sự hợp tác 

8 前兆 ぜんちょう TIỀN TRIỆU điềm 

9 吆兆 きっちょう CÁT TRIỆU điềm lành; may; may mắn 

10 兆民 ちょうみん TRIỆU DÂN ngƣời thành phố 

11 衰兆  SUY TRIỆU chim ở nƣớc (mòng két 

12 不吆の兆有り ふきつのちょうあり BẤT CÁT TRIỆU 

HỮU có triệu chứng ốm . 

 

 

克 
KHẮC 

 

 

 

8. 克    khắc    khắc phục    koku 

 

Con quỳ lạy trƣớc thánh giá của chúa, xin hãy 

khắc phục những khó khăn mà con đang gặp phải 

訓: か.つ 

音: コク 

 

 

1 克己 こっき KHẮC KỈ khắc kỵ 

2 克復 こくふく KHẮC PHỤC sự hoàn lại 

3 克明 こくめい KHẮC MINH chi tiết; cụ thể 

4 克服 こくふく KHẮC PHỤC sự khắc phục; sự chinh phục; khắc 

phục; chinh phục 

5 相克 そうこく TƢƠNG KHẮC sự cạnh tranh 

6 超克 ちょうこく SIÊU KHẮC sự khắc phục; sự vƣợt qua (khó khăn) . 

7 打ち克つ うちかつ ĐẢ KHẮC thắng 

8 克服する こくふく KHẮC PHỤC khắc phục 

9 困難克服 こんなんこくふく KHỐN NAN KHẮC PHỤC khắc 

phục khó khăn . 

10 山を克服する やまをこくふくする SAN KHẮC PHỤC

 vƣợt qua núi . 
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11 困難を克服する こんなんをこくふくする KHỐN NAN KHẮC 

PHỤC vƣợt khó khăn . 

 

 

刈 
NGẢI 

 

 

 

9. 刈    ngải    cắt cỏ     

 

Mang kéo, mang dao đi cắt cỏ 

訓: か.る 

音: ガイ,  カイ 

 

 

1 刈 かり NGẢI sự cắt 

2 刈る かる NGẢI gặt; cắt; tỉa 

3 刈入 かりいり NGẢI NHẬP việc gặt 

4 下刈り したがり HẠ NGẢI sự nhổ cỏ; sự giẫy cỏ; sự làm 

cỏ 

5 刈り手 かりしゅ NGẢI THỦ thợ cắt 

6 刈除 かりじょ NGẢI TRỪ việc dời đi 

7 刈り株 かりかぶ NGẢI CHU gốc rạ 

8 刈り根 かりね NGẢI CĂN gốc rạ 

9 稲刈り いねかり ĐẠO NGẢI sự gặt lúa; sự thu hoạch; mùa 

gặt; mùa thu hoạch 

10 刈り上げ かりあげ NGẢI THƢỢNG tông ót; hớt tóc gáy; hớt 

tóc; cắt tóc . 

 

 

刺 
THÍCH 

 

 

 

10. 刺    thích, thứ    thích khách    shi 

 

Thích khách sử dụng đao và gậy gai nhọn 

để giết ngƣời 

訓: さ.す,  さ.さ

る,  さ.し,  さ

し,  とげ 

音: シ 

 

 

1 刺 とげ THỨ gai 

2 刺々 とげ々 THỨ sự làm phát cáu 

3 刺し さし THỨ bãi cát 

4 刺す さす THỨ cắn (muỗi); hút (máu); chích 

5 人刺 じんさし NHÂN THỨ thịt ngƣời . 

6 刺傷 ししょう THỨ THƢƠNG sự đâm bằng dao găm; vết 

thƣơng đâm bằng dao găm 

7 刺刺 とげとげ THỨ THỨ sự làm phát cáu 

8 名刺 めいし DANH THỨ danh thiếp . 
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9 刺実 しかく THỨ KHÁCH kẻ ám sát 

10 刺さる ささる THỨ mắc; hóc 

11 刺戟 しげき THỨ KÍCH sự kích thích; tác dụng kích khích 

12 刺激 しげき THỨ KÍCH sự kích thích; kích thích 

 

 

励 
LỆ 

 

 

 

11. 励    lệ    khích lệ    rei 

Chính phủ khích lệ ngƣời dân cày đất làm 

ruộng 

訓: はげ.む,  はげ.

ます 

音: レイ 

 

 

1 励み はげみ LỆ sự kích thích; tác dụng kích khích 

2 励む はげむ LỆ cố gắng; phấn đấu 

3 勉励 べんれい MIỄN LỆ sự siêng năng 

4 奨励 しょうれい TƢỞNG LỆ sự động viên; sự khích lệ; sự khuyến 

khích . 

5 励弧               LỆ HỒ    sự kích thích 

6 励まし はげまし LỆ sự kích thích 

7 励ます はげます LỆ cổ vũ; làm phấn khởi; khích lệ; động 

viên 

8 激励 げきれい KÍCH LỆ sự động viên; sự cổ vũ; sự khích lệ; sự 

khuyến khích; động viên; cổ vũ; khích lệ; khích lệ; khuyến khích; động viên 

9 督励 とくれい ĐỐC LỆ sự cổ vũ; sự khuyến khích 

10 励磁 れいじ LỆ TỪ sự kích thích 

 

 

勲 
HUÂN  

 

 

12. 勲    huân    huân chƣơng, huân công    

kun 

 

Trao huân chƣơng cho ngƣời đã cứu xe ô 

tô đang cháy 

訓: いさお 

音: クン 

 

 

1 偉勲 いくん VĨ HUÂN thành công vĩ đại; thành tích vĩ đại 

2 勲功 くんこう HUÂN CÔNG sự ban chức tƣớc; sự phong sắc 

3 殊勲 しゅくん THÙ HUÂN hành động đáng khen; hành động đáng 

tuyên dƣơng . 

4 勲章 くんしょう HUÂN CHƢƠNG huân chƣơng 

5 勲記 くんき HUÂN KÍ văn kiện chính thức; văn thƣ công 
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卑 
TI 

 

 

 

13. 卑    ti    thấp kém, ti tiện, tự ti    hi 

 

Con quỷ mặt vuông làm cho con ngƣời trở 

nên ti tiện 

訓: いや.しい,  い

や.しむ,  いや.しめ

る 

音: ヒ 

 

 

1 下卑 げび HẠ TI thông thƣờng 

2 卑下 ひげ TI HẠ sự tự hạ mình 

3 卑俗 ひぞく TI TỤC hạ lƣu; tục tĩu; thô tục 

4 卑务 ひれつ TI LIỆT bỉ ổi; hèn hạ 

5 卑小 ひしょう TI TIỂU Nhỏ nhặt; vụn vặt; tiểu tiết . 

6 卑屈 ひくつ TI KHUẤT bỉ ổi; khom lƣng quì gối; thấp hèn; 

không có tiền đồ 

7 卑属 ひぞく TI CHÖC thô tục . 

8 卑怯 ひきょう TI KHIẾP bần tiện 

9 卑しい いやしい TI ti tiện; khinh bỉ; hạ cấp 

10 卑しみ いやしみ TI sự coi khinh 

11 卑しむ いやしむ TI khinh miệt; coi thƣờng 

12 卑湿  TI THẤP vỏ 

13 卑猥 ひわい TI ỔI sự tục tĩu 

 

 

唐 
ĐƯỜNG 

 

 

 

14. 唐    đƣờng    nhà Đƣờng, Trung quốc    

too 

 
Nhà Đƣờng của Trung Quốc đã ra tay mở 

rộng bờ cõi 

訓: から 

音: トウ 

 

 

1 唐 とう ĐƢỜNG nhà Đƣờng; đời Đƣờng 

2 唐人 とうじん ĐƢỜNG NHÂN Trung quốc 

3 入唐 にっとう NHẬP ĐƢỜNG Sang nƣớc Đƣờng (Trung 

Quốc) . 

4 唐土 とうど ĐƢỜNG THỔ đất nhà Đƣờng (Trung quốc) . 

5 唐手 とうしゅ ĐƢỜNG THỦ môn võ caratê 

6 唐朝 とうちょう ĐƢỜNG TRIÊU triều nhà Đƣờng . 

7 唐本 とうほん ĐƢỜNG BỔN sách từ thời nhà Đƣờng . 

8 唐松 からまつ ĐƢỜNG TÙNG Cây lạc diệp tùng; cây thông 

rụng lá . 

9 唐様 からよう ĐƢỜNG DẠNG kiểu Trung Quốc (đời Đƣờng) . 

10 唐檜 とうひ ĐƢỜNG CỐI Cây gỗ vân sam . 
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唱 
XƯỚNG  

 

 

15. 唱    xƣớng    đề xƣớng    shoo 

 

Rất nhiều ngƣời lên tiếng đề xƣớng những 

chính sách để đổi mới đất nƣớc 

訓: とな.える 

音: ショウ 

 

 

1 主唱 しゅしょう CHỦ XƢỚNG chủ trƣơng; đề xƣớng . 

2 伝唱 でんしょう TRUYỀN XƢỚNG Truyền thống . 

3 低唱 ていしょう ĐÊ XƢỚNG humbug 

4 吅唱 がっしょう ◆ đồng ca ◆ hợp ca ☆ n ◆ hợp xƣớng; sự hợp 

xƣớng ※ 混｢男／女｣声吅唱:dàn hợp xƣớng hỗn hợp (nam/nữ). ※ 吅唱隊

｢団:dàn hợp xƣớng ※ この歌を吅唱しよう。:Chúng ta hãy cùng hát bài hát này.

 HỢP XƢỚNG xƣớng hoạ . 

5 唱名 うためい XƢỚNG DANH xƣớng danh . 

6 吟唱 ぎんしょう NGÂM XƢỚNG sự kể lại 

7 奉唱 ほうしょう PHỤNG XƢỚNG nghệ thuật của ca sự 

8 唱導 しょうどう XƢỚNG ĐẠO sự lânh đạo 

9 復唱 ふくしょう PHỤC XƢỚNG sự kể lại 

10 唱える となえる XƢỚNG tụng 

11 愛唱 あいしょう ÁI XƢỚNG sự thích ca hát 

12 提唱 ていしょう ĐỀ XƢỚNG sự đề xƣớng 

 

 

嚇 
HÁCH 

 

 

 

16. 嚇    hách    nạt nộ, hách dịch    kaku 

 
Sự hách dịch của quan tham nhƣ đang 

nƣớng dân đen trên đống lửa, ai cũng buông 

lời oán thán 

訓: おど.す 

音: カク 

 

 

1 嚇々  HÁCH sáng chói 

2 嚇嚇 かくかく HÁCH HÁCH rực rỡ; xán lạn; sáng lạng; nổi nhƣ cồn 

3 威嚇 いかく UY HÁCH dọa dẫm; đe dọa; hăm dọa 

4 嚇怒 かくど HÁCH NỘ giận dữ 

5 恐嚇  KHỦNG HÁCH sự đe doạ 

6 脅嚇  HIẾP HÁCH sự đe doạ 

7 威嚇する いかく UY HÁCH dọa dẫm; đe dọa; hăm dọa 

8 威嚇的 いかくてき UY HÁCH ĐÍCH sự đe doạ 
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坂 
PHẢN  

 

 

17. 坂    phản    cái dốc    han 

 

Trồng cây ở đất dốc là phản khoa học 

訓: さか 

音: ハン 

 

 

1 坂 さか PHẢN cái dốc 

2 下坂 しもさか HẠ PHẢN dốc xuống 

3 上り坂 のぼりざか THƢỢNG PHẢN đƣờng dốc 

4 下り坂 くだりざか HẠ PHẢN dốc xuống; con dốc; đoạn dốc 

5 坂道 さかみち PHẢN ĐẠO đƣờng đèo; đƣờng dốc; con dốc 

6 急な坂 きゅうなさか CẤP PHẢN con dốc hiểm trở; con 

dốc nguy hiểm; dốc hiểm trở; dốc nguy hiểm; dốc cao 

7 坂を下がる さかをさがる PHẢN HẠ xuống dốc . 

8 坂を上げる さかをあげる PHẢN THƢỢNG lên dốc . 

9 坂を下げる さかをさげる PHẢN HẠ đổ dốc . 

 

 

坊 
PHƯỜNG 

 

 

 

18. 坊    phƣờng    phƣờng    boo, bo 

 
Thằng con trai tôi là phƣờng ăn chơi, suốt 

ngày xách đồ nhằm hƣớng Đông mà đi chơi 

音: ボウ,  ボッ  

1     坊や ぼうや PHƢỜNG con trai 

2 坊主 この悪ガキ［わんぱく坊主］、走り回るのをやめろ:"Đừng 

chạy nữa! thằng quỷ nhỏ" ※ 始末に負えないやんちゃ坊主である:Một thằng bé 

nghịch ngợm bƣớng bỉnh khó bảo. ※ Ghi chú: cách gọi yêu con trai

 PHƢỜNG CHỦ hòa thƣợng; tăng lữ 

3 坊主 ぼうず PHƢỜNG CHỦ cu tí 

4 僧坊 そうぼう TĂNG PHƢỜNG thầy chùa 

5 凸坊 でこぼう ĐỘT PHƢỜNG thằng bé tinh quái; thằng bé 

tinh nghịch . 

6 寝坊 ねぼう TẨM PHƢỜNG việc ngủ dậy muộn 

7 坊さん ぼうさん PHƢỜNG hòa thƣợng 

8 泥坊 どろぼう NÊ PHƢỜNG kẻ trộm 

9 お坊さん おぼうさん PHƢỜNG ông sƣ; nhà sƣ 
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坑 
KHANH 

 

 

 

19. 坑    khanh    hố đào    koo 

 

Bên cạnh cái hố miệng hầm mỏ ngƣời ta trồng 

một cái cây 

音: コウ  

1 坑儒 こうじゅ KHANH NHO việc chôn sống những ngƣời 

theo Nho học (thời Tần thủy Hoàng) . 

2 坑内 こうない KHANH NỘI bằng lời nói 

3 坑口 こうこう KHANH KHẨU Cửa lò; cửa hầm 

4 坑夫 こうふ KHANH PHU thợ mỏ 

5 廃坑 はいこう PHẾ KHANH mỏ bỏ hoang 

6 炭坑 たんこう THÁN KHANH mỏ than 

7 縦坑 たてこう TÖNG KHANH cán (giáo 

8 坑道 こうどう KHANH ĐẠO đƣờng hầm; đƣờng ống xuyên 

phía dƣới mỏ hay núi 

9 鉱坑 こうあな KHOÁNG KHANH cán (giáo 

 

 

垂 
THÙY  

 

 

20. 垂    thùy    rủ xuống    sui 

 

Ngƣời ta phơi 2 cái khăn mặt rủ xuống 

訓: た.れる,  た.ら

す,  た.れ,  -た.

れ,  なんなんと.す 

音: スイ 

 

 

1 垂れ たれ THÙY sự treo 

2 下垂 かすい HẠ THÙY cúi xuống; rũ xuống 

3 前垂 まえだれ TIỀN THÙY cái tạp dề 

4 垂幕 たれまく THÙY MẠC màn cửa 

5 垂らす たらす THÙY để chảy nhỏ giọt; làm tràn; làm đổ; 

đánh đổ 

6 垂れる たれる THÙY chảy nhỏ giọt; chảy chầm chậm; rỉ ra; 

trĩu xuống 

7 懸垂 けんすい HUYỀN THÙY sự buông ngƣời xuống rồi nâng 

ngƣời lên trong tập xà đơn 

8 垂教 しできょう THÙY GIÁO sự cung cấp tin tức; sự thông tin 

9 垂木 たるき THÙY MỘC raftsman 

10 垂涎 すいぜん THÙY TIÊN sự thèm muốn 

11 垂準 しでじゅん THÙY CHUẨN quả dọi 

 

 



 

11 

 

域 
VỰC  

 

 

21. 域    vực    khu vực, lĩnh vực    iki 

 

Ngƣời ta đang mang giấy bút đi điều tra số 

lƣợng cây có trong khu vực 

音: イキ  

1 域 いき VỰC vực . 

2 区域 くいき KHU VỰC địa hạt 

3 地域 ちいき ĐỊA VỰC cõi 

4 境域 きょういき CẢNH VỰC đƣờng biên giới 

5 変域 へんいき BIẾN VỰC đất đai tài sản 

6 大域 たいいき ĐẠI VỰC (địa lý 

7 帯域 たいいき ĐỚI VỰC (địa lý 

8 戦域 せんいき CHIẾN VỰC chiến trƣờng 

9 極域 きょく ち CỰC VỰC vùng cực 

 

 

堀 
QUẬT 

 

 

 

22. 堀    quật    mƣơng 

 

Con ngƣời đào một cái mƣơng để cứu cái 

cây đang chết khô 

訓: ほり 

音: クツ 

 

 

1 堀 ほり QUẬT hào (vây quanh thanh trì...); kênh đào 

2 堀割 ほりわり QUẬT CÁT kênh; sông đào; mƣơng; hào . 

3 外堀 そとぼり NGOẠI QUẬT hào bên ngoài thành . 

4 堀川 ほりかわ QUẬT XUYÊN kênh; sông đào 

5 堀江 ほりえ QUẬT GIANG kênh 

6 堀割り ほりわり QUẬT CÁT kênh 

7 釣堀 つりぼり ĐIẾU QUẬT ao cá . 

8 釣り堀 つりぼり ĐIẾU QUẬT ao câu cá . 

9 堀り抜く ほりりぬく QUẬT BẠT đào 

10 堀り鼠 ほりりねずみ QUẬT THỬ chuột túi 
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堤 
ĐÊ  

 

23. 堤    đê    đê điều    tei 

 

Nhớ thời còn trẻ, chúng tôi hay chạy trên con 

đê trồng cây đầu đầu làng vào lúc mặt trời buổi 
chiều tà 

訓: つつみ 

音: テイ 

 

 

1 堤 つつみ ĐÊ bờ đê 

2 堰堤 えんてい YỂN ĐÊ đê 

3 堤燈 ちょうちん ĐÊ ĐĂNG đèn lồng . 

4 突堤 とってい ĐỘT ĐÊ Đê tránh sóng; đê chắn sóng 

5 築堤 ちくてい TRÖC ĐÊ đê; đƣờng đắp cao 

6 堤防 ていぼう ĐÊ PHÕNG đê điều 

7 防波堤 ぼうはてい PHÕNG BA ĐÊ đê ngăn sóng; đê chắn 

sóng 

8 堤防をつくる ていぼうをつくる ĐÊ PHÕNG đắp đê . 

 

 

塀 
BIÊN 

 

 

 

24. 塀  Biên  hàng rào    hei 

 

Ngƣời ta tạo một cái hàng rào trƣớc mƣơng 

nƣớc để bảo vệ cái cây 

音: ヘイ,  ベイ  

1 塀 へい BIÊN tƣờng; vách; tƣờng vây quanh 

2 土塀 どべい THỔ BIÊN tƣờng bằng đất . 

3 板塀 いたべい BẢN BIÊN hàng rào; lan can tàu 

4 石塀 いしべい THẠCH BIÊN tƣờng bằng đá 

 

 

塔 
THẬP  

 

 

25. 塔    tháp    tòa tháp    too 

 
Lấy tay xếp mấy cái bát chồng lên nhau để 

tạo một tòa tháp nhỏ 

音: トウ  

1 塔 とう THÁP đài 

2 仏塔 ぶっとう PHẬT THÁP Chùa . 

3 先塔 さきとう TIÊN THÁP đƣờng xoắn ốc 

4 堂塔 どうとう ĐƢỜNG THÁP đến 



 

13 

 

5 塔婆 とうば THÁP BÀ tháp chứa hài cốt một vị sƣ . 

6 宝塔 ほうとう BẢO THÁP bảo tháp . 

7 尖塔 せんとう TIÊM THÁP đƣờng xoắn ốc 

8 鉄塔 てっとう THIẾT THÁP tháp sắt 

9 司令塔 しれいとう TI LỆNH THÁP đài hƣớng dẫn máy bay 

lên xuống 

10 信号塔 しんごうとう TÍN HÀO THÁP tháp tín hiệu . 

 

 

塾 
THỤC 

 

 

 

26. 塾    thục    tƣ thục    juku 

 
Cha mẹ làm việc vất vả mong đƣa con vào 

trƣờng tƣ thục để học 

音: ジュク  

1 塾 じゅく THỤC trƣờng tƣ thục . 

2 入塾 にゅうじゅく NHẬP THỤC sự nhập học trƣờng tƣ . 

3 塾生 じゅくせい THỤC SANH học sinh trƣờng tƣ thục . 

4 私塾 しじゅく TƢ THỤC tƣ thục 

5 学習塾 がくしゅうじゅく HỌC TẬP THỤC trƣờng bổ túc; 

trƣờng tƣ; trƣờng luyện thi 

 

 

墓 
MỘ 

 

 

 

27. 墓    mộ    ngôi mộ    bo 

 

Hai ngƣời ngồi trƣớc quan tài, đóng một 

cây thập tự lên trƣớc mộ của ngƣời đã 

khuất 

訓: はか 

音: ボ 

 

 

1 墓 はか MỘ mả 

2 墓地 はかち MỘ ĐỊA Nghĩa địa; bãi tha ma 

3 墓地 ぼち MỘ ĐỊA mộ địa 

4 墓場 はかば MỘ TRÀNG Nghĩa địa; bãi tha ma . 

5 墳墓 ふんぼ PHẦN MỘ phần mộ; mộ 

6 展墓 てんぼ TRIỂN MỘ sự tảo mộ; sự viếng mộ . 

7 墓所 はかどころ MỘ SỞ nghĩa địa 

8 墓標 ぼひょう MỘ TIÊU bia mộ; mộ chí . 

9 墓石 ぼせき MỘ THẠCH bia mộ; mộ chí . 

10 墓碑 ぼひ MỘ BI bia mộ; mộ chí . 

11 墓穴 ぼけつ MỘ HUYỆT huyệt 
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12 墓参り はかまいり MỘ THAM tảo mộ; đắp mộ 

13 墓表 ぼひょう MỘ BIỂU bia 

 

 

奉 
PHỤNG 

 

 

28. 奉    phụng    phụng dƣỡng, cung 

phụng    hoo, bu 

 

Cha xứ chắp tay trƣớc ngực, đeo thánh giá 

nguyện trung thành phụng sự chúa 

訓: たてまつ.

る,  まつ.る,  ほう.

ずる 

音: ホウ,  ブ 

 

 

1 奉る たてまつる PHỤNG mời; biếu; tôn trọng 

2 奉仕 ほうし PHỤNG SĨ sự phục vụ; sự lao động . 

3 奉伺 ほうし PHỤNG TÝ sự hỏi thăm sức khoẻ; sự vấn an . 

4 信奉 しんぽう TÍN PHỤNG trung thành lòng tin . 

5 奉公 ほうこう PHỤNG CÔNG sự làm công 

6 奉加 ほうが PHỤNG GIA sự tặng 

7 奉呈 ほうてい PHỤNG TRÌNH sự cống hiến 

8 奉唱 ほうしょう PHỤNG XƢỚNG nghệ thuật của ca sự 

9 奉安 ほうあん PHỤNG AN cất giữ coi nhƣ là thiêng liêng 

10 奉幣 ほうへい PHỤNG TỆ pháo 

11 奉じる ほうじる PHỤNG vâng lời nghe lời 

 

 

奪     
ĐOẠT 

 

 

 

29. 奪    đoạt    chiếm đoạt    datsu 

 

Kẻ cƣớp mang sung đi cƣớp vịt của ngƣời 

nông dân 

訓: うば.う 

音: ダツ 

 

 

1 奪う うばう ĐOẠT cƣớp 

2 争奪 そうだつ TRANH ĐOẠT cuộc chiến tranh; trận chiến 

đấu; sự đấu tranh 

3 侵奪  XÂM ĐOẠT sự lấn chiếm 

4 剥奪 はくだつ BÁC ĐOẠT sự mất 

5 収奪 しゅうだつ THU ĐOẠT sự khai thác 

6 奪取 だっしゅ ĐOẠT THỦ sự lấn chiếm 

7 奪回 だっかい ĐOẠT HỒI sự lấy lại; đoạt lại 

8 強奪 ごうだつ CƢỜNG ĐOẠT sự cƣớp; sự cƣớp bóc; sự cƣớp 

phá 

9 奪掠 だつりゃく ĐOẠT LƢỢC sự cƣớp bóc 

10 掠奪 りゃくだつ LƢỢC ĐOẠT sự cƣớp bóc 
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11 奪格 だつかく ĐOẠT CÁCH cách công cụ 

12 横奪 よこだつ HOÀNH ĐOẠT sự lạm tiêu 

13 奪略 だつりゃく ĐOẠT LƢỢC sự cƣớp bóc 

14 略奪 りゃくだつ LƢỢC ĐOẠT sự cƣớp phá; sự cƣớp bóc; sự tƣớc 

đoạt; sự ăn cƣớp 

 

奮 
PHẤN  

 

 

30. 奮    phấn    hƣng phấn, phấn đấu    fun 

 

Bắt đƣợc con vịt trời gãy cánh nằm trên 
ruộng lúa, ngƣời nông dân vô cùng hƣng 

phấn 

訓: ふる.う 

音: フン 

 

 

1 奮う ふるう PHẤN cổ vũ; phấn chấn lên 

2 亢奮 こうふん KHÁNG PHẤN sự kích thích 

3 奮って ふるって PHẤN cố gắng; tích cực; hăng hái 

4 感奮 かんぷん CẢM PHẤN đầy cảm hứng 

5 奮戦 ふんせん PHẤN CHIẾN suối nƣớc 

6 昂奮 こうふん NGANG PHẤN sự kích thích 

7 奮激  PHẤN KÍCH hiệu kèn đánh thức 

8 奮然 ふんぜん PHẤN NHIÊN sự kiên quyết 

9 発奮 はっぷん PHÁT PHẤN đầy cảm hứng 

10 奮発 ふんぱつ PHẤN PHÁT sự cố gắng hết sức; sự hào phóng 

11 興奮 こうふん HƢNG PHẤN sự hƣng phấn; sự kích động; sự hào 

hứng; sự phấn khích; hƣng phấn; kích động; hào hứng; phấn khích 

12 奮起 ふんき PHẤN KHỞI sự kích thích; sự khích động 

13 奮迅 ふんじん PHẤN TẤN sự lao tới phía trƣớc một cách mãnh 

liệt . 

 

 

奴 
NÔ 

 

 

 

31. 奴    nô    nô lệ, nô dịch    do 

 

Những ngƣời phụ nữ bị áp bức và trở thành 
nô lệ trong gia đình ngƣời đàn ông vũ phu 

訓: やつ,  やっこ 

音: ド 

 

 

1 奴 やつ NÔ gã ấy; thằng ấy; thằng cha 

2 其奴 そいつ KÌ NÔ ngƣời đó; anh chàng đó; gã đó; ngƣời đồng 

nghiệp đó 

3 匈奴 きょうど HUNG NÔ Hung Nô 

4 奴婢 ぬひ NÔ TÌ Nàng hầu; nữ tỳ 
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5 彼奴 あいつ BỈ NÔ anh ta; cô ta; thằng cha ấy; tên ấy; thằng ấy; 

gã ấy; mụ ấy; lão ấy 

6 奴さん やっこさん NÔ dây 

7 奴等 やつら NÔ ĐẲNG chúng nó 

 

 

妄 

VỌNG  

 

32. 妄    vọng    sằng, càn, vô căn cứ    moo, 

boo 

 

Ngƣời phụ nữ không biết làm sao trƣớc những 
lời buộc tôi vô căn cứ của ngƣời chồng đang 

ngồi  

訓: みだ.りに 

音: モウ,  ボウ 

 

 

1 妄信 ぼうしん VỌNG TÍN tính cả tin; tính nhẹ dạ . 

2 妄動 もうどう VỌNG ĐỘNG sự nổi dậy 

3 妄想 もうそう VỌNG TƢỞNG hƣ ảo 

4 妄りに みだりに VỌNG chuyên quyền 

5 妄挙 ぼうきょ VỌNG CỬ sự dữ dội 

6 妄用  VỌNG DỤNG sự dùng sai 

7 虚妄 きょもう HƢ VỌNG sự sai lầm; điều sai lầm 

8 妄語 もうご VỌNG NGỮ sự nói dối 

9 妄説  VỌNG THUYẾT ảo tƣởng; sự sai lầm; ý kiến sai lầm 

 

 

妥 
THỎA 

 

 

 

33. 妥    thỏa    thỏa hiệp    da 

 
Đƣa tay ra mang ý thỏa hiệp với vợ về tiền 

tiêu hàng tháng 

音: ダ  

1 妥協 だきょう THỎA HIỆP sự thỏa hiệp 

2 妥当 だとう THỎA ĐƢƠNG hợp lý; đúng đắn; thích đáng 

3 妥結 だけつ THỎA KẾT sự thỏa thuận; kết luận 

4 妥協する だきょうする THỎA HIỆP thỏa hợp 

5 妥協する だきょう THỎA HIỆP thỏa hiệp 

6 妥協案 だきょうあん THỎA HIỆP ÁN bản thỏa hiệp 

7 妥当性 だとうせい THỎA ĐƢƠNG TÍNH giá trị pháp lý; 

hiệu lực; tính chất hợp lệ 

8 妥協関税率 だきょうかんぜいりつ THỎA HIỆP QUAN THUẾ 

SUẤT suất thuế thỏa hiệp . 
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姻 
NHÂN 

 

 

 

34. 姻    nhân    hôn nhân    in 

 

Hôn nhân nhƣ nhà tù ngƣời phụ nữ đã nhốt 

ngƣời đàn ông ở bên trong 

音: イン  

1 婚姻 こんいん HÔN NHÂN hôn nhân . 

2 姻戚 いんせき NHÂN THÍCH mối quan hệ 

3 姻族 いんぞく NHÂN TỘC gia đình nhà bên vợ (chồng) 

4 婚姻届 こんいんとどけ HÔN NHÂN GIỚI giấy hôn thú 

5 婚姻する こんいん HÔN NHÂN kết hôn . 

6 婚姻法 こんいんほう HÔN NHÂN PHÁP luật hôn nhân . 

 

 

威 
UY 

 

 

 

35. 威    uy    uy nghi, uy nghiêm    I 

 

Ngƣời vợ quyền uy cầm gậy dạy dỗ chồng 

訓: おど.す,  おど.

し,  おど.かす 

音: イ 

 

 

1 威令 いれい UY LỆNH uy quyền 

2 威信 いしん UY TÍN thần thế 

3 威光 いこう UY QUANG khả năng 

4 威力 いりょく UY LỰC bề thế 

5 威勢 いせい UY THẾ uy lực; uy thế; thế lực; sôi nổi 

6 勢威 せいい THẾ UY thác nƣớc 

7 威厳 いげん UY NGHIÊM oai nghiêm 

8 威喝 いかつ UY HÁT sự đe doạ 

9 威嚇 いかく UY HÁCH dọa dẫm; đe dọa; hăm dọa 

10 国威 こくい QUỐC UY Vinh quang quốc gia; niềm tự hào của 

đất nƣớc; quốc uy 

11 威圧 いあつ UY ÁP sự ép buộc; tình trạng bị ép buộc 

12 天威 てんい THIÊN UY quyền uy của vua . 
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娯 
NGU 

 

 

 

36. 娯    ngu    vui chơi, ngu lạc    go 

 

Ở bên 2 ngƣời phụ nữ một lúc, quả là đỉnh 

cao của sự ngu lạc, vui thú 

音: ゴ  

1 娯楽 ごらく NGU LẠC du hý 

2 娯楽場 ごらくじょう NGU LẠC TRÀNG nơi giải trí . 

3 娯楽审 ごらくしつ NGU LẠC THẤT Phòng giải trí . 

4 娯楽街 ごらくがい NGU LẠC NHAI khu giải trí . 

5 娯楽番組 ごらくばんぐみ NGU LẠC PHIÊN TỔ chƣơng 

trình giải trí . 

 

 

嫁 
GIÁ 

 

 

 

37. 嫁    giá    đi lấy chồng    ka 

 

Con gái đi lấy chồng, cha mẹ cho con lợn 

làm của hồi môn 

訓: よめ,  とつ.

ぐ,  い.く,  ゆ.く 

音: カ 

 

 

1 嫁 よめ GIÁ cô dâu 

2 嫁ぐ とつぐ GIÁ cƣới 

3 兄嫁 あによめ HUYNH GIÁ chị dâu 

4 再嫁 さいか TÁI GIÁ sự kết hôn lại 

5 嫁御 よめご GIÁ NGỰ cô dâu 

6 嫁入り よめいり GIÁ NHẬP lấy chồng; xuất giá . 

7 嫁入る よめはいる GIÁ NHẬP g chồng 

8 花嫁 はなよめ HOA GIÁ cô dâu 

9 嫁菜 よめな GIÁ THÁI cây cúc tây 

10 転嫁 てんか CHUYỂN GIÁ sự quy cho; gây cho 
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嫡 
ĐÍCH 

 

 

 

38. 嫡    đích    chính thê, đích tôn    

chaku 

 

Ngƣời mẹ cho cháu đích tôn đi thăm mộ 
của ông nội 

音: チャク,  テキ  

1 嫡嗣 ちゃくし ĐÍCH TỰ đích tự; ngƣời thừa kế hợp pháp . 

2 嫡子 ちゃくし ĐÍCH TỬ đích tử; con hợp pháp 

3 嫡孫 ちゃくそん ĐÍCH TÔN cháu đích tôn . 

4 廃嫡 はいちゃく PHẾ ĐÍCH sự tƣớc quyền thừa kế 

5 嫡流 ちゃくりゅう ĐÍCH LƢU dòng con trƣởng; dòng trƣởng . 

6 嫡男 ちゃくなん ĐÍCH NAM con trai trƣởng . 

7 嫡出子 ちゃくしゅつし ĐÍCH XUẤT TỬ con do vợ cả 

sinh ra; con hợp pháp 

 

 

孫 
TÔN 

 

 

 

39. 孫    tôn    con cháu    son 

 

Cháu đích tôn đứng bên cuộn chỉ, xe chỉ 
giúp bà dệt vải 

訓: まご 

音: ソン 

 

 

1 孫 まご TÔN cháu 

2 内孫 ないそん NỘI TÔN Cháu . 

3 天孫 てんそん THIÊN TÔN thiên tôn; cháu trời 

4 孫娘 まごむすめ TÔN NƢƠNG cháu gái 

5 嫡孫 ちゃくそん ĐÍCH TÔN cháu đích tôn . 

6 子孫 しそん TỬ TÔN con cháu . 

7 孫子 まごこ TÔN TỬ con cháu; hậu thế 

8 曽孫 ひまご TẰNG TÔN chắt . 

9 曽孫 ひこ TẰNG TÔN Chắt 
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宰 
TỂ 

 

 

 

40. 宰    tể    chúa tể, tể tƣớng    sai 

 

Trong ngôi nhà, cái đinh tuy nhỏ nhƣng 

lại là chúa tể  

音: サイ  

1 主宰 しゅさい CHỦ TỂ sự chủ tọa; sự tổ chức 

2 宰相 さいしょう TỂ TƢƠNG thủ tƣớng . 

3 宰領 さいりょう TỂ LĨNH sự trông nom 

4 主宰する しゅさいする CHỦ TỂ chủ tọa . 

5 主宰する しゅさい CHỦ TỂ trông nom; giám sát; chủ trì; 

làm chủ tọa 

6 主宰者 しゅさいしゃ CHỦ TỂ GIẢ chủ tọa; ngƣời chủ tọa . 

 

宴 
YẾN  

 

 

41. 宴    yến    yến tiệc    en 

 

Yến tiệc tổ chức ở một ngôi nhà to với 
nhiều mỹ nhân đến phục vụ 

訓: うたげ 

音: エン 

 

 

1 宴 うたげ YẾN đảng 

2 宴会 えんかい YẾN HỘI bữa tiệc; tiệc tùng; tiệc chiêu đãi; tiệc 

3 供宴 きょうえん CUNG YẾN tiệc lớn 

4 内宴 ないえん NỘI YẾN bữa tiệc giữa những ngƣời thân trong 

cung điện . 

5 宴席 えんせき YẾN TỊCH bữa tiệc 

6 御宴 ぎょえん NGỰ YẾN ngự yến . 

7 招宴 しょうえん CHIÊU YẾN tiệc lớn 

8 祝宴 しゅくえん CHÖC YẾN tiệc mừng . 

9 賀宴 がえん HẠ YẾN tiệc lớn 

 

 

尿 
NIỆU 

 

 

 

 

42. 尿    niệu    niệu đạo    nyoo 

 

Bị bệnh niệu đạo nên đi đại tiện toàn ra 

nƣớc 
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音: ニョウ  

1 尿 にょう NIỆU nƣớc đái 

2 利尿 りにょう LỢI NIỆU lợi tiểu 

3 尿器 にょうき NIỆU KHÍ Cái bô; lọ đựng nƣớc tiểu . 

4 屎尿 しにょう THỈ NIỆU chất bài tiết 

5 尿意 にょうい NIỆU Ý sự mót (tiểu); sự buồn đi tiểu . 

6 排尿 はいにょう BÀI NIỆU việc đi tiểu 

7 放尿 ほうにょう PHÓNG NIỆU sự đi đái 

8 検尿 けんにょう KIỂM NIỆU sự phân tích ure trong nƣớc tiểu; phân 

tích hàm lƣợng ure trong nƣớc tiểu 

9 尿管 にょうかん NIỆU QUẢN Ống dẫn nƣớc tiểu . 

10 糞尿 ふんにょう PHẨN NIỆU chất bài tiết 

11 尿素 にょうそ NIỆU TỐ u rê 

12 尿路 にょうろ NIỆU LỘ Đƣờng tiết niệu . 

13 尿道 にょうどう NIỆU ĐẠO Đƣờng dẫn nƣớc tiểu; niệu đạo . 

14 遺尿 いにょう DI NIỆU chứng đái dầm 

 

 

履 
LÍ 

 

 

 

43. 履    lí    đi, mặc    ri 

 

Đi giày ra khỏi cửa hàng khi trời nóng 

訓: は.く 

音: リ 

 

 

1 履く はく LÍ đi (giày 

2 履歴 りれき LÍ LỊCH lịch sử; dữ kiện 

3 履物 はきもの LÍ VẬT giày dép 

4 下履き したばき HẠ LÍ quần đùi 

5 草履 ぞうり THẢO LÍ dép bằng cỏ 

6 履行 りこう LÍ HÀNH sự thực hiện; sự thi hành; sự thực thi 

7 履き物 はきもの LÍ VẬT giày dép 

8 履き古し はきふるし LÍ CỔ sự cũ rách 

9 履歴書 りれきしょ LÍ LỊCH THƢ bản lý lịch 

 

 

峠 
ĐÈO 

 

 

 

44. 峠        đèo 

 

Trên núi có 3 đƣờng đèo đi theo 3 hƣớng khác 

nhau 
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訓: とうげ  

1 峠 とうげ (ĐÈO) đèo 

2 峠道 とうげみち (ĐÈO) ĐẠO đƣờng đèo . 

3 峠を越す とうげをこす (ĐÈO) VIỆT vƣợt qua (thời điểm 

khó khăn 

 

 

峡 
HẠP 

 

 

 

45. 峡    hạp    đƣờng núi hẹp    kyoo 

 

Đƣờng lên núi có một con đƣờng hẹp u 

tối, thật đáng sợ 

訓: はざま 

音: キョウ,  コウ 

 

 

1 地峡 ちきょう ĐỊA HẠP eo đất 

2 山峡 さんきょう SAN HẠP hẻm núi; khe núi 

3 海峡 かいきょう HẢI HẠP eo biển 

4 峡湾 きょうわん HẠP LOAN vịnh hẹp; vịnh nhỏ . 

5 峡谷 きょうこく HẠP CỐC hẻm núi; vực sâu; thung lũng hẹp; khe 

sâu 

6 峡部 きべ HẠP BỘ eo đất 

 

 

峰 
PHONG 

 

 

 

46. 峰    phong    đỉnh núi    hoo 

 

Ngƣời ta vác thang mang lên đỉnh núi để 
nhìn rõ hơn 

訓: みね,  ね 

音: ホウ 

 

 

1 峰 みね PHONG chóp; ngọn; đỉnh . 

2 主峰 しゅほう CHỦ PHONG kỹ xảo 

3 群峰 ぐんぽう QUẦN PHONG quân pháp 

4 連峰 れんぽう LIÊN PHONG rặng núi; dãy núi 

5 霊峰 れいほう LINH PHONG ngọn núi thiêng liêng; ngọn núi 

thần thánh . 

6 高峰 こうほう CAO PHONG núi cao . 

 

 



 

23 

 

崇 
SÙNG 

 

 

 

47. 崇    sùng    tôn sùng, sùng bái    suu 

 

Ngƣời ta mang đồ cúng lên ngôi đền thờ, tôn 

sùng thần núi  

訓: あが.める 

音: スウ 

 

 

1 尊崇 そんすう TÔN SÙNG sự tôn kính; lòng sùng kính 

2 崇める あがめる SÙNG tôn kính 

3 崇拝 すうはい SÙNG BÁI sự sùng bái; sùng bái . 

4 崇敬 すうけい SÙNG KÍNH sự sùng kính; sự tôn kính 

5 崇高 すうこう SÙNG CAO sự tối cao; sự cao nhất 

6 崇拝する すうはいする SÙNG BÁI sùng bái . 

7 崇拝者 すうはいしゃ SÙNG BÁI GIẢ ngƣời thờ cúng 

8 偶像崇拝 ぐうぞうすうはい NGẪU TƢỢNG SÙNG BÁI sự thờ 

cúng 

9 神と崇める かみとあがめる THẦN SÙNG phong thần 

10 呪物崇拝 じゅぶつすうはい CHÖ VẬT SÙNG BÁI đạo thờ 

vật 

11 祖先崇拝 そせんすうはい TỔ TIÊN SÙNG BÁI sự thờ cúng tổ 

tiên 

12 天皇崇拝 てんのうすうはい THIÊN HOÀNG SÙNG BÁI sự tôn 

sùng hoàng đế . 

 

 

崎 
KHI 

 

 

 

48. 崎    khi    mũi đất 

 

Chỉ một chút nữa là rơi xuống mũi đất ở 

miệng vực trên núi 

訓: さき,  さい,  み

さき 

音: キ 

 

 

1 崎 さき KHI mũi đất (nhô ra biển) . 

2 崎崖 きがい KHI NHAI Độ dốc của ngọn núi . 
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帆 
PHÀM 

 

 

 

49. 帆    phàm    cánh buồm    han 

 

Cánh buồm căng gió 

訓: ほ 

音: ハン 

 

 

1 帆 ほ PHÀM thuyền buồm . 

2 出帆 しゅっぱん XUẤT PHÀM sự đi thuyền; sự khởi hành bằng 

thuyền; đi thuyền; khởi hành bằng thuyền . 

3 帆布 ほぬの PHÀM BỐ buồm 

4 帆柱 ほばしら PHÀM TRỤ cột buồm . 

5 帆桁 ほげた PHÀM HÀNH sào căng buồm 

6 帆立 ほりつ PHÀM LẬP con điệp 

7 帆綱 ほづな PHÀM CƢƠNG dây leo 

8 帆船 はんせん PHÀM THUYỀN thuyền buồm 

9 帆船 ほぶね PHÀM THUYỀN thuyền buồm . 

 

 

幕 
MẠC 

 

 

 

50. 幕    mạc    khai mạc, bế mạc    maku, 

baku 

 

Chủ tịch công ty bƣớc ra khỏi rèm, đứng lên nói 

lời khai mạc buổi lễ 

訓: とばり 

音: マク,  バク 

 

 

1 幕 とばり MẠC màn; rèm . 

2 倒幕 とうばく ĐẢO MẠC sự lật đổ chế độ Mạc phủ . 

3 幕僚 ばくりょう MẠC LIÊU gậy 

4 入幕 にゅうまく NHẬP MẠC sự thăng cấp lên cấp thƣợng đẳng 

(Sumo); sự lên đai (Sumô) . 

5 内幕 ないまく NỘI MẠC hậu trƣờng 

6 内幕 うちまく NỘI MẠC hậu trƣờng 

7 幕営 ばくえい MẠC DOANH trại 

8 垂幕 たれまく THÙY MẠC màn cửa 
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幻 
HUYỀN  

 

 

51. 幻    huyễn    huyễn hoặc    gen 

 

Nhà ảo thuật đội mũ, mang theo hai cây đũa 
thần đứng ra làm trò huyễn hoặc 

訓: まぼろし 

音: ゲン 

 

 

1 幻 まぼろし HUYỄN ảo tƣởng; ảo vọng; ảo ảnh; ảo mộng . 

2 幻像 げんぞう HUYỄN TƢỢNG ảo tƣởng; giấc mơ; giấc mộng 

3 変幻 へんげん BIẾN HUYỄN sự thay đổi 

4 夢幻 むげん MỘNG HUYỄN sự mộng ảo; điều mộng ảo; ảo 

mộng . 

5 幻夢 げんむ HUYỄN MỘNG ảo mộng . 

6 幻姿 まぼろしすがた HUYỄN TƢ sự hiện ra 

7 幻影 げんえい HUYỄN ẢNH ảo tƣởng; ảo vọng; ảo ảnh; ảo mộng 

8 幻怪 げんかい HUYỄN QUÁI giới hạn 

9 幻惑 げんわく HUYỄN HOẶC sự thôi miên 

10 幻想 げんそう HUYỄN TƢỞNG ảo tƣởng; giấc mơ; giấc mộng 

11 幻滅 げんめつ HUYỄN DIỆT sự vỡ mộng; sự tan vỡ ảo 

tƣởng; thất vọng; vỡ mộng; tan vỡ ảo tƣởng 

12 幻灯 げんとう HUYỄN ĐĂNG đèn chiếu 

13 幻燈 げんとう HUYỄN ĐĂNG Máy chiếu 

14 幻聴 げんちょう HUYỄN THÍNH Ảo giác thính giác 

 

 

幽 
U 

 

 

 

52. 幽    u    tối tăm, u tối    yuu 

 

2 đƣờng lên núi U Minh tối tăm, rất đáng sợ 

訓: ふか.い,  かす.

か,  くら.い,  しろ.

い 

音: ユウ 

 

 

1 幽か かすか U uể oải; lả 

2 幽冥 ゆうめい U MINH âm ty 

3 幽勝 かそけかち U THẮNG chức vô địch; danh hiệu quán quân 

4 幽囚 ゆうしゅう U TÙ sự bỏ tù 

5 幽境 かそけさかい U CẢNH tình trạng cô đơn 

6 幽契 かそけちぎり U KHẾ mạnh khoẻ 

7 幽実 かそけきゃく U KHÁCH cây lan 

8 幽寂 ゆうじゃく U TỊCH lặng 

9 幽居 かそけきょ U CƢ viện tu khổ hạnh 

10 幽微 かそけび U VI mờ 

11 幽愁 ゆうしゅう U SẦU sự u sầu 

12 幽明 ゆうめい U MINH âm ty 
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府 
PHỦ 

 

 

 

53. 府    phủ    chính phủ    fu 

 

Chính phủ đến từng nhà động viên ngƣời 
dân mang súng nhập ngũ ra chiến trƣờng 

音: フ  

1 入府 にゅうふ NHẬP PHỦ Vào trong phủ . 

2 冥府 めいふ MINH PHỦ âm ty 

3 城府 じょうふ THÀNH PHỦ thành phố 

4 天府 てんぷ THIÊN PHỦ đất đai phì nhiêu 

5 学府 がくふ HỌC PHỦ bố vợ; bố chồng 

6 幕府 ばくふ MẠC PHỦ Mạc phủ . 

7 府庁 ふちょう PHỦ SẢNH trụ sở của quận . 

8 府庫 ふこ PHỦ KHỐ kho bạc 

9 政府 せいふ CHÁNH PHỦ chánh phủ 

 

 

庫 
KHỐ 

 

54. 庫    khố    kho, xa khố, kim khố    ko, 

ku 

 

Nhà kho chứa xe ô tô 

訓: くら 

音: コ,  ク 

 

 

1 倉庫 そうこ THƢƠNG KHỐ kho hàng 

2 入庫 にゅうこ NHẬP KHỐ nhập kho 

3 公庫 こうこ CÔNG KHỐ sự lo lắng; điều lo nghĩ 

4 国庫 こっこ QUỐC KHỐ kho bạc nhà nƣớc; quốc khố . 

5 在庫 ざいこ TẠI KHỐ lƣu kho 

6 宝庫 ほうこ BẢO KHỐ bảo tàng 

7 府庫 ふこ PHỦ KHỐ kho bạc 

8 文庫 ぶんこ VĂN KHỐ bảo tàng sách; văn khố; tàng thƣ 

9 武庫 むこ VŨ KHỐ khoa nghiên cứu huy hiệu 

10 庫入れ くらいれ KHỐ NHẬP sự lƣu kho . 

11 艇庫 ていこ ĐĨNH KHỐ kho đặt trên tàu 
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廉 
LIÊM 

 

 

 

55. 廉    liêm    thanh liêm    ren 

 

Quan thanh liêm khi về già cầm chổi quét 

nhà cho vợ 

音: レン  

1 一廉 ひとかど NHẤT LIÊM sự cao hơn 

2 低廉 ていれん ĐÊ LIÊM rẻ 

3 廉価 れんか LIÊM GIÁ giá phải chăng 

4 廉売 れんばい LIÊM MẠI sự giao kèo mua bán 

5 清廉 せいれん THANH LIÊM sự thanh liêm; liêm khiết; công 

minh 

6 廉潔 れんけつ LIÊM KHIẾT lƣơng thiện 

7 廉直 れんちょく LIÊM TRỰC tính chính trực 

8 清廉な せいれんな THANH LIÊM thanh liêm . 

9 廉潔な れんけつな LIÊM KHIẾT liêm 

10 廉恥心 れんちしん LIÊM SỈ TÂM liêm sỉ . 

11 破廉恥 はれんち PHÁ LIÊM SỈ Sự ô nhục; sự bỉ ổi 

12 不当廉売 ふとうれんばい BẤT ĐƢƠNG LIÊM MẠI sự đổ 

thành đống ; sự vứt bỏ 

13 清廉潔白 せいれんけっぱく THANH LIÊM KHIẾT BẠCH

 sự thanh bạch và liêm khiết 

 

 

弦 
HUYỀN 

 

 

 

56. 弦    huyền    dây    gen 

 

Mang cuộn chỉ ra bện dây cung 

訓: つる 

音: ゲン 

 

 

1 弦 つる HUYỀN dây đàn . 

2 三弦 さんげん TAM HUYỀN đàn Nhật ba dây 

3 上弦 じょうげん THƢỢNG HUYỀN trăng thƣợng huyền 

4 下弦 かげん HẠ HUYỀN hạ tuần; cuối tháng 

5 弓弦 ゆみづる CUNG HUYỀN dây cung 

6 弦歌 げんか HUYỀN CA nghệ thuật của ca sự 

7 管弦 かんげん QUẢN HUYỀN nhạc 

8 調弦 ちょうつる ĐIỀU HUYỀN sự lên dây 
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弧 
HỒ 

 

 

 

57. 弧    hồ    cung, cánh cung    ko 

 

2 cái cung, một cái không tên và một cái 
gắn tên đang kéo căng 

音: コ  

1 弧 こ HỒ hình cung 

2 円弧 えんこ VIÊN HỒ cung tròn 

3 励弧  LỆ HỒ sự kích thích 

4 弧形 こがた HỒ HÌNH hình cung 

5 括弧 かっこ QUÁT HỒ dấu ngoặc đơn; phần trong ngoặc 

6 弧状 こじょう HỒ TRẠNG có hình cánh cung; có hình cung; có 

hình vành tròn 

7 弧高 こだか HỒ CAO sự cao hơn 

8 丸括弧 まるかっこ HOÀN QUÁT HỒ dấu ngoặc đơn 

 

 

彩 
THÁI  

 

 

58. 彩    thái    sắc thái    sai 

 

Gieo hạt mang lại sắc thái cho nhiều cái cây 

訓: いろど.る 

音: サイ 

 

 

1 彩り いろどり THẢI sự tô màu 

2 彩る いろどる THẢI nhuộm màu; nhuộm 

3 光彩 こうさい QUANG THẢI ánh sáng rực rỡ; ánh sáng chói 

lọi 

4 多彩 たさい ĐA THẢI nhiều màu sắc; đa sắc thái; đa dạng 

5 彩度 いろどりど THẢI ĐỘ mầu sắc 

6 淡彩 たんさい ĐẠM THẢI màu nhạt 

7 生彩 せいさい SANH THẢI sự sống 

8 彩画 いろどりが THẢI HỌA sự sơn 

9 彩管 さいかん THẢI QUẢN sự in lại 

10 精彩 せいさい TINH THẢI ; độ chói 

11 彩色 さいしき THẢI SẮC sự tô màu; sự vẽ màu 
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征 
CHINH 

 

 

 

59. 征    chinh    chinh phục, chinh phạt    

sei 

 

Quân lính mang súng đi chinh phục nơi ở 
của ngƣời da đen 

音: セイ  

1 征伐 せいばつ CHINH PHẠT sự chinh phạt; sự thám hiểm . 

2 出征 しゅっせい XUẤT CHINH sự ra trận; việc ra trận . 

3 征服 せいふく CHINH PHỤC sự chinh phục; chinh phục . 

4 東征 とうせい ĐÔNG CHINH Cuộc thám hiểm phƣơng đông 

5 征討 せいとう CHINH THẢO sự chinh phục 

6 遠征 えんせい VIỄN CHINH viễn chinh; thám hiểm 

7 長征 ちょうせい TRƢỜNG CHINH sự trƣờng chinh 

8 出征する しゅっせい XUẤT CHINH ra trận . 

 

 

径 
KÍNH 

 

 

 

60. 径    kính    bán kính    kei 

 

Ngƣời ta lấy dao chặt cái cây ra để đo bán 

kính 

訓: みち,  こみ

ち,  さしわた

し,  ただちに 

音: ケイ 

 

 

1 内径 ないけい NỘI KÍNH Đƣờng kính trong 

2 半径 はんけい BÁN KÍNH bán kính 

3 口径 こうけい KHẨU KÍNH đƣờng kính lỗ; đƣờng kính miệng; 

đƣờng kính 

4 外径 がいけい NGOẠI KÍNH Đƣờng kính ngoài 

5 小径 しょうけい TIỂU KÍNH đƣờng mòn 

6 捷径 しょうけい TIỆP KÍNH phím rút gọn 

7 直径 ちょっけい TRỰC KÍNH đƣờng kính 

8 径行 けいこう KÍNH HÀNH mùi thơm phƣng phức 

9 径路 けいろ KÍNH LỘ đƣờng mòn 

10 長径 ちょうけい TRƢỜNG KÍNH Trục chính 

11 イオン半径 イオンはんけい BÁN KÍNH bán kính ion 
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微 
VI 

 

 

 

61. 微    vi    hiển vi, vi sinh vật    bi 

 

Hủ tục ở các vùng núi là lấy gậy đánh 

ngƣời để cho con vi trùng nó chết 

訓: かす.か 

音: ビ 

 

 

1 微か かすか VI nhỏ bé 

2 微乳 びにゅう VI NHŨ bộ ngực nhỏ . 

3 微傷 びしょう VI THƢƠNG vết thƣơng nhẹ . 

4 微動 びどう VI ĐỘNG bao đựng tên 

5 微塵 みじん VI TRẦN chút 

6 微妙 びみょう VI DIỆU có tính chất tinh tế 

7 微小 びしょう VI TIỂU sự vi mô; cái vi mô 

8 微尐 びしょう VI THIỂU Nhỏ vô cùng; cực nhỏ 

9 幽微 かそけび U VI mờ 

10 式微 しきび THỨC VI sự sụt 

11 微弱 びじゃく VI NHƢỢC Yếu ớt; yếu; ẻo lả . 

12 微微 びび VI VI mỏng mảnh 

 

 

徹 
TRIỆT 

 

 

 

62. 徹    triệt    triệt để    tetsu 

 

Đánh cả 2 đứa con, cho triệt để cái tính ăn 

trộm đi 

音: テツ  

1 徹す とおす TRIỆT trông nom 

2 一徹 いってつ NHẤT TRIỆT bƣớng bỉnh 

3 冷徹 れいてつ LÃNH TRIỆT có lối suy nghĩ thoáng 

4 徹夜 てつや TRIỆT DẠ sự thức trắng cả đêm; đêm không ngủ; 

cả đêm 

5 徹底 てってい TRIỆT ĐỂ sự triệt để 

6 徹する てっする TRIỆT đắm chìm; cống hiến hết mình; làm 

một cách chuyên tâm 

7 貫徹 かんてつ QUÁN TRIỆT sự quán triệt; quán triệt 

8 透徹 とうてつ THẤU TRIỆT sự thấu triệt . 

9 不徹底 ふてってい BẤT TRIỆT ĐỂ mâu thuẫn nhau 

10 徹底する てっていする TRIỆT ĐỂ làm triệt để 

11 徹底的 てっていてき TRIỆT ĐỂ ĐÍCH có tính triệt để; 

thấu đáo; toàn diện 
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12 透徹した とうてつした THẤU TRIỆT trong 

 

 

忌 
KỊ  

 

 

63. 忌    kị    ghét, kiêng kị, cấm kị    ki 

 

Rất kiêng kị, ghét những kẻ lụy tình, quỳ gối 

vì tình cảm 

訓: い.む,  い.

み,  い.まわしい 

音: キ 

 

 

1 忌み いみ KỊ sự kiêng 

2 忌む いむ KỊ ghét; ghét cay ghét đắng; ghê tởm; đáng lên án 

3 忌中 きちゅう KỊ TRUNG sự đau khổ; sự đau buồn . 

4 嫌忌 けんき HIỀM KỊ sự không ƣa 

5 年忌 ねんき NIÊN KỊ ngày giỗ 

6 忌憚 きたん KỊ ĐẠN sự dự trữ; vật dự trữ 

7 忌日 きじつ KỊ NHẬT húy nhật . 

8 忌服 きぶく KỊ PHỤC sự đau buồn 

9 禁忌 きんき CẤM KỊ cấm kỵ 

10 忌諱 きき KỊ HÖY sự không hài long 

 

 

忍 
NHẪN 

 

 

 

64. 忍    nhẫn    tàn nhẫn, nhẫn 

nại    nin 

  
Ngay cả đau nhƣ rìu chém vào tim thì 

vẫn phải nhẫn nại 

訓: しの.ぶ,  しの.

ばせる 

音: ニン 

 

 

1 忍び しのび NHẪN  

2 忍ぶ しのぶ NHẪN chịu đựng; cam chịu 

3 勘忍 かんにん KHÁM NHẪN sự chịu đựng; sự kiên nhẫn . 

4 堅忍 けんにん KIÊN NHẪN tính kiên nhẫn 

5 堪忍 かんにん KHAM NHẪN sự dễ dàng khoan dung 

6 忍従 にんじゅう NHẪN TÙNG Sự quy phục; sự phục tùng . 

7 残忍 ざんにん TÀN NHẪN nhẫn tâm 

8 忍法 にんぽう NHẪN PHÁP Những phƣơng pháp 

9 忍者 にんじゃ NHẪN GIẢ ninja của nhật . 

10 忍耐 にんたい NHẪN NẠI sự nhẫn nại; sự chịu đựng 

11 忍苦 にんく NHẪN KHỔ sự chịu khổ; sự khổ ải 

12 忍術 にんじゅつ NHẪN THUẬT Kỹ thuật ngụy trang 

13 忍び声 しのびごえ NHẪN THANH tiếng nói thầm 



 

32 

 

14 忍びやか しのびやか NHẪN giấu giếm 

 

 

快 
KHOÁI 

 

 

 

 

65. 快    khoái    khoái lạc    kai 

 

Khoái nhất là xách ba lô lên và đi theo con 

đƣờng phía trƣớc 

訓: こころよ.い 

音: カイ 

 

 

1 快い こころよい KHOÁI dễ chịu; vui lòng; hài lòng; du dƣơng; 

dễ thƣơng; thoải mái; ngon 

2 快く こころよく KHOÁI tiện lợi 

3 不快 ふかい BẤT KHOÁI không khoái; không hài lòng; khó chịu 

4 快事 かいじ KHOÁI SỰ niềm vui thích 

5 快作 かいさく KHOÁI TÁC kiệt tác . 

6 快便 かいべん KHOÁI TIỆN sự đi tiểu dễ dàng; sự đi đại tiện dễ 

dàng . 

7 全快 ぜんかい TOÀN KHOÁI sự khôi phục lại hoàn toàn sức 

khoẻ 

8 快味 かいあじ KHOÁI VỊ niềm vui thích 

9 快哉 かいさい KHOÁI TAI Niềm vui; sự sung sƣớng; sung sƣớng; 

vui sƣớng; vui mừng; hân hoan 

10 快報 かいほう KHOÁI BÁO tin tốt lành; tin vui . 

11 壮快 そうかい TRÁNG KHOÁI sôi nổi 

12 快弁 かいべん KHOÁI BIỆN tài hùng biện 

13 快復 かいふく KHOÁI PHỤC sự hồi phục (ốm); sự bình 

phục; hồi phục sức khỏe; bình phục; đỡ ốm; khỏi bệnh 

 

 

怖 
BỐ 

 

 

 

 

66. 怖    bố    khủng bố    fu 

 

Kẻ khủng bố bị thƣơng bởi các mũi tên, 

quấn băng khắp ngƣời 

訓: こわ.い,  こわ.

がる,  お.じる,  お

そ.れる 

 

1 怖々 こわ々 PHỐ bồn chồn 

2 怖い こわい PHỐ hãi hùng 

3 怖る こわる PHỐ sự sợ 

4 怖怖 こわこわ PHỐ PHỐ bồn chồn 

5 恐怖 きょうふ KHỦNG PHỐ khủng bố 
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音: フ,  ホ 

 

6 怖がり こわがり PHỐ tính nhút nhát . 

7 怖がる こわがる PHỐ sợ 

8 畏怖 いふ ÖY PHỐ ván cánh bánh xe nƣớc 

9 怖じ気 おじけ PHỐ KHÍ sự sợ 

10 物怖じ ものおじ VẬT PHỐ tính nhát gan 

11 恐怖心 きょうふしん KHỦNG PHỐ TÂM sự sợ 

12 怖ず怖ず こわずこわず PHỐ PHỐ rụt rè 

13 恐怖する きょうふ KHỦNG PHỐ sợ hãi; lo lắng; mất tinh thần 

 

 

怪 
QUÁI 

 

 

 

 

67. 怪    quái    kì quái, quái vật    kai 

 

Cha đánh con thập tử nhất sinh, thật là chỉ 

có quái vật mới làm vậy 

訓: あや.しい,  あ

や.しむ 

音: カイ,  ケ 

 

 

1 怪 かい QUÁI điều huyền bí 

2 怪傑 かいけつ QUÁI KIỆT sự giải quyết 

3 怪光 かいこう QUÁI QUANG ánh sáng huyền bí; ánh sáng 

lung linh; ánh sáng kỳ ảo 

4 勿怪 もっけ VẬT QUÁI không mong đợi 

5 怪奇 かいき QUÁI KÌ kì quái; quái lạ; kinh dị; kì lạ; kỳ dị; 

rùng rợn 

6 奇怪 きかい KÌ QUÁI kì quái; ly kì; lạ lùng 

7 妖怪 ようかい YÊU QUÁI ma 

8 幻怪 げんかい HUYỄN QUÁI giới hạn 

9 怪しい あやしい QUÁI đáng ngờ; không bình thƣờng; khó tin 

10 怪しげ あやしげ QUÁI đáng ngờ 

11 怪しむ あやしむ QUÁI nghi ngờ 

12 怪我 けが QUÁI NGÃ vết thƣơng; thƣơng 

 

 

恨 
HẬN 

 

 

 

 

68. 恨    hận    căm hận    kon 

 

Thét lên nỗi hận kẻ đã đâm mũi tên vào 
cơ thể mình 

訓: うら.む,  うら.
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めしい 

音: コン 

 

1 恨み うらみ HẬN mối hận; sự căm ghét 

2 恨む うらむ HẬN hận; căm ghét; khó chịu; căm tức 

3 恨事 こんじ HẬN SỰ việc đáng ân hận . 

4 怨恨 えんこん OÁN HẬN sự thù hằn 

5 悔恨 かいこん HỐI HẬN sự hối hận; hối hận; sự ăn năn; ăn năn; 

sự ân hận; ân hận 

6 痛恨 つうこん THỐNG HẬN thống hận; sự tiếc nuối 

7 遺恨 いこん DI HẬN mối di hận; hận thù 

8 恨めしい うらめしい HẬN căm hận; căm ghét; căm tức; hận 

9 恨み言 うらみごと HẬN NGÔN mối ác cảm 

 

 

悟 
NGỘ 

 

 

 

69. 悟    ngộ    tỉnh ngộ    go 

Chịu 50 mũi tên vào cơ thể mới tỉnh ngộ 

ra chiến tranh là phi lý. 

Ngộ ra rằng phía trƣớc là cao tốc đi 50 
km/h 

訓: さと.る 

音: ゴ 

 

 

1 悟り さとり NGỘ sự khai sáng; sự giác ngộ . 

2 悟る さとる NGỘ lính hội; giác ngộ; hiểu đƣợc; nhận thức 

đƣợc . 

3 悟性 ごせい NGỘ TÍNH tính khôn ngoan 

4 悔悟 かいご HỐI NGỘ sám hối 

5 改悟 かいご CẢI NGỘ sự ăn năn; sự hối lỗi; ăn năn; hối lỗi; 

sự ân hận; ân hận 

6 穎悟 えいご DĨNH NGỘ thông minh 

7 覚悟 かくご GIÁC NGỘ sự kiên quyết; sự sẵn sàng 

8 開悟 ひらくさとる KHAI NGỘ tính khôn ngoan 

9 覚悟する かくご GIÁC NGỘ kiên quyết; sẵn sàng 

10 罪を悔悟する ざいをかいごする TỘI HỐI NGỘ sám tội . 

 

 

悠 
DU 

 

 

 

70. 悠    du    xa xăm    yuu 

 

Sauk hi bị đánh thì tim ngừng đập, linh 

hồn đi về nơi viễn du 

音: ユウ  

1 悠々 ゆうゆう DU nhàn tản; ung dung 

2 悠久 ゆうきゅう DU CỬU mãi mãi; vĩnh viễn; vĩnh cửu 
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3 悠悠 ゆうゆう DU DU lặng 

4 悠揚 ゆうよう DU DƢƠNG bình tĩnh 

5 悠然 ゆうぜん DU NHIÊN bình tĩnh; điềm tĩnh 

6 悠遠 ゆうえん DU VIỄN sự xa xôi 

7 悠長 ゆうちょう DU TRƢỜNG dàn trải; lan man 

 

 

患 
HOẠN 

 

 

 

71. 患    hoạn    bệnh hoạn    kan 

 

Bị bệnh xoắn cuống tim nên phải hoạn 

訓: わずら.う 

音: カン 

 

 

1 患い わずらい HOẠN bệnh . 

2 患う わずらう HOẠN bị ốm; bị bệnh; ngã bệnh . 

3 内患 ないかん NỘI HOẠN Các vấn đề nội bộ . 

4 外患 がいかん NGOẠI HOẠN sức ép từ bên ngoài; địch bên 

ngoài 

5 大患 たいかん ĐẠI HOẠN bộ sách bách khoa 

6 急患 きゅうかん CẤP HOẠN bệnh cấp tính; cấp cứu 

7 憂患 ゆうかん ƢU HOẠN nỗi đau đớn; sự buồn rầu 

8 新患  TÂN HOẠN phụ vào 

9 疾患 しっかん TẬT HOẠN bệnh hoạn; bệnh tật . 

10 病患  BỆNH HOẠN sự đau yếu; bệnh hoạn 

11 患者 かんじゃ HOẠN GIẢ bệnh nhân; ngƣời bệnh; ngƣời ốm 

12 患部 かんぶ HOẠN BỘ bộ phận nhiễm bệnh; phần bị nhiễm 

bệnh 

13 重患 じゅうかん TRỌNG HOẠN thú tính 

 

 

悦 
DUYỆT 

 

 

 

72. 悦    duyệt    vui vẻ    etsu 

 

Ở nhà có tiếng trẻ con kêu, cũng thấy vui 

vẻ cửa nhà 

訓: よろこ.ぶ,  よ

ろこ.ばす 

音: エツ 

 

1 悦 えつ DUYỆT sự tự mãn; mãn nguyện; sung sƣớng 

2 悦び よろこび DUYỆT sự sung sƣớng vô ngần 

3 喜悦 きえつ HỈ DUYỆT sự vui mừng; vui mừng; hạnh phúc 

4 恐悦 きょうえつ KHỦNG DUYỆT sự vui thích 
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 5 愉悦 ゆえつ DU DUYỆT sự vui mừng 

6 悦楽 えつらく DUYỆT LẠC sự giải trí 

7 欢悦  HÂN DUYỆT sự vui mừng 

8 法悦 ほうえつ PHÁP DUYỆT sự tham thiền nhập định; sự 

xuất thần . 

9 満悦 まんえつ MÃN DUYỆT sự vô cùng sung sƣớng; sự vô cùng 

thích thú 

10 悦ばしい よろこばしい DUYỆT thích thú 

11 悦に入る えつにいる DUYỆT NHẬP hài lòng; hả hê; tự thỏa 

mãn 

 

 

悼 
ĐIỆU 

 

 

 

73. 悼    điệu    truy điệu    too 

 
Mời mọi ngƣời đặt bát hƣơng lên 

quan tài và đem truy điệu ngƣời xấu 

số 

訓: いた.む 

音: トウ 

 

 

1 悼む いたむ ĐIỆU chia buồn; đau buồn 

2 哀悼 あいとう AI ĐIỆU lời chia buồn 

3 悼辞 とうじ ĐIỆU TỪ lời chia buồn . 

4 追悼 ついとう TRUY ĐIỆU sự truy điệu; sự tƣởng nhớ 

5 哀悼する あいとうする AI ĐIỆU phân ƣu . 

6 追悼会 ついとうかい TRUY ĐIỆU HỘI lễ truy điệu 

7 追悼式 ついとうしき TRUY ĐIỆU THỨC lễ truy điệu 

8 哀悼の意を表す あいとうのいをあらわす AI ĐIỆU Ý BIỂU

 lời chia buồn . 

 

 

慌 
HOẢNG 

 

 

 

74. 慌    hoảng    hốt hoảng, hoảng 

loạn    koo 

 

Hoảng hốt vì đứa trẻ ngồi chơi cạnh 
dòng sông 

訓: あわ.てる,  あ

わ.ただしい 

音: コウ 

 

 

1 恐慌 きょうこう KHỦNG HOẢNG khủng hoảng; sự kinh hoàng; 

sự thất kinh; sự khiếp đảm; sự rụng rời; 

2 慌てる あわてる HOẢNG trở nên lộn xộn; vội vàng; 

luống cuống; bối rối 

3 大慌て おおあわて ĐẠI HOẢNG sự vô cùng lúng túng 
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4 慌て者 あわてもの HOẢNG GIẢ ngƣời đãng trí; ngƣời mau 

quên 

5 慌ただしい あわただしい HOẢNG bận rộn; bận tối mắt tối 

mũi; bận túi bụi; bất ổn; không ổn định; không yên ổn 

 

 

憤 
PHẪN 

 

 
 

75. 憤    phẫn    phẫn uất    fun 

 

Vì đồng tiền mà 3 ngƣời phẫn uất lẫn 
nhau 

訓: いきどお.る 

音: フン 

 

 

1 憤り いきどおり PHẪN sự phẫn uất 

2 憤る いきどおる PHẪN phẫn uất 

3 余憤 よふん DƢ PHẪN cơn thịnh nộ 

4 公憤 こうふん CÔNG PHẪN sự công phẫn; sự phẫn nộ của công 

chúng; công phẫn 

5 憤怒 ふんど PHẪN NỘ sự tức giận 

6 悲憤 ひふん BI PHẪN Sự căm phẫn; sự phẫn uất; sự bi phẫn . 

7 憤慨 ふんがい PHẪN KHÁI sự phẫn uất; sự căm phẫn; sự phẫn nộ; 

sự công phẫn 

8 憤懣 ふんまん PHẪN MUỘN sự tức giận 

9 欝憤 うついきどお UẤT PHẪN sự phẫn uất 

10 憤激 ふんげき PHẪN KÍCH sự giận dữ 

11 激憤 げきふん KÍCH PHẪN sự phẫn uất 

12 憤然 ふんぜん PHẪN NHIÊN sự tức giận 

 

 

戯 
HÍ 

 

 

 

 

76. 戯    hí    hí kịch    gi 

Đi xem màn kịch ngƣời chơi đùa với 
cọp trong khi tay cầm ngọn lửa 

訓: たわむ.れ

る,  ざ.れる,  じゃ.

れる 

音: ギ,  ゲ 

 

1 戯れ たわむれ HÍ trò chơi; trò đùa; thể thao; giải trí . 

2 戯作 げさく HÍ TÁC điều hƣ cấu 

3 前戯 ぜんぎ TIỀN HÍ sự vuốt ve kích thích trƣớc khi giao 

hợp . 

4 嬉戯 きぎ HI HÍ sự sợ 
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 5 悪戯 いたずら ÁC HÍ nghịch ngợm 

6 悪戯 あくぎ ÁC HÍ sự trêu trọc; sự trêu ghẹo; sự đùa cợt; trò 

nghịch ngợm 

7 戯ける たわける HÍ lời chế nhạo 

8 戯れる たわむれる HÍ chơi đùa; chơi; nói đùa; chọc ghẹo; 

trêu ghẹo . 

9 戯曲 ぎきょく HÍ KHÖC kịch 

10 戯書  HÍ THƢ sự giả mạo (chữ ký 

 

 

扉 
PHI 

 

 

 

77. 扉    phi    cái cửa    hi 

 

Phi ra khỏi cánh cửa là loại mở ra hai 
bên 

訓: とびら 

音: ヒ 

 

 

1 扉 とびら PHI cánh cửa . 

2 扉絵 とびらえ PHI HỘI tranh đầu sách . 

3 鉄扉 てっぴ THIẾT PHI cửa sắt . 

4 門扉 もんぴ MÔN PHI cánh cổng . 

5 開扉 かいひ KHAI PHI việc mở cửa . 

6 回転扉 かいてんとびら HỒI CHUYỂN PHI cửa quay 

7 開扉する かいひ KHAI PHI mở cửa . 

 

 

抄 
SAO 

 

 

 

78. 抄    sao    viết rõ ràng, tổng kết    

shoo 

 

Dùng tay cầm cây kim để sao lại bản 

chính của tài liệu 

音: ショウ   

1 抄出 しょうしゅつ SAO XUẤT sự trích 

2 手抄 しゅしょう THỦ SAO sự trích 

3 抄本 しょうほん SAO BỔN bản chép 

4 抄紙  SAO CHỈ tức cƣời 

5 抄訳 しょうやく SAO DỊCH sự lƣợc dịch . 

6 詩抄 ししょう THI SAO tuyển tập (văn 

7 抄録 しょうろく SAO LỤC sự tóm lƣợc; 

bản tóm tắt . 
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8 抄訳する しょうやく SAO DỊCH lƣợc dịch . 

9 抄録する しょうろく SAO LỤC tóm lƣợc 

 

 

把 
BẢ 

 

 

 

79. 把    bả    cầm    ha 

 

Tay cầm mông con gái, bạn trai nó tức 

thế là cho ăn bả =)) 

音: ハ,  ワ  

1 把 わ BẢ bó 

2 一把 いちわ NHẤT BẢ một bó . 

3 把手 とって BẢ THỦ tay cầm; quả đấm (cửa) 

4 把持 はじ BẢ TRÌ sự nắm giữ 

5 把握 はあく BẢ ÁC sự lĩnh hội; sự nắm vững 

6 把っ手 とって BẢ THỦ tay cầm; quả đấm (cửa) . 

7 把持する はじ BẢ TRÌ nắm giữ 

8 把握する はあく BẢ ÁC hiểu; lĩnh hội; nắm vững 

9 大雑把 おおざっぱ ĐẠI TẠP BẢ rộng 

 

 

抗 
KHÁNG 

 

 

 

80. 抗    kháng    chống lại, đề kháng, 

kháng chiến    koo 

Những ngƣời thợ mỏ với nắm đấm, quyết 

tâm đứng lên kháng chiến 

訓: あらが.う 

音: コウ 

 

 

1 抗争 こうそう KHÁNG TRANH cuộc kháng chiến; sự kháng 

chiến; kháng chiến; phản kháng; chiến tranh; giao chiến . 

2 抗体 こうたい KHÁNG THỂ kháng thể . 

3 抗原 こうげん KHÁNG NGUYÊN Sinh kháng thể; kháng nguyên 

4 反抗 はんこう PHẢN KHÁNG sự phản kháng . 

5 抗告 こうこく KHÁNG CÁO sự kháng cáo; sự phản đối . 

6 対抗 たいこう ĐỐI KHÁNG sự đối kháng; sự chống đối; sự đối lập 

7 抗弁 こうべん KHÁNG BIỆN sự phản đối 

8 抗うつ こううつ KHÁNG thuốc chống suy nhƣợc 

9 抗戦 こうせん KHÁNG CHIẾN kháng chiến . 

10 抵抗 ていこう ĐỂ KHÁNG kháng 

11 抗拒 こうきょ KHÁNG CỰ sự chống cự 

12 拮抗 きっこう KIẾT KHÁNG sự cạnh tranh 
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13 抗菌 こうきん KHÁNG KHUẨN sự kháng khuẩn; kháng khuẩn; 

sự diệt khuẩn; diệt khuẩn 

14 抗言 こうげん KHÁNG NGÔN sự phản đối 

 

 

抵 
ĐỀ 

 

 

 

81. 抵    đề    đề kháng    tei 

Đứa con tôi có sức đề kháng kém, động tay 
vào việc gì một cái là kêu mệt, ngồi bệt 

xuống rồi 

音: テイ  

1 大抵 たいてい ĐẠI ĐỂ đại để; nói chung; thƣờng 

2 抵当 ていとう ĐỂ ĐƢƠNG cầm đồ 

3 抵抗 ていこう ĐỂ KHÁNG kháng 

4 抵触 ていしょく ĐỂ XÖC sự đụng 

5 並大抵 なみたいてい TỊNH ĐẠI ĐỂthƣờng 

6 副抵当 ふくていとう PHÓ ĐỂ ĐƢƠNG Vật thế chấp.+ 

Khi có nghĩa rộng 

7 抵抗力 ていこうりょく ĐỂ KHÁNG LỰC lực kháng trở 

8 抵抗器 ていこうき ĐỂ KHÁNG KHÍ cái điện trở 

9 抵抗する ていこうする ĐỂ KHÁNG chống 

10 抵抗する ていこう ĐỂ KHÁNG đề kháng; kháng cự 

11 抵当権 ていとうけん ĐỂ ĐƢƠNG QUYỀNquyền cầm cố 

 

 

拍 
PHÁCH 

 

拍    phách    vỗ tay    haku, hyoo 

音: ハク,  ヒョウ  

1 拍動 はくどう PHÁCH ĐỘNG sự đập; tiếng đạp 

2 拍子 ひょうし PHÁCH TỬ nhịp 

3 拍手 はくしゅ PHÁCH THỦ sự vỗ tay . 

4 脈拍 みゃくはく MẠCH PHÁCH sự đập của mạch . 

5 拍車 はくしゃ PHÁCH XA sự kích thích; sự thúc đẩy 

6 三拍子 さんびょうし TAM PHÁCH TỬ nhịp ba . 

7 二拍子 にびょうし NHỊ PHÁCH TỬ nhịp hai . 

8 四拍子 よんびょうし TỨ PHÁCH TỬ nhịp bốn . 
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9 手拍子 てびょうし THỦ PHÁCH TỬ cẩu thả 

10 拍子木 ひょうしぎ PHÁCH TỬ MỘC mõ đuổi chim 

11 拍手する はくしゅ PHÁCH THỦ vỗ tay 

 

 

拘 
CÂU 

 

 

 

82. 拘    câu    câu thúc    koo 

 
Lấy tay che ngay miệng đứa nhỏ, nói lung 

tung là bị câu thúc ngay 

(Câu thúc: bắt giữ) 

訓: かか.わる 

音: コウ 

 

 

1 拘引 こういん CÂU DẪN sự bắt giữ 

2 拘らず かかわらず CÂU không chú ý đến ; không quan tâm 

3 拘わる かかわる CÂU làm ảnh hƣởng đến 

4 拘束 こうそく CÂU THÖC sự câu thúc; sự ràng buộc; sự bắt ép; 

ràng buộc; câu thúc; bắt ép . 

5 拘泥 こうでい CÂU NÊ sự câu nệ; sự khắt khe; câu nện; khắt 

khe . 

6 拘留 こうりゅう CÂU LƢU bị bắt giữ 

7 拘禁 こうきん CÂU CẤM sự giam giữ; sự câu thúc; giam; giam 

giữ . 

8 拘置 こうち CÂU TRÍ sự bắt giam; sự tống giam; bắt; bắt 

giam; tống giam; giam . 

9 にも拘らず にもかかわらず CÂU dù cho; dẫu cho . 

10 拘束する こうそくする CÂU THÖC thắt buộc . 

11 拘束する こうそく CÂU THÖC câu thúc; ràng buộc; bắt ép 

12 拘泥する こうでい CÂU NÊ câu nệ; khắt khe; bắt bẻ . 

13 拘引状 こういんじょう CÂU DẪN TRẠNG sự gọi đến 

 

 

拙 
CHUYẾT 

 

 

 

 

83. 拙    chuyết    vụng về, dở    setsu 

 

Định đi bốn chân bắt chƣớc con mèo mà 

tay to nên đi dở quá 

訓: つたな.い 

音: セツ 

 

 

1 拙い つたない CHUYẾT vụng 

2 拙务 せつれつ CHUYẾT LIỆT sự vụng về; sự không khéo léo 

3 巧拙 こうせつ XẢO CHUYẾT sự khéo léo; sự giỏi giang; tài 
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nghệ; tay nghề; khéo léo; giỏi giang 

4 稚拙 ちせつ TRĨ CHUYẾT kém cỏi; trẻ con 

5 拙策 せっさく CHUYẾT SÁCH kế hoạch hoặc chính sách tồi . 

6 拙者 せっしゃ CHUYẾT GIẢ một 

 

 

拷 
KHẢO 

 

 

 

84. 拷    khảo    tra khảo, tra tấn    goo 

 

Tra khảo kẻ trộm bằng nắm đấm để tìm ra 
đồng phạm 

音: ゴウ  

1 拷問 ごうもん KHẢO VẤN sự tra tấn 

2 拷問具 ごうもんぐ KHẢO VẤN CỤ dụng cụ tra tấn 

3 拷問する ごうもんする KHẢO VẤN hạch hỏi . 

4 拷問にかける ごうもんにかける KHẢO VẤN tra tấn . 

 

 

挟 
HIỆP 

 

 

 

85. 挟    hiệp    kẹp    kyoo 

 

Nhà quá hẹp, dơ 2 bàn tay là hết cả chỗ 

訓: はさ.む,  はさ.

まる,  わきばさ.

む,  さしはさ.む 

音: キョウ,  ショウ 

 

 

1 挟む はさむ HIỆP kẹp vào; chèn vào 

2 挟まる はさまる HIỆP kẹp; kẹt vào giữa 

3 挟撃 きょうげき HIỆP KÍCH thế gọng kìm; cuộc tiến công gọng 

kìm 

4 挟み切る はさみきる HIỆP THIẾT sự cắt bằng kéo; vết cắt bằng 

kéo; miếng cắt ra 

5 口を挟む くちをはさむ KHẨU HIỆP bỗng xen vào 

6 挟み虫 はさみむし HIỆP TRÙNG con sâu tai . 

7 差し挟む さしはさむ SOA HIỆP vật lồng vào 

8 指を挟む ゆびをはさむ CHỈ HIỆP kẹp ngón tay . 

9 挟み撃ち はさみうち HIỆP KÍCH đánh gọng kìm 
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掃 
TẢO 

 

 

 

86. 掃    tảo    quét    soo 

 

Đƣa cho cái chổi và bảo cầm lấy mà quét 

hết rêu tảo trong nhà 

訓: は.く 

音: ソウ,  シュ 

 

 

1 掃く はく TẢO quét; chải 

2 一掃 いっそう NHẤT TẢO sự quét sạch; sự tiễu trừ 

3 清掃 せいそう THANH TẢO sự quét tƣớc; sự dọn dẹp . 

4 掃滅 そうめつ TẢO DIỆT sự tiêu diệt 

5 掃討 そうとう TẢO THẢO sự thu dọn; sự dọn dẹp 

6 掃除 そうじ TẢO TRỪ sự quét tƣớc; sự dọn dẹp; sự quét dọn . 

7 掃き出す はきだす TẢO XUẤT sự giải thoát 

8 清掃夫 せいそうふ THANH TẢO PHU ngƣời làm vệ sinh; 

ngƣời thu dọn rác . 

9 清掃する せいそうする THANH TẢO phát quang 

10 掃除人 そうじじん TẢO TRỪ NHÂN ngƣời gác cổng 

 

 

掌 
CHƯỞNG 

 

 

 

87. 掌    chƣởng    lòng bàn tay    shoo 

 
Chỉ một chƣởng mà làm tung cả đồng tiền 

trên tay 

訓: てのひら,  たな

ごころ 

音: ショウ 

 

 

1 掌 たなごころ CHƢỞNG gan bàn tay 

2 掌 てのひら CHƢỞNG lòng bàn tay . 

3 掌中 しょうちゅう CHƢỞNG TRUNG trong lòng bàn tay; 

thuộc phạm vi sở hữu của mình 

4 吅掌 がっしょう HỢP CHƢỞNG sự chắp tay để cầu nguyện; 

khấn; cầu khấn 

5 手掌 ててのひら THỦ CHƢỞNG gan bàn tay; trong lòng bàn tay 

6 掌握 しょうあく CHƢỞNG ÁC sự nắm giữ; nắm giữ . 

7 管掌 かんしょう QUẢN CHƢỞNG sự trông nom 

8 掌紋 しょうもん CHƢỞNG VĂN dây đai 

9 掌編 しょうへん CHƢỞNG BIÊN chuyện ngắn; chuyện kể 

10 職掌 しょくしょう CHỨC CHƢỞNG sự giúp đỡ 

11 落掌 らくしょう LẠC CHƢỞNG nhận 

12 車掌 しゃしょう XA CHƢỞNG ngƣời phục vụ; ngƣời bán vé . 
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排     
BÀI 

 

 

 

88. 排    bài    bài trừ    hai 

 

Bài trừ những kẻ nhắm mắt làm ngơ trƣớc 
những cánh tay chìa ra nhờ giúp đỡ 

音: ハイ  

1 排他 はいた BÀI THA sự không cho vào 

2 排便 はいべん BÀI TIỆN sự gạn 

3 排出 はいしゅつ BÀI XUẤT sự rút khỏi 

4 排列 はいれつ BÀI LIỆT sự sắp xếp 

5 排卵 はいらん BÀI NOÃN sự rụng trứng; sự sản ra hoặc rơi ra từ 

tế bào trứng 

6 圧排  ÁP BÀI sự không cho vào 

7 排尿 はいにょう BÀI NIỆU việc đi tiểu 

8 按排 あんばい ÁN BÀI sự sắp xếp 

9 排撃 はいげき BÀI KÍCH kịch sĩ 

10 排斥 はいせき BÀI XÍCH sự bài trừ; sự gạt bỏ; sự tẩy chay 

11 排日 はいにち BÀI NHẬT sự chống Nhật; sự bài Nhật 

12 排気 はいき BÀI KHÍ sự rút khí 

13 排水 はいすい BÀI THỦY sự tiêu nƣớc; sự thoát nƣớc 

14 排泄 はいせつ BÀI TIẾT Sự bài tiết 

 

 

掘     
QUẬT 

 

 

 

89. 掘    quật    khai quật    kutsu 

 

Nhà khảo cổ đƣa tay sung sƣớng vì 
khai quật đƣợc một cái cửa cổ xƣa 

訓: ほ.る 

音: クツ 

 

 

1 掘る ほる QUẬT bới 

2 掘削 くっさく QUẬT TƢỚC sự đào; hố đào 

3 掘割 ほりわり QUẬT CÁT kênh 

4 採掘 さいくつ THẢI QUẬT khai mỏ 

5 発掘 はっくつ PHÁT QUẬT sự khai thác; sự khai quật 

6 盗掘 とうくつ ĐẠO QUẬT sự đào trộm 

7 掘進 ほすすむ QUẬT TIẾN sự đào; hố đào 

8 掘鑿 くっさく QUẬT TẠC sự đào; hố đào 



 

45 

 

9 掘り出す ほりだす QUẬT XUẤT quật . 

10 芋掘り いもほり DỤ QUẬT đào khoai 

11 掘り割り ほりわり QUẬT CÁT kênh 

12 土を掘る つちをほる THỔ QUẬT đào đất . 

13 掘削機 くっさくき QUẬT TƢỚC KI ngƣời đào; ngƣời khai 

quật 

 

 

揺 
DAO 

 

 

 

90. 揺    dao    dao động    yoo 

 

Cái làn cứ dao động vì bị đƣa từ tay này 

qua tay kia 

訓: ゆ.れる,  ゆ.

る,  ゆ.らぐ,  ゆ.る

ぐ,  ゆ.する,  ゆ.さ

ぶる,  ゆ.すぶ

る,  うご.く 

音: ヨウ 

 

 

1 揺 ゆら DAO sự rung động; sự làm rung động 

2 揺り ゆり DAO sự rung động; sự làm rung động 

3 揺る ゆる DAO rung; lắc; đu đƣa; lúc lắc . 

4 揺れ ゆれ DAO sự rung động; sự làm rung động 

5 揺動 ゆらどう DAO ĐỘNG sự đi lảo đảo 

6 動揺 どうよう ĐỘNG DAO dao động 

7 揺らぐ ゆらぐ DAO dao động; nao núng; không vững 

8 揺るぐ ゆるぐ DAO dao động; nao núng . 

9 揺らす ゆらす DAO đá 

10 揺する ゆする DAO rung; lắc; đu đƣa; lúc lắc . 

11 揺れる ゆれる DAO bập bồng 

12 揺曳 ようえい DAO DUỆ sự vẫy 

13 揺篭 ゆらかご DAO cái nôi 

14 揺籃 ようらん DAO LAM cái nôi 

15 大揺れ だいゆれ ĐẠI DAO sự hỗn loạn; sự bất an 

 

 

携  
HUỀ 

 

 

 

91. 携    huề    mang theo    kei 

 

2 tay nâng niu, mang theo con chim đi 
chơi 

訓: たずさ.え
 

1 携帯 けいたい HUỀ ĐỚI điện thoại di động; di động 
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る,  たずさ.わる 

音: ケイ 

 

2 必携 ひっけい TẤT HUỀ sổ tay . 

3 携える たずさえる HUỀ cùng đi; đi theo 

4 携わる たずさわる HUỀ tham gia vào việc; làm việc 

5 提携 ていけい ĐỀ HUỀ sự hợp tác 

6 連携 れんけい LIÊN HUỀ sự hợp tác; sự cộng tác; sự chung sức 

7 携帯する けいたい HUỀ ĐỚI mang theo; đem theo; cầm theo 

8 携帯用 けいたいよう HUỀ ĐỚI DỤNG xách tay . 

9 手を携えて てをたずさえて THỦ HUỀ tay trong tay 

 

 

 敬  
KÍNH 

 

 

 

92. 敬    kính    kính yêu    kei 

 
Con kính yêu cha mẹ, ngƣời thƣơng cho 

roi cho vọt 

訓: うやま.う 

音: ケイ,  キョウ 

 

 

1 敬い うやまい KÍNH sự tôn kính; lòng sùng kính 

2 敬う うやまう KÍNH tôn kính; kính trọng 

3 不敬 ふけい BẤT KÍNH Sự bất kính; sự thiếu tôn kính; sự 

không tín ngƣỡng; lời báng bổ; sự xúc phạm . 

4 敬具 けいぐ KÍNH CỤ Kính thƣ . 

5 失敬 しっけい THẤT KÍNH cầm trộm; lấy trộm 

6 孝敬 こうけい HIẾU KÍNH Lòng hiếu thảo; sự hiếu kính; hiếu 

thảo 

7 尊敬 そんけい TÔN KÍNH sự tôn kính 

8 崇敬 すうけい SÙNG KÍNH sự sùng kính; sự tôn kính 

9 恭敬 きょうけい CUNG KÍNH sự tôn kính; lòng kính trọng; lòng tôn 

kính . 

10 敬意 けいい KÍNH Ý khả kính 

11 愛敬 あいきょう ÁI KÍNH Yêu mến và kính trọng . 

12 敬慕 けいぼ KÍNH MỘ sự kính yêu; sự khâm phục; sự thán 

phục; kính yêu; khâm phục; thán phục; tôn trọng 

13 敬服 けいふく KÍNH PHỤC sự sung sƣớng 

 

 

暁 
HIỂU  

 

 

93. 暁    hiểu    bình minh    gyoo 

 

Binh minh sáng sớm chiếu trên con đƣờng 

chói chang nhƣ có 4 mặt trời 
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訓: あかつき,  さ

と.る 

音: ギョウ,  キョウ 

 

 

1 暁 あかつき HIỂU bình minh 

2 今暁 こんぎょう KIM HIỂU sáng nay . 

3 暁光 ぎょうこう HIỂU QUANG tình cờ 

4 暁天 ぎょうてん HIỂU THIÊN bình minh; rạng đông 

5 払暁 ふつぎょう PHẤT HIỂU Hửng sáng; lúc rạng đông . 

6 早暁 そうぎょう TẢO HIỂU lúc tảng sáng 

7 暁星 ぎょうせい HIỂU TINH sao buổi sáng; sao mai . 

8 通暁 つうぎょう THÔNG HIỂU sự thức khuya; sự hiểu biết rõ . 

9 通暁した つうぎょうした THÔNG HIỂU đủ điều . 

 

 

暴 
BẠO 

 

 

 

94. 暴    bạo, bộc    bạo lực, bộc lộ    boo, 

baku 

 
2 ngƣời dung cảm đứng dƣới ánh nắng mặt 

trời ném bộc phá 

訓: あば.く,  あば.

れる 

音: ボウ,  バク 

 

 

1 暴く あばく BẠO vạch trần; phơi bày; bộc lộ; làm lộ 

2 乱暴 らんぼう LOẠN BẠO bạo loạn; hỗn láo; vô lễ; quá đáng 

3 兇暴 きょうぼう HUNG BẠO đầy thú tính; cục súc 

4 凶暴 きょうぼう HUNG BẠO đầy thú tính; cục súc 

5 暴利 ぼうり BẠO LỢI sự cho vay nặng l i 

6 暴力 ぼうりょく BẠO LỰC bạo lực 

7 暴動 ぼうどう BẠO ĐỘNG bạo động 

8 暴君 ぼうくん BẠO QUÂN bạo quân . 

9 暴威 ぼうい BẠO UY sự bạo ngƣợc 

10 強暴 きょうぼう CƢỜNG BẠO tính hung ác 

11 暴徒 ぼうと BẠO ĐỒ nổi dậy 

12 暴悪 ぼうあく BẠO ÁC sự dữ dội 

13 暴れる あばれる BẠO nổi giận; nổi xung; làm ầm ĩ lên 

14 暴慢 ぼうまん BẠO MẠN thô lỗ 

 

 

曹 
TÀO 

 

 

 

95. 曹    tào    phán xử    soo 

Tào Tháo phán xử 2 anh em tranh chấp cái 

chậu 

音: ソウ,  ゾウ  
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1 二曹  NHỊ TÀO cô thầy cúng 

2 児曹  NHI TÀO đứa bé 

3 曹司 ぞうし TÀO TI con thứ 

4 法曹 ほうそう PHÁP TÀO luật sƣ . 

5 空曹  KHÔNG TÀO sự mơ mộng; mộng tƣởng hão huyền 

6 軍曹 ぐんそう QUÂN TÀO trung sĩ 

7 曹達 そうだ TÀO ĐẠT Natri cacbonat 

8 重曹 じゅうそう TRỌNG TÀO bi 

9 陸曹  LỤC TÀO hạ sĩ quan 

 

 

板 
BẢN 

 

 

 

 

96. 板    bản    tấm bảng    han, ban 

 

Đẩy tấm ván làm từ thân cây 

訓: いた 

音: ハン,  バン 

 

 

1 板 いた BẢN tấm ván 

2 板 ばん BẢN bản . 

3 三板 さんぱん TAM BẢN thuyền ba ván 

4 乾板 かんぱん KIỀN BẢN dấu 

5 俎板 まないた TRỞ BẢN cái thớt . 

6 板前 いたまえ BẢN TIỀN đầu bếp 

7 前板 ぜんいた TIỀN BẢN cái chắn bùn 

8 厚板 あついた HẬU BẢN tấm ván (thƣờng là loại dài 

9 原板 げんぱん NGUYÊN BẢN âm bản 

10 吅板 ごうはん HỢP BẢN gỗ dán 

11 基板 きばん CƠ BẢN substratum 

12 板塀 いたべい BẢN BIÊN hàng rào; lan can tàu 

13 壁板 かべいた BÍCH BẢN ván lát tƣờng 

 

 

柳 
LIỄU 

 

 

 

97. 柳    liễu    cây liễu    ryuu 

 

Cây liễu rủ 

訓: やなぎ 
 

1 柳 やなぎ LIỄU liễu; cây liễu . 
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音: リュウ 

 

2 川柳 せんりゅう XUYÊN LIỄU bài thơ hài hƣớc viết ở thể loại 

haiku . 

3 川柳 かわやなぎ XUYÊN LIỄU Cây liễu đỏ tía 

4 楊柳 ようやなぎ DƢƠNG LIỄU dƣơng liễu . 

5 猫柳 ねこやなぎ MIÊU LIỄU Cây liễu tơ . 

6 柳腰 やなぎごし LIỄU YÊU eo nhỏ; thắt đáy lƣng ong . 

7 花柳 かりゅう HOA LIỄU chốn lầu xanh (nơi chứa gái điếm 

8 蒲柳 ほりゅう BỒ LIỄU tính chất yếu đuối 

 

 

栽 
TÀI 

 

 

 

98. 栽    tài    trồng    sai 

 

Trồng từ những cây nhỏ, để tạo ra những 
cây lớn 

音: サイ  

1 栽 さい TÀI trồng trọt . 

2 前栽 せんざい TIỀN TÀI vƣờn 

3 栽培 さいばい TÀI BỒI sự cày cấy 

4 盆栽 ぼんさい BỒN TÀI cây cảnh . 

5 栽培する さいばい TÀI BỒI nuôi; trồng 

6 栽培所 さいばいしょ TÀI BỒI SỞ vƣờn ƣơm 

7 水栽培 みずさいばい THỦY TÀI BỒI thuật trồng cây 

trong nƣớc 

 

 

械     
GIỚI  

 

 

99. 械    giới    cơ giới    kai\ 

 
Con ngƣời cơ giới hóa việc cày ruộng 

bằng những cái cày làm bằng gỗ 

訓: かせ 

音: カイ 

 

 

1 器械 きかい KHÍ GIỚI khí giới; dụng cụ; công cụ 

2 機械 きかい KI GIỚI bộ máy 

3 足械 あしかせ TÖC GIỚI Xiềng chân; việc kìm hãm tự do và 

hành động của ngƣời khác 

4 機械化 きかいか KI GIỚI HÓA cơ giới hoá 

5 機械学 きかいがく KI GIỚI HỌC cơ học . 

6 機械工 きかいこう KI GIỚI CÔNG thợ cơ khí 

7 機械油 きかいあぶら KI GIỚI DU dầu máy . 
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8 機械的 きかいてき KI GIỚI ĐÍCH cơ học 

9 光学機械 こうがくきかい QUANG HỌC KI GIỚI máy 

quang học 

10 工作機械 こうさくきかい CÔNG TÁC KI GIỚI máy công cụ 

 

 

棒 
BỔNG 

 

 

 

100. 棒    bổng    cái gậy    boo 

 

Lấy cái cây đẽo thành 2 cái gậy 

音: ボウ  

1 棒 ぼう BỔNG gậy 

2 乳棒 にゅうぼう NHŨ BỔNG Cái chày . 

3 延棒 のべぼう DUYÊN BỔNG thanh (kim loại) . 

4 心棒 しんぼう TÂM BỔNG trục xe càng xe . 

5 打棒 だぼう ĐẢ BỔNG (thể dục 

6 棒杙 ぼうぐい BỔNG DẶC cộc 

7 棒杭 ぼうくい BỔNG HÀNG cộc 

8 棍棒 こんぼう CÔN BỔNG Cái gậy; dùi cui . 

9 横棒 よこぼう HOÀNH BỔNG (thể dục 

10 泥棒 どろぼう NÊ BỔNG kẻ trộm; kẻ cắp 

11 棒状 ぼうじょう BỔNG TRẠNG sự bất lịch sự 

 

 

槽 
TÀO 

 

 

 

101. 槽    tào    cái máng    soo 

 

Chặt cây đóng cái máng, 2 anh em tắm 
chung 

訓: ふね 

音: ソウ 

 

 

1 歯槽 しそう XỈ TÀO /æl'viəlai/ 

2 水槽 すいそう THỦY TÀO thùng chứa nƣớc; bể chứa nƣớc; két 

nƣớc . 

3 浴槽 よくそう DỤC TÀO bể tắm . 

4 二槽式 にそうしき NHỊ TÀO THỨC máy rửa kiểu hai bể . 

5 浄化槽 じょうかそう TỊNH HÓA TÀO hố rác tự hoại 

6 貯水槽 ちょすいそう TRỮ THỦY TÀO bể nƣớc . 

7 電解槽 でんかいそう ĐIỆN GIẢI TÀO bể điện phân 
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殿 
ĐIỆN 

 

 

 

102. 殿    điện    cung điện    

den, ten 

 

Thích khách lẻn vào cung điện, cầm 

rìu giết 2 thị vệ ở cửa 

訓: との,  -どの 

音: デン,  テン 

 

 

1 殿 との ĐIỆN cung điện; lâu đài 

2 殿 どの ĐIỆN bà; ngài. 

3 ご殿 ごしんがり ĐIỆN cung 

4 殿下 でんか ĐIỆN HẠ hoàng thân; hoàng tử; công chúa; điện 

hạ 

5 殿中 でんちゅう ĐIỆN TRUNG Trong lâu đài . 

6 仏殿 ぶつでん PHẬT ĐIỆN phật diện 

7 内殿 ないでん NỘI ĐIỆN Nơi linh thiêng để đặt tƣợng thần bên 

trong đền thờ; nội điện . 

 

 

汁 
TRẤP  

 

 

103. 汁    trấp    nƣớc quả    

juu 

 
3 giọt nƣớc rơi ra từ cốc nƣớc hoa 

quả 

訓: しる,  -しる,  つ

ゆ 

音: ジュウ 

 

 

1 汁 しる TRẤP nƣớc ép hoa quả; súp . 

2 乳汁 にゅうじゅう NHŨ TRẤP Sữa; chất sữa . 

3 墨汁 ぼくじゅう MẶC TRẤP mực Tàu . 

4 果汁 かじゅう QUẢ TRẤP nƣớc ép hoa quả 

5 汁気 しるき TRẤP KHÍ nƣớc ép (của quả 

6 汁液 しるえき TRẤP DỊCH nƣớc ép (của quả 

7 液汁 えきじゅう DỊCH TRẤP nƣớc ép (của quả 

8 灰汁 あく HÔI TRẤP thuốc giặt quần áo 

9 煮汁 にじる CHỬ TRẤP Nƣớc dùng (nƣớc sau khi đã luộc 

10 汁物 しるもの TRẤP VẬT xúp 

11 汁粉 しるこ TRẤP PHẤN chè đậu đỏ ngọt . 

 

 



 

52 

 

泌 
BÍ 

 

 

 

104. 泌    bí    rỉ ra, tiết ra    hitsu, 

hi 

 

Trái tim thất tình nhƣ trái tim trúng 1 đao 
mà rỉ máu đến chết 

音: ヒツ,  ヒ  

1 分泌 ぶんぴ PHÂN BÍ sự cất giấu; sự giấu giếm; sự bƣng bít 

2 内分泌 ないぶんぴ NỘI PHÂN BÍ sự bí mật nội bộ 

3 内分泌 ないぶんぴつ NỘI PHÂN BÍ nội tiết 

4 泌尿器 ひにょうき BÍ NIỆU KHÍ cơ quan đƣờng tiết niệu . 

5 分泌液 ぶんぴつえき PHÂN BÍ DỊCH sự cất giấu 

6 分泌物 ぶんぴぶつ PHÂN BÍ VẬT vật đƣợc bài tiết ra 

7 泌み泌み  BÍ BÍ sắc sảo 

8 内分泌腺 ないぶんぴつせん NỘI PHÂN BÍ TUYẾN tuyến 

nội tiết . 

9 内分泌腺 ないぶんぴせん NỘI PHÂN BÍ TUYẾN tuyến 

nội tiết 

10 泌尿器科 ひにょうきか BÍ NIỆU KHÍ KHOA khoa tiết niệu . 

11 粘液分泌腺 ねんえきぶんぴせん NIÊM DỊCH PHÂN BÍ 

TUYẾN tuyến nƣớc dãi 

12 粘液分泌腺 ねんえきぶんぴつせん NIÊM DỊCH PHÂN BÍ 

TUYẾN tuyến nƣớc dãi . 

 

 

洞 
ĐỘNG  

 

 

105. 洞    động    hang động    

doo 

Cửa vào hang động đầy nƣớc 

訓: ほら 

音: ドウ 

 

 

1 洞 ほら ĐỖNG hang; động . 

2 洞察 どうさつ ĐỖNG SÁT sự sáng suốt; sự sâu sắc; sự nhìn thấu 

sự việc; sự nhìn xa trông rộng 

3 空洞 くうどう KHÔNG ĐỖNG hang; hốc; lỗ hổng; khoang; lỗ 

thủng 

4 洞窟 どうくつ ĐỖNG QUẬT động 

5 洞見 とうけん ĐỖNG KIẾN sự nhìn thấu đƣợc bên trong sự vật 

6 洞門 どうもん ĐỖNG MÔN đƣờng hầm 

7 風洞 ふうどう PHONG ĐỖNG đƣờng hầm gió 

8 洞察力 どうさつりょく ĐỖNG SÁT LỰC sự nhìn thấu 

đƣợc bên trong sự vật 

9 鍾乳洞 しょうにゅうどう CHUNG NHŨ ĐỖNG động 
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thạch nhũ . 

10 海食洞 かいしょくどう HẢI THỰC ĐỖNG hang động ngoài 

biển 

 

 

浅 
THIỂN  

 

 

106. 浅    thiển    thiển cận    sen 

Suy nghĩ thiển cận nên chỉ tắm ở nơi 

nƣớc nông 

訓: あさ.い 

音: セン 

 

 

1 浅い あさい THIỂNcạn 

2 浅学 せんがく THIỂN HỌC hiểu biết nông cạn; thiển cận 

3 浅はか あさはか THIỂNnhẹ dạ; nông nổi; nông cạn 

4 浅慮 せんりょ THIỂN LỰ sự không thận trọng 

5 浅手 あさで THIỂN THỦ Vết thƣơng nhẹ 

6 浅才 せんさい THIỂN TÀI sự thiếu khả năng 

7 浅海 せんかい THIỂN HẢI biển nông . 

8 深浅 しんせん THÂM THIỂN chiều sâu 

9 浅瀬 あさせ THIỂN LẠI chỗ nông 

10 浅緑 あさみどり THIỂN LỤC Màu xanh lục nhạt . 

11 浅葱 あさつき THIỂN THÔNG Cây hẹ tây . 

12 浅葱 あさぎ THIỂN THÔNG Màu xanh nhạt 

13 浅薄 せんぱく THIỂN BẠC nông; cạn 

 

 

雄 
HÙNG 

 

 

 

107. 雄    hùng    thƣ hùng, anh 

hùng, hùng tráng    yuu 

 

Anh hùng thƣờng có cơ bắp to và nuôi 
con chim cắt oai vệ trên tay 

訓: お-,  おす,  おん 

音: ユウ 

 

 

1 雄 おす HÙNG đực . 

2 両雄 りょうゆう LƢỠNG HÙNG hai vỹ nhân; hai anh hùng . 

3 雄偉 ゆうい HÙNG VĨ tráng lệ 

4 雄勁 ゆうけい HÙNG KÍNH mạnh khoẻ 

5 雄壮 ゆうそう HÙNG TRÁNG chiến sĩ da đỏ 

6 雄大 ゆうだい HÙNG ĐẠI hùng vĩ; trang nghiêm; huy hoàng; vĩ 

đại; lớn lao 

7 雄弁 ゆうべん HÙNG BIỆN hùng biện 
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8 雄心 ゆうしん HÙNG TÂM nguyện vọng 

9 雄志 ゆうし HÙNG CHÍ hoài bão 

10 雄性 ゆうせい HÙNG TÍNH tính chất đàn ông; đức tính đàn ông; 

tính hùng dũng 

 

 

雅  
NHÃ 

 

 

 

108. 雅    nhã    tao nhã    ga 

 

Con sói có thú vui tao nhã là đi săn 
chim 

訓: みや.び 

音: ガ 

 

 

1 優雅 ゆうが ƢU NHÃ sự dịu dàng; sự thanh lịch 

2 典雅 てんが ĐIỂN NHÃ sự thanh lịch; sự thanh nhã; sự nhã 

nhặn 

3 博雅 はくが BÁC NHÃ có đủ tài liệu 

4 古雅 こが CỔ NHÃ tình trạng cổ xƣa 

5 雅号 がごう NHÃ HÀO Bí danh; bút danh . 

6 雅味 みやびみ NHÃ VỊ có duyên 

7 雅実 まさきゃく NHÃ KHÁCH nhà văn; tác giả 

8 幽雅 かそけみやび U NHÃ sự lọc; sự tinh chế (dầu 

9 雅びた まさびた NHÃ thanh lịch 

 

 

震 
CHẤN  

 

 

109. 震    chấn    địa chấn    shin 

Con ngƣời ngồi ôm chân run sợ những 

địa chấn do thiên lôi mang lại 

訓: ふる.う,  ふる.

える 

音: シン 

 

 

1 震う ふるう CHẤN chấn động; rung lắc . 

2 震え ふるえ CHẤN run rẩy 

3 余震 よしん DƢ CHẤN (địa lý 

4 震動 しんどう CHẤN ĐỘNG sự chấn động; chấn động . 

5 地震 じしん ĐỊA CHẤN địa chấn 

6 震央 しんおう CHẤN ƢƠNG tâm động đất . 

7 震幅 しんぷく CHẤN PHÖC thân phận chƣ hầu; nghĩa vụ của chƣ 

hầu 

8 震度 しんど CHẤN ĐỘ độ của trận động đất . 

9 強震 きょうしん CƢỜNG CHẤN bão táp . 

10 微震 びしん VI CHẤN động đất nhẹ . 
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11 震える ふるえる CHẤN chấn 

 

 

霜  
SƯƠNG  

 

 

110. 霜    sƣơng    sƣơng mù    

soo 

Hôm nào có sƣơng mù, có sấm sét 
chúng ta sẽ đi đắp ngƣời tuyết ở gần cái 

cây 

訓: しも 

音: ソウ 

 

 

1 霜 しも SƢƠNG sƣơng 

2 初霜 はつしも SƠ SƢƠNG màn sƣơng đầu tiên trong năm 

3 霜害 そうがい SƢƠNG HẠI những thiệt hại do sƣơng giá 

4 星霜 せいそう TINH SƢƠNG thời gian 

5 霜柱 しもばしら SƢƠNG TRỤ sƣơng giá phủ trên mặt đất . 

6 霜雪 そうせつ SƢƠNG TUYẾT sự thành lập 

 

 

飽 
BÃO 

 

 

 

111. 飽    bão    bão hòa    hoo 

 
Ăn no nên cảm thấy bão hòa thức ăn, thế 

là kéo chăn đi ngủ 

訓: あ.きる,  あ.か

す,  あ.く 

音: ホウ 

 

 

1 飽き あき BÃO sự mệt mỏi; sự chán nản 

2 飽和 ほうわ BÃO HÕA sự bão hòa 

3 飽かす あかす BÃO cho đầy đủ; cho (ăn 

4 飽きる あきる BÃO chán 

5 飽満 ほうまん BÃO MÃN sự no 

6 飽くまで あくまで BÃO bƣớng bỉnh 

7 飽食 ほうしょく BÃO THỰC tính háu ăn; thói phàm ăn 

8 不飽和 ふほうわ BẤT BÃO HÕA chƣa bão hoà 

9 飽く迄 あくまで BÃO HẤT kiên trì; ngoan cố; tới cùng 

10 飽きっぽい あきっぽい BÃO hay thay đổi 

11 飽満する ほうまんする BÃO MÃN chán chƣờng . 

12 過飽和 かほうわ QUÁ BÃO HÕA sự quá bão hoà 
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駄  
ĐÀ 

 

 

 

112. 駄    đà    thồ hàng    da 

 

Con ngựa ốm yếu phải thồ một thằng 

béo phụng phị 

音: ダ,  タ  

1 一駄 いちだ NHẤT ĐÀ cú 

2 下駄 げた HẠ ĐÀ guốc 

3 駄作 ださく ĐÀ TÁC tác phẩm rẻ tiền; đồ bỏ đi; đồ vứt đi 

4 駄弁 だべん ĐÀ BIỆN lời nói vô lý 

5 無駄 むだ VÔ ĐÀ sự vô ích; sự không có hiệu quả 

6 駄物 だもの ĐÀ VẬT bã; bã mía cane 

7 駄犬 だけん ĐÀ KHUYỂN chó lai 

8 駄目 だめ ĐÀ MỤC sự vô dụng; sự không đƣợc việc; sự không tốt; 

sự không thể; sự vô vọng 

9 荷駄 にだ HÀ ĐÀ bó 

10 駄賃 だちん ĐÀ NHẪM tiền thƣởng; tiền hoa hồng; tiền thuê 

nhà hoặc thuê xe . 

11 駄弁る だべんる ĐÀ BIỆN lời nói lúng búng 

 

 

騎 
KỊ 

 

 

 

113. 騎    kị    kị sĩ    ki 

 
Kị sĩ béo lấy ngựa từ chuồng 

音: キ  

1 騎乗 きじょう KỊ THỪA núi 

2 騎兵 きへい KỊ BINH kị binh; kỵ binh 

3 騎士 きし KỊ SĨ hiệp sĩ 

4 騎手 きしゅ KỊ THỦ ngƣời cƣỡi ngựa; kỵ sỹ; nài ngựa; 

ngƣời cƣỡi 

5 騎馬 きば KỊ MÃ sự đi ngựa; sự cƣỡi ngựa; đi ngựa; cƣỡi ngựa  

6 槍騎兵 やりきへい THƢƠNG KỊ BINH kỵ binh đánh giáo 
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騒 
TAO 

 

 

 

114. 騒    tao    tao động    soo 

 

Con rắn làm con ngựa sợ, ngƣời nghe 

thấy tiếng xao động nên đem gậy ra đập 

訓: さわ.ぐ,  うれ

い,  さわ.がしい 

音: ソウ 

 

 

1 騒ぎ さわぎ TAO sự ồn ào; sự làm ồn 

2 騒ぐ さわぐ TAO đùa 

3 騒乱 そうらん TAO LOẠN loạn lạc . 

4 騒人 そうじん TAO NHÂN nhà thơ 

5 騒動 そうどう TAO ĐỘNG sự náo động 

6 喧騒 けんそう HUYÊN TAO sự ồn ào 

7 騒がす さわがす TAO làm trái ý 

8 騒めく ざわめく TAO ầm ĩ; xôn xao . 

9 騒擾 そうじょう TAO NHIỄU sự náo động 

10 騒然 そうぜん TAO NHIÊN ồn ào; om xòm; náo động; lộn xộn 

11 物騒 ぶっそう VẬT TAO loạn lạc; không yên 

12 狂騒 きょうそう CUỒNG TAO chứng điên 

13 大騒ぎ おおさわぎ ĐẠI TAO tiếng ồn ào; sự ầm ĩ; sự náo 

động; ầm ĩ; náo động; ồn ào; rùm beng; chuyện rùm beng 

14 騒々しい そうぞうしい TAO ồn ào; sôi nổi 

 

 

驚 

KINH 

 

 

 

115. 驚    kinh    kinh ngạc, kinh 

sợ    kyoo 

 

Gia nhân là con ngựa kinh sợ, thế là bị 

ôm chủ lấy gậy đánh 

訓: おどろ.く,  お

どろ.かす 

音: キョウ 

 

 

1 驚き おどろき KINH sự ngạc nhiên 

2 驚く おどろく KINH giật mình 

3 一驚 いっきょう NHẤT KINH sự ngạc nhiên 

4 驚倒 きょうとう KINH ĐẢO gây xúc động mạnh làm náo động dƣ 

luận 

5 吃驚 びっくり CẬT KINH sự ngạc nhiên 

6 喫驚 きっきょう KHIẾT KINH sự ngạc nhiên 

7 驚嘆 きょうたん KINH THÁN sự kinh ngạc; sự thán phục; sự khâm 

phục; kinh ngạc; thán phục; khâm phục 

8 驚がく きょうがく KINH sự ngạc nhiên 
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9 驚いた おどろいた KINH sửng . 

10 驚かす おどろかす KINH gây ngạc nhiên; gây sợ hãi 

11 驚愕 きょうがく KINH NGẠC sự ngạc nhiên 

12 驚歎 きょうたん KINH THÁN sự ngắm nhìn một cách vui thích 

13 驚異 きょうい KINH DỊ điều kỳ diệu; điều thần diệu; điều kỳ 

lạ; kỳ tích; điều thần kỳ; thần kỳ 

14 驚くべき おどろくべき KINH làm ngạc nhiên 

 

 

魂 
HỒN 

 

 

 

116. 魂    hồn    linh hồn    kon 

 
Từ trong không khí, linh hồn của một con 

quỷ hiện lên 

訓: たましい,  たま 

音: コン 

 

 

1 魂 こん HỒN Linh hồn; tinh thần 

2 魂 たましい HỒN linh hồn . 

3 亡魂 ぼうこん VONG HỒN tinh thần 

4 入魂 にゅうこん NHẬP HỒN sự quen thân 

5 商魂 しょうこん THƢƠNG HỒN ý tƣởng nung nấu về buôn bán 

6 心魂 しんこん TÂM HỒN Tâm hồn; tâm trí . 

7 忠魂 ちゅうこん TRUNG HỒN lòng trung thành 

8 木魂 きたましい MỘC HỒN tiếng dội 

9 精魂 せいこん TINH HỒN linh hồn 

10 亡き魂 なきたま VONG HỒN Vong hồn; linh hồn của ngƣời 

đã khuất . 

11 魂胆 こんたん HỒN ĐẢM ý đồ; âm mƣu 

 

 

魅 
MỊ 

 

 

 

117. 魅    mị    mị lực, mộng mị    

mi 

Con quỷ gây mộng mị cho ngƣời đi trên 
đƣờng khiến ngƣời ta bị lạc 

音: ミ  

1 魅す みす MỊ bỏ bùa mê 

2 魅了 みりょう MỊ LIỄU sự mê hoặc; sự cuốn hút . 

3 魅力 みりょく MỊ LỰC ma lực . 

4 魅惑 みわく MỊ HOẶC sự quyến rũ; sự mê hoặc; sự hấp dẫn . 

5 魅惑する みわくする MỊ HOẶC mê hoặc; quyến rũ . 

6 魅力的 みりょくてき MỊ LỰC ĐÍCH có sức quyến rũ; 

đầy sức hút; có sức thu hút 
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7 魅惑的 みわくてき MỊ HOẶC ĐÍCH mỵ . 

8 魅力的な笑顔 みりょくてきえがお MỊ LỰC ĐÍCH TIẾU 

NHAN nụ cƣời mê hồn; nụ cƣời mê hoặc 

 

 

魔 
MA 

 

 

 

118. 魔    ma    ma quỷ    ma 

 
Con ma đi quanh cái nhà có 2 cái cây 

trên đồi, tìm cách vào nhà 

音: マ  

1 魔 ま MA ma quỷ 

2 魔力 まりょく MA LỰC ma lực . 

3 夢魔 むま MỘNG MA cơn ác mộng 

4 天魔 てんま THIÊN MA quỷ; ma . 

5 魔女 まじょ MA NỮ la sát . 

6 妖魔 ようま YÊU MA ma 

7 魔性 ましょう MA TÍNH tính ma tà 

8 悪魔 あくま ÁC MA ác ma; ma quỷ 

9 水魔 すいま THỦY MA sự buồn ngủ 

10 魔法 まほう MA PHÁP bùa 

11 魔物 まもの MA VẬT yêu tinh 

12 魔王 まおう MA VƢƠNG ma 

 

 

麗 
LỆ 

 

 

 

119. 麗    lệ    mĩ lệ    rei 

 

Thợ săn tận mắt nhìn thấy một con 
huơu với cặp sừng mĩ lệ 

訓: うるわ.し

い,  うら.らか 

音: レイ 

 

 

1 麗人 れいじん LỆ NHÂN ngƣời phụ nữ đẹp; ngƣời diễm lệ; 

ngƣời yêu kiều; mỹ nhân 

2 佳麗 かれい GIAI LỆ vẻ đẹp 

3 典麗 てんれい ĐIỂN LỆ Duyên dáng . 

4 壮麗 そうれい TRÁNG LỆ sự chói lọi 

5 奇麗 きれい KÌ LỆ cao thƣợng; quyến rũ; bóng bẩy 

6 麗しい うるわしい LỆ đẹp; kiều diễm; yêu kiều; xinh đẹp 

7 流麗 りゅうれい LƢU LỆ lƣu loát 
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8 秀麗 しゅうれい TÖ LỆ có duyên; duyên dáng; yêu kiều 

9 端麗 たんれい ĐOAN LỆ đoan trang; duyên dáng; yêu kiều 

10 綺麗 きれい KHỈ LỆ xinh 

11 美麗 びれい MĨ LỆ vẻ đẹp 

 

 

鼓  

CỔ 

 

 

 

120. 鼓    cổ    cái trống    ko 

 

Ồn ào nên ngƣời ta dang tay phản đối kẻ 
gõ trống ban đêm 

訓: つづみ 

音: コ 

 

 

1 鼓 つづみ CỔ trống cơm . 

2 鼓動 こどう CỔ ĐỘNG sự đập (tim); đập 

3 鼓吹 こすい CỔ XUY sự cổ vũ; sự cổ động; sự khích lệ; cổ 

vũ; cổ động; khích lệ; khuyến khích 

4 太鼓 たいこ THÁI CỔ cái trống; trống lục lạc . 

5 鼓审 こしつ CỔ THẤT màng nhự 

6 鼓弓 こきゅう CỔ CUNG cái chèn 

7 鼓手 こしゅ CỔ THỦ tay trống; ngƣời đánh trống . 

8 旗鼓 きこ KÌ CỔ quân đội 

9 鼓腸 こちょう CỔ TRÀNG sự đầy hơi 

10 鼓腹 こふく CỔ PHÖC sự sung sƣớng 

 

 

鼻 
TỊ 

 

 

 

121. 鼻    tị    mũi    bi 

 
Con lợn dùng mũi ngửi lá cỏ 

訓: はな 

音: ビ 

 

 

1 鼻 はな TỊ mũi . 

2 鼻下 はなか TỊ HẠ sự tuyên dƣơng 

3 鼻先 はなさき TỊ TIÊN đầu mũi 

4 鼻内 びない TỊ NỘI Trong mũi . 

5 出鼻 でばな XUẤT TỊ sự bắt đầu 

6 鼻唄 はなうた TỊ BÁI vo ve 

7 鼻声 はなごえ TỊ THANH âm mũi 

8 鼻声 びせい TỊ THANH giọng mũi . 
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9 鼻孔 びこう TỊ KHỔNG lỗ mũi . 

10 鼻くそ はなくそ TỊ cứt mũi . 

 

 

退 
THOÁI 

 

 

 

122. 退    thoái    triệt thoái, 

thoái lui    tai 

 

Kêu gọi kẻ đang thoái lui khỏi con 
đƣờng đi đến thành công 

訓: しりぞ.く,  し

りぞ.ける,  ひ.

く,  の.く,  の.け

る,  ど.く 

音: タイ 

 

 

1 退く どく THỐI rút 

2 退く ひく THỐI rút 

3 退く しりぞく THỐI giật lùi 

4 退く のく THỐI rút 

5 不退 ふしさ BẤT THỐI sự xác định 

6 中退 ちゅうたい TRUNG THỐI sự bỏ học giữa chừng 

7 退任 たいにん THỐI NHÂM thoái nhiệm . 

8 退位 たいい THỐI VỊ sự thoái vị 

9 退出 たいしゅつ THỐI XUẤT sự rút khỏi 

10 勇退 ゆうたい DŨNG THỐI sự tình nguyện rút lui . 

11 退勢 たいせい THỐI THẾ sự sụt 

 

 

逐 
TRỤC 

 

 

 

123. 逐    trục    đuổi theo, khu 

trục    chiku 

 

Đuổi theo con lợn đang chạy trùng trục 

trên đƣờng 

音: チク  

1 逐一 ちくいち TRỤC NHẤT cụ thể; chi tiết; nhất nhất từng việc 

2 逐年 ちくねん TRỤC NIÊN hàng năm 

3 放逐 ほうちく PHÓNG TRỤC sự đuổi ra; sự tống ra; sự trục 

xuất; sự bắt đi đày; sự đày ải; sự phát vãng . 

4 逐条 ちくじょう TRỤC ĐIỀU sự củng cố đƣợc 

5 逐次 ちくじ TRỤC THỨ nối tiếp nhau 

6 角逐 かくちく GIÁC TRỤC sự cạnh tranh 

7 逐電 ちくでん TRỤC ĐIỆN sự hành động rất sớm; sự rất nhanh 

8 駆逐 くちく KHU TRỤC sự tiêu diệt; sự triệt bỏ; sự hủy diệt; 

tiêu diệt; triệt bỏ; hủy diệt 
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9 駆逐する くちく KHU TRỤC tiêu diệt; triệt bỏ; hủy diệt 

10 逐語訳 ちくごやく TRỤC NGỮ DỊCH sự dịch thô (dịch theo 

mặt chữ); sự trực dịch 

11 駆逐艦 くちくかん KHU TRỤC HẠM khu trục hạm 

 

 

遭 
TAO 

 

 

 

124. 遭    tao    tao ngộ    soo 

 

Sau bao ngày đi tìm kiếm, 2 anh em đã 
tao ngộ đƣợc nhau, mừng quá cùng 

nhau tắm 

訓: あ.う,  あ.わせ

る 

音: ソウ 

 

 

1 遭う あう TAO gặp; gặp phải 

2 遭遇 そうぐう TAO NGỘ cuộc chạm trán; sự bắt gặp thình lình; 

sự bắt gặp . 

3 遭難 そうなん TAO NAN thảm họa; đắm thuyền; tai nạn 

4 遭遇する そうぐうする TAO NGỘ đụng đầu . 

5 遭遇する そうぐう TAO NGỘ chạm trán; bắt gặp thình lình; 

bắt gặp 

6 遭遇戦 そうぐうせん TAO NGỘ CHIẾN sự gặp gỡ 

7 事故に遭う じこにあう SỰ CỐ TAO gặp tai nạn . 

8 遭難者 そうなんしゃ TAO NAN GIẢ nạn nhân; ngƣời 

bị nạn 

9 遭難信号 そうなんしんごう TAO NAN TÍN HÀO tín hiệu cấp cứu; 

tín hiệu SOS 

10 危険に遭う きけんにあう NGUY HIỂM TAO liều 

11 大難に遭う だいなんにあう ĐẠI NAN TAO trầy trật . 

12 災難に遭う さいなんにあう TAI NAN TAO gặp rủi ro 

 

 

遮 
GIÀ 

 

 

 

125. 遮    già    cản trở    sha 

 

Ngọn lửa lớn cản trở lính cứu hỏa 
cứu hai đứa trẻ trong căn nhà 

訓: さえぎ.る 

音: シャ 

 

 

1 遮る さえぎる GIÀ chắn 

2 遮光 しゃこう GIÀ QUANG bóng 

3 遮断 しゃだん GIÀ ĐOẠN sự cắt (điện) 
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4 遮蔽 しゃへい GIÀ TẾ bình phong 

5 遮断器 しゃだんき GIÀ ĐOẠN KHÍ cầu dao điện . 

6 遮断壁 しゃだんかべ GIÀ ĐOẠN BÍCH vách ngăn 

7 遮断する しゃだん GIÀ ĐOẠN chắc chắn; bảo đảm; kiểm dịch; 

cách ly 

8 遮断する しゃだんする GIÀ ĐOẠN bít chịt 

9 遮断機 しゃだんき GIÀ ĐOẠN KI cầu dao điện . 

10 道を遮る みちをさえぎる ĐẠO GIÀ ngáng đƣờng . 

11 遮蔽物 しゃへいぶつ GIÀ TẾ VẬT chỗ che 

12 遮二無二 しゃにむに GIÀ NHỊ VÔ NHỊ liều lĩnh 

13 亣通遮断 こうつうしゃだん GIAO THÔNG GIÀ ĐOẠN sự bao 

vây; tình trang bị bao vây 

 

 

郭 
QUÁCH 

 

 

 

126. 郭    quách    thành quách    

kaku 

 

Thành quách là nơi ngƣời ta nuôi dạy 

trẻ con cắm những là cờ 

訓: くるわ 

音: カク 

 

 

1 一郭 いっかく NHẤT QUÁCH sự rào lại 

2 郭公 かっこう QUÁCH CÔNG chim cúc cu; tiếng chim cúc 

cu . 

3 城郭 じょうかく THÀNH QUÁCH tòa thành; lâu đài 

4 外郭 がいかく NGOẠI QUÁCH thành bao bên ngoài; vỏ bao 

ngoài; lớp bên ngoài 

5 郭清 かくきよし QUÁCH THANH sự làm sạch 

6 胸郭 きょうかく HUNG QUÁCH rƣơng 

7 輪郭 りんかく LUÂN QUÁCH đƣờng viền; đƣờng bao . 

8 遊郭 ゆうかく DU QUÁCH cây lan 

9 五稜郭 ごりょうかく NGŨ LĂNG QUÁCHCông sự năm 

mặt . 

10 外郭団体 がいかくだんたい NGOẠI QUÁCH ĐOÀN THỂ

 tổ chức (vận động) hành lang 

11 輪郭線 りんかくせん LUÂN QUÁCH TUYẾN nét 

ngoài 
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酌 
CHƯỚC 

 

 

 

127. 酌    chƣớc    chuốc rƣợu    

shaku 

 

Lấy môi múc rƣợu chuốc cho say 

訓: く.む 

音: シャク 

 

 

1 お酌 おしゃく CHƢỚC gái nhảy; vũ nữ; gái chuốc rƣợu; gái 

hầu rƣợu 

2 参酌 さんしゃく THAM CHƢỚC sự hỏi ý kiến 

3 酌婦 しゃくふ CHƢỚC PHỤ cô gái phục vụ ở quán rƣợu 

4 媒酌 ばいしゃく MÔI CHƢỚC sự làm mai; sự làm mối; sự mai mối . 

5 しん酌 しんしゃく CHƢỚC sự cân nhắc; sự so sánh thận 

trọng 

6 斟酌 しんしゃく CHÂM CHƢỚC sự cân nhắc 

7 晩酌 ばんしゃく VÃN CHƢỚC đồ uống buổi tối . 

8 独酌 どくしゃく ĐỘC CHƢỚC sự uống một mình . 

9 酌量 しゃくりょう CHƢỚC LƢỢNG sự cân nhắc 

10 媒酌人 ばいしゃくにん MÔI CHƢỚC NHÂN ngƣời làm mai; 

ngƣời làm mối; ngƣời mai mối . 

11 媒酌する ばいしゃく MÔI CHƢỚC làm mai; làm mối; mai mối . 

 

 

酔 
TÚY  

 

 

128. 酔    túy    say    sui 

Rƣợu giống nhƣ ma túy, đều làm cho 

ngƣời ta điên đảo 

訓: よ.う,  よ.

い,  よ 

音: スイ 

 

 

1 酔い よい TÖY say 

2 酔う よう TÖY say rƣợu 

3 酔余 すいよ TÖY DƢ say rƣợu 

4 大酔 たいすい ĐẠI TÖY không thấm nƣớc 

5 宿酔 ふつかよい TÖC TÖY dƣ vị khó chịu do dùng thức uống có 

nồng độ cồn cao 

6 心酔 しんすい TÂM TÖY sự đam mê; sự say mê; sự mê mẩn 

7 酔態 すいたい TÖY THÁI sự say rƣợu 

8 沈酔 ちんすい TRẦM TÖY say bí tỉ . 

9 泥酔 でいすい NÊ TÖY sự say bí tỉ; say mềm 

10 酔漢 すいかん TÖY HÁN ngƣời say rƣợu 

11 酔狂 すいきょう TÖY CUỒNG ý chợt ny ra; ý thích chợt ny ra 
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酪 
LẠC  

 

129. 酪    lạc    sản phẩm sữa, 

nƣớc quả ép    raku 

Bƣớc đi tìm cái chai chứa nƣớc quả ép 

音: ラク  

1 乳酪 にゅうらく NHŨ LẠC bơ (sữa) . 

2 乾酪 かんらく KIỀN LẠC phó mát 

3 牛酪 ぎゅうらく NGƢU LẠC bơ 

4 酪農 らくのう LẠC NÔNG sự sản xuất bơ sữa 

5 酪製品 らくせいひん LẠC CHẾ PHẨM sản phẩm chế 

biến từ bơ sữa . 

6 酪農場 らくのうじょう LẠC NÔNG TRÀNG trại sản xuất bơ 

sữa 

7 酪農家 らくのうか LẠC NÔNG GIA ngƣời sản xuất bơ sữa 

8 酪農製品 らくのうせいひん LẠC NÔNG CHẾ PHẨM thực 

phẩm chế biến từ sữa 

 

 

酵 
DIẾU 

 

 

 

130. 酵    diếu    lên men    koo 

Đi vác bao tải táo về nhà làm rƣợu táo 

lên men 

音: コウ  

1 酵母 こうぼ DIẾU MẪU men; men bia; mốc; enzim . 

2 発酵 はっこう PHÁT DIẾU lên men 

3 酵素 こうそ DIẾU TỐ enzim; mốc . 

4 醗酵 はっこう DIẾU Sự lên men . 

5 発酵乳 はっこうにゅう PHÁT DIẾU NHŨ Sữa chua 

6 発酵する はっこうする PHÁT DIẾU lên men 

7 発酵する はっこう PHÁT DIẾU lên men 

8 酵素学 こうそがく DIẾU TỐ HỌC Enzym học; môn 

nghiên cứu về enzym; nghiên cứu về mốc . 

9 アポ酵素 アポこうそ DIẾU TỐ Apoenzim; enzim 

10 酵母菌 こうぼきん DIẾU MẪU KHUẨN vi khuẩn men; vi khuẩn 

lên men . 

11 発酵素 はっこうそ PHÁT DIẾU TỐ cái men; cái để lên 

men . 

12 発酵素 はっこうす PHÁT DIẾU TỐ cái men; cái để lên men 

13 発酵させる はっこうさせる PHÁT DIẾU gây men . 
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14 酒の酵母 さけのこうぼ TỬU DIẾU MẪU men rƣợu . 

 

 

酷    
KHỐC  

 

 

131. 酷    khốc    tàn khốc    koku 

Kẻ uống nhiều rƣợu đã gây ra một vụ án 

thảm khốc 

訓: ひど.い 

音: コク 

 

 

1 酷 こく KHỐC khắc khe 

2 酷い ひどい KHỐC kinh khủng; khủng khiếp 

3 酷似 こくじ KHỐC TỰ sự giống nhau 

4 酷使 こくし KHỐC SỬ sự lạm dụng; sử dụng quá mức 

5 冷酷 れいこく LÃNH KHỐC sự cục cằn; sự tàn nhẫn; sự lạnh lùng 

6 厳酷 げんこく NGHIÊM KHỐC tính nghiêm khắc; tính nghiêm 

nghị; sự ngặt nghèo 

7 酷しい きびしい KHỐC khắc khe 

8 惨酷 むごこく THẢM KHỐC tính hung bạo 

9 酷暑 こくしょ KHỐC THỬ sự nóng kinh khủng; cái nóng nhƣ 

thiêu nhƣ đốt; nóng kinh khủng; nóng nhƣ thiêu nhƣ đốt . 

10 残酷 ざんこく TÀN KHỐC bạo khốc 

11 酷烈 こくれつ KHỐC LIỆT tính nghiêm khắc; tính nghiêm nghị; 

sự ngặt nghèo 

 

 

醜 
XÚ 

 

 

 

132. 醜    xú    xấu xí    shuu 

 

Khi uống rƣợu vào thì con ngƣời ai cũng 

sẽ biến thành con quỷ xấu xí 

訓: みにく.い,  し

こ 

音: シュウ 

 

 

1 醜い みにくい XÖ xấu xí . 

2 醜女 しこめ XÖ NỮ ngƣời phụ nữ chất phác; ngƣời phụ nữ 

giản dị 

3 醜女 しゅうじょ XÖ NỮ ngƣời phụ nữ chất phác; ngƣời phụ nữ 

giản dị 

4 醜悪 しゅうあく XÖ ÁC bần tiện 

5 醜態 しゅうたい XÖ THÁI thói xấu; thái độ xấu xa . 

6 醜男 ぶおとこ XÖ NAM ngƣời xấu trai . 

7 醜聞 しゅうぶん XÖ VĂN việc xấu; tiếng xấu; vụ xì căng đan . 
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銭 
TIỀN 

 

 

133. 銭    tiền    tiền bạc    sen 

 

Ngƣời ta tìm thấy tiền bạc trong núi 

訓: ぜに,  すき 

音: セン,  ゼン 

 

 

1 銭 せん TIỀN một phần trăm của một yên; một hào . 

2 借銭 しゃくせん TÁ TIỀN nợ 

3 口銭 こうせん KHẨU TIỀN hoa hồng 

4 寺銭 てらせん TỰ TIỀN đồng xèng (chơi bạc) . 

5 小銭 こぜに TIỂU TIỀN tiền lẻ 

6 悪銭 あくせん ÁC TIỀN đồng tiền không chính đáng; của phi 

nghĩa; đồng tiền bẩn thỉu; đồng tiền dơ bẩn; tiền giời ơi đất hỡi 

7 泡銭 あぶくぜに PHAO TIỀN Tiền dễ vay.+ Tình trạng chung của 

việc vay tiền dễ dàng và rẻ trong hệ thống tài chính. 

8 銭湯 せんとう TIỀN THANG nhà tắm công cộng . 

9 無銭 むせん VÔ TIỀN không dây 

 

 

鎖  
TỎA 

 

 

 

134. 鎖    tỏa    xích, bế tỏa, tỏa 

cảng    sa 

 
Lấy khóa khóa hầm mỏ, bế tỏa không 

cho ai vào 

訓: くさり,  とざ.

す 

音: サ 

 

 

1 鎖 くさり TỎA cái xích; xích 

2 鎖国 さこく TỎA QUỐC bế quan tỏa cảng . 

3 封鎖 ふうさ PHONG TỎA sự phong tỏa 

4 鎖状 さじょう TỎA TRẠNG hình dây xích . 

5 連鎖 れんさ LIÊN TỎA dây 

6 金鎖 きんぐさり KIM TỎA xích vàng . 

7 鉄鎖 てっさ THIẾT TỎA xích sắt . 

8 鎖鎌 くさりがま TỎA LIÊM câu liêm (vũ khí) . 

9 閉鎖 へいさ BẾ TỎA sự phong bế; sự phong tỏa 

10 鎖骨 さこつ TỎA CỐT xƣơng đòn gánh . 

11 鎖伝動 くさりでんどう TỎA TRUYỀN ĐỘNG sự 

truyền động bằng xích . 
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鏡 
KÍNH 

 

 

 

135. 鏡    kính    gƣơng kính    

kyoo 

Vào mỏ khai thác bạc để làm gƣơng 

soi 

訓: かがみ 

音: キョウ,  ケイ 

 

 

1 鏡 かがみ KÍNH cái gƣơng; gƣơng; gƣơng soi; đèn 

2 凸鏡 とっきょう ĐỘT KÍNH Thấu kính lồi . 

3 鏡台 きょうだい KÍNH THAI gƣơng soi 

4 手鏡 てかがみ THỦ KÍNH gƣơng tay 

5 鏡板 かがみいた KÍNH BẢN cán ô (cửa 

6 検鏡 けんきょう KIỂM KÍNH sự dùng kính hiển vi; sự soi kính hiển 

vi 

7 眼鏡 めがね NHÃN KÍNH kính 

8 眼鏡 がんきょう NHÃN KÍNH kính (đeo mắt) 

9 破鏡 はきょう PHÁ KÍNH sự ly dị 

10 神鏡 しんきょう THẦN KÍNH tín điều 

 

 

闘 
ĐẤU 

 

 

 

136. 闘    đấu    đấu tranh, 

chiến đấu    too 

Ngƣời lính đứng canh ở cửa, một mình 

chiến đấu với quân địch  

訓: たたか.う,  あ

らそ.う 

音: トウ 

 

 

1 闘い たたかい ĐẤU trận đánh; cuộc chiến đấu 

2 闘う たたかう ĐẤU chiến đấu 

3 乱闘 らんとう LOẠN ĐẤU cuộc cãi lộn; cuộc ẩu đả 

4 闘争 とうそう ĐẤU TRANH đấu tranh 

5 争闘 そうとう TRANH ĐẤU sự xung đột 

6 共闘 きょうとう CỘNG ĐẤU đoàn 

7 闘士 とうし ĐẤU SĨ đấu sỹ; võ sỹ . 

8 奮闘 ふんとう PHẤN ĐẤU sự đấu tranh; ráng sức; gắng sức 

9 闘将 とうしょう ĐẤU TƢƠNG ngƣời lãnh đạo dũng cảm . 

10 闘志 とうし ĐẤU CHÍ ý chí đấu tranh . 

11 戦闘 せんとう CHIẾN ĐẤU chiến đấu 

12 闘技 とうぎ ĐẤU KĨ sự cạnh tranh 

13 拳闘 けんとう QUYỀN ĐẤU quyền Anh đấu lấy tiền 
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獄 
NGỤC 

 

 

 

137. 獄    ngục    cai ngục, ngục 

tù    goku 

 
Ngƣời ta bố trí 2 con chó để trông các 

tù nhân đang kêu gào trong nơi tù ngục 

音: ゴク  

1 入獄 にゅうごく NHẬP NGỤC Sự bị tống vào tù . 

2 典獄 てんごく ĐIỂN NGỤC ngƣời cai ngục . 

3 出獄 しゅつごく XUẤT NGỤC sự thả; sự phóng thích (khỏi nhà tù) . 

4 刑獄 けいごく HÌNH NGỤC sự phạt 

5 地獄 じごく ĐỊA NGỤC địa ngục 

6 獄屋 ごくや NGỤC ỐC nhà tù 

7 投獄 とうごく ĐẦU NGỤC Sự bỏ tù; sự bắt giam 

8 煉獄 れんごく LUYỆN NGỤC làm sạch 

9 牢獄 ろうごく LAO NGỤC nhà tù 

 

 

獣 
THÚ 

 

 

 

138. 獣    thú    thú vật    juu 

Con thú hú lên khi tìm thấy một khúc 

xƣơng ngƣời  

訓: けもの,  けだも

の 

音: ジュウ 

 

 

1 獣 けだもの THÖ dã thú 

2 獣 けもの THÖ loài thú; thú 

3 獣 じゅう THÖ muông thú . 

4 獣医 じゅうい THÖ Y thú y; bác sỹ thú y . 

5 獣姦 ししかん THÖ GIAN thú tính 

6 巨獣  CỰ THÖ sự ở 

7 獣帯 ししたい THÖ ĐỚI hoàng đạo 

8 獣性 じゅうせい THÖ TÍNH thú tính . 

9 怪獣 かいじゅう QUÁI THÖ quái thú; quái vật 

10 獣慾 ししよく THÖ DỤC (+ for 

11 獣欲 じゅうよく THÖ DỤC (+ for 
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獲 
HOẠCH 

 

 

 

139. 獲    hoạch    thu hoạch    

kaku 

 

Nhờ có chó săn mà con ngƣời đã thu 
hoạch bắt đƣợc nhiều chim trời 

訓: え.る 

音: カク 

 

 

1 獲る える HOẠCH lấy đƣợc; thu đƣợc 

2 乱獲 らんかく LOẠN HOẠCH vỏ trứng 

3 収獲 おさむえ THU HOẠCH trò chơi (nhƣ bóng đá 

4 獲得 かくとく HOẠCH ĐẮC sự thu đƣợc; sự nhận đƣợc; sự kiếm 

đƣợc; sự thu nhận 

5 捕獲 ほかく BỘ HOẠCH sự bắt đƣợc 

6 漁獲 ぎょかく NGƢ HOẠCH sự đánh bắt cá; đánh cá; đánh 

bắt cá 

7 獲物 えもの HOẠCH VẬT cuộc đi săn; thú săn đƣợc 

8 鹵獲 ろかく LỖ HOẠCH sự bắt giữ 

9 獲得する かくとくする HOẠCH ĐẮC đạt . 

10 獲得する かくとく HOẠCH ĐẮC thu đƣợc; nhận đƣợc; đạt đƣợc; 

giành đƣợc 

11 捕獲する ほかく BỘ HOẠCH bắt đƣợc 

12 捕獲船 ほかくふね BỘ HOẠCH THUYỀN nơi bắt giữ tàu . 

 

 

班 
BAN 

 

 

 

140. 班    ban    lớp    han 

 
2 ngƣời lính ngự lâm tạo thành một ban 

音: ハン  

1 班 はん BAN kíp; đội; nhóm 

2 班次 はんじ BAN THỨ quyền đƣợc trƣớc 

3 班長 はんちょう BAN TRƢỜNG lớp trƣởng; nhóm trƣởng 

4 首班 しゅはん THỦ BAN thủ tƣớng; lãnh đạo . 

5 独立班 どくりつはん ĐỘC LẬP BAN sự gỡ ra 

6 救護班 きゅうごはん CỨU HỘ BAN nhóm cứu trợ; 

đội cứu hộ . 
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琴 
CẦM 

 

 

 

141. 琴    cầm    đàn, độc huyền 

cầm    kin 

 

Ngƣời ca nữ đội nón, quỳ xuống cầm 
đàn lên hát 

訓: こと 

音: キン 

 

 

1 琴 こと CẦM đàn Koto 

2 提琴 ていきん ĐỀ CẦM đàn viôlông 

3 木琴 もっきん MỘC CẦM mộc cầm . 

4 洋琴 ようきん DƢƠNG CẦM pianô 

5 竪琴 たてごと THỤ CẦM đàn hạc; đàn lyre 

6 調琴 ちょうきん ĐIỀU CẦM việc chơi đàn Koto . 

7 鉄琴 てっきん THIẾT CẦM Đàn chuông . 

8 風琴 ふうきん PHONG CẦM đàn organ . 

9 一弦琴 いちげんきん NHẤT HUYỀN CẦM đàn một 

dây 

 

 

璽 
TỈ 

 

 

 

142. 璽    tỉ    con dấu của vua, 

quốc tỉ    ji 

Quốc vƣơng mặc hoàng bào tay nhận 

chiếc ấn 4 chữ X từ tay vua cha 

音: ジ  

1 璽 じ TỈ triện của vua . 

2 印璽 いんじ ẤN TỈ sao lại 

3 国璽 こくじ QUỐC TỈ quốc tỷ; con dấu của nƣớc nhà . 

4 御璽 ぎょじ NGỰ TỈ ấn triện; triện của vua . 

5 璽書 じしょ TỈ THƢ văn kiện có đóng triện của vua . 

6 玉璽 ぎょくじ NGỌC TỈ bảo ấn 

7 御名御璽 ぎょめいぎょじ NGỰ DANH NGỰ TỈ con dấu 

của nhà vua; ấn triện; ngọc tỷ; triện . 
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瓶 
BÌNH  

 

143. 瓶    bình    cái bình    bin 

1 bình rƣợu thì phải luôn đi cùng một 

cái cốc uống rƣợu 

訓: かめ 

音: ビン 

 

 

1 瓶 びん BÌNH lọ; bình 

2 土瓶 どびん THỔ BÌNH ấm đất 

3 瓶子 へいじ BÌNH TỬ vại 

4 空瓶 あきびん KHÔNG BÌNH Cái chai rỗng 

5 花瓶 かびん HOA BÌNH bình hoa; lọ hoa 

6 茶瓶 ちゃびん TRÀ BÌNH ấm pha trà 

7 薬瓶 くすりびん DƢỢC BÌNH chai thuốc; bình thuốc 

8 瓶詰 びんづめ BÌNH CẬT đóng chai sẵn 

9 インキ瓶 いんきびん BÌNH lọ mực . 

 

 

癖 
PHÍCH 

 

 

 

144. 癖    phích    tật, tật xấu    

heki 

Kẻ có tật xấu là lấy kim chọc vào mông 
ngƣời khác bị bắt đƣợc, đánh cho ngã ra 

đƣờng 

訓: くせ,  くせ.に 

音: ヘキ 

 

 

1 癖 くせ PHÍCH thói hƣ; tật xấu 

2 一癖 ひとくせ NHẤT PHÍCH nét 

3 偏癖 へんへき THIÊN PHÍCH tính lập dị 

4 口癖 くちぐせ KHẨU PHÍCH quen mồm; thói quen khi nói; 

tật; câu cửa miệng 

5 寝癖 ねぐせ TẨM PHÍCH Sự xáo trộn của tóc hoặc chăn 

6 尻癖 しりくせ KHÀO PHÍCH sự không kiềm chế đƣợc 

7 性癖 せいへき TÍNH PHÍCH tâm tính; tính tình; đặc tính; thói 

quen . 

8 悪癖 あくへき ÁC PHÍCH thói quen xấu; tật xấu; tệ nạn 

9 癖毛 くせげ PHÍCH MAO tóc xoăn; tóc quăn; tóc sâu 

10 潔癖 けっぺき KHIẾT PHÍCH sự ƣa sạch sẽ; sự thanh cao; sự 

trong sạch; trong sạch; sạch sẽ; thanh cao 

11 病癖 びょうへき BỆNH PHÍCH tính chất riêng 

12 癇癖 かんぺき PHÍCH tính hay cáu 
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盆 
BỒN 

 

 

 

145. 盆    bồn    cái bồn    bon 

 

Lấy rìu bổ củi ở trong cái bồn 

音: ボン  

1 盆 ぼん BỒN mâm; khay . 

2 お盆 おぼん BỒN lễ Obon 

3 盆地 ぼんち BỒN ĐỊA bồn địa; chỗ trũng; chỗ lòng chảo . 

4 新盆 にいぼん TÂN BỒN Lễ Obon đầu tiên sau khi một ngƣời 

qua đời 

5 盆景 ぼんけい BỒN CẢNH vƣờn cây bon sai; cảnh đẹp của các 

chậu cây bon sai . 

6 盆暗 ぼんくら BỒN ÁM sự ngu dại 

7 盆栽 ぼんさい BỒN TÀI cây cảnh . 

8 海盆 うみぼん HẢI BỒN cái chậu 

 

 

盲 
MANH  

 

 

146. 盲    manh    mù    moo 

 

Kẻ mù ngồi vệ đƣờng gặp ánh mắt của những 
ngƣời đi qua 

訓: めくら 

音: モウ 

 

 

1 盲 めくら MANH sự mù; ngƣời mù 

2 盲 もう MANH đui . 

3 盲人 もうじん MANH NHÂN ngƣời mù . 

4 盲信 もうしん MANH TÍN niềm tin mù quáng; sự tin tƣởng mù 

quáng . 

5 盲従 もうじゅう MANH TÙNG sự phục tùng mù quáng . 

 

 

矛 
MÂU 

 

 

 

147. 矛    mâu    mâu thuẫn    mu 

 

Mâu thuẫn sẽ đƣợc giải quyết bằng gƣơm 

giáo 



 

74 

 

訓: ほこ 

音: ム,  ボウ 

 

 

1 矛 ほこ MÂU mâu 

2 矛先 ほこさき MÂU TIÊN mũi mâu; mũi dao 

3 矛盾 むじゅん MÂU THUẪN mâu thuẫn 

4 矛盾する むじゅんする MÂU THUẪN mâu thuẫn; trái 

ngƣợc 

5 自己矛盾 じこむじゅん TỰ KỈ MÂU THUẪN sự tự 

mâu thuẫn 

 

 

砲     
PHÁO 

 

 

 

148. 砲    pháo    khẩu pháo    

hoo 

 

Khẩu sung cũng là khẩu pháo nhỏ 

音: ホウ  

1 砲 ほう PHÁO súng thần công; pháo . 

2 砲丸 ほうがん PHÁO HOÀN vỏ; bao; mai 

3 備砲 びほう BỊ PHÁO các loại vũ khí . 

4 砲兵 ほうへい PHÁO BINH pháo; pháo binh . 

5 砲列 ほうれつ PHÁO LIỆT bộ pin 

6 砲口 ほうぐち PHÁO KHẨU sự đi lang thang 

7 砲台 ほうだい PHÁO THAI pháo đài . 

8 大砲 たいほう ĐẠI PHÁO đại bác . 

 

 

碑 
BI 

 

 

 

149. 碑    bi    tấm bia    hi 

 

Con quỷ đi lảng vảng quanh tấm bia 

ngƣời chết 

訓: いしぶみ 

音: ヒ 

 

 

1 口碑 こうひ KHẨU BI truyện cổ tích 

2 墓碑 ぼひ MỘ BI bia mộ; mộ chí . 

3 碑文 ひぶん BI VĂN văn bia . 

4 碑石 ひせき BI THẠCH bia đá . 

5 石碑 せきひ THẠCH BI đài kỷ niệm bằng đá; bia đá 

6 碑銘 ひめい BI MINH văn bia . 

7 表忠碑 ひょうちゅうひ BIỂU TRUNG BI bia kỷ niệm 
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chiến tranh . 

8 記念碑 きねんひ KÍ NIỆM BI bia kỷ niệm; bia tƣởng niệm 

9 墓碑銘 ぼひめい MỘ BI MINH mộ chi 

10 烈士の碑 れっしのひ LIỆT SĨ BI đài liệt sĩ . 

 

 

祥 
TƯỜNG 

 

 

 

150. 祥    tƣờng    cát tƣờng    

shoo 

 

Quan tòa phán rằng con dê sẽ là biểu 

tƣợng cho sự cát tƣờng 

訓: さいわ.い,  き

ざ.し,  よ.い,  つま

び.らか 

音: ショウ 

 

 

1 不祥 ふしょう BẤT TƢỜNG ô nhục 

2 健祥 けんさち KIỆN TƢỜNG tinh thần 

3 吆祥 きっしょう CÁT TƢỜNG sự cát tƣờng; sự tốt lành; cát tƣờng; tốt 

lành; vận may . 

4 吆祥 きちじょう CÁT TƢỜNG sự cát tƣờng; sự may mắn; sự tốt lành; 

cát tƣờng; may mắn; tốt lành; có hậu 

5 清祥 せいしょう THANH TƢỜNG tinh thần 

6 発祥 はっしょう PHÁT TƢỜNG bắt nguồn; khởi đầu 

7 禎祥 ていしょう TRINH TƢỜNG Dấu hiệu tốt . 

8 不祥事 ふしょうじ BẤT TƢỜNG SỰ việc không tốt đẹp . 

9 吆祥天 きっしょうてん CÁT TƢỜNG THIÊN bồ tát 

(đạo phật) . 

10 発祥地 はっしょうち PHÁT TƢỜNG ĐỊA nơi phát sinh 

 

 

秩 
TRẬT  

 

 

151. 秩    trật    trật tự    chitsu 

Mọi ngƣời xếp hàng theo trật tự để bắt 

đầu chia lúa 

音: チツ  

1 秩序 ちつじょ TRẬT TỰ trật tự 

2 無秩序 むちつじょ VÔ TRẬT TỰ sự vô trật tự 

3 無秩序な むちつじょな VÔ TRẬT TỰ bừa bộn . 

4 無秩序の むちつじょの VÔ TRẬT TỰ bát nháo . 

5 安寧秩序 あんねいちつじょ AN NINH TRẬT TỰ trật tự xã hội; sự 

có trật tự . 

6 社会秩序部 しゃかいちつじょぶ XÃ HỘI TRẬT TỰ BỘ

 bộ an ninh xã hội . 
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穀 
CỐC 

 

 

 

152. 穀    cốc    ngũ cốc    koku 

 

Trồng cây rồi lấy liềm thu gặt ngũ cốc 

音: コク  

1 五穀 ごこく NGŨ CỐC ngũ cốc 

2 穀倉 こくそう CỐC THƢƠNG kho ngũ cốc . 

3 新穀 しんこく TÂN CỐC đứng đắn 

4 穀物 こくもつ CỐC VẬT ngũ cốc . 

5 米穀 べいこく MỄ CỐC lúa; gạo; cơm 

6 穀粉 こくふん CỐC PHẤN hạt giống . 

7 穀粒 こくつぶ CỐC LẠP hạt 

8 脱穀 だっこく THOÁT CỐC sự đập 

9 穀類 こくるい CỐC LOẠI ngũ cốc . 

10 穀潰し ごくつぶし CỐC HỘI for 

11 脱穀する だっこくする THOÁT CỐC đập lúa . 

12 脱穀機 だっこくき THOÁT CỐC KI máy đập lúa 

 

 

穫 
HOẠCH  

 

 

153. 穫    hoạch    thu hoạch    

kaku 

Ăn mừng ngày thu hoạch lúa, ngƣời ta 

thịt một con gà 

音: カク  

1 収穫 しゅうかく THU HOẠCH thu hoạch (vào mùa gặt) . 

2 収穫する しゅうかく THU HOẠCH thu hoạch; gặt hái; gặt về; hái 

về . 

3 収穫期 しゅうかくき THU HOẠCH KÌ thời kì thu 

hoạch . 

4 収穫祭 しゅうかくさい THU HOẠCH TẾ lễ tạ mùa 

5 収穫高 しゅうかくだか THU HOẠCH CAO sự đƣợc mùa . 

6 収穫感謝祭 しゅうかくかんしゃさい THU HOẠCH CẢM TẠ TẾ

 lễ tạ mùa 
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窮 
CÙNG 

 

 

154. 窮    cùng    cùng cực    kyuu 

Những ngƣời thợ mỏ khốn cùng cầm cung, 

cầm đao đứng lên chiến đấu 

訓: きわ.める,  き

わ.まる,  きわ.ま

り,  きわ.み 

音: キュウ,  キョウ 

 

 

1 窮乏 きゅうぼう CÙNG PHẠP sự cùng khốn; sự túng quẫn;  

2 窮余 きゅうよ CÙNG DƢ đầu 

3 困窮 こんきゅう KHỐN CÙNG sự khốn cùng 

4 窮地 きゅうち CÙNG ĐỊA tình thế tiến thoái lƣỡng nan 

5 窮境 きゅうきょう CÙNG CẢNH cảnh quẫn bách; cảnh khốn 

cùng 

6 窮屈 きゅうくつ CÙNG KHUẤT chật; kích 

7 窮まる きわまる CÙNG cùng cực; điểm chót; rơi vào; lâm vào 

8 窮める きわめる CÙNG bồi dƣỡng; nâng cao; rèn luyện; đạt 

đến mức tối đa 

9 窮極 きゅうきょく CÙNG CỰC cuối cùng 

10 窮民 きゅうみん CÙNG DÂN ngồi rồi 

11 無窮 むきゅう VÔ CÙNG vô cùng . 

12 窮状 きゅうじょう CÙNG TRẠNG nỗi đau 

 

 

窯 
DIÊU  

 

 

155. 窯    diêu    lò nung    yoo 

Đốt lò nung làm món canh diêu cá ở gần cái mỏ 
than 

訓: かま 

音: ヨウ 

 

 

1 窯 かま DIÊU lò; lò nung 

2 窯元 かまもと DIÊU NGUYÊN đồ gốm 

3 窯業 ようぎょう DIÊU NGHIỆP công nghiệp gốm 

4 窯炉 かまろ DIÊU LÔ lò gốm . 

5 煉瓦窯 れんがかま LUYỆN NGÕA DIÊU lò gạch . 

6 石灰窯 いしばいかま THẠCH HÔI DIÊU lò vôi . 
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端 
ĐOAN 

 

 

 

156. 端    đoan    đầu đoạn    tan 

Đẩy ngƣời đoan trang đến bƣớc đƣờng 

cùng của miệng vực 

訓: はし,  は,  は

た,  -ばた,  はな 

音: タン 

 

 

1 端 はし ĐOAN bờ 

2 一端 いったん NHẤT ĐOAN phần 

3 万端 ばんたん VẠN ĐOAN tất cả 

4 上端 じょうたん THƢỢNG ĐOAN con cù 

5 下端 かたん HẠ ĐOAN sự ủng hộ 

6 両端 りょうはし LƢỠNG ĐOAN hai rìa; hai rìa ngoài; hai gờ 

ngoài; hai đầu 

7 先端 せんたん TIÊN ĐOAN mũi nhọn; điểm mút; rìa ngoài 

8 前端 ぜんたん TIỀN ĐOAN đầu trƣớc 

 

 

浸 
TẨM 

 

 

 

157. 浸    tẩm    ngâm tẩm    shin 

Nhấp cây chổi xuống nƣớc, tẩm cho ƣớt 
để lau nhà 

訓: ひた.す,  ひた.

る 

音: シン 

 

 

1 浸す ひたす TẨM đắm đuối 

2 浸る ひたる TẨM bị thấm ƣớt; bị ngập nƣớc; ngập chìm 

3 浸入 しんにゅう TẨM NHẬP sự thâm nhập 

4 浸出 しんしゅつ TẨM XUẤT sự thấm qua; sự thẩm thấu; thấm qua; 

thẩm thấu . 

5 お浸し おひたし TẨM món rau ăn kèm 

6 浸ける つける TẨM sự ngâm 

7 浸染 しんぜん TẨM NHIỄM sự nhuộm 

8 浸水 しんすい TẨM THỦY lễ hạ thủy . 

9 浸漬  TẨM TÍ rất ƣớt; ƣớt đẫm nhƣ 

10 浸潤 しんじゅん TẨM NHUẬN sự thấm qua; sự thẩm thấu; 

thấm qua; thẩm thấu . 

11 浸蝕 しんしょく TẨM THỰC sự xói mòn 

12 浸透 しんとう TẨM THẤU sự thẩm thấu; sự thấm qua; thẩm thấu; 

thấm qua . 

13 浸食 しんしょく TẨM THỰC sự xâm thực; sự ăn mòn; sự gặm mòn; 

xâm thực; ăn mòn; gặm mòn . 

14 水浸し みずびたし THỦY TẨM sự ngập nƣớc 
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涙 
LỆ  

 

 

158. 涙    lệ    nƣớc mắt    rui 

Trở về gặp cửa nhà, với vòng tay dang 

ra của cha mẹ, nƣớc mắt rơi 

訓: なみだ 

音: ルイ,  レイ 

 

 

1 涙 なみだ LỆ châu lệ 

2 催涙 さいるい THÔI LỆ nƣớc mắt 

3 涙声 なみだごえ LỆ THANH giọng nói sắp khóc; giọng nói nghẹn 

trong nƣớc mắt . 

4 感涙 かんるい CẢM LỆ nƣớc mắt biết ơn sâu sắc; lệ cảm động; 

lệ xúc động; rơi nƣớc mắt 

5 熱涙 ねつるい NHIỆT LỆ Giọt nƣớc mắt nóng hổi . 

6 空涙 そらなみだ KHÔNG LỆ nƣớc mắt cá sấu . 

7 血涙 けつるい HUYẾT LỆ máu và nƣớc mắt; nƣớc mắt buồn đau; 

nƣớc mắt của nỗi đau vô cùng; nƣớc mắt cay đắng 

 

 

渇 
KHÁT 

 

 

 

159. 渇    khát    khát, khát vọng    

katsu 

Ngồi dƣới ánh nắng, ra mồ hôi và cổ 
họng khát 

訓: かわ.く 

音: カツ 

 

 

1 渇  KHÁT sự khát nƣớc 

2 渇き かわき KHÁT sự khát (miệng); sự khát khô; sự khát nƣớc 

3 渇く かわく KHÁT khát; khát khô cổ 

4 渇仰 かつごう KHÁT NGƢỠNG sự kính yêu 

5 渇望 かつぼう KHÁT VỌNG lòng tham 

6 枯渇 こかつ KHÔ KHÁT sự cạn; sự cạn kiệt; sự khô cạn 

7 渇水 かっすい KHÁT THỦY sự thiếu nƣớc 

8 飢渇 きかつ CƠ KHÁT sƣ đói khát; đói khát 

9 饑渇 きかつ CƠ KHÁT sự đói khát; đói khát 

10 渇望する かつぼうする KHÁT VỌNG khát 

11 枯渇する こかつ KHÔ KHÁT cạn; cạn kiệt; khô cạn 
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溝 
CÂU 

 

 

 

160. 溝    câu    mƣơng nhỏ    

koo 

Cả 2 cái rổ bị rơi xuống mƣơng nhỏ 

訓: みぞ 

音: コウ 

 

 

1 溝 みぞ CÂU khoảng cách 

2 側溝 そっこう TRẮC CÂU máng nƣớc 

3 地溝 ちこう ĐỊA CÂU thung lũng đƣợc tạo nên do sự lún 

xuống của vỏ trái đất 

4 海溝 かいこう HẢI CÂU chiều sâu 

5 溝渠 こうきょ CÂU CỪ hào 

6 下水溝 げすいこう HẠ THỦY CÂU cống nƣớc thải; rãnh 

nƣớc thải 

7 排水溝 はいすいこう BÀI THỦY CÂU cống 

 

 

滑 
GIẢO 

 

 

 

161. 滑    hoạt    trƣợt, giảo hoạt    

katsu 

Các khớp xƣơng đƣợc bôi trơn trở nên 

hoạt động dễ dàng 

訓: すべ.る,  なめ.

らか 

音: カツ,  コツ 

 

 

1 滑 なめら HOẠT lỗ hổng 

2 滑り すべり HOẠT sự trƣợt 

3 滑る すべる HOẠT trơn 

4 円滑 えんかつ VIÊN HOẠT trôi chảy; trơn tru 

5 滑剤 かつざい HOẠT TỄ chất bôi trơn 

6 滑席 なめらせき HOẠT TỊCH ghế trƣợt 

7 平滑 へいかつ BÌNH HOẠT nhẫn 

8 滑らか なめらか HOẠT sự trơn tru 

9 滑れる ずれる HOẠT trƣợt khỏi; lệch khỏi . 

10 潤滑 じゅんかつ NHUẬN HOẠT sự phẳng phiu 

11 滑石 かっせき HOẠT THẠCH đá tan 
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滴 
ĐÍCH 

 

 

 

162. 滴    đích    giọt nƣớc    teki 

Leo lên đỉnh núi thấy cái đích là mộ cổ, 

nƣớc mắt rơi 

訓: しずく,  した

た.る 

音: テキ 

 

 

1 滴 しずく TÍCH giọt (nƣớc 

2 滴り したたり TÍCH sự chảy nhỏ giọt 

3 滴る したたる TÍCH rỏ xuống 

4 滴下 てきか TÍCH HẠ sự nhỏ giọt 

5 滴水 てきすい TÍCH THỦY sự rỏ nƣớc . 

6 水滴 すいてき THỦY TÍCH giọt nƣớc . 

7 滴滴 てきてき TÍCH TÍCH sự nhỏ giọt . 

8 点滴 てんてき ĐIỂM TÍCH sự chảy máu tĩnh mạch 

9 雤滴 うてき VŨ TÍCH giọt mƣa 

10 露滴 ろてき LỘ TÍCH giọt sƣơng 

11 滴下する てきか TÍCH HẠ nhỏ giọt 

12 点滴器 てんてきき ĐIỂM TÍCH KHÍ Ống nhỏ . 

 

 

漏 
LẬU  

 

 

 

163. 漏    lậu    lộ    roo 

Trời mƣa to, nƣớc rò qua cửa  

訓: も.る,  も.れ

る,  も.らす 

音: ロウ 

 

 

1 漏り もり LẬU lỗ thủng 

2 漏る もる LẬU dột 

3 漏れ もれ LẬU rò chảy . 

4 漏らす もらす LẬU làm lộ; làm rò rỉ 

5 漏れる もれる LẬU lộ; rò rỉ; chảy ri rỉ; rỉ ra 

6 漏斗 じょうご LẬU ĐẤU phễu 

7 杜漏 ずろう ĐỖ LẬU không để ý 

8 漏水 ろうすい LẬU THỦY sự lọt qua 

9 漏洩 ろうせつ LẬU DUỆ sự mở ra; sự vạch trần ra 

10 疎漏 そろう SƠ LẬU không để ý 

11 粗漏 ほぼも THÔ LẬU sự thiếu thận trọng; sự cẩu thả 
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濁 
TRỌC 

 

 

 

164. 濁    trọc    đục    daku 

Con ong trong ống cố gắng đục để chui ra 

訓: にご.る,  にご.

す 

音: ダク,  ジョク 

 

 

1 濁す にごす TRỌC làm đục 

2 濁り にごり TRỌC dấu phụ âm trong tiếng Nhật; sự không rõ 

ràng 

3 濁る にごる TRỌC đục 

4 乳濁 にゅうだく NHŨ TRỌC Nhũ tƣơng . 

5 濁度 にごたび TRỌC ĐỘ tính chất đục 

6 濁った にごった TRỌC đục . 

7 汚濁 おだく Ô TRỌC bẩn thỉu 

8 濁流 だくりゅう TRỌC LƢU dòng (nƣớc) đục 

9 混濁 こんだく HỖN TRỌC sự khuấy đục; sự làm đục . 

10 清濁 せいだく THANH TRỌC điều tốt đẹp và điều xấu xa; sự 

trong sạch và sự dơ bẩn . 

 

 

烈 
LIỆT 

 

 

 

165. 烈    liệt    mãnh liệt, oanh liệt    

retsu 

Chiến trƣờng ác liệt để lại toàn đầu ngƣời, 

đao kiếm và lửa cháy 

訓: はげ.しい 

音: レツ 

 

 

1 凛烈 りんれつ LẪM LIỆT làm cho đau đớn 

2 劇烈 げきれつ KỊCH LIỆT sự dữ dội 

3 勇烈 いさむれつ DŨNG LIỆT tính gan dạ 

4 烈士 れっし LIỆT SĨ liệt sĩ . 

5 壮烈 そうれつ TRÁNG LIỆT anh hùng; dũng cảm; quả cảm 

6 烈女 れつじょ LIỆT NỮ nữ anh hùng 

7 烈婦 れっぷ LIỆT PHỤ nữ anh hùng 

8 峻烈 しゅんれつ TUẤN LIỆT tính nghiêm khắc; tính nghiêm nghị; 

sự ngặt nghèo 

9 強烈 きょうれつ CƢỜNG LIỆT chói chang 

10 忠烈 ちゅうれつ TRUNG LIỆT sự trung liệt . 

11 烈しい はげしい LIỆT mạnh mẽ 

12 惨烈 さんれつ THẢM LIỆT kinh khủng 
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焦 
TIÊU 

 

 

 

166. 焦    tiêu    cháy    shoo 

Thiêu cháy con chim trên lửa 

訓: こ.げる,  こ.が

す,  こ.がれる,  あ

せ.る 

音: ショウ 

 

 

1 焦り あせり TIÊU sự thiếu kiên nhẫn 

2 焦る あせる TIÊU sốt ruột 

3 焦心 しょうしん TIÊU TÂM sự thiếu kiên nhẫn 

4 焦がす こがす TIÊU làm cháy; thiêu đốt . 

5 焦げる こげる TIÊU bị cháy; cháy; nấu; đun 

6 焦らす じらす TIÊU làm phát cáu 

7 焦れる じれる TIÊU phím đàn 

8 焦慮 しょうりょ TIÊU LỰ sự sốt ruột; sự nôn nóng 

9 焦点 しょうてん TIÊU ĐIỂM tiêu điểm 

10 焦燥 しょうそう TIÊU TÁO nóng nảy; nóng vội 

11 焦眉 しょうび TIÊU MI tình trạng khẩn cấp 

12 焦躁 しょうそう TIÊU TÁO tính hay bực bội 

13 焦がれる こがれる TIÊU bị cháy đen 

 

 

煩 
PHIỀN 

 

 

 

167. 煩    phiền    phiền muộn    

han, bon 

 

Không thấy phiền khi phải ngủ bên cạnh 

bếp lửa 

訓: わずら.う,  わ

ずら.わす,  うるさ.

がる,  うるさ.い 

音: ハン,  ボン 

 

 

1 煩 はん PHIỀN điều lo lắng 

2 煩い うるさい PHIỀN chán ghét; đáng ghét 

3 煩う わずらう PHIỀN khó. . . 

4 煩労 はんろう PHIỀN LAO điều lo lắng 

5 煩型 はんがた PHIỀN HÌNH tính dễ chán 

6 煩忙 はんぼう PHIỀN MANG bận rộn 

7 煩悩 ぼんのう PHIỀN NÃO sự thèm muốn một cách trần tục; thói 

dâm dục; thói dâm ô; thú tính; sự ham muốn xác thịt . 

8 煩悶 はんもん PHIỀN MUỘN đau đớn . 

9 煩わす わずらわす PHIỀN làm thấp thỏm; làm phiền muộn 

10 煩瑣 はんさ PHIỀN TỎA Phiền nhiễu; khó khăn; phức tạp . 
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11 口煩い くちうるさい KHẨU PHIỀN mè nheo 

12 恋煩い こいわずらい LUYẾN PHIỀN sự tƣơng tƣ 

 

 

煮 
CHỬ 

 

 

 

168. 煮    chử    luộc    sha 

Vác ngô trên vai, mang đến đống lửa để 

luộc 

訓: に.る,  -に,  に.

える,  に.やす 

音: シャ 

 

 

1 煮る にる CHỬ nấu 

2 煮干 にぼし CHỬ KIỀN Cá mòi khô (thƣờng dùng để nấu món 

súp MISO) 

3 煮える にえる CHỬ chín; nhừ 

4 煮やす にやす CHỬ nấu 

5 煮方 にかた CHỬ PHƢƠNG Phƣơng pháp nấu ăn 

6 煮汁 にじる CHỬ TRẤP Nƣớc dùng (nƣớc sau khi đã luộc 

7 煮沸 しゃふつ CHỬ PHÍ sự sôi; sự đang sôi . 

8 湯煮 ゆに THANG CHỬ nhọt 

9 煮物 にもの CHỬ VẬT thức ăn đã đƣợc ninh 

 

 

狩 
THÚ 

 
 

 

 

169. 狩    thú    săn bắn    shu 

Hôm nay rời nhà đi với con chó săn để đi 

săn thú 

訓: か.る,  か.り,  -

が.り 

音: シュ 

 

 

1 狩 かり THÖ cuộc đi săn 

2 狩り かり THÖ gom; hái; lƣợm; nhặt 

3 狩る かる THÖ săn bắn; bắt cá; săn 

4 狩人 かりゅど THÖ NHÂN Ngƣời đi săn; thợ săn . 

5 狩人 かりゅうど THÖ NHÂN Ngƣời đi săn; thợ săn 

6 狩人 かりうど THÖ NHÂN Ngƣời đi săn; thợ săn 

7 狩猟 しゅりょう THÖ LIỆP sự đi săn; đi săn . 

8 巻狩り まきがり QUYỂN THÖ cuộc đi săn; sự đi săn 

 

 



 

85 

 

猛 
MÃNH 

 

 

 

170. 猛    mãnh    mãnh liệt    

moo 

Sau trận chiến mãnh liệt, chú chó đƣợc 

chủ cho ăn một bát đầy 

音: モウ  

1 猛し もうし MÃNH chiến sĩ da đỏ 

2 兇猛 きょうもう HUNG MÃNH hung dữ 

3 凶猛 きょうもう HUNG MÃNH hung dữ 

4 勇猛 いさむたけし DŨNG MÃNH sự táo bạo 

5 猛威 もうい MÃNH UY sự giận dữ 

6 猛悪 もうあく MÃNH ÁC hoang vu 

7 猛打 もうだ MÃNH ĐẢ cú đánh đau; đòn đánh nặng; đòn chí 

tử . 

8 猛暑 もうしょ MÃNH THỬ ngƣời hung dữ . 

9 梟猛 ふくろうたけし KIÊU MÃNH hung dữ 

 

 

猟 
LIỆP 

 

 

 

171. 猟    liệp    săn bắn    ryoo 

Con chó săn đứng bên bờ rào với những 

chú chim 

訓: かり,  か.る 

音: リョウ,  レフ 

 

 

1 猟 りょう LIỆP săn 

2 猟人 かりゅうど LIỆP NHÂN Ngƣời đi săn; thợ săn 

3 猟人 かりうど LIỆP NHÂN Ngƣời đi săn; thợ săn 

4 密猟 みつりょう MẬT LIỆP việc câu trộm 

5 猟師 りょうし LIỆP SƢ ngƣời đi săn . 

6 渉猟 しょうりょう THIỆP LIỆP sự cân nhắc 
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糾 
CỦ 

 

 

 

172. 糾    củ    buộc dây    kyuu 

Lấy cuộn dây buộc lại 2 thanh gỗ 

訓: ただ.す 

音: キュウ 

 

 

1 糾吅 きゅうごう CỦ HỢP sự tập hợp; sự tập trung; tập hợp; tập 

trung . 

2 糾問 きゅうもん CỦ VẤN sự thẩm vấn; thẩm vấn; sự tra hỏi; tra 

hỏi 

3 糾弾 きゅうだん CỦ ĐÀN sự công kích; sự chỉ trích; sự chê 

trách; sự lên án; sự buộc tội; sự kết tội; công kích; chỉ trích; chê trách; lên án; buộc 

tội; kết tội 

4 糾明 きゅうめい CỦ MINH sự truy cứu; truy cứu 

5 紛糾 ふんきゅう PHÂN CỦ sự hỗn loạn; sự lộn xộn 

6 糾弾する きゅうだんする CỦ ĐÀN công kích; chỉ trích 

7 糾明する きゅうめい CỦ MINH truy cứu 

8 紛糾した ふんきゅうした PHÂN CỦ diệu vợi . 

9 紛糾する ふんきゅうする PHÂN CỦ triền miên . 

 

 

紋 
VĂN 

 

 

 

173. 紋    văn    hoa văn    mon 

Lấy cuộn dây vẽ lên những hoa văn tuyệt 
đẹp 

音: モン  

1 指紋 しもん CHỈ VĂN dấu tay 

2 掌紋 しょうもん CHƢỞNG VĂN dây đai 

3 斑紋 はんもん BAN VĂN sự lo lắng; điều lo nghĩ 

4 紋日 もんび VĂN NHẬT ngày lễ 

5 紋様 もんよう VĂN DẠNG kiểu mẫu 

6 波紋 はもん BA VĂN sóng gợn; vòng sóng 
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紡 
PHƯỞNG 

 

 

 

174. 紡    phƣởng    dệt    boo 

Kéo sợi dệt vải 

訓: つむ.ぐ 

音: ボウ 

 

 

1 紡ぐ つむぐ PHƢỞNG kéo sợi 

2 混紡 こんぼう HỖN PHƢỞNG chỉ hỗn hợp . 

3 紡糸 ぼうし PHƢỞNG MỊCH sự xe chỉ 

4 紡績 ぼうせき PHƢỞNG TÍCH dệt 

5 紡織 ぼうしょく PHƢỞNG CHỨC dệt 

6 紡錘 ぼうすい PHƢỞNG CHUY con suốt xe chỉ 

7 紡績工 ぼうせきこう PHƢỞNG TÍCH CÔNG ngƣời 

quay tơ 

8 紡錘形 ぼうすいけい PHƢỞNG CHUY HÌNH có hình 

con suốt 

9 紡織糸 ぼうしょくいと PHƢỞNG CHỨC MỊCH sợi . 

10 紡績工場 ぼうせきこうじょう PHƢỞNG TÍCH CÔNG 

TRÀNG nhà máy dệt 

 

 

累 
LŨY 

 

 

 

175. 累    lũy    thành lũy, tích lũy    

rui 

Những cuộn chỉ tích lũy trên cánh đồng 

音: ルイ  

1 累 るい LUY điều lo lắng 

2 係累 けいるい HỆ LUY sự ràng buộc; mối ràng buộc; mối liên 

hệ; ngƣời phụ thuộc 

3 俗累 ぞくるい TỤC LUY tính chất trần tục 

4 累加 るいか LUY GIA sự tăng thêm; sự gia tăng . 

5 累次 るいじ LUY THỨ kế tiếp; liên tiếp 

6 累減 るいげん LUY GIẢM thoái bộ 
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紺 
CÁM 

 

 

 

176.  紺    cám    xanh đậm    kon 

 

 

 

音: コン  

1 紺 こん CÁM màu xanh sẫm; màu xanh nƣớc biển . 

2 紺屋 こんや CÁM ỐC hàng nhuộm . 

3 紺屋 こうや CÁM ỐC cửa hàng nhuộm; thợ nhuộm; nhuộm 

4 濃紺 のうこん NÙNG CÁM màu xanh thẫm . 

5 紺碧 こんぺき CÁM BÍCH xanh da trời 

6 紺色 こんいろ CÁM SẮC màu xanh đậm 

7 紺青 こんじょう CÁM THANH Màu xanh nƣớc biển . 

 

 

絞 
GIẢO 

 

 

 

177. 絞    giảo    buộc, xử giảo    

koo 

Lấy cuộn chỉ buộc 2 tay lại 

訓: しぼ.る,  し.め

る,  し.まる 

音: コウ 

 

 

1 絞る しぼる GIẢO vắt (quả) . 

2 お絞り おしぼり GIẢO khăn bông ƣớt để lau tay ở bàn ăn 

trong nhà hàng 

3 絞まる しまる GIẢO nghẹn (họng) 

4 絞める しめる GIẢO bóp nghẹt; siết nghẹt; siết chặt . 

5 絞殺 こうさつ GIẢO SÁT bóp cổ; bóp cổ giết ngƣời . 

6 絞罪 しぼつみ GIẢO TỘI sự treo 

7 絞首 こうしゅ GIẢO THỦ bóp cổ; treo cổ 

8 絞り取る しぼりとる GIẢO THỦ kỳ công; thành tích chói 

lọi[iks'plɔit] 

9 絞り染め しぼりぞめ GIẢO NHIỄM tạo ra những hoạ tiết 

nhuộm màu trên bằng cách buộc từng phần của vải lại để những chỗ đó không bị ăn 

màu 
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絹 
QUYÊN 

 

 

 

 

178. 絹    quyên    lụa    ken 

Ngƣời ta làm ra lụa từ tơ lấy từ con 

tằm 

訓: きぬ 

音: ケン 

 

 

1 絹 きぬ QUYÊN lụa; vải lụa 

2 人絹 じんけん NHÂN QUYÊN lụa nhân tạo . 

3 絹布 けんぷ QUYÊN BỐ mảnh vải lụa; vải lụa 

4 正絹 しょうけん CHÁNH QUYÊN Chứng khoán.+ Một thuật ngữ 

dùng để chỉ một loạt các tài sản tài chính 

5 絹物 きぬもの QUYÊN VẬT hàng tơ lụa; đồ tơ lụa 

6 絹糸 けんし QUYÊN MỊCH tơ; sợi tơ để dệt lụa 

7 絹糸 きぬいと QUYÊN MỊCH tơ; sợi tơ để dệt lụa 

 

 

縄 
THẰNG 

 

 

 

179. 縄    thằng    sợi dây    joo 

Lấy dây chỉ buộc thành 2 nút trên sợi dây 

thừng 

訓: なわ,  ただ.す 

音: ジョウ 

 

 

1 縄 なわ THẰNG dây thừng; dây chão 

2 縄墨 なわすみ THẰNG MẶC cờ hiệu 

3 縄尻 なわじり THẰNG KHÀO Đầu dây thừng . 

4 縄張 なわばり THẰNG TRƢƠNG sự phân chia ranh giới . 

5 縄文 じょうもん THẰNG VĂN thời kỳ Jomon 

6 準縄 じゅんじょう CHUẨN THẰNG quy tắc tiêu chuẩn 

7 火縄 ひなわ HỎA THẰNG cầu chì . 

8 縄目 なわめ THẰNG MỤC nút 
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縛 
PHƯƠC 

 

 

 

180. 縛    phƣợc        baku 

Lấy dây chỉ buộc những kẻ chống đối để 

dễ canh phòng 
 

訓: しば.る 

音: バク 

 

 

1 縛る しばる PHƢỢC buộc; trói; băng bó 

2 呪縛 じゅばく CHÖ PHƢỢC sự nguyền rủa 

3 捕縛 ほばく BỘ PHƢỢC sự bắt giữ 

4 束縛 そくばく THÖC PHƢỢC sự kiềm chế; sự hạn chế; sự 

trói buộc; sự giam cầm 

5 繋縛 けいばく HỆ PHƢỢC sự bắt ép 

6 自縛 じばく TỰ PHƢỢC sự tự bạch . 

7 圧縛する あつばくする ÁP PHƢỢC xiết . 

8 縛りつける しばりつける PHƢỢC dây buộc 

9 金縛り かなしばり KIM PHƢỢC trói buộc; bó buộc; trói buộc 

bằng tiền bạc; dùng tiền để bó buộc ai đó 

10 束縛する そくばくする THÖC PHƢỢC bó 

11 束縛する そくばく THÖC PHƢỢC kiềm chế; hạn chế; trói 

buộc; giam cầm 

 

 

繭 
KIỂN 

 

 

 

181. 繭    kiển    lông mày    ken 

Lông mày rậm rạp nhƣ một đồng cỏ chứa 
đƣợc cả con bƣớm và cuộn chỉ 

訓: まゆ,  きぬ 

音: ケン 

 

 

1 繭 まゆ KIỂN kén tằm . 

2 繭玉 まゆだま KIỂN NGỌC tiền lì xì năm mới . 

3 繭糸 きぬいと KIỂN MỊCH sợi tơ; tơ 

4 繭糸 けんし KIỂN MỊCH tơ; tơ nhân tạo 

5 二つ繭 ふたつまゆ NHỊ KIỂN tổ kén đôi 
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署 
THỰ 

 

 

 

182. 署    thự    biệt thự    sho 

Kẻ độc tài ngồi nhà biệt thự, xoi con mắt 

xuống những ngƣời hầu đang vác đá xây 

dựng ở dƣới 

音: ショ  

1 代署 だいしょ ĐẠI THỰ ngƣời biên chép 

2 公署 こうしょ CÔNG THỰ Văn phòng chính phủ . 

3 分署 ぶんしょ PHÂN THỰ ga xép 

4 副署 ふくしょ PHÓ THỰ tín hiệu đáp lại 

5 署名 しょめい THỰ DANH bí danh 

6 署員 しょいん THỰ VIÊN văn phòng 

7 支署 ししょ CHI THỰ ga xép 

8 自署 じしょ TỰ THỰ tự viết tay 

9 署名な しょめいな THỰ DANH nổi danh . 

10 親署 しんしょ THÂN THỰ chữ cái 

11 部署 ぶしょ BỘ THỰ cƣơng vị 

 

 

群 
QUẦN 

 

 

 

183. 群    quần    quần chúng, 

quần thể    gun 

Quần chúng ai cũng uống thuốc để trở 

thành con dê 

訓: む.れる,  む.

れ,  むら,  むら.が

る 

音: グン 

 

 

1 群 ぐん QUẦN huyện; quần thể; nhóm; đàn; lũ 

2 群れ むれ QUẦN tốp; nhóm; bầy đàn 

3 一群 いちぐん NHẤT QUẦN nhóm 

4 亜群 あぐん Á QUẦN phân nhóm 

5 群像 ぐんぞう QUẦN TƢỢNG quần tƣợng; nhóm tƣợng; 

tƣợng về một nhóm ngƣời 

6 出群 でぐん XUẤT QUẦN sự trội hơn 

7 群小 ぐんしょう QUẦN TIỂU vặt 

8 群居 ぐんきょ QUẦN CƢ sự thích sống theo bầy 

9 群峰 ぐんぽう QUẦN PHONG quân pháp 

10 群島 ぐんとう QUẦN ĐẢO quần đảo 

11 群がる むらがる QUẦN kết thành đàn; tập hợp lạI 

12 群れる むれる QUẦN tụ tập 
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翻 
PHIÊN 

 

 

 

184. 翻    phiên    phiên dịch    hon 

Ngƣời ta ƣớc có thể phiên dịch những gì mà 

chú chim nhỏ đậu trên bông lúa ở ruộng nói 

về đôi cánh của mình 
 

訓: ひるがえ.

る,  ひるがえ.す 

音: ホン,  ハン 

 

 

1 翻す ひるがえす PHIÊN bay phấp phới 

2 翻る ひるがえる PHIÊN bay phấp phới 

3 翻倒  PHIÊN ĐẢO sào căng buồm 

4 翻刻 ほんこく PHIÊN KHẮC sự in lại 

5 翻字 こぼしじ PHIÊN TỰ sự chuyển chữ 

6 翻弄 ほんろう PHIÊN LỘNG sự đùa cợt; sự chế giễu . 

7 翻意 ほんい PHIÊN Ý sự thay đổi suy nghĩ; sự suy nghĩ lại . 

8 翻案 ほんあん PHIÊN ÁN sự phỏng theo; tài liệu phỏng theo 

(một câu chuyện 

9 翻訳 ほんやく PHIÊN DỊCH sự dịch; sự giải mã . 

10 翻弄する ほんろうする PHIÊN LỘNG đùa cợt; chế giễu 

11 翻意する ほんいする PHIÊN Ý thay đổi suy nghĩ; suy nghĩ lại . 

12 翩翻たる へんぽんたる PHIÊN PHIÊN sự dao động; sự 

rung động 

 

 

耐 
NẠI 

 

 

 

185. 耐    nại    nhẫn nại    tai 

Nhẫn nại vác 4 khẩu sung còn lại trên 

vai 

訓: た.える 

音: タイ 

 

 

1 耐久 たいきゅう NẠI CỬU sự chịu đựng 

2 耐乏 たいぼう NẠI PHẠP sự nghiêm khắc 

3 忍耐 にんたい NHẪN NẠI sự nhẫn nại; sự chịu đựng 

4 耐える たえる NẠI chịu đựng 

5 耐水 たいすい NẠI THỦY không thấm nƣớc 

6 耐火 たいか NẠI HỎA sự chịu lửa . 

7 耐熱 たいねつ NẠI NHIỆT sự chịu nhiệt 

 

 



 

93 

 

耕 
CANH 

 

 

 

186. 耕    canh    canh tác    koo 

Cày bừa, trồng cây, canh tác 

訓: たがや.す 

音: コウ 

 

 

1 耕す たがやす CANH bƣởi 

2 耕作 こうさく CANH TÁC canh tác 

3 耕地 こうち CANH ĐỊA đất canh tác; đất nông nghiệp . 

4 水耕 みずこう THỦY CANH thuật trồng cây trong nƣớc 

5 耕種 こうしゅ CANH CHỦNG việc gieo trồng; gieo trồng; 

trồng 

6 農耕 のうこう NÔNG CANH việc canh nông; công việc đồng áng . 

7 耕作地 こうさくち CANH TÁC ĐỊA đất trồng trọt; đất canh 

tác . 

8 耕作する こうさく CANH TÁC canh tác . 

9 中耕機 ちゅうこうき TRUNG CANH KI ngƣời làm ruộng 

 

 

肥 
PHÌ 

 

 

 

187. 肥    phì    phì nhiêu    hi 

Một bờ mông đầy đặn, phì nhiêu =)) 
 

訓: こ.える,  こ

え,  こ.やす,  こ.や

し,  ふと.る 

音: ヒ 

 

 

1 肥 こえ PHÌ phân; cứt; phân bón 

2 肥す こやす PHÌ làm cho tốt 

3 下肥 しもごえ HẠ PHÌ phân bón 

4 肥厚 ひこう PHÌ HẬU tội 

5 堆肥 たいひ ĐÔI PHÌ phân trộn 

6 肥大 ひだい PHÌ ĐẠI sự mập mạp; sự béo tốt . 

7 廐肥 きゅうひ CỨU PHÌ Phân bón; phân hữu cơ; phân chuồng . 

8 たい肥  PHÌ phân hữu cơ; phân xanh 

9 肥えた こえた PHÌ bụ bẫm 

10 肥った ふとった PHÌ chắc 

11 肥える こえる PHÌ béo 

12 肥やし こやし PHÌ phân bón 

13 肥やす こやす PHÌ làm màu mỡ (đất); bón (ruộng) 
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胞 
BÀO 

 

 

 

188. 胞    bào    đồng bào, tế bào    

hoo 

Bào thai sinh ra từ da thịt của cha mẹ 

音: ホウ  

1 同胞 どうほう ĐỒNG BÀO đồng bào; ngƣời cùng một nƣớc . 

2 胞子 ほうし BÀO TỬ bào tử [thực vật] 

3 小胞  TIỂU BÀO bọng 

4 気胞 きほう KHÍ BÀO bong bóng 

5 液胞  DỊCH BÀO không bào 

6 細胞 さいぼう TẾ BÀO tế bào 

7 肺胞  PHẾ BÀO /æl'viəlai/ 

8 芽胞 がほう NHA BÀO bào tử 

9 小液胞  TIỂU DỊCH BÀO bọng 

10 単細胞 たんさいぼう ĐƠN TẾ BÀOđơn tế bào 

11 卵細胞 たまごさいぼう NOÃN TẾ BÀO trứng 

 

 

壮 
TRÁNG 

 

 

 

 

189. 壮    tráng    cƣờng 

tráng    soo 

Ngƣời lính cƣờng tráng, cầm cây giáo 

bảo vệ tổ quốc 

訓: さかん 

音: ソウ 

 

 

1 壮丁 そうてい TRÁNG ĐINH tuổi trẻ 

2 壮健 そうけん TRÁNG KIỆN khoẻ mạnh; tráng kiện 

3 勇壮 ゆうそう DŨNG TRÁNG hùng tráng . 

4 壮士 そうし TRÁNG SĨ ngƣời đi nghênh nang; ngƣời vênh váo 

5 壮大 そうだい TRÁNG ĐẠI sự tráng lệ; sự hùng vĩ; sự nguy nga; 

sự lộng lẫy 

6 宏壮 こうそう HOÀNH TRÁNG rất quan trọng 

7 尐壮 しょうそう THIỂU TRÁNG tuổi trẻ 

8 壮年 そうねん TRÁNG NIÊN thời kỳ đầu tiên; buổi sơ khai 

của sự sống 

9 広壮 こうそう QUẢNG TRÁNG rất quan trọng 

10 強壮 きょうそう CƢỜNG TRÁNG cƣờng tráng; khỏe mạnh 

11 壮快 そうかい TRÁNG KHOÁI sôi nổi 
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12 悲壮 ひそう BI TRÁNG bi tráng; oanh liệt . 

13 壮烈 そうれつ TRÁNG LIỆT anh hùng; dũng cảm; quả cảm 

 

 

干 
CAN 

 

 

 

 

190. 干    can    khô    kan 

Dàn phơi khô quần áo gồm 2 thanh 
ngang 

訓: ほ.す,  ほ.し-,  -

ぼ.し,  ひ.る 

音: カン 

 

 

1 干 ひ KIỀN khô; sấy khô 

2 干す ほす KIỀN phơi; làm khô 

3 干る ひる KIỀN khô 

4 干与 かんよ KIỀN DỮ sự tham gia 

5 干天 かんてん KIỀN THIÊN trời hạn . 

6 干戈 かんか KIỀN QUA sự chiến đấu 

7 干拓 かんたく KIỀN THÁC sự khai hoang; sự khai khẩn; sự cải tạo 

(đất); khai hoang; khai khẩn; khai phá; khai thác 

8 干支 えと KIỀN CHI 12 con giáp; can chi 

9 梅干 うめぼし MAI KIỀN ô mai 

10 欄干 らんかん LAN KIỀN bao lơn 

11 干渉 かんしょう KIỀN THIỆP hiện tƣợng giao thoa; giao thoa; nhiễu 

12 干満 かんまん KIỀN MÃN nƣớc triều lên xuống; thủy triều 

 

 

机 
CƠ 

 

 

 

 

191. 机    cơ    cái bàn    ki 

Cái bàn 2 chân đƣợc làm từ cây gỗ 

訓: つくえ 

音: キ 

 

 

1 机 つくえ KY bàn 

2 机上 きじょう KY THƢỢNG trên bàn; lý thuyết; trên giấy tờ 

3 子机 こつくえ TỬ KY bàn con . 

4 文机 ぶんつくえ VĂN KY bàn đọc 

5 机の上 つくえのうえ KY THƢỢNG trên bàn . 

6 事務机 じむづくえ SỰ VỤ KY bàn văn phòng . 
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柱 
TRỤ 

 

 

 

192. 柱    trụ    trụ cột    chuu 

Dùng dao đẽo cái cây thành cái trụ 

訓: はしら 

音: チュウ 

 

 

1 柱 はしら TRỤ cột 

2 中柱 なかばしら TRUNG TRỤ Cột giữa; trụ giữa . 

3 円柱 えんちゅう VIÊN TRỤ cái trụ tròn 

4 天柱 てんちゅう THIÊN TRỤ cột chống Trời . 

5 帆柱 ほばしら PHÀM TRỤ cột buồm . 

6 支柱 しちゅう CHI TRỤ cột chống 

7 残柱 ざんばしら TÀN TRỤ cột 

8 水柱 みずばしら THỦY TRỤ ống máng 

9 氷柱 つらら BĂNG TRỤ cột băng . 

 

 

汗 
HÃN 

 

 

 

 

193. 汗    hãn    mồ hôi    kan 

Dang 2 tay cho đỡ mồ hôi khi mặc áo len 

訓: あせ 

音: カン 

 

 

1 汗 あせ HÃN mồ hôi 

2 冷汗 ひやあせ LÃNH HÃN mồ hôi lạnh 

3 冷汗 れいかん LÃNH HÃN mồ hôi lạnh . 

4 寝汗 ねあせ TẨM HÃN Sự đổ mồ hôi khi đang ngủ; sự ra mồ 

hôi trộm 

5 汗水 あせみず HÃN THỦY mồ hôi 

6 油汗 あぶらあせ DU HÃN trạng thái toát mồ hôi vì bệnh hoặc sợ 

7 流汗 りゅうかん LƢU HÃN mồ hôi 

8 汗疣 あせも HÃN VƢU rôm sảy 

9 汗疹 あせも HÃN CHẨN rôm sảy 

10 発汗 はっかん PHÁT HÃN sự đổ mồ hôi 

11 脂汗 あぶらあせ CHI HÃN trạng thái toát mồ hôi vì bệnh hoặc sợ 
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沸 
PHÍ 

 

 

 

194. 沸    phí    đun sôi    futsu 

Đun nƣớc sôi quá nó phóng vút lên nhƣ 

thác 

訓: わ.く,  わ.かす 

音: フツ 

 

 

1 沸々 にえ々 PHÍ trạng thái sắp sôi 

2 沸く わく PHÍ sôi lên 

3 沸かす わかす PHÍ đun 

4 沸沸 にえにえ PHÍ PHÍ trạng thái sắp sôi 

5 沸点 ふってん PHÍ ĐIỂM điểm sôi 

6 煮沸 しゃふつ CHỬ PHÍ sự sôi; sự đang sôi . 

7 沸騰 ふっとう PHÍ ĐẰNG sắp sôi; sủi tăm 

8 湯沸し ゆわかし THANG PHÍ ấm trà 

9 沸立つ わきたつ PHÍ LẬP sôi động . 

10 煮沸する しゃふつ CHỬ PHÍ đun sôi; làm sôi . 

11 沸き立つ わきたつ PHÍ LẬP sôi 

 

 

濯 
TRẠC 

 

 

 

195. 濯    trạc    rửa    taku 

Con chim xà xuống nƣớc tắm rửa 
 

 

訓: すす.ぐ,  ゆす.

ぐ 

音: タク 

 

 

 

1 濯ぐ すすぐ TRẠC súc 

2 濯すぐ  TRẠC súc 

3 洗濯 せんたく TẨY TRẠC sự giặt giũ; quần áo đƣợc giặt giũ . 

4 洗濯屋 せんたくや TẨY TRẠC ỐC chỗ giặt là quần áo; 

hiệu giặt 

5 洗い濯ぎ あらいすすぎ TẨY TRẠC sự quét tƣớc 

6 洗濯する せんたく TẨY TRẠC giặt giũ quần áo; giặt 

7 洗濯する せんたくする TẨY TRẠC giặt 

8 洗濯機 せんたっき TẨY TRẠC KI máy rửa . 

9 洗濯機 せんたくき TẨY TRẠC KI máy giặt 

10 洗濯物 せんたくもの TẨY TRẠC VẬT quần áo để giặt 

giũ; quần áo đã giặt là xong . 

11 洗濯粉 せんたくこ TẨY TRẠC PHẤN để làm sạch; để tẩy 
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界 
GIỚI 

 

 

 

196. 界    giới    thế giới, giới 

hạn, địa giới    kai 

2 ngƣời đen trắng ở 2 thế giới khác 

nhau nhƣng cùng đứng trên một cánh 
đồng 

音: カイ  

1 上界 うえかい THƢỢNG GIỚI thiên đƣờng 

2 下界 げかい HẠ GIỚI hạ giới 

3 世界 せかい THẾ GIỚI hoàn cầu 

4 他界 たかい THA GIỚI sự chết; cái chết 

5 仙界 せんかい TIÊN GIỚI vòng 

6 内界 ないかい NỘI GIỚI Thế giới bên trong; nội tâm 

7 冥界 めいかい MINH GIỚI âm ty 

8 分界 ぶんかい PHÂN GIỚI sự phân ranh giới 

9 各界 かくかい CÁC GIỚI từng lĩnh vực; các lĩnh vực; mọi phía; 

mọi hƣớng; các ngành 

10 地界 ちかい ĐỊA GIỚI đƣờng biên giới 

 

 

畑 
VƯỜN 

 

 

 

 

197. 畑    vƣờn   

Đốt củi lửa ở bên vƣờn 

訓: はた,  はたけ,  -

ばたけ 

 

1 畑 はたけ  ruộng 

2 畑地 はたち ĐỊA đất chăn nuôi 

3 桑畑 くわばたけ TANG nƣơng dâu; đồng dâu; vƣờn dâu . 

4 田畑 でんぱた ĐIỀN ruộng vƣờn 

5 田畑 たはた ĐIỀN cánh đồng; ruộng nƣơng 

6 花畑 はなばたけ HOA vƣờn hoa . 

7 茶畑 ちゃばたけ TRÀ đồi chè; ruộng chè . 

8 みかん畑 みかんばたけ  vƣờn quýt . 

9 段々畑 だんだんばたけ ĐOẠN ruộng nghiêng; ruộng trên núi; 

ruộng bậc thang . 

10 麦畑 むぎばたけ MẠCH ruộng lúa mạch . 
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略 
LƯỢC 

 

 

 

198. 略    lƣợc    tỉnh lƣợc, xâm 

lƣợc    ryaku 

Có ngƣời đang xâm lƣợc đi vào cánh 
đồng của tôi 

訓: ほぼ,  おか.

す,  おさ.める,  は

かりごと,  はか.

る,  はぶ.く,  りゃ

く.す,  りゃく.する 

音: リャク 

 

 

1 略 ほぼ LƢỢC khoảng; áng chừng; đại để 

2 略 りゃく LƢỢC sự lƣợc bỏ 

3 略す りゃくす LƢỢC lƣợc bỏ; làm ngắn; viết tắt 

4 中略 ちゅうりゃく TRUNG LƢỢC sự bỏ sót 

5 侵略 しんりゃく XÂM LƢỢC sự xâm lƣợc 

6 略儀 りゃくぎ LƢỢC NGHI tính chất không theo thủ tục quy định 

7 党略 とうりゃく ĐẢNG LƢỢC chiến lƣợc của Đảng 

8 兵略 へいりゃく BINH LƢỢC chiến lƣợc 

9 前略 ぜんりゃく TIỀN LƢỢC sự lƣợc bỏ phần đầu . 

10 劫略 きょうりゃく KIẾP LƢỢC Sự cƣớp bóc; sự tƣớc đoạt; 

cƣớp bóc; tƣớc đoạt . 

11 略取 りゃくしゅ LƢỢC THỦ sự bắt cóc 

 

 

畳 
ĐIỆP 

 

 

 

 

199. 畳    điệp    chiếu    joo 

Trải chiếu ngồi cạnh bàn đọc sách 

訓: たた.む,  たた

み,  かさ.なる 

音: ジョウ,  チョウ 

 

 

1 畳 じょう ĐIỆP chiếu 

2 畳 たたみ ĐIỆP chiếu . 

3 畳む たたむ ĐIỆP gấp; gập 

4 半畳 はんじょう BÁN ĐIỆP sự thịnh vƣợng 

5 畳屋 たたみや ĐIỆP ỐC phòng trải chiếu . 

6 畳数 たたみすう ĐIỆP SỔ số nhân 

7 上げ畳 あげだたみ THƢỢNG ĐIỆP Chỗ ngủ hay chỗ ngồi 

của khách quí đƣợc lót bằng hai tấm thảm ngồi đặt chồng lên nhau . 

8 畳表 たたみおもて ĐIỆP BIỂU mặt chiếu . 

9 畳語 じょうご ĐIỆP NGỮ sự thừa 
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穴 
HUYỆT 

 

 

 

 

200. 穴    huyệt    sào 

huyệt    ketsu 

Cúi mình bò vào sào huyệt của con 

mãng xà 

訓: あな 

音: ケツ 

 

 

1 穴 あな HUYỆT hầm 

2 穴凹  HUYỆT AO lỗ 

3 塚穴 つかあな TRỦNG HUYỆT mồ 

4 墓穴 ぼけつ MỘ HUYỆT huyệt 

5 穴子 あなご HUYỆT TỬ cá chình biển 

6 岩穴 いわあな NHAM HUYỆT hang lớn 

7 横穴 よこあな HOÀNH HUYỆT chú ý 

8 毛穴 けあな MAO HUYỆT lỗ chân long 

 

 

突 
ĐỌT 

 

 

 

 

201. 突    đột    đột phá, đột 

nhiên    totsu 

Ngƣời tù đột phá khỏi trại giam bằng 

một đƣờng hầm, lao ra ngoài mừng rỡ  

訓: つ.く 

音: トツ,  カ 

 

 

1 突き つき ĐỘT sự đẩy mạnh 

2 突く つつく ĐỘT chống 

3 突く つく ĐỘT chống 

4 突先 とっさき ĐỘT TIÊN đầu nhọn . 

5 突入 とつにゅう ĐỘT NHẬP đột nhập 

6 突出 とっしゅつ ĐỘT XUẤT sự phóng ra 

7 唐突 とうとつ ĐƢỜNG ĐỘT đƣờng đột; bất ngờ 

8 突堤 とってい ĐỘT ĐÊ Đê tránh sóng; đê chắn sóng 

9 突如 とつじょ ĐỘT NHƢ đột ngột 

10 突撃 とつげき ĐỘT KÍCH đột kích 

11 激突 げきとつ KÍCH ĐỘT tiếng chan chát 

12 突然 とつぜん ĐỘT NHIÊN bạo 

13 煙突 えんとつ YÊN ĐỘT ống khói 
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粉 
PHẤN 

 

 

 

 

202. 粉    phấn    bột    fun 

Băm cây lúa thành bột 

訓: デシメート

ル,  こ,  こな 

音: フン 

 

 

1 粉 こな PHẤN bột mì; bột 

2 粉体 こなたい PHẤN THỂ bột; bụi 

3 受粉 じゅふん THỤ PHẤN sự truyền phấn nhân tạo 

4 粉塵 ふんじん PHẤN TRẦN bụi 

5 でん粉 でんぷん PHẤN tinh bột . 

6 パン粉 パンこ PHẤN ruột bánh mì; bành mì vụn . 

7 粉末 ふんまつ PHẤN MẠT bột tán nhỏ 

8 粉本 ふんぽん PHẤN BỔN bản sao 

9 汁粉 しるこ TRẤP PHẤN chè đậu đỏ ngọt . 

10 澱粉 でんぷん ĐIẾN PHẤN bột 

11 粉炭 こなずみ PHẤN THÁN Bụi than chì 

 

 

粒 
LẠP 

 

 

 

 

203. 粒    lạp    hạt    ryuu 

Ngƣời đứng thẳng, cầm một vốc hạt lúa 

訓: つぶ 

音: リュウ 

 

 

1 粒 つぶ LẠP hạt; hột 

2 一粒 ひとつぶ NHẤT LẠP Một hạt 

3 粒子 りゅうし LẠP TỬ hạt; phần tử 

4 粒状 りゅうじょう LẠP TRẠNG có hình hột; có hình hạt 

5 砂粒 すなつぶ SA LẠP sạn . 

6 穀粒 こくつぶ CỐC LẠP hạt 

7 米粒 こめつぶ MỄ LẠP hạt gạo 

8 粒粒 つぶつぶ LẠP LẠP kết hạt; tạo thành hạt 
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肖 
TIẾU 

 

 

 

 

204. 肖    tiếu    giống    shoo 

 

訓: あやか.る 

音: ショウ 

 

 

1 不肖 ふしょう BẤT TIẾU sự thiếu khả năng; sự thiếu trình độ 

2 肖像 しょうぞう TIẾU TƢỢNG chân dung 

3 肖像画 しょうぞうが TIẾU TƢỢNG HỌA bức chân dung . 

4 肖像画を描く しょうぞうがをかく TIẾU TƢỢNG HỌA 

MIÊU truyền thần . 

 

 

胴 
ĐỖNG 

 

 

 

205. 胴    đỗng    thân hình    

doo 

音: ドウ  

1 胴 どう ĐỖNG cơ thể . 

2 胴中 どうなか ĐỖNG TRUNG thân (cây 

3 胴乱 どうらん ĐỖNG LOẠN sự làm mất yên tĩnh 

4 胴体 どうたい ĐỖNG THỂ cơ thể; thân mình . 

5 胴元 どうもと ĐỖNG NGUYÊN ngƣời quản lý 

6 寸胴 ずんどう THỐN ĐỖNG lùn mập 

7 胴慾 どうよく ĐỖNG DỤC tính hám lợi 

8 胴欲 どうよく ĐỖNG DỤC tính hám lợi 

9 胴着 どうぎ ĐỖNG TRỨ đạo đức 

10 胴上げ どうあげ ĐỖNG THƢỢNG sự công kênh lên vai . 

11 胴回り どうまわり ĐỖNG HỒI vòng (ngực 

12 胴衣 どうい ĐỖNG Y áo vét tong 
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胸 
HUNG 

 

 

 

206. 胸    hung    ngực    kyoo 

訓: むね,  むな- 

音: キョウ 

 

 

1 胸 むね HUNG ngực 

2 胸中 きょうちゅう HUNG TRUNG trong lòng; tâm trí; nỗi 

niềm; nỗi lòng 

3 胸倉 むなぐら HUNG THƢƠNG cổ áo 

4 胸像 きょうぞう HUNG TƢỢNG tƣợng bán thân 

5 胸元 むなもと HUNG NGUYÊN ngực 

6 胸先 むなさき HUNG TIÊN rƣơng 

7 胸囲 きょうい HUNG VI vòng ngực 

8 胸壁 きょうへき HUNG BÍCH tƣờng chân mái; tƣờng góc lan can; 

tƣờng góc lan can; tƣờng phòng hộ 

9 胸底 きょうてい HUNG ĐỂ sự sắp xếp 

10 度胸 どきょう ĐỘ HUNG sự dũng cảm; sự can đảm; sự gan góc 

11 胸座 むねざ HUNG TỌA cổ áo 

12 胸懐 きょうかい HUNG HOÀI tim 

 

 

脅 
HIẾP 

 

207. 脅    hiếp    uy hiếp    kyoo 

3 thằng đen lao vào uy hiếp một thằng 

trắng 

訓: おびや.か

す,  おど.す,  おど.

かす 

音: キョウ 

 

 

1 脅  HIẾP doạ 

2 脅し おどし HIẾP sự đe doạ 

3 脅す おどす HIẾP bắt nạt; dọa nạt; dọa dẫm; hăm dọa 

4 脅喝  HIẾP HÁT sự đe doạ 

5 脅嚇  HIẾP HÁCH sự đe doạ 

6 脅威 きょうい HIẾP UY sự uy hiếp; nguy cơ; mối đe doạ; mối 

nguy hiểm; uy hiếp; đe doạ 

7 脅かし おびやかし HIẾP sự đe doạ 

8 脅かす おびやかす HIẾP đe doạ 

9 脅かす おどかす HIẾP đe doạ 

10 脅迫 きょうはく HIẾP BÁCH sự cƣỡng bức; sự ép buộc; sự áp bức 

11 脅やかす  HIẾP doạ 
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12 脅しつける おどしつける HIẾP doạ 

13 脅し文句 おどしもんく HIẾP VĂN CÖ những lời đe 

doạ; lời đe doạ 

 

 

脈 
MẠCH 

 

208. 脈    mạch    tim mạch    

myaku 

訓: すじ 

音: ミャク 

 

 

1 脈 みゃく MẠCH mạch; nhịp đập; nhịp 

2 一脈 いちみゃく NHẤT MẠCH tĩnh mạch 

3 乱脈 らんみゃく LOẠN MẠCH sự mất trật tự 

4 分脈 ぶんみゃく PHÂN MẠCH cành cây 

5 動脈 どうみゃく ĐỘNG MẠCH động mạch 

6 脈動 みゃくどう MẠCH ĐỘNG sự đập; tiếng đạp 

7 命脈 めいみゃく MỆNH MẠCH sự sống 

8 山脈 さんみゃく SAN MẠCH dãy núi 

9 岩脈 いわみゃく NHAM MẠCH đê 

10 脈拍 みゃくはく MẠCH PHÁCH sự đập của mạch . 

 

 

腰 
YÊU 

 

209. 腰    yêu    eo    yoo 

Ngƣời yêu đội giỏ trên đầu, tập đi cho eo 

訓: こし 

音: ヨウ 

 

 

1 腰 こし YÊU eo lƣng; hông 

2 丸腰 まるごし HOÀN YÊU bị tƣớc khí giới 

3 腰帯 こしおび YÊU ĐỚI (Ê 

4 弱腰 よわごし NHƢỢC YÊU chỗ eo của cơ thể; eo 

5 腰折 こしおり YÊU CHIẾT có hình thức cong nhƣ cái cung 
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腸 
TRÀNG 

 

 

 

 

210. 腸    tràng    ruột    choo 

Đứng dƣới mặt trời lâu quá nên bị đau ruột 

訓: はらわた,  わた 

音: チョウ 

 

 

1 腸 ちょう TRÀNG ruột 

2 腸 わた TRÀNG nội tạng của loài cá . 

3 大腸 だいちょう ĐẠI TRÀNG đại tràng 

4 小腸 しょうちょう TIỂU TRÀNG ruột non . 

5 浣腸 かんちょう HOÁN TRÀNG sự rửa ruột; rửa ruột 

6 腸液 ちょうえき TRÀNG DỊCH tội khổ sai 

7 腸満 ちょうまん TRÀNG MÃN sự đầy bụng; sự trƣớng bụng . 

8 灌腸 かんちょう QUÁN TRÀNG sự rửa ruột; rửa ruột . 

9 腸炎 ちょうえん TRÀNG VIÊM Viêm ruột; viêm ruột non . 

10 盲腸 もうちょう MANH TRÀNG ruột thừa; ruột dƣ . 

 

 

膚 
PHU 

 

 

 

 

211. 膚    phu    da    fu 

Con hổ ăn thịt ngƣời tiều phu giờ chỉ còn 

tấm da 

訓: はだ 

音: フ 

 

 

1 膚 はだ PHU da 

2 人膚 ひとはだ NHÂN PHU Da; sức nóng thân thể . 

3 膚着 はだぎ PHU TRỨ Quần áo lót . 

4 肌膚 はだはだ CƠ PHU da 

5 膚寒い はださむい PHU HÀN Lạnh lẽo . 

6 膚身 はだみ PHU THÂN Thân thể . 
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航 
HÀNG 

 

 

 

 

212. 航    hàng    hàng không, 

hàng hải    koo 

  

音: コウ  

1 内航 ないこう NỘI HÀNG Đƣờng cảng trong nƣớc 

2 出航 しゅっこう XUẤT HÀNG sự rời khỏi 

3 南航 なんこう NAM HÀNG Đi thuyền về phía nam . 

4 周航 しゅうこう CHU HÀNG sự đi vòng quanh bằng đƣờng biển 

5 回航 かいこう HỒI HÀNG nghề hàng hải 

6 航宇  HÀNG VŨ không gian vũ trụ 

7 航宙 こうちゅう HÀNG TRỤ sự bay vào vũ trụ 

8 密航 みっこう MẬT HÀNG sự buôn lậu 

9 巡航 じゅんこう TUẦN HÀNG đi tuần tiễu; đi du ngoạn . 

10 帰航 きこう QUY HÀNG chuyến về . 

 

 

賦 
PHÚ 

 

 

 

 

213. 賦    phú    thơ phú, thiên phú    

fu 

Đƣợc thiên phú cho tiền, và cha mẹ tay to 

音: フ,  ブ  

1 賦与 ふよ PHÖ DỮ sự phân bổ 

2 分賦 ぶんふ PHÂN PHÖ sự giao việc 

3 割賦 かっぷ CÁT PHÖ sự phân công 

4 天賦 てんぷ THIÊN PHÖ sự thiên phú 

5 賦役 ふえき PHÖ DỊCH công việc nặng nhọc; việc khổ sai 

6 賦性 ふせい PHÖ TÍNH tự nhiên 

7 月賦 げっぷ NGUYỆT PHÖ lãi suất hàng tháng; tiền trả góp 

theo tháng 

8 賦税 ふぜい PHÖ THUẾ sự đánh thuế . 

9 賦詠 ふえい PHÖ VỊNH bài thơ 

10 賦課 ふか PHÖ KHÓA thuế khóa 
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軌 
QUỸ 

 

 

 

214. 軌    quỹ    quỹ đạo    ki 

Chiếc xe đi chệch quỹ đạo nên bị xa 

lầy, ngƣời ta phải đẩy 

音: キ  

1 不軌 ふき BẤT QUỸ tình trạng không có pháp luật 

2 常軌 じょうき THƢỜNG QUỸ sự thông thƣờng; quỹ đạo 

thông thƣờng 

3 軌条 きじょう QUỸ ĐIỀU tay vịn (cầu thang 

4 軌範 きはん QUỸ PHẠM quy phạm; tiêu chuẩn 

5 軌跡 きせき QUỸ TÍCH quỹ tích (toán); đƣờng cong 

6 軌道 きどう QUỸ ĐẠO đƣờng ray; đƣờng sắt; đƣờng đi; 

đƣờng mòn; đƣờng sân ga; đƣờng đua 

7 無軌道 むきどう VÔ QUỸ ĐẠO không có dấu vết 

8 軌を一にする きをいつにする QUỸ NHẤT trùng nhau 

9 軌道船 きどうせん QUỸ ĐẠO THUYỀN ngƣời/vật đi theo quỹ 

đạo 

 

 

軸 
TRỤC  

 

 

 

215. 軸    trục    trục    jiku 

Chiếc xe đẩy bị gẫy, trục xe long cả ra 
ngoài 

音: ジク  

1 軸 じく TRỤC cán bút 

2 三軸 さんじく TAM TRỤC ba trục 

3 中軸 ちゅうじく TRUNG TRỤC trục 

4 光軸 こうじく QUANG TRỤC trục ánh sáng 

5 地軸 ちじく ĐỊA TRỤC địa trục (trục trái đất trên bản đồ) 

6 基軸 きじく CƠ TRỤC hòn đảo nhỏ 

7 天軸 てんじく THIÊN TRỤC Trục thiên cầu . 

8 ペン軸 ペンじく TRỤC quản bút 

9 掛軸 かけじく QUẢI TRỤC cuộn giấy treo 

10 軸木 じくぎ TRỤC MỘC gỗ diêm 

11 枢軸 すうじく XU TRỤC trục xe; trục . 
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般 
BÀN, 

BAN  

 

 

 

 

216. 般    bàn, ban    nhất ban    han 

  

音: ハン  

1 一般 いっぱん NHẤT BÀN cái chung; cái thông thƣờng; công 

chúng; ngƣời dân; dân chúng 

2 今般 こんぱん KIM BÀN bây giờ 

3 先般 せんぱん TIÊN BÀN gần đây; trƣớc đây không lâu 

4 全般 ぜんぱん TOÀN BÀN sự tổng quát; toàn bộ 

5 千般  THIÊN BÀN trạng thái khác nhau 

6 各般 かくはん CÁC BÀN tất cả 

7 百般 ひゃっぱん BÁCH BÀN tất cả 

8 一般に いっぱんに NHẤT BÀN chung; nói chung 

9 般若 はんにゃ BÀN NHƢỢC tính khôn ngoan 

10 諸般 しょはん CHƢ BÀN bờ (biển 

11 過般 かはん QUÁ BÀN gần đây 

12 一般化 いっぱんか NHẤT BÀN HÓA sự phổ biến; sự tổng 

hợp; sự khái quát hoá; nhân rộng 

 

 

芳 
PHƯƠNG 
 

 

 

 

 

217. 芳    phƣơng    thơm    hoo 

Dùng mùi nƣớc hoa mùi hoa cỏ thơm rồi 

chạy 4 phƣơng đi chơi 

訓: かんば.しい 

音: ホウ 

 

 

1 余芳 よかおる DƢ PHƢƠNG sự dự đoán trƣớc; sự dự báo trƣớc 

2 芳名 ほうめい PHƢƠNG DANH danh thơm; danh tiếng tốt . 

3 芳しい かんばしい PHƢƠNG thơm 

4 芳烈 ほうれつ PHƢƠNG LIỆT thơm 

5 芳眉 よしまゆ PHƢƠNG MI sự thƣởng 

6 芳紀 ほうき PHƢƠNG KỈ tuổi bẻ gãy sừng trâu; tuổi dậy thì . 
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茂 
MẬU  

 

 

218. 茂    mậu    mọc sum suê    mo 

Ngƣời ta tƣới nƣớc cho cỏ mọc sum suê 

訓: しげ.る 

音: モ 

 

 

1 茂み しげみ MẬU bụi cây . 

2 茂る しげる MẬU rậm rạp; um tùm; xanh tốt 

3 繁茂 はんも PHỒN MẬU sự um tùm; sự rậm rạp . 

4 逆茂木 さかもぎ NGHỊCH MẬU MỘC đống cây 

chƣớng ngại 

 

 

茎 
HÀNH 

 

 

 

219. 茎    hành    thân cây cỏ    kei 

Lấy dao to để chặt cây hành thân cỏ thì thật là 
mất công 

訓: くき 

音: ケイ,  キョウ 

 

 

1 茎 くき HÀNH cọng; cuống 

2 一茎 いちくき NHẤT HÀNH ; cuống 

3 包茎 ほうけい BAO HÀNH số nhiều phimoses 

4 塊茎 かいけい KHỐI HÀNH thân củ; củ 

5 根茎 こんけい CĂN HÀNH thân rễ 

6 歯茎 はぐき XỈ HÀNH lợi 

7 球茎 きゅうけい CẦU HÀNH củ hành; cây hành; hành 

8 陰茎 いんけい ÂM HÀNH dƣơng vật 

9 地下茎 ちかけい ĐỊA HẠ HÀNH thân rễ 

 

 

荘 
TRANG  

 

 

220. 荘    trang    trang trại    soo 

Cầm giáo đứng bảo vệ cỏ của trang trại  

訓: ほうき,  おご

そ.か 

 

1 別荘 べっそう BIỆT TRANG biệt thự; nhà nghỉ 

2 荘厳 そうごん TRANG NGHIÊM sự trọng thể; sự uy nghi 

3 荘園 そうえん TRANG VIÊN điền viên . 
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音: ソウ,  ショ

ウ,  チャン 

 

4 山荘 さんそう SAN TRANG nhà nghỉ trên núi 

5 荘重 そうちょう TRANG TRỌNG sự trang trọng 

6 老荘思想 ろうそうしそう LÃO TRANG TƢ TƢỞNG đạo Lão 

 

 

菊 
CÚC 

 

 

 

 

221. 菊    cúc    hoa cúc    kiku 

 

音: キク  

1 菊 きく CÖC cúc 

2 春菊 しゅんぎく XUÂN CÖC cải cúc 

3 春菊 しゅんきく XUÂN CÖC rau cải cúc 

4 白菊 しらぎく BẠCH CÖC cây cúc trắng . 

5 菊作り きくづくり CÖC TÁC việc trồng hoa cúc; trồng hoa 

cúc . 

6 菊花 きっか CÖC HOA cây hoa cúc 

 

 

葬 
TÁNG  

 

 

222. 葬    táng    an táng    soo 

Những ngƣời chƣa đƣợc an táng, đầu lâu nằm 

đầy trên bãi cỏ 
 

訓: ほうむ.る 

音: ソウ 

 

 

1 葬る ほうむる TÁNG chôn cất 

2 仏葬 ぶっそう PHẬT TÁNG đám tang nhà Phật . 

3 葬儀 そうぎ TÁNG NGHI hậu sự 

4 葬列 そうれつ TÁNG LIỆT đoàn ngƣời đƣa ma 

5 国葬 こくそう QUỐC TÁNG quốc tang . 

6 土葬 どそう THỔ TÁNG thổ táng . 

7 埋葬 まいそう MAI TÁNG mai táng 

8 葬式 そうしき TÁNG THỨC đám ma 
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薪 
TÂN  

 

 

223. 薪    tân    củi    shin 

Có cái rìu mới là đem đi đốn củi ngay 

訓: たきぎ,  まき 

音: シン 

 

 

1 薪 たきぎ TÂN củi 

2 薪割 たきぎわり TÂN CÁT cái rìu nhỏ 

3 薪水 しんすい TÂN THỦY củi và nƣớc 

4 薪炭 しんたん TÂN THÁN than củi . 

5 薪割り まきわり TÂN CÁT cái rìu nhỏ 

6 薪をとる たきぎをとる TÂN đốn củi . 

7 薪を割る たきぎをわる TÂN CÁT bửa củi 

8 薪を割る まきをわる TÂN CÁT bửa củi . 

 

 

虐 
NGƯỢC  

 

 

224. 虐    ngƣợc    ngƣợc đãi    gyaku 

Những tù nhân bị ngƣợc đãi cuối cùng chết 

dƣới móng vuốt của những con hổ 

訓: しいた.げる 

音: ギャク 

 

 

1 虐め いじめ NGƢỢC sự chòng ghẹo 

2 虐待 ぎゃくたい NGƢỢC ĐÃI đọa đầy 

3 悪虐  ÁC NGƢỢC sự làm phản 

4 虐げる しいたげる NGƢỢC đàn áp; áp bức 

5 虐政 ぎゃくせい NGƢỢC CHÁNH sự bạo ngƣợc 

6 暴虐 ぼうぎゃく BẠO NGƢỢC bạo nghịch 

7 残虐 ざんぎゃく TÀN NGƢỢC bạo tàn 

8 虐殺 ぎゃくさつ NGƢỢC SÁT sự thảm sát; thảm sát; sát hại dã man; 

tàn sát; tàn sát dã man 

9 自虐 じぎゃく TỰ NGƢỢC sự khổ dâm; sự bạo dâm 

10 苛虐  HÀ NGƢỢC phải trả lại 

11 加虐愛  GIA NGƢỢC ÁI tính ác dâm 

12 嗜虐性 しぎゃくせい THỊ NGƢỢC TÍNH tính ác dâm 
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虜 
LỖ  

 

 

 

225. 虜    lỗ    tù binh    ryo 

Tù binh bi bắt đi làm ruộng bên cạnh có con 

hổ canh gác 

訓: とりこ,  とりく 

音: リョ,  ロ 

 

 

1 虜 とりこ LỖ bị bắt giữ 

2 俘虜 ふりょ PHU LỖ bị bắt giữ 

3 虜囚 りょしゅう LỖ TÙ bị bắt giữ 

4 捕虜 ほりょ BỘ LỖ tù binh 

5 捕虜収容所 ほりょしゅうようじょ BỘ LỖ THU DUNG SỞ

 trại dành cho tù nhân; trại tập trung; trại dành cho tù binh . 

6 美貌の虜になる びぼうのとりこになる MĨ MẠO LỖ trở thành 

nô lệ của sắc đẹp . 

 

 

虞   
NGU  

 

 

226. 虞    ngu    lo lắng 

Ngƣời nghệ sĩ tuy biểu diễn cùng con hổ 

nhƣng trong lòng thì rất lo lắng 

訓: とりこ,  とりく 

音: リョ,  ロ 

 

 

1 虞 おそれ NGU sự sợ 

2 危虞 きく NGUY NGU sợ hãi; những nỗi lo âu; lo âu 

3 憂虞 ゆうおそれ ƢU NGU mối lo. 

 

 

蛇 
XÀ  

 

 

227. 蛇    xà    con rắn    ja, da 

Con mãng xà vào nhà tha đứa bé đi mất 

訓: へび 

音: ジ

ャ,  ダ,  イ,  ヤ 

 

 

1 蛇 へび XÀ rắn 

2 蛇体 じゃたい XÀ THỂ rắn; hình rắn 

3 蛇口 じゃぐち XÀ KHẨU rô-bi-nê; vòi nƣớc . 

4 大蛇 だいじゃ ĐẠI XÀ trăn . 

5 毒蛇 どくじゃ ĐỘC XÀ độc xà 

6 毒蛇 どくへび ĐỘC XÀ rắn độc . 
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7 海蛇 うみへび HẢI XÀ con rắn biển . 

8 蛇管 だかん XÀ QUẢN cuộn 

9 蛇籠 じゃかご XÀ LUNG sọt đựng đất 

 

 

蛍 
HUỲNH 

 

 

 

 

228. 蛍    huỳnh    đom đóm, huỳnh 

quang    kei 

Đom đóm ban đêm phát sáng 

訓: ほたる 

音: ケイ 

 

 

1 蛍 ほたる HUỲNH con đom đóm . 

2 蛍光 けいこう HUỲNH QUANG sự huỳnh quang; phát huỳnh 

quang 

3 土蛍 つちぼたる THỔ HUỲNH con sâu đất . 

4 蛍石 ほたるせき HUỲNH THẠCH tính hiển nhiên; tính rõ ràng 

5 蛍の光 ほたるのひかり HUỲNH QUANG (Ê 

6 蛍狩り ほたるがり HUỲNH THÖ bắt đom đóm . 

7 蛍光灯 けいこうとう HUỲNH QUANG ĐĂNG đèn 

huỳnh quang; đèn neon; đèn nê-ông 

8 蛍光燈  HUỲNH QUANG ĐĂNG đèn huỳnh quang 

9 蛍光塗料 けいこうとりょう HUỲNH QUANG ĐỒ LIÊU sơn 

huỳnh quang 

 

 

蛮 
MAN  

 

 

 

229. 蛮    man    man di, dã man    ban 

Những kẻ man di mọi rợ đi đâu cũng có đầy 

ruồi muỗi bám theo 

訓: えびす 

音: バン 

 

 

1 蛮 ばん MAN ngƣời dã man; ngƣời man rợ . 

2 蛮人 ばんじん MAN NHÂN ngƣời hoang dã; ngƣời man rợ . 

3 蛮勇 ばんゆう MAN DŨNG hữu dũng vô mƣu . 

4 南蛮 なんばん NAM MAN Nam Man 

5 蛮的  MAN ĐÍCH hoang vu 

6 蛮行 ばんこう MAN HÀNH hành động dã man; hành động man rợ . 

7 蛮襟  MAN KHÂM có gàu 
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裸 
LÕA 

 

 

 

 

230. 裸    lõa, khỏa    khỏa thân    ra 

Quần áo trên trên cây, khỏa thân ra ruộng cày 

訓: はだか 

音: ラ 

 

 

1 裸 はだか LỎA sự trần trụi; sự trơ trụi; sự lõa thể 

2 丸裸 まるはだか HOÀN LỎA trần 

3 裸体 らたい LỎA THỂ khỏa thân 

4 全裸 ぜんら TOÀN LỎA trần 

5 裸出 らしゅつ LỎA XUẤT sự phơi 

6 裸婦 らふ LỎA PHỤ phụ nữ khỏa thân 

7 真裸 まっぱだか CHÂN LỎA tình trạng trần truồng 

8 裸虫 はだかむし LỎA TRÙNG Sâu bƣớm . 

9 赤裸 あかはだか XÍCH LỎA Trần nhƣ nhộng; khỏa thân 

10 裸足 はだし LỎA TÖC chân trần; chân đất 

 

 

襲 
TẬP  

 

 

231. 襲    tập    tập kích    shuu 

Những con rồng tập kích các kị sĩ áo đen khiến 
họ không kịp trở tay 

訓: おそ.う,  かさ.

ね 

音: シュウ 

 

 

1 襲う おそう TẬP công kích; tấn công . 

2 世襲 せしゅう THẾ TẬP sự di truyền; tài sản kế thừa . 

3 襲名 しゅうめい TẬP DANH việc xúc phạm đến công chúng; việc 

làm cho công chúng phẫn nộ; việc xấu xa; việc nhục nhã  

4 因襲 いんしゅう NHÂN TẬP lề thói cũ; hủ tục 

5 夜襲 やしゅう DẠ TẬP cuộc tấn công về đêm . 

6 強襲 きょうしゅう CƢỜNG TẬP cuộc tấn công 

7 急襲 きゅうしゅう CẤP TẬP cuộc tấn công bất ngờ; cuộc 

đột kích 

8 襲撃 しゅうげき TẬP KÍCH sự tập kích; sự tấn công . 

9 敵襲 てきしゅう ĐỊCH TẬP sự tấn công của địch; sự tập kích của 

địch 

10 襲来 しゅうらい TẬP LAI sự xâm lƣợc 

11 来襲 らいしゅう LAI TẬP sự tấn công; sự xâm lƣợc; sự xâm 

chiếm; sự tấn công 

12 襲用 しゅうよう TẬP DỤNG sự nhận làm con nuôi; sự nhận làm bố 

mẹ nuôi 
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触 
XÚC  

 

 

232. 触    xúc    tiếp xúc    shoku 

Con bọ tiếp xúc với cái sừng trâu 

訓: ふ.れる,  さわ.

る,  さわ 

音: ショク 

 

 

1 触り さわり XÖC sự sờ 

2 触る さわる XÖC chạm vào 

3 触れ ふれ XÖC sự công bố 

4 触媒 しょくばい XÖC MÔI chất xúc tác 

5 触れる ふれる XÖC chạm; tiếp xúc 

6 触れる さわれる XÖC xúc 

7 感触 かんしょく CẢM XÖC cảm xúc 

8 触手 しょくしゅ XÖC THỦ ngƣời sờ 

9 抵触 ていしょく ĐỂ XÖC sự đụng 

10 接触 せっしょく TIẾP XÖC sự tiếp xúc . 

11 牴触 ていしょく ĐỂ XÖC sự mâu thuẫn 

12 触発 しょくはつ XÖC PHÁT sự khích 

 

 

誉 
DỰ 

 

 

 

233. 誉    dự    danh dự    yo 

Lời nói của ngƣời có danh dự vững chắc 

nhƣ giấy trắng mực đen vậy 

訓: ほま.れ,  ほ.め

る 

音: ヨ 

 

 

1 誉れ ほまれ DỰ danh dự; thanh danh 

2 名誉 めいよ DANH DỰ có danh dự 

3 声誉 せいよ THANH DỰ tiếng (xấu 

4 誉める ほめる DỰ khen ngợi . 

5 誉望 ほまれもち DỰ VỌNG (từ Mỹ 

6 栄誉 えいよ VINH DỰ sự vinh dự; niềm vinh dự 

7 毀誉 きよ HỦY DỰ sự khen ngợi 

8 不名誉 ふめいよ BẤT DANH DỰ sự danh ô 

9 国の誉れ くにのほまれ QUỐC DỰ Vinh quang quốc gia; 

niềm tự hào của đất nƣớc . 

10 名誉職 めいよしょく DANH DỰ CHỨC chức vụ danh 

dự . 
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誤 
NGỘ 

 

 

 

234. 誤    ngộ    ngộ nhận    go 

Nhờ lời nói của cha mẹ mà ngƣời con gái tỉnh 

ngộ ra 

訓: あやま.る,  -あ

やま.る 

音: ゴ 

 

 

1 誤り あやまり NGỘ lỗi lầm 

2 誤る あやまる NGỘ lầm lỡ 

3 誤伝 ごでん NGỘ TRUYỀN sự báo tin tức sai 

4 誤信 ごしん NGỘ TÍN ảo tƣởng; sự sai lầm; ý kiến sai lầm 

5 誤判 ごはん NGỘ PHÁN bột 

6 誤報 ごほう NGỘ BÁO báo cáo sai; báo cáo nhầm 

7 誤字 ごじ NGỘ TỰ chữ in nhầm; chữ in sai; in nhầm; in sai 

8 誤差 ごさ NGỘ SOA sai số; sự nhầm lẫn; giá trị sai lệch; sự sai 

lệch; sự sai sót; nhầm lẫn; sai lệch; sai sót 

9 誤植 ごしょく NGỘ THỰC lỗi in; in sai 

10 正誤 せいご CHÁNH NGỘ đúng sai . 

 

 

謡 
DAO 

 

 

 

235. 謡    dao    ca dao    yoo 

Xách làn đi chợ, miệng ngâm nga câu ca 

dao 

訓: うた.い,  うた.

う 

音: ヨウ 

 

 

1 謡 うたい DAO sự kể lại 

2 謡う うたう DAO hát 

3 俗謡 ぞくよう TỤC DAO khúc balat 

4 俙謡 りよう LÍ DAO khúc balat 

5 歌謡 かよう CA DAO bài hát . 

6 民謡 みんよう DÂN DAO dân ca . 

7 童謡 どうよう ĐỒNG DAO bài hát đồng dao; bài hát của trẻ con . 

8 里謡 りよう LÍ DAO khúc balat 

9 歌謡曲 かようきょく CA DAO KHÖC bài hát đƣợc ƣa 

thích; bài hát phổ thông . 
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貧 
BẦN 

 

 

 

 

236. 貧    bần    bần cùng    hin, bin 

Kẻ bần cùng đi chặt củi kiếm ít tiền xu 

kiếm sống 

訓: まず.しい 

音: ヒン,  ビン 

 

 

1 貧 ひん BẦN sự nghèo nàn; cảnh nghèo nàn 

2 貧乏 びんぼう BẦN PHẠP bần cùng 

3 貧困 ひんこん BẦN KHỐN bần cùng 

4 貧土 ひんど BẦN THỔ đất nghèo . 

5 貧家 ひんか BẦN GIA nhà nghèo 

6 貧富 ひんぷ BẦN PHÖ giầu nghèo 

7 貧寒 ひんかん BẦN HÀN Cảnh thiếu thốn; cảnh nghèo túng; 

cảnh cơ cực; sự bần hàn 

8 貧弱 ひんじゃく BẦN NHƢỢC gầy yếu 

9 貧しい まずしい BẦN điêu đứng 

10 極貧 ごくひん CỰC BẦN đói rách . 

11 貧民 ひんみん BẦN DÂN bần dân 

12 清貧 せいひん THANH BẦN thanh bần; sự nghèo nàn . 

 

 

貫 
QUÁN 

 

 

 

 

237. 貫    quán    xuyên qua, quán 

xuyến    kan 

Lấy kim xuyên từng đồng xu lại cho dễ quán 

xuyến 

訓: つらぬ.く,  ぬ.

く,  ぬき 

音: カン 

 

  

1 貫く つらぬく QUÁN xuyên qua; xuyên thủng qua; xuyên suốt; quán 

triệt . 

2 一貫 いっかん NHẤT QUÁN nhất quán 

3 貫入 かんにゅう QUÁN NHẬP sự thâm nhập 

4 吹貫  XUY QUÁN cờ đuôi nheo 

5 貫徹 かんてつ QUÁN TRIỆT sự quán triệt; quán triệt 

6 貫流 かんりゅう QUÁN LƢU sự chảy qua; dòng chảy 

7 貫禄 かんろく QUÁN LỘC sự có mặt 

8 突貫 とっかん ĐỘT QUÁN sự xuyên qua; sự đâm thủng 

 

 



 

118 

 

賄 
HỐI 

 

 

 

 

238. 賄    hối    hối lộ    wai 

Hối lộ ngoài tiền còn đƣa thêm cả thịt bò 

Kobe 

訓: まかな.う 

音: ワイ 

 

 

1 賄い まかない HỐI sự lót ván 

2 賄う まかなう HỐI chịu chi trả 

3 収賄 しゅうわい THU HỐI sự ăn năn hối lỗi . 

4 賄賂 わいろ HỐI LỘ hối lộ 

5 贈賄 ぞうわい TẶNG HỐI việc tặng quà để hối lộ 

6 賄い方 まかないかた HỐI PHƢƠNG đầu bếp 

7 賄い付き まかないつき HỐI PHÓ sự đi kèm cả bữa ăn . 

8 収賄する しゅうわいする THU HỐI tham ô . 

9 贈収賄 ぞうしゅうわい TẶNG THU HỐI việc nhận quà 

hối lộ; việc nhận đút lót . 

10 賄賂を使う わいろをつかう HỐI LỘ SỬ đút lót 

11 賄賂を贈る わいろをおくる HỐI LỘ TẶNG đút lót 

 

 

賊 
TẶC 

 

 

 

239. 賊    tặc    trộm cƣớp, đạo tặc    

zoku 

Đạo tặc vào cƣớp tiền, ngƣời dân thấy vậy 

tri hô đuổi bắt 

音: ゾク  

1 賊 ぞく TẶC ngƣời nổi loạn 

2 兇賊 きょうぞく HUNG TẶC côn đồ; kẻ hung ác 

3 凶賊 きょうぞく HUNG TẶC côn đồ; kẻ hung ác 

4 匪賊 ひぞく PHỈ TẶC /'bændits/ 

5 反賊 はんぞく PHẢN TẶC ngƣời nổi loạn 

6 叛賊  BẠN TẶC ngƣời nổi loạn 

7 国賊 こくぞく QUỐC TẶC quốc tặc; kẻ thù của quốc gia; kẻ phản 

bội quốc gia . 

8 賊子 ぞくし TẶC TỬ ngƣời nổi loạn 

9 賊害 ぞくがい TẶC HẠI hại 

10 山賊 さんぞく SAN TẶC sơn tặc 

11 賊徒 ぞくと TẶC ĐỒ /'bændits/ 
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賜 
TỨ 

 

 

 

 

240. 賜    tứ    ban tặng    shi 

Ông trời sẽ ban tặng những ngƣời 
nghèo chăm chỉ làm việc dƣới trời 

nắng nhiều tiền 

訓: たまわ.る,  た

ま.う,  たも.う 

音: シ 

 

 

1 賜う たまう TỨ sự cho 

2 賜る たまわる TỨ ban thƣởng 

3 下賜 かし HẠ TỨ sự chuyển nhƣợng; sự thừa kế 

4 天賜 てんし THIÊN TỨ sự ban thƣởng của vua . 

5 恩賜 おんし ÂN TỨ ân tứ; phần thƣởng của vua ban; cao 

quý; vua ban 

6 賜暇 しか TỨ HẠ sự nghỉ phép 

7 賜物 たまもの TỨ VẬT sự ban cho 

8 賜り物 たまわりもの TỨ VẬT mối lợi; lợi ích 

 

 

載 
TẢI 

 

 

 

 

241. 載    tải    đăng tải    sai 

Đăng tải hƣớng dẫn cách trồng cây con lên báo 

訓: の.せる,  の.る 

音: サイ 

 

 

1 載る のる TÁI đƣợc đặt lên 

2 休載 きゅうさい HƢU TÁI sự giảm nhẹ 

3 千載 せんざい THIÊN TÁI nghìn năm 

4 収載 しゅうさい THU TÁI sự lập danh sách 

5 載せる のせる TÁI chất lên (xe) 

6 所載 しょさい SỞ TÁI sự học tập; sự nghiên cứu 

7 掲載 けいさい YẾT TÁI sự đăng bài lên báo chí; đăng; đăng lên 

8 搭載 とうさい ĐÁP TÁI sự trang bị; sự lắp đặt kèm theo . 

9 満載 まんさい MÃN TÁI sự xếp đầy; sự chở đầy; sự tải đầy . 

10 登載 とうさい ĐĂNG TÁI sổ 

11 積載 せきさい TÍCH TÁI sự chất hàng; sự xếp hàng; chất(xếp) 

hàng . 

12 載積 のせき TÁI TÍCH sự chất hàng (lên xe 
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辱 
NHỤC 

 

 

 

 

242. 辱    nhục    sỉ nhục    joku 

Có kẻ cầm súng canh gác ở ngoài nên 

ngƣời tù dù chịu nhục nhã vẫn phải chấp 
nhận 

訓: はずかし.める 

音: ジョク 

 

 

1 辱  NHỤC tình trạng bị ghét bỏ 

2 辱め はずかしめ NHỤC sự thẹn 

3 侮辱 ぶじょく VŨ NHỤC sự nhục mạ; sự lăng mạ; sự xỉ nhục 

4 凌辱 りょうじょく LĂNG NHỤC lời lăng mạ 

5 屈辱 くつじょく KHUẤT NHỤC sự nhục nhã; sự hổ thẹn; điều ô 

nhục; nhục nhã; hổ thẹn; ô nhục; nỗi nhục 

6 恥辱 ちじょく SỈ NHỤC sự sỉ nhục 

7 辱める はずかしめる NHỤC làm xấu hổ; cảm thấy xấu hổ . 

8 汚辱 おじょく Ô NHỤC sự ô nhục 

9 辱知 じょくち NHỤC TRI sự biết 

10 陵辱 りょうじょく LĂNG NHỤC cuộc tấn công 

11 雪辱 せつじょく TUYẾT NHỤC sự làm sáng tỏ về danh dự hay 

thanh danh; sự đền bù thiệt hại; sự trả thù; làm sáng tỏ về danh dự; trả thù; đền bù 

thiệt hạI . 

12 屈辱的 くつじょくてき KHUẤT NHỤC ĐÍCH làm 

nhục 

13 恥辱的 ちじょくてき SỈ NHỤC ĐÍCH ô nhục . 

 

 

釣 
ĐIẾU 

 

 

 

243. 釣    điếu    câu cá    choo 

Lấy kim loại trong núi chế ra cái móc câu 

cá 

訓: つ.る,  つ.

り,  つ.り- 

音: チョウ 

 

 

1 釣 つり ĐIẾU sự đánh cá 

2 お釣 おつり ĐIẾU tiền thối lại . 

3 釣り つり ĐIẾU sự câu cá 

4 釣る つる ĐIẾU câu cá 

5 釣吅 つりあい ĐIẾU HỢP sự thăng bằng; cân đối 

6 釣堀 つりぼり ĐIẾU QUẬT ao cá . 

7 お釣り おつり ĐIẾU tiền lẻ; tiền thối lại; tiền thừa trả lại 

8 釣損 つりそん ĐIẾU TỔN hƣ hại do cẩu . 

9 釣果 ちょうか ĐIẾU QUẢ sự bắt 

10 釣竿 つりざお ĐIẾU CAN cần câu . 



 

121 

 

 

 

佳 
GIAI 

 

 

 

244. 佳    giai    giai nhân    ka 

Đi bao đƣờng xa để gặp đƣợc 2 giai nhân là 

2 samurai 

音: カ  

1 佳 けい GIAI đẹp; hay 

2 佳人 かじん GIAI NHÂN ngƣời phụ nữ đẹp; hồng nhan; giai 

nhân; bóng hồng 

3 佳作 かさく GIAI TÁC tác phẩm xuất sắc; việc tốt 

4 佳境 かきょう GIAI CẢNH cao trào (của vở kịch 

5 佳月 かげつ GIAI NGUYỆT tháng tốt; trăng sang 

 

 

侍 
THỊ 

 

 

 

 

245. 侍    thị    ngƣời hầu, thị lang    ji 

Giơ tay chỉ ngƣời hầu lên chùa thắp hƣơng hộ 

chủ 

訓: さむらい,  は

べ.る 

音: ジ,  シ 

 

 

1 侍 さむらい THỊ võ sĩ (thời cổ nhật bản); Samurai 

2 侍る はべる THỊ (thể dục 

3 侍僧 さむらいそう THỊ TĂNG thầy tu cấp dƣới 

4 内侍 ないじ NỘI THỊ Nữ tỳ phục vụ trong hậu cung (có cấp 

bậc cao) . 

5 内侍 ないし NỘI THỊ Nữ tỳ phục vụ trong hậu cung 

6 侍医 じい THỊ Y thầy thuốc 

7 侍史 じし THỊ SỬ lễ phép; kính cẩn 

8 侍女 じじょ THỊ NỮ ngƣời hầu phòng (nữ) . 

9 侍従 じじゅう THỊ TÙNG viên thị trấn 

10 侍する じする THỊ (thể dục 

11 侍祭 さむらいさい THỊ TẾ thầy tu cấp dƣới 
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准 
CHUẨN 

 

 

 

246. 准    chuẩn    thứ nhì    jun 

Ngài chuẩn tƣớng so về quân sự chỉ nhƣ 

một chú vịt con mới lội nƣớc 

音: ジュン  

1 准 じゅん CHUẨN chuẩn . 

2 准将 じゅんしょう CHUẨN TƢƠNG thiếu tƣớng hải quân 

3 准尉 じゅんい CHUẨN ÖY chuẩn uý . 

4 准州 じゅんしゅう CHUẨN CHÂU đất đai 

5 批准 ひじゅん PHÊ CHUẨN sự phê chuẩn . 

6 准看 じゅんかん CHUẨN KHÁN sự lƣu thông 

7 准許 じゅんもと CHUẨN HỨA sự tán thành 

8 に准じて にじゅんじて CHUẨN tƣơng quan; tƣơng 

xứng (với cái gì) . 

9 批准する ひじゅん PHÊ CHUẨN phê chuẩn 

10 批准する ひじゅんする PHÊ CHUẨN duyệt . 

11 批准書 ひじゅんしょ PHÊ CHUẨN THƢ thƣ phê chuẩn . 

 

 

剖 
PHẪU  

 

 

 

247. 剖    phẫu    phẫu thuật, giải 

phẫu    boo 

Thầy giáo đứng trên bục, cầm theo dao 

chuẩn bị giải phẫu làm mẫu 
音: ボウ  

1 剖 ぼう PHẨU sự phân tách; sự chia ra . 

2 剖検 ぼうけん PHẨU KIỂM sự mổ xẻ phân tích 

3 解剖 かいぼう GIẢI PHẨU sự giải phẫu; việc giải phẫu 

4 解剖学 かいぼうがく GIẢI PHẨU HỌC giải phẫu học; 

khoa giải phẫu 

5 死体解剖 したいかいぼう TỬ THỂ GIẢI PHẨU sự mổ xẻ phân 

tích 

6 生体解剖 せいたいかいぼう SANH THỂ GIẢI PHẨU sự giải 

phẫu; sự mổ xẻ động vật sống . 
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勅 
SẮC  

 

 

 

248. 勅    sắc    sắc lệnh    choku 

Nhà nƣớc ban sắc lệnh các thanh niên phải 

thức dậy sớm để rèn luyện sức khỏe 

訓: いまし.め

る,  みことのり 

音: チョク 

 

 

1 勅 ちょく SẮC tờ sắc (của nhà vua 

2 勅令 ちょくれい SẮC LỆNH Sắc lệnh (hoàng đế) 

3 勅使 ちょくし SẮC SỬ sắc sứ; sứ giả; ngƣời truyền sắc chỉ 

của vua . 

4 勅命 ちょくめい SẮC MỆNH sắc mệnh; mệnh lệnh của vua 

5 勅旨 ちょくし SẮC CHỈ sắc chỉ . 

6 勅書 ちょくしょ SẮC THƢ sắc thƣ 

7 神勅 かみみことのり THẦN SẮC lời sấm; thẻ (lời thánh dạy 

 

 

哀 
BI  

 

 

 

 

249. 哀    ai    bi ai    ai  

Nhà có tin buồn đáng nhẽ phải bi ai thì con 

cháu lại nhảy múa 

訓: あわ.れ,  あわ.

れむ,  かな.しい 

音: アイ 

 

 

1 哀れ あわれ AI đáng thƣơng; buồn thảm; bi ai 

2 哀傷 あいしょう AI THƢƠNG Buồn rầu; sự đau buồn 

3 哀切 あいせつ AI THIẾT cảm động 

4 哀史 あいし AI SỬ Lịch sử bi ai; lịch sử bi tráng . 

5 哀号 あいごう AI HÀO sự than vãn . 

6 哀哉  AI TAI chao ôi 

7 哀哭 あいこく AI KHỐC Sự đau buồn; sự phiền muộn; sự than 

khóc . 

8 哀しい かなしい AI buồn rầu 

9 哀しさ かなしさ AI sự buồn bã 

10 悲哀 ひあい BI AI phiền muộn 

11 哀悼 あいとう AI ĐIỆU lời chia buồn 

12 哀情 あいじょう AI TÌNH Nỗi buồn . 

13 哀しみ かなしみ AI sự buồn bã 
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堕 
ĐỌA 

 

 

 

 

250. 堕    đọa    rơi xuống, xa đọa    

da 

訓: お.ちる,  くず.

す,  くず.れる 

音: ダ 

 

 

1 堕 だ ĐỌA sự thoái hoá; sự suy đồi; sự trụy lạc . 

2 堕力  ĐỌA LỰC tính ì 

3 堕する だ ĐỌA thoái hoá; suy đồi; trụy lạc 

4 堕ちる おちる ĐỌA giọt (nƣớc 

5 堕胎 だたい ĐỌA THAI sự phá thai; sự chết non; thuốc phá 

thai; sự sẩy thai 

6 堕落 だらく ĐỌA LẠC sự suy thoái; sự trụy lạc; hành động 

trụy lạc; sự đồi truỵ; sự mục nát; việc làm sai lạc 

7 堕胎医 だたいい ĐỌA THAI Y ngƣời phá thai 

8 堕胎する だたいする ĐỌA THAI nạo thai . 

9 堕胎する だたい ĐỌA THAI phá thai; chết non; thuốc phá 

thai; sẩy thai 

10 堕落する だらくする ĐỌA LẠC đốn đời 

11 自堕落 じだらく TỰ ĐỌA LẠC tình trạng hƣ hỏng 

 

 

墜 
TRỤY 

 

 

 

251. 墜    trụy    rơi, trụy 

lạc    tsui 

訓: お.ちる,  お.つ 

音: ツイ 

 

 

1 失墜 しっつい THẤT TRỤY sự mất (quyền uy 

2 墜ちる おちる TRỤY giọt (nƣớc 

3 撃墜 げきつい KÍCH TRỤY sự bắn rơi máy bay; bắn rơi máy bay 

4 墜死 ついし TRỤY TỬ cái chết do rơi từ trên cao . 

5 墜落 ついらく TRỤY LẠC sự rơi từ trên cao 

6 失墜する しっつい THẤT TRỤY làm nhục; làm mất thể diện; 

tƣớc mất; đánh mất (phẩm giá 

7 撃墜する げきつい KÍCH TRỤY bắn rơi máy bay; bắn rơi 

8 墜死する ついし TRỤY TỬ chết do rơi từ trên cao 

9 墜落する ついらくする TRỤY LẠC rớt; rơi 

10 墜落する ついらく TRỤY LẠC rơi từ trên cao 
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11 撃墜される げきついされる KÍCH TRỤY bị bắn . 

12 墜落事故 ついらくじこ TRỤY LẠC SỰ CỐ vụ va chạm máy 

bay 

 

 

奨 
TƯỞNG 

 

252. 奨    tƣởng    tƣởng 

thƣởng    shoo 

訓: すす.める 

音: ショウ,  ソウ 

 

 

1 奨励 しょうれい TƢỞNG LỆ sự động viên; sự khích lệ; sự khuyến 

khích . 

2 勧奨 かんしょう KHUYẾN TƢỞNG sự khuyến khích; khuyến khích 

3 報奨 ほうしょう BÁO TƢỞNG tiền thƣởng 

4 お奨め おすすめ TƢỞNG sự giới thiệu; sự tiến cử . 

5 推奨 すいしょう THÔI TƢỞNG sự tán dƣơng; sự ca ngợi; sự 

tiến cử; sự giới thiệu; giới thiệu; tiến cử . 

6 褒奨  BAO TƢỞNG sự đền bù 

7 御奨め ごすすめ NGỰ TƢỞNG sự giới thiệu 

8 奨学する しょうがくする TƢỞNG HỌC khuyến học . 

9 奨学生 しょうがくせい TƢỞNG HỌC SANH sinh viên có học 

bổng . 

10 奨励金 しょうれいきん TƢỞNG LỆ KIM tiền khích lệ . 

11 報奨金 ほうしょうきん BÁO TƢỞNG KIM sự thƣởng 

12 奨学金 しょうがくきん TƢỞNG HỌC KIM học bổng . 

 

 

妃 
PHI 

 
 

 

 

253. 妃    phi    phi tần    hi 

訓: きさき 

音: ヒ 

 

 

1 妃 きさき PHI bà chúa; bà hoàng; công chúa 

2 后妃 こうひ HẬU PHI nữ hoàng 

3 王妃 おうひ VƢƠNG PHI hoàng hậu; vƣơng phi; nữ hoàng 
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4 皇妃 すめらぎひ HOÀNG PHI hoàng hậu 

5 妃殿下 ひでんか PHI ĐIỆN HẠ công chúa . 

6 皇太子妃 こうたいしひ HOÀNG THÁI TỬ PHI công 

chúa; công nƣơng . 

 

 

妨 
PHƯƠNG  

 

 

 

254. 妨    phƣơng    phƣơng 

hại    boo 

Dắt bạn gái của bạn thân đi chơi,làm phƣơng 

hại đến tình bạn cá nhân 

訓: さまた.げる 

音: ボウ 

 

 

1 妨げ さまたげ PHƢƠNG sự làm tắc nghẽn 

2 妨害 ぼうがい PHƢƠNG HẠI sự phƣơng hại; sự cản trở 

3 妨げる さまたげる PHƢƠNG gàn 

4 妨業  PHƢƠNG NGHIỆP sự phá ngầm 

5 妨碍 ぼうがい PHƢƠNG NGẠI sự làm mất yên tĩnh 

6 妨害する ぼうがい PHƢƠNG HẠI phƣơng hại; cản trở 

7 妨業員  PHƢƠNG NGHIỆP VIÊN ngƣời phá ngầm 

8 妨害物 ぼうがいぶつ PHƢƠNG HẠI VẬT vật chƣớng ngại 

9 妨害工作 ぼうがいこうさく PHƢƠNG HẠI CÔNG TÁC sự phá 

ngầm 

10 議事妨害 ぎじぼうがい NGHỊ SỰ PHƢƠNG HẠI bọn giặc 

cƣớp 

11 妨害行為 ぼうがいこうい PHƢƠNG HẠI HÀNH VI sự gây 

trở ngại 

 

 

姓 
TÍNH 

 
 

 

 

 

255. 姓    tính    họ    sei, shoo 

Cô gái xinh đẹp đứng cạnh cái cây không ai 

biết danh tính 

音: セイ,  ショウ  

1 姓 せい TÍNH họ 

2 同姓 どうせい ĐỒNG TÍNH sự cùng họ . 

3 姓名 せいめい TÍNH DANH họ và tên . 

4 外姓 がいせい NGOẠI TÍNH họ mẹ; họ đằng ngoại; họ đằng nhà 

ngoại 

5 改姓 かいせい CẢI TÍNH thay tên đổi họ; thay họ; đổi họ; thay 

đổi tên họ . 
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6 旧姓 きゅうせい CỰU TÍNH tên thời thiếu nữ; tên cũ; tên thời con 

gái 

7 本姓 ほんせい BỔN TÍNH bản tính . 

8 姓氏 せいし TÍNH THỊ họ 

9 百姓 ひゃくしょう BÁCH TÍNH trăm họ; nông dân; bách tính . 

 

 

媒 
MÔI 

 
 

 

 

 

256. 媒    môi    môi giới    bai 

Cô gái bán nƣớc cam dƣới gốc cây thực chất là một 

nhà môi giới địa ốc  

訓: なこうど 

音: バイ 

 

 

1 媒介 ばいかい MÔI GIỚI môi giới; sự trung gian . 

2 媒体 ばいたい MÔI THỂ ngƣời trung gian 

3 冷媒 れいばい LÃNH MÔI cô hồn . 

4 溶媒 ようばい DONG MÔI dung môi . 

5 触媒 しょくばい XÖC MÔI chất xúc tác 

6 媒質 ばいしつ MÔI CHẤT ngƣời trung gian 

7 媒酌 ばいしゃく MÔI CHƢỚC sự làm mai; sự làm mối; sự mai mối . 

8 霊媒 れいばい LINH MÔI thuật gọi hồn 

9 媒染剤 ばいせんざい MÔI NHIỄM TỄ thuốc nhuộm . 

10 媒介物 ばいかいぶつ MÔI GIỚI VẬT sự môi giới . 

11 超媒体 ちょうばいたい SIÊU MÔI THỂ Một loại chƣơng 

trình giảng dạy với sự trợ giúp của máy tính 

12 媒酌人 ばいしゃくにん MÔI CHƢỚC NHÂN ngƣời làm mai; 

ngƣời làm mối; ngƣời mai mối . 

13 媒酌する ばいしゃく MÔI CHƢỚC làm mai; làm mối; mai mối . 

 

 

宜 
NGHI 

 
 

 

 

 

257. 宜    nghi    thích nghi, tiện 

nghi    gi 

Ngôi nhà ngoài việc có cái bia mộ trƣớc cửa 

thì rất tiện nghi 

訓: よろ.しい,  よ

ろ.しく 

音: ギ 

 

1 亣宜  GIAO NGHI tình bạn 

2 便宜 べんぎ TIỆN NGHI sự tiện lợi; sự tiện nghi 

3 友宜 ともむべ HỮU NGHI tình bạn 

4 宜しい よろしい NGHI đƣợc; tốt 
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 5 宜しく よろしく NGHI cần phải; phải 

6 情宜 じょうぎ TÌNH NGHI tình bạn 

7 時宜 じぎ THÌ NGHI sự đúng lúc; sự đúng thời; việc chào đón mùa 

mới 

8 機宜 きぎ KI NGHI cơ hội 

9 適宜 てきぎ THÍCH NGHI tùy ý 

10 便宜上 べんぎじょう TIỆN NGHI THƢỢNG về 

phƣơng diện tiện nghi; về vấn đề tiện nghi 

11 どうぞ宜しく どうぞよろしく NGHI rất vui đƣợc gặp bạn . 

 

 

寛 
KHOAN 

 
 

 

 

 

258. 寛    khoan    khoan dung    kan 

Ngƣời có nhà cao cửa rộng, thƣờng rộng mắt mà bỏ 

qua việc nhỏ, khoan dung cho kẻ dƣới 

訓: くつろ.ぐ,  ひ

ろ.い,  ゆる.やか 

音: カン 

 

 

1 寛い くつろい KHOAN có tƣ tƣởng rộng rãi 

2 寛ぎ くつろぎ KHOAN sự thanh thản 

3 寛ぐ くつろぐ KHOAN nghỉ ngơi; thƣ giãn 

4 寛仁 かんじん KHOAN NHÂN hào hiệp 

5 寛厚 かんこう KHOAN HẬU sự tử tế; lòng tốt; sự ân cần 

6 寛厳 かんげん KHOAN NGHIÊM nhu và cƣơng; sự dễ tính và 

nghiêm nghị; sự dễ tính và nghiêm khắc . 

7 寛大 かんだい KHOAN ĐẠI rộng rãi; thoáng; phóng khoáng 

8 寛容 かんよう KHOAN DUNG sự khoan dung; sự độ lƣợng; 

rộng lƣợng; khoan dung 

9 寛恕 かんじょ KHOAN THỨ hào hiệp 

10 寛げる くつろげる KHOAN lỏng 

11 寛大な かんだいな KHOAN ĐẠI đại lƣợng 

12 寛闊 かんかつ KHOAN KHOÁT rộng lƣợng 

13 不寛容 ふかんよう BẤT KHOAN DUNGsự không dung thứ . 

 

 

寡 
QUẢ 

 
 

 

 

 

259. 寡    quả    cô quả, quả phụ    ka 

Chỉ vì 100 triệu đô la mà anh em một nhà đấu đá đến 

chết ngƣời mà khiến vợ con thành cô nhi, quả phụ  

音: カ  
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1 寡  QUẢ ngƣời đàn bà goá 

2 寡勢  QUẢ THẾ sự đánh thuế 

3 寡占 かせん QUẢ CHIÊM sự lũng đoạn; sự độc chiếm 

4 多寡 たか ĐA QUẢ lƣợng; số lƣợng 

5 寡夫  QUẢ PHU ngƣời goá vợ 

6 寡婦 かふ QUẢ PHỤ ngƣời đàn bà góa; góa phụ; quả phụ 

7 寡尐  QUẢ THIỂU nhỏ bé 

8 寡居  QUẢ CƢ cnh goá bụa 

9 寡欲 かよく QUẢ DỤC tính không ích kỷ 

10 寡男  QUẢ NAM ngƣời goá vợ 

11 寡聞 かぶん QUẢ VĂN hạn chế; ít hiểu biết; kiến thức hạn hẹp 

 

 

寧 
NINH 

 
 

 

 

 

260. 寧    ninh    an ninh    nei 

Dựng hàng rào an ninh trƣớc cửa rồi mà tim 
vẫn thấy không yên ổn 

訓: むし.ろ 

音: ネイ 

 

 

1 寧 やすし NINH thà... hơn 

2 寧ろ むしろ NINH thà....còn hơn 

3 丁寧 ていねい ĐINH NINH cẩn thận 

4 安寧 あんねい AN NINH hòa bình; nền hòa bình 

5 康寧 かんやすし KHANG NINH  

6 寧日 ねいじつ NINH NHẬT Ngày hòa bình . 

7 丁寧な ていねいな ĐINH NINH bặt thiệp 

8 丁寧語 ていねいご ĐINH NINH NGỮ Ngôn ngữ lịch sự . 

9 無丁寧な むていねいな VÔ ĐINH NINH bất lịch sự . 

10 安寧秩序 あんねいちつじょ AN NINH TRẬT TỰ trật tự xã hội; sự 

có trật tự . 

11 馬鹿丁寧 ばかていねい MÃ LỘC ĐINH NINH Lịch sự 

thái quá . 

12 丁寧に挨拶する ていねいにあいさつする ĐINH NINH AI TẠT

 chào hỏi . 
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尉 
ÚY 

 
 

 

 

 

261. 尉    úy    cấp úy, trung úy    I 

Nhà đại úy là nhà có cái cửa bên dƣới có cái 

bàn kia kìa 

音: イ,  ジョウ  

1 尉 じょう ÖY hàng 

2 三尉 さんじょう TAM ÖY sự tán thành 

3 中尉 ちゅうい TRUNG ÖY trung uý 

4 准尉 じゅんい CHUẨN ÖY chuẩn uý . 

5 大尉 たいい ĐẠI ÖY đại tá hải quân; sỹ quan; ngƣời phụ 

trách một chiếc tàu hay máy bay quân sự . 

6 尉官 いかん ÖY QUAN quân hàm; cấp bậc 

7 尐尉 しょうい THIỂU ÖY thiếu uý . 

8 空尉 そらじょう KHÔNG ÖY ngƣời thay thế 

 

 

序 
TỰ 

 
 

 

 

 

 

262. 序    tự    trình tự    jo 

Cô ấy bế con đi xem ngôi nhà đang đƣợc xây theo 

trình tự 

訓: つい.で,  つい

で 

音: ジョ 

 

 

1 序 じょ TỰ lời tựa; lời nói đầu 

2 序で ついで TỰ dịp; cơ hội 

3 序に ついでに TỰ ngẫu nhiên 

4 序列 じょれつ TỰ LIỆT hàng 

5 序幕 じょまく TỰ MẠC màn sân khấu . 

6 序でに ついでに TỰ nhân tiện; tiện thể 

7 序文 じょぶん TỰ VĂN lời nói đầu 

8 序曲 じょきょく TỰ KHÖC khúc dạo đầu; việc mở đầu; khúc mở 

màn 

9 機序 きじょ KI TỰ máy móc 

10 序次 じょじ TỰ THỨ thứ 

11 次序 じじょ THỨ TỰ thứ 
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庶 
THỨ  

 

 

 

 

263. 庶    thứ    thứ dân    sho 

Ngƣời dân ở ngôi nhà thứ 21 đã không thoát 

khỏi đám cháy 

音: ショ  

1 庶事  THỨ SỰ mọi vật 

2 庶務 しょむ THỨ VỤ tổng hợp 

3 庶子 しょし THỨ TỬ con ngoài giá thú . 

4 庶幾 しょき THỨ KI sự thèm muốn; sự mong muốn 

5 庶民 しょみん THỨ DÂN dân đen 

6 庶務課 しょむか THỨ VỤ KHÓA phòng quản trị tổng 

hợp . 

7 庶民的 しょみんてき THỨ DÂN ĐÍCH thông thƣờng; 

tự nhiên; bình thƣờng . 

 

 

廊 
LANG 

 
 

 

 

 

 

264. 廊    lang    hành lang    roo 

Ngồi ở hành lang dƣới mái nhà ăn cơm 

音: ロウ  

1 廊下 ろうか LANG HẠ gác 

2 回廊 かいろう HỒI LANG hành lang 

3 廻廊 かいろう HỒI LANG hành lang (nhà 

4 歩廊 ほろう BỘ LANG hành lang (nhà 

5 画廊 がろう HỌA LANG nhà triển lãm mỹ thuật 

6 渡り廊下 わたりろうか ĐỘ LANG HẠ sự đi qua 

 

 

徐 
TỪ 

 

 

 

 

 

265. 徐    từ    từ từ    jo 

Đƣờng đang thi công nên cứ từ từ mà đi 
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訓: おもむ.ろに 

音: ジョ 

 

 

1 徐々 じょ々 TỪ dần dần 

2 徐徐 そろそろ TỪ TỪ dần dần . 

3 徐々に じょじょに TỪ chầm chậm; thong thả từng chút một 

4 徐ろに じょろに TỪ chậm 

5 徐歩 じょほ TỪ BỘ sự đi bộ chầm chậm; sự tản bộ . 

6 徐行 じょこう TỪ HÀNH sự diễn tiến chậm; tốc độ chậm . 

7 徐徐に じょじょに TỪ TỪ chầm chậm; thong thả từng 

chút một . 

8 緩徐曲 かんじょきょく HOÃN TỪ KHÖC khoan thai 

9 徐行する じょこう TỪ HÀNH diễn tiến chậm 

 

 

怠 
ĐÃI 

 
 

 

 

 

266. 怠    đãi    lƣời biếng    tai 

Ông chủ đứng trên bục coi xem ai là ngƣời 
có trái tim lƣời biếng 

訓: おこた.る,  な

ま.ける 

音: タイ 

 

 

1 怠い だるい ĐÃI chậm chạp; uể oải; nặng nhọc 

2 怠り おこたり ĐÃI tính cẩu thả 

3 怠る おこたる ĐÃI bỏ bê; sao nhãng 

4 休怠 きゅうおこた HƢU ĐÃI sự lƣời biếng 

5 倦怠 けんたい QUYỆN ĐÃI sự mệt mỏi; sự chán chƣờng; mệt mỏi; 

chán chƣờng 

6 勤怠 きんたい CẦN ĐÃI sự siêng năng 

7 怠屈  ĐÃI KHUẤT tính chán ngắt 

8 怠ける なまける ĐÃI làm biếng 

9 怠惰 たいだ ĐÃI NỌA lƣời biếng; uể oải 

10 怠慢 たいまん ĐÃI MẠN cẩu thả; chậm chạp 

11 懈怠 かいたい GIẢI ĐÃI quên thực hiện một hành vi bắt buộc 

nào đó trong một khoảng thời gian nhất định (luật pháp) . 

12 怠業 たいぎょう ĐÃI NGHIỆP sự phá hoại 

13 緩怠 かんたい HOÃN ĐÃI tình trạng lỏng lẻo 

14 過怠 かたい QUÁ ĐÃI tính cẩu thả 

15 怠けもの なまけもの ĐÃI du thủ . 
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恭 
CUNG   

 

 

 

 

267. 恭    cung    cung kính    kyoo 

Cung kính trƣớc tình bạn sống chết hoan 

nạn có nhau 

訓: うやうや.しい 

音: キョウ 

 

 

1 恭倹 きょうけん CUNG KIỆM sự chiều ý 

2 允恭 まこときょう DUẪN CUNG sự lịch sự 

3 恭しい うやうやしい CUNG tôn kính; cung kính 

4 恭しく うやうやしく CUNG tỏ vẻ tôn kính 

5 恭敬 きょうけい CUNG KÍNH sự tôn kính; lòng kính trọng; lòng tôn 

kính . 

6 恭謙 きょうけん CUNG KHIÊM khiêm tốn; nhún nhƣờng 

7 恭順 きょうじゅん CUNG THUẬN lòng trung thành; trung 

thành 

8 恭賀新年 きょうがしんねん CUNG HẠ TÂN NIÊN chúc 

mừng năm mới . 

 

 

惜 
TÍCH  

 
 

 

 

 

 

268. 惜    tích    tiếc    seki 

Đã 21 ngày trôi qua mà tim tôi vẫn đầy tiếc 

nuối khi chia tay cô ấy 

訓: お.しい,  お.し

む 

音: セキ 

 

 

1 可惜  KHẢ TÍCH chao ôi 

2 哀惜 あいせき AI TÍCH Sự đau buồn; sự buồn rầu; tiếc thƣơng; 

thƣơng tiếc; thƣơng xót 

3 惜しい おしい TÍCH quý giá 

4 惜しむ おしむ TÍCH căn cơ; tằn tiện; tiết kiệm; dành dụm 

5 愛惜 あいせき ÁI TÍCH sự yêu quý; sự nâng niu; sự trân trọng . 

6 惜敗 せきはい TÍCH BẠI thất bại đáng tiếc; thất bại sát nút . 

7 惜しくも おしくも TÍCH một cách đáng tiếc 

8 惜し気 おしき TÍCH KHÍ lòng thƣơng tiếc 

9 口惜しい くやしい KHẨU TÍCH đáng tiếc 

10 惜しむべき おしむべき TÍCH đáng thƣơng 

11 愛惜する あいせき ÁI TÍCH yêu quý; nâng niu; trân trọng . 

 

 



 

134 

 

惨 
THẢM 

 
 

 

 

 

269. 惨    thảm    thảm thƣơng  san, zan 

Trai tim thấy thảm thƣơng thay cho ngƣời bị kẻ 

côn đồ đánh  

訓: みじ.め,  いた.

む,  むご.い 

音: サン,  ザン 

 

 

1 惨い むごい THẢM độc ác 

2 惨め みじめ THẢM đáng thƣơng; đáng buồn 

3 惨事 さんじ THẢM SỰ thảm họa; tai nạn thƣơng tâm 

4 凄惨 せいさん THÊ THẢM tính cách kinh dị 

5 惨劇 さんげき THẢM KỊCH bi kịch 

6 惨害 さんがい THẢM HẠI sự tàn phá 

7 悲惨 ひさん BI THẢM bi thảm 

8 悽惨  THÊ THẢM tính rùng rợn 

9 惨憺 さんたん THẢM thƣơng xót 

10 惨敗 さんぱい THẢM BẠI sự thảm bại; thất bạ thảm hại 

11 惨敗 ざんぱい THẢM BẠI sự thảm bại; thất bạ thảm hại; thua trận 

12 惨死 ざんし THẢM TỬ sự chết thảm; cái chết thảm thƣơng; 

chết thảm thƣơng 

13 惨殺 ざんさつ THẢM SÁT tàn sát 

14 惨澹 さんたん THẢM ĐẠM khốn khổ 

15 惨烈 さんれつ THẢM LIỆT kinh khủng 

 

 

愁  
SẦU 

 
 

 

 

 

270. 愁    sầu    buồn bã, sầu 

muộn    shuu 

Họ quyết định đốn cây, đốt gốc, tim tôi thấy 

sầu buồn thay 

訓: うれ.える,  う

れ.い 

音: シュウ 

 

 

1 愁い うれい SẦU nỗi u sầu; buồn bã; ủ dột; buồn rầu; buồn sầu; 

rầu rĩ 

2 愁傷 しゅうしょう SẦU THƢƠNG nỗi đau buồn 

3 哀愁 あいしゅう AI SẦU đau thƣơng 

4 愁嘆 しゅうたん SẦU THÁN sự than khóc 

5 幽愁 ゆうしゅう U SẦU sự u sầu 

6 悲愁 ひしゅう BI SẦU Sự đau buồn . 

7 愁える うれえる SẦU phát sinh sầu muộn; buồn than lo lắng; 

u sầu; buồn bã; buồn rầu; buồn sầu; rầu rĩ; lo lắng; trăn trở; buồn chán 

8 憂愁 ゆうしゅう ƢU SẦU sự u sầu; nỗi sầu khổ; sự buồn rầu . 
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9 旅愁 りょしゅう LỮ SẦU nỗi cô đơn trong hành trình . 

10 愁歎  SẦU THÁN sự than khóc 

11 愁然 しゅうぜん SẦU NHIÊN cảm thấy buồn rầu 

12 愁色 しゅうしょく SẦU SẮC lễ tấn phong; lễ nhậm chức 

13 愁訴 しゅうそ SẦU TỐ lời than phiền 

 

 

愚 
NGU 

 
 

 

 

 

271. 愚    ngu    ngu ngốc    gu 

Mở gói quà trên bàn, hóa ra là một cái búa, 

tim tôi tự hỏi kẻ nào ngu ngốc tặng món quà 

này chứ 

訓: おろ.か 

音: グ 

 

 

1 愚 ぐ NGU dại dột 

2 愚か おろか NGU ngu ngốc; ngớ ngẩn 

3 愚人 ぐじん NGU NHÂN món hoa quả nấu 

4 愚作 ぐさく NGU TÁC vật bỏ đi 

5 愚务 ぐれつ NGU LIỆT ngu ngốc; ngu xuẩn; dại dột; ngốc 

nghếch; vớ vẩn 

6 愚問 ぐもん NGU VẤN câu hỏi ngu ngốc 

7 愚図 ぐず NGU ĐỒ ngƣời ngu đần 

8 庸愚 ようぐ DONG NGU tính chất xoàng 

9 愚弄 ぐろう NGU LỘNG thói chế nhạo 

 

 

慈 
TỪ  

 
 

 

 

 

272. 慈    từ    từ bi, nhân từ    ji 

Vị hoàng hậu với trái tim nhân từ dạy dân cách quay sợi, 

dệt vải 

訓: いつく.しむ 

音: ジ 

 

 

1 慈  TỪ lòng yêu 

2 仁慈 じんじ NHÂN TỪ nhân từ . 

3 慈善 じぜん TỪ THIỆN sự từ thiện 

4 慈心  TỪ TÂM lòng nhân từ 

5 慈恵 じけい TỪ HUỆ lòng từ bi và tình thƣơng yêu . 

6 慈悲 じひ TỪ BI sự từ bi; lòng tốt; lòng khoan dung; lòng nhân từ . 

7 慈しみ いつくしみ TỪ sự làm ảnh hƣởng đến 

8 慈しむ いつくしむ TỪ hiền lành; yêu mến; tốt bụng 
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9 慈愛 じあい TỪ ÁI sự âu yếm 

10 慈母 じぼ TỪ MẪU từ nay . 

 

 

慰 
ÚY 

 

 
 

 

273. 慰    úy    úy lạo, an úy    I 

Nhà đại úy bị trộm vào nhà lấy cắp, an cũng an 
ủi anh ấy 

訓: なぐさ.め

る,  なぐさ.む 

音: イ 

 

 

1 慰み なぐさみ ÖY sự an ủi 

2 慰む なぐさむ ÖY an ủi; động viên; giải trí; vui chơi 

3 慰め なぐさめ ÖY du hý . 

4 慰労 いろう ÖY LAO sự bỏ sót 

5 慰問 いもん ÖY VẤN sự an ủi; sự hỏi thăm; sự chia buồn 

6 慰安 いあん ÖY AN an ủi; làm yên lòng; giải khuây; vỗ về; 

tiêu khiển; giải trí 

7 弔慰 ちょうい ĐIẾU ÖY Lời chia buồn; sự đồng cảm . 

8 慰める なぐさめる ÖY an ủi; động viên; làm cho ai đó vui vẻ 

9 慰撫 いぶ ÖY PHỦ sự bình định 

10 自慰 じい TỰ ÖY sự thủ dâm 

11 慰藉 いしゃ ÖY TẠ sự an ủi 

 

 

憩 
KHẾ 

 
 

 
 
 

274. 憩    khế    nghỉ ngơi    kei 

Ông chủ cƣời bảo tôi nghỉ đi, mũi đang sƣng 

to nhƣ quả khế rồi, tim ông ấy lo lắng 

訓: いこ.い,  いこ.

う 

音: ケイ 

 

 

1 憩 いこい KHẾ nghỉ ngơi 

2 憩い いこい KHẾ nghỉ ngơi 

3 憩う いこう KHẾ nghỉ ngơi; thƣ giãn 

4 休憩 きゅうけい HƢU KHẾ sự nghỉ ngơi 

5 憩审 いこいしつ KHẾ THẤT số nhiều diverticula 

6 尐憩 しょうけい THIỂU KHẾ kỳ nghỉ ngắn; khoảng thời gian nghỉ 

ngắn . 

7 休憩审 きゅうけいしつ HƢU KHẾ THẤT phòng nghỉ 

ngơi . 

8 休憩する きゅうけいする HƢU KHẾ đi nghỉ 

9 休憩所 きゅうけいじょ HƢU KHẾ SỞ chỗ nghỉ 

10 休憩時間 きゅうけいじかん HƢU KHẾ THÌ GIAN thời gian 
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nghỉ ngơi; thời gian nghỉ; thời gian nghỉ giải lao; nghỉ giải lao 

 

 

懇 
KHẨN 

 
 

 
 
 

275. 懇    khẩn    khẩn khoản, khẩn 

đãi    kon 

Chủ nhà khẩn khoản mời tôi ăn bánh lại còn 

đƣợc đãi thịt lợn nữa, trái tim thấy cảm kích 

訓: ねんご.ろ 

音: コン 

 

 

1 懇ろ ねんごろ KHẨN lịch sự; nhã nhặn; hiếu khách; mến khách 

2 懇切 こんせつ KHẨN THIẾT chi tiết; nhiệt tình; tận tâm 

3 別懇 べっこん BIỆT KHẨN sự quen thân 

4 懇情 こんじょう KHẨN TÌNH Lòng tốt . 

5 懇意 こんい KHẨN Ý lòng tốt; tình bạn 

6 昵懇 じっこん NẬT KHẨN sự quen thân 

7 懇望 こんぼう KHẨN VỌNG Lời cầu xin; sự nài xin . 

8 懇篤 こんとく KHẨN ĐỐC thân ái 

9 懇親 こんしん KHẨN THÂN Tình bạn; sự thân tình . 

10 懇談 こんだん KHẨN ĐÀM cuộc chuyện trò; sự nói chuyện 

11 懇請 こんせい KHẨN THỈNH lời kêu gọi; lời cầu xin; lời 

khẩn cầu . 

 

 

懐 
HOÀI  

 

 

 

 

276. 懐    hoài    hoài cổ    kai 

Ngƣời phụ nữ hoài cổ nhớ lại thời làm diễn viên 

múa lƣơng 10 con số mà tim đau thắt  

訓: ふところ,  な

つ.かしい,  なつ.

かしむ,  なつ.

く,  なつ.ける,  な

ず.ける,  いだ.

く,  おも.う 

音: カイ,  エ 

 

 

1 懐 ふところ HOÀI ngực áo; ngực; bộ ngực 

2 懐く なつく HOÀI theo 

3 懐中 かいちゅう HOÀI TRUNG túi áo; túi đựng; bao 

4 内懐 うちぶところ NỘI HOÀI ngực 

5 懐刀 ふところがたな HOÀI ĐAO bạn tâm tình 

6 懐剣 かいけん HOÀI KIẾM dao găm . 

7 懐古 かいこ HOÀI CỔ nỗi nhớ nhà 

8 坦懐 ひろしふところ THẢN HOÀI tính ngay thật 

9 懐妅 かいにん HOÀI NHÂM mang thai; thụ thai; có em bé; có bầu 

10 懐ける なつける HOÀI lôi kéo về . 

11 感懐 かんかい CẢM HOÀI ấn tƣợng 
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12 懐手 ふところで HOÀI THỦ ăn không ngồi rồi; sự lƣời nhác 

 

 

披 
PHI 

 
 

 

 

 

277. 披    phi    mở ra    hi 

Anh ấy lấy 2 tay mở cửa định phi ra ngoài mà không 

đƣợc 

音: ヒ  

1 披歴 ひれき PHI LỊCH sự bộc lộ . 

2 披瀝 ひれき PHI LỊCH trạng thái 

3 直披 ちょくひ TRỰC PHI cá nhân 

4 披見 ひけん PHI KIẾN việc duyệt . 

5 披露 ひろう PHI LỘ sự công khai 

6 披歴する ひれき PHI LỊCH bộc lộ 

7 披見する ひけん PHI KIẾN duyệt . 

8 披露宴 ひろうえん PHI LỘ YẾN tiệc chiêu đãi tuyên bố (kết 

hôn) . 

9 披露する ひろう PHI LỘ công khai 

10 披露目 ひろうめ PHI LỘ MỤC lần trình diễn đầu tiên 

11 お披露目 おひろめ PHI LỘ MỤC lần trình diễn đầu tiên; sự xuất 

hiện đầu tiên trƣớc công chúng 

12 御披露目 ごひろうめ NGỰ PHI LỘ MỤC lần trình diễn đầu tiên 

13 結婚披露会 けっこんひろうかい KẾT HÔN PHI LỘ HỘI

 tiệc cƣới . 

 

 

抹 
MẠT 

 
 

 

 

 

278. 抹    mạt    bột, mài thành 

bột    matsu 

Lấy tay gặt cây lúa mì rủ trĩu bông đem về xay thành 

bột  

音: マツ  

1 一抹 いちまつ NHẤT MẠT sự bốc lên 

2 塗抹 とまつ ĐỒ MẠT đốm bẩn 

3 抹殺 まっさつ MẠT SÁT sự phớt lờ (một ý kiến) 

4 抹消 まっしょう MẠT TIÊU sự xoá . 

5 抹茶 まっちゃ MẠT TRÀ trà xanh dùng cho các nghi lễ . 

6 抹香 まっこう MẠT HƢƠNG một chất đốt tỏa ra mùi hƣơng 

dễ chịu; hƣơng trầm; loại bột đốt tỏa ra mùi hƣơng dễ chịu . 

7 抹消する まっしょうする MẠT TIÊU xóa . 
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抽 
TRỪU 

 
 

 

 

 

279. 抽    trừu    trừu tƣợng    chuu 

Ma quỷ là một thứ trừu tƣợng, tay ngƣời không thể 

sờ đƣợc đến 

訓: ひき- 

音: チュウ 

 

 

1 抽出 ちゅうしゅつ TRỪU XUẤT trích ra; rút ra (từ một chất 

lỏng.v.v...); rút ra một mẫu từ trong tập hợp (thống kê); sự chiết xuất . 

2 抽せん ちゅうせん TRỪU cuộc xổ số 

3 抽斗 ひきだし TRỪU ĐẤU ngƣời kéo; ngƣời nhổ 

4 抽籤 ちゅうせん TRỪU THIÊM cuộc xổ số 

5 抽象 ちゅうしょう TRỪU TƢỢNG sự trừu tƣợng 

6 抽選 ちゅうせん TRỪU TUYỂN sự rút thăm; xổ số 

7 抽出する ちゅうしゅつ TRỪU XUẤT trích ra; rút ra; chiết 

xuất . 

8 抽せん券 ちゅうせんけん TRỪU KHOÁN vé số . 

9 抽籤券 ちゅうせんけん TRỪU THIÊM KHOÁN vé số . 

10 抽象化 ちゅうしょうか TRỪU TƢỢNG HÓAsự trừu tƣợng 

11 抽選券 ちゅうせんけん TRỪU TUYỂN KHOÁN vé số . 

12 抽選する ちゅうせん TRỪU TUYỂN rút thăm; đánh xổ số . 

 

 

拐 
QUẢI  

 

 

 

 

280. 拐    quải    bắt cóc    kai 

Kẻ bắt cóc dùng vũ lực, cầm tay đứa bé, bị miệng 

và mang đi 

音: カイ  

1 拐う さらう QUẢI bắt cóc 

2 拐引  QUẢI DẪN bắt cóc 

3 拐かす かどわかす QUẢI bắt cóc 

4 誘拐 ゆうかい DỤ QUẢI sự bắt cóc . 

5 誘拐する ゆうかいする DỤ QUẢI bắt cóc . 

6 誘拐犯 ゆうかいはん DỤ QUẢI PHẠM bắt cóc 

7 誘拐事件 ゆうかいじけん DỤ QUẢI SỰ KIỆN sự bắt cóc để 

tống tiền 

8 誘拐犯人 ゆうかいはんにん DỤ QUẢI PHẠM NHÂN kẻ bắt 
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cóc 

9 略取誘拐罪 りゃくしゅゆうかいざい LƢỢC THỦ DỤ QUẢI TỘI

 sự bắt cóc để tống tiền 

 

 

拓 
THÁC 

 
 

 

 

 

281. 拓    thác    khai thác    taku 

Đứng ở đỉnh núi xem các công nhân đang đào hầm 

khai thác đá quý 

訓: ひら.く 

音: タク 

 

 

1 干拓 かんたく KIỀN THÁC sự khai hoang; sự khai khẩn; sự cải tạo 

(đất); khai hoang; khai khẩn; khai phá; khai thác 

2 拓本 たくほん THÁC BỔN bản khắc (in) 

3 拓殖 たくしょく THÁC THỰC sự khai thác; sự thực dân 

4 開拓 かいたく KHAI THÁC sự khai thác; sự tiên phong; sự khai 

phá; khai thác; khai phá; tiên phong; đi đầu 

5 開拓する かいたく KHAI THÁC khai thác; tiên phong; khai phá 

6 未開拓 みかいたく VỊ KHAI THÁC không mở mang 

7 開拓者 かいたくしゃ KHAI THÁC GIẢ ngƣời khai thác; 

ngƣời tiên phong 

 

 

乾 
CAN 

 

 

 

 

282. 乾    can    khô    kan 

Kéo tấm mền che thân cho khỏi khô cong dƣới 

cái nắng gay gắt 

訓: かわ.く,  かわ.

かす,  ほ.す,  ひ.

る,  いぬい 

音: カン,  ケン 

 

 

1 乾 いぬい KIỀN thiên đƣờng 

2 乾き かわき KIỀN làm thành khô; đƣợc dùng khô 

3 乾く かわく KIỀN cạn 

4 乾す ほす KIỀN không khí 

5 乾位 いぬいい KIỀN VỊ miền tây bắc 

6 乾坤 けんこん KIỀN KHÔN vũ trụ 

7 乾季 かんき KIỀN QUÝ mùa khô 

8 乾式 かんしき KIỀN THỨC sự xét xử 

9 乾性 かんせい KIỀN TÍNH tính khô 

10 乾かす かわかす KIỀN phơi khô; hong khô; sấy khô 



 

141 

 

 

 

亜 
Á  

 

 

283. 亜    á    thứ ., châu á    a 

4 chữ Á xếp thành chữ ASIA có nghĩa là châu Á 

訓: つ.ぐ 

音: ア 

 

 

1 亜属 あぞく Á CHÖC phân nhóm 

2 東亜 とうあ ĐÔNG Á đông á . 

3 亜流 ありゅう Á LƢU ngƣời kế nhiệm; ngƣời bắt chƣớc; môn 

đồ . 

4 亜炭 あたん Á THÁN than bùn 

5 白亜 はくあ BẠCH Á đá phấn 

6 亜目 あめ Á MỤC phân bộ 

7 亜科 あか Á KHOA phân bộ 

8 亜綱 あつな Á CƢƠNG phân lớp 

9 亜群 あぐん Á QUẦN phân nhóm 

 

 

伐 
PHẠT 

 

 

 

284. 伐    phạt    thảo 

phạt    batsu 

Vì hoàng tử bị thích khách giết nên nhà 

vua quyết định thảo phạt nƣớc láng giềng 

訓: き.る,  そむ.

く,  う.つ 

音: バツ,  ハ

ツ,  カ,  ボチ 

 

 

1 伐 ばつ PHẠT sự tấn công; sự chinh phạt 

2 伐つ うつ PHẠT đánh 

3 乱伐 らんばつ LOẠN PHẠT sự chặt phá bừa bãi 

4 征伐 せいばつ CHINH PHẠT sự chinh phạt; sự thám hiểm . 

5 伐採 ばっさい PHẠT THẢI việc chặt (cây) 

6 伐木 ばつぼく PHẠT MỘC việc đốn gỗ 

7 殺伐 さつばつ SÁT PHẠT khát máu; tàn bạo 

8 濫伐 らんばつ LẠM PHẠT sự chặt phá bừa bài . 

9 盗伐 とうばつ ĐẠO PHẠT sự chặt trộm 

10 討伐 とうばつ THẢO PHẠT sự chinh phạt . 
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凡 
PHÀM  

 

 

285. 凡    phàm    phàm nhân    bon, 

han 

Kẻ phàm nhân gặp điều không thuận lợi mà thấy ngã 

lòng thì là điều tất nhiên 

訓: およ.そ,  おう

よ.そ,  すべ.て 

音: ボン,  ハン 

 

 

1 凡 ぼん PHÀM tính chất xoàng; tính chất thƣờng; sự tầm thƣờng; sự 

xoàng xĩnh 

2 凡そ およそ PHÀM đại khái; ƣớc độ; nhìn chung là; chung chung; 

khoảng 

3 凡て すべて PHÀM tất cả 

4 不凡  BẤT PHÀM không thông thƣờng 

5 凡人 ぼんじん PHÀM NHÂN ngƣời tầm thƣờng; ngƣời bình 

thƣờng; ngƣời phàm . 

6 凡例 はんれい PHÀM LỆ lời chú giải; lời hƣớng dẫn . 

7 凡俗 ぼんぞく PHÀM TỤC phàm tục . 

8 大凡 おおよそ ĐẠI PHÀM xung quanh 

9 凡夫 ぼんぷ PHÀM PHU phàm phu . 

10 凡常 ぼんじょう PHÀM THƢỜNG thƣờng 

 

 

凸 
ĐỘT 

 

 

 

 

286. 凸    đột    lồi    totsu 

Nhìn chữ cũng hiểu nghĩa rồi 

訓: でこ 

音: トツ 

 

 

1 お凸 おでこ ĐỘT trán; trán dô 

2 両凸 りょうとつ LƢỠNG ĐỘT hai mặt lồi . 

3 凸円 とつえん ĐỘT VIÊN tính lồi 

4 凹凸 おうとつ AO ĐỘT sự lồi lõm; không bằng phẳng 

5 凸凹 でこぼこ ĐỘT AO lồi lõm 

6 凸坊 でこぼう ĐỘT PHƢỜNG thằng bé tinh quái; thằng bé 

tinh nghịch . 

7 御凸 ごとつ NGỰ ĐỘT mày 

8 凸版 とっぱん ĐỘT BẢN bản in nổi 

9 凸状 とつじょう ĐỘT TRẠNG kiểu lồi 

10 凸レンズ とつレンズ ĐỘT Thấu kính lồi 

11 凸鏡 とっきょう ĐỘT KÍNH Thấu kính lồi . 

12 凸面 とつめん ĐỘT DIỆN bề mặt lồi 

13 凸版印刷 とっぱんいんさつ ĐỘT BẢN ẤN XOÁT sự in nổi 
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凹 
AO 

 

 

 

 

287. 凹    ao    lõm    oo 

Nhìn chữ cũng hiểu nghĩa rồi 

訓: くぼ.む,  へこ.

む,  ぼこ 

音: オウ 

 

 

1 凹 おう AO chỗ lõm 

2 凹み へこみ AO hình rập nổi 

3 凹む へこむ AO lõm; hằn xuống 

4 凸凹 でこぼこ ĐỘT AO lồi lõm 

5 凹凸 おうとつ AO ĐỘT sự lồi lõm; không bằng phẳng 

6 凹地  AO ĐỊA hồ 

7 凹形  AO HÌNH hình chạm chìm 

8 凹ます へこます AO hình rập nổi 

9 凹所  AO SỞ tính lõm 

 

 

匠 
TƯỢNG 

 

 

 

 

288. 匠    tƣợng    nghệ 

nhân    shoo 

Nghệ nhân khéo tay đƣợc tặng giải thƣởng chiếc 

rìu vàng 

訓: たくみ 

音: ショウ 

 

 

1 匠 しょう TƢỢNG công nhân; ngƣời lao động; thợ thủ 

công; thợ máy; thợ mộc; tiền bạc; giàu có; ý tƣởng; ý kiến 

2 名匠 めいしょう DANH TƢỢNG nghệ nhân; ngƣời thợ có tiếng . 

3 宗匠 そうしょう TÔNG TƢỢNG thầy giáo . 

4 工匠 こうしょう CÔNG TƢỢNG Thợ thủ công; thợ máy . 

5 巨匠 きょしょう CỰ TƢỢNG giáo sƣ 

6 師匠 ししょう SƢ TƢỢNG sự phụ; thày; bác thợ cả . 

7 意匠 いしょう Ý TƢỢNG ý tƣởng; ý tứ; cấu tứ; kiểu dáng; kiểu 

dáng công nghiệp 

8 梓匠 あずさたくみ TỬ TƢỢNG thợ cƣa 

9 匠気 しょうき TƢỢNG KHÍ sự điệu bộ 

10 画匠 がたくみ HỌA TƢỢNG thợ sơn 

11 鷹匠 たかじょう ƢNG TƢỢNG ngƣời nuôi chim ƣng 
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尺 
XÍCH  

 
 

289. 尺    xích    thƣớc    shaku 

Một xích bằng một bƣớc chân 

音: シャク  

1 尺 しゃく XÍCH cái thƣớc 

2 三尺 さんしゃく TAM XÍCH cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lƣng của 

quần áo 

3 尺八 しゃくはち XÍCH BÁT sáo 

4 尺寸 しゃくすん XÍCH THỐN vật nhỏ mọn; chuyện vặt 

5 巻尺 まきじゃく QUYỂN XÍCH thƣớc cuốn 

6 尺度 しゃくど XÍCH ĐỘ chừng mực; tiêu chuẩn; kích cỡ 

 

 

斥 
XÍCH 

 

 
 

290. 斥    xích    bài xích    seki 

Tấn công những kẻ bài xích bằng rìu 

訓: しりぞ.ける 

音: セキ 

 

 

1 斥く  XÍCH sự rút lui 

2 斥候 せっこう XÍCH HẬU ngƣời trinh sát; sự đi trinh sát; sự do 

thám 

3 斥力 せきりょく XÍCH LỰC sự ghét 

4 斥ける しりぞける XÍCH đẩy lùi 

5 排斥 はいせき BÀI XÍCH sự bài trừ; sự gạt bỏ; sự tẩy chay 

6 擯斥 ひんせき BẤN XÍCH sự tẩy chay . 

7 排斥する はいせきする BÀI XÍCH chèn ép . 

8 排斥する はいせき BÀI XÍCH bài trừ; gạt bỏ; tẩy chay 

9 擯斥する ひんせき BẤN XÍCH tẩy chay . 

10 排斥運動 はいせきうんどう BÀI XÍCH VẬN ĐỘNG cuộc vận 

động tẩy chay 
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括 
QUÁT  

 

 
 

291. 括    quát    tổng quát    katsu 

Nhấm một ngụm trà, anh ấy giơ tay xin tổng 

quát hội nghị 

訓: くく.る 

音: カツ 

 

 

1 括る くくる QUÁT buộc chặt; thắt chặt; trói chặt; treo 

2 括れ くくれ QUÁT sự thắt 

3 一括 いっかつ NHẤT QUÁT gộp; tổng cộng; cùng một lúc; tổng 

hợp; một lần (thanh toán) 

4 包括 ほうかつ BAO QUÁT sự gồm cả 

5 括弧 かっこ QUÁT HỒ dấu ngoặc đơn; phần trong ngoặc 

6 概括 がいかつ KHÁI QUÁT khái quát; tổng kết; tóm lại 

7 統括 とうかつ THỐNG QUÁT Sự thống nhất . 

8 総括 そうかつ TỔNG QUÁT sự tổng hợp; sự tóm lại; sự khái quát 

9 一括め いっかつめ NHẤT QUÁT búi 

10 一括式 いっかつしき NHẤT QUÁT THỨC chế độ theo lô 

11 丸括弧 まるかっこ HOÀN QUÁT HỒ dấu ngoặc đơn 

12 一括する いっかつ NHẤT QUÁT gộp; tổng cộng; cùng 

 

 

搬 
BAN  

 

 

 
 

292. 搬    ban    vận chuyển    han 

Miệng nói và 2 tay vận chuyển đá lên thuyền 

音: ハン  

1 伝搬 でんぱん TRUYỀN BÀN sự lan truyền; sự truyền lan 

2 搬入 はんにゅう BÀN NHẬP chở vào 

3 搬出 はんしゅつ BÀN XUẤT sự mang đi; sự chở đi . 

4 搬送 はんそう BÀN TỐNG sự chuyên chở . 

5 運搬 うんぱん VẬN BÀN sự vận tải; sự chuyên chở; sự vận 

chuyển; chở 

6 搬入する はんにゅう BÀN NHẬP chuyển vào 

7 可搬式  KHẢ BÀN THỨC có thể mang theo 

8 運搬人 うんぱんじん VẬN BÀN NHÂN pigeon) /'kæriə 

9 搬送する はんそう BÀN TỐNG chuyên chở . 

10 運搬する うんぱん VẬN BÀN vận tải; chở; chuyên chở 

11 運搬袋 うんはんふくろ VẬN BÀN ĐẠI bao tải . 
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擁 
ỦNG 

 
 

 
 

 

293. 擁    ủng    ủng hộ    yoo 

Giơ tay ủng hộ việc bắt hết gà đem nhốt 

vào nhà 

音: ヨウ  

1 擁する ようする ỦNG có 

2 抱擁 ほうよう BÃO ỦNG sự ôm chặt . 

3 擁立 ようりつ ỦNG LẬP sự ủng hộ; sự hậu thuẫn . 

4 擁護 ようご ỦNG HỘ bảo vệ; che chở; bênh vực 

5 抱擁する ほうよう BÃO ỦNG ôm; ôm ai . 

6 擁立する ようりつ ỦNG LẬP ủng hộ; hậu thuẫn . 

7 擁護する ようごする ỦNG HỘ bênh vực .  

 

 

擦 
SÁT  

 

 
 
 

294. 擦    sát    trà sát    satsu 

Lấy 2 tay trà sát miếng thịt bò lên mặt bàn 

訓: す.る,  す.れ

る,  -ず.れ,  こす.

る,  こす.れる 

音: サツ 

 

 

1 擦る こする SÁT chà xát; lau; chùi 

2 擦る する SÁT cọ xát; chà xát; xát . 

3 擦傷 すりきず SÁT THƢƠNG hỗn tạp 

4 塗擦 とさつ ĐỒ SÁT sự bôi thuốc 

5 擦れる すれる SÁT mòn; bị mài mòn; cọ 

6 摩擦 まさつ MA SÁT ma sát 

7 人擦れ ひとずれ NHÂN SÁT sự nguỵ biện 

8 擦り傷 すりきず SÁT THƢƠNG bị trầy da 

9 床擦れ とこずれ SÀNG SÁT chứng thối loét do nằm liệt 

giƣờng 
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暫 
TẠM 

 
 

 
 

295. 暫    tạm    tạm thời    zan 

Tạm thời việc sáng nay là đốn củi rồi chất 

lên xe 

訓: しばら.く 

音: ザン 

 

 

1 暫く しばらく TẠM nhanh chóng; chốc lát; nhất thời; tạm thời; 

một lúc . 

2 暫定 ざんてい TẠM ĐỊNH sự tạm thời 

3 暫時 ざんじ TẠM THÌ một chút; một ít 

4 暫定的 ざんていてき TẠM ĐỊNH ĐÍCH tạm thời 

5 暫定協定 ざんていきょうてい TẠM ĐỊNH HIỆP ĐỊNH

 hiệp định tạm thời . 

6 暫定価格 ざんていかかく TẠM ĐỊNH GIÁ CÁCH giá tạm 

tính . 

 

 

朗 
LÃNG 

 
 

 
 

296. 朗    lãng    rõ ràng    roo 

Ngồi ăn bánh dƣới trăng sáng rõ, giống nhƣ 
một lãng tử 

訓: ほが.らか,  あ

き.らか 

音: ロウ 

 

 

1 朗々 ろうろう LÃNG trong 

2 朗吟 ろうぎん LÃNG NGÂM sự kể lại 

3 朗唱 ろうしょう LÃNG XƢỚNG sự kể lại 

4 朗報 ろうほう LÃNG BÁO tin tức tốt lành 

5 朗らか ほがらか LÃNG sáng sủa; rạng rỡ; tƣơi sáng 

6 明朗 めいろう MINH LÃNG rõ ràng; sáng sủa 

7 晴朗 せいろう TÌNH LÃNG trong 

8 朗朗 ろうろう LÃNG LÃNG kêu; vang (âm thanh) 

9 融朗 とおるろう DUNG LÃNG sự sáng ngời; sự rực rỡ 

10 朗詠 ろうえい LÃNG VỊNH sự ngâm vịnh (thơ) 

11 朗誦 ろうしょう LÃNG TỤNG sự kể lại 

12 朗読 ろうどく LÃNG ĐỘC sự ngâm (thơ) 

13 不明朗 ふめいろう BẤT MINH LÃNG không trong 

14 朗朗たる ろうろうたる LÃNG LÃNG kêu 

 

 



 

148 

 

棟 
ĐỐNG  

 

 
 

297. 棟    đống    tòa nhà    too 

2 cây cạnh tòa nhà mọc cả một đống táo 

訓: むね,  むな- 

音: トウ 

 

 

1 棟 とう ĐỐNG khu vực; tòa nhà 

2 棟 むね ĐỐNG nóc nhà 

3 別棟 べつむね BIỆT ĐỐNG tòa nhà riêng biệt 

4 棟木 むなぎ ĐỐNG MỘC gỗ làm nóc nhà . 

5 棟梁 とうりょう ĐỐNG LƢƠNG lânh tụ 

6 病棟 びょうとう BỆNH ĐỐNG phòng bệnh (bệnh viện) 

7 上棟式 じょうとうしき THƢỢNG ĐỐNG THỨC nghi lễ 

cúng thần phật do các ngƣời thợ tiến hành khi dựng xà nhà hoặc đền miếu  

8 棟上げ式 むねあげしき ĐỐNG THƢỢNG THỨC lễ khởi 

công . 

 

 

楼 
LÂU 

 
 

 

 

298. 楼    lâu    tòa nhà, nhà 

lầu    roo 

Ngồi nhà lầu dƣới bóng mát cây xanh 

bên cạnh là mỹ nhân và chờ ngƣời hầu 

mang lúa gặt về 

訓: たかどの 

音: ロウ 

 

 

1 楼 ろう LÂU tháp 

2 妓楼 ぎろう KĨ LÂU nhà chứa 

3 檣楼 しょうろう TƢỜNG LÂU con cù 

4 登楼 とうろう ĐĂNG LÂU con bọ ngựa 

5 鐘楼 しょうろう CHUNG LÂU tháp chuông . 

6 楼門 ろうもん LÂU MÔN cổng vào lầu các . 

7 楼閣 ろうかく LÂU CÁC lầu các 

8 青楼 せいろう THANH LÂU trong 

9 高楼 こうろう CAO LÂU nhƣ skysail 

10 摩天楼 まてんろう MA THIÊN LÂU nhà chọc trời . 
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欄 
LAN 

 
 

 
 

299. 欄    lan    lan can    ran 

Lan can ở bên trên cổng, cạnh cái cây 

to,dƣới cổng có một cây cảnh nhỏ 

訓: てすり 

音: ラン 

 

 

1 欄 らん LAN cột (báo) 

2 上欄 うえらん THƢỢNG LAN sự làm mất yên tĩnh 

3 不欄 ふらん BẤT LAN làm loét 

4 欄外 らんがい LAN NGOẠI lề (vở 

5 欄干 らんかん LAN KIỀN bao lơn 

6 空欄 くうらん KHÔNG LAN cột trống; cột để trống 

7 高欄 こうらん CAO LAN tay vịn 

8 人事欄 じんじらん NHÂN SỰ LAN mục việc riêng rao vặt 

9 広告欄 こうこくらん QUẢNG CÁO LAN mục quảng cáo; 

cột quảng cáo 

10 家庭欄 かていらん GIA ĐÌNH LAN chuyên mục về gia đình 

ở trong báo chí . 

 

 

款 
KHOẢN 

 
 

 

 

300. 款    khoản    điều 

khoản    kan 

Hàng ngày nhắc đi nhắc lại điều khoản 

cấm các võ sĩ tu luyện trên bàn mà vẫn 

diễn ra 

音: カン  

1 借款 しゃっかん TÁ KHOẢN khoản vay . 

2 定款 ていかん ĐỊNH KHOẢN điều lệ . 

3 款待 かんたい KHOẢN ĐÃI lòng mến khách 

4 条款  ĐIỀU KHOẢN sự quy định 

5 約款 やっかん ƢỚC KHOẢN điều khoản . 

6 落款 らっかん LẠC KHOẢN sự ký và đóng dấu; chữ ký . 

7 借款する しゃっかんする TÁ KHOẢN vay nợ . 

8 委付約款 いふやっかん ỦY PHÓ ƢỚC KHOẢN điều 

khoản từ bỏ . 

9 一手約款 いってやっかん NHẤT THỦ ƢỚC KHOẢN điều 

khoản độc quyền (hợp đồng đại lý) . 
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10 成分約款 せいぶんやっかん THÀNH PHÂN ƢỚC KHOẢN

 điều khoản viết . 

11 約款修整 やっかんしゅうせい ƢỚC KHOẢN TU CHỈNH

 sửa đổi điều khoản . 

 

 

殻 
XÁC 

 
 

 
 

301. 殻    xác    vỏ    kaku 

Tội nghiệp ngƣời bán rong vỏ ốc bị kẻ khác 

ném đá 

訓: から,  がら 

音: カク,  コク,  バ

イ 

 

 

1 殻 から XÁC vỏ (động thực vật); trấu (gạo); lớp bao ngoài; vỏ 

ngoài 

2 介殻 かいから GIỚI XÁC sự cải cách 

3 出殻 でがら XUẤT XÁC bã (chè 

4 卵殻 らんかく NOÃN XÁC vỏ trứng 

5 地殻 ちかく ĐỊA XÁC vỏ trái đất 

6 外殻 がいかく NGOẠI XÁC vỏ ngoài; bên ngoài 

7 甲殻 こうかく GIÁP XÁC giáp xác . 

8 耳殻 じかく NHĨ XÁC tai ngoài 

 

 

没 
MỘT 

 
 

 
 
 

302. 没    một    trầm một    botsu 

Một khi ném viên đá xuống nƣớc là nó chìm 

ngay 

訓: おぼ.れる,  し

ず.む,  ない 

音: ボツ,  モツ 

 

 

1 没 ぼつ MỘT cái chết; sự chấm hết 

2 没入 ぼつにゅう MỘT NHẬP sự chìm; sự bị nhấn chìm 

3 出没 しゅつぼつ XUẤT MỘT sự ẩn hiện . 

4 没収 ぼっしゅう MỘT THU sự tịch thu sung công; sự tƣớc quyền 

5 埋没 まいぼつ MAI MỘT sự đƣợc chôn cất; sự bị che phủ; sự bị 

chôn vùi . 

6 没我 ぼつが MỘT NGÃ tính không ích kỷ 

7 日没 にちぼつ NHẬT MỘT Hoàng hôn . 

8 死没 しぼつ TỬ MỘT sự chết; cái chết 
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9 水没 すいぼつ THỦY MỘT dìm xuống nƣớc 

 

涯 
NHAI 

 
 

 

 

 

303. 涯    nhai    sinh 

nhai    gai 

2 samurai ngồi nhà tu luyện mà 
không kiếm kế sinh nhai 

訓: はて 

音: ガイ 

 

 

1 天涯 てんがい THIÊN NHAI đƣờng chân trời 

2 生涯 しょうがい SANH NHAI sinh nhai; cuộc đời . 

3 際涯 さいがい TẾ NHAI đƣờng biên giới 

4 一生涯 いっしょうがい NHẤT SANH NHAI cả cuộc đời; cả 

đời 

5 公生涯 こうしょうがい CÔNG SANH NHAI nghề làm dâu 

trăm họ . 

6 生涯教育 しょうがいきょういく SANH NHAI GIÁO DỤC

 sự giáo dục cho cuộc sống; giáo dục cho cuộc sống . 

 

 

淡 
ĐẠM  

 

 

 

304. 淡    đạm    đạm bạc    tan 

Nhóm 2 đống lửa, lấy một ít nƣớc cùng gạo nấu 

món ăn đạm bạc 

訓: あわ.い 

音: タン 

 

 

1 淡々 たんたん ĐẠM vô tƣ 

2 淡い あわい ĐẠM nhạt; nhẹ 

3 冷淡 れいたん LÃNH ĐẠM lãnh đạm; thờ ơ; dửng dƣng 

4 平淡 へいたん BÌNH ĐẠM đơn 

5 淡彩 たんさい ĐẠM THẢI màu nhạt 

6 恬淡 てんたん ĐIỀM ĐẠM sự điềm đạm . 

7 淡水 たんすい ĐẠM THỦY cúp nƣớc 

8 淡泊 たんぱく ĐẠM BẠC thật thà 

9 淡淡 たんたん ĐẠM ĐẠM vô tƣ 

10 濃淡 のうたん NÙNG ĐẠM sự đậm nhạt 

11 淡白 たんぱく ĐẠM BẠCH thật thà 

12 淡色 たんしょく ĐẠM SẮC đơn sắc 

 

 



 

152 

 

滋 
TƯ   

 

 

 

305. 滋    tƣ    phồn thịnh    ji 

Buôn nƣớc, xe chỉ, dệt vải, chẳng mấy mà nhà cô ấy 

đã trở nên phồn thịnh, giàu có 

音: ジ  

1 滋味 じみ TƢ VỊ đồ ăn bổ 

2 滋養 じよう TƢ DƢỠNG dinh dƣỡng . 

3 滋養分 じようぶん TƢ DƢỠNG PHÂN chất dinh dƣỡng . 

4 滋賀県 しがけん TƢ HẠ HUYỆN tỉnh Siga 

5 滋養物 じようぶつ TƢ DƢỠNG VẬT món ăn bổ dƣỡng . 

6 滋味に富む じみにとむ TƢ VỊ PHÖ bổ 

7 女子従業員の出産後の滋養手当て じょしじゅうぎょういんの

しゅっさんごのじようてあて NỮ TỬ TÙNG NGHIỆP VIÊN XUẤT SẢN 

HẬU TƢ DƢỠNG THỦ ĐƢƠNG Tiền bồi dƣỡng nuôi con nhỏ cho lao động nữ 

sau khi sinh con 

 

 

漂 
PHIÊU 

 
 

 

 

 

306. 漂    phiêu    phiêu lƣu    hyoo 

Đặt chiếc túi đã phiêu lƣu trên biển 2 tuần 

lên trên bàn 

訓: ただよ.う 

音: ヒョウ 

 

 

1 漂々 ひょうひょう PHIÊU sự thảnh thơi; sự thoải mái 

2 漂う ただよう PHIÊU dạt dào; tràn trề; đầy rẫy 

3 漂泊 ひょうはく PHIÊU BẠC sự đi lang thang 

4 漂流 ひょうりゅう PHIÊU LƢU sự phiêu dạt; sự lênh đênh 

5 漂浪 ひょうろう PHIÊU LÃNG sự phiêu lãng . 

6 浮漂  PHÙ PHIÊU sự nổi 

7 漂漂  PHIÊU PHIÊU sôi nổi 

8 漂然 ひょうぜん PHIÊU NHIÊN sự tình cờ; sự ngẫu nhiên; sự 

vu vơ 

9 漂白 ひょうはく PHIÊU BẠCH sự tẩy trắng 

10 漂着 ひょうちゃく PHIÊU TRỨ sự dạt vào 

11 漂白剤 ひょうはくざい PHIÊU BẠCH TỄ chất tẩy trắng 

12 漂流する ひょうりゅう PHIÊU LƢU phiêu dạt; lênh đênh 

13 漂流木 ひょうりゅうぼく PHIÊU LƢU MỘC cây gỗ trôi nổi . 

 

 



 

153 

 

潤 
NHUẬN 

 
 

 

 

 

307. 潤    nhuận    lợi nhuận, nhuận 

tràng    jun 

Nhà vua đứng trƣớc cửa cung bán nƣớc 

biển lấy lợi nhuận 

訓: うるお.う,  う

るお.す,  うる.む 

音: ジュン 

 

 

1 潤い うるおい NHUẬN độ ẩm; sự ƣớt át . 

2 潤う うるおう NHUẬN ẩm ƣớt 

3 潤す うるおす NHUẬN làm ẩm ƣớt; làm mát 

4 潤み うるみ NHUẬN cảnh mờ 

5 潤む うるむ NHUẬN ẩm thấp; ƣớt; nhòe nƣớc; cay xè (mắt); 

ứa (nƣớc mắt) 

6 利潤 りじゅん LỢI NHUẬN lời lãi 

7 潤沢 じゅんたく NHUẬN TRẠCH lustrum 

8 浸潤 しんじゅん TẨM NHUẬN sự thấm qua; sự thẩm thấu; 

thấm qua; thẩm thấu . 

9 湿潤 しつじゅん THẤP NHUẬN sự ẩm ƣớt 

10 潤滑 じゅんかつ NHUẬN HOẠT sự phẳng phiu 

11 潤色 じゅんしょく NHUẬN SẮC sự hoa mỹ; sự nói quá; sự khoa 

trƣơng (lời nói) 

12 豊潤 ほうじゅん PHONG NHUẬN sang trọng 

13 潤飾 じゅんしょく NHUẬN SỨC sự hoa mỹ; sự khoa trƣơng . 

 

 

灯 
ĐĂNG 

 
 

 

 

 

308. 灯    đăng    hải đăng    too 

Đăng tuyển một vị trí là nhóm lửa tại ngọn hải 

đăng 

訓: ひ,  ほ-,  とも

しび,  とも.す,  あ

かり 

音: トウ 

 

 

1 灯 ともしび ĐĂNG Ánh sáng 

2 灯 ひ ĐĂNG cái đèn 

3 灯す ともす ĐĂNG bật đèn 

4 灯り あかり ĐĂNG Cái đèn 

5 灯る ともる ĐĂNG (Ê 

6 灯光 とうこう ĐĂNG QUANG Ánh đèn . 

7 灯台 とうだい ĐĂNG THAI đèn pha 

8 奉灯 たてまつあかり PHỤNG ĐĂNG bè phái 
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9 尾灯 びとう VĨ ĐĂNG đèn hậu . 

10 幻灯 げんとう HUYỄN ĐĂNG đèn chiếu 

 

 

牧 
MỤC 

 
 

 

 

 

309. 牧    mục    mục đồng, du 

mục    boku 

Mục đồng đánh bò lƣời đuổi ra khỏi truồng vào buổi 

sáng 

訓: まき 

音: ボク 

 

 

1 牧人 ぼくじん MỤC NHÂN ngƣời chăn cừu 

2 牧場 まきば MỤC TRÀNG đồng cỏ . 

3 牧場 ぼくじょう MỤC TRÀNG đồng cỏ; bãi cỏ; bãi chăn thả 

4 牧夫 ぼくふ MỤC PHU ngƣời chăm sóc súc vật 

5 牧師 ぼくし MỤC SƢ linh mục 

6 放牧 ほうぼく PHÓNG MỤC sự chăn thả . 

7 牧歌 ぼっか MỤC CA ngƣời chăn súc vật 

8 牧民 ぼくみん MỤC DÂN sự cai trị 

9 牧畜 ぼくちく MỤC SÖC sự chăn nuôi 

10 牧神 ぼくしん MỤC THẦN pɑ:n/ 

11 牧童 ぼくどう MỤC ĐỒNG ngƣời chăn bò ở miền Tây nƣớc Mỹ; 

cao bồi 

 

 

猶 
DO 

 
 

 

 

 

310. 猶    do    do dự    yuu 

Con chó do dự khi biết uống nƣớc thần sẽ bị mọc 

thêm đôi sừng 

訓: まき 

音: ボク 

 

 

1 牧人 ぼくじん MỤC NHÂN ngƣời chăn cừu 

2 牧場 まきば MỤC TRÀNG đồng cỏ . 

3 牧場 ぼくじょう MỤC TRÀNG đồng cỏ; bãi cỏ; bãi chăn thả 

4 牧夫 ぼくふ MỤC PHU ngƣời chăm sóc súc vật 

5 牧師 ぼくし MỤC SƢ linh mục 

6 放牧 ほうぼく PHÓNG MỤC sự chăn thả . 

7 牧歌 ぼっか MỤC CA ngƣời chăn súc vật 
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8 牧民 ぼくみん MỤC DÂN sự cai trị 

9 牧畜 ぼくちく MỤC SÖC sự chăn nuôi 

10 牧神 ぼくしん MỤC THẦN pɑ:n/ 

11 牧童 ぼくどう MỤC ĐỒNG ngƣời chăn bò ở miền Tây nƣớc Mỹ; 

cao bồi 

 

 

硝 
TIÊU 

 
 

 

 

 

311. 硝    tiêu    kiềm 

nitrade    shoo 

 

音: ショウ  

1 硝化 しょうか TIÊU HÓA sự nitrat hoá 

2 硝子 がらす TIÊU TỬ kính thuỷ tinh 

3 焔硝  DIỄM TIÊU thuốc súng 

4 硝煙 しょうえん TIÊU YÊN khói thuốc súng . 

5 煙硝 えんしょう YÊN TIÊU thuốc súng 

6 硝石 しょうせき TIÊU THẠCH diêm tiêu; nitrat . 

7 硝薬  TIÊU DƢỢC thuốc súng 

8 硝酸塩 しょうさんえん TIÊU TOAN DIÊM Nitrat 

9 天然硝子 てんねんしょうし THIÊN NHIÊN TIÊU TỬ kính tự 

nhiên . 

10 天然硝子 てんねんがらす THIÊN NHIÊN TIÊU TỬ kính tự 

nhiên 

 

 

硬 
NGẠNH  

 

 

 

312. 硬    ngạnh    cứng, ngang 

ngạnh    koo 

  

訓: かた.い 

音: コウ 

 

 

1 硬い かたい NGẠNH cứng; cứng rắn 

2 硬さ かたさ NGẠNH độ cứng; cứng rắn; rắn chắc . 

3 硬化 こうか NGẠNH HÓA sự cứng lại; sự đông cứng lại 

4 硬変 かたへん NGẠNH BIẾN bệnh xơ gan 

5 硬度 こうど NGẠNH ĐỘ độ cứng . 

6 硬式 こうしき NGẠNH THỨC bóng cứng (bóng chày) . 
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7 強硬 きょうこう CƢỜNG NGẠNH ngoan cƣờng; cứng rắn; kiên 

quyết; mạnh mẽ; dứt khoát; kiên định 

8 硬性 こうせい NGẠNH TÍNH tính cứng rắn; tính cứng 

9 硬水 こうすい NGẠNH THỦY nƣớc cứng 

10 硬玉 こうぎょく NGẠNH NGỌC ngọc đổi màu . 

11 硬球 こうきゅう NGẠNH CẦU (từ Mỹ 

12 生硬 せいこう SANH NGẠNH nguyên 

13 硬直 こうちょく NGẠNH TRỰC sự run rét 

 

 

磁 
TỪ 

 

 
 

313. 磁    từ    từ tính, từ 

trƣờng    ji 

Đặt 2 cuộc chỉ cạnh nhau sẽ tạo 
ra từ trƣờng hút viên đá 

音: ジ  

1 磁力 じりょく TỪ LỰC từ học 

2 励磁 れいじ LỆ TỪ sự kích thích 

3 磁化 じか TỪ HÓA từ hoá 

4 磁器 じき TỪ KHÍ đồ gốm sứ 

5 磁場 じじょう TỪ TRÀNG từ trƣờng 

6 磁場 じば TỪ TRÀNG từ trƣờng . 

7 磁性 じせい TỪ TÍNH từ học 

8 磁束 じそく TỪ THÖC sự tự cung cấp 

9 磁気 じき TỪ KHÍ từ tính; sức hút của nam châm 

10 消磁 しょうじ TIÊU TỪ sự khử trừ 

 

 

礁 
TIỀU 

 
 

 

 

 

314. 礁    tiều    đá ngầm    shoo 

Tàu đi săn cá lại gặp phải đá ngầm 

音: ショウ  

1 坐礁 ざしょう TỌA TIỀU sự mắc cạn . 

2 岩礁 がんしょう NHAM TIỀU đá ngầm 

3 座礁 ざしょう TỌA TIỀU mắc cạn . 

4 暗礁 あんしょう ÁM TIỀU đá ngầm 

5 環礁 かんしょう HOÀN TIỀU đảo san hô vòng; vòng cánh san hô 

6 離礁 りしょう LI TIỀU sự nổi lại (tàu 
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7 珊瑚礁 さんごしょう SAN HÔ TIỀU bãi san hô 

8 離礁する りしょう LI TIỀU làm nổi lại (tàu thuyền) . 

 

 

禅 
THIỀN  

 

 

 

 

315. 禅    thiền    thiền tọa    zen 

Kẻ chiến sĩ dũng mãnh nhƣng cũng sợ sức 

mạnh của ngƣời phụ nữ tập thiền tọa 

訓: しずか,  ゆず.

る 

音: ゼン,  セン 

 

 

1 禅 ぜん THIỆNphái thiền 

2 禅僧 ぜんそう THIỆN TĂNG nhà sƣ theo phái thiền; thiền 

tăng . 

3 坐禅 ざぜん TỌA THIỆN sự tọa thiền . 

4 禅堂 ぜんどう THIỆN ĐƢỜNG thiền đƣờng . 

5 禅学 ぜんがく THIỆN HỌC thiền học . 

6 禅宗 ぜんしゅう THIỆN TÔNG phái thiền; nhóm ngƣời theo 

phái thiền 

7 禅家 ぜんか THIỆN GIA thiền gia . 

8 禅寺 ぜんでら THIỆN TỰ chùa của phái thiền; thiền tự 

9 禅師 ぜんじ THIỆN SƢ thiền môn 

10 座禅 ざぜん TỌA THIỆN sự tọa thiền; sự ngồi thiền 

 

 

礎 
SỞ 

 
 

 

 

316. 礎    sở    cơ sở    so 

Hàng ngày anh ấy chạy hàng chục km qua 

từng hàng cây, vách đá để rèn luyện những 
kĩ năng cơ sở của môn marathon 

訓: いしずえ 

音: ソ 

 

 

1 礎 いしずえ SỞ đá lót nền; nền; nền tảng 

2 基礎 きそ CƠ SỞ căn bản 

3 柱礎 ちゅうそ TRỤ SỞ Chân cột . 

4 礎石 そせき SỞ THẠCH đá lót nền; nền 

5 定礎式 ていそしき ĐỊNH SỞ THỨC lễ khởi công 

6 基礎的 きそてき CƠ SỞ ĐÍCH cơ bản 

7 基礎工事 きそこうじ CƠ SỞ CÔNG SỰ công trình cơ bản; công 

trình xây dựng cơ bản 

8 基礎を造る きそをつくる CƠ SỞ TẠO xây đắp . 
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祈 
KÌ 

 
 

 

 

317. 祈    kì    cầu nguyện    ki 

Mọi ngƣời cầu nguyện cho những ngƣời bị 

kẻ độc tài ra lệnh chém đầu 

訓: いの.る 

音: キ 

 

 

1 祈り いのり KÌ cầu nguyện 

2 祈る いのる KÌ cầu nguyện 

3 祈念 きねん KÌ NIỆM kinh cầu nguyện; lễ cầu xin; lời khẩn 

cầu; cầu nguyện; cầu xin; cầu khẩn; khẩn cầu 

4 祈とう きとう KÌ kinh cầu nguyện 

5 お祈り  KÌ lời cầu xin; sự cầu nguyện; lời cầu nguyện; 

cầu nguyện; cầu khấn; khẩn cầu 

6 祈祷 きとう KÌ ĐẢO kinh cầu nguyện 

7 祈誓 きせい KÌ THỆ lời nguyền; lời thề; lời thề nguyền; thề 

nguyền 

8 祈請 きせい KÌ THỈNH lời cầu xin; sự cầu nguyện; lời cầu 

nguyện . 

9 祈願 きがん KÌ NGUYỆN đảo 

10 主の祈り しゅのいのり CHỦ KÌ bài kinh bắt đầu bằng 

"Cha con và chúng con" (thiên chúa giáo) . 

11 祈年祭 としごいのまつり KÌ NIÊN TẾ ngày kỷ niệm; lễ kỷ 

niệm 

12 祈祷する きとうする KÌ ĐẢO tụng niệm . 

13 祈祷書 きとうしょ KÌ ĐẢO THƢ sách kinh; quyển kinh; sách 

cầu nguyện . 

 

 

租 
TÔ 

 

 
 

 

 

 

318. 租    tô    thuế, tô thuế    so 

Ngƣời chết rồi cũng phải nộp tô thuế bằng 
lúa gạo 

音: ソ  

1 租借 そしゃく TÔ TÁ sự cho thuê 

2 地租 ちそ ĐỊA TÔ điền tô 

3 年租 ねんそ NIÊN TÔ Thuế hàng năm . 

4 田租 でんそ ĐIỀN TÔ tô thuế . 

5 租界 そかい TÔ GIỚI nhƣợng địa; tô giới 
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6 租税 そぜい TÔ THUẾ điền tô 

7 貢租 こうそ CỐNG TÔ Thuế hàng năm; vật cống . 

8 租借地 そしゃくち TÔ TÁ ĐỊA đất cho thuê . 

9 租借する そしゃく TÔ TÁ cho thuê . 

 

 

稚 
TRĨ  

 

 

 

319. 稚    trĩ    ấu trĩ    chi 

Chú chim Trĩ nhỏ đuổi theo bông lúa  

訓: いとけな

い,  おさない,  お

くて,  おでる 

音: チ,  ジ 

 

 

1 丁稚 でっち ĐINH TRĨ ngƣời học việc 

2 稚児 ちご TRĨ NHI đứa trẻ; đứa bé 

3 幼稚 ようち ẤU TRĨ ấu trĩ; non nớt 

4 稚拙 ちせつ TRĨ CHUYẾT kém cỏi; trẻ con 

5 稚気 ちき TRĨ KHÍ sự ngây thơ; sự ấu trĩ 

6 幼稚園 ようちえん ẤU TRĨ VIÊN mẫu giáo 

7 丁稚奉公 でっちほうこう ĐINH TRĨ PHỤNG CÔNG sự học 

việc 

8 幼稚教育 ようちきょういく ẤU TRĨ GIÁO DỤC mẫu giáo . 

9 幼稚園の教員 ようちえんのきょういん ẤU TRĨ VIÊN GIÁO 

VIÊN Giáo viên dạy mẫu giáo . 

 

 

穂 
TUỆ 

 

 
 

 

 

320. 穂    Bông (lúa)    sui  

  

訓: ほ 

音: スイ 

 

 

1 穂 ほ TUỆ bông (loại lúa 

2 穂先 ほさき TUỆ TIÊN bông; nụ 

3 穂状 すいじょう TUỆ TRẠNG sống ở nƣớc 

4 稲穂 いなほ ĐẠO TUỆ bông lúa 

5 花穂 かすい HOA TUỆ cây oải hƣơng 

6 接ぎ穂 はぎほ TIẾP TUỆ chồi 

7 黒穂 くろほ HẮC TUỆ bệnh than (ở cây) . 

8 継ぎ穂 つぎほ KẾ TUỆ chồi 
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穏 
ỔN 

 

 

 

 

321. 穏    ổn    yên ổn    on 

Hàng ngày gặt lúa gieo hạt thì đã gọi là 

một cuộc sống yên ổn rồi 

訓: おだ.やか 

音: オン 

 

 

1 不穏 ふおん BẤT ỔN tình trạng không yên ổn 

2 穏便 おんびん ỔN TIỆN khoan dung 

3 穏健 おんけん ỔN KIỆN ôn hoà; không quá khích; điều độ; 

điềm đạm; điềm tĩnh 

4 穏和 おんわ ỔN HÕA ôn hoà; dễ chịu; hiền lành; hiền hậu; 

dịu dàng 

5 安穏 あんのん AN ỔN hoà bình 

6 平穏 へいおん BÌNH ỔN bình ổn; bình yên; bình tĩnh; yên ả; 

yên bình 

7 穏当 おんとう ỔN ĐƢƠNG ôn hoà; hợp lý; chính đáng 

8 穏やか おだやか ỔN điềm đạm; yên ả; lặng sóng 

9 不穏な ふおんな BẤT ỔN đằm . 

10 平穏な へいおんな BÌNH ỔN bình yên 

11 穏やかな おだやかな ỔN êm đềm . 

12 静穏 せいおん TĨNH ỔN trong 

13 不穏当 ふおんとう BẤT ỔN ĐƢƠNG sự không thích hợp 

 

 

篤 
ĐỐC 

 
 

 

 

 

322. 篤    đốc        toku 

Lấy gậy tre đốc ngựa chạy cho nhanh 

訓: あつ.い 

音: トク 

 

 

1 篤い あつい ĐỐC đứng đắn 

2 篤信 とくしん ĐỐC TÍN Sự tận tâm . 

3 危篤 きとく NGUY ĐỐC bệnh nguy hiểm; sự ốm nặng 

4 篤学 とくがく ĐỐC HỌC siêng đọc sách 

5 篤实 とくじつ ĐỐC THỰC tính thành thật 

6 篤志 とくし ĐỐC CHÍ lòng nhân đức 

7 懇篤 こんとく KHẨN ĐỐC thân ái 

8 篤行 とっこう ĐỐC HÀNH lòng tốt; đức hạnh . 
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9 篤農 とくのう ĐỐC NÔNG Nông dân gƣơng mẫu; nông dân mẫu 

mực . 

10 篤志家 とくしか ĐỐC CHÍ GIA ngƣời tình nguyện 

11 篤学の士 とくがくのし ĐỐC HỌC SĨ ngƣời nhiệt tâm với học 

hành; ngƣời siêng năng học hành . 

 

 

簿  
BỘ 

 
 

 

 

 

323. 簿    bộ    danh bộ    bo 

 Kẻ canh giữ có một bộ sơ yếu lý lịch của 

tất cả các tù nhân hay khóc ra nƣớc mắt 

音: ボ  

1 原簿 げんぼ NGUYÊN BỘ  sổ cái 

2 名簿 めいぼ DANH BỘ danh bạ . 

3 簿外 ぼがい BỘ NGOẠI thiếu (không bao gồm trong một bản 

thanh toán 

4 帳簿 ちょうぼ TRƢỚNG BỘ trƣơng bạ; sổ đăng ký; sổ kế toán . 

5 簿記 ぼき BỘ KÍ việc ghi vào sổ; sự ghi sổ . 

6 人名簿 ひとめいぼ NHÂN DANH BỘ chỉ bảo 

7 通信簿 つうしんらん THÔNG TÍN BỘ cột bạn đọc . 

8 通信簿 つうしんぼ THÔNG TÍN BỘ phiếu liên lạc (giữa nhà 

trƣờng và gia đình học sinh) 

9 家計簿 かけいぼ GIA KẾ BỘ sổ kế toán gia đình 

10 簿記する ぼき BỘ KÍ ghi vào sổ . 

 

 

虚 
HƯ 

 
 

 

 

 

324. 虚    hƣ    hƣ vô    kyo, ko 

Ngƣời bị hổ ăn thịt khi chết sẽ rơi vào cõi hƣ 

vô 

訓: むな.しい,  う

つ.ろ 

音: キョ,  コ 

 

1 虚ろ うつろ HƢ để trống 

2 虚仮 こけ HƢ GIẢ sự điên rồ; hành động đại dột 

3 虚偽 きょぎ HƢ NGỤY sự giả dối 

4 虚像 きょぞう HƢ TƢỢNG sự làm ra vẻ 
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 5 虚勢 きょせい HƢ THẾ có dốc đứng 

6 虚名 きょめい HƢ DANH hƣ danh . 

7 虚妄 きょもう HƢ VỌNG sự sai lầm; điều sai lầm 

 

 

豪 
HÀO  

 

 

 

 

325. 豪    hào    hào kiệt, phú hào    goo 

Nhà phú hào có lầu cao, nuôi nhiều lợn 

訓: えら.い 

音: ゴウ 

 

 

1 豪 ごう HÀO ào ạt; to; lớn xối xả; nhƣ trút nƣớc 

2 豪い えらい HÀO lớn 

3 俊豪 しゅんごう TUẤN HÀO tài 

4 豪傑 ごうけつ HÀO KIỆT hào kiệt; ngạo nghễ; kiêu hùng; hảo 

tâm 

5 豪勇 ごうゆう HÀO DŨNG tính gan dạ 

6 豪勢 ごうせい HÀO THẾ sự xa hoa; sự nguy nga; xa hoa; nguy 

nga 

7 古豪 こごう CỔ HÀO ngƣời kỳ cựu 

8 豪商 ごうしょう HÀO THƢƠNG ngƣời buôn bán giàu có; lái 

buôn giàu có 

9 土豪 どごう THỔ HÀO tiếng bò rống; tiếng kêu rống lên 

10 豪壮 ごうそう HÀO TRÁNG sự xa hoa; sự tráng lệ; sự lộng lẫy 

11 豪奢 ごうしゃ HÀO XA Sự xa hoa; sự nguy nga; xa hoa; nguy 

nga; tráng lệ 

12 豪家 ごうか HÀO GIA gia đình giàu có thế lực; gia đình 

quyền thế; gia đình có quyền có thế; gia đình có máu mặt . 

13 富豪 ふごう PHÖ HÀO phú ông; phú hào; ngƣời giàu có . 

14 豪州 ごうしゅう HÀO CHÂU Australia; Öc 

 

 

粗 
THÔ 

 
 

 

 

 

326. 粗    thô    thô ráp    so 

Đem những bông lúa thô mới gặt đến 

cúng trƣớc mộ tổ tiên 

訓: あら.い,  あら- 

音: ソ 

 

1 粗 ほぼ THÔ thiếu sót 

2 粗い あらい THÔ thô; cục mịch; gồ ghề; khấp khiểng; lổn nhổn 
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 3 粗利 そり THÔ LỢI Tổng lợi nhuận+ Xem PROFIT. 

4 粗大 そだい THÔ ĐẠI cục mịch; thô lỗ 

5 粗忽 そこつ THÔ HỐT không để ý 

6 粗悪 そあく THÔ ÁC sự thô lỗ; sự lỗ mãng; sự hung dữ; 

kém chất lƣợng 

7 粗放 そほう THÔ PHÓNG ráp 

8 粗方 あらかた THÔ PHƢƠNG hầu hết 

9 粗暴 そぼう THÔ BẠO sự thô bạo 

 

 

粙 
TÚC  

 

 

 

 

327. 粙    túc    nghiêm túc    shuku 

Khi đi gặt lúa phải nghiêm túc, đi theo 2 

đƣờng nhƣ dƣới đây 

訓: あら.い,  あら- 

音: ソ 

 

 

1 粗 ほぼ THÔ thiếu sót 

2 粗い あらい THÔ thô; cục mịch; gồ ghề; khấp khiểng; lổn nhổn 

3 粗利 そり THÔ LỢI Tổng lợi nhuận+ Xem PROFIT. 

4 粗大 そだい THÔ ĐẠI cục mịch; thô lỗ 

5 粗忽 そこつ THÔ HỐT không để ý 

6 粗悪 そあく THÔ ÁC sự thô lỗ; sự lỗ mãng; sự hung dữ; 

kém chất lƣợng 

7 粗放 そほう THÔ PHÓNG ráp 

8 粗方 あらかた THÔ PHƢƠNG hầu hết 

9 粗暴 そぼう THÔ BẠO sự thô bạo 

 

 

粧 
TRANG  

 

 

 

 

328. 粧    trang    hóa 

trang    shoo 

  Ngƣời ta hóa trang cho cây lúa to 
thành cái cây nhỏ, để trong kho để 

tránh bị bọn cƣớp phát hiện 

音: ショウ  

1 仮粧  GIẢ TRANG yêu tinh 

2 化粧 けしょう HÓA TRANG hóa trang 

3 化粧代 けしょうだい HÓA TRANG ĐẠI bàn phấn 

4 化粧台 けしょうだい HÓA TRANG THAI bàn phấn 

5 化粧品 けしょうひん HÓA TRANG PHẨM hóa 

trang phẩm 
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6 化粧审 けしょうしつ HÓA TRANG THẤT phòng trang 

điểm; nhà vệ sinh; phòng rửa mặt 

7 寝化粧 ねげしょう TẨM HÓA TRANG việc trang điểm nhẹ 

trƣớc khi đi ngủ . . 

8 化粧する けしょうする HÓA TRANG tô điểm 

9 化粧殿 けしょうどの HÓA TRANG ĐIỆN phòng phục 

trang 

 

 

糧 
LƯƠNG 

 
 

329. 糧    lƣơng    lƣơng 

thực    ryoo, roo 

Dƣới ánh mặt trời, ngƣời nông dân vẫn gặt 
lúa và để vào các thùng lớn để làm lƣơng 

thực dự trữ 

訓: かて 

音: リョウ,  ロウ 

 

 

1 兵糧 ひょうろう BINH LƢƠNG lƣơng của quân đội; lƣơng thảo 

2 心の糧 こころのかて TÂM LƢƠNG món ăn tinh 

thần 

3 糧食 りょうしょく LƢƠNG THỰC thực phẩm dự trữ . 

4 食糧 しょくりょう THỰC LƢƠNG lƣơng thực . 

5 日々の糧 ひびのかて NHẬT LƢƠNG cơm ăn hàng ngày; nhu 

cầu ngay lập tức 

6 兵糧米 ひょうろうまい BINH LƢƠNG MỄ binh lƣơng . 

7 糧食部 りょうしょくぶ LƢƠNG THỰC BỘ bộ lƣơng thực . 

 

 

紫 
TỬ 

 
 

330. 紫    tử    tử ngoại    shi 

2 ngƣời ngồi cạnh nhau, sợ run lên vì tia 
tử ngoại phát ra từ cuộn chỉ  

訓: むらさき 

音: シ 

 

1 紫 むらさき TỬ màu tím 

2 紫外 むらさきがい TỬ NGOẠI cực tím 
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 3 紫檀 したん TỬ ĐÀN gỗ hồng mộc 

4 濃紫 こむらさき NÙNG TỬ Màu đỏ tía sẫm . 

5 紫煙 しえん TỬ YÊN khói thuốc 

6 紫色 むらさきいろ TỬ SẮC màu tía 

7 若紫 わかむらさき NHƢỢC TỬ màu hoa cà 

8 紫蘇 しそ TỬ TÔ cây tía tô 

9 赤紫 あかむらさき XÍCH TỬ Màu đỏ sắc tía 

10 紫雲 しうん TỬ VÂN đám mây màu tía; đám mây Phật đến 

đón những linh hồn về cõi bên kia . 

11 紫電 しでん TỬ ĐIỆN ánh sáng loé lên; tia 

 

 

緯 
VĨ 

 
 

331. 緯    vĩ    vĩ độ    I 

 

Dù đã dung sợi chỉ giăng khắp các lối 

di nhƣng anh ấy vẫn không xác định 
đƣợc vĩ độ của mình 

訓: よこいと,  ぬ

き 

音: イ 

 

 

1 北緯 ほくい BẮC VĨ bắc vĩ tuyến 

2 南緯 なんい NAM VĨ vỹ Nam; vỹ độ Nam 

3 緯度 いど VĨ ĐỘ vĩ độ 

4 経緯 けいい KINH VĨ vị trí 

5 緯線 いせん VĨ TUYẾN đƣờng song song 

6 経緯儀 けいいぎ KINH VĨ NGHI máy kinh vĩ 

7 高緯度 こういど CAO VĨ ĐỘ vĩ độ cao . 

 

 

罰 
PHẠT 

 
 

332. 罰    phạt    trừng 

phạt    batsu, bachi 

 

Kẻ nào nói lời phạm thƣợng sẽ bị phạt 

chém đầu tại cây cầu 

訓: ばっ.する 

音: バツ,  バチ,  ハ

ツ 

 

1 罰 ばち PHẠT sự báo ứng 

2 罰 ばつ PHẠT sự phạt; sự trừng phạt 

3 体罰 たいばつ THỂ PHẠT sự trừng phạt về thể xác . 

4 罰俸 ばっぽう PHẠT BỔNG sự phạt lƣơng bổng . 
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 5 冥罰 みょうばつ MINH PHẠT sự trừng phạt 

6 処罰 しょばつ XỨ PHẠT sự phạt; sự xử phạt . 

7 刑罰 けいばつ HÌNH PHẠT hình phạt; sự trừng phạt; trừng phạt; 

phạt 

8 罰則 ばっそく PHẠT TẮC qui tắc xử phạt 

9 厳罰 げんばつ NGHIÊM PHẠT hình phạt nghiêm khắc 

10 天罰 てんばつ THIÊN PHẠT việc trời phạt 

11 罰する ばっする PHẠT bắt tội 

12 懲罰 ちょうばつ TRỪNG PHẠT sự trừng phạt 

 

 

謡 
DAO 

 
 

333. 謡    dao    ca dao    yoo 

Ca dao là lời nói cũng nhƣ món đồ 

trao tay từ ngƣời này qua ngƣời khác 

訓: うた.い,  うた.

う 

音: ヨウ 

 

 

1 謡 うたい DAO sự kể lại 

2 謡う うたう DAO hát 

3 俗謡 ぞくよう TỤC DAO khúc balat 

4 俙謡 りよう LÍ DAO khúc balat 

5 歌謡 かよう CA DAO bài hát . 

6 民謡 みんよう DÂN DAO dân ca . 

7 童謡 どうよう ĐỒNG DAO bài hát đồng dao; bài hát của trẻ con . 

8 里謡 りよう LÍ DAO khúc balat 

9 歌謡曲 かようきょく CA DAO KHÖC bài hát đƣợc ƣa 

thích; bài hát phổ thông . 

 

 

蒸 
CHƯNG 

 
 

334. 蒸    chƣng    chƣng 

cất    joo 

 

Chim cánh cụt đang chƣng cất rƣợu nên 
làm tan bang ở Nam Cực 
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訓: む.す,  む.れ

る,  む.らす 

音: ジョウ,  セイ 

 

 

1 蒸す むす CHƢNG chƣng cách thủy 

2 蒸器 むしき CHƢNG KHÍ tàu chạy bằng hơi nƣớc 

3 蒸かす ふかす CHƢNG hấp 

4 蒸ける ふける CHƢNG tuổi 

5 蒸らす むらす CHƢNG chƣng bằng hơi 

6 蒸れる むれる CHƢNG đƣợc xông hơi; đƣợc hấp cách 

thủy; đƣợc hâm nóng 

7 蒸散 じょうさん CHƢNG TÁN sự làm bay hơi 

8 蒸気 じょうき CHƢNG KHÍ hơi nƣớc 

9 蒸溜 じょうりゅう CHƢNG LỰU sự cất 

10 熏蒸 くんじょう HUÂN CHƢNG sự xông khói; xông khói . 

11 燻蒸 くんじょう HUÂN CHƢNG sự xông khói; xông khói 

12 蒸留 じょうりゅう CHƢNG LƢU sự cất 

13 蒸発 じょうはつ CHƢNG PHÁT sự biến mất; sự bốc hơi (biến 

mất); sự lặn mất tăm hơi 

 

 

畔 
BẠN  

 

335. 畔    bạn    ruộng 

lúa    han 

2 ngƣời bạn tranh nhau ruộng lúa 
rồi quyết định chia đôi 

訓: あぜ,  くろ,  ほ

とり 

音: ハン 

 

 

1 河畔 かはん HÀ BẠN ven sông 

2 渚畔 なぎさほとり CHỬ BẠN bờ (biển 

3 湖畔 こはん HỒ BẠN bờ hồ 

 

 

疫 
DỊCH 

 
 

336. 疫    dịch    dịch 

bệnh    eki, yaku 

Những ngƣời nhiễm dịch Ebola bị 

ngƣời dân địa phƣơng ném đá vào 

trạm xá họ đang ở 

音: エキ,  ヤク  

1 免疫 めんえき MIỄN DỊCH sự miễn dịch . 

2 疫学 えきがく DỊCH HỌC khoa nghiên cứu bệnh dịch 

3 悪疫 あくえき ÁC DỊCH bệnh ác tính; bệnh truyền nhiễm ác 
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tính 

4 検疫 けんえき KIỂM DỊCH kiểm dịch; sự kiểm dịch 

5 疫病 えきびょう DỊCH BỆNH bệnh dịch; bệnh truyền nhiễm; dịch 

bệnh 

6 疫痢 えきり DỊCH LỊ bệnh lỵ của trẻ em 

7 疫癘 えきれい DỊCH LỆ bệnh dịch; bệnh dịch hạch 

8 防疫 ぼうえき PHÕNG DỊCH phòng dịch 

9 鼠疫  THỬ DỊCH bệnh dịch 

10 免疫体 めんえきたい MIỄN DỊCH THỂ thể kháng 

11 免疫性 めんえきせい MIỄN DỊCH TÍNH miễn dịch . 

 

 

痢 
LỊ 

 
 

337. 痢    lị    bệnh lị    ri 

 

Ngƣời bị bệnh lị nếu không có lúa 

làm viện phí thì xác định là lƣỡi dao 

thần chết đã cận kề 

音: リ  

1 痢 り LỊ bệnh ỉa chảy; bệnh tiêu chảy [y học] 

2 下痢 げり HẠ LỊ bệnh đi ỉa; bệnh tiêu chảy; ỉa chảy 

3 疫痢 えきり DỊCH LỊ bệnh lỵ của trẻ em 

4 赤痢 せきり XÍCH LỊ bệnh lỵ; kiết lị 

5 アメーバ赤痢 アメーバせきり XÍCH LỊ bệnh lỵ do amip 

gây nên; bệnh lỵ 

 

 

痴 
SI 

 
 

338. 痴    si    ngu si    chi 

Kẻ ngu si mà còn nói nhiều thì tốt 

nhất là tống vào bệnh viện 

訓: し.れる,  おろ

か 

 

1 痴人 ちじん SI NHÂN ngƣời ngớ ngẩn; thằng ngốc 

2 痴呆 ちほう SI NGỐC chứng mất trí 

3 痴情 ちじょう SI TÌNH sự si tình; tình yêu mù quáng 
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音: チ 

 

4 愚痴 ぐち NGU SI sự than thở; sự than vãn; sự cằn nhằn; than 

thở; than vãn; cằn nhằn 

5 痴愚 ちぐ SI NGU tính khờ dại 

6 痴態 ちたい SI THÁI tính dại dột 

7 痴漢 ちかん SI HÁN ngƣời nghiền 

8 白痴 はくち BẠCH SI thằng ngốc; tính ngu xi; tính ngu 

ngốc . 

9 愚痴る ぐちる NGU SI kêu ca 

10 音痴 私音痴な者で，勘弁してください:"Hãy hát cho chúng tôi một 

bài." "Tôi là ngƣời mù nhạc ấy mà, xin miễn cho" ÂM SI sự mù tịt về âm nhạc; 

sự mù âm nhạc 

 

 

羅  
LA 

 
 

339. 羅    la    lụa    ra 

 

訓: うすもの 

音: ラ 

 

 

1 修羅 しゅら TU LA sự chiến đấu 

2 羅典 らのり LA ĐIỂN ngƣời La 

3 羅列 られつ LA LIỆT sự liệt kê; sự đếm 

4 摩羅 まら MA LA dƣơng vật 

5 羅漢 らかん LA HÁN la hán . 

6 網羅 もうら VÕNG LA sự bao gồm; sự gồm có; sự bao hàm 

 

 

胆 
ĐẢM 

 
 

340. 胆    đảm    can đảm    tan 

Mặt trăng can đảm đứng cạnh mặt trời 

mà không sợ bị thiêu cháy 

訓: きも 

音: タン 

 

 

1 胆 きも ĐẢM mật . 

2 剛胆 ごうたん CƢƠNG ĐẢM tính dũng cảm 

3 胆力 たんりょく ĐẢM LỰC sự can đảm . 
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4 大胆 だいたん ĐẠI ĐẢM bạo 

5 小胆 しょうたん TIỂU ĐẢM tính rụt rè nhút nhát 

6 心胆 しんたん TÂM ĐẢM tim 

7 放胆 ほうたん PHÓNG ĐẢM tính dũng cảm 

8 胆汁 たんじゅう ĐẢM TRẤP mật . 

9 胆玉 きもだま ĐẢM NGỌC sự can đảm 

10 胆石 たんせき ĐẢM THẠCH sỏi mật 

11 竜胆 りんどう LONG ĐẢM long đởm . 

 

 

胎 
THAI 

 
 

341. 胎    thai    bào thai    tai 

Cái thai trong bụng cô Nguyệt là của ngài 

giám đốc đang đứng phát biểu kia 

音: タイ  

1 胎仔  THAI TỬ phôi 

2 胎児 たいじ THAI NHI bào thai 

3 胎内 たいない THAI NỘI gia đình 

4 胎動 たいどう THAI ĐỘNG bào thai động đậy 

5 受胎 じゅたい THỤ THAI sự thụ thai; thụ thai . 

6 堕胎 だたい ĐỌA THAI sự phá thai; sự chết non; thuốc phá 

thai; sự sẩy thai 

7 懐胎 かいたい HOÀI THAI sự có mang; sự mang thai; sự hoài 

thai; có mang; có thai; mang thai 

8 母胎 ぼたい MẪU THAI dạ con; tử cung . 

9 胎盤 たいばん THAI BÀN nhau thai; thai nghén 

10 胚胎 はいたい PHÔI THAI sự mọc mộng 

11 堕胎医 だたいい ĐỌA THAI Y ngƣời phá thai 

12 受胎する じゅたいする THỤ THAI thụ thai 

 

 



 

171 

 

苗 
MIÊU 

 
 

342. 苗    miêu    mầm   

 byoo 

Những mầm cây cỏ đang bắt 

đầu nảy ra trên ruộng lúa bỏ 

hoang 

訓: なえ,  なわ- 

音: ビョウ,  ミョ

ウ 

 

 

1 苗 なえ MIÊU cây con 

2 苗代 なわしろ MIÊU ĐẠI ruộng mạ 

3 苗代 なえしろ MIÊU ĐẠI Nơi ƣơm hạt giống lúa nƣớc 

4 苗圃 びょうほ MIÊU PHỐ phòng dành riêng cho tre bú 

5 苗字 みょうじ MIÊU TỰ họ . 

6 苗床 なえどこ MIÊU SÀNG vƣờn ƣơm; lỗ tra hạt 

7 苗木 なえぎ MIÊU MỘC cây giống 

8 苗水 なわみず MIÊU THỦY Nƣớc để ƣơm giống cây . 

9 痘苗 とうびょう ĐẬU MIÊU vắc-xin 

10 苗裔 びょうえい MIÊU DUỆ Con cháu . 

11 苗売り人 なえうりにん MIÊU MẠI NHÂN Ngƣời bán 

giống cây . 

 

 

黙 
MẶC 

 
 

343. 黙    mặc    trầm 

mặc    moku 

Từ khi chú chó bị chết do hỏa 
hoạn trên cánh đồng, cô ấy trở 

nên trầm mặc 

訓: だま.る,  もだ.

す 

音: モク,  ボク 

 

 

1 黙々 もくもく MẶC không nói 

2 黙り だんまり MẶC sự lặng thinh 

3 黙る だまる MẶC câm 

4 黙劇 もくげき MẶC KỊCH kịch câm; diễn viên kịch câm 

5 寡黙 かもく QUẢ MẶC e thẹn; e ngại; ngƣợng ngùng; ngƣợng 

6 黙従  MẶC TÙNG bằng lòng 
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7 黙念 だまねん MẶC NIỆM sự lặng thinh 

8 黙思  MẶC TƢ dấu 

9 黙想 もくそう MẶC TƢỞNG sự ngẫm nghĩ 

10 暗黙 あんもく ÁM MẶC trầm mặc; lặng lẽ; yên lặng; im lặng; 

ngầm; ngụ ý; không nói ra 

11 黙殺 もくさつ MẶC SÁT sự không để ý tới; sự lờ đi; sự mặc kệ . 

 

 

鯨 
KÌNH 

 
 

344. 鯨    kình    cá voi, 

kình ngạc    gei 

 

訓: くじら 

音: ゲイ 

 

 

1 鯨 くじら KÌNH cá voi 

2 鯨座 くじらざ KÌNH TỌA cá voi 

3 捕鯨 ほげい BỘ KÌNH sự bắt cá voi . 

4 鯨油 げいゆ KÌNH DU dầu cá voi 

5 鯨波 げいは KÌNH BA giống nhƣ war cry 

6 白鯨 はくげい BẠCH KÌNH cá voi trắng . 

7 鯨肉 げいにく KÌNH NHỤC thịt cá voi 

8 鯨脂 くじらあぶら KÌNH CHI mỡ cá voi 

9 鯨飲 げいいん KÌNH ẨM sự uống rƣợu ừng ực; sự tu rƣợu ừng 

ực; nốc rƣợu; nhậu nhẹt 

 

 

髄 
TỦY 

 
 

345. 髄    tủy    xƣơng 

tủy    zui 

Chị Nguyệt bị đâm ở trạm xe 
bus, đau tận xƣơng tủy 

音: ズイ  

1 延髄 えんずい DUYÊN TỦY não sau 

2 心髄 しんずい TÂM TỦY điều huyền bí; điều bí ẩn 

3 玉髄 ぎょくずい NGỌC TỦY chanxeđon 

4 真髄 しんずい CHÂN TỦY cốt tủy; cốt lõi . 
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5 神髄 しんずい THẦN TỦY điều huyền bí 

6 精髄 せいずい TINH TỦY điều cốt lõi; nhân; linh hồn; trụ cột; 

phần chính . 

7 脊髄 せきずい TÍCH TỦY các dây ở xƣơng sống . 

8 脳髄 のうずい NÃO TỦY não 

9 髄膜 ずいまく TỦY MÔ màng não 

10 骨髄 こつずい CỐT TỦY cốt tuỷ; tủy sống 

11 脊髄炎 せきずいえん TÍCH TỦY VIÊM viêm tuỷ sống 

 

 

騰 
ĐẰNG 

 
 

346. 騰    đằng    tăng 

cao    too 

Từ ngày thứ 4 sang ngày thứ 7, 
đặt cƣợc cho chú ngựa này đã 

liên tục tang cao 

訓: あが.る,  のぼ.

る 

音: トウ 

 

 

1 上騰 うえあが THƢỢNG ĐẰNG sự tiến lên 

2 騰勢 とうせい ĐẰNG THẾ Khuynh hƣớng đi lên . 

3 奔騰 ほんとう BÔN ĐẰNG sào căng buồm 

4 急騰 きゅうとう CẤP ĐẰNG sự nhảy 

5 暴騰 ぼうとう BẠO ĐẰNG sự bùng nổ; sự tăng đột ngột 

6 沸騰 ふっとう PHÍ ĐẰNG sắp sôi; sủi tăm 

7 騰落 とうらく ĐẰNG LẠC sự lên và xuống; sự dao động . 

8 騰貴 とうき ĐẰNG QUÝ sự tăng giá; sự tăng giá trị 

9 高騰 こうとう CAO ĐẰNG sự tăng vọt (giá cả) 

10 沸騰する ふっとう PHÍ ĐẰNG sôi lên; sôi nổi; lên cao trào 

11 沸騰点 ふっとうてん PHÍ ĐẰNG ĐIỂM điểm sôi 
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騎 
KỊ 

 
 

347. 騎    kị    kị sĩ    ki 

Ngƣời kĩ sĩ nhảy từ vách đá và 

leo lên ngựa 

音: キ  

1 騎乗 きじょう KỊ THỪA núi 

2 騎兵 きへい KỊ BINH kị binh; kỵ binh 

3 騎士 きし KỊ SĨ hiệp sĩ 

4 騎手 きしゅ KỊ THỦ ngƣời cƣỡi ngựa; kỵ sỹ; nài ngựa; 

ngƣời cƣỡi 

5 騎馬 きば KỊ MÃ sự đi ngựa; sự cƣỡi ngựa; đi ngựa; cƣỡi ngựa  

6 槍騎兵 やりきへい THƢƠNG KỊ BINH kỵ binh đánh giáo 

 

 

顕 
HIỂN 

 

348. 顕    hiển    hiển 

hách, hiển thị    ken 

Chứng kiến chiến công hiển 

hách của các chiến sĩ tại nơi 
nóng bức nhƣ vậy, ai cũng phải 

ngả mũ 

訓: あきらか,  あ

らわ.れる 

音: ケン 

 

 

1 顕在 けんざい HIỂN TẠI (+ up 

2 顕彰 けんしょう HIỂN CHƢƠNG sự khen thƣởng; sự tuyên 

dƣơng; khen thƣởng; tuyên dƣơng 

3 顕微 けんび HIỂN VI kính hiển vi; bằng kính hiển vi 

4 顕然 けんぜん HIỂN NHIÊN sự hiển nhiên; điều hiển nhiên; hiển 

nhiên; đƣơng nhiên 

5 顕現 けんげん HIỂN HIỆN sự biểu lộ 

6 顕示 けんじ HIỂN KÌ sự để lộ 

7 顕著 けんちょ HIỂN TRỨ nổi bật; gây ấn tƣợng mạnh; rõ ràng 

8 顕要 けんよう HIỂN YẾU sự kết hợp 

9 貴顕 きけん QUÝ HIỂN quyển khí 

10 顕われる あらわわれる HIỂN xuất hiện 
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頻 
TẦN 

 
 

349. 頻    tần    tần số, 

tần suất    hin 

Tần suất gặp những ngƣời già 

trên đƣờng ở thành phố này 
khiến tôi phải ngả mũ thán phục 

môi trƣờng ở đây 

訓: しき.りに 

音: ヒン 

 

 

1 頻々 ひんぴん TẦN sự tấp nập; sự nhiều lần 

2 頻出 ひんしゅつ TẦN XUẤT chung 

3 頻度 ひんど TẦN ĐỘ nhiều lần; tần xuất . 

4 頻りに しきりに TẦN liên tục; không ngừng; nhiều lần; tha 

thiết; nhiệt tình 

5 頻数 ひんすう TẦN SỔ Tần số . 

6 頻死 しきし TẦN TỬ từ loại 

7 頻発 ひんぱつ TẦN PHÁT sự cố xảy ra nhiều lần . 

8 頻繁 ひんぱん TẦN PHỒN sự tấp nập 

9 一頻り ひとしきり NHẤT TẦN Một thời gian; chốc lát 

10 頻頻 ひんぴん TẦN TẦN thƣờng xuyên 

11 低頻度 ていひんど ĐÊ TẦN ĐỘ Tần số thấp 

12 頻度数 ひんどすう TẦN ĐỘ SỔ Tần số; tần xuất . 

 

 

 

随 
TÙY 

 

 
 

350. 随    tùy    tùy 

tùng    zui 

Cô Nguyệt đƣợc tùy tùng dẫn từ 
bến xe bus về nhà 

訓: まにま.に,  し

たが.う 

音: ズイ 

 

 

1 随一 ずいいち TÙY NHẤT đệ nhất 

2 不随 ふずい BẤT TÙY Chứng liệt . 

3 付随 ふずい PHÓ TÙY đi kèm với 

4 随伴 ずいはん TÙY BẠN sự dự 

5 随処 ずいしょ TÙY XỨ ở mọi nơi 
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6 随分 ずいぶん TÙY PHÂN cực độ; cực kỳ; vô cùng; rất nhiều; quá 

7 随員 ずいいん TÙY VIÊN cán sự 

8 随従 ずいじゅう TÙY TÙNG ngƣời theo 

9 随意 ずいい TÙY Ý sự tùy ý; sự không bắt buộc; sự tự 

nguyện 

10 随所 ずいしょ TÙY SỞ ở mọi nơi 

11 気随 きずい KHÍ TÙY (từ Mỹ 

 

 

陵 
LĂNG  

 
 

 

 

351. 陵    lăng    lăng 

tẩm    ryoo 

 Khi đào đất trồng cây ở trạm xe bus 

ngƣời ta phát hiện ra một cái lăng 
dƣới đất 
 

訓: みささぎ 

音: リョウ 

 

 

1 陵 みささぎ LĂNG lăng mộ hoàng đế . 

2 丘陵 きゅうりょう KHÂU LĂNG đồi núi 

3 岡陵 おかりょう CƢƠNG LĂNG đồi 

4 帝陵 ていりょう ĐẾ LĂNG Lăng tẩm hoàng đế . 

5 御陵 ごりょう NGỰ LĂNG lăng mộ của ngƣời thuộc hoàng gia 

hay quan chức . 

6 陵辱 りょうじょく LĂNG NHỤC cuộc tấn công 

7 陵駕 りょうが LĂNG GIÁ vƣợt hơn 

8 丘陵地帯 きゅうりょうちたい KHÂU LĂNG ĐỊA ĐỚI

 dãy đồi; vùng đồi; dãy nhấp nhô 

9 武陵桃源 ぶりょうとうげん VŨ LĂNG ĐÀO NGUYÊN điều 

không tƣởng 

 

 

陳 
TRẦN  

 

352. 陳    trần    trần thuật    chin 

 Trần thuật về ngƣời thức dậy đầu tiên và cắm 

ngọn cờ sớm nhất 
 

訓: ひ.ねる 

音: チン 

 

 

1 陳列 ちんれつ TRẦN LIỆT sự trƣng bày 

2 陳弁 ちんべん TRẦN BIỆN sự phân trần . 

3 陳情 ちんじょう TRẦN TÌNH lời thỉnh cầu; kiến nghị 
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4 陳皮 ちんぴ TRẦN BÌ vỏ cam quýt; trần bì . 

5 陳腐 ちんぷ TRẦN HỦ lặp đi lặp lại; sáo mòn 

6 陳謝 ちんしゃ TRẦN TẠ lời xin lỗi 

7 陳述 ちんじゅつ TRẦN THUẬT lời tuyên bố; trần thuật 

8 陳列审 ちんれつしつ TRẦN LIỆT THẤT phòng trƣng bầy 

9 陳列する ちんれつ TRẦN LIỆT trƣng bày 

10 陳列する ちんれつする TRẦN LIỆT bày 

 

 

陪 
BỒI 

 
 

 

 

353. 陪    bồi    bồi thẩm đoàn    bai 

Bồi thẩm đoàn xét xử kẻ đang đứng trên bục 

vì tội cắm cờ sai vị trí 

音: バイ  

1 陪侍  BỒI THỊ sự giữ lại làm của riêng; sự đƣợc giữ lại làm 

của riêng 

2 陪審 ばいしん BỒI THẨM hội thẩm 

3 陪席 ばいせき BỒI TỊCH phụ tá . 

4 陪従 ばいじゅう BỒI TÙNG đi theo 

5 陪食 ばいしょく BỒI THỰC sự dựa dẫm vào ai để kiếm ăn . 

6 陪審員 ばいしんいん BỒI THẨM VIÊN Bồi thẩm; giám 

khảo . 

7 陪審団 ばいしんだん BỒI THẨM ĐOÀN bồi thẩm đoàn . 

8 大陪審 だいばいしん ĐẠI BỒI THẨM ban hội thẩm 

9 陪席する ばいせき BỒI TỊCH làm phụ tá . 

 

 

陛 
BỆ  

 

 

 

354. 陛    bệ    bệ hạ    hei 

 Bệ hạ thì cũng bị hạ bệ thành thứ dân và 

ngồi ở trạm xe bus bán cây con sống qua 

ngày 

音: ヘイ  

1 陛下 へいか BỆ HẠ bệ hạ 

2 両陛下 りょうへいか LƢỠNG BỆ HẠ vua và hoàng 

hậu; hoàng đế và hoàng hậu . 

3 皇后陛下 こうごうへいか HOÀNG HẬU BỆ HẠ hoàng 

hậu điện hạ; muôn tâu hoàng hậu . 

4 女王陛下 じょおうへいか NỮ VƢƠNG BỆ HẠ muôn tâu nữ 

hoàng 
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5 天皇陛下 てんのうへいか THIÊN HOÀNG BỆ HẠ tâu thiên 

hoàng bệ hạ . 

 

 

閲 
DUYỆT 

 
 

 

 

355. 閲    duyệt    kiểm duyệt    etsu 

Khi đi qua cửa phải quỳ xuống để quan kiểm 

duyệt xem có giấu sừng tê giác trong ngƣời 

không 

訓: けみ.する 

音: エツ 

 

 

1 閲兵 えっぺい DUYỆT BINH sự phô trƣơng 

2 査閲 さえつ TRA DUYỆT sự xem xét kỹ 

3 校閲 こうえつ GIÁO DUYỆT sự duyệt lại; duyệt lại; xem lại . 

4 検閲 けんえつ KIỂM DUYỆT sự kiểm duyệt; sự duyệt; sự 

thẩm tra; sự phân tích tâm lý; sự kiểm tra tâm lý 

5 閲歴 えつれき DUYỆT LỊCH sự nghiệp 

6 閲覧 えつらん DUYỆT LÃM sự đọc; sự duyệt lãm; xem 

7 閲読 えつどく DUYỆT ĐỘC sự đọc; sự xem xét (đọc) 

8 検閲官 けんえつかん KIỂM DUYỆT QUAN ngƣời 

thanh tra 

9 検閲する けんえつ KIỂM DUYỆT kiểm duyệt; duyệt; 

thẩm tra; phân tích tâm lý; kiểm tra tâm lý 

10 閲覧审 えつらんしつ DUYỆT LÃM THẤT phòng đọc sách 

 

 

閑 
NHÀN  

 

 

 

356. 閑    nhàn    an nhàn, nhàn 

rỗi    kan 

An nhàn nhƣ cây cảnh ở dƣới cổng chính 

音: カン  

1 閑  NHÀN thì giờ rỗi rãi 

2 休閑 きゅうかん HƢU NHÀN tình trạng hoang hoá 

3 閑却 かんきゃく NHÀN KHƢỚC tính cẩu thả 

4 閑地 かんち NHÀN ĐỊA nơi an nhàn; nơi nhàn cƣ 

5 安閑 あんかん AN NHÀN an nhàn; bàng quan; vô lo; ăn không 

ngồi rồi 

6 閑寂 かんじゃく NHÀN TỊCH sự yên tĩnh; sự yên bình; sự lặng lẽ; sự 

thanh bình 

7 小閑 しょうかん TIỂU NHÀN thời gian yên tựnh 

8 閑散 かんさん NHÀN TÁN nhàn tản; vắng vẻ; rỗi; yên tĩnh; yên ả; 
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thƣa thớt; trầm lắng 

9 閑暇 かんか NHÀN HẠ thì giờ rỗi rãi 

10 有閑 ゆうかん HỮU NHÀN có nhiều thì giờ rỗi rãi 

11 森閑 しんかん SÂM NHÀN sự yên lặng; yên lặng; sự tĩnh mịch; 

tĩnh mịch 

 

 

鎮 
TRẤN 

 

 

 

357. 鎮    trấn    trấn áp, trấn 

tĩnh    chin 

Trên tv nói chính phủ đã trấn áp đƣợc bọn 

cƣớp trú ngụ trên núi vàng 

訓: しず.める,  し

ず.まる,  おさえ 

音: チン 

 

 

1 鎮圧 ちんあつ TRẤN ÁP sự trấn áp 

2 鎮守 ちんじゅ TRẤN THỦ sự phái binh sĩ đến trấn thủ; thần thổ 

công; thổ địa 

3 鎮定 ちんてい TRẤN ĐỊNH Sự đàn áp 

4 鎮まる しずまる TRẤN ngớt; bớt; trở nên yên tĩnh 

5 鎮める しずめる TRẤN đè nén; trấn áp 

6 鎮撫 ちんぶ TRẤN PHỦ sự bình định 

7 文鎮 ぶんちん VĂN TRẤN bàn thẩm . 

8 鎮火 ちんか TRẤN HỎA sự chìm; sự đánh chìm 

9 鎮護 ちんご TRẤN HỘ sự bảo vệ 

10 重鎮 じゅうちん TRỌNG TRẤN lânh tụ 

11 鎮静 ちんせい TRẤN TĨNH sự trấn tĩnh 

 

 

鍛 
ĐOÁN 

 
 

 

 

358. 鍛    đoán    luyện    tan 

Khai thác đá về luyện thành đá dát cầu 
thang 

訓: きた.える 

音: タン 

 

 

1 鍛冶 たんや ĐOÁN DÃ thợ rèn 

2 鍛工 たんこう ĐOÁN CÔNG thợ rèn 

3 鍛える きたえる ĐOÁN dạy dỗ; rèn luyện 

4 鍛成  ĐOÁN THÀNH sự cày cấy 

5 鍛練 たんれん ĐOÁN LUYỆN sự tôi 

6 鍛造 たんぞう ĐOÁN TẠO mẩu kim loại thành hình nhờ ép nén 

7 鍛錬 たんれん ĐOÁN LUYỆN sự rèn luyện 

8 鍛冶屋 かじや ĐOÁN DÃ ỐC thợ nguội 

9 可鍛性  KHẢ ĐOÁN TÍNH tính dễ dát mỏng 
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10 鍛え上げる きたえあげる ĐOÁN THƢỢNG dạy dỗ; rèn giũa; 

huấn luyện nghiêm khắc; rèn luyện 

11 鍛冶ハンマ かじはんま ĐOÁN DÃ bú thợ rèn . 

 

 

錯  
THÁC 

 
 

 

 

359. 錯    thác    thác giác, thác 

loạn    saku 

Núi vàng quá lớn, phải khai thác trong 21 ngày 

mới xong 

音: サク,  シャク  

1 錯乱 さくらん THÁC LOẠN sự lộn xôn 

2 亣錯 こうさく GIAO THÁC hỗn hợp; lẫn lộn; sự trộn lẫn với nhau; 

sự pha lẫn vào nhau; pha trộn 

3 介錯 かいしゃく GIỚI THÁC sự giảng 

4 倒錯 とうさく ĐẢO THÁC sự lệch lạc; sự đồi trụy về tình dục 

5 失錯 しっさく THẤT THÁC điều sai lầm 

6 錯綜 さくそう THÁC TỐNG sự phức tạp 

7 錯覚 さっかく THÁC GIÁC ảo giác . 

8 錯角 さっかく THÁC GIÁC góc so le . 

9 錯誤 さくご THÁC NGỘ sai lầm . 

10 錯イオン  THÁC iông tạp 

11 錯雑 さくざつ THÁC TẠP sự phức tạp 

12 錯乱する さくらん THÁC LOẠN loạn trí; lẫn 

13 亣錯した こうさくした GIAO THÁC rối beng 

14 亣錯する こうさく GIAO THÁC trộn lẫn với nhau; pha lẫn vào 

nhau 

 

 

錬 
LUYỆN  

 

 

 

360. 錬    luyện    tinh luyện, rèn 

luyện    ren 

Khi mặt trời mới ló rặng cây, anh ấy đã lên 
núi luyện tập 

訓: ね.る 

音: レン 

 

 

1 修錬 しゅうれん TU LUYỆN sự mở mang 

2 錬成 れんせい LUYỆN THÀNH sự huấn luyện; sự đào tạo 

3 洗錬 あらいね TẨY LUYỆN sự lọc; sự tinh chế (dầu 

4 熱錬 ねつれん NHIỆT LUYỆN nhiệt luyện . 

5 錬磨 れんま LUYỆN MA sự dạy dỗ 

6 精錬 せいれん TINH LUYỆN tinh luyện . 

7 試錬  THÍ LUYỆN vỏ (tôm 
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8 鍛錬 たんれん ĐOÁN LUYỆN sự rèn luyện 

9 熱錬した ねつれんした NHIỆT LUYỆN lành nghề . 

10 精錬所 せいれんしょ TINH LUYỆN SỞ nhà máy lọc; nhà 

máy tinh chế . 

11 鍛錬する たんれん ĐOÁN LUYỆN rèn luyện 

 

 

鋭 
NHUỆ 

 
 

 

 

361. 鋭    nhuệ    tinh nhuệ    ei 

Chỉ dùng một sứ giả nói chuyện mà thắng cả 

một đội quân tinh nhuệ định cƣớp núi vàng 

訓: するど.い 

音: エイ 

 

 

1 鋭い するどい DUỆ sắc bén 

2 先鋭 せんえい TIÊN DUỆ gốc 

3 鋭兵 するどへい DUỆ BINH lính gác 

4 鋭利 えいり DUỆ LỢI sắc bén 

5 尖鋭 せんえい TIÊM DUỆ gốc 

6 鋭意 えいい DUỆ Ý hăm hở 

7 鋭感 するどかん DUỆ CẢM tính có cảm giác; sự dễ cảm; sự nhạy 

cảm 

8 鋭敏 えいびん DUỆ MẪN nhạy bén; nhanh nhạy; sắc bén; thấu 

hiểu; nhạy cảm; nhanh nhẹn; thính (tai 

9 新鋭 しんえい TÂN DUỆ sự tinh luyện mới; tinh nhuệ mới 

10 気鋭 きえい KHÍ DUỆ đầy tinh thần; sinh động 

11 鋭気 えいき DUỆ KHÍ nhuệ khí; chí khí 

12 精鋭 せいえい TINH DUỆ sự tinh nhuệ 

13 鋭角 えいかく DUỆ GIÁC góc nhọn 

 

 

遂 
TOẠI  

 

 

 

362. 遂    toại    toại nguyện    sui 

Có nhà, có lợn nuôi là toại nguyện rồi 

訓: と.げる,  つい.

に 

音: スイ 

 

 

1 遂に ついに TOẠI cuối cùng 

2 完遂 かんすい HOÀN TOẠI sự hoàn thành; hoàn thành 

3 遂げる とげる TOẠI đạt tới; đạt đƣợc 

4 未遂 みすい VỊ TOẠI sự chƣa thành; sự chƣa đạt . 

5 遂行 すいこう TOẠI HÀNH sự hoàn thành; thành quả; thành tích; 



 

182 

 

hoàn thành . 

6 仕遂げる つかまつとげる SĨ TOẠI hoàn thành 

7 完遂する かんすい HOÀN TOẠI hoàn thành 

8 やり遂げる やりとげる TOẠI hoàn thành trọn vẹn; làm trọn; làm 

xong xuôi . 

9 為遂げる しとげる VI TOẠI hoàn thành 

10 遂行する すいこうする TOẠI HÀNH hoàn thành; làm xong; 

đạt tới 

11 成し遂げる なしとげる THÀNH TOẠI hoàn thành; làm xong 

12 為し遂げる なしとげる VI TOẠI sự kết thúc 

 

 

迭 
ĐIỆT  

 

 

363. 迭    điệt    luân phiên    tetsu 

Cứ khi phải luân phiên đi trực, rời khỏi nhà là anh ấy 

khóc 

音: テツ  

1 更迭 こうてつ CANH ĐIỆT di dịch 

2 更迭する こうてつする CANH ĐIỆT đắc cách . 

 

 

跳 
KHIÊU 

 
 

 

364. 跳    khiêu    khiêu vũ    choo 

Cậu bé khiêu vũ dở tệ, 2 cũng phải giơ tay 
kêu la 

訓: は.ねる,  と.

ぶ,  -と.び 

音: チョウ 

 

 

1 跳ぶ とぶ KHIÊU nhảy lên; bật lên; nhảy 

2 跳ねる はねる KHIÊU bắn 

3 跳梁 ちょうりょう KHIÊU LƢƠNG sự hung hăng 

4 跳箱 とびばこ KHIÊU TƢƠNG bục nhảy dùng để tập thể dục . 

5 跳虫 とびむし KHIÊU TRÙNG bọ đuôi bật . 

6 跳躍 ちょうやく KHIÊU DƢỢC sự nhảy 

7 幅跳び はばとび PHÖC KHIÊU nhảy xa . 

8 跳び板 とびいた KHIÊU BẢN ván nhún; ván dận chân; tấm 

nhún . 

9 跳ね橋 はねばし KHIÊU KIỀU cầu sắt 
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諾 
NẶC 

 
 

 

 

365. 諾    nặc    chấp thuận    daku 

Nói lời thuyết phục làm đứa bé ăn miếng 

cơm ngay 

音: ダク  

1 一諾 いちだく NHẤT NẶC sự đồng ý 

2 内諾 ないだく NỘI NẶC sự hứa không chính thức 

3 受諾 じゅだく THỤ NẶC chấp hành 

4 諾否 だくひ NẶC PHỦ có hay không 

5 応諾 おうだく ỨNG NẶC sự đồng ý 

6 承諾 しょうだく THỪA NẶC chấp hành 

7 日諾 にちだく NHẬT NẶC Nhật Bản và Nauy . 

8 然諾 ぜんだく NHIÊN NẶC sự đồng ý 

9 約諾 やくだく ƢỚC NẶC hiệp định 

10 許諾 きょだく HỨA NẶC sự đồng ý; sự ƣng thuận; sự tán thành; 

đồng ý; tán thành; ƣng thuận; chấp nhận; cho phép 

11 不承諾 ふしょうだく BẤT THỪA NẶC sự bất đồng quan 

điểm 

 

 

赦 
XÁ  

 

 

 

366. 赦    xá    tha thứ, dung xá, xá 

tội    sha 

Anh ấy đốt hết những bức thƣ của ngƣời yêu cũ 

tại gốc cây để tha thứ cho sự phản bội 

音: シャ  

1 赦す ゆるす XÁ xá . 

2 赦免 しゃめん XÁ MIỄN sự tha thứ 

3 大赦 たいしゃ ĐẠI XÁ sự tha tội; sự ân xá 

4 容赦 ようしゃ DUNG XÁ sự tha thứ; sự khoan dung 

5 恩赦 おんしゃ ÂN XÁ ân xá; đặc xá 

6 特赦 とくしゃ ĐẶC XÁ đặc xá 

7 罪を赦す ざいをゆるす TỘI XÁ xá tội . 

8 情け容赦 なさけようしゃ TÌNH DUNG XÁ Lòng nhân từ . 
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誓 
THỆ 

 

 

 

367. 誓    thệ    tuyên thệ    sei 

Tuyên thệ nếu nói sai thì sẽ bị chặt tay 

訓: ちか.う 

音: セイ 

 

 

1 誓い ちかい THỆ lời thề 

2 誓う ちかう THỆ thề 

3 偽誓 にせちかい NGỤY THỆ sự thề ẩu; lời thề ẩu 

4 宠誓 せんせい TUYÊN THỆ lời nguyền; lời thề; lời thề nguyền; thề 

nguyền 

5 弘誓 ぐぜい HOẰNG THỆ lời thề vĩ đại của Phật . 

6 誓って ちかって THỆ chắc chắn 

7 誓文 せいもん THỆ VĂN lời thề đƣợc viết bằng văn bản . 

8 祈誓 きせい KÌ THỆ lời nguyền; lời thề; lời thề nguyền; thề 

nguyền 

9 誓約 せいやく THỆ ƢỚC thề ƣớc . 

10 誓言 せいげん THỆ NGÔN sự chứng nhận 

11 誓詞 せいし THỆ TỪ lời thề 

12 誓願 せいがん THỆ NGUYỆN lời thề 

 

 

諭 
DỤ 

 
 

 

 

368. 諭    dụ    cảnh báo    yu 

Có ngƣời nói cảnh báo rằng tối nay đêm trăng 
sẽ có sát thủ vào giết ngƣời 

訓: さと.す 

音: ユ 

 

 

1 諭し さとし DỤ sự chỉ đạo 

2 諭す さとす DỤ dạy bảo; thuyết phục; huấn thị 

3 勅諭 ちょくゆ SẮC DỤ sắc dụ . 

4 諭告 ゆこく DỤ CÁO sự khiển trách 

5 教諭 きょうゆ GIÁO DỤ giáo viên 

6 諭旨 ゆし DỤ CHỈ sự có lý do; có lý lẽ 

7 比諭 ひさとし BỈ DỤ phúng dụ 

8 諭示  DỤ KÌ sự giảng 

9 訓諭 くんさとし HUẤN DỤ sự thận trọng 

10 説諭 せつゆ THUYẾT DỤ sự thuyết phục; sự làm cho ngƣời ta tin; 

sự hƣớng dẫn . 

11 風諭 ふうゆ PHONG DỤ phúng dụ 
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諮 
TƯ 

 
 

 

 

369. 諮    tƣ    tƣ vấn    shi 

Tƣ vấn hết ngƣời này thì gọi ngƣời khác 

vào tƣ vấn tiếp 

訓: はか.る 

音: シ 

 

 

1 諮る はかる TI hỏi ý 

2 諮問 しもん TI VẤN yêu cầu; tƣ vấn; cố vấn . 

3 諮詢 しじゅん TI TUÂN câu hỏi 

4 諮議 はかぎ TI NGHỊ sự hỏi ý kiến 

5 諮問機関 しもんきかん TI VẤN KI QUAN công ty tƣ vấn . 

6 経済諮問委員会 けいざいしもんいいんかい KINH TẾ TI 

VẤN ỦY VIÊN HỘI Hội đồng Tƣ vấn Kinh tế . 

 

 

謀 
MƯU 

 
 

 

 

370. 謀    mƣu    âm mƣu    boo, mu 

Nói ra âm mƣu đổ chất độc vào làm chết cây 

xanh 

訓: はか.る,  たば

か.る,  はかりごと 

音: ボウ,  ム 

 

 

1 謀 はかりごと MƢU mƣu trí . 

2 謀る はかる MƢU lừa; tính kế 

3 主謀 しゅぼう CHỦ MƢU thủ lĩnh 

4 予謀  DƢ MƢU sự suy nghĩ trƣớc 

5 共謀 きょうぼう CỘNG MƢU đồng mƣu; đồng loã 

6 参謀 さんぼう THAM MƢU tham mƣu . 

7 謀反 むほん MƢU PHẢN cuộc nổi loạn 

8 謀叛 むほん MƢU BẠN cuộc nổi loạn 

9 密謀 みつぼう MẬT MƢU âm mƣu 

10 智謀 ちぼう TRÍ MƢU tài khéo léo; tính chất khéo léo 

11 権謀 けんぼう QUYỀN MƢU mƣu kế; thủ đoạn 

12 深謀 しんぼう THÂM MƢU có suy nghĩ cân nhắc; thận trọng 

13 無謀 むぼう VÔ MƢU không lo lắng; không để ý tới; không 

suy nghĩ đến 

14 謀略 ぼうりゃく MƢU LƢỢC mƣu lƣợc 
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詠 
VỊNH  

 

 

 

371. 詠    vịnh    ngâm thơ, vịnh    ei 

Vịnh bài thơ về chuyến đi bơi ở Vịnh Hạ 

Long 

訓: よ.む,  うた.う 

音: エイ 

 

 

1 詠む よむ VỊNH đếm; đọc; ngâm 

2 吟詠 ぎんえい NGÂM VỊNH sự đọc thuộc lòng bài thơ; sự ngâm 

thơ . 

3 詠嘆 えいたん VỊNH THÁN sự kêu lên 

4 御詠 ぎょえい NGỰ VỊNH thơ do vua sáng tác . 

5 朗詠 ろうえい LÃNG VỊNH sự ngâm vịnh (thơ) 

6 詠歌 えいか VỊNH CA thơ; bài kệ; bài cầu kinh; sáng tác thơ; 

ngâm thơ 

7 詠歎 えいたん VỊNH THÁN sự kêu lên 

8 詠草 えいそう VỊNH THẢO bản thảo (làm thơ) 

 

 

覇 
BÁ 

 
 

 

 

372. 覇    bá    xƣng bá    ha 

Làm bá chủ thiên hạ, có thịt heo rừng ăn, còn 

có cả túi để mang đi mua sắm 

訓: はたがしら 

音: ハ,  ハク 

 

 

1 制覇 せいは CHẾ BÁ sự thống trị; sự chi phối; thống trị; chi 

phối . 

2 覇業 はぎょう BÁ NGHIỆP sự thống trị 

3 覇権 はけん BÁ QUYỀN bá quyền; quán quân 

4 覇気 はき BÁ KHÍ có lòng xƣng bá; có tham vọng 

5 覇者 はしゃ BÁ GIẢ ngƣời bá chủ; quán quân 

6 連覇 れんぱ LIÊN BÁ các chiến thắng liên tiếp 

7 覇王樹 はおうじゅ BÁ VƢƠNG THỤ /'kæktai/ 

8 覇を唱える はをとなえる BÁ XƢỚNG át hẳn 
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訂 
ĐÍNH  

 

 

 

373. 訂    đính    đính chính    tei 

Lời nói cần phải đƣợc đính chính lại trên 

bảng ghi chú 

音: テイ  

1 修訂 しゅうてい TU ĐÍNH sự sửa 

2 増訂 ぞうてい TĂNG ĐÍNH việc tăng thêm và sửa lại (ấn bản) . 

3 改訂 かいてい CẢI ĐÍNH sự đính chính; sự sửa đổi 

4 更訂 こうてい CANH ĐÍNH sự xem lại 

5 校訂 こうてい GIÁO ĐÍNH sự hiệu đính; hiệu đính . 

6 訂正 ていせい ĐÍNH CHÁNH hiệu đính 

7 改訂する かいてい CẢI ĐÍNH đính chính; sửa đổi 

8 校訂する こうていする GIÁO ĐÍNH duyệt . 

9 改訂書 かいていしょ CẢI ĐÍNH THƢ bản sửa đổi . 

10 訂正する ていせい ĐÍNH CHÁNH sửa chữa; đính chính 

 

 

赴 
PHÓ 

 
 

 

 

374. 赴    phó, cáo phó        fu 

Nghe tin cáo phó của ông tổ (ト) , lập tức 

độn thổ (chạy dƣới đất) chạy về nhà 

訓: おもむ.く 

音: フ 

 

1 赴く おもむく PHÓ tới; đến; đi về phía; xu hƣớng; phát triển theo 

hƣớng 

2 赴任 ふにん PHÓ NHÂM việc tới nhận chức 

3 赴任地 ふにんち PHÓ NHÂM ĐỊA nơi tới nhận chức . 

4 赴任する ふにんする PHÓ NHÂM tới nhận chức 

5 快方に赴く かいほうにおもむく KHOÁI PHƢƠNG PHÓ

 cải tiến 

6 単身赴任 たんしんふにん ĐƠN THÂN PHÓ NHÂM sự di 

chuyển 
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