


LỜI TỰA 

 

 “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 thành công của quyển KLL N2-N1 (thành công mình đánh giá ở đây đó là làm 

được nhiều chữ, sách nhiều trang) mình muốn lặp lại điều đó với quyển KLL N2-N3 

nên mất nhiều thời gian làm hơn. Nhưng đúng là mọi việc không được như ý khi mà 

cho dù cố gắng thì số trang làm ra không được nhiều như quyển đầu tiên. Đi kèm theo 

đó là nhiệt huyết làm quyển sách cũng không còn được nhiều như trước khi mà mình 

hay làm dựa trên cảm hứng, và cảm hứng đó dùng để tạo ra các sản phẩm khác viết ở 

trong các note khác như là Semper, 250 bài luận của JITCO vv... Mình đã tập hợp hết 

các chữ Kanji ở trong quyển KP phù hợp với trình độ N2-N3 và tạo thêm vài chữ khác. 

Tuy nhiên trong quyển KP vẫn còn một số tương đối các chữ Kanji của trình độ N4-

N5 mà mình cũng đã có suy nghĩ làm thêm cho trình độ này (Hiện tại trên mạng mới 

có Kanji look and learn bản tiếng anh, bản việt hóa một nửa của trang “chữ Hán đơn 

giản” và tuy đã có sách Kanji look and learn bản việt hóa đầy đủ nhưng lại là bản 

cứng, chưa có bản mềm trên mạng nên còn nhiều chưa thể dùng được). Tuy nhiên thời 

gian sắp tới sang Nhật bận rộn không biết có thể làm được không nữa. 

Một số chữ trong quyển KLL N2-N3 mình có để chữ “CX” nó có nghĩa là “chưa xong” 

tức là mình không nghĩ ra được cách nhớ cho hình ảnh tương ứng. Mình có ý định là 

định sửa cho xong hết các chữ ấy rồi up sách cho hoàn thiện. Tuy nhiên xem ra cũng 

không thể gượng ép làm hết được, các cách nhớ sẽ không được tự nhiên. Vậy nên 

mình cũng xin nhờ các bạn nào dùng sách thì hãy tự nghĩ cách nhớ riêng cho các chữ 

đó theo cách của các bạn vì mình cũng bó tay với những chữ đó. 

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. 

 

 HÀ NỘI, 04/2016 
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抑 
ỨC 

 

1. 抑    ức    ức chế    yoku 

 

Lấy tay đẩy mà cái chong chóng mà không 

quay, thật ức chế 

訓: おさ.える 

音: ヨク 

 

 

1 抑 そもそも ỨC đầu tiên; ngay từ ban đầu 

2 抑え おさえ ỨC quyền hành 

3 抑制 よくせい ỨC CHẾ sự ức chế; sự kiềm chế; sự kìm nén 

4 抑圧 よくあつ ỨC ÁP sự đàn áp; sự áp bức; sự ức chế 

5 抑える おさえる ỨC kìm nén; kiềm chế; hạn chế 

6 抑揚 よくよう ỨC DƢƠNG ngữ điệu; âm điệu 

7 抑止 よくし ỨC CHỈ sự ngăn cản; sự cản trở; sự ngăn chặn . 

8 抑留 よくりゅう ỨC LƢU sự giam giữ; sự cầm tù; sự quản thúc 

9 抑鬱  ỨC ÖC sự buồn nản 

10 抑制する よくせい ỨC CHẾ ức chế; kiềm chế; kìm nén; dằn 

lại 

11 抑圧する よくあつする ỨC ÁP áp bức; áp chế . 

12 抑留する よくりゅう ỨC LƢU giam giữ; cầm tù; quản thúc 

13 抑え付ける おさえつける ỨC PHÓ dẹp 

 

 

迎 
NGHÊNH 

 

2. 迎    nghênh    hoan nghênh, nghênh 

tiếp    gei 

 
Những cánh quạt quay quay nhƣ hoan 

nghênh ngƣời đi đƣờng 

訓: むか.える 

音: ゲイ 

 

 

1 迎え むかえ NGHÊNH việc tiếp đón; ngƣời tiếp đón 

2 迎合 げいごう NGHÊNH HỢP sự nắm đƣợc ý ngƣời khác; sự 

đón đƣợc suy nghĩ của ngƣời khác; sự tâng bốc; sự xu nịnh 

3 奉迎 ほうげい PHỤNG NGHÊNH đƣợc tiếp đ i ân cần 

4 迎える むかえる NGHÊNH nghênh tiếp 

5 歓迎 かんげい HOAN NGHÊNH sự hoan nghênh; sự nghênh đón 

nhiệt tình; tiếp đón; chào mừng 

6 出迎え でむかえ XUẤT NGHÊNH sự đi đón; việc ra đón . 

7 送迎 そうげい TỐNG NGHÊNH việc tiễn và đón 

8 出迎える でむかえる XUẤT NGHÊNH đón 

9 迎合する げいごう NGHÊNH HỢP nắm đƣợc ý ngƣời khác; 

đón đƣợc suy nghĩ của ngƣời khác; tâng bốc; xu nịnh; nịnh nọt 
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路 
LỘ 

 

3. 路    lộ    đƣờng, không lộ, thủy lộ    ro 

 

Trên đƣờng trẻ em chạy nhảy còn ngƣời thì 
đi bộ 

訓:  じ,  みち 

音: ロ,  ル 

 

 

1 一路 いちろ NHẤT LỘ thẳng 

2 路上 ろじょう LỘ THƢỢNG trên con đƣờng 

3 路傍 ろぼう LỘ BÀNG bờ đƣờng 

4 公路 おおやけろ CÔNG LỘ đƣờng cái 

5 回路 かいろ HỒI LỘ mạch (điện) 

6 路地 ろじ LỘ ĐỊA đƣờng đi; lối đi; đƣờng nhỏ; đƣờng hẻm 

7 大路 だいろ ĐẠI LỘ đại lộ . 

8 大路 おおじ ĐẠI LỘ xa lộ 

9 小路 こうじ TIỂU LỘ Ngõ hẻm; đƣờng nhỏ; đƣờng mòn 

10 尿路 にょうろ NIỆU LỘ Đƣờng tiết niệu . 

 

 

絡 
LẠC 

 

4. 絡    lạc    liên lạc    raku 

 

Mối quan hệ giữa ngƣời với ngƣời nhƣ sợi dây vậy, 

luôn cần sự liên lạc 

訓: から.む,  から.

まる 

音: ラク 

 

 

1 絡み からみ LẠC Sự kết nối; sự vƣớng mắc; sự liên can; mối 

quan hệ; liên quan; có liên quan 

2 絡む からむ LẠC cãi cọ 

3 交絡  GIAO LẠC mối quan hệ (tình cảm 

4 絡まり からまり LẠC sự làm vƣớng mắc 

5 絡める からめる LẠC sự bắt giữ 

6 籠絡  LUNG LẠC sự dụ dỗ 

7 聯絡 れんらく LIÊN LẠC sự chạm 

8 脈絡 みゃくらく MẠCH LẠC sự mạch lạc; sự lôgic 

9 連絡 れんらく LIÊN LẠC sự liên lạc; sự trao đổi thông tin 

10 絡繰り  LẠC SÀO máy móc 

11 絡み付く からみつく LẠC PHÓ ăn sâu bén rễ; gắn chặt 

12 絡み合う からみあう LẠC HỢP bị vƣớng vào; bị mắc vào; gắn 

chặt 

 

 



4 

 

拠 
CỨ 

 

5. 拠    cứ    căn cứ, chiếm cứ    kyo, ko 

 

Căn cứ vào cách anh ấy cầm cái bàn và đi bình thản 

chứng tỏ là ngƣời khỏe mạnh 

訓: よ.る 

音: キョ,  コ 

 

 

1 拠る よる CỨ bởi vì; do; theo nhƣ; căn cứ vào 

2 依拠 いきょ Y CỨ sự phụ thuộc 

3 典拠 てんきょ ĐIỂN CỨ bài luận; sách 

4 拠出 きょしゅつ CỨ XUẤT sự tặng 

5 占拠 せんきょ CHIÊM CỨ chiếm lấy . 

6 原拠 げんきょ NGUYÊN CỨ /'beisi:z/ 

7 拠守 よりどころもり CỨ THỦ (từ Mỹ 

8 憑拠  BẰNG CỨ sự nguyền rủa 

9 拠所 よりどころ CỨ SỞ mặt đất 

10 本拠 ほんきょ BỔN CỨ đồn 

11 根拠 こんきょ CĂN CỨ căn cứ 

12 準拠 じゅんきょ CHUẨN CỨ căn cứ; cơ sở . 

13 拠点 きょてん CỨ ĐIỂM cứ điểm 

14 証拠 しょうこ CHỨNG CỨ bằng cớ 

 

 

処 
XỬ 

 

6. 処    xử, xứ    cƣ xử, xử trí, xử lí; nơi 

chỗ    sho 

 

Mang kẻ trộm bàn ra xử lý 

訓: とこ

ろ,   こ,  お.る 

音: ショ 

 

 

1 処世 しょせい XỨ THẾ hạnh kiểm 

2 何処 どこ HÀ XỨ ở đâu; ở chỗ nào . 

3 其処  KÌ XỨ ở đó 

4 出処 しゅっしょ XUẤT XỨ nơi sinh; sinh quán 

5 処分 しょぶん XỨ PHÂN sự giải quyết; sự bỏ đi; sự phạt; sự tống 

khứ đi; sự trừng phạt . 

6 処刑 しょけい XỨ HÌNH sự hành hình; sự thi hành . 

7 区処 くしょ KHU XỨ sự chia ra 

8 善処 ぜんしょ THIỆN XỨ ngƣời viết chữ đẹp 

9 処女 しょじょ XỨ NỮ nƣơng tử 

10 対処 たいしょ ĐỐI XỨ sự đối xử . 

11 彼処 あそこ BỈ XỨ mức độ ấy; mức ấy 

12 処断 しょだん XỨ ĐOẠN sự xét xử 
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13 処方 しょほう XỨ PHƢƠNG phƣơng thuốc . 

 

 

転 
CHUYỂN 

 

7. 転    chuyển    chuyển động    ten 

 

Chiếc ô-tô chuyển động, bụi bốc lên mịt mù 

訓: ころ.がる,  こ

ろ.げる,  ころ.が

す,  ころ.ぶ,  まろ.

ぶ,  うたた,  うつ.

る,  くる.めく 

音: テン 

 

 

1 転ぶ ころぶ CHUYỂN bị ngã xuống; bị ngã lộn nhào; bị đổ; 

chuyển biên; bị vấp ngã 

2 一転 いってん NHẤT CHUYỂN sự quay; vòng quay 

3 転任 てんにん CHUYỂN NHÂM sự chuyển vị trí công tác; chuyển 

nhiệm vụ 

4 転位 てんい CHUYỂN VỊ sự chuyển vị; sự sắp xếp lại 

5 転倒 てんとう CHUYỂN ĐẢO sự rơi xuống 

6 転借 てんしゃく CHUYỂN TÁ sự thuê lại 

7 転入 てんにゅう CHUYỂN NHẬP chuyển đến (nhà mới) 

8 円転 えんてん VIÊN CHUYỂN cầu 

9 転写 てんしゃ CHUYỂN TẢ Sao chép lại 

 

 

輪 
LUÂN 

 

8. 輪    luân    bánh xe, luân hồi    rin 

 

Cái xe chở bánh xe lại bị hỏng trục rơi bánh 

訓: わ 

音: リン 

 

 

1 輪 わ LUÂN bánh xe 

2 一輪 いちりん NHẤT LUÂN bánh 

3 二輪 にりん NHỊ LUÂN hai bánh xe; hai cánh hoa 

4 五輪 ごりん NGŨ LUÂN 5 vòng biểu tƣợng của Olympic . 

5 輪作 りんさく LUÂN TÁC luân tác . 

6 光輪 こうりん QUANG LUÂN quầng (mặt trăng 

7 内輪 うちわ NỘI LUÂN vừa phải; phải chăng 

8 半輪 はんりん BÁN LUÂN hình bán nguyệt 
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載 
TẢI 

 

9. 載    tải    đăng tải    sai 

 

Trên báo đăng tải cách  trồng cây 

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 

 

 

追 
TRUY 

 

10. 追    truy    truy lùng, truy nã, truy 

cầu    tsui 

 

Truy nã kẻ quay mông vào thủ tƣớng 

訓: お.う 

音: ツイ 

 

 

1 追う おう TRUY bận rộn; nợ ngập đầu ngập cổ 

2 追伸 ついしん TRUY THÂN tái bút 

3 追儺 ついな TRUY NA Sự đuổi tà ma . 

4 追刊 ついかん TRUY KHAN sự phát hành thêm . 

5 追加 ついか TRUY GIA sự thêm vào 

6 追及 ついきゅう TRUY CẬP sự điều tra 

7 追号 ついごう TRUY HÀO tên hiệu phong cho ngƣời đã mất . 

8 追尾 ついび TRUY VĨ sự truy đuổi 

9 追弔 ついちょう TRUY ĐIẾU sự thƣơng tiếc; sự tiếc thƣơng . 

10 追従 ついしょう TRUY TÙNG Lời nịnh hót; thói a dua 

11 追徴 ついちょう TRUY TRƢNG sự đau buồn 

12 急追 きゅうつい CẤP TRUY có góc 
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逆 
NGHỊCH 

 

11. 逆    nghịch    phản nghịch    gyaku 

 

Những kẻ phản nghịch chạy trốn sẽ chịu hình phạt 

treo ngƣợc đến chết 

訓: さか,  さか.

さ,  さか.らう 

音: ギャク,  ゲキ 

 

 

1 逆 ぎゃく NGHỊCH kình địch 

2 逆さ さかさ NGHỊCH ngƣợc; sự ngƣợc lại; sự đảo lộn 

3 逆に ぎゃくに NGHỊCH ngƣợc lại 

4 逆上 ぎゃくじょう NGHỊCH THƢỢNG sự điên cuồng 

5 逆光 ぎゃっこう NGHỊCH QUANG đối địch 

6 逆児 さかご NGHỊCH NHI sự đẻ ngƣợc (chân hoặc mông đứa bé ra 

trƣớc 

7 反逆 はんぎゃく PHẢN NGHỊCH bội nghịch 

8 叛逆 はんぎゃく BẠN NGHỊCH bạn nghịch 

9 可逆 かぎゃく KHẢ NGHỊCH phải trả lại 

10 吃逆 しゃっくり CẬT NGHỊCH sự nấc . 

11 逆境 ぎゃっきょう NGHỊCH CẢNH nghịch cảnh; cảnh túng 

quẫn 

12 大逆 たいぎゃく ĐẠI NGHỊCH đại nghịch . 

13 逆子 さかご NGHỊCH TỬ ngôi ngƣợc . 

 

 

兆
TRIỆU 

 

12. 兆    triệu    triệu chứng, triệu triệu (.. 

mũ ..)    choo 

 

Những ngƣời tâm thần có triệu chứng là chạy nhảy 

lung tung 

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 吉兆 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 
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11 衰兆  SUY TRIỆU chim ở nƣớc (mòng két 

12 不吉の兆有り ふきつのちょうあり BẤT CÁT TRIỆU HỮU

 có triệu chứng ốm . 

 

 

辺 
BIÊN 

 

13. 辺    biên    biên, biên giới    hen 

 

Biên giới xảy ra nạn binh đao, mọi ngƣời chạy tán 

loạn 

訓: あた.り,  ほと.

り,   べ 

音: ヘン 

 

 

1 辺 へん BIÊN cạnh (hình học) 

2 辺り あたり BIÊN gần; vùng lân cận; hàng xóm; vùng 

3 上辺 うわべ THƢỢNG BIÊN có vẻ 

4 偏辺 へんあたり THIÊN BIÊN góc (tƣờng 

5 側辺 がわあたり TRẮC BIÊN góc (tƣờng 

6 周辺 しゅうへん CHU BIÊN vùng xung quanh . 

7 辺地 へんち BIÊN ĐỊA vùng xa xôi hẻo lánh; nơi khỉ ho cò 

gáy . 

 

 

退 
THOÁI 

 

14. 退    thoái    triệt thoái, thoái lui    tai 

 

Vận động viên sắp về đến đích mà lại thoái lui, mọi 

ngƣời đều há hốc mồm bất ngờ 

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 
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免 
MIỄN  

15. 免    miễn    miễn tội    men 

 

Dân đen quỳ xuống xin miễn tội 

 

訓: まぬか.れ

る,  まぬが.れる 

音: メン 

 

 

1 免 めん MIỄN sự giải tán 

2 ご免 ごめん MIỄN Xin hãy tha thứ!; Xin lỗi! 

3 任免 にんめん NHÂM MIỄN Sự bổ nhiệm và miễn nhiệm . 

4 全免 ぜんめん TOÀN MIỄN khoảng đất trƣớc nhà 

5 免囚 めんしゅう MIỄN TÙ sự ra tù; cựu tù nhân . 

6 免官 めんかん MIỄN QUAN sự giải tán 

7 免役 めんえき MIỄN DỊCH sự miễn 

8 御免 ごめん NGỰ MIỄN xin lỗi . 

9 免じる めんじる MIỄN giải tán (đám đông tụ tập 

10 免ずる めんずる MIỄN miễn 

11 免れる まぬかれる MIỄN đƣợc miễn 

12 放免 ほうめん PHÓNG MIỄN sự giải thoát 

13 減免 げんめん GIẢM MIỄN sự miễn giảm; miễn giảm 

 

 

逃 
ĐÀO  

16. 逃    đào    đào tẩu    too 

 

Những kẻ đào tẩu chạy toán loạn khắp nơi 

訓: に.げる,  に.が

す,  のが.す,  のが.

れる 

音: トウ 

 

 

1 逃げ にげ ĐÀO Sự bỏ trốn; sự bỏ chạy . 

2 逃す のがす ĐÀO bỏ lỡ 

3 逃亡 とうぼう ĐÀO VONG sự chạy trốn; sự bỏ chạy 

4 逃がす にがす ĐÀO để mất; để tuột mất 

5 逃げる にげる ĐÀO bôn ba 

6 逃れる のがれる ĐÀO trốn chạy 

7 逃散 ちょうさん ĐÀO TÁN sự chạy trốn 

8 逃腰 にげごし ĐÀO YÊU Lúc nào cũng muốn né tránh; lúc nào 

cũng muốn lảng tránh . 

9 逃げ口 にげぐち ĐÀO KHẨU cửa thoát hiểm; lý do lý trấu; lý 

do thoái thác . 

10 逃げ場 にげば ĐÀO TRÀNG Nơi ẩn náu; nơi lánh nạn . 

11 逃走 とうそう ĐÀO TẨU sự đào tẩu; sự bỏ trốn . 

12 逃道 にげみち ĐÀO ĐẠO Con đƣờng trốn chạy; lối thoát . 

13 逃避 とうひ ĐÀO TỊ lẩn tránh; né tránh 
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迫 
BÁCH 

 

17. 迫    bách    áp bách, bức bách    haku 

 

Những con ngƣời bị áp bách đã đứng lên đi theo con 

đƣờng khai sang của Đảng 

訓: せま.る 

音: ハク 

 

 

1 迫る せまる BÁCH cƣỡng bức; giục; thúc giục 

2 切迫 せっぱく THIẾT BÁCH sự sắp xảy ra; sự đang đe dọa; sự khẩn 

cấp; sự cấp bách . 

3 迫力 はくりょく BÁCH LỰC sức lôi cuốn; sức quyến rũ . 

4 圧迫 あっぱく ÁP BÁCH sự áp bức; sự áp chế; sức ép; áp lực 

5 迫害 はくがい BÁCH HẠI sự khủng bố . 

6 強迫 きょうはく CƢỜNG BÁCH hấp dẫn 

7 急迫 きゅうはく CẤP BÁCH sự gấp rút 

8 迫持 せりもち BÁCH TRÌ khung tò vò 

9 気迫 きはく KHÍ BÁCH tinh thần 

10 迫真 はくしん BÁCH CHÂN sự thực 

11 窮迫 きゅうはく CÙNG BÁCH cảnh khốn cùng; cảnh cùng khốn; cảnh 

túng quẫn; cảnh gieo neo 

12 緊迫 きんぱく KHẨN BÁCH bức bách 

13 肉迫 にくはく NHỤC BÁCH sự tiến đến gần (kẻ thù); sự uy hiếp (kẻ 

thù) . 

 

 

速 
TỐC 

 

18. 速    tốc    tốc độ, tăng tốc    soku 

 

Tăng tốc chạy trên đƣờng để mang thuốc kịp về cho 

mẹ 

訓: はや.い,  は

や ,  はや.める,  す

み.やか 

音: ソク 

 

 

1 速い はやい TỐC chóng 

2 速く はやく TỐC mau lẹ 

3 速さ はやさ TỐC sự nhanh chóng; sự mau lẹ 

4 中速 ちゅうそく TRUNG TỐC bánh răng giữa . 

5 低速 ていそく ĐÊ TỐC bánh răng số thấp . 

6 光速 こうそく QUANG TỐC tốc độ ánh sáng 

7 全速 ぜんそく TOÀN TỐC bệnh hen 

8 速写 そくしゃ TỐC TẢ ảnh chụp nhanh 
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9 速力 そくりょく TỐC LỰC tốc lực; tốc độ 

10 加速 かそく GIA TỐC sự gia tốc; sự làm nhanh thêm 

 

 

途 
ĐỒ 

 

19. 途    đồ    tiền đồ    to 

 

Bỏ việc đồng áng quê nhà,  

đi lên thành phố dựng xây tiền đồ 

訓: みち 

音: ト 

 

 

1 途 と ĐỒ đƣờng 

2 一途 いっと NHẤT ĐỒ toàn tâm toàn ý; một lòng một dạ; hết 

lòng 

3 途上 とじょう ĐỒ THƢỢNG sự đang trên đƣờng; sự nửa đƣờng 

4 世途 よと THẾ ĐỒ học trò 

5 中途 ちゅうと TRUNG ĐỒ giữa chừng 

6 途中 とちゅう ĐỒ TRUNG dọc đƣờng 

7 使途 しと SỬ ĐỒ tông đồ (của Giê 

8 先途 せんど TIÊN ĐỒ sự chết; cái chết 

9 冥途 めいど MINH ĐỒ sự sáng ngời; sự rực rỡ 

10 別途 べっと BIỆT ĐỒ đặc biệt 

11 前途 ぜんと TIỀN ĐỒ tiền đồ 

12 半途 はんと BÁN ĐỒ nằm ở giữa với hai khoảng cách bằng 

nhau; nửa đƣờng; nửa chừng 

13 帰途 きと QUY ĐỒ trên đƣờng về; giữa đƣờng; trên chặng về 

 

 

余 
DƯ 

 

20. 余    dƣ    thặng dƣ, dƣ dật    yo 

 

Ngƣời nông dân làm việc chăm chỉ, nên cũng dƣ dật 

đƣợc một ít 

訓: あま.る,  あま.

り,  あま.す,  あん

ま.り 

音: ヨ 

 

 

1 余 よ DƢ trên; ở trên 

2 余す あます DƢ để dành; tiết kiệm; còn dƣ 

3 余り あんまり DƢ không mấy; ít; thừa 

4 余り あまり DƢ không mấy; ít; thừa 

5 余る あまる DƢ bị bỏ lại; dƣ thừa 

6 余世 よせい DƢ THẾ động lƣợng 
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7 余人 よにん DƢ NHÂN đại từ 

8 余光 よこう DƢ QUANG ánh hồng ban chiếu 

9 余分 よぶん DƢ PHÂN phần thừa; phần thêm 

 

 

巡 
TUẦN 

 

21. 巡    tuần    tuần tra    jun 

 

Những cảnh sát tuần tra dọc theo bờ sông tìm hung 

thủ 

訓: めぐ.る,  めぐ.

り 

音: ジュン 

 

 

1 巡る めぐる TUẦN đi quanh; dạo quanh 

2 一巡 いちじゅん NHẤT TUẦN sự đập; tiếng đập 

3 巡回 じゅんかい TUẦN HỒI đi tuần tiễu; đi vòng quanh . 

4 お巡り おまわり TUẦN cảnh sát 

5 巡らす めぐらす TUẦN vây quanh 

6 巡査 じゅんさ TUẦN TRA cảnh sát tuần tiễu 

7 巡業 じゅんぎょう TUẦN NGHIỆP biểu diễn lƣu động . 

8 巡歴 じゅんれき TUẦN LỊCH cuộc đi 

 

 

迷 
MÊ 

 

22. 迷    mê    mê hoặc, mê đắm    mei 

 

Rơi vào mê cùng 8 hƣớng không biết đi đƣờng nào 

訓: まよ.う 

音: メイ 

 

 

1 迷い まよい MÊ hesitance 

2 迷う まよう MÊ bị lúng túng; không hiểu 

3 低迷 ていめい ĐÊ MÊ sự mờ mịt 

4 迷信 めいしん MÊ TÍN dị đoan 

5 迷夢 めいむ MÊ MỘNG ảo tƣởng 

6 迷妄 めいもう MÊ VỌNG ảo tƣởng; ảo giác . 

7 迷子 まいご MÊ TỬ đứa trẻ bị lạc . 

8 迷宮 めいきゅう MÊ CUNG mê cung . 

9 迷彩 めいさい MÊ THẢI sự ngụy trang . 

10 さ迷う さまよう MÊ đi chơi rong; đi lang thang 

11 迷惑 めいわく MÊ HOẶC phiền 

12 迷わす まよわす MÊ sự bối rối 
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13 昏迷 こんめい HÔN MÊ tình trạng u mê 

14 混迷 こんめい HỖN MÊ sự hôn mê . 

15 迷答  MÊ ĐÁP lầm lỗi; sự sai lầm ngớ ngẩn 

 

 

占 
CHIÊM, 

CHIẾM  

23. 占    chiêm, chiếm    chiếm cứ    sen 

 

Chiếm chỗ đẹp nhất chợ để bán cam 

訓: し.める,  うら

な.う 

音: セン 

 

 

1 占い うらない CHIÊM việc tiên đoán vận mệnh; sự bói toán . 

2 占う うらなう CHIÊM chiêm nghiệm 

3 占む うらないむ CHIÊM chiếm 

4 卜占 ぼくうらない BẶC CHIÊM thuật xem điềm mà bói 

5 占卜 うらないぼく CHIÊM BẶC sự đoán 

6 占取 うらないと CHIÊM THỦ mối bận tâm 

7 寡占 かせん QUẢ CHIÊM sự lũng đoạn; sự độc chiếm 

8 占師 うらないし CHIÊM SƢ ngƣời đoán 

9 占めた しめた CHIÊM bình yên vô sự; khoẻ mạnh 

10 占める しめる CHIÊM bao gồm 

11 占拠 せんきょ CHIÊM CỨ chiếm lấy . 

 

 

床 
SÀNG 

 

24. 床    sàng    giƣờng    shoo 

 

Chặt cái cây đầu nhà, mang vào đóng giƣờng 

訓: とこ,  ゆか 

音: ショウ 

 

 

1 床 とこ SÀNG giƣờng 

2 床 ゆか SÀNG nền nhà 

3 寝床 ねどこ TẨM SÀNG giƣờng 

4 就床 しゅうしょう TỰU SÀNG nằm liệt giƣờng 

5 床屋 とこや SÀNG ỐC hiệu cắt tóc 

6 川床 かわどこ XUYÊN SÀNG đáy sông 

7 床しい ゆかしい SÀNG đáng phục 

8 床板 ゆかいた SÀNG BẢN tấm lát sàn 

 

 



14 

 

庁
SẢNH 

 

25. 庁    sảnh    đại sảnh    choo 

 

Trƣớc đại sảnh có cột thông báo tuyển ngƣời 

訓: やくしょ 

音: チョウ,  テイ 

 

 

1 庁 ちょう SẢNH cục 

2 官庁 かんちょう QUAN SẢNH cơ quan chính quyền; bộ ngành; cơ quan 

3 府庁 ふちょう PHỦ SẢNH trụ sở của quận . 

4 県庁 けんちょう HUYỆN SẢNH tòa nhà ủy ban hành chính tỉnh; 

ủy ban hành chính tỉnh; cơ quan tỉnh; ủy ban tỉnh 

5 庁舎 ちょうしゃ SẢNH XÁ Tòa nhà văn phòng chính phủ . 

6 都庁 とちょう ĐÔ SẢNH tòa đô chính 

 

 

丈  
TRƯỢNG 

 

26. 丈    trƣợng    trƣợng    joo 

 

 

Muốn làm trƣợng phu 

Phải năng đu xà 

訓: たけ,  だけ 

音: ジョウ 

 

 

1 丈 たけ TRƢỢNG chiều dài; chiều cao 

2 丈夫 じょうぶ TRƢỢNG PHU sự bền; sự vững chắc; sức bền; 

sự dai sức 

3 方丈 ほうじょう PHƢƠNG TRƢỢNG phƣơng trƣợng . 

4 気丈 きじょう KHÍ TRƢỢNG kiên cƣờng; cứng rắn 

5 背丈 せたけ BỐI TRƢỢNG chiều cao cơ thể 

6 丈夫な じょうぶな TRƢỢNG PHU bền 

 

 

与   
DỮ, DỰ 

 

27. 与    dữ, dự    cấp dữ, tham dự    yo 

 

Những ngƣời tham dự đều đƣợc cho ngồi chờ 
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訓: あた.える,  あ

ずか.る,  くみ.す

る,  ともに 

音: ヨ 

 

 

1 与え あたえ DỮ sự ban cho 

2 付与 ふよ PHÓ DỮ sự cho 

3 与件 よけん DỮ KIỆN định đề 

4 供与 きょうよ CUNG DỮ sự cung ứng; sự cung cấp; cung ứng; 

cung cấp; cấp 

5 与党 よとう DỮ ĐẢNG Đảng cầm quyền 

6 分与 ぶんよ PHÂN DỮ sự phân bổ 

7 参与 さんよ THAM DỮ sự tham gia 

8 与国 よこく DỮ QUỐC hòn bi 

9 与圧  DỮ ÁP sự gây sức ép 

10 天与 てんよ THIÊN DỮ Của trời cho; của thiên phú; quà của 

Thƣợng đế 

11 与太 よた DỮ THÁI lời nói vô lý 

 

 

並 
TỊNH, 

TINH 
 

28. 並    tịnh    xếp hàng    hei 

 

Văn hóa xếp hàng 

Ngƣời trƣớc xong việc 

Ngƣời sau tịnh tiến 

 

訓: な.み,  な

み,  なら.べる,  な

ら.ぶ,  なら.びに 

音: ヘイ,  ホウ 

 

 

1 並 なみ TỊNH bình thƣờng; phổ thông 

2 並々 なみなみ TỊNH Bình thƣờng . 

3 並び ならび TỊNH sự xếp; sự đặt; sự bày; sự bài trí; sự bày đặt 

4 並ぶ ならぶ TỊNH đƣợc xếp; đƣợc bài trí 

5 並み なみ TỊNH giống 

6 並並 なみなみ TỊNH TỊNH Bình thƣờng; trung bình 

7 人並 ひとなみ NHÂN TỊNH thƣờng 

8 並列 へいれつ TỊNH LIỆT sự song song; sự sóng đôi 

9 並存 へいそん TỊNH TỒN sự chung sống 

10 並幅 なみはば TỊNH PHÖC Loại vải có khổ rộng trung bình (khoảng 

36 cm) 

11 並びに ならびに TỊNH và; cũng nhƣ 

12 並めて なみめて TỊNH tất cả 

13 並んで ならんで TỊNH bang 
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久  
CỬU 

 

29. 久    cửu    lâu, vĩnh cửu    kyuu, ku 

 

 

Rảnh rỗi ngồi vắt chân chữ ngũ 

Nghĩ về sự vĩnh cửu ngàn thu 

訓: ひさ.しい 

音: キュウ,  ク 

 

1 恒久 こうきゅう HẰNG CỬU sự vĩnh cửu; cái không thay đổi; sự vĩnh 

viễn 

2 久しい ひさしい CỬU đã lâu; đã bao lâu nay 

3 悠久 ゆうきゅう DU CỬU mãi mãi; vĩnh viễn; vĩnh cửu 

4 持久 じきゅう TRÌ CỬU bền 

5 久方 ひさかた CỬU PHƢƠNG trời 

6 永久 えいきゅう VĨNH CỬU sự vĩnh cửu; sự mãi mãi; cái vĩnh cửu 

7 耐久 たいきゅう NẠI CỬU sự chịu đựng 

8 久遠 くおん CỬU VIỄN sự bất diệt; sự tồn tại mãi mãi; sự vĩnh 

viễn 

 

 

乳 
NHŨ 

 

30. 乳    nhũ    nhũ mẫu    nyuu 

 

Nhũ mẫu là ngƣời đem sữa của bản thân cho con 

ngƣời khác bú 

訓: ちち,  ち 

音: ニュウ 

 

1 乳 ちち NHŨ nhũ 

2 乳価 にゅうか NHŨ GIÁ thể sữa 

3 乳児 にゅうじ NHŨ NHI con mọn 

4 凝乳 こごちち NGƢNG NHŨ sữa đông 

5 初乳 はつちち SƠ NHŨ sữa non 

6 乳剤 にゅうざい NHŨ TỄ Chất nhũ tƣơng . 

7 乳化 にゅうか NHŨ HÓA sự nhũ hóa . 

8 吐乳 とにゅう THỔ NHŨ việc trớ sữa (trẻ em) 

9 哺乳 ほにゅう BỘ NHŨ sự sinh sữa 

10 外乳 そとちち NGOẠI NHŨ ngoại nhũ 

11 微乳 びにゅう VI NHŨ bộ ngực nhỏ . 

12 乳ガン ちちがん NHŨ ung thƣ vú . 

13 乳房 にゅうぼう NHŨ PHÕNG Vú . 
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乾 
CAN 

 

31. 乾    can    khô    kan 

 

Trời nắng to, đổ mồ hôi nhiều khiến ngƣời lao động 

kêu than 

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 

 

 

争 
TRANH 

 

32. 争    tranh    đấu tranh, chiến tranh, 

tranh luận, cạnh tranh    soo 

 

Dân chúng bị áp bức bóc lột đã cầm dao đứng lên 

đấu tranh 

訓: あらそ.う,  い

か.でか 

音: ソウ 

 

1 争い あらそい TRANH sự tranh giành; sự đua tranh; sự đánh 

nhau; mâu thuẫn; chiến tranh; cuộc chiến; xung đột; tranh chấp 

2 争う あらそう TRANH gây gổ 

3 争で  TRANH thế nào 

4 係争 けいそう HỆ TRANH sự tranh cãi; sự tranh chấp 

5 党争 とうそう ĐẢNG TRANH Đảng phái; bè cánh . 

6 内争 ないそう NỘI TRANH Sự xung đột nội bộ; sự xung đột bên 

trong . 

7 争奪 そうだつ TRANH ĐOẠT cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; 

sự đấu tranh 

8 戦争 せんそう CHIẾN TRANH chiến đấu 

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

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

10 争点 そうてん TRANH ĐIỂM vấn đề tranh cãi; điểm tranh cãi 

11 競争 きょうそう CẠNH TRANH sự cạnh tranh; cạnh tranh; thi 

đua 

12 紛争 ふんそう PHÂN TRANH cuộc tranh chấp; sự phân tranh 
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互  
HỖ 

 

33. 互    hỗ    tƣơng hỗ    go 

 

2 bên quyết định bắt tay tƣơng hỗ, giúp đỡ lẫn nhau 

訓: たが.い,  かた

み.に 

音: ゴ 

 

1 互い たがい HỖ cả hai bên; song phƣơng . 

2 互に かたみに HỖ lẫn nhau 

3 交互 こうご GIAO HỖ sự tƣơng tác lẫn nhau; hỗ trợ 

4 互助 ごじょ HỖ TRỢ sự hợp tác với nhau; sự giúp đỡ lẫn nhau 

5 双互  SONG HỖ lẫn nhau 

6 互市 ごし HỖ THỊ nghề 

7 互恵 ごけい HỖ HUỆ sự tƣơng trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia; 

việc giành cho nhau những đặc quyền 

8 お互い おたがい HỖ của nhau; lẫn nhau; với nhau 

9 互いに たがいに HỖ cùng nhau; lẫn nhau; với nhau . 

10 互換 ごかん HỖ HOÁN có thể thay cho nhau 

11 相互 そうご TƢƠNG HỖ sự tƣơng hỗ lẫn nhau; sự qua lại 

12 互角 ごかく HỖ GIÁC tính bằng 

13 互譲 ごじょう HỖ NHƢỢNG sự nhƣợng bộ nhau; sự nhƣờng 

nhau; nhƣợng bộ; nhƣờng nhau; nhƣờng nhịn; thỏa hiệp; hòa giải 

14 御互い ごたがい NGỰ HỖ lẫn nhau 

 

 

仏 
PHẬT 

 

34. 仏    phật    phật giáo    butsu 

 

Cho dù ma quỷ xung quanh,  

Đƣờng Tăng nhà phật khoanh chân ngồi thiền 

訓: ほとけ 

音: ブツ,  フツ 

 

1 仏 ぶつ PHẬT Phật thích ca; đạo phật 

2 仏 ほとけ PHẬT con ngƣời nhân từ 

3 仏事 ぶつじ PHẬT SỰ phật sự . 

4 仏像 ぶつぞう PHẬT TƢỢNG tƣợng phật 

5 仏僧 ぶっそう PHẬT TĂNG nhà sƣ; tăng lữ . 

6 仏具 ぶつぐ PHẬT CỤ phật cụ . 

7 仏典 ぶってん PHẬT ĐIỂN phật kinh . 

8 仏力 ぶつりき PHẬT LỰC phật lực . 

9 单仏 なんふつ NAM PHẬT Miền Nam nƣớc Pháp . 
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仕 
SĨ  

35. 仕    sĩ    làm việc    shi, ji 

 

Tƣớng áo trắng chỉ đạo binh sĩ áo đen 

訓: つか.える 

音: シ,  ジ 

 

1 仕 つかまつ SĨ văn phòng 

2 仕る つかまつる SĨ (thể dục 

3 仕上 しあが SĨ THƢỢNG giới hạn 

4 中仕 なかし TRUNG SĨ Thợ khuân vác; thợ bốc xếp . 

5 仕事 しごと SĨ SỰ công việc; việc làm . 

6 仲仕 なかし TRỌNG SĨ Thợ khuân vác; thợ bốc xếp . 

7 仕儀 しぎ SĨ NGHI vị trí 

8 出仕 しゅっし XUẤT SĨ sự dự 

9 仕口 つかまつくち SĨ KHẨU phƣơng pháp 

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

11 仕形 しかた SĨ HÌNH đƣờng 

12 仕える つかえる SĨ phụng sự; phục vụ 

13 仕手 して SĨ THỦ vai chính; ngƣời giữ vai trò chủ đạo . 

 

 

仙 
TIÊN 

 

36. 仙    tiên    thần tiên    sen 

 

Thần tiên sống ở trên núi 

訓: 

音: セン,  セント 

 

1 仙 せん TIÊN tiên nhân 

2 仙人 せんにん TIÊN NHÂN tiên nhân . 

3 仙境 せんきょう TIÊN CẢNH tiên cảnh . 

4 仙女 やまとおんな TIÊN NỮ tiên cô . 

5 仙女 せんにゅ TIÊN NỮ tiên nữ 

6 水仙 すいせん THỦY TIÊN hoa thủy tiên 

7 仙界 せんかい TIÊN GIỚI vòng 

8 神仙 しんせん THẦN TIÊN thần tiên . 

9 仙薬 せんやく TIÊN DƢỢC thuốc tiên . 

10 仙術 せんじゅつ TIÊN THUẬT ma thuật 
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以 
DĨ 

 

37. 以    dĩ    dĩ tiền, dĩ vãng    I CX 

 

 

訓: もっ.て 

音: イ 

 

1 以て もって DĨ có; lấy để làm; bằng 

2 以上 いじょう DĨ THƢỢNG hơn; nhiều hơn; cao hơn; trên 

3 以下 いか DĨ HẠ dƣới đây; sau đây 

4 以内 いない DĨ NỘI trong vòng 

5 以前 いぜん DĨ TIỀN cách đây 

6 以外 いがい DĨ NGOẠI ngoài ra; ngoài; trừ 

7 以往 いおう DĨ VÃNG sau đây 

8 以後 いご DĨ HẬU sau đó; từ sau đó; từ sau khi 

9 所以 ゆえん SỞ DĨ lý do 

10 以来 いらい DĨ LAI kể từ đó; từ đó; sau đó 

11 以東 いとう DĨ ĐÔNG sự không ƣa 

12 今以て  KIM DĨ im 

13 前以て  TIỀN DĨ sẵn sàng trƣớc 

 

 

仲 
TRỌNG 

 

38. 仲    trọng    trọng tài    chuu 

 

 

Trọng nhân là ngƣời đứng giữa làm mối cho 2 bên 

訓: なか 

音: チュウ 

 

1 仲 なか TRỌNG quan hệ 

2 不仲 ふなか BẤT TRỌNG sự bất hoà; mối bất hoà 

3 仲人 ちゅうにん TRỌNG NHÂN ngƣời trung gian; ngƣời môi giới 

4 仲人 なこうど TRỌNG NHÂN ngƣời làm mối . 

5 仲介 ちゅうかい TRỌNG GIỚI môi giới 

6 仲仕 なかし TRỌNG SĨ Thợ khuân vác; thợ bốc xếp . 

7 伯仲 はくちゅう BÁ TRỌNG sự ngang bằng; sự sánh kịp; sự bì kịp . 

8 仲保 ちゅうほ TRỌNG BẢO Sự điều đình; sự can thiệp . 

9 仲値 なかね TRỌNG TRỊ giá trung bình . 

10 仲冬 ちゅうとう TRỌNG ĐÔNG giữa Đông . 

11 仲夏 ちゅうか TRỌNG HẠ giữa mùa hè 

12 仲好 なかよし TRỌNG HẢO Sự thân tình; bạn đồng phòng . 

13 仲居 なかい TRỌNG CƢ Cô hầu bàn . 
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休 
HƯU 

 

39. 休    hƣu    hƣu trí, hƣu nhàn    kyuu 

 

Những ngƣời già về hƣu thƣờng đi chụp phong cảnh 

làm niềm vui 

訓: やす.む,  やす.

まる,  やす.める 

音: キュウ 

 

1 休 きゅう HƢU sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi; giấc ngủ 

2 休み やすみ HƢU nghỉ; vắng mặt 

3 休む やすむ HƢU nghỉ ngơi 

4 休会 きゅうかい HƢU HỘI sự hoãn lại 

5 休刊 きゅうかん HƢU KHAN số cũ 

6 半休 はんきゅう BÁN HƢU ngày lễ nghỉ nửa ngày 

7 休場 きゅうじょう HƢU TRÀNG đỉnh đồi 

8 休学 きゅうがく HƢU HỌC sự nghỉ học 

9 定休 ていきゅう ĐỊNH HƢU ngày nghỉ đƣợc quy định 

10 帰休 ききゅう QUY HƢU phép nghỉ 

 

 

位 
VỊ 

 

40. 位    vị    vị trí, tƣớc vị, đơn vị    I 

 

Tƣớc vị thấp hơn thì phải ngả mình cúi chào 

訓: くらい,  ぐらい 

音: イ 

 

1 位 くらい VỊ khoảng; chừng; cỡ độ; xấp xỉ; mức 

2 上位 じょうい THƢỢNG VỊ lớp trên; vị trí cao 

3 下位 かい HẠ VỊ phụ 

4 中位 ちゅうい TRUNG VỊ ngƣời trung gian 

5 乾位 いぬいい KIỀN VỊ miền tây bắc 

6 二位 にい NHỊ VỊ Vị trí thứ 2 . 

7 代位 だいい ĐẠI VỊ sự thế 

8 低位 ていい ĐÊ VỊ vị trí thấp; địa vị thấp; mức thấp 

9 体位 たいい THỂ VỊ cơ thể vóc ngƣời 

10 僭位  TIẾM VỊ sợi 
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低 
ĐÊ 

 

41. 低    đê    thấp, đê hèn, đê tiện    tei 

 

Cô gái bên đƣờng vì sao ngồi khóc 

 

Có chồng đê tiện chả khóc thì sao 

訓: ひく.い,  ひく.

める,  ひく.まる 

音: テイ 

 

1 低い ひくい ĐÊ lè tè 

2 低く ひくく ĐÊ làm yếu 

3 低下 ていか ĐÊ HẠ sự giảm; sự kém đi; sự suy giảm 

4 中低 なかびく TRUNG ĐÊ lõm 

5 低位 ていい ĐÊ VỊ vị trí thấp; địa vị thấp; mức thấp 

6 低価 ていか ĐÊ GIÁ giá thấp 

7 低俗 ていぞく ĐÊ TỤC sự thô tục 

8 低利 ていり ĐÊ LỢI lãi thấp 

9 低务 ていれつ ĐÊ LIỆT vị trí ở dƣới 

10 低吟 ていぎん ĐÊ NGÂM humbug 

11 低唱 ていしょう ĐÊ XƢỚNG humbug 

12 低回 ていかい ĐÊ HỒI kéo dài 

13 低地 ていち ĐÊ ĐỊA đất thấp 

14 低声 ていせい ĐÊ THANH giọng thấp . 

 

 

促 
XÖC 

 

42. 促    xúc    xúc tiến    soku 

 

Xúc tiến việc đào tạo con trai  

訓: うなが.す 

音: ソク 

 

1 促す うながす XÖC thúc giục; thúc đẩy; xúc tiến; kích thích; động 

viên; khuyến khích; giục giã; giục; kêu gọi 

2 催促 さいそく THÔI XÖC sự thúc giục; sự giục giã . 

3 促成 そくせい XÖC THÀNH sự thúc đẩy phát triển 

4 督促 とくそく ĐỐC XÖC sự đốc thúc; sự thúc giục 

5 促進 そくしん XÖC TIẾN sự thúc đẩy 

6 催促する さいそく THÔI XÖC thúc giục; giục; giục giã 

7 催促する さいそくする THÔI XÖC bức xúc 

8 催促状 さいそくじょう THÔI XÖC TRẠNG nâu xám 

9 督促する とくそく ĐỐC XÖC đốc thúc; thúc giục 

10 促進剤 そくしんざい XÖC TIẾN TỄ chất làm phản 

ứng hoá học xuất hiện nhanh hơn 
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11 督促状 とくそくじょう ĐỐC XÖC TRẠNG thƣ yêu cầu; thƣ 

nhắc nhở 

12 促進する そくしん XÖC TIẾN thúc đẩy 

 

 

俗 
TỤC 

 

43. 俗    tục    thông tục, tục lệ    zoku 

 

Tục lệ là luôn làm ruộng dƣới núi 

訓: 

音: ゾク 

 

1 俗 ぞく TỤC lóng (tiếng lóng); tục; tầm thƣờng; trần thế; thô tục 

2 俗に ぞくに TỤC thƣờng thƣờng 

3 世俗 せぞく THẾ TỤC trần tục 

4 俗人 ぞくじん TỤC NHÂN phàm phu . 

5 低俗 ていぞく ĐÊ TỤC sự thô tục 

6 俚俗  LÍ TỤC tính thông tục 

7 俗信 ぞくしん TỤC TÍN tục ngữ . 

8 僧俗 そうぞく TĂNG TỤC sự kế tiếp; sự liên tiếp 

9 凡俗 ぼんぞく PHÀM TỤC phàm tục . 

 

 

修    

TU 

 

44. 修    tu    tu sửa, tu chính, tu 

luyện    shuu, shu 

 

Hàng ngày tập tành tu luyện để trở thành cầu thủ 

bóng chày chuyên nghiệp 

訓: おさ.める,  お

さ.まる 

音: シュウ,  シュ 

 

1 修了 しゅうりょう TU LIỄU sự hoàn thành; sự kết thúc (khóa 

học) . 

2 修交 しゅうこう TU GIAO tình hữu nghị 

3 刪修  SAN TU sự xem lại 

4 修史 しゅうし TU SỬ sự làm xong 

5 修士 しゅうし TU SĨ chƣơng trình đào tạo thạc sĩ 

6 修好 しゅうこう TU HẢO tình hữu nghị 

7 学修 がくしゅう HỌC TU sự học tập; sự nghiên cứu 

8 修学 しゅうがく TU HỌC sự học 

9 専修 せんしゅう CHUYÊN TU sự chuyên môn hoá 

10 修得 しゅうとく TU ĐẮC sự học 

11 修復 しゅうふく TU PHỤC sự sửa chữa 

12 必修 ひっしゅう TẤT TU sự cần phải học; cái cần phải sửa . 
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倍 
BỘI 

 

45. 倍    bội    bội thu, bội số    bai 

 

Đứa trẻ đứng trên bục cảm giác cao hơn bội phần bố 

nó 

訓: 

音: バイ 

 

1 倍 ばい BỘI sự gấp đôi . 

2 一倍 いちばい NHẤT BỘI một phần; gấp đôi 

3 三倍 さんばい TAM BỘI ba lần 

4 二倍 にばい NHỊ BỘI gấp đôi 

5 倍加 ばいか BỘI GIA sự gấp đôi . 

6 十倍 じゅうばい THẬP BỘI gấp mƣời 

7 千倍 せんばい THIÊN BỘI độc quyền; vật độc chiếm 

8 倍増 ばいぞう BỘI TĂNG bội tăng 

9 倍する ばい BỘI gấp đôi 

10 倍数 ばいすう BỘI SỔ bội số . 

11 倍率 ばいりつ BỘI SUẤT bội số phóng đại; số lần phóng đại 

 

 

倫 
LUÂN 

 

46. 倫    luân    luân lí    rin 

 

Ngƣời dân đến tòa án đòi lại luân lý 

訓: 

音: リン 

 

1 倫 りん LUÂN bạn 

2 不倫 ふりん BẤT LUÂN bất luân; không còn luân thƣờng đạo lý 

3 乱倫 らんりん LOẠN LUÂN sự trái đạo đức 

4 五倫 ごりん NGŨ LUÂN ngũ luân . 

5 人倫 じんりん NHÂN LUÂN Đạo lý làm ngƣời . 

6 比倫 ひりん BỈ LUÂN ngƣời cùng địa vị xã hội 

7 倫理 りんり LUÂN LÍ đạo nghĩa 

8 破倫 やぶりん PHÁ LUÂN sự trái đạo đức 

9 絶倫 ぜつりん TUYỆT LUÂN sự tuyệt luân; sự vô địch; sự vô 

song 

10 倫理学 りんりがく LUÂN LÍ HỌC luân lý học . 

11 倫理的 りんりてき LUÂN LÍ ĐÍCH đạo đức 
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債 
TRÁI 

 

47. 債    trái    nợ, quốc trái, công trái    sai 

 

Ngƣời nông dân bán trái phiếu, lấy tiền mua cây về 

trồng 

訓: 

音: サイ 

 

1 債 さい TRÁI khoản nợ; khoản vay . 

2 債主 さいぬし TRÁI CHỦ ngƣời chủ nợ 

3 公債 こうさい CÔNG TRÁI chứng khoán nhà nƣớc 

4 内債 ないさい NỘI TRÁI Hối phiếu trong nƣớc 

5 債券 さいけん TRÁI KHOÁN trái phiếu; giấy nợ; phiếu nợ 

6 債務 さいむ TRÁI VỤ nợ 

7 国債 こくさい QUỐC TRÁI chứng khoán nhà nƣớc 

8 外債 がいさい NGOẠI TRÁI Tiền vay nƣớc ngoài; món nợ nƣớc 

ngoài; nợ nƣớc ngoài 

9 債権 さいけん TRÁI QUYỀN sự tin 

10 減債 げんさい GIẢM TRÁI hạ bớt 

11 負債 ふさい PHỤ TRÁI sự mắc nợ; nợ nần 

 

 

償 
THƯỜNG 

 

48. 償    thƣờng    bồi thƣờng    shoo 

 

Lóa mắt vì đƣợc số tiền bồi thƣờng quá lớn 

訓: つぐな.う 

音: ショウ 

 

1 償い つぐない THƢỜNG sự thƣởng 

2 償う つぐなう THƢỜNG bồi thƣờng 

3 代償 だいしょう ĐẠI THƢỜNG sự đền bù; sự bồi thƣờng; vật bồi 

thƣờng 

4 償却 しょうきゃく THƢỜNG KHƢỚC sự trả lại 

5 報償 ほうしょう BÁO THƢỜNG sự bồi thƣờng . 

6 弁償 べんしょう BIỆN THƢỜNG sự bồi thƣờng 

7 有償 ゆうしょう HỮU THƢỜNG sự đền bù 

8 無償 むしょう VÔ THƢỜNG sự không bồi thƣờng; sự miễn trách . 

9 補償 ほしょう BỔ THƢỜNG bù lỗ 

10 要償  YẾU THƢỜNG tuổi còn ãm ngửa 

11 賠償 ばいしょう BỒI THƢỜNG sự bồi thƣờng . 
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12 償還 しょうかん THƢỜNG HOÀN sự trả lại 

13 償金 しょうきん THƢỜNG KIM sự sửa chữa 

 

 

光 
QUANG 

 

49. 光    quang    ánh sáng, nhật quang, 

quang minh    koo 

 

Ánh sáng của cây nến nhƣ hào quang giữa nhà tối 

訓: ひか.る,  ひか

り 

音: コウ 

 

1 光 ひかり QUANG ánh sáng . 

2 光る ひかる QUANG bóng 

3 光体 ひかりたい QUANG THỂ sự xen nhau; sự xen kẽ 

4 余光 よこう DƢ QUANG ánh hồng ban chiếu 

5 偏光 へんこう THIÊN QUANG sự phân cực 

6 円光 えんこう VIÊN QUANG quầng (mặt trăng 

7 光冠 ひかりかんむり QUANG QUAN tán mặt trăng 

8 冷光 ひやこう LÃNH QUANG sự phát sáng 

9 分光 ぶんこう PHÂN QUANG hình ảnh 

10 光力 ひかりりょく QUANG LỰC kết quả 

11 单光 なんこう NAM QUANG Nam cực quang 

 

 

児 
NHI 

 

50. 児    nhi    nhi đồng, hài nhi    ji, ni 

 

Nhi đồng là đứa trẻ 1 tuổi mới chỉ biết bò 

訓: こ,   こ,   っこ 

音: ジ,  ニ,  ゲイ 

 

1 児 じ NHI trẻ nhỏ 

2 乳児 にゅうじ NHŨ NHI con mọn 

3 亡児 ぼうじ VONG NHI giới tính 

4 嬰児 えいじ ANH NHI đứa bé còn ãm ngửa 

5 孤児 みなしご CÔ NHI mồ côi . 

6 孤児 こじ CÔ NHI cô nhi; trẻ mồ côi 

7 寵児 ちょうじ SỦNG NHI con yêu; đứa con đƣợc yêu chiều . 

8 小児 しょうに TIỂU NHI đứa bé còn ãm ngửa 

9 幼児 ようじ ẤU NHI hài đồng 

10 愛児 あいじ ÁI NHI Đứa trẻ đƣợc yêu mến; đứa con cƣng . 
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兵   

BINH 
 

51. 兵    binh    binh lính, binh lực    hei, 

hyoo 

 

Chuyện binh đao phải dứt khoát nhƣ búa chém vào 

bàn vậy, không đƣợc tƣ lự 

訓: つわもの 

音: ヘイ,  ヒョウ 

 

1 兵 つわもの BINH lính 

2 兵乱 へいらん BINH LOẠN chiến tranh 

3 伏兵 ふくへい PHỤC BINH phục binh 

4 傷兵 しょうへい THƢƠNG BINH thƣơng binh . 

5 先兵 せんぺい TIÊN BINH tiền đội 

6 出兵 しゅっぺい XUẤT BINH cuộc viễn chinh; đội viễn chinh 

7 兵制 へいせい BINH CHẾ binh cơ . 

8 兵力 へいりょく BINH LỰC binh lực . 

 

 

典 
ĐIỂN 

 

52. 典    điển    cổ điển, điển tích    ten 

 

Ngồi bàn, mở sách văn học cổ điển ra đọc 

訓: 

音: テン,  デン 

 

1 典 てん ĐIỂN bộ luật 

2 事典 じてん SỰ ĐIỂN bộ sách bách khoa 

3 仏典 ぶってん PHẬT ĐIỂN phật kinh . 

4 儀典 ぎてん NGHI ĐIỂN nghi thức 

5 内典 ないてん NỘI ĐIỂN Kinh Phật giáo . 

6 出典 しゅってん XUẤT ĐIỂN xuất xứ điển cố . 

7 典則 てんそく ĐIỂN TẮC quy tắc . 

8 原典 げんてん NGUYÊN ĐIỂN Bản chính; bề ngoài 

9 古典 こてん CỔ ĐIỂN cổ điển 

10 国典 こくてん QUỐC ĐIỂN đoạn đƣờng thƣờng xảy ra tai nạn 

11 典型 てんけい ĐIỂN HÌNH điển hình 

12 外典 げてん NGOẠI ĐIỂN kinh nguỵ tác 
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冬 
ĐÔNG 

 

53. 冬    đông    mùa đông    too 

 

Mùa đông, ngƣời ngƣời đi dƣới làn tuyết rơi 

訓: ふゆ 

音: トウ 

 

1 冬 ふゆ ĐÔNG đông 

2 仲冬 ちゅうとう TRỌNG ĐÔNG giữa Đông . 

3 初冬 しょとう SƠ ĐÔNG đầu đông . 

4 厳冬 げんとう NGHIÊM ĐÔNG Mùa đông khắc nghiệt 

5 冬季 とうき ĐÔNG QUÝ khoảng thời gian mùa đông 

6 暖冬 だんとう NOÃN ĐÔNG mùa đông ấm áp 

 

 

凍 
ĐỐNG 

 

54. 凍    đông    đông lạnh    too 

 

Mặt trời mùa đông ló sau rặng cây làm tuyết bắt đầu 

tan chảy 

訓: こお.る,  こご.

える,  こご.る,  い.

てる,  し.みる 

音: トウ 

 

1 凍 こお ĐỐNG sự đông vì lạnh 

2 凍る こおる ĐỐNG đặc 

3 不凍 ふこお BẤT ĐỐNG không có băng 

4 凍傷 とうしょう ĐỐNG THƢƠNG cƣớc vì lạnh 

5 冷凍 れいとう LÃNH ĐỐNG sự làm lạnh; sự ƣớp lạnh để bảo quản; 

sự làm đông lạnh . 

6 凍原 とうげん ĐỐNG NGUYÊN (địa lý 

7 凍土 とうど ĐỐNG THỔ đất bị đông cứng 

8 凍害 とうがい ĐỐNG HẠI sự thiệt hại do sƣơng giá 

9 凍寒 とうかん ĐỐNG HÀN sự buốt giá . 

10 凍える こごえる ĐỐNG đóng băng; bị đóng băng; cứng lại 

11 凍らす こおらす ĐỐNG sự đông vì lạnh 

12 凍てる いてる ĐỐNG sự đông vì lạnh 

13 凍みる しみる ĐỐNG sự đông vì lạnh 

14 凍死 とうし ĐỐNG TỬ chết rét 

15 凍瘡 とうそう ĐỐNG SANG Chứng cƣớc ở chân tay (vì giá lạnh) 
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凶 
HUNG 

 

55. 凶    hung    hung khí, hung thủ    kyoo 

 

Hung thủ đã ném nạn nhân xuống một hố sâu 

訓: 

音: キョウ 

 

1 凶 きょう HUNG xấu 

2 凶事 きょうじ HUNG SỰ tai hoạ 

3 凶作 きょうさく HUNG TÁC sự mất mùa; mất mùa 

4 元凶 がんきょう NGUYÊN HUNG Đầu sỏ; trùm sò; trùm; nguồn 

gốc; căn nguyên 

5 凶兆 きょうちょう HUNG TRIỆU sự hợp tác 

6 凶党 きょうとう HUNG ĐẢNG đoàn 

7 吉凶 きっきょう CÁT HUNG sự hung cát; hung cát; lành dữ; điềm 

lành điềm dữ 

8 凶器 きょうき HUNG KHÍ vũ khí nguy hiểm; hung khí 

9 凶変 きょうへん HUNG BIẾN tai ƣơng 

10 大凶 だいきょう ĐẠI HUNG tính hung bạo 

11 凶宅 きょうたく HUNG TRẠCH vật gửi 

 

 

刊   

KHAN, 

SAN 
 

56. 刊    san    tuần san, chuyên san    kan 

 

Tuần san chuyên dạy về các việc dao kéo, bếp núc 

訓: 

音: カン 

 

1 休刊 きゅうかん HƢU KHAN số cũ 

2 公刊 こうかん CÔNG KHAN sự công bố 

3 再刊 さいかん TÁI KHAN sự in lại 

4 創刊 そうかん SANG KHAN sự xuất bản; số phát hành đầu tiên 

5 夕刊 ゆうかん TỊCH KHAN báo phát hành vào buổi chiều . 

6 年刊 ねんかん NIÊN KHAN sách xuất bản hàng năm 

7 復刊 ふっかん PHỤC KHAN sự tái bản 

8 新刊 しんかん TÂN KHAN ấn phẩm mới; cuốn sách mới . 

9 既刊 きかん KÍ KHAN ngƣời đun 

10 日刊 にっかん NHẬT KHAN nhật san; sự phát hành theo ngày 

11 旧刊 きゅうかん CỰU KHAN số cũ 
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利 
LỢI 

 

57. 利    lợi    phúc lợi, lợi ích    ri 

 

Muốn đƣợc phúc lợi về sau thì phải lao động, xách 

dao đi gặt lúa 

訓: き.く 

音: リ 

1 利 り LỢI lợi lộc; cái lợi; mối lợi; lợi thế 

2 利き きき LỢI sự làm việc; việc 

3 利く きく LỢI có lợi; có ích 

4 不利 ふり BẤT LỢI không lợi; bất lợi 

5 利他 りた LỢI THA chủ nghĩa vị tha 

6 低利 ていり ĐÊ LỢI lãi thấp 

7 利便 りべん LỢI TIỆN sự tiện lợi 

8 便利 べんり TIỆN LỢI thuận tiện; tiện lợi 

9 優利 ゆうり ƢU LỢI có lợi 

10 党利 とうり ĐẢNG LỢI lợi ích của Đảng 

11 冥利 みょうり MINH LỢI sự lo xa 

 

刻    
KHẮC 

 

58. 刻    khắc    thời khắc    koku 

 

Lấy dao chạm khắc cái bục 

訓: きざ.む,  きざ.

み 

音: コク 

 

1 刻 きざ KHẮC vết xƣớc . 

2 刻み きざみ KHẮC vết khía hình V 

3 刻む きざむ KHẮC đục chạm 

4 一刻 いっこく NHẤT KHẮC một khắc; một giây 

5 例刻 れいこく LỆ KHẮC sự hung ác 

6 先刻 せんこく TIÊN KHẮC đã 

7 午刻 うまこく NGỌ KHẮC trƣa 

8 即刻 そっこく TỨC KHẮC tức khắc . 

9 夕刻 ゆうこく TỊCH KHẮC buổi tối; giờ buổi tối . 
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則    

TẮC 

 

59. 則    tắc    quy tắc, phép tắc    soku 

 

Giải quyết chuyện tiền bạc trên nguyên tắc của 

gƣơm đao 

訓: のっと.る 

音: ソク 

 

1 会則 かいそく HỘI TẮC qui tắc của hội; quy tắc tổ chức; điều lệ 

hiệp hội 

2 党則 とうそく ĐẢNG TẮC quy tắc Đảng . 

3 典則 てんそく ĐIỂN TẮC quy tắc . 

4 原則 げんそく NGUYÊN TẮC nguyên tắc; quy tắc chung 

5 反則 はんそく PHẢN TẮC sự phạm pháp . 

6 変則 へんそく BIẾN TẮC không theo quy tắc 

7 天則 てんそく THIÊN TẮC luật Trời . 

8 定則 ていそく ĐỊNH TẮC luật lệ; quy tắc . 

9 教則 きょうそく GIÁO TẮC nơi cất vũ khí 

10 校則 こうそく GIÁO TẮC quy tắc của trƣờng học 

 

 

削   

TƯỚC 
 

60. 削    tƣớc    gọt, tƣớc đoạt    saku 

 

Lấy dao gọt, tƣớc từng thớ thịt bò 

訓: けず.る,  はつ.

る,  そ.ぐ 

音: サク 

 

1 削 けず TƢỚC plane 

2 削ぐ そぐ TƢỚC vỏ bào 

3 削る けずる TƢỚC chuốt 

4 削井 けずい TƢỚC TỈNH cấu trúc 

5 切削 せっさく THIẾT TƢỚC sự cắt 

6 掘削 くっさく QUẬT TƢỚC sự đào; hố đào 

7 削摩 けずま TƢỚC MA sự lột trần (quần áo 

8 添削 てんさく THIÊM TƢỚC sự sửa chữa 

9 削減 さくげん TƢỚC GIẢM sự cắt giảm . 

10 削片 けずへん TƢỚC PHIẾN mảnh vụn (gỗ 

11 研削 けんさく NGHIÊN TƢỚC ken két 

12 削り人  TƢỚC NHÂN Thợ cƣa . 

13 開削 かいさく KHAI TƢỚC sự đào; hố đào 
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剣   

KIẾM 
 

61. 剣    kiếm    thanh kiếm    ken 

 

Đấu sĩ gói đồ, xách kiếm lên đƣờng 

訓: つるぎ 

音: ケン 

 

1 剣 つるぎ KIẾM kiếm . 

2 刀剣 とうけん ĐAO KIẾM đao 

3 剣劇 けんげき KIẾM KỊCH kiếm kịch; kịch hoặc phim lấy chủ đề về 

kiếm thuật; kịch hoặc phim về samurai 

4 剣呑 けんのん KIẾM THÔN liều 

5 剣士 けんし KIẾM SĨ ngƣời làm hàng rào; ngƣời sửa hàng rào 

6 宝剣 ほうけん BẢO KIẾM bảo kiếm . 

7 剣実 けんきゃく KIẾM KHÁCH kiếm khách . 

8 剣山 けんざん KIẾM SAN liên từ 

9 懐剣 かいけん HOÀI KIẾM dao găm . 

 

 

助    

TRỢ 

 

62. 助    trợ    hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, 

cứu trợ    jo 

 

Đến hỗ trợ ngƣời đang phải khuân 3 viên đá to 

訓: たす.ける,  た

す.かる,  す.ける,  

すけ 

音: ジョ 

 

1 助 すけ TRỢ sự giúp đỡ 

2 助け たすけ TRỢ sự giúp đỡ 

3 一助 いちじょ NHẤT TRỢ sự giúp đỡ 

4 互助 ごじょ HỖ TRỢ sự hợp tác với nhau; sự giúp đỡ lẫn nhau 

5 介助 かいじょ GIỚI TRỢ ngƣời giúp đỡ 

6 佑助 ゆうじょ HỮU TRỢ sự giúp đỡ 

7 共助 きょうじょ CỘNG TRỢ sự hợp tác 

8 内助 ないじょ NỘI TRỢ nội trợ 

9 助力 じょりょく TRỢ LỰC lực hỗ trợ; sự trợ giúp . 

10 助勢 じょせい TRỢ THẾ sự làm can đảm 

11 助命 じょめい TRỢ MỆNH lòng khoan dung 

12 天助 てんじょ THIÊN TRỢ trời giúp . 

13 幇助 ほうじょ TRỢ sự giúp đỡ 

14 助平 すけべえ TRỢ BÌNH tính dâm dục 
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務    

VỤ, VŨ 

 

63. 務    vụ    chức vụ, nhiệm vụ    mu 

 

Đi lính nghĩa vụ bị hành hạ cực nhọc 

訓: つと.める 

音: ム 

 

1 務め つとめ VỤ chức vụ; công tác 

2 事務 じむ SỰ VỤ công việc 

3 任務 にんむ NHÂM VỤ nhiệm vụ 

4 債務 さいむ TRÁI VỤ nợ 

5 党務 とうむ ĐẢNG VỤ nhiệm vụ Đảng giao . 

6 公務 こうむ CÔNG VỤ công vụ; công tác công 

7 内務 ないむ NỘI VỤ Nội vụ; những vấn đề trong nƣớc 

8 労務 ろうむ LAO VỤ công việc . 

 

 

勤   

CẦN 

 

64. 勤    cần    chuyên cần, cần lao    kin, 

gon 

 

Nhờ sự chuyên cần của ngƣời nông dân mà cây đã ra 

trái 

訓: つと.める,   づ

と.め,  つと.まる,  

いそ.しむ 

音: キン,  ゴン 

 

1 勤 つとむ CẦN (thể dục 

2 勤め つとめ CẦN công việc; công vụ; nhiệm vụ; nghĩa vụ; công 

tác 

3 勤倹 きんけん CẦN KIỆM sự cần kiệm; cần kiệm; tiết kiệm 

4 再勤 さいつとむ TÁI CẦN sự phục hồi chức vị 

5 出勤 しゅっきん XUẤT CẦN sự đi làm; sự tới nơi làm việc; đi làm . 

6 勤労 きんろう CẦN LAO cần cán 

7 勤勉 きんべん CẦN MIỄN cần cù; chăm chỉ; siêng năng; chuyên 

cần 

8 勤務 きんむ CẦN VỤ cần vụ 

9 常勤 じょうきん THƢỜNG CẦN thƣờng trực . 

10 忠勤 ちゅうきん TRUNG CẦN lòng trung thành 
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勧   

KHUYẾN 

 

65. 勧    khuyến    khuyến cáo    kan 

 

Khuyến cáo không nên sờ đuôi của con chim dữ 

訓: すす.める 

音: カン,  ケン 

 

1 勧 すすむ KHUYẾN giới thiệu 

2 勧め すすめ KHUYẾN sự giới thiệu 

3 勧告 かんこく KHUYẾN CÁO sự khuyến cáo; khuyến cáo 

4 勧奨 かんしょう KHUYẾN TƢỞNG sự khuyến khích; khuyến khích 

5 勧工 すすむこう KHUYẾN CÔNG cân nhắc 

6 勧める すすめる KHUYẾN khuyên; gợi ý; giới thiệu; 

khuyến khích; mời . 

7 勧業 かんぎょう KHUYẾN NGHIỆP nghành công nghiệp (đƣợc 

khuyến khích) 

8 勧誘 かんゆう KHUYẾN DỤ sự khuyên bảo; khuyên bảo; sự khuyến 

dụ; khuyến dụ; xúi dục; sự dụ dỗ; dụ dỗ; rủ; rủ rê 

9 勧説 すすむせつ KHUYẾN THUYẾT sự làm cho tin 

10 勧賞 かんしょう KHUYẾN THƢỞNG việc khen thƣởng; khen thƣởng . 

11 勧進 かんじん KHUYẾN TIẾN sự hƣớng thiện (phật giáo) . 

 

 

包   

BAO 

 

66. 包    bao    bao bọc    hoo 

 

Lấy tạm mảnh chăn bọc ngƣời cho ấm 

訓: つつ.む,  くる.

む 

音: ホウ 

 

1 包み つつみ BAO gói; bọc 

2 包む くるむ BAO bọc; gói; bao bọc 

3 包む つつむ BAO chít 

4 包丁 ほうちょう BAO ĐINH dao thái thịt; dao lạng thịt 

5 内包 ないほう NỘI BAO Sự bao hàm; sự nội hàm 

6 包含 ほうがん BAO HÀM sự kể cả; sự bao gồm; sự bao hàm . 

7 包囲 ほうい BAO VI sự bao vây . 

8 包容 ほうよう BAO DUNG sự lôi kéo vào; sự liên can 

9 小包 こづつみ TIỂU BAO bƣu kiện 

10 包帯 ほうたい BAO ĐỚI băng 

11 包める つつめる BAO bao gồm 

12 包括 ほうかつ BAO QUÁT sự gồm cả 

13 包摂 ほうせつ BAO NHIẾP sự xếp 
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医    

Y 

 

67. 医    y    y học, y viện    I 

 

Y học đã cứu đƣợc ngƣời bị mũi tên xuyên tim 

訓: い.やす,  い.す

る,  くすし 

音: イ 

 

1 医 い Y y; y học; y tế; bác sĩ 

2 医伯 いはく Y BÁ bác sĩ y khoa 

3 侍医 じい THỊ Y thầy thuốc 

4 名医 めいい DANH Y lƣơng y . 

5 医員 いいん Y VIÊN bác sĩ y khoa 

6 女医 じょい NỮ Y nữ bác sĩ 

7 医学 いがく Y HỌC y học 

8 医家 いか Y GIA bác sĩ y khoa 

 

 

及   

CẬP 
 

68. 及    cập    phổ cập    kyuu 

 

Môn vật trở nên phổ cập khắp nơi 

訓: およ.ぶ,  およ.

び,  および,  およ.

ぼす 

音: キュウ 

 

1 及び および CẬP và 

2 及ぶ およぶ CẬP bằng 

3 企及 ききゅう XÍ CẬP sự cố gắng 

4 及ぼす およぼす CẬP gây (ảnh hƣởng 

5 普及 ふきゅう PHỔ CẬP phổ cập 

6 波及 はきゅう BA CẬP sự trải ra 

7 言及 げんきゅう NGÔN CẬP sự nói đến; sự nhắc đến; sự ám chỉ đến; 

sự đề cập; nói đến; nhắc đến; ám chỉ đến; đề cập; nhắc tới 

8 論及 ろんきゅう LUẬN CẬP sự kể ra 

9 追及 ついきゅう TRUY CẬP sự điều tra 

10 遡及 そきゅう TỐ CẬP tính có hiệu lực trở về trƣớc 

11 及ばない およばない CẬP không cần thiết 
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双   

SONG 
 

69. 双    song    song sinh    soo 

 

Cảnh sát xác định đƣợc hung thủ là cặp song sinh 

đánh chết ngƣời 

訓: ふた,  たぐい,  

ならぶ,  ふたつ 

音: ソウ 

 

1 双 ふた SONG đôi; kép 

2 双互  SONG HỖ lẫn nhau 

3 双子 ふたご SONG TỬ anh em sinh đôi 

4 双射 そうい SONG XẠ nhạc sĩ biểu diễn 

5 双手 そうしゅ SONG THỦ ra vẻ hài lòng 

6 双方 そうほう SONG PHƢƠNG đôi bên 

7 無双 むそう VÔ SONG có một không hai 

 

 

反   

PHẢN, 

PHIÊN  

70. 反    phản    phản loạn, phản đối    han, 

hon, tan 

 

Nắm tay dựng ngƣợc chính là một biểu hiện phản 

đối 

訓: そ.る,  そ.らす,  

かえ.す,  かえ.る,   

かえ.る 

音: ハン,  ホン,  タ

ン,  ホ 

 

1 反 たん PHẢN tan 

2 反 はん PHẢN mặt trái; mặt đối diện . 

3 反す はんす PHẢN sự đổi 

4 反り そり PHẢN sợi dọc 

5 反る そる PHẢN cong; quăn; vênh 

6 反る かえる PHẢN phục nguyên; trở lại nhƣ cũ 

7 反乱 はんらん PHẢN LOẠN cuộc phản loạn; cuộc phiến loạn; sự 

phiến loạn; sự phản loạn 

8 反俗 はんぞく PHẢN TỤC ngƣời nổi loạn 

9 反側 はんがわ PHẢN TRẮC sự vƣợt quá 

10 反共 はんきょう PHẢN CỘNG chống cộng sản . 

11 反別 たんべつ PHẢN BIỆT diện tích 

12 反則 はんそく PHẢN TẮC sự phạm pháp . 

13 反動 はんどう PHẢN ĐỘNG chủ nghĩa phản động 
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史   

SỬ 

 

71. 史    sử    lịch sử, sử sách    shi 

 

Lịch sử Việt Nam là các cuộc đấu tranh lâu dài 

訓: 

音: シ 

 

1 史上 しじょう SỬ THƢỢNG xét về mặt lịch sử . 

2 史乗 しじょう SỬ THỪA sử 

3 侍史 じし THỊ SỬ lễ phép; kính cẩn 

4 修史 しゅうし TU SỬ sự làm xong 

5 先史 せんし TIÊN SỬ tiền s 

6 前史 ぜんし TIỀN SỬ tiền s 

7 古史 こし CỔ SỬ lịch sử cổ đại 

8 哀史 あいし AI SỬ Lịch sử bi ai; lịch sử bi tráng . 

9 国史 こくし QUỐC SỬ quốc sử . 

10 外史 がいし NGOẠI SỬ dã sử . 

11 女史 じょし NỮ SỬ bà 

 

 

君   

QUÂN 

 

72. 君    quân    quân chủ, quân 

vƣơng    kun 

 

Vị quân vƣơng bị ép uống thuốc độc 

訓: きみ,   ぎみ 

音: クン 

 

1 君 きみ QUÂN em 

2 君 くん QUÂN cậu; bạn; mày 

3 主君 しゅくん CHỦ QUÂN chủ đề 

4 君主 くんしゅ QUÂN CHỦ quân chủ; quyền 

5 二君 にくん NHỊ QUÂN Hai ngƣời chủ . 

6 人君 じんくん NHÂN QUÂN tối cao 

7 君国 くんこく QUÂN QUỐC nền quân chủ; chế độ quân chủ 

8 大君 おおきみ ĐẠI QUÂN hoàng đế 

 

 



38 

 

含   

HÀM 

 

73. 含    hàm    hàm ý, hàm nghĩa, hàm 

súc    gan 

 

Cái hộp bên trong có con ma nhảy ra dọa, sợ sái cả 

quai hàm 

訓: ふく.む,  ふく.

める 

音: ガン 

 

1 含み ふくみ HÀM sự lôi kéo vào; sự liên can 

2 含む ふくむ HÀM bao gồm 

3 内含 ないがん NỘI HÀM Sự ẩn ý; sự ngụ ý 

4 包含 ほうがん BAO HÀM sự kể cả; sự bao gồm; sự bao hàm . 

5 含味 がんみ HÀM VỊ vị 

6 含嗽 うがい HÀM THẤU sự súc miệng 

7 含ます ふくます HÀM sự ngâm 

8 含める ふくめる HÀM bao gồm 

9 含意 がんい HÀM Ý sự lôi kéo vào; sự liên can 

10 含有 がんゆう HÀM HỮU sự chứa đựng; chứa đựng; sự bao hàm; 

bao hàm; chứa 

11 含水  HÀM THỦY có nƣớc 

12 含羞 がんしゅう HÀM TU tính nhút nhát 

13 含蓄 がんちく HÀM SÖC sự hàm súc; hàm súc; xúc tích 

 

 

吸   

HẤP 

 

74. 吸    hấp    hô hấp, hấp thu    kyuu 

 

Ngƣời hút thuốc hấp thu các chất độc hại trong thuốc 

lá 

訓: す.う 

音: キュウ 

 

1 吸う すう HẤP bú 

2 吸入 きゅうにゅう HẤP NHẬP sự hô hấp; sự hít vào; sự hít thở; 

hô hấp; hít vào; hít thở 

3 吸収 きゅうしゅう HẤP THU sự hấp thụ 

4 吸口 すいくち HẤP KHẨU miệng (kèn 

5 呼吸 こきゅう HÔ HẤP hơi thở 

6 吸引 きゅういん HẤP DẪN sự hấp dẫn; sự lôi cuốn 

7 吸気 きゅうき HẤP KHÍ sự hít vào 

8 吸物 すいもの HẤP VẬT xúp 

9 吸盤 きゅうばん HẤP BÀN ngƣời mút 

10 吸着 きゅうちゃく HẤP TRỨ sự hút bám 

11 吸い口 すいぐち HẤP KHẨU miệng (kèn 
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吹   

XUY, 

XÖY 
 

75. 吹    xúy    thổi, cổ xúy    sui 

 

Qua miệng ngƣời này ngƣời kia, mọi việc xấu cứ 

đƣợc cổ xúy 

訓: ふ.く 

音: スイ 

 

1 吹く ふく XUY dậy mùi 

2 息吹 いぶき TỨC XUY hơi thở 

3 し吹く しぶく XUY toé nƣớc; bắn tung toé . 

4 吹挙  XUY CỬ sự giới thiệu 

5 笛吹 ふえふき ĐỊCH XUY ngƣời thổi sáo 

6 吹管 すいかん XUY QUẢN ống hàn 

7 一吹き いちふき NHẤT XUY luồng gió; luồng hơi 

8 吹貫  XUY QUÁN cờ đuôi nheo 

9 息吹き いぶき TỨC XUY hơi thở 

10 吹雪 ふぶき XUY TUYẾT bão tuyết 

11 霧吹 きりふき VỤ XUY bình phun 

12 吹替え ふきかえ XUY THẾ sự phong tƣớc hiệp sĩ 

 

 

呼   

HÔ, HÁ 

 

76. 呼    hô    gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô 

hào    ko 

 

Há miệng thấy răng hô 

訓: よ.ぶ 

音: コ 

 

1 呼ぶ よぶ HÔ gào 

2 呼値 よびね HÔ TRỊ giá chào bán . 

3 呼号 こごう HÔ HÀO ngƣời kỳ cựu 

4 呼吸 こきゅう HÔ HẤP hơi thở 

5 大呼 たいこ ĐẠI HÔ tiếng kêu; sự la hét 

6 呼応 こおう HÔ ỨNG sự hƣởng ứng; sự đáp ứng; hƣởng ứng; 

đáp ứng; tƣơng ứng; tƣơng hợp 

7 歓呼 かんこ HOAN HÔ Sự tung hô 

8 呼気 こき HÔ KHÍ sự bốc lên 

9 点呼 てんこ ĐIỂM HÔ sự điểm danh 

10 疾呼 しっこ TẬT HÔ tiếng kêu; sự la hét 

11 呼称 こしょう HÔ XƢNG gọi bằng tên 
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12 称呼 しょうこ XƢNG HÔ tên 

 

 

商   

THƯƠNG 

 

77. 商    thƣơng    thƣơng mại, thƣơng 

số    shoo 

 

 

訓: あきな.う 

音: ショウ 

 

1 商 しょう THƢƠNG số thƣơng 

2 商い あきない THƢƠNG nghề 

3 商う あきなう THƢƠNG kinh doanh; buôn bán 

4 商人 しょうにん THƢƠNG NHÂN lái 

5 商人 あきうど THƢƠNG NHÂN Thƣơng gia; ngƣời chủ hiệu; 

thƣơng nhân 

6 商会 しょうかい THƢƠNG HỘI hãng 

7 会商 かいしょう HỘI THƢƠNG sự điều đình 

8 商務 しょうむ THƢƠNG VỤ thƣơng vụ . 

9 協商 きょうしょう HIỆP THƢƠNG sự điều đình 

10 卸商 おろししょう TÁ THƢƠNG ngƣời bán buôn 

11 商号 しょうごう THƢƠNG HÀO tên thƣơng nghiệp 

12 商品 しょうひん THƢƠNG PHẨM hàng 

13 商売 しょうばい THƢƠNG MẠI bán buôn 

 

 

器   

KHÍ 

 

78. 器    khí    khí cụ, cơ khí, dung khí    ki 

 

Bên hình là khí cụ mở bia 

訓: うつわ 

音: キ 

 

1 器 うつわ KHÍ chậu; bát... 

2 不器 ふき BẤT KHÍ Sự vụng về . 

3 什器 じゅうき THẬP KHÍ đồ dùng 

4 便器 べんき TIỆN KHÍ bô (đi ỉa 

5 兵器 へいき BINH KHÍ binh đao 

6 器具 きぐ KHÍ CỤ đồ đạc 

7 凶器 きょうき HUNG KHÍ vũ khí nguy hiểm; hung khí 

8 利器 りき LỢI KHÍ sức mạnh 
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9 原器 げんき NGUYÊN KHÍ sự điệu bộ 

10 古器 こうつわ CỔ KHÍ cổ 

 

 

囲   

VI 

 

79. 囲    vi    chu vi, bao vây    I 

 

 

Bao vây căn phòng là 4 bức tƣờng 

訓: かこ.む,  かこ.

う,  かこ.い 

音: イ 

 

1 囲い かこい VI tƣờng vây; hàng rào 

2 囲う かこう VI bao vây; vây; bủa vây; quây 

3 囲み かこみ VI sự rào lại 

4 囲む かこむ VI bao quanh; vây quanh; bao bọc 

5 包囲 ほうい BAO VI sự bao vây . 

6 周囲 しゅうい CHU VI khu vực xung quanh; vùng xung quanh . 

7 四囲 しい TỨ VI vùng phụ cận 

8 外囲  NGOẠI VI chu vi 

9 攻囲 こうい CÔNG VI sự bao vây 

10 囲碁 いご VI KÌ cờ vây; cờ gô 

11 範囲 はんい PHẠM VI phạm vi 

12 囲繞 いじょう VI NHIỄU bao quanh 

13 胸囲 きょうい HUNG VI vòng ngực 

 

 

図   

ĐỒ 
 

80. 図    đồ    bản đồ, đồ án, địa đồ    zu, to 

 

Bản đồ đánh dấu X là nơi chôn kho báu 

訓: え,  はか.る 

音: ズ,  ト 

 

1 図 ず ĐỒ hình vẽ minh họa; bức vẽ; sự minh họa; bức hoạ . 

2 図る はかる ĐỒ lập kế hoạch; vẽ sơ đồ; thiết kế; tiến hành 

3 不図 ふと BẤT ĐỒ đột nhiên; bất đồ . 

4 付図 ふず PHÓ ĐỒ hình kèm theo . 

5 企図 きと XÍ ĐỒ dự án; chƣơng trình; kế hoạch 

6 図体 ずうたい ĐỒ THỂ thân thể 

7 図像 ずぞう ĐỒ TƢỢNG tƣợng 

8 公図 こうず CÔNG ĐỒ Bản đồ địa chính . 
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圧   

ÁP 

 

81. 圧    áp    áp lực, trấn áp    atsu 

 

Cảm giác áp lực giống ngƣời bị bàn tay ngƣời khổng 

lồ đè nén 

訓: お.す,  へ.す,  

おさ.える,  お.さえ

る 

音: アツ,  エン,  オ

ウ 

 

1 圧し おし ÁP trọng lƣợng 

2 圧す おす ÁP hình rập nổi 

3 与圧  DỮ ÁP sự gây sức ép 

4 圧伏 あっぷく ÁP PHỤC áp đảo 

5 圧倒 あっとう ÁP ĐẢO sự áp đảo; sự vƣợt trội 

6 圧入 あつにゅう ÁP NHẬP sự làm lõm vào 

7 内圧 ないあつ NỘI ÁP Sức ép bên trong; áp lực bên trong . 

8 制圧 せいあつ CHẾ ÁP sự chặn 

9 圧制 あっせい ÁP CHẾ sự đàn áp 

10 圧力 あつりょく ÁP LỰC áp lực; sức ép 

 

 

坂   

PHẢN 

 

82. 坂    phản    cái dốc    han 

 

Trồng cây ở 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 . 
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均   

QUÂN, 

VẬN 
 

83. 均    quân    quân bình, quân nhất    kin 

 

Cộng, trừ tính ra bình quân  

訓: なら.す 

音: キン 

 

1 均し ひとし QUÂN số trung bình 

2 均一 きんいつ QUÂN NHẤT toàn bộ nhƣ nhau; quân nhất; toàn bộ 

đều nhau; giống nhau; đồng đều; thống nhất 

3 均分 きんぶん QUÂN PHÂN sự chia đều; chia đều 

4 均勢 ひとしぜい QUÂN THẾ tính giống nhau 

5 平均 へいきん BÌNH QUÂN bình quân; bằng nhau 

6 平均 ならし BÌNH QUÂN Cân bằng; thăng bằng; trung bình 

7 均しい ひとしい QUÂN ngang 

8 均整 きんせい QUÂN CHỈNH sự cân xứng; sự cân chỉnh; sự 

cân đối; cân xứng; cân chỉnh; cân đối; hài hoà 

9 均斉 きんせい QUÂN TỀ sự cân xứng; sự cân chỉnh . 

10 均等 きんとう QUÂN ĐẲNG cân đối; cân bằng; đều; đồng 

đều; công bằng 

11 均衡 きんこう QUÂN HÀNH cán cân; sự cân bằng; cân bằng 

12 均質 きんしつ QUÂN CHẤT đồng nhất; đồng đều; thuần nhất; bình 

bình 

 

 

埋   

MAI 

 

84. 埋    mai    chôn    mai 

 

Ngày mai đem quan tài đến nghĩa địa để chôn, dựng 

thêm thanh thánh giá bên trên 

訓: う.める,  う.ま

る,  う.もれる,  う

ず.める,  うず.ま

る,  い.ける 

音: マイ 

 

1 埋伏 まいふく MAI PHỤC mai phục . 

2 埋まる うまる MAI đƣợc chôn cất; bị mai táng; bị lấp đầy; 

chôn; lấp 

3 埋まる うずまる MAI đƣợc chôn cất; bị lấp đầy 

4 埋める うめる MAI chôn; chôn cất; mai táng; lấp đầy 

5 埋める うずめる MAI chôn lấp 

6 埋没 まいぼつ MAI MỘT sự đƣợc chôn cất; sự bị che phủ; sự bị 

chôn vùi . 

7 埋葬 まいそう MAI TÁNG mai táng 

8 埋蔵 まいぞう MAI TÀNG sự chôn giấu; sự ẩn chứa 
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9 埋もれる うもれる MAI bị chôn; bị chôn giấu; ẩn dật; bị bao 

phủ; bị nhận chìm 

10 埋め木 うめき MAI MỘC chốt gỗ 

 

 

城   

THÀNH 

 

85. 城    thành    thành phố, thành 

quách    joo 

 

Trồng cây trên dấu tích thành quách cũ 

訓: しろ 

音: ジョウ 

 

1 城 しろ THÀNH thành; lâu đài . 

2 城主 じょうしゅ THÀNH CHỦ chủ tòa thành; chủ lâu đài 

3 城代 じょうだい THÀNH ĐẠI viên thị trấn 

4 傾城 けいせい KHUYNH THÀNH vẻ đẹp 

5 入城 にゅうじょう NHẬP THÀNH sự tiến vào thành (giành 

chiến thắng và tiến vào chiếm thành của kẻ thù) . 

6 古城 こじょう CỔ THÀNH thành cổ 

7 堅城 けんじょう KIÊN THÀNH tính khiêm tốn 

8 城塁 しろるい THÀNH LŨY pháo đài 

9 城塞 じょうさい THÀNH TẮC pháo đài 

 

 

域   

VỰC 

 

86. 域    vực    khu vực, lĩnh vực    iki 

 

Đi từng khu vực xem từng loại cây kì thú để ghi lại 

訓: 

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 
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堀   

QUẬT 

 

87. 堀    quật    mƣơng     CX 

 

 

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 

 

 

堂   

ĐƯỜNG 

 

88. 堂    đƣờng    thực đƣờng, thiên 

đƣờng    doo 

 

Thực đƣờng là nơi để chén uống nƣớc 

訓: 

音: ドウ 

 

1 堂々 どうどう ĐƢỜNG tráng lệ 

2 仏堂 ぶつどう PHẬT ĐƢỜNG phật diện 

3 令堂 りょうどう LỆNH ĐƢỜNG nhà 

4 会堂 かいどう HỘI ĐƢỜNG Nhà thờ; nhà nguyện . 

5 堂堂 どうどう ĐƢỜNG ĐƢỜNG tráng lệ 

6 堂塔 どうとう ĐƢỜNG THÁP đến 

7 天堂 てんどう THIÊN ĐƢỜNG Thiên đƣờng . 

8 堂宇 どうう ĐƢỜNG VŨ công trình xây dựng lớn 
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塩   

DIÊM 

 

89. 塩    diêm    muối    en 

 

Cô bé bán diêm nghèo khổ ăn trứng muối với rau 

訓: しお 

音: エン 

 

1 塩 えん DIÊM muối 

2 塩 しお DIÊM muối 

3 一塩 ひとしお NHẤT DIÊM đƣợc ƣớp muối nhạt . 

4 塩分 えんぶん DIÊM PHÂN lƣợng muối 

5 塩味 しおあじ DIÊM VỊ gia vị 

6 塩基 えんき DIÊM CƠ sự hoãn 

7 堅塩 けんしお KIÊN DIÊM muối hột . 

8 塩害 えんがい DIÊM HẠI sự hỏng do hơi muối; muối ăn 

9 塩尻 しおじり DIÊM KHÀO có hình nón 

10 岩塩 がんえん NHAM DIÊM muối mỏ; muối khoáng 

11 塩梅 あんばい DIÊM MAI trạng thái; tình hình; tình trạng 

 

夏   

HẠ, GIẠ, 

GIÁ 

 

90. 夏    hạ    mùa hè    ka, ge 

 

Mùa hè ngồi dƣới gốc cây cũng phải kêu trời nóng 

訓: なつ 

音: カ,  ガ,  ゲ 

 

1 夏 なつ HẠ hạ 

2 九夏 きゅうなつ CỬU HẠ summer 

3 仲夏 ちゅうか TRỌNG HẠ giữa mùa hè 

4 初夏 しょか SƠ HẠ đầu hè . 

5 夏場 なつば HẠ TRÀNG time) /'sʌmətaim/ 

6 夏季 かき HẠ QUÝ mùa hè; hè 

7 夏ばて なつばて HẠ sự thích nghi với cái nóng mùa hè 
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夜   

DẠ 

 

91. 夜    dạ    ban đêm, dạ cảnh, dạ 

quang    ya 

 

Ban đêm đứng ngoài cửa ngắm trăng 

訓: よ,  よる 

音: ヤ 

 

1 夜 よる DẠ ban tối 

2 一夜 いちや NHẤT DẠ qua đêm 

3 七夜 しちや THẤT DẠ hiệu cầm đồ 

4 夜中 よなか DẠ TRUNG nửa đêm; ban đêm 

5 今夜 こんや KIM DẠ tối nay; đêm nay 

6 夜会 やかい DẠ HỘI dạ hội . 

7 夜伽 よとぎ DẠ GIÀ sự canh phòng; sự theo dõi; sự trông coi 

8 夜具 やぐ DẠ CỤ bộ đồ giƣờng 

9 夜分 やぶん DẠ PHÂN buổi chiều 

10 初夜 しょや SƠ DẠ đêm biểu diễn đầu tiên 

 

太   

THÁI 

 

92. 太    thái    thái dƣơng, thái bình    tai, 

ta 

 

Bạn Đại dang chân đứng đái chính là chữ thái 

訓: ふと.い,  ふと.

る 

音: タイ,  タ 

 

1 太い ふとい THÁI béo; dày; to 

2 太る ふとる THÁI béo 

3 与太 よた DỮ THÁI lời nói vô lý 

4 丸太 まるた HOÀN THÁI khúc gỗ mới đốn 

5 先太 さきふとし TIÊN THÁI dạng chùy 

6 太刀 たち THÁI ĐAO thanh đao dài; thanh kiếm dài 

7 太古 たいこ THÁI CỔ thời kỳ cổ đại; thời xƣa . 

8 太后 ふとしきさき THÁI HẬU hoàng thái hậu (mẹ của nữ hoàng 

9 太子 たいし THÁI TỬ thái tử . 

10 太字 ふとじ THÁI TỰ kiểu chữ đậm 

11 太守 たいしゅ THÁI THỦ phó vƣơng; kinh lƣợc; tổng trấn 

12 太平 たいへい THÁI BÌNH hoà bình 
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央   

ƯƠNG 

 

93. 央    ƣơng    trung ƣơng    oo 

 

Trung ƣơng là nơi mọi mệnh lệnh đƣợc truyền đi 

訓: 

音: オウ 

 

1 中央 ちゅうおう TRUNG ƢƠNG trung ƣơng 

2 震央 しんおう CHẤN ƢƠNG tâm động đất . 

3 中央口 ちゅうおうぐち TRUNG ƢƠNG KHẨU cổng 

chính . 

4 中央部 ちゅうおうぶ TRUNG ƢƠNG BỘ khu vực trung 

tâm 

5 中央アジア ちゅうおうあじあ TRUNG ƢƠNG Trung Á . 

6 中央委員 ちゅうおういいん TRUNG ƢƠNG ỦY VIÊN ủy viên 

trung ƣơng . 

7 中央委員会 ちゅうおういいんかい TRUNG ƢƠNG ỦY VIÊN HỘI

 ủy ban trung ƣơng . 

 

失   

THẤT 

 

94. 失    thất    thất nghiệp, thất 

bại    shitsu 

 

Ngƣời thất nghiệp cầm khan lau nƣớc mắt 

訓: うしな.う,  う.

せる 

音: シツ 

 

1 失う うしなう THẤT mất; đánh mất; bị tƣớc; lỡ; bỏ lỡ; bị mất; bị 

cƣớp 

2 亡失 ぼうしつ VONG THẤT sự mất 

3 失体 しったい THẤT THỂ sự quản lý tồi 

4 失効 しっこう THẤT HIỆU sự lầm lẫn 

5 失命 しついのち THẤT MỆNH sự chết 

6 喪失 そうしつ TANG THẤT sự mất; sự thiệt hại 

7 失墜 しっつい THẤT TRỤY sự mất (quyền uy 

8 失対 しつたい THẤT ĐỐI sự quản lý tồi 

9 失当 しっとう THẤT ĐƢƠNG sự bất công 

10 得失 とくしつ ĐẮC THẤT cái lợi và cái hại; cái đƣợc và cái mất; 

thiệt hơn 
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好   

HẢO, 

HIẾU 
 

95. 好    hảo, hiếu    hữu hảo; hiếu 

sắc    koo 

 

Lúc nào mẹ về là con trai lại chạy ra đón, thật là 

ngƣời con hiếu hảo 

訓: この.む,  す.く,  

よ.い,  い.い 

音: コウ 

 

1 好い よい HẢO hảo . 

2 好き すき HẢO sự thích; yêu; quý; mến . 

3 好く すく HẢO thích; yêu; quý; mến . 

4 好み このみ HẢO ý thích; sở thích; sự chọn lựa; tùy thích 

5 好む このむ HẢO thích; thích hơn; yêu thích 

6 好事 こうじ HẢO SỰ Vận may; việc tốt 

7 好事 こうず HẢO SỰ Vận may; việc tốt . 

8 仲好 なかよし TRỌNG HẢO Sự thân tình; bạn đồng phòng . 

9 修好 しゅうこう TU HẢO tình hữu nghị 

10 好個 こうこ HẢO CÁ hơn hẳn 

11 偏好 へんよしみ THIÊN HẢO tính thiên vị 

12 友好 ゆうこう HỮU HẢO bạn 

 

 

妥   

THỎA 

 

96. 妥    thỏa    thỏa hiệp    da 

 

Chỉ với một chút tiền trong tay anh ta đã thỏa hiệp 

đƣợc với cô gái 

訓: 

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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姿   

TƯ 

 

97. 姿    tƣ    tƣ thế, tƣ dung, tƣ sắc    shi 

 

Bị bắt ngồi lâu một tƣ thế 

Cô bé rời ghế mắt tuôn lệ 

訓: すがた 

音: シ 

 

1 姿 すがた TƢ bóng dáng 

2 姿勢 しせい TƢ THẾ tƣ thế; điệu bộ; dáng điệu; thái độ . 

3 嬌姿 きょうし KIỀU TƢ dáng yêu kiều; dáng yểu điệu; dáng yểu 

điệu thục nữ . 

4 容姿 ようし DUNG TƢ dáng điệu 

5 寝姿 ねすがた TẨM TƢ Tƣ thế ngủ . 

6 幻姿 まぼろしすがた HUYỄN TƢ sự hiện ra 

7 姿態 したい TƢ THÁI dáng điệu; phong thái; hình dáng . 

8 姿絵 すがたえ TƢ HỘI chân dung 

9 絵姿 えすがた HỘI TƢ chân dung 

10 荷姿 にすがた HÀ TƢ kiểu cách đóng gói . 

 

 

存   

TỒN 

 

98. 存    tồn    tồn tại, bảo tồn, ôn 

tồn    son, zon 

 

Cha làm hết sức mình để cho sự tồn tại của con trẻ 

訓: 

音: ソン,  ゾン 

 

1 並存 へいそん TỊNH TỒN sự chung sống 

2 存亡 そんぼう TỒN VONG tồn vong . 

3 併存 へいそん TINH TỒN sự chung sống 

4 依存 いぞん Y TỒN sự phụ thuộc; sự sống nhờ; nghiện 

5 保存 ほぞん BẢO TỒN bảo tồn 

6 共存 きょうそん CỘNG TỒN sự chung sống; sự cùng tồn tại 

7 厳存 げんそん NGHIÊM TỒN Sự tồn tại thực . 

8 存在 そんざい TỒN TẠI sự tồn tại 

9 实存 じつぞん THỰC TỒN sự tồn tại 

10 存廃 そんぱい TỒN PHẾ sự tồn tại 
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季   

QUÝ 

 

99. 季    quý    mùa    ki 

 

Hết quý này là phải bán lúa lấy tiền học cho con trai 

訓: 

音: キ 

 

1 季 き QUÝ mùa 

2 乾季 かんき KIỀN QUÝ mùa khô 

3 季候 きこう QUÝ HẬU mùa 

4 冬季 とうき ĐÔNG QUÝ khoảng thời gian mùa đông 

5 四季 しき TỨ QUÝ bốn mùa; cả năm 

6 夏季 かき HẠ QUÝ mùa hè; hè 

7 年季 ねんき NIÊN QUÝ sự học việc 

8 春季 しゅんき XUÂN QUÝ xuân tiết . 

 

 

宅   

TRẠCH 

 

100. 宅    trạch    nhà ở    taku 

 

Ở nhà ăn canh trạch mẹ nấu là sƣớng nhất 

訓: 

音: タク 

 

1 宅 たく TRẠCH nhà của ông bà; ông; bà (ngôi thứ hai) 

2 お宅 おたく TRẠCH ông; bà; ngài; nhà ông; nhà bà; quý vị 

3 住宅 じゅうたく TRỤ TRẠCH nhà ở; nơi sống . 

4 凶宅 きょうたく HUNG TRẠCH vật gửi 

5 宅地 たくち TRẠCH ĐỊA khu nhà; đất làm nhà 

6 妾宅 しょうたく THIẾP TRẠCH đầm lầy 

7 家宅 かたく GIA TRẠCH nhà ở 

8 尊宅 みことたく TÔN TRẠCH sự đoán 

9 帰宅 きたく QUY TRẠCH việc về nhà 

10 御宅 ごたく NGỰ TRẠCH anh 
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宝   

BẢO 

 

101. 宝    bảo    bảo vật    hoo 

 

Bảo vật đƣợc cất trong hộp kín ở trong ngôi nhà 

訓: たから 

音: ホウ 

 

1 宝 たから BẢO bảo . 

2 七宝 しっぽう THẤT BẢO thất bảo 

3 宝典 ほうてん BẢO ĐIỂN sổ tay hƣớng dẫn; sách chỉ nam 

4 宝冠 ほうかん BẢO QUAN mũ miện 

5 宝剣 ほうけん BẢO KIẾM bảo kiếm . 

6 国宝 こくほう QUỐC BẢO quốc bảo; kho báu của quốc gia 

7 宝塔 ほうとう BẢO THÁP bảo tháp . 

8 子宝 こだから TỬ BẢO đứa bé 

9 家宝 かほう GIA BẢO gia bảo; đồ gia bảo; vật gia truyền; của 

gia truyền; đồ gia truyền; vật gia bảo 

 

 

宮   

CUNG 

 

102. 宮    cung    cung điện    kyuu, 

guu, ku 

 

Cung điện nhà vua có 2 tầng 

訓: みや 

音: キュウ,  グウ,  

ク,  クウ 

 

1 お宮 おみや CUNG miếu thờ thần của Nhật Bản 

2 中宮 ちゅうぐう TRUNG CUNG hoàng hậu 

3 二宮 にぐう NHỊ CUNG hai cung 

4 宮刑 きゅうけい CUNG HÌNH sự thiến 

5 后宮 きさきみや HẬU CUNG hậu cung 

6 宮城 きゅうじょう CUNG THÀNH cung điện hoàng gia; 

cung thành; Miyagi 

7 姫宮 ひめみや CƠ CUNG Công chúa . 
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家   

GIA, CÔ 
 

103. 家    gia    gia đình, chuyên 

gia    ka, ke 

 

Gia đình nuôi lợn ở dƣới sàn nhà 

訓: いえ,  や,  うち 

音: カ,  ケ 

1 家 いえ GIA gia đình 

2 家 うち GIA nhà ở 

3 家 け GIA nhà; nhà cửa; gia đình; gia tộc 

4 一家 いっか NHẤT GIA gia đình; cả gia đình; cả nhà 

5 上家 うわや THƢỢNG GIA lán 

6 家中 かちゅう GIA TRUNG cả nhà . 

7 家主 やぬし GIA CHỦ chủ nhà; chủ đất; gia chủ . 

8 家事 かじ GIA SỰ công việc gia đình; việc nội trợ 

 

富   

PHÖ 

 

104. 富    phú    giàu, phú hào, phú 

hộ, phong phú    fu, fuu 

 

Phú hào là ngƣời có nhà to và nhiều ruộng 

 

訓: と.む,  とみ 

音: フ,  フウ 

1 富 とみ PHÖ của cải; tài sản 

2 富む とむ PHÖ giàu có 

3 富力 ふりょく PHÖ LỰC của cải 

4 国富 こくふ QUỐC PHÖ sự giàu có của quốc gia; giàu có . 

5 富岳 ふがく PHÖ NHẠC Núi Phú sĩ . 

6 富強 ふきょう PHÖ CƢỜNG giàu có hùng mạnh; phú cƣờng; hùng 

cƣờng 

7 富ます とみます PHÖ làm giàu 

8 殷富 いんとみ ÂN PHÖ sự giàu có 

9 富籤 とみくじ PHÖ THIÊM cuộc xổ số 

 

封   

PHONG  

105. 封    phong    phong tỏa    fuu, 

hoo 

 

Toàn bộ khu vực này đã bị niêm phong và có ngƣời 

canh giữ 

訓: 

音: フウ,  ホウ 

 

1 封 ふう PHONG miệng bì thƣ; dấu niêm phong thƣ 

2 一封 いちふう NHẤT PHONG sự rào lại 
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3 封入 ふうにゅう PHONG NHẬP sự bỏ kèm (vào thƣ); sự gửi kèm 

(theo thƣ) 

4 分封 ぶんぽう PHÂN PHONG ngữ pháp 

5 封印 ふういん PHONG ẤN niêm phong . 

6 同封 どうふう ĐỒNG PHONG sự gửi kèm theo . 

7 封土 ほうど PHONG THỔ thái ấp 

8 封地 ほうち PHONG ĐỊA thái ấp 

 

 

専   

CHUYÊN 

 

106. 専    chuyên    chuyên môn, 

chuyên quyền    sen 

 

Những kẻ cầm súng chuyên quyền khiến ai cũng kêu 

than 

訓: もっぱ.ら 

音: セン 

 

1 専ら もっぱら CHUYÊN hầu hết; chủ yếu . 

2 専任 せんにん CHUYÊN NHÂM sự chuyên trách . 

3 専修 せんしゅう CHUYÊN TU sự chuyên môn hoá 

4 専制 せんせい CHUYÊN CHẾ chế độ chuyên quyền; quốc gia 

dƣới chế độ chuyên quyền 

5 専務 せんむ CHUYÊN VỤ giám đốc quản lý; ngƣời chỉ đạo . 

6 専売 せんばい CHUYÊN MẠI đặc quyền buôn bán . 

7 専属 せんぞく CHUYÊN CHÖC chuyên mục; chuyên gia; chuyên 

về ~ . 

8 専心 せんしん CHUYÊN TÂM sự tập trung; nơi tập trung 

9 専念 せんねん CHUYÊN NIỆM sự say mê; sự miệt mài; sự cống 

hiến hết mình . 

10 専攻 せんこう CHUYÊN CÔNG chuyên môn . 

11 専断 せんだん CHUYÊN ĐOẠN tính chuyên quyền 

12 専有 せんゆう CHUYÊN HỮU độc quyền; vật độc chiếm 

 

 

射   

XẠ 

 

107. 射    xạ    xạ thủ    sha 

 

Xạ thủ dùng súng dễ dàng hạ gục đối thủ dùng kiếm 

訓: い.る,  さ.す,  

う.つ 

 

1 射す さす XẠ chích 
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音: シャ 2 射つ うつ XẠ sự tấn công 

3 射る いる XẠ bắn trúng 

4 乱射 らんしゃ LOẠN XẠ loạn xạ . 

5 射倖 しゃこう XẠ HÃNH sự suy xét 

6 入射 にゅうしゃ NHẬP XẠ Tới (tia) (vật lý) . 

7 全射 ぜんい TOÀN XẠ toàn cấu 

8 射出 しゃしゅつ XẠ XUẤT sự bắn 

9 卖射 たんい ĐƠN XẠ phép đơn cấu 

10 双射 そうい SONG XẠ nhạc sĩ biểu diễn 

11 反射 はんしゃ PHẢN XẠ phản chiếu 

12 噴射 ふんしゃ PHÖN XẠ sự phun ra; sự phụt ra 

 

 

尊   

TÔN 

 

108. 尊    tôn    tôn trọng    son 

 

Ngƣời chiến sĩ tôn trọng luật lệ, không uống rƣợu 

khi đang canh gác 

訓: たっと.い,  と

うと.い,  たっと.

ぶ,  とうと.ぶ 

音: ソン 

 

1 尊 みこと TÔN quý 

2 尊い とうとい TÔN hiếm; quý giá 

3 尊い たっとい TÔN hiếm; quý giá 

4 尊ぶ たっとぶ TÔN đánh giá cao; quý trọng 

5 尊ぶ とうとぶ TÔN đánh giá cao; quý trọng 

6 尊信 そんしん TÔN TÍN sự tôn kính; lòng sùng kính 

7 尊兄 そんけい TÔN HUYNH sự tôn trọng 

8 尊公 そんこう TÔN CÔNG anh 

9 尊厳 そんげん TÔN NGHIÊM sự tôn nghiêm 

 

尾   

VĨ 

 

109. 尾    vĩ    cái đuôi    bi 

 

Dây đàn vĩ cầm đƣợc làm từ long đuôi ngựa 

訓: お 

音: ビ 

 

1 尾 お VĨ cái đuôi 

2 大尾 たいび ĐẠI VĨ giới hạn 

3 尻尾 しっぽ KHÀO VĨ đuôi; cái đuôi . 

4 接尾 せつび TIẾP VĨ hậu tố 
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5 末尾 まつび MẠT VĨ sự kết thúc . 

6 尾根 おね VĨ CĂN đinh thúc ngựa 

7 尾灯 びとう VĨ ĐĂNG đèn hậu . 

8 尾燈 びとう VĨ ĐĂNG Đèn hậu . 

9 尾状 おじょう VĨ TRẠNG đuôi (thú vật 

10 尾籠 びろう VĨ LUNG không đứng dắn 

11 結尾 けつび KẾT VĨ giới hạn 

 

岩   

NHAM 

 

110. 岩    nham    đá tảng, nham 

thạch    gan 

 

Nham thạch từ 3 ngọn núi đông đặc lại thành hòn đá 

to 

訓: いわ 

音: ガン 

 

1 岩 いわ NHAM đá; dốc đá; bờ đá 

2 岩塩 がんえん NHAM DIÊM muối mỏ; muối khoáng 

3 岩壁 いわかべ NHAM BÍCH bến tàu 

4 岩审 いわむろ NHAM THẤT chú ý 

5 岩屋 いわや NHAM ỐC hang động 

6 岩層 いわそう NHAM TẰNG thuốc súc miệng 

7 巨岩 きょがん CỰ NHAM núi đá dốc lởm chởm 

8 岩根 いわね NHAM CĂN đá 

9 岩棚 いわたな NHAM BẰNG gờ 

 

 

島   

ĐẢO 

 

111. 島    đảo    hải đảo    too 

 

Đảo 3 núi là nơi có nhiều chim sinh sống 

訓: しま 

音: トウ 

 

1 島 しま ĐẢO đảo 

2 島々 しまじま ĐẢO những hòn đảo 

3 中島 なかじま TRUNG ĐẢO Hòn đảo (trong một ao hoặc dòng 

sông) . 

4 島中 とうちゅう ĐẢO TRUNG khắp đảo; toàn đảo . 

5 島主 とうしゅ ĐẢO CHỦ đảo chủ; ngƣời chủ của đảo . 

6 島人 とうじん ĐẢO NHÂN ngƣời sống ở đảo . 

7 島内 とうない ĐẢO NỘI trên đảo 

8 列島 れっとう LIỆT ĐẢO quần đảo 
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9 半島 はんとう BÁN ĐẢO bán đảo 

10 島司 しまつかさ ĐẢO TI chiến đấu 

11 島国 とうごく ĐẢO QUỐC đảo quốc 

12 島国 しまぐに ĐẢO QUỐC quốc đảo 

 

 

崩   

BĂNG 

 

112. 崩    băng    băng hoại    hoo 

 

Băng trên núi tan khi có 2 mặt trăng 

訓: くず.れる,   く

ず.れ,  くず.す 

音: ホウ 

 

1 崩す くずす BĂNG phá hủy; kéo đổ; làm rối loạn 

2 崩れ くずれ BĂNG đổ 

3 崩壊 ほうかい BĂNG HOẠI sự sụp đổ; sự tan tành . 

4 崩御 ほうぎょ BĂNG NGỰ sự băng hà . 

5 崩れる くずれる BĂNG đổ nhào 

6 崩潰 ほうかい BĂNG HỘI đổ 

7 値崩れ ねくずれ TRỊ BĂNG sự sụt giá 

8 崩落 ほうらく BĂNG LẠC đổ 

9 山崩れ やまくずれ SAN BĂNG sự lở đất; lở đất 

10 雪崩 なだれ TUYẾT BĂNG tuyết lở . 

11 煮崩れ にくずれ CHỬ BĂNG sự bở tơi khi đang nấu (thức ăn) 

12 突崩す  ĐỘT BĂNG sự ép 

 

 

左   

TẢ, TÁ 

 

113. 左    tả    bên trái, tả hữu, cánh 

tả    sa       CX 

 

 

訓: ひだり 

音: サ,  シャ 

 

1 左 ひだり TẢ bên trái 

2 左上 ひだりうえ TẢ THƢỢNG bên trái phía trên cùng . 

3 左側 さそく TẢ TRẮC bên trái 

4 左側 ひだりがわ TẢ TRẮC bên tả 

5 左傾 さけい TẢ KHUYNH khuynh tả 

6 左党 さとう TẢ ĐẢNG ngƣời uống 

7 左利 ひだりとし TẢ LỢI sự thuận tay trái 
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8 左右 さゆう TẢ HỮU phải trái; bên phải và bên trái; sự trên 

dƣới (tuổi tác) 

9 左官 さかん TẢ QUAN thợ trát vữa 

10 左岸 さがん TẢ NGẠN tả ngạn . 

11 左手 ひだりて TẢ THỦ tay trái . 

 

 

己   

KỈ 

 

114. 己    kỉ    tự kỉ, vị kỉ    ko, ki 

 

Trẻ tự kỉ ngồi khóc một mình 

訓: おのれ,  つちの

と,  な 

音: コ,  キ 

 

 己 おのれ KỈ mày 

2 己 つちのと KỈ Kỷ (hàng can) . 

3 一己 いっこ NHẤT KỈ cá nhân 

4 克己 こっき KHẮC KỈ khắc kỵ 

5 利己 りこ LỢI KỈ cái lợi riêng; mối lợi riêng tƣ; ích lợi cá nhân 

6 己巳 きし KỈ TỊ Kỷ Tỵ . 

7 知己 ちき TRI KỈ bạn tri kỷ 

8 自己 じこ TỰ KỈ sự tự bản thân; sự tự mình; tự bản thân; tự mình 

9 利己心 りこしん LỢI KỈ TÂM tính ích kỷ 

10 利己的 りこてき LỢI KỈ ĐÍCH ích kỷ 

11 利己主義 りこしゅぎ LỢI KỈ CHỦ NGHĨA chủ nghĩa vị kỷ; chủ 

nghĩa cá nhân 

 

 

巻   

QUYỂN 

 

115. 巻    quyển    quyển sách    kan 

 

Lấy 2 tay mở quyển sách  

訓: ま.く,  まき,  

ま.き 

音: カン,  ケン 

 

1 巻 まき QUYỂN cuộn . 

2 巻く まく QUYỂN bện 

3 一巻 いちかん NHẤT QUYỂN đuốc 

4 上巻 じょうかん THƢỢNG QUYỂN tập (truyện) thứ nhất . 

5 下巻 げかん HẠ QUYỂN âm lƣợng thấp nhất 

6 中巻 ちゅうかん TRUNG QUYỂN quyển thứ hai (trong tập ba 

quyển sách) . 
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7 右巻 みぎまき HỮU QUYỂN theo chiều kim đồng hồ 

8 圧巻 あっかん ÁP QUYỂN chỗ nổi bật nhất 

9 寝巻 ねまき TẨM QUYỂN quần áo ngủ 

10 巻尺 まきじゃく QUYỂN XÍCH thƣớc cuốn 

 

 

布   

BỐ 

 

116. 布    bố    vải, tuyên bố    fu 

 

Lấy vải may cho bố bộ quần áo 

訓: ぬの 

音: フ 

 

1 布 ぬの BỐ vải 

2 布令 ふれい BỐ LỆNH sự công bố 

3 公布 こうふ CÔNG BỐ cong bố 

4 分布 ぶんぷ PHÂN BỐ sự phân bố 

5 布告 ふこく BỐ CÁO chỉ dụ 

6 布団 ふとん BỐ ĐOÀN nệm; chăn . 

7 布地 ぬのじ BỐ ĐỊA Vải . 

8 塗布 とふ ĐỒ BỐ sự bôi (thuốc mỡ) 

9 宠布 せんぷ TUYÊN BỐ tuyên 

10 布巾 ふきん BỐ CÂN khăn lau 

11 帄布 ほぬの PHÀM BỐ buồm 

 

 

帰   

QUY 

 

117. 帰    quy    hồi quy    ki 

 

Về nhà một cái là bị đƣa cho cái chổi bắt quét nhà  

訓: かえ.る,  かえ.

す,  おく.る,  とつ.

ぐ 

音: キ 

 

1 帰す かえす QUY cho về; trả về 

2 帰り かえり QUY sự trở về; sự về 

3 帰る かえる QUY đi về 

4 不帰 ふき BẤT QUY sự không phục hồi lại đƣợc nữa . 

5 帰京 ききょう QUY KINH sự trở về thủ đô; hồi kinh 

6 帰伏 きふく QUY PHỤC sự trình 

7 帰休 ききゅう QUY HƢU phép nghỉ 
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8 帰依 きえ QUY Y sự quy y; quy y 

9 再帰 さいき TÁI QUY đệ quy 

10 帰化 きか QUY HÓA sự làm hợp với thủy thổ (cây cối); du nhập 

 

 

帳   

TRƯỚNG 
 

118. 帳    trƣớng    sổ    choo 

 

Bán tóc dài lấy tiền gửi sổ tiết kiệm (Bên phải là 長: 

chữ trƣờng có nghĩa là dài) 

訓: とばり 

音: チョウ 

 

1 帳 とばり TRƢỚNG màn; rèm . 

2 元帳 もとちょう NGUYÊN TRƢỚNG sổ cái 

3 几帳 きちょう KỈ TRƢỚNG bình phong 

4 台帳 だいちょう THAI TRƢỚNG sổ cái 

5 帳場 ちょうば TRƢỚNG TRÀNG sự nhận 

6 帳尻 ちょうじり TRƢỚNG KHÀO sự cân bằng tài khoản . 

7 帷帳 とばりちょう DUY TRƢỚNG màn cửa 

8 手帳 てちょう THỦ TRƢỚNG quyển sổ 

9 帳簿 ちょうぼ TRƢỚNG BỘ trƣơng bạ; sổ đăng ký; sổ kế toán . 

10 帳付け ちょうづけ TRƢỚNG PHÓ ngƣời giữ sổ sách; sự giữ 

sổ sách . 

 

 

幕   

MẠC 

 

119. 幕    mạc    khai mạc, bế 

mạc    maku, baku 

 

Buổi lễ khai mạc trong một ngày mặt trời lên cao 

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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弁   

BIỆN 

 

120. 弁    biện    hùng biện, biện 

luận    ben 

 

CX 

訓: かんむり,  わき

ま.える,  わ.ける,  

はなびら,  あらそ.

う 

音: ベン,  ヘン 

 

1 弁 べん BIỆN có tài hùng biện 

2 代弁 だいべん ĐẠI BIỆN sự thay mặt ngƣời khác để phát ngôn 

3 佞弁 ねいべん NỊNH BIỆN Lời nịnh hót; sự tán tỉnh; sự nịnh hót . 

4 弁償 べんしょう BIỆN THƢỜNG sự bồi thƣờng 

5 弁別 べんべつ BIỆN BIỆT phân biệt . 

6 勘弁 かんべん KHÁM BIỆN sự khoan dung; sự tha thứ; khoan dung; 

tha thứ 

7 卖弁 たんべん ĐƠN BIỆN một van 

8 弁口 べんこう BIỆN KHẨU khả năng nói 

9 口弁 くちべん KHẨU BIỆN tài hùng biện 

10 合弁 ごうべん HỢP BIỆN vũng 

11 弁士 べんし BIỆN SĨ thuyết gia . 

12 多弁 たべん ĐA BIỆN tính hay nói; tính lắm đều 

13 奇弁 きべん KÌ BIỆN phép nguỵ biện 

 

 

式  

THỨC 

 

121. 式    thức    hình thức, phƣơng 

thức, công thức    shiki 

 

Ngƣời Nhật luyện tập cả hình thức ngồi khi họp hay 

phỏng vấn 

訓: 

音: シキ 

 

1 式 しき THỨC hình thức; kiểu; lễ; nghi thức 

2 一式 いっしき NHẤT THỨC tất cả 

3 乾式 かんしき KIỀN THỨC sự xét xử 

4 例式 れいしき LỆ THỨC phép xã giao 

5 儀式 ぎしき NGHI THỨC nghi thức; nghi lễ 

6 公式 こうしき CÔNG THỨC công thức; quy cách chính thức 

7 式典 しきてん THỨC ĐIỂN nghi thức . 

8 合式 ごうしき HỢP THỨC hình thức 

9 和式 わしき HÕA THỨC kiểu Nhật 

10 図式 ずしき ĐỒ THỨC sự sắp xếp theo hệ thống 
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彫   

ĐIÊU 

 

122. 彫    điêu    điêu khắc    choo 

 

Đứng trên bàn điêu khắc tấm đá to  

訓: ほ.る,   ぼ.り 

音: チョウ 

 

1 彫る ほる ĐIÊU cẩn 

2 彫像 ちょうぞう ĐIÊU TƢỢNG bức tƣợng . 

3 彫刻 ちょうこく ĐIÊU KHẮC điêu khắc 

4 彫塑 ちょうそ ĐIÊU TỐ sự khắc và nặn. . 

5 彫工 ちょうこう ĐIÊU CÔNG Thợ khắc; nhà điêu khắc . 

6 木彫 もくちょう MỘC ĐIÊU nghệ thuật chạm khắc trên gỗ . 

7 浮彫 うきぼり PHÙ ĐIÊU sự giảm nhẹ 

8 彫物 ほりもの ĐIÊU VẬT nghệ thuật khắc 

9 彫琢 ちょうたく ĐIÊU TRÁC việc khắc và đánh bóng . 

10 彫刻し ちょうこくし ĐIÊU KHẮC thợ khắc . 

11 彫金 ちょうきん ĐIÊU KIM việc khắc kim loại . 

12 木彫り きぼり MỘC ĐIÊU sự khắc lên gỗ 

13 浮彫り うきぼりり PHÙ ĐIÊU sự giảm nhẹ 

 

 

徒   

 ĐỒ 

 

123. 徒    đồ    môn đồ, đồ đệ    to 

 

Thầy đứng cạnh đƣờng đua cổ vũ môn đồ đang tham 

gia chạy 

訓: いたずら,  あだ 

音: ト 

 

1 徒 と ĐỒ vô hiệu 

2 仏徒 ぶっと PHẬT ĐỒ Tín đồ phật giáo . 

3 使徒 しと SỬ ĐỒ môn đồ; môn đệ; học trò . 

4 信徒 しんと TÍN ĐỒ giáo dân . 

5 兇徒 きょうと HUNG ĐỒ ngƣời sống ngoài vòng pháp luật 

6 徒党 ととう ĐỒ ĐẢNG đảng phái; bè đảng 

7 凶徒 きょうと HUNG ĐỒ ngƣời sống ngoài vòng pháp luật 

8 徒刑 とけい ĐỒ HÌNH đồ hình . 

9 刑徒 けいと HÌNH ĐỒ ngƣời bị giam giữ 

10 徒労 とろう ĐỒ LAO kế hoạch dang dở 

11 匪徒 ひと PHỈ ĐỒ Kẻ cƣớp . 
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12 博徒 ばくと BÁC ĐỒ ngƣời đánh bạc 

13 反徒 はんと PHẢN ĐỒ loạn tặc . 

       

 

従   

TÙNG 

 

124. 従    tùng    phục tùng, tùy tùng, 

tòng thuận    juu, shoo, ju 

 

Tất cả các vận động viên phục tùng mệnh lệnh của 

trọng tài đứng vào vị trí chạy 

訓: したが.う,  し

たが.える,  より 

音: ジュウ,  ショ

ウ,  ジュ 

 

1 従う したがう TÙNG chiểu theo; căn cứ vào 

2 従事 じゅうじ TÙNG SỰ sự theo đuổi . 

3 侍従 じじゅう THỊ TÙNG viên thị trấn 

4 従僕 じゅうぼく TÙNG PHÓ ngƣời hầu nam . 

5 従前 じゅうぜん TÙNG TIỀN trƣớc 

6 従卒 じゅうそつ TÙNG TỐT bộ hạ 

7 合従 がっしょう HỢP TÙNG hợp xƣớng 

8 従妹 じゅうまい TÙNG MUỘI em họ . 

9 家従  GIA TÙNG ngƣời quản lý 

10 従容 しょうよう TÙNG DUNG êm đềm 

 

 

徹   

TRIỆT 

 

125. 徹    triệt    triệt để    tetsu 

 

Nhiều cha mẹ nghĩ bạo lực có thể giải quyết triệt để 

các tật xấu của trẻ con 

訓: 

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

thấu đáo; toàn diện 

12 透徹した とうてつした THẤU TRIỆT trong 

 

 

忠   

TRUNG 

 

126. 忠    trung    trung thành, trung 

thực    chuu  

Lòng trung thành xuất phát từ giữa tim 

 

訓: 

音: チュウ 

 

1 不忠 ふちゅう BẤT TRUNG bất trung . 

2 忠信 ちゅうしん TRUNG TÍN lòng trung thành 

3 忠僕 ちゅうぼく TRUNG PHÓ Ngƣời hầu trung thành . 

4 忠勇 ちゅうゆう TRUNG DŨNG Lòng trung thành và can đảm . 

5 忠勤 ちゅうきん TRUNG CẦN lòng trung thành 

6 忠告 ちゅうこく TRUNG CÁO lời khuyên 

7 忠实 まめ TRUNG THỰC chăm chỉ 

8 忠实 ちゅうじつ TRUNG THỰC sự trung thành 

9 尽忠 じんちゅう TẪN TRUNG lòng trung thành 

10 忠なる ちゅうなる TRUNG hiến cho 

11 忠愛 ちゅうあい TRUNG ÁI lòng trung thành 

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

 

 

恥   

SỈ 
 

127. 恥    sỉ    sỉ nhục    chi 

 

Tai nghe những lời sỉ nhục mà tim đau nhói 

訓: は.じる,  はじ,  

は.じらう,  は.ずか

しい 

音: チ 

 

1 恥 はじ SỈ sự xấu hổ 

2 恥じる はじる SỈ cảm thấy xấu hổ; ngƣợng ngùng 

3 恥毛 はじけ SỈ MAO xƣơng mu 

4 無恥 むち VÔ SỈ không biết xấu hổ; vô sỉ 

5 羞恥 しゅうち TU SỈ tính nhút nhát 

6 赤恥 あかはじ XÍCH SỈ sự xấu hổ; xấu hổ 

7 恥辱 ちじょく SỈ NHỤC sự sỉ nhục 

8 恥部 ちぶ SỈ BỘ chỗ kín 

9 恥ずべき はずべき SỈ ô nhục . 

10 恥じらい はじらい SỈ tính nhút nhát 
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11 恥じらう はじらう SỈ cảm thấy xấu hổ; ngƣợng ngùng 

12 恥さらし はじさらし SỈ nhục nhã; hổ thẹn 

13 恥晒し はじさらし SỈ SÁI sự ô nhục 

14 恥曝し はじさらし SỈ BỘC tình trạng bị ghét bỏ 

 

 

悪   

ÁC 
 

128. 悪    ác, ố    hung ác, độc ác; 

tăng ố    aku, o 

 

 

Những kẻ có bộ mặt ác ôn có trái tim bằng đá 

訓: わる.い,  わる ,  

あ.し,  にく.い,   に

く.い,  ああ,  いず

くに,  いずくんぞ,  

にく.む 

音: アク,  オ 

 

1 悪 あく ÁC sự xấu; không tốt . 

2 悪い わるい ÁC còm 

3 悪さ わるさ ÁC sự xấu 

4 悪し わるし ÁC xấu 

5 悪事 あくじ ÁC SỰ tội ác; sự phạm tội 

6 悪人 あくにん ÁC NHÂN ngƣời xấu; ác nhân; xấu xa; độc ác; kẻ 

xấu; nhân vật phản diện 

7 佞悪 ねいあく NỊNH ÁC Tính bƣớng bỉnh; ngƣời ngang ngạch . 

8 悪例 あくれい ÁC LỆ Ví dụ xấu; tiền lệ xấu 

9 俗悪 ぞくあく TỤC ÁC tính chất trần tục 

10 兇悪 きょうあく HUNG ÁC hung bạo 

 

 

悲   

BI 

 

129. 悲    bi    sầu bi, bi quan    hi 

 

Trái tim buồn đau, tay che mắt để khỏi nhìn những 

điều bi thƣơng 

訓: かな.しい,  か

な.しむ 

音: ヒ 

 

1 悲傷 ひしょう BI THƢƠNG bi thƣơng 

2 悲劇 ひげき BI KỊCH bi kịch 

3 悲哀 ひあい BI AI phiền muộn 

4 悲嘆 ひたん BI THÁN bi sầu 

5 悲報 ひほう BI BÁO tin buồn . 

6 悲境 ひきょう BI CẢNH sự bất hạnh; vận đen 

7 悲壮 ひそう BI TRÁNG bi tráng; oanh liệt . 

8 悲恋 ひれん BI LUYẾN tình yêu mù quáng . 

9 悲しい かなしい BI buồn 

10 悲しさ かなしさ BI sự buồn bã 
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11 悲しみ かなしみ BI sầu 

12 悲しむ かなしむ BI bi ai; bi thống; thƣơng tâm 

13 悲惨 ひさん BI THẢM bi thảm 

14 悲愁 ひしゅう BI SẦU Sự đau buồn . 

 

 

愛   

ÁI 

 

130. 愛    ái    yêu, ái tình, ái mộ    ai  

CX 

 
 

 

訓: いと.しい,  か

な.しい,  め.でる,  

お.しむ,  まな 

音: アイ 

 

1 愛 あい ÁI tình yêu; tình cảm 

2 愛す あいす ÁI chuộng . 

3 愛ぶ あいぶ ÁI sự vuốt ve 

4 愛人 あいじん ÁI NHÂN nhân tình 

5 仁愛 じんあい NHÂN ÁI sự nhân ái; nhân ái . 

6 他愛 たあい THA ÁI chủ nghĩa vị tha 

7 信愛 しんあい TÍN ÁI sự quen thân 

8 偏愛 へんあい THIÊN ÁI sự thiên vị 

9 愛児 あいじ ÁI NHI Đứa trẻ đƣợc yêu mến; đứa con cƣng . 

10 割愛 かつあい CÁT ÁI thanh đạm 

11 博愛 はくあい BÁC ÁI lòng bác ái; tình thƣơng bao la . 

12 友愛 ゆうあい HỮU ÁI bạn tình 

13 愛吟 あいぎん ÁI NGÂM Bài thơ hay bài hát đƣợc ƣa thích; ngƣời 

yêu thích thơ ca . 

 

 

我   

NGÃ 

 

131. 我    ngã    bản ngã    ga 

 

Chiến đấu chống lại bản ngã 

訓: われ,  わ,  わ.

が ,  わが  

音: ガ 

 

1 我 われ NGÃ chúng tôi . 

2 我々 われわれ NGÃ chúng mình 

3 我が わが NGÃ của chúng tôi; của chúng ta 

4 我ら われら NGÃ chúng tôi 

5 我れ わがれ NGÃ tôi 

6 主我 しゅが CHỦ NGÃ cái tôi 

7 我侭 わがまま NGÃ TẬN tính ích kỷ 
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8 我儘 わがまま NGÃ TẪN tính ích kỷ 

9 我利 がり NGÃ LỢI lợi ích bản thân; tƣ lợi; lợi ích cá nhân 

10 我執 がしゅう NGÃ CHẤP thuyết ta là nhất 

 

 

房   

PHÕNG, 

BÀNG 
 

132. 房    phòng    phòng ở    boo  

 

 

Đi học về là lao ngay vào phòng 

訓: ふさ 

音: ボウ 

 

1 房 ふさ PHÕNG búi; chùm 

2 乳房 にゅうぼう NHŨ PHÕNG Vú . 

3 房事 ぼうじ PHÕNG SỰ giới tính 

4 冷房 れいぼう LÃNH PHÕNG phòng lạnh . 

5 厨房 ちゅうぼう TRÙ PHÕNG phòng bếp 

6 女房 にょうぼう NỮ PHÕNG vợ 

7 工房 こうぼう CÔNG PHÕNG xƣởng 

8 心房 しんぼう TÂM PHÕNG cửa 

9 房房 ぼうぼう PHÕNG PHÕNG thành bụi 

10 暖房 だんぼう NOÃN PHÕNG hệ thống sƣởi; sự sƣởi nóng 

 

 

打   

ĐẢ 

 

133. 打    đả    đả kích, ẩu đả    da 

 

Những ngƣời ẩu đả cầm cả đinh nhọn đi đánh nhau 

訓: う.つ,  う.ち ,  

ぶ.つ 

音: ダ,  ダアス 

 

1 打つ うつ ĐẢ bịch 

2 打つ ぶつ ĐẢ đánh 

3 一打 いちだ NHẤT ĐẢ cú 

4 打倒 だとう ĐẢ ĐẢO sự lật đổ 

5 打傷 うちきず ĐẢ THƢƠNG vết thâm tím 

6 打力 だりょく ĐẢ LỰC tính ì 

7 博打 ばくち BÁC ĐẢ trò cờ bạc 

8 塁打 るいだ LŨY ĐẢ cú đánh làm cho ngƣời đánh chạm đƣợc 

góc thứ nhất 

 



68 

 

 

投   

ĐẦU 

 

134. 投    đầu    đầu tƣ, đầu cơ    too 

CX 

 

 

訓: な.げる,   な.げ 

音: トウ 

 

1 投げ なげ ĐẦU Cú ném; cú quật 

2 投下 とうか ĐẦU HẠ việc thả (quân lính 

3 投了 とうりょう ĐẦU LIỄU sự từ chức; đơn xin từ chức 

4 投信 とうしん ĐẦU TÍN ủy thác đầu tƣ . 

5 投入 とうにゅう ĐẦU NHẬP sự ném 

6 投函 とうかん ĐẦU HÀM thƣ từ; thƣ tín 

7 投合 とうごう ĐẦU HỢP hiệp định 

8 投売 なげうり ĐẦU MẠI bán đại hạ giá 

 

 

折   

CHIẾT, 

ĐỀ 
 

135. 折    chiết    bẻ gãy, chiết 

suất    setsu  CX 

 

 

訓: お.る,  おり,  

お.り,   お.り,  お.

れる 

音: セツ 

 

1 折 おり CHIẾT cơ hội; thời gian thích hợp; thời điểm thích hợp; dịp 

2 折々 おりおり CHIẾT thỉnh thoảng 

3 折る おる CHIẾT bẻ; bẻ gẫy; hái (hoa); gẫy; cắt ngang; tớp leo 

4 折中 せっちゅう CHIẾT TRUNG sự thoả hiệp 

5 折半 せっぱん CHIẾT BÁN sự bẻ đôi; sự chia đôi 

6 回折 かいせつ HỒI CHIẾT sự nhiễu xạ 

7 屈折 くっせつ KHUẤT CHIẾT sự gấp khúc; sự lỗi lõm kiểu 

răng cƣa; sự khúc xạ 

8 折れる おれる CHIẾT bẻ 
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抜   

BẠT 

 

136. 抜    bạt    rút ra    batsu 

 

Rút tay ngƣời thứ 2 để bắt tay với ngƣời thứ 3  

訓: ぬ.く,   ぬ.く,  

ぬ.き,  ぬ.ける,  ぬ.

かす,  ぬ.かる 

音: バツ,  ハツ,  ハ

イ 

1 抜く ぬく BẠT bạt 

2 不抜 ふばつ BẤT BẠT hãng 

3 俊抜  TUẤN BẠT không thông thƣờng 

4 卓抜 たくばつ TRÁC BẠT sự trội hơn 

5 抜去  BẠT KHỨ xa 

6 奇抜 きばつ KÌ BẠT mới 

7 抜かす ぬかす BẠT bỏ sót 

8 抜かり ぬかり BẠT Sự thiếu sót 

9 抜かる ぬかる BẠT sơ suất; sai sót; lơ là 

10 抜ける ぬける BẠT đần độn 

11 挿抜  SÁP BẠT sự lồng vào 

12 抜擢 ばってき BẠT TRẠC sự lựa chọn 

 

択   

TRẠCH 

 

137. 択    trạch    tuyển trạch    taku 

 

Những nhà tuyển trạch muốn tóm đƣợc những ứng 

viên đọc thông hiểu thạo tiếng Nhật 

訓: えら.ぶ 

音: タク 

 

1 択一 たくいつ TRẠCH NHẤT sự lựa chọn một trong hai (vật 

2 採択 さいたく THẢI TRẠCH sự lựa chọn . 

3 選択 せんたく TUYỂN TRẠCH sự lựa chọn; sự tuyển chọn 

4 択一的 たくいつてき TRẠCH NHẤT ĐÍCH xen nhau; 

thay đổi nhau 

5 採択する さいたく THẢI TRẠCH lựa chọn 

6 選択子 せんたくこ TUYỂN TRẠCH TỬ có lựa chọn 

7 選択する せんたくする TUYỂN TRẠCH kén chọn 

8 選択する せんたく TUYỂN TRẠCH lựa chọn; tuyển chọn; 

chọn 

9 選択権 せんたくけん TUYỂN TRẠCH QUYỀN quyền lựa 

chọn . 

10 選択肢 せんたくし TUYỂN TRẠCH CHIcó lựa chọn 

11 二者択一 にしゃたくいつ NHỊ GIẢ TRẠCH NHẤT sự chọn để 

thay thế 

12 取捨選択 しゅしゃせんたく THỦ XÁ TUYỂN TRẠCH sự lựa 

chọn 
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13 選択洗剤 せんたくせんざい TUYỂN TRẠCH TẨY TỄ bột giặt . 

 

 

押   

ÁP 

 

138. 押    áp    ấn    oo CX 

 

 

訓: お.す,  お.し ,  

お.っ ,  お.さえる,  

おさ.える 

音: オウ 

 

1 押え おさえ ÁP quyền hành 

2 押し おし ÁP sự xô 

3 押す おす ÁP ẩn; đẩy 

4 押入 おしいれ ÁP NHẬP tủ tƣờng 

5 押収 おうしゅう ÁP THU tịch thu; tƣớc đoạt; sung công; tịch biên; 

bắt giữ 

6 押売 おしうり ÁP MẠI việc bán bằng cách ép buộc 

7 押さえ おさえ ÁP quyền hành 

8 押して おして ÁP bằng sức mạnh 

9 押える おさえる ÁP sự ngừng lại 

 

 

挙   

CỬ 

 

139. 挙    cử    tuyển cử, cử động, cử 

hành    kyo 

 

Ngƣời trúng cử đƣợc trao giấy chứng nhận 

訓: あ.げる,  あ.が

る,  こぞ.る 

音: キョ 

 

1 偉挙 えらきょ VĨ CỬ sự phụ thuộc 

2 挙党 きょとう CỬ ĐẢNG một đảng thống nhất; tập thể đoàn kết; 

đảng đoàn kết 

3 再挙 さいきょ TÁI CỬ sự phê chuẩn 

4 列挙 れっきょ LIỆT CỬ sự liệt kê; bảng liệt kê 

5 挙動 きょどう CỬ ĐỘNG cử động . 

6 挙句 あげく CỬ CÖ sau; sau rốt; kết cục; rốt cuộc 

7 吹挙  XUY CỬ sự giới thiệu 

8 妄挙 ぼうきょ VỌNG CỬ sự dữ dội 
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捕   
BỘ 

 

140. 捕    bộ    bắt, đãi bộ    ho 

 

Ngƣời đi bộ sai làn bị bắt đứng phạt cạnh hàng rào 

訓: と.らえる,  と.

らわれる,  と.る,  

とら.える,  とら.わ

れる,  つか.まえる,  

つか.まる 

音: ホ 

 

1 だ捕 だほ BỘ sự bắt giữ 

2 捕る とる BỘ nắm; bắt; bắt giữ 

3 捕吏 ほり BỘ LẠI cảnh sát 

4 捕囚 としゅう BỘ TÙ tình trạng bị giam cầm 

5 捕える とらえる BỘ giữ; nắm; bắt 

6 捕まる つかまる BỘ bắt 

7 捕手 ほしゅ BỘ THỦ để giữ gìn 

8 拿捕 だほ NÃ BỘ sự bắt giữ 

9 捕捉 ほそく BỘ TRÓC sự bắt giữ 

10 捕物 とりもの BỘ VẬT sự bắt giữ 

11 捕獲 ほかく BỘ HOẠCH sự bắt đƣợc 

 

 

捜   

SƯU 

 

141. 捜    sƣu    sƣu tầm, sƣu 

tập    soo 

 

Đốt đèn ban đêm đi tìm sƣu tầm cổ vật 

訓: さが.す 

音: ソウ,  シュ,  シ

ュウ 

 

1 捜す さがす SƢU tìm kiếm 

2 捜査 そうさ SƢU TRA sự điều tra 

3 特捜 とくそう ĐẶC SƢU Sự khảo sát đặc biệt 

4 捜索 そうさく SƢU TÁC sự tìm kiếm (ngƣời hoặc vật bị thất lạc); 

sự điều tra 

5 あら捜し あらさがし SƢU kén cá chọn canh; bới lông tìm vết; soi 

mói; moi móc tật xấu 

6 捜し出す さがしだす SƢU XUẤT xác định đúng vị trí 

7 捜し回る さがしまわる SƢU HỒI lùng sục; tìm kiếm 
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探   

THAM, 

THÁM  

142. 探    thám    do thám, thám 

hiểm    tan  

 

Bắt đƣợc kẻ do thám núp trong lùm cây trƣớc cửa 

hang 

訓: さぐ.る,  さが.

す 

音: タン 

 

1 探す さがす THAM kiếm 

2 探り さぐり THAM nghe kêu 

3 探る さぐる THAM sờ thấy; mò thấy; dò ra 

4 探偵 たんてい THAM TRINH sự trinh thám; thám tử 

5 内探 ないたん NỘI THAM Sự điều tra bí mật . 

6 探勝 たんしょう THAM THẮNG sự đi tham quan 

7 探査 たんさ THAM TRA cái thông 

8 探検 たんけん THAM KIỂM sự thám hiểm 

9 探求 たんきゅう THAM CẦU sự theo đuổi; sự theo tìm 

10 探測 たんそく THAM TRẮC nhằm phát hiện sự thật; tìm kiếm 

11 探知 たんち THAM TRI tìm kiếm 

12 探究 たんきゅう THAM CỨU sự theo đuổi; sự tìm kiếm 

 

 

接   

TIẾP 

 

143. 接    tiếp    nối tiếp, tiếp đãi, tiếp 

xúc    setsu 

 

Không đƣợc dùng tay tiếp xúc trực tiếp với phụ nữ 

訓: つ.ぐ 

音: セツ,  ショウ 

 

1 接ぐ つぐ TIẾP ghép (cây) 

2 交接 こうせつ GIAO TIẾP Sự giao hợp; giao hợp 

3 接伴 せっぱん TIẾP BẠN tiếp đãi; chiêu đãi 

4 内接 ないせつ NỘI TIẾP Nội tiếp (toán học) 

5 接収 せっしゅう TIẾP THU sự tịch thu 

6 接受 せつじゅ TIẾP THỤ nhận 

7 接合 せつごう TIẾP HỢP phụ cận . 

8 接吺 せっぷん TIẾP VẪN cái hôn 

9 接地 せっち TIẾP ĐỊA sự thành lập 

10 接実 せっきゃく TIẾP KHÁCH tiếp khách . 

11 密接 みっせつ MẬT TIẾP mật thiết 
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推   

THÔI 

 

144. 推    thôi    giới thiệu, thôi 

tiến    sui 

 

Giới thiệu một loại chim quý 

訓: お.す 

音: スイ 

1 推す おす THÔI suy ra; luận ra; kết luận 

2 推力 すいりょく THÔI LỰC sự đẩy mạnh 

3 推参 すいさん THÔI THAM sự khiếm nhã 

4 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 . 

5 推定 すいてい THÔI ĐỊNH sự ƣớc tính; sự suy đoán; sự giả định; 

ƣớc tính . 

6 推察 すいさつ THÔI SÁT suy xét . 

7 推して おして THÔI bằng sức mạnh 

8 推挙 すいきょ THÔI CỬ sự giới thiệu 

9 推敲 すいこう THÔI XAO sự sửa lại (bản thảo); sự sửa sang; sự 

mài giũa; sự đánh bóng 

10 推断 すいだん THÔI ĐOẠN sự suy ra 

11 推服 すいふく THÔI PHỤC sự ngắm nhìn một cách vui thích 

12 推測 すいそく THÔI TRẮC sự đoán; sự phỏng đoán; sự ƣớc đoán 

13 推理 すいり THÔI LÍ suy luận; lập luận 

14 推知 すいち THÔI TRI sự phỏng đoán 

 

 

提   

ĐỀ 

 

145. 提    đề    cung cấp, đề 

cung    tei 

 

Để Trẻ con đƣợc tự do chạy nhảy là tiền đề cho sự 

phát triển sau này 

訓: さ.げる 

音: テイ,  チョウ,  

ダイ 

 

1 上提 うえひさげ THƢỢNG ĐỀ sự bày ra 

2 提供 ていきょう ĐỀ CUNG chào giá 

3 提出 ていしゅつ ĐỀ XUẤT sự nộp 

4 前提 ぜんてい TIỀN ĐỀ tiền đề; tiên đề 

5 提唱 ていしょう ĐỀ XƢỚNG sự đề xƣớng 

6 提げる さげる ĐỀ cầm trong tay; mang theo; treo lên 

7 手提 てさげ THỦ ĐỀ túi xách 

8 提携 ていけい ĐỀ HUỀ sự hợp tác 

9 提案 ていあん ĐỀ ÁN đề án 

10 提灯 ちょうちん ĐỀ ĐĂNG đèn lồng 
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11 提琴 ていきん ĐỀ CẦM đàn viôlông 

12 提督 ていとく ĐỀ ĐỐC Đô đốc; đô đốc hải quân; đề đốc 

13 提示 ていじ ĐỀ KÌ sự bày ra 

14 菩提 ぼだい BỒ ĐỀ bồ đề . 

 

 

揚   

DƯƠNG 

 

146. 揚    dƣơng    giơ lên    yoo 

 

Bé Dƣơng muốn giơ tay lên che khuất mặt trời để 

che nắng cho mẹ 

 

 

訓: あ.げる,   あ.げ,  

あ.がる 

音: ヨウ 

 

1 揚句 あげく DƢƠNG CÖ cuối cùng 

2 大揚 だいよう ĐẠI DƢƠNG tính rộng rãi 

3 宠揚 せんよう TUYÊN DƢƠNG tuyên dƣơng . 

4 揚屋 あげや DƢƠNG ỐC Nhà thổ cao cấp thời Edo . 

5 悠揚 ゆうよう DU DƢƠNG bình tĩnh 

6 揚がる あがる DƢƠNG bay trên cao 

7 揚げる あげる DƢƠNG dỡ (hàng) 

8 抑揚 よくよう ỨC DƢƠNG ngữ điệu; âm điệu 

9 掲揚 けいよう YẾT DƢƠNG sự giƣơng cờ; sự treo cờ 

10 揚揚 ようよう DƢƠNG DƢƠNG sự sắp xếp 

11 昂揚 こうよう NGANG DƢƠNG sự làm tang 

 

 

援   

VIỆN 

 

147. 援    viện    viện trợ    en 

 

Ném dây cứu viện ngƣời sắp chết đuối 

 

訓: 

音: エン 

 

1 援交  VIÊN GIAO ngọn lửa 

2 援兵 えんぺい VIÊN BINH sự giảm nhẹ 

3 援助 えんじょ VIÊN TRỢ chi viện 

4 増援 ぞうえん TĂNG VIÊN sự tăng cƣờng 

5 声援 せいえん THANH VIÊN niềm khích lệ; niềm cổ vũ động 

viên; tiếng hoan hô cổ vũ; lời động viên . 

6 援引 えんいん VIÊN DẪN sự chuyển đến (một ngƣời 

7 後援 こうえん HẬU VIÊN sự ủng hộ; sự tiếp tế; sự tiếp trợ; sự viện 

trợ; sự bảo trợ; sự đỡ đầu; ủng hộ; tiếp tế; tiếp trợ; viện trợ; bảo trợ; đỡ đầu; ủng hộ; 

hậu thuẫn 
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8 応援 おうえん ỨNG VIÊN cổ vũ; hỗ trợ; ủng hộ; giúp đỡ; khích lệ; 

cổ động 

9 支援 しえん CHI VIÊN chi viện 

10 救援 きゅうえん CỨU VIÊN sự cứu viện; sự cứu tế; sự cứu trợ; cứu 

viện; cứu tế; cứu trợ 

11 来援 らいえん LAI VIÊN sự giúp đỡ 

12 無援 むえん VÔ VIÊN không tự lo liệu đƣợc 

13 援用 えんよう VIÊN DỤNG sự đòi 

14 義援 ぎえん NGHĨA VIÊN sự tặng 

15 援護 えんご VIÊN HỘ sự trợ giúp 

 

 

損   

TỔN 

 

148. 損    tổn    tổn hại, tổn 

thƣơng    son CX 

Cảm thấy tổn thƣơng vì không nhận đƣợc đồng tiền 

đền bù nào 

 

 

訓: そこ.なう,  そ

こな.う,   そこ.な

う,  そこ.ねる,   そ

こ.ねる 

音: ソン 

 

1 損 そん TỔN lỗ . 

2 損う そこなう TỔN làm hại; làm tổn hại; làm đau; làm bị thƣơng 

3 損じ そんじ TỔN sự trƣợt chân 

4 損亡 そんもう TỔN VONG sự mất 

5 損傷 そんしょう TỔN THƢƠNG mối hại 

6 全損 ぜんそん TOÀN TỔN mất toàn bộ . 

7 損壊 そんかい TỔN HOẠI mối hại 

8 大損 おおぞん ĐẠI TỔN sự lỗ lớn; khoản lỗ lớn; lỗ lớn; thua lỗ 

lớn; thiệt hại lớn; thiệt hại nặng nề; tổn thất lớn; tổn thất nặng nề; thua nhiều tiền; 

mất nhiều tiền 

9 損失 そんしつ TỔN THẤT mất; thua lỗ (tài sản 

10 損害 そんがい TỔN HẠI phƣơng hại 

11 損得 そんとく TỔN ĐẮC sự lỗ lãi; việc đƣợc mất; cái mất và cái 

đƣợc . 

 

 

撃   

KÍCH 

 

149. 撃    kích    công kích, tập 

kích    geki 

 

Tƣớng quân ra lệnh quân lính tập kích 

訓: う.つ  
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音: ゲキ 1 撃つ うつ KÍCH bắn 

2 一撃 いちげき NHẤT KÍCH cú đánh đòn 

3 出撃 しゅつげき XUẤT KÍCH sự xông ra phá vây 

4 撃剣 げっけん KÍCH KIẾM sự rào dậu 

5 反撃 はんげき PHẢN KÍCH sự phản kích . 

6 撃墜 げきつい KÍCH TRỤY sự bắn rơi máy bay; bắn rơi máy bay 

7 射撃 しゃげき XẠ KÍCH hỏa mai . 

8 打撃 だげき ĐẢ KÍCH đòn đánh; cú sốc; sự thiệt hại; cú đánh 

(bóng chuyền) 

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

10 排撃 はいげき BÀI KÍCH kịch sĩ 

11 攻撃 こうげき CÔNG KÍCH sự công kích; sự tấn công; sự chỉ trích 

 

 

改   

CẢI 
 

150. 改    cải    cải cách, cải 

chính    kai 

 

Cần phải cải cách cách dạy con trẻ bằng bạo lực 

訓: あらた.める,  

あらた.まる 

音: カイ 

 

1 改修 かいしゅう CẢI TU sự sửa chữa; sự cải tiến; sửa chữa; cải 

tiến; nâng cấp; sự cải tạo; cải tạo 

2 改号 かいごう CẢI HÀO cuộc mít tinh 

3 改名 かいめい CẢI DANH cải danh 

4 改善 かいぜん CẢI THIỆN điêu luyện 

5 改変 かいへん CẢI BIẾN biến cải 

6 改姓 かいせい CẢI TÍNH thay tên đổi họ; thay họ; đổi họ; thay đổi 

tên họ . 

7 改宗 かいしゅう CẢI TÔNG sự cải đạo; việc chuyển sang đạo khác; 

cải đạo 

8 改定 かいてい CẢI ĐỊNH sự cải cách 

9 改廃 かいはい CẢI PHẾ sự thay đổi; sự cải tổ; thay đổi; cải tổ 

10 復改 ふくあらため PHỤC CẢI trở đầu bộ lên giấy 

 

 

攻   

CÔNG 

 

151. 攻    công    tấn công, công 

kích    koo CX 

 

Những ngƣời công nhân dùng gậy tấn công  

 

 

訓: せ.める  
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音: コウ 1 攻め せめ CÔNG công . 

2 主攻 しゅおさむ CHỦ CÔNG sự chuẩn y 

3 侵攻 しんこう XÂM CÔNG sự xâm lƣợc 

4 先攻 せんこう TIÊN CÔNG sự lựa chọn 

5 内攻 ないこう NỘI CÔNG Bệnh bên trong cơ thể (không thể hiện 

triệu chứng ra bên ngoài) 

6 攻勢 こうせい CÔNG THẾ sự xâm lƣợc; sự gây hấn; cuộc xâm 

lƣợc; xâm lƣợc; gây hấn; xâm lăng 

7 反攻 はんこう PHẢN CÔNG phản công 

8 攻囲 こうい CÔNG VI sự bao vây 

9 攻城 こうじょう CÔNG THÀNH vây thành 

10 攻守 こうしゅ CÔNG THỦ sự công thủ; sự tấn công và phòng thủ; 

công thủ; tấn công và phòng thủ 

11 専攻 せんこう CHUYÊN CÔNG chuyên môn . 

12 攻める せめる CÔNG tấn công; công kích; đột kích . 

 

 

故   

CỐ 

 

152. 故    cố    cố tổng thống, lí 

do    ko  

Ngƣời quá cố chết do bị đánh 

 

 

訓: ゆえ,  ふる.い,  

もと 

音: コ 

 

1 故 こ CỐ cố; cũ (đi ghép với từ khác) 

2 故 ゆえ CỐ lý do; nguyên nhân; nguồn cơn . 

3 故に ゆえに CỐ do đó; kết quả là . 

4 故事 こじ CỐ SỰ tích cổ; chuyện cổ; điển cố; chuyện cũ; sự kiện lịch sử 

5 事故 じこ SỰ CỐ biến cố 

6 故人 こじん CỐ NHÂN cố nhân; bạn cũ; ngƣời xƣa; ngƣời đã 

mất; quá cố; ngƣời quá cố; ngƣời mới mất 

7 何故 なにゆえ HÀ CỐ cớ gì 

8 何故 なぜ HÀ CỐ vì sao 

9 典故 てんこ ĐIỂN CỐ điển cố . 

10 故国 ここく CỐ QUỐC cố quốc; nơi sinh; quê hƣơng; quê nhà 
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散   

TÁN, 

TẢN  

153. 散    tán, tản    phấn tán, tản 

mát    san 

 

Thấy có ngƣời bị đánh 

Mọi ngƣời chạy tán loạn 

訓: ち.る,  ち.らす,   

ち.らす,  ち.らか

す,  ち.らかる,  ち.

らばる,  ばら,  ば

ら.ける 

音: サン 

 

1 散々 さんざん TÁN gay go; khốc liệt; dữ dội; buồn thảm 

2 散る ちる TÁN héo tàn 

3 散乱 さんらん TÁN LOẠN sự giải tán 

4 散会 さんかい TÁN HỘI sự giải tán (cuộc họp); giải tán 

5 散兵 ちへい TÁN BINH ngƣời tham gia cuộc giao tranh nhỏ 

6 分散 ぶんさん PHÂN TÁN phân tán 

7 四散 しさん TỨ TÁN tứ tán . 

8 散在 さんざい TÁN TẠI rời rạc 

9 散布 さんぷ TÁN BỐ sự gieo rắc 

10 散ける ちける TÁN tháo ra 

11 散らし ちらし TÁN tờ rơi; rải . 

 

 

敵   

ĐỊCH 

 

154. 敵    địch    quân địch    teki 

 

Thề trƣớc bia mộ cha là sẽ giết kẻ địch đã sát hại gia 

đình 

訓: かたき,  あだ,  

かな.う 

音: テキ 

 

1 敵 かたき ĐỊCH kẻ thù; kẻ đối đầu 

2 敵 てき ĐỊCH kẻ địch; kẻ thù 

3 敵う てきう ĐỊCH diêm 

4 不敵 ふてき BẤT ĐỊCH bất địch 

5 敵中 てきちゅう ĐỊCH TRUNG trong lòng địch 

6 敵側 てきがわ ĐỊCH TRẮC quân địch 

7 公敵 おおやけてき CÔNG ĐỊCH chính quyền nƣớc thù địch 

8 勁敵 けいてき KÍNH ĐỊCH Địch thủ ghê gớm 

9 敵勢 てきぜい ĐỊCH THẾ thế của quân địch; sức mạnh quân địch . 

10 敵勢 てきせい ĐỊCH THẾ thế của quân địch; sức mạnh quân địch 

11 匹敵 ひってき THẤT ĐỊCH đối thủ xoàng . 
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文   

VĂN, 

VẤN 
 

155. 文    văn    văn chƣơng, văn 

học    bun, mon 

 

 

Văn hay chữ tốt 

Phất bút ra thơ 

訓: ふみ,  あや 

音: ブン,  モン 

 

1 文 ふみ VĂN giấy viết thƣ 

2 文 ぶん VĂN câu 

3 一文 いちぶん NHẤT VĂN câu 

4 三文 さんもん TAM VĂN sự rẻ 

5 上文 うえぶん THƢỢNG VĂN nguyên văn 

6 不文 ふぶん BẤT VĂN không viết ra 

7 人文 じんぶん NHÂN VĂN loài ngƣời 

8 仏文 ふつぶん PHẬT VĂN Pháp 

9 文体 ぶんたい VĂN THỂ văn thể 

10 作文 さくぶん TÁC VĂN sự đặt câu 

 

 

料   

LIÊU, 

LIỆU 

 

156. 料    liệu    nguyên liệu, tài liệu, 

nhiên liệu    ryoo 

 

Hứng hạt ca cao để làm nguyên liệu 

訓: 

音: リョウ 

 

1 料 りょう LIÊU chi phí; phí . 

2 料亭 りょうてい LIÊU ĐÌNH nhà hàng (kiểu Nhật) . 

3 供料 きょうりょう CUNG LIÊU sự biếu 

4 原料 げんりょう NGUYÊN LIÊU chất liệu 

5 料地 りょうち LIÊU ĐỊA đất đai 

6 塗料 とりょう ĐỒ LIÊU sơn 

7 审料 しつりょう THẤT LIÊU lễ mét 

8 思料 しりょう TƢ LIÊU sự suy nghĩ 

9 有料 ゆうりょう HỮU LIÊU sự phải trả chi phí 
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断   

ĐOẠN, 

ĐOÁN 
 

157. 断    đoạn, đoán    phán đoán, 

đoạn tuyệt    dan 

 

Rìu sắc chặt đứt đoạn cây 

訓: た.つ,  ことわ.

る,  さだ.める 

音: ダン 

 

1 断 だん ĐOẠN sự không xảy ra 

2 断つ だんつ ĐOẠN dứt . 

3 断つ たつ ĐOẠN cắt; chấm dứt 

4 断り ことわり ĐOẠN xuống dốc 

5 断る ことわる ĐOẠN cảnh cáo; nói rõ 

6 不断 ふだん BẤT ĐOẠN không ngừng 

7 両断 りょうだん LƢỠNG ĐOẠN sự chia đôi 

8 中断 ちゅうだん TRUNG ĐOẠN cách đoạn 

9 断乎 だんこ ĐOẠN HỒ hãng 

10 予断 よだん DƢ ĐOẠN dự đoán 

11 仲断 なかだん TRỌNG ĐOẠN sự gián đoạn; sự bị gián đoạn 

12 処断 しょだん XỨ ĐOẠN sự xét xử 

13 切断 せつだん THIẾT ĐOẠN sự cắt rời; sự phân đoạn; sự chia 

đoạn 

 

 

施   

THI 

 

158. 施    thi    thực thi, thi 

hành    shi, se 

 

Việc hiến tế lợn sẽ đƣợc thực thi ngay khi trọng tài 

phất cờ 

訓: ほどこ.す 

音: シ,  セ 

 

1 施し ほどこし THI lòng nhân đức 

2 施す ほどこす THI bố thí 

3 施主 せしゅ THI CHỦ ngƣời cho 

4 实施 じっし THỰC THI con ruột 

5 布施 ふせ BỐ THI Của bố thí . 

6 施政 しせい THI CHÁNH chính sách thi hành . 

7 施物 せもつ THI VẬT dùng nhƣ số ít của bố thí 

8 施療 せりょう THI LIỆU sự trị liệu miễn phí . 

9 施策 しさく THI SÁCH chính sách (của chính phủ 

10 施米 せまい THI MỄ hẹp 

11 施肥 せひ THI PHÌ sự làm cho màu mỡ đƣợc 
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12 施行 しこう THI HÀNH sự thực hiện; sự thi hành 

 

 

旗   

KÌ 

 

159. 旗    kì    quốc kì    ki 

 

Khi nào trọng tài phất cờ thì bắt đầu cuốn cờ 

訓: はた 

音: キ 

 

1 旗 はた KÌ cờ; lá cờ . 

2 一旗 ひとはた NHẤT KÌ cây irit 

3 旗亭 きてい KÌ ĐÌNH quán ăn 

4 旗印 はたじるし KÌ ẤN khẩu hiệu 

5 反旗 はんき PHẢN KÌ sự làm việc và ăn lƣơng nửa ngày 

6 国旗 こっき QUỐC KÌ quốc kỳ 

7 旗幟 きし KÌ XÍ cờ xí; cờ 

8 弔旗 ちょうき ĐIẾU KÌ cờ rủ; cờ tang . 

9 戦旗 せんき CHIẾN KÌ chiến lƣợc 

10 手旗 てばた THỦ KÌ sự đánh tín hiệu bằng tay . 

11 旗手 きしゅ KÌ THỦ ngƣời lính cầm cờ 

 

 

旧   

CỰU 

 

160. 旧    cựu    cũ, cựu thủ tƣớng, 

cựu binh    kyuu 

 

1 ngày trƣớc cũng đã là cũ rồi 

訓: ふる.い,  もと 

音: キュウ 

 

1 旧 きゅう CỰU âm lịch 

2 旧例 きゅうれい CỰU LỆ sự truyền miệng (truyện cổ tích 

3 旧儀 きゅうぎ CỰU NGHI trò chơi bi 

4 旧典 きゅうてん CỰU ĐIỂN sự truyền miệng (truyện cổ tích 

5 旧刊 きゅうかん CỰU KHAN số cũ 
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旬   

TUẦN 

 

161. 旬    tuần    .. ngày    jun 

 

Chủ nhật là ngày kết thúc một tuần 

訓: 

音: ジュン,  シュン 

 

1 旬 じゅん TUẦN tuần; giai đoạn gồm 10 ngày 

2 一旬 いちじゅん NHẤT TUẦN sự đập; tiếng đập 

3 上旬 じょうじゅん THƢỢNG TUẦN thƣợng tuần; 10 ngày đầu 

của tháng 

4 下旬 げじゅん HẠ TUẦN hạ tuần 

5 中旬 ちゅうじゅん TRUNG TUẦN trung tuần; 10 ngày giữa 

một tháng 

6 旬月 じゅんげつ TUẦN NGUYỆT sự không làm việc cả ngày 

7 旬外れ しゅんはずれ TUẦN NGOẠI mùa vãn khách; ít 

ngƣời mua hoặc ít khách (kinh doanh 

8 五旬節 ごしゅんぶし NGŨ TUẦN TIẾT lễ gặt (của ngƣời 

Do thái 

 

 

易   

DỊCH, DỊ 

 

162. 易    dị, dịch    dễ, dịch 

chuyển    i, eki 

 

Đi quân dịch dƣới trời nắng chang chang 

訓: やさ.しい,  や

す.い 

音: エキ,  イ 

 

1 易 えき DỊCH sự đoán 

2 易い やすい DỊCH dễ; dễ dàng 

3 不易 ふえき BẤT DỊCH sự bền lòng 

4 交易 こうえき GIAO DỊCH thƣơng mại; buôn bán 

5 周易 しゅうえき CHU DỊCH sự đoán 

6 安易 あんい AN DỊCH dễ dàng; đơn giản 

7 容易 ようい DUNG DỊCH đơn giản; dễ dàng 

8 平易 へいい BÌNH DỊCH bình dị . 

9 易しい やさしい DỊCH dễ tánh 

10 易断 えきだん DỊCH ĐOẠN Thuật bói toán; lời bói toán . 

11 簡易 かんい GIẢN DỊCH giản dị; đơn giản; đơn sơ; giản đơn; dễ 

dàng; di động; ngắn gọn; vắn tắt; rút gọn 
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春   

XUÂN 

 

163. 春    xuân    mùa xuân, thanh 

xuân    shun 

 

Tuổi thanh xuân nhƣ mặt trời buổi sớm bên ngọn 

cây 

訓: はる 

音: シュン 

 

1 春 はる XUÂN mùa xuân 

2 春休 はるやすみ XUÂN HƢU kỳ nghỉ xuân . 

3 春先 はるさき XUÂN TIÊN đầu xuân . 

4 春分 しゅんぶん XUÂN PHÂN xuân phân . 

5 初春 しょしゅん SƠ XUÂN năm mới 

6 回春 かいしゅん HỒI XUÂN Sự trở lại của mùa xuân; hiện tƣợng hồi 

xuân; hồi xuân; hồi phục; khỏi bệnh; trẻ ra 

7 売春 ばいしゅん MẠI XUÂN sự mại dâm . 

8 春季 しゅんき XUÂN QUÝ xuân tiết . 

 

 

昭   

CHIÊU 

 

164. 昭    chiêu    sáng    shoo 

 

Gƣơm sáng lóa cả ánh mặt trời 

訓: 

音: ショウ 

 

1 昭和 しょうわ CHIÊU HÕA Chiêu Hoà; thời kỳ Chiêu Hoà 

2 昭昭たる あきらあきらたる CHIÊU CHIÊU trong 

3 昭然たる あきらしかたる CHIÊU NHIÊN bản kê khai hàng 

hoá chở trên tàu 

4 昭和年間 しょうわねんかん CHIÊU HÕA NIÊN GIAN niên đại 

Shouwa; thời kỳ Chiêu Hoà . 

 

 

昼   

TRÖ 

 

165. 昼    trú    buổi trƣa    chuu CX 

 

 

訓: ひる  
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音: チュウ 1 昼 ひる TRÖ ban trƣa 

2 お昼 おひる TRÖ buổi trƣa; bữa trƣa 

3 昼光 ひるひかり TRÖ QUANG ánh nắng ban ngày; sự công khai 

4 昼前 ひるまえ TRÖ TIỀN thời điểm ngay trƣớc buổi trƣa . 

5 昼夜 ちゅうや TRÖ DẠ ngày và đêm 

6 昼寐  TRÖ MỊ giấc ngủ trƣa 

7 昼寝 ひるね TRÖ TẨM sự ngủ trƣa; sự nghỉ trƣa . 

8 御昼 ごひる NGỰ TRÖ bữa ăn trƣa 

9 昼時 ひるとき TRÖ THÌ trƣa 

10 白昼 はくちゅう BẠCH TRÖ thời gian giữa lúc mặt trời mọc và mặt 

trời lặn; ban ngày 

11 真昼 まひる CHÂN TRÖ trƣa 

 

 

暖   

NOÃN 

 

166. 暖    noãn    ấm    dan 

 

Mặt trời lên nắng ấm mọi ngƣời cùng đi kéo co 

訓: あたた.か,  あ

たた.かい,  あたた.

まる,  あたた.める 

音: ダン,  ノン 

 

1 暖冬 だんとう NOÃN ĐÔNG mùa đông ấm áp 

2 暖かい あたたかい NOÃN đầm ấm 

3 暖かさ あたたかさ NOÃN hơi nóng (lửa 

4 暖かみ あたたかみ NOÃN hơi nóng (lửa 

5 暖まる あたたまる NOÃN ấm lên 

6 暖める あたためる NOÃN làm nóng lên; hâm nóng 

7 暖房 だんぼう NOÃN PHÕNG hệ thống sƣởi; sự sƣởi nóng 

8 暖気 だんき NOÃN KHÍ hơi nóng (lửa 

9 暖流 だんりゅう NOÃN LƢU dòng nƣớc ấm 

10 温暖 おんだん ÔN NOÃN ấm; ấm áp 

 

 

暗   

ÁM 

 

167. 暗    ám    ám sát    an 

 

Ngƣời không làm điều mờ ám thì đi dƣới mặt trời 

không sợ có bóng 

訓: くら.い,  くら.

む,  くれ.る 

音: アン 

 

# Từ Hiragana Hán Việt Nghĩa 

1 暗い くらい ÁM dâm 

2 暗ゆ あんゆ ÁM phép ẩn dụ 
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3 冥暗 めいくら MINH ÁM tối sầm lại 

4 暗号 あんごう ÁM HÀO ám hiệu; mật mã; mật hiệu 

5 暗合 あんごう ÁM HỢP sự trùng khớp 

6 暗唱 あんしょう ÁM XƢỚNG sự kể lại 

7 暗喩 あんゆ ÁM DỤ phép ẩn dụ 

8 暗审 あんしつ ÁM THẤT phòng tối 

9 暗影 あんえい ÁM ẢNH bóng 

 

 

暴   

BẠO, 

BỘC 

 

168. 暴    bạo, bộc    bạo lực, bộc 

lộ    boo, baku 

 

Bạo động xảy ra khi 2 ngƣời ném quả pháo về phía 

cảnh sát 

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 

 

 

曲   

KHÖC 

 

169. 曲    khúc    ca khúc    kyoku 

 

Ca khúc về những cánh buồm 

訓: ま.がる,  ま.げ

る,  くま 

 

1 曲 きょく KHÖC khúc; từ (ca nhạc) 
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音: キョク 2 曲げ まげ KHÖC sự uốn cong 

3 曲事 きょくじ KHÖC SỰ tính chất đồi bại 

4 作曲 さっきょく TÁC KHÖC sự sáng tác (nhạc) . 

5 俗曲 ぞっきょく TỤC KHÖC khúc balat 

6 名曲 めいきょく DANH KHÖC bản nhạc nổi tiếng . 

7 夜曲 よるきょく DẠ KHÖC dạ khúc . 

 

 

板   

BẢN 

 

170. 板    bản    tấm bảng    han, ban 

 

Chặt cây về đẽo thành tấm bảng 

 

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 合板 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 

 

 

析   

TÍCH 

 

171. 析    tích    phân tích    seki 

 

Phân tích xem chặt cây bằng rìu nhƣ thế nào 

訓: 

音: セキ 

 

1 析出 せきしゅつ TÍCH XUẤT sự rút ra 

2 分析 ぶんせき PHÂN TÍCH phân tích 

3 解析 かいせき GIẢI TÍCH sự phân tích; phân tích 

4 透析 とうせき THẤU TÍCH sự thẩm tách . 

5 分析学 ぶんせきがく PHÂN TÍCH HỌC môn phân tích 
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6 分析する ぶんせき PHÂN TÍCH phân tích 

7 解析学 かいせきがく GIẢI TÍCH HỌC sự phân tích 

8 解析する かいせき GIẢI TÍCH phân tích 

9 分析化学 ぶんせきかがく PHÂN TÍCH HÓA HỌC hóa học 

phân tích 

 

 

枚   

MAI 

 

172. 枚    mai    tờ    mai 

 

Chặt cây mai  vàng bán lấy vài tờ bạc tiêu xài 

訓: 

音: マイ,  バイ 

 

1 枚 まい MAI tấm; tờ 

2 三枚 さんまい TAM MAI kịch vui 

3 何枚 なんまい HÀ MAI mấy trang; hàng trang 

4 大枚 たいまい ĐẠI MAI rất nhiều tiền; một xấp lớn tiền . 

5 枚挙 まいきょ MAI CỬ sự đếm; sự liệt kê; bảng liệt kê . 

6 枚数 まいすう MAI SỔ số tờ; số tấm . 

7 一枚岩 いちまいいわ NHẤT MAI NHAM làm bằng đá 

nguyên khối 

8 枚挙する まいきょする MAI CỬ đếm; liệt kê . 

9 三枚目 さんまいめ TAM MAI MỤC diễn viên kịch vui; ngƣời 

đóng kịch vui 

 

 

果   

QUẢ 

 

173. 果    quả    hoa quả, thành quả, 

kết quả    ka 

 

Cây cam ra 4 quả và 2 cái lá 

訓: は.たす,  はた.

す,   は.たす,  は.て

る,   は.てる,  は.て 

音: カ 

 

1 果て はて QUẢ sau cùng; cuối cùng; tận cùng . 

2 仏果 ぶっか PHẬT QUẢ Niết bàn; nát bàn . 

3 効果 こうか HIỆU QUẢ có hiệu quả; có tác dụng 

4 因果 いんが NHÂN QUẢ nhân quả 

5 堅果 けんはて KIÊN QUẢ quả hạch 

6 果報 かほう QUẢ BÁO vận 

7 果实 かじつ QUẢ THỰC quả 

8 果ない はてない QUẢ lƣớt nhanh 
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9 果たす はたす QUẢ hoàn thành 

10 果てし はてし QUẢ giới hạn 

11 果して はたして QUẢ thực 

 

 

枝   

CHI 

 

174. 枝    chi    chi nhánh    shi CX 

Trẻ nhỏ nhƣ chi nhƣ nhánh của cây to 

 

訓: えだ 

音: シ 

 

1 枝 えだ CHI cành cây 

2 剪枝  TIỄN CHI sự tỉa 

3 大枝 おおえだ ĐẠI CHI nhánh lớn; cành cây lớn; cành to; nhánh 

to; cành chính; nhánh chính; gậy to 

4 小枝 こえだ TIỂU CHI cành con 

5 枝族 しぞく CHI TỘC bộ lạc 

6 楊枝 ようじ DƢƠNG CHI tăm . 

7 枝毛 えだげ CHI MAO sự rẽ tóc; tóc chẻ; tóc bị chẻ 

8 枝切り えだきり CHI THIẾT sự tỉa bớt; tỉa cây; tỉa cành 

9 切り枝 きりえだ THIẾT CHI cành cắt (để giâm) 

10 若枝 わかえだ NHƢỢC CHI cành non . 

11 枝葉 しよう CHI DIỆP cành và lá; cành lá . 

12 枝葉 えだは CHI DIỆP cành và lá; cành lá 

13 枝豆 えだまめ CHI ĐẬU đậu xanh . 

 

 

栄   

VINH 

 

175. 栄    vinh    vinh quang, vinh 

hạnh    ei 

 

Vinh hạnh khi là cái cây đƣợc thấy ánh mặt trời đầu 

tiên 

訓: さか.える,  は.

え,   ば.え,  は.え

る,  え 

音: エイ,  ヨウ 

 

1 栄え はえ VINH sự phồn vinh 

2 栄え さかえ VINH sự phồn vinh 

3 栄位 えいい VINH VỊ việc buôn bán 

4 栄光 えいこう VINH QUANG vinh hiển 

5 光栄 こうえい QUANG VINH quang vinh; vinh quang; vinh 
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hạnh; vinh hiển; vinh dự 

6 栄典 えいてん VINH ĐIỂN nghi thức 

7 栄冠 えいかん VINH QUAN vƣơng miện; vòng nguyệt quế 

8 栄える はえる VINH chiếu sáng lên; dễ nhìn; thấy đẹp 

9 栄える さかえる VINH phồn vinh; phồn thịnh; hƣng thịnh 

10 栄枯 えいこ VINH KHÔ sự thăng trầm; cuộc đời gian truân 

11 栄爵 えいしゃく VINH TƢỚC các khanh tƣớng 

 

 

械   

GIỚI 

 

176. 械    giới    cơ giới    kai  

 

Máy cơ giới thay cho những cái cày 

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 . 

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 

 

 

植   

THỰC 

 

177. 植    thực    thực vật, thực 

dân    shoku 

 

Thực vật phải trồng từ cây con mới thành cây to 

訓: う.える,  う.わ

る 

音: ショク 

 

1 入植 にゅうしょく NHẬP THỰC sự nhập cƣ . 

2 植字 しょくじ THỰC TỰ xếp chữ 

3 植える うえる THỰC trồng (cây); gieo hạt 

4 植わる うわる THỰC đƣợc trồng; trồng 

5 扶植 ふしょく PHÙ THỰC sự ủng hộ 

6 植木 うえき THỰC MỘC cây trồng . 
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7 植林 しょくりん THỰC LÂM sự trồng cây gây rừng; sự biến thành 

rừng 

8 植民 しょくみん THỰC DÂN sự chiếm làm thuộc địa 

 

 

検   

KIỂM 

 

178. 検    kiểm    kiểm tra    ken 

 

Đi từng nơi, kiểm tra các cây đã trồng 

訓: しら.べる 

音: ケン 

 

1 検事 けんじ KIỂM SỰ công tố viên; ủy viên công tố; kiểm sát 

viên 

2 検体 けんたい KIỂM THỂ mẫu 

3 内検 ないけん NỘI KIỂM sự kiểm tra sơ bộ; sự xem xét trƣớc . 

4 検出 けんしゅつ KIỂM XUẤT sự dò ra 

5 検分 けんぶん KIỂM PHÂN sự xem xét kỹ 

6 剖検 ぼうけん PHẨU KIỂM sự mổ xẻ phân tích 

7 勘検 かんけん KHÁM KIỂM sự điều tra nghiên cứu 

8 検印 けんいん KIỂM ẤN xơ (lanh 

9 検品 けんぴん KIỂM PHẨM sự kiểm tra thành phẩm; kiểm tra sản 

phẩm 

10 検問 けんもん KIỂM VẤN sự xem xét kỹ 

11 検地 けんち KIỂM ĐỊA sự khảo sát đất đai; khảo sát đất đai; đo 

đạc đất đai 

 

 

極   

CỰC 

 

179. 極    cực    cực lực, cùng cực, 

địa cực    kyoku, goku 

 

2 cực của nam châm đều không thể hút cái cây 

訓: きわ.める,  き

わ.まる,  きわ.ま

り,  きわ.み,  き.め

る,   ぎ.め,  き.まる 

音: キョク,  ゴク 

 

1 極 ごく CỰC rất; vô cùng; cực; cực kỳ 

2 n極 Ｎきょく CỰC cực Bắc 

3 s極 Ｓきょく CỰC cực Nam; Nam Cực 

4 極み きわみ CỰC sự cực hạn; bƣớc đƣờng cùng; sự bất hạnh tột 

độ; tận cùng; tột độ; tột cùng 

5 極上 ごくじょう CỰC THƢỢNG nhất; tốt nhất; cao nhất; thƣợng 

hạng 
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6 両極 りょうきょく LƢỠNG CỰC lƣỡng cực . 

7 二極 にきょく NHỊ CỰC lƣỡng cực . 

8 極北 きょくほく CỰC BẮC bắc cực 

 

 

構   

CẤU 
 

180. 構    cấu    cấu tạo, cấu thành, cơ 

cấu    koo 

 

Những cái rỏ đƣợc cấu tạo từ cây gỗ quý 

訓: かま.える,  か

ま.う 

音: コウ 

 

1 構う かまう CẤU chăm sóc; săn sóc 

2 構え かまえ CẤU tƣ thế; dáng điệu 

3 構内 こうない CẤU NỘI ngôi nhà hoặc các toà nhà khác có nhà 

phụ 

4 構図 こうず CẤU ĐỒ sự hợp thành 

5 お構い おかまい CẤU sự hoan nghênh; sự tán thành; lòng mến 

khách; sự hiếu khách; quan tâm 

6 構える かまえる CẤU để vào vị trí; vào vị trí; vào tƣ thế; kề 

(dao) 

7 構想 こうそう CẤU TƢỞNG kế hoạch; mƣu đồ 

8 構成 こうせい CẤU THÀNH cấu thành; sự cấu thành; cấu tạo 

9 構文 こうぶん CẤU VĂN cú pháp 

10 機構 きこう KI CẤU cơ cấu; cấu tạo; tổ chức 

11 構築 こうちく CẤU TRÖC sự xây dựng 

12 結構 けっこう KẾT CẤU kết cấu; cấu trúc 

 

 

欲   

DỤC 

 

181. 欲    dục    dục vọng    yoku 

 

Dục vọng to, tham lam lớn 

Muốn nuốt cả núi cả ruộng  

訓: ほっ.する,  ほ.

しい 

音: ヨク 

 

1 欲 よく DỤC sự mong muốn; sự tham lam 

2 利欲 りよく LỢI DỤC tính tham lam 

3 大欲 たいよく ĐẠI DỤC tính hám lợi 

4 寡欲 かよく QUẢ DỤC tính không ích kỷ 

5 強欲 ごうよく CƢỜNG DỤC tính tham lam 

6 欲得 よくとく DỤC ĐẮC tính ích kỷ 

7 欲心 よくしん DỤC TÂM tính tham lam 

8 欲念 よくねん DỤC NIỆM sự thèm muốn; sự mong muốn 
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9 性欲 せいよく TÍNH DỤC dục tình 

10 欲しい ほしい DỤC muốn; mong muốn 

11 欲情 よくじょう DỤC TÌNH sự thèm muốn 

 

 

歌   

CA 

 

182. 歌    ca    ca dao, ca khúc    ka 

 

Một ngƣời cất tiếng ca 

Nhà nhà bực mình la 

訓: うた,  うた.う 

音: カ 

 

1 歌 うた CA bài hát 

2 歌う うたう CA ca hát 

3 作歌 さっか TÁC CA sự sáng tác . 

4 俗歌 ぞっか TỤC CA bài hát ngắn 

5 凱歌 がいか KHẢI CA Bài hát chiến thắng; khúc khải hoàn . 

6 歌劇 かげき CA KỊCH ca kịch 

7 古歌 こうた CỔ CA sự đặc lại 

 

 

歓   

HOAN 

 

183. 歓    hoan    hoan nghênh    kan 

 

Nhà vua bắt nhân dân hoanh nghênh con chim quý, 

ai cũng kêu la rầu rĩ 

訓: よろこ.ぶ 

音: カン 

 

1 合歓 ねむ HỢP HOAN Cây bông gòn 

2 歓呼 かんこ HOAN HÔ Sự tung hô 

3 哀歓 あいかん AI HOAN Nỗi buồn và niềm vui; vui buồn 

4 歓喜 かんき HOAN HỈ sự vui mừng; sự vui sƣớng; sự sung 

sƣớng 

5 歓声 かんせい HOAN THANH sự hoan hô; tiếng hoan hô; hoan 

hô 

6 歓待 かんたい HOAN ĐÃI sự khoản đãi; sự tiếp đãi; khoản đãi; tiếp 

đãi 

7 歓心 かんしん HOAN TÂM thiện ý; sự quý mến 

8 歓楽 かんらく HOAN LẠC niềm vui thích 

9 歓談 かんだん HOAN ĐÀM cuộc chuyện trò vui vẻ; chuyện trò vui 

vẻ; trò chuyện vui vẻ; tán gẫu 

10 歓迎 かんげい HOAN NGHÊNH sự hoan nghênh; sự nghênh đón 

nhiệt tình; tiếp đón; chào mừng 
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11 交歓会 こうかんかい GIAO HOAN HỘI Hội giao lƣu 

12 歓喜する かんきする HOAN HỈ hoan hỉ 

 

 

武   

VŨ, VÕ 

 

184. 武    vũ    vũ trang, vũ lực    bu, 

mu 

 

Ngƣời lớn không nên dùng vũ lực với trẻ nhỏ 

訓: たけ.し 

音: ブ,  ム 

 

1 武し ぶし VŨ chiến sĩ da đỏ 

2 武事 ぶじ VŨ SỰ sự an toàn 

3 武人 ぶじん VŨ NHÂN Quân nhân 

4 武侠  VŨ HIỆP phong cách hiệp sĩ 

5 武具 ぶぐ VŨ CỤ Ngƣời chế tạo vũ khí; nhà sản xuất vũ khí 

6 武力 ぶりょく VŨ LỰC võ lực 

7 武功 ぶこう VŨ CÔNG vũ công . 

8 勇武 ゆうぶ DŨNG VŨ tính gan dạ 

9 武勇 ぶゆう VŨ DŨNG sự dũng cảm 

10 武器 ぶき VŨ KHÍ gƣơm giáo 

 

 

殺   

SÁT 
 

185. 殺    sát    sát hại, sát 

nhân    satsu, sai, setsu 

 

Sau khi sát hại nạn nhân, kẻ giết ngƣời đánh một dấu 

X vào sổ 

訓: ころ.す,   ごろ.

し,  そ.ぐ 

音: サツ,  サイ,  セ

ツ 

 

1 殺 や SÁT giết 

2 殺し ころし SÁT tên sát nhân . 

3 殺す ころす SÁT cƣớp lời 

4 殺人 さつじん SÁT NHÂN giết ngƣời 

5 他殺 たさつ THA SÁT một vụ án mạng 

6 殺伐 さつばつ SÁT PHẠT khát máu; tàn bạo 

7 殺到 さっとう SÁT ĐÁO sự chen lấn . 

8 殺害 さつがい SÁT HẠI sát hại 

9 射殺 しゃさつ XẠ SÁT sự bắn chết 
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殿   

ĐIỆN 

 

186. 殿    điện    cung điện    den, ten 

 

Vua điên giết ngƣời trong cung điện 

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 . 

 

毛   

MAO, 

MÔ 
 

187. 毛    mao    lông    moo 

 

Chải lƣợc thấy vài sợi lông  

訓: け 

音: モウ 

1 毛 け MAO lông; tóc 

2 不毛 ふもう BẤT MAO cằn cỗi; khô cằn 

3 冠毛 かんむりけ QUAN MAO nùi bông nhẹ chứa đựng những hạt cây 

kế đƣợc gió thổi từ cây kế bay đi 

4 刷毛 はけ XOÁT MAO bàn chải . 

5 剛毛 ごうもう CƢƠNG MAO lông cứng 

6 厘毛 りんもう LI MAO món tiền nhỏ . 

7 原毛 げんもう NGUYÊN MAO len thô; len nguyên liệu từ lông 

cừu 

8 多毛 たもう ĐA MAO có tóc 
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汚    

Ô 

 

188. 汚    ô    ô nhiễm    o 

 

Hít phải không khí ô nhiễm 

hắt xì hơi mấy ngày liền 

訓: けが.す,  けが.

れる,  けが.らわし

い,  よご.す,  よご.

れる,  きたな.い 

音: オ 

 

1 汚い きたない Ô bẩn; ô uế; bẩn thỉu 

2 汚す けがす Ô làm bẩn; bôi nhọ; làm hoen ố; làm nhục; xâm 

hại; cƣỡng dâm; vấy bẩn lên 

3 汚す よごす Ô bết 

4 汚れ よごれ Ô bẩn; vệt bẩn 

5 汚名 おめい Ô DANH ô danh; tiếng xấu 

6 汚れた よごれた Ô lấm lem 

7 汚れる よごれる Ô bẩn; nhiễm bẩn 

8 汚れる けがれる Ô cơ thể không sạch sẽ 

9 汚損 おそん Ô TỔN sự biến màu; vết bẩn 

10 汚染 おせん Ô NHIỄM sự ô nhiễm 

11 汚水 おすい Ô THỦY nƣớc cống 

12 汚濁 おだく Ô TRỌC bẩn thỉu 

 

 

油   

DU 

 

189. 油    du    dầu    yu 

 

Dựng cột điện trên giếng dầu 

訓: あぶら 

音: ユ,  ユウ 

 

1 油 あぶら DU dầu 

2 油井 ゆせい DU TỈNH giếng dầu . 

3 油卖 ゆたん DU ĐƠN vải dầu 

4 原油 げんゆ NGUYÊN DU căn do 

5 油圧 ゆあつ DU ÁP thuỷ lực học 

6 油壷 あぶらつぼ DU HỒ thùng dầu 

7 油性 ゆせい DU TÍNH nhƣ dầu 

8 ゴマ油 ごまあぶら DU Dầu vừng 

9 搾油 さくゆ TRÁ DU sự ép dầu . 
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浮   

PHÙ 

 

190. 浮    phù    nổi, phù du    fu 

 

Tiền đối với trẻ con chỉ nhƣ phù du 

訓: う.く,  う.かれ

る,  う.かぶ,  む,  

う.かべる 

音: フ 

 

1 浮く うく PHÙ nổi; lơ lửng 

2 浮ぶ うかぶ PHÙ cái phao; phao cứu đắm 

3 浮上 ふじょう PHÙ THƢỢNG sự đẽo gọt bề mặt 

4 浮力 ふりょく PHÙ LỰC sự nổ; sức nổi 

5 浮動 ふどう PHÙ ĐỘNG sự nổi 

6 浮城 うきしろ PHÙ THÀNH tàu chiến 

7 浮彫 うきぼり PHÙ ĐIÊU sự giảm nhẹ 

8 浮かす うかす PHÙ nâng lên 

9 浮かぶ うかぶ PHÙ nổi 

10 浮揚 ふよう PHÙ DƢƠNG sự nổi (trong không khí) . 

11 浮標 ふひょう PHÙ TIÊU phao câu . 

12 浮橋 うきばし PHÙ KIỀU cầu nổi 

 

 

浴   

DỤC 

 

191. 浴    dục    tắm    yoku 

 

Nhanh chân chạy vào chậu tắm 

訓: あ.びる,  あ.び

せる 

音: ヨク 

 

1 浴 よく DỤC sự tắm 

2 入浴 にゅうよく NHẬP DỤC việc tắm táp . 

3 浴場 よくじょう DỤC TRÀNG sự thèm muốn 

4 浴実 よっきゃく DỤC KHÁCH ngƣời tắm (ở hồ 

5 浴审 よくしつ DỤC THẤT buồng tắm 

6 浴びる あびる DỤC rơi vào; ngập chìm 

7 浴槽 よくそう DỤC TÀO bể tắm . 

8 水浴 すいよく THỦY DỤC sự tắm 

9 沐浴 もくよく MỘC DỤC sự tắm rửa 
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消   

TIÊU 
 

192. 消    tiêu    tiêu diệt, tiêu hao, 

tiêu thất    shoo 

 

Lửa to tiêu hao thịt nhanh 

訓: き.える,  け.す 

音: ショウ 

 

1 消す けす TIÊU bôi 

2 消光 しょうこう TIÊU QUANG thời gian yên tựnh 

3 消化 しょうか TIÊU HÓA sự tiêu hoá; sự lí giải 

4 消印 けしいん TIÊU ẤN dấu bƣu điện để hủy thƣ 

5 消却 しょうきゃく TIÊU KHƢỚC sự xoá 

6 消去 しょうきょ TIÊU KHỨ sự loại ra 

7 取消 とりけし THỦ TIÊU hủy . 

8 消夏 しょうか TIÊU HẠ việc tránh nắng mùa hè 

9 消失 しょうしつ TIÊU THẤT chết hết 

10 消息 しょうそく TIÊU TỨC tin tức; tình hình 

11 消える きえる TIÊU biến mất; tan đi; tắt 

12 打消 だしょう ĐẢ TIÊU sự phủ định 

13 抹消 まっしょう MẠT TIÊU sự xoá . 

14 消散 しょうさん TIÊU TÁN sự làm bay hơi 

15 消極 しょうきょく TIÊU CỰC tiêu cực . 

 

 

混   

HỖN 

 

193. 混    hỗn    hỗn hợp, hỗn độn, 

hỗn loạn    kon 

 

Trẻ con thời kì hỗn loạn bị bỏ mặc dƣới mặt trời 

訓: ま.じる,   ま.じ

り,  ま.ざる,  ま.ぜ

る,  こ.む 

音: コン 

 

1 混む こむ HỖN đông đúc . 

2 混乱 こんらん HỖN LOẠN hỗn độn 

3 混交 こんこう HỖN GIAO Sự pha trộn . 

4 混信 こんしん HỖN TÍN sự gây trở ngại 

5 混入 こんにゅう HỖN NHẬP sự pha 

6 混合 こんごう HỖN HỢP hỗn hợp 

7 混同 こんどう HỖN ĐỒNG sự lẫn lộn; sự nhầm lẫn . 

8 混和 こんわ HỖN HÕA sự pha trộn 

9 混在 こんざい HỖN TẠI sự pha trộn 

10 混声 こんせい HỖN THANH sự kêu gọi; lời kêu gọi 

11 混ざる まざる HỖN đƣợc trộn; đƣợc hòa trộn . 

12 混じり まじり HỖN lẫn lộn 
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13 混じる まじる HỖN đƣợc trộn; đƣợc hòa trộn . 

14 混ぜる まぜる HỖN ngào 

 

 

港   

CẢNG 

 

194. 港    cảng    hải cảng, không 

cảng    koo 

 

Hai ngƣời đứng ở cảng 

Khóc than vì mất hàng 

訓: みなと 

音: コウ 

 

1 港 みなと CẢNG cảng . 

2 港で みなとで CẢNG tại cảng . 

3 入港 にゅうこう NHẬP CẢNG Sự cập cảng; sự vào cảng (của tàu 

thuyền) . 

4 内港 ないこう NỘI CẢNG khu vực trong cảng . 

5 港内 こうない CẢNG NỘI bên trong cảng . 

6 出港 しゅっこう XUẤT CẢNG sự rời khỏi 

7 港口 こうこう CẢNG KHẨU Lối vào bến cảng; cửa vào cảng . 

8 商港 しょうこう THƢƠNG CẢNG cảng thƣơng mại 

9 港図 こうず CẢNG ĐỒ sơ đồ bến cảng . 

 

 

湯   

THANG 

 

195. 湯    thang    nƣớc nóng    too 

 

Nƣớc nóng đến cá cũng nhảy lên, chỉ việc đứng bắt 

cá 

訓: ゆ 

音: トウ 

1 湯 ゆ THANG nƣớc sôi 

2 お湯 おゆ THANG nƣớc nóng 

3 湯元 ゆもと THANG NGUYÊN nguồn nƣớc nóng . 

4 入湯 にゅうとう NHẬP THANG việc tắm (thƣờng là ở suối nƣớc 

nóng) . 

5 湯口 ゆぐち THANG KHẨU suối nƣớc nóng 

6 湯垢 ゆあか THANG CẤU vảy (cá 
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湾   

LOAN 

 

196. 湾    loan    vịnh    wan 

 

 

訓: いりえ 

音: ワン 

 

1 湾 わん LOAN vịnh . 

2 湾入 わんにゅう LOAN NHẬP vịnh; vũng 

3 台湾 たいわん THAI LOAN Đài Loan 

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

5 湾曲 わんきょく LOAN KHÖC đƣờng cong . 

6 海湾 うみわん HẢI LOAN vịnh . 

7 港湾 こうわん CẢNG LOAN cảng . 

8 東京湾 とうきょうわん ĐÔNG KINH LOAN Vịnh Tokyo 

 

 

満   

MÃN 
 

197. 満    mãn    thỏa mãn, bất mãn, 

mãn nguyện    man 

 

Trên bãi cỏ lấp ló 

Có hai hòn bi to 

Nƣớc đôi ba giọt nhỏ 

Hẳn đã thỏa mãn ra trò  

訓: み.ちる,  み.つ,  

み.たす 

音: マン,  バン 

 

1 不満 ふまん BẤT MÃN bất bình; bất mãn 

2 満了 まんりょう MÃN LIỄU sự mãn hạn; sự chấm dứt; sự kết thúc . 

3 充満 じゅうまん SUNG MÃN đầy rẫy; tràn trề 

4 円満 えんまん VIÊN MÃN sự viên mãn; sự đầy đủ; sự trọn vẹn; sự 

êm đẹp 

5 満卓 まんたく MÃN TRÁC phòng họp đầy ngƣời dự; nhà hát đấy 

ngƣời xem 

6 満員 まんいん MÃN VIÊN sự đông ngƣời; sự chật ních ngƣời . 

7 満喫 まんきつ MÃN KHIẾT sự có đủ; sự thỏa thích . 

8 満場 まんじょう MÃN TRÀNG sự nhất trí; sự đồng lòng 

9 満塁 まんるい MÃN LŨY sự lấp đầy bốn góc (trong môn bóng 

chày) . 
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源   

NGUYÊN 

 

198. 源    nguyên    nguồn, nguyên 

tuyền    gen CX 

訓: みなもと 

音: ゲン 

 

1 源 げん NGUYÊN bản 

2 源 みなもと NGUYÊN nguồn . 

3 光源 こうげん QUANG NGUYÊN nguồn sáng; nguồn ánh sáng 

4 基源 もとげん CƠ NGUYÊN gốc 

5 源平 げんぺい NGUYÊN BÌNH bộ tộc Genji và Heike; hai phe 

đối lập; Taira và Minamoto 

6 本源 ほんげん BỔN NGUYÊN gốc 

7 根源 こんげん CĂN NGUYÊN căn nguyên 

8 桃源 とうげん ĐÀO NGUYÊN đào nguyên 

9 水源 すいげん THỦY NGUYÊN nguồn 

10 源泉 げんせん NGUYÊN TUYỀN nguồn; nguồn gốc; gốc rễ 

 

 

炊   

XUY, 

XÖY 
 

199. 炊    xuy    nấu cơm    sui 

 

Miệng kêu đói là phải nhóm lửa nấu cơm ăn 

訓: た.く,   だ.き 

音: スイ 

 

1 炊く たく XUY đun sôi; nấu sôi; nấu 

2 炊事 すいじ XUY SỰ việc bếp núc; nghệ thuật nấu nƣớng . 

3 炊婦 すいふ XUY PHỤ lính thuỷ 

4 自炊 じすい TỰ XUY tự nấu ăn . 

5 炊出し たきだし XUY XUẤT việc phát gạo đã đƣợc nấu chín 

để dùng cho trƣờng hợp khẩn cấp . 

6 雑炊 ぞうすい TẠP XUY canh thập cẩm; súp thập cẩm . 

7 煮炊き にたき CHỬ XUY Việc nấu ăn 

8 炊事場 すいじじょう XUY SỰ TRÀNG phòng bếp 

9 炊き出し たきだし XUY XUẤT việc phát gạo đã đƣợc nấu chín 

để dùng cho trƣờng hợp khẩn cấp 

10 飯炊き めしたき PHẠN XUY ngƣời nấu ăn 

11 炊事をする すいじをする XUY SỰ làm bếp . 
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炭   

THÁN 

 

200. 炭    than    than    tan 

 

Lửa cháy dƣới núi chỉ còn than 

訓: すみ 

音: タン 

 

1 亜炭 あたん Á THÁN than bùn 

2 炭俵 すみだわら THÁN BIỂU bao tải than . 

3 炭化 たんか THÁN HÓA đất đèn . 

4 炭坑 たんこう THÁN KHANH mỏ than 

5 塗炭 とたん ĐỒ THÁN Cảnh nghèo khổ; cảnh lầm than; cảnh 

đồ thán 

6 採炭 さいたん THẢI THÁN sự khai thác than; việc khai thác than . 

7 木炭 もくたん MỘC THÁN than củi . 

 

 

焼   

THIÊU 

 

201. 焼    thiêu    thiêu đốt    shoo CX 

訓: や.く,  や.き,  

や.き ,   や.き,  や.

ける 

音: ショウ 

 

1 焼く やく THIÊUđốt cháy 

2 全焼 ぜんしょう TOÀN THIÊU sự thiêu trụi hoàn toàn; sự phá 

hủy hoàn toàn 

3 焼却 しょうきゃく THIÊU KHƢỚC sự đốt ra tro 

4 卵焼 たまごしょう NOÃN THIÊU trứng tráng 

5 すき焼 すきやき THIÊUmón thịt bò nƣớng kiểu Nhật; sukiyaki 

6 焼そば やきそば THIÊUmỳ soba rán . 

7 焼ける やける THIÊUnƣớng; rán 

8 焼もち やきもち THIÊUbánh dầy rán . 
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照   

CHIẾU 

 

202. 照    chiếu    tham chiếu    shoo 

 

Ánh mặt trời phản chiếu trên lƣỡi gƣơm sáng nhƣ 

lửa 

訓: て.る,  て.らす,  

て.れる 

音: ショウ 

1 照り てり CHIẾU ánh sáng mặt trời 

2 照る てる CHIẾU chiếu sáng 

3 照会 しょうかい CHIẾU HỘI sự điều tra; sự truy hỏi 

4 光照 こうしょう QUANG CHIẾU sự chiếu sáng; tia sáng; chiếu 

sáng 

5 参照 さんしょう THAM CHIẾU sự tham chiếu; sự tham khảo; 

tham chiếu; tham khảo 

6 反照 はんしょう PHẢN CHIẾU sự phản chiếu 

7 照合 しょうごう CHIẾU HỢP bữa ăn nhẹ 

8 対照 たいしょう ĐỐI CHIẾU đối chứng 

9 照射 しょうしゃ CHIẾU XẠ sự phơi 

10 引照  DẪN CHIẾU sự chuyển đến (một ngƣời 

11 照影 しょうえい CHIẾU ẢNH chân dung 

12 照応 しょうおう CHIẾU ỨNG sự xứng nhau 

13 照らす てらす CHIẾU chiếu sáng 

 

爆   

BẠO, 

BẠC, 

BỘC 
 

203. 爆    bộc    bộc phát    baku 

 

Những ngƣời bạo động đốt lửa, ném bộc phá dƣới 

ánh mặt trời 

訓: は.ぜる 

音: バク 

1 爆  BẠO sự kêu lên 

2 原爆 げんばく NGUYÊN BẠO bom nguyên tử 

3 爆弾 ばくだん BẠO ĐÀN bom; lựu đạn; đạn pháo 

4 爆心 ばくしん BẠO TÂM sự va chạm 

5 爆ぜる はぜる BẠO buổi hoà nhạc bình dân 

6 爆撃 ばくげき BẠO KÍCH sự ném bom . 

7 水爆 すいばく THỦY BẠO bom H; bom khinh khí; bom hyđrô . 

8 爆発 ばくはつ BẠO PHÁT sự bộc phát; vụ nổ lớn . 

9 爆睡  BẠO THỤY say rƣợu hoặc ma túy 
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片   

PHIẾN 

 

204. 片    phiến    tấm    hen CX 

 

 

訓: かた ,  かた 

音: ヘン 

1 一片 いっぺん NHẤT PHIẾN miếng mỏng 

2 片側 かたがわ PHIẾN TRẮC một bên 

3 切片 せっぺん THIẾT PHIẾN bông tuyết; vết cắt . 

4 削片 けずへん TƢỚC PHIẾN mảnh vụn (gỗ 

5 剥片  BÁC PHIẾN giàn 

6 小片 しょうへん TIỂU PHIẾN (từ Mỹ 

7 弾片 たまへん ĐÀN PHIẾN mảnh bom 

8 片影 へんえい PHIẾN ẢNH (từ Mỹ 

9 片手 かたて PHIẾN THỦ một tay 

 

版   

BẢN 

 

205. 版    bản    xuất bản    han 

 

Nhà xuất bản mang bảo thảo tới tận ghế ngồi cho tác 

giả kí 

訓: 

音: ハン 

 

 版 はん BẢN bản in 

2 一版 いちはん NHẤT BẢN loại sách in ra loại sách xuất bản 

3 偸版 にせばん NGỤY BẢN tiền lệ 

4 版元 はんもと BẢN NGUYÊN Nhà xuất bản . 

5 凸版 とっぱん ĐỘT BẢN bản in nổi 

6 出版 しゅっぱん XUẤT BẢN sự xuất bản; xuất bản . 

7 初版 しょはん SƠ BẢN xuất bản đầu tiên (sách 

8 原版 げんばん NGUYÊN BẢN bản gốc . 

9 図版 ずはん ĐỒ BẢN bản 

10 版図 はんと BẢN ĐỒ đất đai 

11 孔版 こうはん KHỔNG BẢN máy in rô 
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玉   

NGỌC 

 

206. 玉    ngọc    ngọc    gyoku 

 

Ngọc ngà châu báu đựng trong một chiếc hộp 

訓: たま,  たま ,   

だま 

音: ギョク 

 

1 玉 ぎょく NGỌC con Tƣớng (cờ tƣớng); quân Vua (cờ vua); 

đồng xu 

2 玉 たま NGỌC bóng 

3 お玉 おたま NGỌC cái môi; cái muôi; muôi; môi 

4 玉子 たまご NGỌC TỬ trứng (cá 

5 宝玉 ほうぎょく BẢO NGỌC đá quí; châu ngọc . 

6 玉将 ぎょくしょう NGỌC TƢƠNG vua 

 

 

甘   

CAM  

207. 甘    cam    ngọt, cam chịu    kan 

 

Ăn quả cam ngọt nên há miệng cƣời 

訓: あま.い,  あま.

える,  あま.やかす,  

うま.い 

音: カン 

1 甘い あまい CAM ngon ngọt 

2 甘み あまみ CAM tính chất ngọt 

3 甘口 あまくち CAM KHẨU tính nhẹ 

4 甘味 あまみ CAM VỊ vị ngọt 

5 甘心 かんしん CAM TÂM sự làm cho thoả mãn; sự vừa lòng 

6 甘える あまえる CAM chăm sóc; chăm sóc thái quá 

 

甲   

GIÁP 

 

208. 甲    giáp    vỏ sò, thứ 

nhất    koo,kan 

 

Ngƣời xƣa dùng vỏ sò, mai rùa để viết nên gọi là 

chữ giáp cốt 

訓: きのえ 

音: コウ,  カン 

1 甲 かぶと GIÁP vỏ; bao; mai 

2 甲乙 こうおつ GIÁP ẤT sự so sánh; sự tƣơng tự giữa hai ngƣời 

3 亀甲 きっこう QUY GIÁP mai rùa . 

4 介甲 かいこう GIỚI GIÁP Vỏ cứng . 

5 甲兵 かぶとへい GIÁP BINH chiến tranh 
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6 甲夜 かぶとよる GIÁP DẠ đồng bằng 

7 甲巡 こうじゅん GIÁP TUẦN Tuần dƣơng hạm bọc sắt . 

8 甲斐 かい GIÁP PHỈ kết quả 

 

疑   

NGHI 

 

209. 疑    nghi    nghi ngờ, nghi vấn, 

tình nghi    gi 

 

Chạy nhanh để tránh bị nghi ngờ là kẻ bắn tên hại 

đồng đội 

訓: うたが.う 

音: ギ 

1 疑 うたぐ NGHI sự nghi ngờ 

2 疑い うたがい NGHI sự nghi ngờ 

3 疑う うたがう NGHI hiềm 

4 疑り うたぐり NGHI sự nghi ngờ 

5 疑る うたぐる NGHI sự nghi ngờ 

6 疑似 ぎじ NGHI TỰ giả 

7 信疑 しんうたぐ TÍN NGHI tính đúng thật 

8 危疑  NGUY NGHI sự sợ 

9 疑問 ぎもん NGHI VẤN sự nghi vấn; sự hoài nghi; câu hỏi; nghi 

vấn; hoài nghi; nghi ngờ 

10 嫌疑 けんぎ HIỀM NGHI sự hiềm nghi; sự nghi kỵ; sự nghi ngờ 

11 疑字 うたぐじ NGHI TỰ giả 

12 容疑 ようぎ DUNG NGHI đáng ngờ 

13 疑心 ぎしん NGHI TÂM sự nghi ngờ; nghi ngờ 

14 疑念 ぎねん NGHI NIỆM sự nghi ngờ 

15 疑惑 ぎわく NGHI HOẶC sự nghi hoặc; sự hoài nghi; sự nghi ngờ; 

nghi hoặc; hoài nghi; nghi ngờ 

 

非   

PHI 
 

210. 非    phi    phi nhân đạo, phi 

nghĩa    hi 

 

Cái cột chỉ đƣờng tứ tung, thật là phi nghĩa 

訓: あら.ず 

音: ヒ 

 

1 非 ひ PHI phi; chẳng phải; trái 

2 非と ひと PHI /'bændits/ 

3 非人 ひにん PHI NHÂN ngƣời ăn mày 

4 似非 じひ TỰ PHI sai 

5 非凡 ひぼん PHI PHÀM sự thần kỳ; sự phi phàm 

6 非力 ひりき PHI LỰC bất lực . 

7 非常 ひじょう PHI THƢỜNG khẩn cấp; cấp bách; bức thiết 

8 非情 ひじょう PHI TÌNH chai sạn; nhẫn tâm 
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9 非才 ひさい PHI TÀI sự thiếu khả năng 

10 是非 ぜひ THỊ PHI nhất định; những lý lẽ tán thành và phản đối; từ 

dùng để nhấn mạnh . 

11 非曲 ひきょく PHI KHÖC bi khúc . 

 

 

面   

DIỆN 

 

211. 面    diện    phản diện, chính 

diện    men 

 

Ngƣời 2 mặt, đa diện nói lời khó tin 

訓: おも,  おもて,  

つら 

音: メン,  ベン 

 

1 面 おも DIỆN mặt; bề ngoài 

2 面 つら DIỆN bề mặt; mặt 

3 面 めん DIỆN bề 

4 面々 めんめん DIỆN tất cả 

5 一面 いちめん NHẤT DIỆN cả bề mặt; toàn bộ 

6 上面 じょうめん THƢỢNG DIỆN bề trên 

7 両面 りょうめん LƢỠNG DIỆN hai mặt . 

8 他面 ためん THA DIỆN khía cạnh khác; mặt khác; phƣơng diện 

khác 

9 仮面 かめん GIẢ DIỆN mặt nạ; sự ngụy trang; lớp mạ 

10 面会 めんかい DIỆN HỘI cuộc gặp gỡ . 

11 面体 めんてい DIỆN THỂ mặt 

12 体面 たいめん THỂ DIỆN thể dục . 

13 側面 そくめん TRẮC DIỆN mặt bên; một bên; một mặt; hông; sƣờn 

 

 

順   

THUẬN 
 

212. 順    thuận    tòng thuận, thuận 

tự    jun 

 

Cho tóc chảy thuận theo dòng sông 

訓: 

音: ジュン 

 

1 順 じゅん THUẬN trật tự; lƣợt . 

2 abc順 エービーシーじゅん THUẬN thứ tự abc . 

3 abc順に エービーシーじゅんに THUẬN theo thứ tự abc 

4 不順 ふじゅん BẤT THUẬN không thuận; không bình thƣờng; không 

theo quy luật 

5 順位 じゅんい THUẬN VỊ vị trí thứ tự . 

6 順列 じゅんれつ THUẬN LIỆT sự đôi trật tự 
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7 順化 じゅんか THUẬN HÓA làm thích nghi khí hậu 

8 順奉 じゅんたてまつ THUẬN PHỤNG có khả năng nhận xét 

9 孝順 こうじゅん HIẾU THUẬN sự vâng lời; sự hiếu thuận; lòng 

hiếu thảo . 

10 順守 じゅんしゅ THUẬN THỦ sự tuân theo 

11 席順 せきじゅん TỊCH THUẬN (địa lý 

12 帰順 きじゅん QUY THUẬN qui hàng . 

 

 

疾   

TẬT 

 

213. 疾    tật    tật bệnh    shitsu 

 

Chỗ bị tên bắn vào bụng đã thành tật 

訓: はや.い 

音: シツ 

1 疾呼 しっこ TẬT HÔ tiếng kêu; sự la hét 

2 廃疾 はいしつ PHẾ TẬT sự ốm yếu; tàn tật 

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

4 悪疾 あくしつ ÁC TẬT bệnh ác tính; bệnh truyền nhiễm ác 

tính . 

5 疾うに  TẬT đã 

6 淋疾 りんしつ LÂM TẬT bệnh lậu 

7 疾病 しっぺい TẬT BỆNH bệnh tật . 

8 痔疾 じしつ TRĨ TẬT bệnh trĩ 

9 癈疾 はいしつ TẬT sự làm cho bất lực 

10 耳疾  NHĨ TẬT tình trạng u mê 

11 疾苦  TẬT KHỔ nỗi đau đớn 

12 疾走 しっそう TẬT TẨU sự chạy nhanh; sự lao nhanh; sự phóng 

nhanh . 

 

痛   

THỐNG 
 

214. 痛    thống    thống khổ    tsuu 

 

Những ngƣời bệnh thống khổ leo lên xuống giƣờng 

bệnh 

訓: いた.い,  いた.

む,  いた.ましい,  

いた.める 

音: ツウ 

1 痛い いたい THỐNG đau; đau đớn 

2 痛み いたみ THỐNG cơn đau 

3 痛む いたむ THỐNG đau đớn 

4 痛切 つうせつ THỐNG THIẾT bài hát tang (kèm theo tiếng than 

khóc ở Ai 

5 痛哭 つうこく THỐNG KHỐC sự than khóc 

6 痛嘆 つうたん THỐNG THÁN nỗi đau buồn 
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7 痛心 つうしん THỐNG TÂM nỗi đau buồn 

8 心痛 しんつう TÂM THỐNG đau lòng 

9 痛快 つうかい THỐNG KHOÁI sự thích thú đến phát run 

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

11 悲痛 ひつう BI THỐNG đau buồn 

12 痛める いためる THỐNG làm đau; gây đau đớn (thể chất 

và tinh thần); làm đau khổ 

 

益   

ÍCH 
 

215. 益    ích    lợi ích, hữu ích    eki, 

yaku 

 

Ăn nhiều cơm có ích cho sức khỏe 

訓: ま.す 

音: エキ,  ヤク 

 

1 益 えき ÍCH lợi ích; tác dụng 

2 益々 ますます ÍCH ngày càng 

3 便益 べんえき TIỆN ÍCH sự tiện lợi 

4 公益 こうえき CÔNG ÍCH công ích; lợi ích chung; lợi ích công 

cộng 

5 利益 りえき LỢI ÍCH ích 

6 益友 えきゆう ÍCH HỮU Ngƣời bạn tốt; ngƣời bạn hữu ích; bạn 

tri kỷ 

7 収益 しゅうえき THU ÍCH tiền kiếm đƣợc; tiền lãi . 

8 受益 じゅえき THỤ ÍCH nhựa cây 

9 实益 じつえき THỰC ÍCH lợi 

10 年益 ねんえき NIÊN ÍCH Lợi nhuận hàng năm . 

11 益する えき ÍCH làm lợi; có lợi; có tác dụng 

 

 

盗   

ĐẠO 

 

216. 盗    đạo    ăn trộm, đạo 

chích    too 

 

Đến cái bát không cũng bị bọn đạo tặc trộm mất 

訓: ぬす.む,  ぬす.

み 

音: トウ 

1 盗み ぬすみ ĐẠO Sự ăn trộm 

2 盗む ぬすむ ĐẠO ăn cắp 

3 盗人 ぬすっと ĐẠO NHÂN Kẻ trộm; kẻ cắp; tên ăn trộm 

4 盗人 ぬすびと ĐẠO NHÂN Kẻ trộm; kẻ cắp; tên ăn trộm 

5 盗伐 とうばつ ĐẠO PHẠT sự chặt trộm 

6 盗作 とうさく ĐẠO TÁC đạo văn; bài viết ăn cắp 

7 偷盗 ちゅうとう DU ĐẠO kẻ cƣớp; kẻ trộm 

8 剽盗 ひょうとう PHIẾU ĐẠO Kẻ cƣớp đƣờng . 
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9 盗取 とと ĐẠO THỦ sự ăn trộm 

10 盗品 とうひん ĐẠO PHẨM của cƣớp đƣợc 

11 盗塁 とうるい ĐẠO LŨY Sự ăn trộm 

 

省   

TỈNH 
 

217. 省    tỉnh    tỉnh lƣợc, phản tỉnh, 

hồi tỉnh    sei, shoo 

 

Kẻ không chịu phản tỉnh, hối lỗi sẽ bị chọc kim mù 

mắt 

訓: かえり.みる,  

はぶ.く 

音: セイ,  ショウ 

1 省 しょう TỈNH huyện; bộ . 

2 省く はぶく TỈNH loại bỏ; lƣợc bớt 

3 内省 ないせい NỘI TỈNH sự tự giác ngộ 

4 反省 はんせい PHẢN TỈNH sự kiểm tra lại mình 

5 省字 しょうじ TỈNH TỰ vật nhỏ mọn; chuyện vặt 

6 省察 せいさつ TỈNH SÁT sự phản chiếu 

7 帰省 きせい QUY TỈNH sự về quê hƣơng; sự về quê; sự về thăm 

quê; về quê hƣơng; về quê; về thăm quê 

 

看   

KHÁN 
 

218. 看    khán    khán giả    kan 

 

Khán giả che tay lên mắt trƣớc cảnh bạo lực của 

phim 

訓: み.る 

音: カン 

1 看る みる KHÁN xem; kiểm tra đánh giá; trông coi; chăm sóc 

2 准看 じゅんかん CHUẨN KHÁN sự lƣu thông 

3 看守 かんしゅ KHÁN THỦ sự giam giữ; cai ngục; cai tù 

4 看実 かんきゃく KHÁN KHÁCH những ngƣời nghe 

5 看板 かんばん KHÁN BẢN bảng quảng cáo; bảng thông báo 

6 看点 みてん KHÁN ĐIỂM chỗ đứng nhìn tốt 

7 看病 かんびょう KHÁN BỆNH sự chăm sóc (bệnh nhân); chăm sóc 

8 看破 かんぱ KHÁN PHÁ sự nhìn thấu suốt . 

9 看做す みなす KHÁN TỐ cái nhìn 

10 看視 みし KHÁN THỊ đồng hồ quả quít; đồng hồ đeo tay 

11 看護 かんご KHÁN HỘ khán hộ 
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眠   

MIÊN 

 

219. 眠    miên    thôi miên    min 

 

Nhìn vào ánh mắt ấy bị thôi miên ngồi ngủ luôn 

訓: ねむ.る,  ねむ.

い 

音: ミン 

1 眠い ねむい MIÊN buồn ngủ 

2 眠け ねむけ MIÊN Sự buồn ngủ; sự ngủ lơ mơ . 

3 眠り ねむり MIÊN ngủ; giấc ngủ 

4 眠る ねむる MIÊN giấc 

5 不眠 ふみん BẤT MIÊN không ngủ đƣợc . 

6 仮眠 かみん GIẢ MIÊN giấc ngủ chợp 

7 休眠 きゅうみん HƢU MIÊN ngồi rồi 

8 催眠 さいみん THÔI MIÊN sự thôi miên . 

9 冬眠 とうみん ĐÔNG MIÊN sự ngủ đông 

10 嗜眠 しみん THỊ MIÊN trạng thái lịm đi; trạng thái mê mệt 

11 夏眠 かみん HẠ MIÊN sự ngủ hè; sự qua hè 

12 安眠 あんみん AN MIÊN giấc ngủ nhẹ nhàng; ngủ say; ngủ yên; 

ngủ ngon 

13 就眠 しゅうみん TỰU MIÊN xa lánh mọi ngƣời 

 

研   

NGHIÊN 

 

220. 研    nghiên    mài, nghiên 

cứu    ken 

 

Nghiên cứu cách cày ruộng ở vùng núi cao nhiều đá 

訓: と.ぐ 

音: ケン 

1 研ぎ とぎ NGHIÊN mài giũa 

2 研ぐ とぐ NGHIÊN mài; mài cho sắc; mài giũa; chà xát cho bóng 

lên 

3 予研 よけん DƢ NGHIÊN định đề 

4 研修 けんしゅう NGHIÊN TU sự dạy dỗ 

5 研削 けんさく NGHIÊN TƢỚC ken két 

6 研学 けんがく NGHIÊN HỌC sự học tập; sự nghiên cứu . 

7 研摩 けんま NGHIÊN MA sự mài; sự mài bóng; mài; mài bóng; 

mài giũa 

8 研磨 けんま NGHIÊN MA sự mài; giũa cho bóng lên; đánh bóng 

9 研究 けんきゅう NGHIÊN CỨU sự học tập; sự nghiên cứu; học 

tập; nghiên cứu 

10 総研 そうけん TỔNG NGHIÊN tính chất gốc 

11 研ぎ師 とぎし NGHIÊN SƢ ngƣời mài (dao); thợ làm bóng 

(gƣơng) . 

12 通研 つうけん THÔNG NGHIÊN Phòng thí nghiệm . 
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礼   

LỄ 
 

221. 礼    lễ    lễ nghi, lễ nghĩa    rei, 

rai 

 

Ngƣời cha đứng trên bục dạy con lễ nghi cách quỳ 

訓: 

音: レイ,  ライ 

1 礼 れい LỄ sự biểu lộ lòng biết ơn . 

2 お礼 おれい LỄ cám ơn 

3 儀礼 ぎれい NGHI LỄ lễ tiết; lễ nghi; nghi thức; phép lịch sự 

4 礼儀 れいぎ LỄ NGHI lễ nghi 

5 礼典 れいてん LỄ ĐIỂN phép xã giao 

6 典礼 てんれい ĐIỂN LỄ nghi thức 

7 割礼 かつれい CÁT LỄ sự cắt bao quy đầu 

8 厚礼 あつれい HẬU LỄ phong tục 

9 失礼 しつれい THẤT LỄ sự chào tạm biệt; chào tạm biệt 

10 婚礼 こんれい HÔN LỄ hỷ sự . 

11 巡礼 じゅんれい TUẦN LỄ cuộc hành hƣơng; hành hƣơng . 

 

票   

PHIẾU  

222. 票    phiếu    lá phiếu, đầu 

phiếu    hyoo 

 

Mọi ngƣời xin hãy bỏ phiếu vào rỏ trên bàn kia 

訓: 

音: ヒョウ 

1 票 ひょう PHIẾU phiếu 

2 一票 いっぴょう NHẤT PHIẾU một phiếu 

3 伝票 でんぴょう TRUYỀN PHIẾU giấy nợ; hóa đơn 

4 原票 げんぴょう NGUYÊN PHIẾU cuống vé 

5 得票 とくひょう ĐẮC PHIẾU số phiếu; sự giành phiếu 

6 投票 とうひょう ĐẦU PHIẾU bỏ phiếu 

7 票数 ひょうすう PHIẾU SỔ số phiếu 

8 票決 ひょうけつ PHIẾU QUYẾT sự bỏ phiếu 

9 満票 まんぴょう MÃN PHIẾU nhất trí 

10 白票 はくひょう BẠCH PHIẾU sự nguy hiểm 

11 証票 しょうひょう CHỨNG PHIẾU giấy chứng nhận; bằng 
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禍   

HỌA 

 

223. 禍    họa    tai họa    ka 

 

Tai họa từ lời tuyên bố chiến tranh khiến đầu lâu 

chất đống 

訓: わざわい 

音: カ 

1 禍因 わざわいいん HỌA NHÂN Hạ nghị viện 

2 禍害 かがい HỌA HẠI xấu 

3 惨禍 さんか THẢM HỌA thảm khốc . 

4 戦禍 せんか CHIẾN HỌA những thiệt hại; những tàn phá do chiến 

tranh . 

5 禍根 かこん HỌA CĂN tai ƣơng; thảm họa; ảnh hƣởng xấu 

6 災禍 さいか TAI HỌA tai hoạ . 

7 禍福 かふく HỌA PHÖC hạnh phúc và bất hạnh; sung sƣớng và 

tai ƣơng; phúc họa; họa phúc 

8 舌禍 ぜっか THIỆT HỌA điều lỡ lời 

 

秀   

TÖ 

 

224. 秀    tú    ƣu tú, tuấn tú    shuu 

 

Mọi mùa thu hoạch ngƣời ta đều chọn những cây lúa 

ƣu tú nhất để làm giống 

訓: ひい.でる 

音: シュウ 

1 俊秀 しゅんしゅう TUẤN TÖ tài trí; ngƣời tài trí 

2 儁秀  TUẤN TÖ thiên tài 

3 優秀 ゆうしゅう ƢU TÖ sự ƣu tú 

4 けい秀 けいしゅう TÖ ƣu tú; tài danh 

5 秀でた ひいでた TÖ đĩnh đạc . 

6 秀でる ひいでる TÖ xuất sắc; vƣợt trội 

7 秀才 しゅうさい TÖ TÀI ngƣời phi thƣờng; ngƣời kỳ kiệu . 

8 秀抜 しゅうばつ TÖ BẠT nổi bật 

9 優秀な ゆうしゅうな ƢU TÖ ƣu tú 

10 秀逸 しゅういつ TÖ DẬT sự xuất sắc 
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秋   

THU 

 

225. 秋    thu    mùa thu    shuu 

 

Mùa thu đốt gốc rạ cũ để trồng cây lúa mới 

訓: あき,  とき 

音: シュウ 

1 秋 あき THU mùa thu 

2 秋作 あきさく THU TÁC Sự canh tác thu hoạch vào mùa thu 

3 秋冷 しゅうれい THU LÃNH có duyên 

4 秋分 しゅうぶん THU PHÂN thu phân . 

5 初秋 しょしゅう SƠ THU đầu thu . 

6 千秋 せんしゅう THIÊN THU sự lựa chọn 

7 秋口 あきぐち THU KHẨU Bắt đầu mùa thu . 

8 秋季 しゅうき THU QUÝ sự rơi 

9 秋日 しゅうじつ THU NHẬT mùa thu 

 

積   

TÍCH 

 

226. 積    tích    tích tụ, súc tích, tích 

phân    seki 

 

Ban đầu trồng mạ, sau thành lúa, bán lúa lấy tiền, 

tích lũy tài sản 

訓: つ.む,   づ.み,  

つ.もる,  つ.もり 

音: セキ 

1 積む つむ TÍCH chất; xếp 

2 体積 たいせき THỂ TÍCH thể tích . 

3 内積 ないせき NỘI TÍCH tích vô hƣớng (toán học) 

4 積分 せきぶん TÍCH PHÂN tích phân . 

5 地積 ちせき ĐỊA TÍCH diện tích 

6 堆積 たいせき ĐÔI TÍCH việc chồng; việc chồng đống (cái gì) . 

7 容積 ようせき DUNG TÍCH dung tích 

8 山積 さんせき SAN TÍCH sự chồng chất; sự chất đống nhƣ núi; 

chồng chất 

9 積年 せきねん TÍCH NIÊN tình trạng cổ xƣa 

 

競   

CẠNH 

 

227. 競    cạnh    cạnh tranh    kyoo, 

kei 

 

Môn đấu kiếm hay khúc côn cầu thì đều phải cạnh 

tranh 
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訓: きそ.う,  せ.る,  

くら.べる 

音: キョウ,  ケイ 

1 競う きそう CẠNH tranh giành nhau; ganh đua 

2 競る せる CẠNH ganh đua; cạnh tranh; trả giá; bỏ giá; bán đấu giá; bán 

hàng dạo . 

3 競争 きょうそう CẠNH TRANH sự cạnh tranh; cạnh tranh; thi 

đua 

4 競合 きょうごう CẠNH HỢP sự câi nhau; sự gây chuyện 

5 競売 きょうばい CẠNH MẠI sự bán đấu giá; đấu giá; bán đấu giá 

6 競技 きょうぎ CẠNH KĨ cuộc thi đấu; thi đấu; trận thi đấu 

7 競泳 きょうえい CẠNH VỊNH cuộc thi bơi; thi bơi 

8 競漕 きょうそう CẠNH TÀO cuộc đua thuyền 

 

算   

TOÁN 

 

228. 算    toán    tính toán, kế toán, 

toán học    san 

 

2 tay cầm bán tính bằng tre tính toán 

訓: そろ 

音: サン 

1 乗算 じょうさん THỪA TOÁN phép nhân . 

2 予算 よさん DƢ TOÁN dự toán 

3 算入 さんにゅう TOÁN NHẬP bao gồm cả 

4 公算 こうさん CÔNG TOÁN xác suất; tỷ lệ xảy ra; khả năng xảy ra 

5 算出 さんしゅつ TOÁN XUẤT sự tính 

6 加算 かさん GIA TOÁN phép cộng . 

7 占算 うらないさん CHIÊM TOÁN ngƣời đoán 

8 卦算 けさん QUÁI TOÁN cái chặn giấy 

9 算定 さんてい TOÁN ĐỊNH sự tính 

10 引算 ひきざん DẪN TOÁN phép trừ . 

 

管   

QUẢN 

 

229. 管    quản    ống, mao quản, 

quản lí    kan 

 

Quản lí đƣờng ống nƣớc dẫn qua nhà 

訓: くだ 

音: カン 

1 管 かん QUẢN ống 

2 管 くだ QUẢN kèn 

3 主管 しゅかん CHỦ QUẢN chủ tọa . 

4 保管 ほかん BẢO QUẢN bảo quản 

5 信管 しんかん TÍN QUẢN cầu chì 

6 管内 かんない QUẢN NỘI bên trong 
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7 管制 かんせい QUẢN CHẾ sự quản chế; quản chế; điều khiển 

8 管区 かんく QUẢN KHU địa hạt . 

9 卵管 らんかん NOÃN QUẢN vòi trứng [giải phẫu] 

10 只管 ひたすら CHÍCH QUẢN hoàn toàn; chân thành; nghiêm 

chỉnh 

11 吹管 すいかん XUY QUẢN ống hàn 

 

紅   

HỒNG 
 

230. 紅    hồng    hồng quân    koo, 

ku  CX 

 

 

訓: べに,  くれな

い,  あか.い 

音: コウ,  ク 

1 紅 くれない HỒNG màu đỏ 

2 紅 べに HỒNG đỏ thẫm 

3 口紅 くちべに KHẨU HỒNG ống son; thỏi son; son môi 

4 紅唇 こうしん HỒNG THẦN môi hồng; môi đỏ . 

5 唐紅 からくれない ĐƢỜNG HỒNG đỏ thẫm 

6 紅塵 こうじん HỒNG TRẦN Đám mây bụi; thế giới trần tục; hồng 

trần . 

7 紅斑 べにむら HỒNG BAN ban đỏ 

8 紅旗 こうき HỒNG KÌ cờ đỏ . 

9 紅梅 こうばい HỒNG MAI cây mai hồng; cây hồng mai . 

10 洋紅 ようこう DƢƠNG HỒNG chất đỏ son 

11 紅海 こうかい HỒNG HẢI Biển đỏ; Hồng Hải . 

 

納   

NẠP 

 

231. 納    nạp    nộp    noo, na, nan, 

too 

 

Đem cuộn chỉ vào cửa rạp thì phải nộp thuế 

訓: おさ.める,   お

さ.める,  おさ.まる 

音: ノウ,  ナッ,  ナ,  

ナン,  トウ 

1 不納 ふのう BẤT NẠP sự không trả tiền 

2 納付 のうふ NẠP PHÓ Sự thanh toán; sự cung cấp . 

3 仮納 かりおさめ GIẢ NẠP vật gửi 

4 納入 のうにゅう NẠP NHẬP sự thu nạp . 

5 全納 ぜんのう TOÀN NẠP não trƣớc 

6 出納 すいとう XUẤT NẠP sự xuất nạp; sự xuất nhập; xuất nạp; 

xuất nhập . 

7 前納 ぜんのう TIỀN NẠP sự trả trƣớc 

8 収納 しゅうのう THU NẠP vụ 
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紛   

PHÂN 
 

232. 紛    phân    phân vân    fun 

 

Dùng búa chặt chỉ phân thành nhiều mảnh nhỏ 

 

訓: まぎ.れる,   ま

ぎ.れ,  まぎ.らす,  

まぎ.らわす,  まぎ.

らわしい 

音: フン 

1 紛れ まぐれ PHÂN sự may mắn; cơ may 

2 紛乱 ふんらん PHÂN LOẠN sự lộn xôn 

3 紛争 ふんそう PHÂN TRANH cuộc tranh chấp; sự phân tranh 

4 内紛 ないふん NỘI PHÂN sự bất hòa nội bộ; sự xung đột nội bộ; 

sự tranh chấp nội bộ 

5 紛失 ふんしつ PHÂN THẤT việc làm mất; việc đánh mất 

6 紛らす まぎらす PHÂN làm hƣớng (suy nghĩ) sang hƣớng khác; 

làm sao lãng; làm phân tâm 

7 紛れる まぎれる PHÂN bị làm hƣớng (suy nghĩ) sang hƣớng 

khác; bị làm sao lãng; bị phân tâm 

8 紛擾 ふんじょう PHÂN NHIỄU sự làm mất yên tĩnh 

9 紛然 ふんぜん PHÂN NHIÊN sự lộn xôn 

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

11 紛紛 ふんぷん PHÂN PHÂN sự lộn xôn 

12 紛議 ふんぎ PHÂN NGHỊ mối bất đồng 

13 紛らわす まぎらわす PHÂN làm hƣớng (suy nghĩ) sang hƣớng khác; 

làm sao lãng; làm phân tâm 

14 気紛れ きまぐれ KHÍ PHÂN tính khí thất thƣờng; sự thất 

thƣờng; thất thƣờng; sự thay đổi thất thƣờng; thay đổi thất thƣờng; sự thăng trầm 

15 紛い物 まがいもの PHÂN VẬT sự noi gƣơng 

 

組   

TỔ 

 

233. 組    tổ    tổ hợp, tổ chức    so 

 

 

Tổ chức tốt giống nhƣ sợi dây buộc đƣợc cả những 

viên đá rời rạc với nhau 

訓: く.む,  くみ,   

ぐみ 

音: ソ 

1 組 くみ TỔ bộ 

2 組み くみ TỔ sự hợp thành 

3 組む くむ TỔ lắp ghép 

4 乗組 のりくみ THỪA TỔ Đoàn thủy thủ . 

5 仕組 しく SĨ TỔ cơ cấu . 

6 取組 とりくみ THỦ TỔ diêm 

7 組合 くみあい TỔ HỢP sự ghép lại; sự kết hợp; sự liên kết lại; 

kết hợp; liên kết lại 

8 組成 そせい TỔ THÀNH cấu tạo; kết cấu; cấu thành 

9 改組 かいそ CẢI TỔ sự tổ chức lại 
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10 木組 きぐみ MỘC TỔ Khung gỗ . 

 

緩   

HOÃN 

 

234. 緩    hoãn    hòa hoãn    kan CX 

  

 

訓: ゆる.い,  ゆる.

やか,  ゆる.む,  ゆ

る.める 

音: カン 

1 緩々 ゆる々 HOÃN chậm 

2 緩い ゆるい HOÃN lỏng lẻo; chậm rãi; nhẹ nhõm; loãng; lõng bõng 

3 緩む ゆるむ HOÃN lỏng lẻo; dịu lại; chậm lại; nhẹ nhõm; giảm 

4 緩和 かんわ HOÃN HÕA sự hòa hoãn; sự nới lỏng; bớt căng 

thẳng; hoàn hoãn; nới lỏng 

5 弛緩 しかん THỈ HOÃN mềm 

6 緩怠 かんたい HOÃN ĐÃI tình trạng lỏng lẻo 

7 緩急 かんきゅう HOÃN CẤP trong trƣờng hợp khẩn cấp; ứng cứu 

8 緩やか ゆるやか HOÃN nhẹ nhàng; chậm rãi; thoải mái; lỏng lẻo 

9 緩める ゆるめる HOÃN nới lỏng; làm chậm lại 

10 緩慢 かんまん HOÃN MẠN kéo dài; trì hoãn; chậm chạp; lờ đờ; trì 

trệ 

11 緩緩 ゆるゆる HOÃN HOÃN chậm 

 

縄   

THẰNG  

235. 縄    thằng    sợi dây    joo 

 

Sợi dây to đƣợc bện từ những sợi chỉ nhỏ 

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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罪   

TỘI 

 

236. 罪    tội    tội phạm, tội ác    zai 

 

Kẻ tội phạm bắt cóc che miệng đứa trẻ và mang đi 

訓: つみ 

音: ザイ 

1 罪 つみ TỘI tội ác; tội lỗi 

2 罪人 ざいにん TỘI NHÂN tội nhân 

3 罪人 つみびと TỘI NHÂN tội phạm . 

4 免罪 めんざい MIỄN TỘI sự trả xong nợ 

5 冤罪 えんざい OAN TỘI oan; oan uổng; oan ức 

6 功罪 こうざい CÔNG TỘI công và tội; lợi và hại; cái lợi và cái hại; 

mặt lợi và mặt hại 

7 原罪 げんざい NGUYÊN TỘI tội tổ tông 

8 罪名 ざいめい TỘI DANH vật mang 

9 問罪 もんざい VẤN TỘI sự kết tội 

 

聖   

THÁNH 

 

237. 聖    thánh    thánh ca    sei 

 

Qua truyền miệng và rỉ tai, vị vua đƣợc tôn lên nhƣ 

một vị thánh 

訓: ひじり 

音: セイ,  ショウ 

1 聖人 せいじん THÁNH NHÂN thánh 

2 聖代 せいだい THÁNH ĐẠI rất quan trọng 

3 聖別 ひじりべつ THÁNH BIỆT sự hiến dâng 

4 聖地 せいち THÁNH ĐỊA phúc địa 

5 聖域 せいいき THÁNH VỰC vùng của thánh thần; thánh địa . 

 

聴   

THÍNH 

 

238. 聴    thính    thính giả    choo 

 

Thính giả là ngƣời giành hết trái tim, đôi tai, đôi mắt 

cho buổi biểu diễn 

訓: き.く,  ゆる.す 

音: チョウ,  テイ 

1 聴く きく THÍNH nghe; lắng nghe 

2 傍聴 ぼうちょう BÀNG THÍNH sự nghe; việc nghe 

3 傾聴 けいちょう KHUYNH THÍNH sự chú ý nghe; sự lắng nghe; sự 

dỏng tai nghe 
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4 聴力 ちょうりょく THÍNH LỰC khả năng nghe . 

5 聴取 ちょうしゅ THÍNH THỦ sự nghe 

6 可聴 かちょう KHẢ THÍNH có thể nghe thấy 

7 天聴 てんちょう THIÊN THÍNH trí tuệ của vua . 

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

9 聴従 ちょうじゅう THÍNH TÙNG sự nghe theo lời khuyên 

bảo . 

10 拝聴 はいちょう BÁI THÍNH sự thích thú 

11 来聴 らいちょう LAI THÍNH sự dự 

12 盗聴 とうちょう ĐẠO THÍNH sự nghe trộm (điện thoại) 

 

肩   

KIÊN 
 

239. 肩    kiên    vai    ken 

 

Chữ kiên trông nhƣ xƣơng bả vai ngƣời vậy 

訓: かた 

音: ケン 

1 肩 かた KIÊN vai; bờ vai 

2 肩こり かたこり KIÊN mỏi vai; đau vai 

3 肩書 かたがき KIÊN THƢ chức vị; chức tƣớc; học hàm; học vị; 

chức danh 

4 比肩 ひけん BỈ KIÊN sự kề vai; sự sánh kịp 

5 肩章 けんしょう KIÊN CHƢƠNG quân hàm 

6 肩代り かたがわり KIÊN ĐẠI sự nhận trách nhiệm; sự trả nợ... 

thay ngƣời khác 

7 肩入れ かたいれ KIÊN NHẬP sự ủng hộ 

 

背   

BỐI 

 

240. 背    bối    bối cảnh    hai 

 

2 diễn viên ngồi trên ghế tạo bối cảnh 

訓: せ,  せい,  そむ.

く,  そむ.ける 

音: ハイ 

1 背 せい BỐI lƣng . 

2 背く そむく BỐI bội phản 

3 背丈 せたけ BỐI TRƢỢNG chiều cao cơ thể 

4 上背 うわぜい THƢỢNG BỐI vóc ngƣời 

5 背中 せなか BỐI TRUNG lƣng 

6 中背 ちゅうぜい TRUNG BỐI chiều cao trung bình . 

7 背信 はいしん BỐI TÍN bội tín 

8 側背 がわせ TRẮC BỐI sƣờn 

9 光背 こうはい QUANG BỐI quầng (mặt trăng 

10 刀背 とうはい ĐAO BỐI sống dao; sống gƣơm; sống đao . 
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11 背反 はいはん BỐI PHẢN gây phẫn nộ 

12 背嚢 はいのう BỐI NANG ba lô 

 

脳   

NÃO 

 

241. 脳    não    bộ não, đầu 

não    noo CX 

 

 

訓: のうずる 

音: ノウ,  ドウ 

1 脳 のう NÃO não 

2 主脳 しゅのう CHỦ NÃO cái đầu (ngƣời 

3 前脳 ぜんのう TIỀN NÃO não trƣớc 

4 大脳 だいのう ĐẠI NÃO đại não . 

5 脳审 のうしつ NÃO THẤT não thất 

6 小脳 しょうのう TIỂU NÃO thuộc não; thuộc óc 

7 脳性 のうせい NÃO TÍNH thuộc não . 

8 樟脳 しょうのう CHƢƠNG NÃO long não 

9 脳橋 のうきょう NÃO KIỀU cầu não (giãi phẫu) . 

10 脳死 のうし NÃO TỬ sự chết não . 

 

興   

HƯNG, 

HỨNG  

242. 興    hƣng, hứng    hƣng thịnh, 

phục hƣng; hứng thú    koo, kyoo 

 

Thành phố đã hƣng thịnh lên nhiều, giờ có nhiều nhà 

cao tầng 

訓: おこ.る,  おこ.

す 

音: コウ,  キョウ 

1 興 きょう HƢNG sự thƣởng thức 

2 興 こう HƢNG hứng; sự hứng thú; sự hứng khởi 

3 興す おこす HƢNG làm phục hồi; chấn hƣng lại; khôi phục lại 

4 興る おこる HƢNG đƣợc dựng lại; hƣng thịnh trở lại . 

5 一興 いっきょう NHẤT HƢNG sự vui chơi; trò vui 

6 不興 ふきょう BẤT HƢNG không có hứng; mất hứng . 

7 中興 ちゅうこう TRUNG HƢNG sự hoàn lại 

8 余興 よきょう DƢ HƢNG sự tiếp đãi; sự chiêu đãi; buổi chiêu đãi 

9 再興 さいこう TÁI HƢNG sự phục hƣng 

10 即興 そっきょう TỨC HƢNG làm ngay đƣợc; ngẫu tác 
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芝   

CHI 

 

243. 芝    chi    cỏ 

 

Con đƣờng nhỏ uốn lƣợn,  

cỏ chi sao mọc đầy ? 

訓: しば 

音: シ 

1 芝 しば CHI cỏ; cỏ thấp sát đất . 

2 芝居 しばい CHI CƢ kịch 

3 平芝 ひらしば BÌNH CHI đám cỏ; mảng cỏ . 

4 東芝 とうしば ĐÔNG CHI Toshiba (tên công ty) 

5 芝生 しばふ CHI SANH bãi cỏ . 

6 芝草 しばくさ CHI THẢO bãi cỏ 

7 伽芝居 とぎしばい GIÀ CHI CƢ kịch câm; diễn viên kịch câm 

8 人工芝 じんこうしば NHÂN CÔNG CHI cỏ nhân tạo . 

9 芝居気 しばいぎ CHI CƢ KHÍ sự diễn kịch 

 

芸   

NGHỆ 

 

244. 芸    nghệ    nghệ thuật, nghệ 

nhân    gei 

 

Nghệ nhân vun đắp cho những mầm xanh lớn thành 

cây 

訓: う.える,  のり,  

わざ 

音: ゲイ,  ウン 

1 芸 げい NGHỆ tài khéo léo 

2 一芸 いちげい NHẤT NGHỆ tài khéo léo 

3 万芸 まんげい VẠN NGHỆ sự có nhiều tài; tính linh hoạt 

4 芸人 げいにん NGHỆ NHÂN (thể dục 

5 園芸 えんげい VIÊN NGHỆ nghệ thuật cây cảnh; nghệ thuật làm 

vƣờn 

6 多芸 たげい ĐA NGHỆ sự có nhiều tài; tính linh hoạt 

7 芸妓 げいぎ NGHỆ KĨ vũ nữ Nhật 

8 学芸 がくげい HỌC NGHỆ khoa học xã hội; khoa học nhân văn 
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苦   

KHỔ 

 

245. 苦    khổ    khổ cực, cùng 

khổ    ku 

 

Thế gian mọi khổ cực 

Mọi nhức nhối khó khăn 

Xuống mồ làm chi có 

Sạch banh toàn cỏ xanh 

訓: くる.しい,   ぐ

る.しい,  くる.し

む,  くる.しめる,  

にが.い,  にが.る 

音: ク 

1 苦い にがい KHỔ đắng 

2 苦さ にがさ KHỔ vị đắng 

3 苦る にがる KHỔ cảm thấy đắng . 

4 苦労 くろう KHỔ LAO gian khổ; cam go; mang tính thử thách; 

lo lắng 

5 苦味 にがみ KHỔ VỊ vị đắng 

6 苦味 くみ KHỔ VỊ vị đắng; đắng 

7 困苦 こんく KHỐN KHỔ đói khó 

8 苦土 くど KHỔ THỔ Magiê 

9 苦塩 にがしお KHỔ DIÊM con vạc 

 

華   

HOA 

 

246. 華    hoa    Trung Hoa    ka, ke 

 

Trung Hoa đồng nguyên rộng 

Sao phải ôm mộng nơi xa xôi 

Cuộc đời đơn giản thôi 

Bông hoa ở giữa cánh rừng xanh xanh 

訓: はな 

音: カ,  ケ 

1 中華 ちゅうか TRUNG HOA Trung Hoa 

2 京華 きょうはな KINH HOA thủ đô 

3 華僑 かきょう HOA KIỀU hoa kiều; ngƣời hoa kiều 

4 華冑 かちゅう HOA TRỤ tầng lớp quý tộc 

5 華奢 きゃしゃ HOA XA Sự xa hoa; sự phù hoa; xa hoa; phù hoa 

 

虫   

TRÙNG 

 

247. 虫    trùng    côn trùng    chuu 

 

 

Con bọ ngựa cũng là một loại côn trùng 
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訓: むし 

音: チュウ,  キ 

1 虫 むし TRÙNG con sâu 

2 仔虫  TỬ TRÙNG ấu trùng 

3 兜虫 かぶとちゅう ĐÂU TRÙNG cái chày 

4 原虫 げんちゅう NGUYÊN TRÙNG động vật nguyên sinh; sinh vật 

đơn bào 

5 回虫 かいちゅう HỒI TRÙNG lãi . 

6 地虫 じむし ĐỊA TRÙNG giun đất 

7 虫垂 ちゅうすい TRÙNG THÙY ruột thừa . 

8 害虫 がいちゅう HẠI TRÙNG côn trùng có hại; sâu mọt 

9 幼虫 ようちゅう ẤU TRÙNG ấu trùng . 

10 弱虫 よわむし NHƢỢC TRÙNG kẻ yếu đuối; kẻ mềm yếu; kẻ 

nhát gan 

11 成虫 せいちゅう THÀNH TRÙNG thành trùng 

 

血   

HUYẾT  

248. 血    huyết    tâm huyết    ketsu 

 

Dao cắm thẳng vào lƣng 

Máu huyết chảy không dừng 

訓: ち 

音: ケツ 

1 血 ち HUYẾT huyết 

2 充血 じゅうけつ SUNG HUYẾT sung huyết . 

3 凝血 ぎょうけつ NGƢNG HUYẾT máu đông 

4 出血 しゅっけつ XUẤT HUYẾT sự chảy máu; sự xuất huyết; sự 

ra máu . 

5 吐血 とけつ THỔ HUYẾT hộc máu 

6 喀血 かっけつ KHÁCH HUYẾT dịch phổi; hộc máu (từ phổi 

7 血圧 けつあつ HUYẾT ÁP huyết áp 

 

裁   

TÀI 

 

249. 裁    tài    may vá, tài phán, 

trọng tài    sai CX 

 

 

訓: た.つ,  さば.く 

音: サイ 

1 裁 さい TÀI quan toà 

2 裁き さばき TÀI sự xét xử 

3 裁く さばく TÀI đánh giá; phán xử; phán xét 

4 裁ち たち TÀI sự cắt 

5 裁つ たつ TÀI cắt (quần áo) 

6 上裁 うえさい THƢỢNG TÀI pháo đài 

7 仲裁 ちゅうさい TRỌNG TÀI trọng tài . 

8 体裁 ていさい THỂ TÀI khổ (sách...) 
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9 裁判 さいばん TÀI PHÁN sự xét xử; sự kết án 

10 制裁 せいさい CHẾ TÀI chế tài . 

11 剪裁  TIỄN TÀI sự cắt 

12 裁可 さいか TÀI KHẢ sự phê chuẩn 

 

裂   

LIỆT 

 

250. 裂    liệt    rách    retsu 

 

Chiến tranh quyết liệt 

Nhƣ định diệt nhau 

Đầu lâu, áo rách 

Kiếm cùn còn đây 

訓: さ.く,  さ.ける,   

ぎ.れ 

音: レツ 

1 裂く さく LIỆT xé; xé rách; xé toạc; chia cắt 

2 亀裂 きれつ QUY LIỆT cừ 

3 裂傷 れっしょう LIỆT THƢƠNG sự xé rách 

4 分裂 ぶんれつ PHÂN LIỆT sự phân liệt; rạn nứt 

5 裂地 きれじ LIỆT ĐỊA vải 

6 裂ける さける LIỆT bị xé; bị rách; bị toác ra; bị toạc ra; bị 

chia cắt 

7 決裂 けつれつ QUYẾT LIỆT quyết liệt 

8 滅裂  DIỆT LIỆT không mạch lạc 

9 炸裂 さくれつ TẠC LIỆT Sự bùng nổ; vụ nổ . 

10 裂痔 きれじ LIỆT TRĨ Rò hậu môn . 

11 破裂 はれつ PHÁ LIỆT sự đổ bể; sự phá vỡ 

12 引裂く ひきさく DẪN LIỆT xé rách 

13 裂け目 さけめ LIỆT MỤC đƣờng nứt; vết nứt . 

 

装   

TRANG 

 

251. 装    trang    trang phục, hóa 

trang, trang bị    soo, shoo 

 

Ngƣời lính đƣợc cấp áo mới nên dang 2 tay vui 

mừng 

訓: よそお.う,  よ

そお.い 

音: ソウ,  ショウ 

1 装い よそおい TRANG quần áo 

2 装う よそおう TRANG làm dáng 

3 装丁 そうてい TRANG ĐINH sự liên kết 

4 仮装 かそう GIẢ TRANG sự cải trang; sự giả dạng; sự hóa trang 

5 偸装 ぎそう NGỤY TRANG sự ngụy trang; ngụy trang; trá 

hình; cải trang; làm giả; giả; làm bộ; ra vẻ 

6 装備 そうび TRANG BỊ sự trang bị 

7 兵装 へいそう BINH TRANG binh giới . 

8 装具 そうぐ TRANG CỤ sự trang bị 
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9 内装 ないそう NỘI TRANG bao bì trong 

10 前装 ぜんそう TIỀN TRANG cái mở đầu 

11 包装 ほうそう BAO TRANG bao bì 

12 塗装 とそう ĐỒ TRANG lần phủ ngoài; lớp phủ ngoài 

 

裏   

LÍ 

 

252. 裏    lí    đằng sau    ri 

 

Đằng sau cái áo vẫn còn cái mác của đại lý 

訓: うら 

音: リ 

1 裏 うら LÍ bề trái 

2 裏に うらに LÍ giữa 

3 裏付 うらづけ LÍ PHÓ sự giúp đỡ; sự ủng hộ 

4 裏側 うらがわ LÍ TRẮC lớp vải lót (áo 

5 内裏 だいり NỘI LÍ sự tiêu biểu 

6 裏口 うらぐち LÍ KHẨU cửa sau; cổng sau 

7 裏名 うらめい LÍ DANH bí danh 

8 裏地 うらじ LÍ ĐỊA dựng . 

9 裏声 うらごえ LÍ THANH giọng the thé 

10 裏屋 うらや LÍ ỐC phần không nhờn 

 

視   

THỊ 
 

253. 視    thị    thị sát, thị lực, giám 

thị    shi 

 

Chỉ khi giám thị chỉ ra lỗi sai, kẻ vi phạm mới chịu 

quỳ gối 

訓: み.る 

音: シ 

1 乱視 らんし LOẠN THỊ loạn thị 

2 仰視 ぎょうし NGƢỠNG THỊ sự tôn kính 

3 偷視 とうし DU THỊ cái liếc trộm; cái nhìn trộm . 

4 凝視 ぎょうし NGƢNG THỊ nhìn chăm chú; nhìn chằm chằm; nhìn 

xăm xoi; nhìn lom lom 

5 視力 しりょく THỊ LỰC nhãn lực 

6 可視 かし KHẢ THỊ tính chất có thể trông thấy đƣợc 

7 嫉視 しっし TẬT THỊ ghen tị 

8 視学 しがく THỊ HỌC nghề chữa răng 

9 視察 しさつ THỊ SÁT sự thị sát 

10 巡視 じゅんし TUẦN THỊ sự tuần tiễu; tuần tiễu . 

11 視差 しさ THỊ SOA thị sai 

12 幻視 げんし HUYỄN THỊ sự nhìn; sức nhìn 
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覚   

GIÁC 

 

254. 覚    giác    cảm giác, giác 

ngộ    kaku CX 

  

 

訓: おぼ.える,  さ.

ます,  さ.める,  さ

と.る 

音: カク 

1 覚え おぼえ GIÁC ghi nhớ; nhớ 

2 覚り さとり GIÁC sự hiểu biết 

3 不覚 ふかく BẤT GIÁC sự không xảy ra 

4 予覚 よかく DƢ GIÁC cái bƣớu 

5 先覚 せんかく TIÊN GIÁC đội tiên phong 

6 光覚 こうかく QUANG GIÁC cảm giác về ánh sáng 

7 味覚 みかく VỊ GIÁC thuộc về vị giác 

8 嗅覚 きゅうかく KHỨU GIÁC khứu giác . 

9 幻覚 げんかく HUYỄN GIÁC ảo giác 

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

11 覚える おぼえる GIÁC cảm thấy 

12 覚ます さます GIÁC đánh thức dậy; làm cho tỉnh lại . 

 

覧   

LÃM 

 

255. 覧    lãm    triển lãm    ran 

 

Triển lãm quá đông có ngƣời phải quỳ xuống để xem 

phía dƣới 

訓: み.る 

音: ラン 

1 ご覧 ごらん LÃM cái nhìn 

2 一覧 いちらん NHẤT LÃM cái nhìn 

3 供覧 きょうらん CUNG LÃM sự bày ra 

4 便覧 べんらん TIỆN LÃM sổ tay hƣớng dẫn; sách chỉ nam 

5 内覧 ないらん NỘI LÃM Việc xem xét một cách bí mật; việc xem 

xét một cách không chính thức 

6 収覧 おさむらん THU LÃM nắm chặt 

7 台覧 たいらん THAI LÃM cuộc nổi loạn 

8 回覧 かいらん HỒI LÃM chuyền quanh để xem; chuyền tay; 

chuyền cho nhau xem; xem 

9 天覧 てんらん THIÊN LÃM cuộc triển lãm cuộc trƣng bày 

10 展覧 てんらん TRIỂN LÃM Cuộc triển lãm 
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親   

THÂN, 

THẤN 
 

256. 親    thân    thân thuộc, thân 

thích, thân thiết    shin 

 

Nghe tin ngƣời thân bị kim đau mà lòng muốn khụy 

xuống 

訓: おや,  おや ,  し

た.しい,  した.しむ 

音: シン 

1 親 おや THÂN cha mẹ; bố mẹ; song thân 

2 両親 ふたおや LƢỠNG THÂN Cha mẹ; bố mẹ 

3 両親 りょうしん LƢỠNG THÂN bố mẹ 

4 二親 ふたおや NHỊ THÂN Cha mẹ; bố mẹ . 

5 親交 しんこう THÂN GIAO thâm giao 

6 親分 おやぶん THÂN PHÂN ông chủ 

7 親切 しんせつ THÂN THIẾT sự tốt bụng; sự tử tế; tốt bụng; tử tế 

8 親友 しんゆう THÂN HỮU bạn bè 

9 親和 しんわ THÂN HÕA tình bạn 

 

観   

QUAN 

 

257. 観    quan    quan sát, tham 

quan    kan 

 

Cúi xuống quan sát con chim quý đang đứng 

訓: み.る,  しめ.す 

音: カン 

1 観 かん QUAN bề ngoài; cảnh tƣợng; dáng vẻ 

2 主観 しゅかん CHỦ QUAN chủ quan; tƣởng tƣợng chủ quan 

3 偉観 いかん VĨ QUAN cảnh quan tuyệt vời; phong cảnh tuyệt 

vời; cảnh quan tuyệt đẹp 

4 傍観 ぼうかん BÀNG QUAN sự bàng quan; sự thờ ơ 

5 観光 かんこう QUAN QUANG sự du lãm; sự thăm quan; du 

lãm; tham quan; du lịch 

6 観入 かんいり QUAN NHẬP sự nhìn thấu đƣợc bên trong sự vật 

7 内観 ないかん NỘI QUAN Việc tự xem xét trạng thái tâm lý của 

bản thân 

8 参観 さんかん THAM QUAN sự đi thăm 

9 壮観 そうかん TRÁNG QUAN cảnh tƣợng 

10 外観 がいかん NGOẠI QUAN bề ngoài 
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角   

GIÁC  

258. 角    giác    tam giác, tứ 

giác    kaku 

 

Chữ giác trông nhƣ cái sừng con tê giác 

訓: かど,  つの 

音: カク 

1 角 かく GIÁC góc 

2 角 つの GIÁC sừng . 

3 一角 いっかく NHẤT GIÁC góc (tƣờng 

4 三角 さんかく TAM GIÁC tam giác; hình tam giác 

5 互角 ごかく HỖ GIÁC tính bằng 

6 余角 よかく DƢ GIÁC cái bƣớu 

7 俯角 ふかく PHỦ GIÁC chỗ lõm 

8 傾角  KHUYNH GIÁC inclining 

9 兎角 とかく THỎ GIÁC cách này hay cách khác; cái này hay cái 

khác 

10 六角 ろっかく LỤC GIÁC lục giác . 

11 内角 ないかく NỘI GIÁC Góc trong (bóng chày) 

 

解   

GIẢI 
 

259. 解    giải    giải quyết, giải thể, 

giải thích    kai, ge 

 

Dao to chặt phăng sừng bò nhà tao 

Giải quyết thế nào mày nói xem sao 

訓: と.く,  と.かす,  

と.ける,  ほど.く,  

ほど.ける,  わか.

る,  さと.る 

音: カイ,  ゲ 

1 解く ほどく GIẢI mở ra; cởi bỏ . 

2 解く とく GIẢI giải đáp; cởi bỏ 

3 解り わかり GIẢI sự hiểu biết 

4 解る わかる GIẢI hiểu 

5 解れ わかれ GIẢI cuộc cãi lộn; cuộc ẩu đả 

6 了解 りょうかい LIỄU GIẢI sự hiểu biết; sự nắm rõ . 

7 解任 かいにん GIẢI NHÂM sự giải tán 

8 解体 かいたい GIẢI THỂ sự giải thể; việc tháo rời các bộ phận 

9 例解 れいかい LỆ GIẢI sự minh hoạ 

10 解党 かいとう GIẢI ĐẢNG sự giải thể của một đảng phái; giải tán 

đảng; giải thể đảng 

11 解凍 かいとう GIẢI ĐỐNG sự tan 

12 分解 ぶんかい PHÂN GIẢI phân giải 

13 解剖 かいぼう GIẢI PHẨU sự giải phẫu; việc giải phẫu 
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討   

THẢO 

 

260. 討    thảo    thảo phạt, thảo luận, 

kiểm thảo    too 

 

Đem binh lính đi thảo phạt những kẻ nói lời chống 

đối 

訓: う.つ 

音: トウ 

1 討つ うつ THẢO thảo phạt; chinh phạt 

2 討伐 とうばつ THẢO PHẠT sự chinh phạt . 

3 勦討  TIỄU THẢO (+ for 

4 討幕 とうばく THẢO MẠC sự tấn công chế độ Mạc phủ . 

5 征討 せいとう CHINH THẢO sự chinh phục 

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

7 検討 けんとう KIỂM THẢO thảo luận; bàn luận; bàn thảo; bàn bạc; 

xem xét; nghiên cứu 

8 討究 とうきゅう THẢO CỨU sự điều tra nghiên cứu 

9 仇討ち きゅううち CỪU THẢO sự trà thù 

10 討論 とうろん THẢO LUẬN đàm luận 

 

訓   

HUẤN 

 

261. 訓    huấn    huấn luyện    kun 

 

Huấn luyện viên nói chúng tôi ra sông tập bơi 

訓: おし.える,  よ.

む,  くん.ずる 

音: クン,  キン 

1 訓令 くんれい HUẤN LỆNH dụ 

2 内訓 ないくん NỘI HUẤN Mệnh lệnh bí mật của cấp trên . 

3 訓告 くんこく HUẤN CÁO lời khiển trách 

4 垂訓 しでくん THÙY HUẤN sự dạy 

5 家訓 かくん GIA HUẤN gia huấn; nguyên tắc gia đình; gia 

phong; nền nếp gia đình . 

6 家訓 かきん GIA HUẤN gia huấn; nề nếp gia đình; đạo nhà; nền 

nếp; gia phong 

7 訓導 くんどう HUẤN ĐẠO sự dạy 
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訪   

PHÓNG, 

PHỎNG 
 

262. 訪    phóng, phỏng    phóng sự; 

phỏng vấn    hoo 

 

Trẻ con nghe tin có phóng viên đển phỏng vấn liền 

chạy ra xem 

訓: おとず.れる,  

たず.ねる,  と.う 

音: ホウ 

1 訪れ おとずれ PHÓNG sự đi thăm 

2 訪中 ほうちゅう PHÓNG TRUNG phòng bếp 

3 再訪 さいほう TÁI PHÓNG đi thăm lại 

4 訪問 ほうもん PHÓNG VẤN sự thăm hỏi; sự thăm viếng; sự viếng 

thăm; sự đến thăm 

5 訪実 ほうきゃく PHÓNG KHÁCH khách (đến thăm một nơi nào đó) 

6 往訪 おうほう VÃNG PHÓNG sự đi thăm 

7 訪ねる たずねる PHÓNG thăm; ghé thăm 

8 訪れる おとずれる PHÓNG ghé thăm; thăm; ghé chơi 

9 探訪 たんぼう THAM PHÓNG phóng sự điều tra; nhà báo viết 

phóng sự điều tra 

10 訪日 ほうにち PHÓNG NHẬT chuyến thăm Nhật Bản 

11 来訪 らいほう LAI PHÓNG sự đến thăm 

 

訳   

DỊCH 

 

263. 訳    dịch    thông dịch, phiên 

dịch    yaku 

 

Thông dịch viên vừa đi theo chủ tịch vừa phiên dịch 

訓: わけ 

音: ヤク 

1 訳 わけ DỊCH lý do; nguyên nhân 

2 訳す やくす DỊCH dịch . 

3 仕訳 しわけ SĨ DỊCH sự phân loại 

4 全訳 ぜんやく TOÀN DỊCH việc dịch tất cả; việc dịch hoàn toàn 

5 内訳 うちわけ NỘI DỊCH sự hỏng máy (ô tô 

6 訳出 やくしゅつ DỊCH XUẤT sự dịch; bản dịch 

7 字訳 じやく TỰ DỊCH sự chuyển chữ 

8 定訳 ていやく ĐỊNH DỊCH Bản dịch chuẩn . 
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訴   

TỐ 

 

264. 訴    tố    tố cáo, tố tụng    so 

 

Lời tố cáo bị bẻ gẫy  

Dễ nhƣ búa chặt cây 

訓: うった.える 

音: ソ 

1 訴え うったえ TỐ việc kiện cáo; việc tố tụng; đơn kiện; yêu cầu; 

khiếu nại; kiện tụng; khiếu kiện 

2 上訴 じょうそ THƢỢNG TỐ chống án 

3 訴人 そにん TỐ NHÂN ngƣời cầu hôn 

4 免訴 めんそ MIỄN TỐ sự trả xong nợ 

5 公訴 こうそ CÔNG TỐ sự kết tội 

6 勝訴 しょうそ THẮNG TỐ sự thắng kiện . 

7 反訴 はんそ PHẢN TỐ sự chống lại 

8 告訴 こくそ CÁO TỐ sự tố cáo 

9 哀訴 あいそ AI TỐ sự kêu gọi; lời kêu gọi 

10 訴因 そいん TỐ NHÂN vật mang 

11 訴える うったえる TỐ kêu gọi 

 

詞   

TỪ 

 

265. 詞    từ    ca từ    shi CX 

 

 

訓: 

音: シ 

1 冠詞 かんし QUAN TỪ bài báo 

2 分詞 ぶんし PHÂN TỪ động tính từ 

3 副詞 ふくし PHÓ TỪ phó từ 

4 助詞 じょし TRỢ TỪ giới từ 

5 動詞 どうし ĐỘNG TỪ động từ . 

6 台詞 だいし THAI TỪ khả năng nói 

7 名詞 めいし DANH TỪ danh sĩ 

8 哀詞 あいし AI TỪ Lời chia buồn . 

9 品詞 ひんし PHẨM TỪ từ loại 

10 序詞 じょし TỰ TỪ lời tựa 

11 弔詞 ちょうし ĐIẾU TỪ lời chia buồn . 
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誉   

 DỰ 

 

266. 誉    dự    danh dự    yo 

 

Phát biểu ý kiến khi nhận bằng giáo sƣ danh dự 

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 . 

 

誘   

DỤ 

 

267. 誘    dụ    dụ dỗ    yuu 

 

Lấy mấy bó lúa ra làm lời dụ dỗ 

訓: さそ.う,  いざ

な.う 

音: ユウ,  イウ 

1 誘い さそい DỤ Sự mời; sự mời mọc; sự rủ rê; mời.mời mọc; rủ 

rê . 

2 誘う さそう DỤ dụ 

3 勧誘 かんゆう KHUYẾN DỤ sự khuyên bảo; khuyên bảo; sự khuyến 

dụ; khuyến dụ; xúi dục; sự dụ dỗ; dụ dỗ; rủ; rủ rê 

4 誘因 ゆういん DỤ NHÂN sự khuyến khích; sự khích lệ . 

5 誘導 ゆうどう DỤ ĐẠO sự dẫn 

6 誘引 ゆういん DỤ DẪN sự dụ dỗ 

7 誘惑 ゆうわく DỤ HOẶC sự quyến rũ; sự lôi cuốn; sự cám dỗ 

8 誘拐 ゆうかい DỤ QUẢI sự bắt cóc . 

9 誘発 ゆうはつ DỤ PHÁT sự gây ra; sự dẫn đến . 

10 誘致 ゆうち DỤ TRÍ sự hú; sức hút 

11 誘起  DỤ KHỞI sự gọi lên 

12 誘電 ゆうでん DỤ ĐIỆN điện môi 

13 誘い水 さそいみず DỤ THỦY sự mồi nƣớc vào máy bơm 
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談   

ĐÀM 

 

268. 談    đàm    hội đàm, đàm 

thoại    dan 

 

Mọi ngƣời hội đàm, nói chuyện quanh đống lửa 

訓: 

音: ダン 

1 会談 かいだん HỘI ĐÀM hội đàm 

2 余談 よだん DƢ ĐÀM sự nói ngoài lề 

3 内談 ないだん NỘI ĐÀM Cuộc thảo luận riêng tƣ . 

4 冗談 じょうだん NHŨNG ĐÀM bông đùa 

5 談判 だんばん ĐÀM PHÁN đàm phán . 

6 談合 だんごう ĐÀM HỢP sự hỏi ý kiến 

7 商談 しょうだん THƢƠNG ĐÀM sự đàm phán thƣơng mại; việc 

đàm phán thƣơng mại . 

8 密談 みつだん MẬT ĐÀM mật đàm 

9 対談 たいだん ĐỐI ĐÀM sự đối thoại; cuộc đối thoại . 

 

論   

LUẬN, 

LUÂN  

269. 論    luận    lí luận, ngôn luận, 

thảo luận    ron 

 

Nói lí luận dựa trên sách vở và kinh nghiệm đi các 

nơi 

訓: 

音: ロン 

1 論 ろん LUẬN lý lẽ 

2 論う ろんう LUẬN thảo luận 

3 与論 よろん DỮ LUẬN dƣ luận 

4 世論 せろん THẾ LUẬN bia miệng 

5 世論 よろん THẾ LUẬN công luận 

6 論争 ろんそう LUẬN TRANH cuộc bàn cãi; cuộc tranh luận 

7 争論 そうろん TRANH LUẬN lý lẽ 

8 修論 しゅうろん TU LUẬN dƣ luận 

9 傍論 はたろん BÀNG LUẬN sự lạc đề 

10 論判 ろんぱん LUẬN PHÁN lý lẽ 
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識   

THỨC 

 

270. 識    thức    nhận thức, kiến 

thức, tri thức    shiki 

 

Nói ra những điều đã đƣợc học cho ngƣời khác sẽ 

nâng cao nhận thức 

 

訓: し.る,  しる.す 

音: シキ 

1 識別 しきべつ THỨC BIỆT sự phân biệt 

2 卓識 たくしき TRÁC THỨC sự thâm nhập 

3 識字 しきじ THỨC TỰ sự biết viết 

4 学識 がくしき HỌC THỨC tri thức; sự học rộng; sự uyên thâm; kiến 

thức; học thức 

5 常識 じょうしき THƢỜNG THỨC kiến thức thông thƣờng; sự bình 

thƣờng 

6 意識 いしき Ý THỨC ý thức; tri giác 

7 智識 ちしき TRÍ THỨC sự biết 

8 有識 ゆうしき HỮU THỨC có đủ tài liệu 

9 標識 ひょうしき TIÊU THỨC dấu tích 

10 相識 そうしき TƢƠNG THỨC sự biết 

11 眼識 がんしき NHÃN THỨC sự phân biệt 

 

警   

CẢNH  

271. 警    cảnh    cảnh báo, cảnh sát, 

cảnh vệ    kei 

 

Lên tiếng cảnh báo tình trạng bạo hành gia đình 

訓: いまし.める 

音: ケイ 

1 警め いましめ CẢNH sự thận trọng 

2 警備 けいび CẢNH BỊ cảnh bị . 

3 警務 けいむ CẢNH VỤ cảnh vụ . 

4 警句 けいく CẢNH CÖ cách ngôn 

5 警告 けいこく CẢNH CÁO sự cảnh cáo; sự khuyến cáo; sự khuyên 

răn; sự răn đe 

6 警報 けいほう CẢNH BÁO sự báo động; sự cảnh báo; báo động; 

cảnh báo; cảnh giới 

7 天警 てんけい THIÊN CẢNH sự cảnh báo từ Trời cao; điềm 

trời . 

8 奇警 きけい KÌ CẢNH dí dỏm 

9 婦警 ふけい PHỤ CẢNH nữa cảnh sát . 

10 警官 けいかん CẢNH QUAN cánh sát 

11 警察 けいさつ CẢNH SÁT cánh sát 

12 府警 ふけい PHỦ CẢNH Cảnh sát quận . 
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護   

HỘ 

 

272. 護    hộ    bảo hộ, phòng hộ, hộ 

vệ    go 

 

Khi giết gà vịt cũng phải mặc áo bảo hộ 

訓: まも.る 

音: ゴ 

1 介護 かいご GIỚI HỘ sự chăm sóc bệnh nhân 

2 保護 ほご BẢO HỘ sự bảo hộ 

3 守護 しゅご THỦ HỘ sự bảo vệ 

4 庇護 ひご TÍ HỘ Sự bảo trợ; sự bảo vệ . 

5 弁護 べんご BIỆN HỘ biện hộ 

6 愛護 あいご ÁI HỘ sự bảo vệ 

7 護持 ごじ HỘ TRÌ sự ủng hộ 

8 掩護 えんご YỂM HỘ cái bao 

9 援護 えんご VIÊN HỘ sự trợ giúp 

 

 豆   

ĐẬU 

 

273. 豆    đậu    hạt đậu    too, zu 

 

Trông giống nhƣ bát đựng đậu 

訓: まめ,  まめ  

音: トウ,  ズ 

1 豆 まめ ĐẬU đậu . 

2 豆乳 とうにゅう ĐẬU NHŨ sữa đậu nành . 

3 塩豆 しおまめ DIÊM ĐẬU dƣa giá . 

4 大豆 だいず ĐẠI ĐẬU đậu tƣơng . 

5 小豆 あずき TIỂU ĐẬU đậu đỏ 

6 底豆 そこまめ ĐỂ ĐẬU chai 

7 豆料 まめりょう ĐẬU LIÊU quả đậu 

8 豆本 まめほん ĐẬU BỔN sách có kích thƣớc rất nhỏ . 

9 枝豆 えだまめ CHI ĐẬU đậu xanh . 

10 煮豆 にまめ CHỬ ĐẬU đậu ninh . 

 

象   

TƯỢNG 

 

274. 象    tƣợng    hiện tƣợng, khí 

tƣợng, hình tƣợng    shoo, zoo 

 

Chữ tƣợng nghĩa là voi 
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訓: かたど.る 

音: ショウ,  ゾウ 

1 象 しょう TƢỢNG hiện tƣợng; hình dạng 

2 象 ぞう TƢỢNG voi 

3 象る かたどる TƢỢNG tiêu biểu cho 

4 事象 じしょう SỰ TƢỢNG hiện tƣợng 

5 写象 うつしぞう TẢ TƢỢNG hình 

6 印象 いんしょう ẤN TƢỢNG ấn tƣợng 

7 天象 てんしょう THIÊN TƢỢNG thiên tƣợng . 

8 対象 たいしょう ĐỐI TƢỢNG đối tƣợng . 

9 形象 けいしょう HÌNH TƢỢNG hình 

10 象形 しょうけい TƢỢNG HÌNH những chữ viết tƣợng hình 

11 象徴 しょうちょう TƢỢNG TRƢNG biểu tƣợng; sự tƣợng 

trƣng . 

 

負   

PHỤ 

 

275. 負    phụ    âm, mang, phụ 

thƣơng, phụ trách    fu 

訓: ま.ける,  ま.か

す,  お.う 

音: フ 

1 負 まけ PHỤ không; phủ định 

2 負う おう PHỤ mang; gánh vác; nợ; vác; khuân 

3 負け まけ PHỤ sự thua 

4 負債 ふさい PHỤ TRÁI sự mắc nợ; nợ nần 

5 負傷 ふしょう PHỤ THƢƠNG việc bị thƣơng 

6 勝負 しょうぶ THẮNG PHỤ sự thắng hay thua; cuộc thi đấu; hiệp . 

7 負号 ふごう PHỤ HÀO sự trùng khớp 

8 お負け おまけ PHỤ sự giảm giá; sự khuyến mại; đồ tặng 

thêm khi mua hàng 

9 負かす まかす PHỤ đánh bại 

10 負える おえる PHỤ sự kết thúc 

11 負ける まける PHỤ thua; thất bại; thất trận 

 

財      

TÀI 
 

276. 財    tài    tiền tài, tài sản    zai, 

sai 

 

Tiền bán cây đƣợc cả một gia tài 

訓: たから 

音: ザイ サイ ゾク 

財 ざい TÀI tài sản 

2 借財 しゃくざい TÁ TÀI sự vay tiền; sự vay nợ; vay tiền; vay nợ . 

3 財力 ざいりょく TÀI LỰC tài lực . 

4 財務 ざいむ TÀI VỤ công việc tài chính 



137 

 

5 器財 きざい KHÍ TÀI khí tài . 

6 財団 ざいだん TÀI ĐOÀN sự thành lập 

7 財宝 ざいほう TÀI BẢO bảo bối . 

8 家財 かざい GIA TÀI gia sản 

9 財布 さいふ TÀI BỐ bao tƣợng 

10 財政 ざいせい TÀI CHÁNH tài chính 

11 散財 さんざい TÁN TÀI sự tiêu; phí tổn 

12 殖財 しょくざい THỰC TÀI phần hợp thành 

 

貢   

CỐNG 

 

277. 貢    cống    cống hiến    koo, ku 

 

Khó có thể đo đếm đƣợc sự cống hiến của anh ấy 

bằng tiền bạc 

訓: みつ.ぐ 

音: コウ,  ク 

1 貢ぎ みつぎ CỐNG vật triều cống; đồ cống; đồ cống nạp . 

2 貢ぐ みつぐ CỐNG trợ giúp (tài chính); giúp đỡ (tiền bạc) 

3 入貢 にゅうこう NHẬP CỐNG sự cống nạp 

4 幣貢 ぬさみつぎ TỆ CỐNG sự biếu 

5 年貢 ねんぐ NIÊN CỐNG thuế đất; tiền thuế bất động sản 

6 朝貢 ちょうこう TRIÊU CỐNG sự triều cống . 

7 貢物 みつぎもの CỐNG VẬT vật cống 

8 貢献 こうけん CỐNG HIẾN sự cống hiến; sự đóng góp 

9 貢租 こうそ CỐNG TÔ Thuế hàng năm; vật cống . 

10 貢ぎ物 みつぎもの CỐNG VẬT vật triều cống; đồ cống; đồ cống 

nạp . 

11 貢献する こうけん CỐNG HIẾN cống hiến; đóng góp 

 

貨   

HÓA 

 

278. 貨    hóa    hàng hóa    ka 

 

Những kẻ buôn ngƣời coi con ngƣời nhƣ hàng hóa  

訓: たから 

音: カ 

1 外貨 がいか NGOẠI HÓA khoa ngoại 

2 貨幣 かへい HÓA TỆ tiền tệ; tiền; đồng tiền 

3 正貨 せいか CHÁNH HÓA tiền đồng 

4 貨殖 かしょく HÓA THỰC sự làm tiền 

5 法貨 ほうか PHÁP HÓA giá trị lƣu thông luật định . 

6 滞貨 たいか TRỆ HÓA hàng ế . 



138 

 

7 貨物 かもつ HÓA VẬT hàng hóa; hàng 

8 硬貨 こうか NGẠNH HÓA tiền kim loại; đồng tiền . 

 

販   

PHIẾN, 

PHÁN  

279. 販    phán    bán, phán mại    han 

 

Cuộc đàm phán mua bán đã bị dừng lại do vấn đề 

tiền bạc 

訓: 

音: ハン 

1 信販 しんぱん TÍN PHIẾN sự vi phạm 

2 再販 さいはん TÁI PHIẾN sự bán lại 

3 販売 はんばい PHIẾN MẠI việc bán 

4 市販 しはん THỊ PHIẾN marketting; sự tiếp thị 

5 自販 じはん TỰ PHIẾN sự không làm việc cả ngày 

6 販路 はんろ PHIẾN LỘ thị trƣờng tiêu thụ 

7 通販 つうはん THÔNG PHIẾN thƣ đặt hàng 

8 販売人 はんばいじん PHIẾN MẠI NHÂN ngƣời bán 

9 再販売 さいはんばい TÁI PHIẾN MẠI bán lại . 

 

貯   

TRỮ 

 

280. 貯    trữ    tàng trữ, lƣu trữ    cho 

 

Mua bất động sản là một cách tích trữ tiền bạc 

訓: た.める,  たく

わ.える 

音: チョ 

1 貯え たくわえ TRỮ sự có nhiều 

2 貯える たくわえる TRỮ bòn 

3 貯める ためる TRỮ dành 

4 貯水 ちょすい TRỮ THỦY sự trữ nƣớc . 

5 貯炭 ちょたん TRỮ THÁN than đƣợc lƣu trữ; sự lƣu trữ than . 

6 貯蓄 ちょちく TRỮ SÖC sự tiết kiệm (tiền) 

7 貯蔵 ちょぞう TRỮ TÀNG dự trữ 

8 貯金 ちょきん TRỮ KIM tiền gửi ngân hàng 

9 貯木場 ちょぼくじょう TRỮ MỘC TRÀNG bãi gỗ . 

10 貯炭所 ちょたんじょ TRỮ THÁN SỞ bãi than . 

11 貯水槽 ちょすいそう TRỮ THỦY TÀO bể nƣớc . 

12 貯水池 ちょすいち TRỮ THỦY TRÌ bể chứa nƣớc 

13 貯蔵品 ちょぞうひん TRỮ TÀNG PHẨM hàng lƣu kho . 
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貴   

QUÝ 

 

281. 貴    quý    cao quý    ki 

 

Ngƣời cao quý cái rỏ cũng đắt tiền 

訓: たっと.い,  と

うと.い,  たっと.

ぶ,  とうと.ぶ 

音: キ 

1 貴い とうとい QUÝ quý giá; quý báu; tôn quý; cao quý . 

2 貴い たっとい QUÝ quý giá; quý báu; tôn quý; cao quý 

3 貴ぶ たっとぶ QUÝ tôn kính; tôn trọng; sùng kính; khâm phục; coi 

trọng 

4 貴ぶ とうとぶ QUÝ tôn kính; tôn trọng; sùng kính; khâm phục . 

5 貴下 きか QUÝ HẠ quí ngài . 

6 貴人 きじん QUÝ NHÂN đại nhân 

7 貴僧 きそう QUÝ TĂNG thầy cả 

8 貴名 きめい QUÝ DANH quí danh . 

9 貴国 きこく QUÝ QUỐC quí quốc . 

 

費   

PHÍ, BỈ 

 

282. 費    phí    học phí, lộ phí, chi 

phí    hi 

 

Chi phí đắt đỏ, tính bằng đô la 

訓: つい.やす,  つ

い.える 

音: ヒ 

1 費 ひ PHÍ phí 

2 費え ついえ PHÍ chi phí lãng phí . 

3 乱費 らんぴ LOẠN PHÍ bỏ hoang 

4 会費 かいひ HỘI PHÍ hội phí 

5 党費 とうひ ĐẢNG PHÍ đảng phí . 

6 入費 にゅうひ NHẬP PHÍ Chi phí; phí dụng . 

7 冗費 じょうひ NHŨNG PHÍ biểu bì 

8 国費 こくひ QUỐC PHÍ quốc dụng 

9 学費 がくひ HỌC PHÍ học phí 
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貿   

MẬU 

 

283. 貿    mậu    mậu dịch, trao 

đổi    boo 

 

Cửa khẩu nào không có mậu dịch trao đổi 

Quân lính, binh đao, giáo mác sẽ làm việc đó 

訓: 

音: ボウ 

1 貿易 ぼうえき MẬU DỊCH giao dịch 

2 貿易会 ぼうえきかい MẬU DỊCH HỘI hội mậu dịch . 

3 貿易商 ぼうえきしょう MẬU DỊCH THƢƠNG nhà buôn 

4 密貿易 みつぼうえき MẬT MẬU DỊCH buôn bán không 

hợp pháp 

5 貿易港 ぼうえきこう MẬU DỊCH CẢNG bến cảng thƣơng 

mại 

6 貿易界 ぼうえきかい MẬU DỊCH GIỚI giới thƣơng mại . 

7 貿易省 ぼうえきしょう MẬU DỊCH TỈNH bộ ngoại thƣơng . 

 

賞   

THƯỞNG 

 

284. 賞    thƣởng    giải thƣởng, 

tƣởng thƣởng    shoo 

 

Giải thƣởng năm nay sẽ đƣợc thêm một đồng so với 

năm ngoái 

訓: ほ.める 

音: ショウ 

1 賞 しょう THƢỞNG giải thƣởng; giải 

2 賞与 しょうよ THƢỞNG DỮ thƣởng; giải thƣởng; tiền 

thƣởng . 

3 佳賞 けいしょう GIAI THƢỞNG sự khen ngợi 

4 入賞 にゅうしょう NHẬP THƢỞNG sự đƣợc thƣởng 

5 副賞 ふくしょう PHÓ THƢỞNG giải thƣởng thêm . 

6 勧賞 かんしょう KHUYẾN THƢỞNG việc khen thƣởng; khen thƣởng . 

7 賞味 しょうみ THƢỞNG VỊ đồ gia vị (nƣớc xốt 

8 賞品 しょうひん THƢỞNG PHẨM phần thƣởng . 

9 嘆賞 たんしょう THÁN THƢỞNG sự ngắm nhìn một cách vui thích 

10 嘉賞 かしょう GIA THƢỞNG sự tán thành 

11 恩賞 おんしょう ÂN THƢỞNG giải thƣởng 

12 懸賞 けんしょう HUYỀN THƢỞNG giải thƣởng; chƣơng trình có 

thƣởng; thƣởng 

13 授賞 じゅしょう THỤ THƢỞNG sự nhận phần thƣởng; sự nhận 

giải thƣởng . 
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賠   

BỒI 

 

285. 賠    bồi    bồi thƣờng    bai 

 

Lấy tiền bồi thƣờng cho ruộng cà chua bị hỏng 

訓: 

音: バイ 

1 賠償 ばいしょう BỒI THƢỜNG sự bồi thƣờng . 

2 賠償する ばいしょうする BỒI THƢỜNG báo đền 

3 賠償する ばいしょう BỒI THƢỜNG bồi thƣờng 

4 賠償金 ばいしょうきん BỒI THƢỜNG KIM tiền bồi thƣờng . 

5 戦争賠償 せんそうばいしょう CHIẾN TRANH BỒI THƢỜNG

 bồi thƣờng chiến tranh . 

6 役務賠償 やくむばいしょう DỊCH VỤ BỒI THƢỜNG đền bù 

bằng dịch vụ . 

7 損害賠償 そんがいばいしょう TỔN HẠI BỒI THƢỜNG bồi 

thƣờng tổn thất 

8 サービス賠償 さーびすばいしょう BỒI THƢỜNG

 đền bù bằng dịch vụ . 

9 賠償程度 ばいしょうていど BỒI THƢỜNG TRÌNH ĐỘ mức bồi 

thƣờng . 

10 保険賠償 ほけんばいしょう BẢO HIỂM BỒI THƢỜNG bồi dƣỡng 

bảo hiểm . 

11 賠償請求 ばいしょうせいきゅう BỒI THƢỜNG THỈNH CẦU

 khiếu nại bồi thƣờng . 

12 賠償引渡し ばいしょうひきわたし BỒI THƢỜNG DẪN ĐỘ

 giao bù . 

 

購   

CẤU 
 

286. 購    cấu    mua    koo 

 

Lấy nhiều tiền thế đi mua 2 cải giỏ thật là hƣ cấu  

訓: 

音: コウ 

1 購入 こうにゅう CẤU NHẬP việc mua 

2 購求 こうきゅう CẤU CẦU sự mua 

3 購読 こうどく CẤU ĐỘC việc đặt mua báo; sự đặt mua báo 

4 購買 こうばい CẤU MÃI sự mua; việc mua vào 

5 購入先 こうにゅうさき CẤU NHẬP TIÊN ngƣời bán lẻ 

6 購入する こうにゅう CẤU NHẬP mua; mua vào; nhập; nhập vào 

7 購入者 こうにゅうしゃ CẤU NHẬP GIẢ ngƣời mua 

8 購買力 こうばいりょく CẤU MÃI LỰC sức mua . 

9 購読する こうどく CẤU ĐỘC đặt mua báo 

10 購読料 こうどくりょう CẤU ĐỘC LIÊU tiền mua báo dài 
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hạn 

11 購読者 こうどくしゃ CẤU ĐỘC GIẢ ngƣời góp 

 

贈   

TẶNG 

 

287. 贈    tặng    hiến tặng    zoo, soo 

 

Nhà vô địch đƣợc tặng nhiều tiền và quà 

訓: おく.る 

音: ゾウ,  ソウ 

1 贈る おくる TẶNG gửi; trao cho; trao tặng; ban tặng 

2 贈与 ぞうよ TẶNG DỮ sự tặng; vật tặng 

3 贈呈 ぞうてい TẶNG TRÌNH việc tặng 

4 寄贈 きぞう KÍ TẶNG sự tặng; sự cho; sự biếu; sự biếu tặng; 

tặng; cho; biếu; biếu tặng 

5 寄贈 きそう KÍ TẶNG sự tặng; sự cho; sự biếu; sự biếu tặng; 

tặng; cho; biếu; biếu tặng 

6 恵贈 けいぞう HUỆ TẶNG sự bày ra 

7 贈物 おくりもの TẶNG VẬT món quà; quà tặng 

8 贈答 ぞうとうひん TẶNG ĐÁP quà tặng 

9 贈答 ぞうとう TẶNG ĐÁP sự tặng quà đáp lại sau khi đƣợc nhận 

quà; sự trao đổi quà tặng 

10 贈り主 おくりぬし TẶNG CHỦ ngƣời gửi (của một món quà) . 

11 贈賄 ぞうわい TẶNG HỐI việc tặng quà để hối lộ 

 

赤   

XÍCH, 

THÍCH 
 

288. 赤    xích    đỏ, xích kì, xích 

đạo, xích thập tự    seki, shaku 

 

Có cháy ở hội chữ thập đỏ 

訓: あか,  あか ,  あ

か.い,  あか.らむ,  

あか.らめる 

音: セキ,  シャク 

1 赤 あか XÍCH màu đỏ 

2 赤々 あか々 XÍCH sáng 

3 赤い あかい XÍCH đỏ 

4 赤化 せっか XÍCH HÓA xô viết hoá 

5 赤味 あかみ XÍCH VỊ Màu phớt đỏ 

6 赤土 あかつち XÍCH THỔ đất có màu nâu hay đỏ nâu có nguồn 

gốc núi lửa; đất đỏ bazan 

7 赤地 あかじ XÍCH ĐỊA Nền đỏ . 

8 赤外 あかがい XÍCH NGOẠI hồng ngoại 

9 赤子 あかご XÍCH TỬ Đứa trẻ; trẻ sơ sinh 

10 赤字 あかじ XÍCH TỰ lỗ; thâm hụt thƣơng mại 

11 赤帹 あかぼう XÍCH MẠO công nhân khuân vác; phu khuân vác 
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12 赤心 せきしん XÍCH TÂM tính thành thật 

 

走   

TẨU 

 

289. 走    tẩu    chạy    soo 

 

Ngƣời con chạy, ngƣời cha dang tay cổ vũ động viên 

訓: はし.る 

音: ソウ 

1 走る はしる TẨU chạy 

2 奔走 ほんそう BÔN TẨU sự cố gắng; sự nỗ lực 

3 帄走 はんそう PHÀM TẨU việc đi thuyền . 

4 師走 しわす SƢ TẨU tháng chạp . 

 

起   

KHỞI 

 

290. 起    khởi    khởi động, khởi sự, 

khởi nghĩa    ki 

 

Nếu không khởi động ban đầu 

Chạy nhanh, ngã khụy, đau đầu, mỏi chân 

訓: お.きる,  お.こ

る,  お.こす,  おこ.

す,  た.つ 

音: キ 

1 起す おこす KHỞI nâng lên 

2 不起 ふおこし BẤT KHỞI sự chết 

3 起伏 きふく KHỞI PHỤC sự gợn sóng 

4 再起 さいき TÁI KHỞI sự quay lại; sự hồi phục 

5 勃起 ぼっき BỘT KHỞI sự đứng thẳng; sự dựng đứng 

6 起動 きどう KHỞI ĐỘNG khởi động 

7 起原 きげん KHỞI NGUYÊN gốc 

8 起句 きく KHỞI CÖ hỏi 

9 喚起 かんき HOÁN KHỞI sự thức tỉnh; sự khơi gợi; sự kêu gọi; 

thức tỉnh; khơi gợi; kêu gọi 

10 起因 きいん KHỞI NHÂN ngọn ngành . 

 

越   

VIỆT 

 

291. 越    việt    vƣợt qua, việt 

vị    etsu 

 

Trẻ con Việt Nam biết dùng rìu từ khi biết chạy 

訓: こ.す,   こ.す,   

ご.し,  こ.える,   

ご.え 

1 越し こし VIỆT qua 

2 越す こす VIỆT vƣợt qua; vƣợt quá 

3 僣越  THIẾT VIỆT tự phụ 
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音: エツ,  オツ 4 僭越 せんえつ TIẾM VIỆT sự cả gan 

5 優越 ゆうえつ ƢU VIỆT quyền tối cao 

6 卓越 たくえつ TRÁC VIỆT sự trác việt; sự xuất sắc 

7 越单 えつなん VIỆT NAM Việt Nam 

8 呉越 ごえつ NGÔ VIỆT Ngô Việt 

9 越境 えっきょう VIỆT CẢNH sự vƣợt biên giới 

 

跡   

TÍCH 

 

292. 跡    tích    dấu tích, vết 

tích    seki 

 

Em bé chạy nhảy trên cát để lại dấu tích vết chân 

訓: あと 1 跡 あと TÍCH dấu vết; vết tích 

2 跡 せき TÍCH tích 

3 事跡 じせき SỰ TÍCH tính hiển nhiên; tính rõ ràng 

4 傷跡 きずあと THƢƠNG TÍCH vết sẹo; vết thẹo; sẹo; thẹo 

5 古跡 こせき CỔ TÍCH cổ tích . 

6 史跡 しせき SỬ TÍCH di tích lịch sử . 

7 名跡 みょうせき DANH TÍCH họ 

8 失跡 しっせき THẤT TÍCH sự biến đi 

9 奇跡 きせき KÌ TÍCH kỳ tích 

 

踊   

DŨNG 
 

293. 踊    dũng    nhảy múa    yoo 

 

Bé Dũng chạy nhảy đuổi theo con bƣớm trên rào 

訓: おど.る 

音: ヨウ 

1 踊り おどり DŨNG sự nhảy múa; múa 

2 踊る おどる DŨNG nhảy 

3 踊子 おどりこ DŨNG TỬ vũ nữ . 

4 舞踊 ぶよう VŨ DŨNG vũ điệu; sự nhảy múa 

5 踊り場 おどりば DŨNG TRÀNG vũ trƣờng; phòng nhảy 

6 踊り子 おどりこ DŨNG TỬ diễn viên múa; vũ công 

7 踊り手 おどりしゅ DŨNG THỦ ngƣời nhảy múa 

8 盆踊り ぼんおどり BỒN DŨNG lễ Ô bôn; lễ Ô bông . 
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躍   

DƯỢC 
 

294. 躍    dƣợc    nhảy lên    yaku CX 

 

Uống đƣợc hoạt dƣợc, nhảy bắt đƣợc cả chim  

訓: おど.る 

音: ヤク 

1 躍り おどり DƢỢC nhấp nhô 

2 躍る おどる DƢỢC nhảy; nhảy múa 

3 一躍 いちやく NHẤT DƢỢC sự giúp đỡ 

4 勇躍 ゆうやく DŨNG DƢỢC men 

5 躍動 やくどう DƢỢC ĐỘNG sự đập mạnh; sự đập nhanh; sự 

đập rộn lên; sự rộn ràng 

6 躍如 やくじょ DƢỢC NHƢ sống động; sinh động 

7 暗躍 あんやく ÁM DƢỢC sự hoạt động ngấm ngầm 

8 活躍 かつやく HOẠT DƢỢC sự hoạt động 

9 躍起 やっき DƢỢC KHỞI sự liều lĩnh tuyệt vọng 

10 跳躍 ちょうやく KHIÊU DƢỢC sự nhảy 

11 躍進 やくしん DƢỢC TIẾN sự nhảy lên phía trƣớc 

12 雀躍 じゃくやく TƢỚC DƢỢC nỗi hân hoan 

13 飛躍 ひやく PHI DƢỢC bƣớc tiến xa; bƣớc nhảy vọt 

 

身   

THÂN 

 

295. 身    thân    thân thể, thân 

phận    shin 

 

Tráng sĩ thân hình béo mập đặt kiếm trên chân 

 

訓: み 

音: シン 

1 身 み THÂN thân; phần chính; bản thân 

2 一身 いっしん NHẤT THÂN đoàn 

3 身上 しんじょう THÂN THƢỢNG giá trị; vị trí xã hội . 

4 中身 なかみ TRUNG THÂN bên trong; nội dung 

5 人身 じんしん NHÂN THÂN lòng ngƣời . 

6 身代 しんだい THÂN ĐẠI vận may; sự may mắn 

7 身体 しんたい THÂN THỂ mình mẩy 

8 身体 からだ THÂN THỂ thân thể; cơ thể; sức khoẻ 

9 保身 ほしん BẢO THÂN sự tự bảo vệ 

10 修身 しゅうしん TU THÂN đạo đức 

11 身元 みもと THÂN NGUYÊN nhân dạng; giấy chứng minh 

12 全身 ぜんしん TOÀN THÂN toàn thân . 

13 身共 みども THÂN CỘNG chúng tôi 
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軍   

QUÂN 

 

296. 軍    quân    quân đội, quân 

sự    gun 

 

Quân đội có nhiều xe tăng 

訓: いくさ 

音: グン 

1 軍 ぐん QUÂN quân đội; đội quân 

2 一軍 いちぐん NHẤT QUÂN quân đội 

3 軍事 ぐんじ QUÂN SỰ binh quyền 

4 二軍 にぐん NHỊ QUÂN đội dự bị (thể thao) . 

5 軍人 ぐんじん QUÂN NHÂN lính; bộ đội 

6 軍令 ぐんれい QUÂN LỆNH quân lệnh . 

7 軍使 ぐんし QUÂN SỬ nhà chiến lƣợc 

8 軍備 ぐんび QUÂN BỊ binh bị 

9 軍僧 ぐんそう QUÂN TĂNG giáo sĩ (trong nhà thờ nhỏ của trƣờng 

học 

 

適   

THÍCH, 

ĐÍCH 

 

297. 適    thích    thích hợp    teki 

 

Ra đi tìm chỗ thích hợp chôn môn mộ bố 

訓: かな.う 

音: テキ 

1 適 てき THÍCH giặc . 

2 適う かなう THÍCH diêm 

3 不適 ふてき BẤT THÍCH sự không tƣơng xứng 

4 適任 てきにん THÍCH NHÂM năng lực 

5 適例 てきれい THÍCH LỆ sự minh hoạ bằng thí dụ; thí dụ minh 

hoạ 

6 適切 てきせつ THÍCH THIẾT sự thích đáng; sự thích hợp 

7 適合 てきごう THÍCH HỢP sự thích hợp; sự thích nghi 

8 適否 てきひ THÍCH PHỦ sự thích đáng 

9 適地 てきち THÍCH ĐỊA Chỗ thích hợp 

10 好適 こうてき HẢO THÍCH quan niệm 

11 適宜 てきぎ THÍCH NGHI tùy ý 

12 適度 てきど THÍCH ĐỘ mức độ vừa phải; mức độ thích hợp; 

chừng mực; điều độ 

13 適当 てきとう THÍCH ĐƢƠNG sự tƣơng thích; sự phù hợp 

14 適役 てきやく THÍCH DỊCH vai trò phù hợp; vị trí thích hợp (trong 

công việc) 
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避   

TỊ 
 

298. 避    tị    tị nạn    hi 

 

Dòng ngƣời tị nạn đang chờ bác sĩ trích ngừa vắc xin 

訓: さ.ける,  よ.け

る 

音: ヒ 

1 避く  TỊ tránh 

2 回避 かいひ HỒI TỊ sự tránh; sự tránh né 

3 避妊 ひにん TỊ NHÂM sự tránh thai . 

4 避寒 ひかん TỊ HÀN Sự trú đông . 

5 待避 たいひ ĐÃI TỊ sự chuyển 

6 忌避 きひ KỊ TỊ sự né tránh; sự thoái thác; sự lẩn tránh; sự trốn tránh; 

né tránh; thoái thác; lẩn tránh; trốn tránh; trốn; tránh 

7 避ける さける TỊ lảng tránh; tránh 

8 避ける よける TỊ phòng; dự phòng 

9 避暑 ひしょ TỊ THỬ sự tránh nóng . 

10 退避 たいひ THỐI TỊ sự di tản; sự di cƣ 

11 逃避 とうひ ĐÀO TỊ lẩn tránh; né tránh 

12 避難 ひなん TỊ NAN sự lánh nạn; sự tị nạn . 

13 不可避 ふかひ BẤT KHẢ TỊ không tránh khỏi 

14 避寒地 ひかんち TỊ HÀN ĐỊA nơi trú đông . 

15 避妊する ひにんする TỊ NHÂM tránh thai . 

 

郵   

BƯU 

 

299. 郵    bƣu    bƣu điện    yuu CX 

  

 

訓: 

音: ユウ 

1 郵便 ゆうびん BƢU TIỆN bƣu điện; dịch vụ bƣu điện . 

2 郵券 ゆうけん BƢU KHOÁN tem thƣ 

3 郵政 ゆうせい BƢU CHÁNH bƣu chính . 

4 郵税 ゆうぜい BƢU THUẾ bƣu phí . 

5 郵袋 ゆうたい BƢU ĐẠI túi thƣ 

6 郵送 ゆうそう BƢU TỐNG thƣ từ; thƣ tín . 

7 郵便局 ゆうびんきょく BƢU TIỆN CỤC bƣu cục 

8 郵便屋 ゆうびんや BƢU TIỆN ỐC ngƣời đƣa thƣ 

9 郵便箱 ゆうびんばこ BƢU TIỆN TƢƠNG hòm thƣ 

10 郵便者 ゆうびんしゃ BƢU TIỆN GIẢ xe thƣ . 

11 郵便受け ゆうびんうけ BƢU TIỆN THỤ (từ Mỹ 
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配   

PHỐI 

 

300. 配    phsối    phân phối, chi 

phối, phối ngẫu    hai 

 

Tuy quỳ gối, nhƣng chi phối 

Rƣợu trong tay, là bảo bối 

 

訓: くば.る 

音: ハイ 

1 配 はい PHỐI sự sắp xếp 

2 配る くばる PHỐI phân phát; phân phối 

3 交配 こうはい GIAO PHỐI sự thụ tinh chéo 

4 配付 はいふ PHỐI PHÓ để phân phối 

5 伉配 こうはい KHÁNG PHỐI ; (từ cổ 

6 配信 はいしん PHỐI TÍN sự phân bổ 

7 配偶 はいぐう PHỐI NGẪU sự kết hợp 

8 配備 はいび PHỐI BỊ sự dàn quân 

9 分配 ぶんぱい PHÂN PHỐI phân bố 

10 配分 はいぶん PHỐI PHÂN sự phân phát; sự phân phối 

11 配列 はいれつ PHỐI LIỆT sự xếp hàng . 

 

酒   

TỬU 

 

301. 酒    tửu    rƣợu    shu 

 

Bình rƣợu này tuy nhỏ 

Tửu lƣợng mà không có 

Say rồi thành hài đó 

Ngƣời nhăn nhó quỳ bò 

Ngƣời chào to, hát hò 

訓: さけ,  さか  

音: シュ 

1 酒 さけ TỬU rƣợu cuốc lủi; rƣợu; rƣợu sake của nhật . 

2 お酒 おさけ TỬU rƣợu; rƣợu sakê 

3 酒仙 しゅせん TỬU TIÊN sự uống rƣợu say . 

4 酒保 しゅほ TỬU BẢO căng tin 

5 酒処 さけどころ TỬU XỨ nơi uống rƣợu . 

6 原酒 げんしゅ NGUYÊN TỬU ngƣời thống trị 

7 古酒 こさけ CỔ TỬU chủ 

 

針   

CHÂM 

 

302. 針    châm    cái kim, phƣơng 

châm, châm cứu    shin 

 

Cây châm có trong la bàn 

Là làm từ sắt trong mỏ làng ta 

訓: はり 1 針 はり CHÂM châm 
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音: シン 2 偏針 へんはり THIÊN CHÂM sự lệch 

3 刃針 ははり NHẬN CHÂM lƣỡi trích 

4 変針 へんしん BIẾN CHÂM bƣớc ngoặc 

5 針山 はりやま CHÂM SAN cái gối nhỏ để giắt ghim 

6 指針 ししん CHỈ CHÂM nguyên tắc chỉ đạo 

7 方針 ほうしん PHƢƠNG CHÂM phƣơng châm; chính sách . 

8 検針 けんしん KIỂM CHÂM kiểm định đồng hồ; kiểm tra đồng hồ 

9 針灸 しんきゅう CHÂM CỨU pháp châm cứu . 

10 針状 はりじょう CHÂM TRẠNG hình kim 

11 留針 とめばり LƢU CHÂM đanh gim . 

12 針目 はりめ CHÂM MỤC đƣờng may nổi 

13 短針 たんしん ĐOẢN CHÂM kim giờ (đồng hồ) 

 

闘   

ĐẤU 

 

303. 闘    đấu    đấu tranh, chiến 

đấu    too 

 

Chiến đấu bảo vệ trống trận đặt ở cửa 

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 

 

防   

PHÕNG 

 

304. 防    phòng    phòng vệ, phòng 

bị, đề phòng    boo 

 

Đề phòng quân trắng cƣớp đƣợc cờ đen 

訓: ふせ.ぐ 

音: ボウ 

1 防ぐ ふせぐ PHÕNG đề phòng 

2 予防 よぼう DƢ PHÕNG ngừa 
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3 防備 ぼうび PHÕNG BỊ (từ Mỹ 

4 防共 ぼうきょう PHÕNG CỘNG nỗi nhớ nhà 

5 防具 ぼうぐ PHÕNG CỤ ngƣời bảo vệ 

6 国防 こくぼう QUỐC PHÕNG quốc phòng; sự quốc phòng 

7 堤防 ていぼう ĐÊ PHÕNG đê điều 

8 防塞 ぼうさい PHÕNG TẮC pháo đài 

9 防塵 ぼうじん PHÕNG TRẦN ngƣời đứng ngoài xem 

10 防壁 ぼうへき PHÕNG BÍCH bức tƣờng thành 

11 防弾 ぼうだん PHÕNG ĐÀN Khả năng chống các can nhiễu từ bên 

ngoài 

12 防御 ぼうぎょ PHÕNG NGỰ phòng ngự 

13 防戦 ぼうせん PHÕNG CHIẾN chiến tranh phòng ngự 

 

陸   

LỤC 

 

305. 陸    lục    lục địa, lục 

quân    riku 

 
Chỗ nào Đại Lục cắm cờ 

Trung Hoa một mực đất bờ ngƣời ta 

訓: おか 

音: リク,  ロク 

1 陸 りく LỤC lục địa; mặt đất; đất liền 

2 陸上 りくじょう LỤC THƢỢNG trên mặt đất; trên đất liền 

3 上陸 じょうりく THƢỢNG LỤC sự bốc dỡ (hàng...); sự cập bến; 

sự đổ bộ 

4 内陸 ないりく NỘI LỤC nội địa; đất liền 

5 陸地 りくち LỤC ĐỊA lục địa . 

6 大陸 たいりく ĐẠI LỤC châu 

7 陸将 りくすすむ LỤC TƢƠNG chung 

8 陸岸 りくがん LỤC NGẠN đất; đất liền 

9 揚陸 ようりく DƢƠNG LỤC sự đổ bộ 

10 陸曹  LỤC TÀO hạ sĩ quan 

 

険   

HIỂM 
 

306. 険    hiểm    nguy hiểm, mạo 

hiểm, hiểm ác    ken 

 

Mặc kệ cờ báo đƣờng nguy hiểm vẫn xách ba lô tiến 

vào 

訓: けわ.しい 

音: ケン 

1 保険 ほけん BẢO HIỂM sự bảo hiểm 

2 冒険 ぼうけん MẠO HIỂM sự mạo hiểm 

3 危険 きけん NGUY HIỂM biến 

4 天険 てんけん THIÊN HIỂM chỗ dốc nguy hiểm . 

5 峻険 しゅんけん TUẤN HIỂM dốc 

6 険峻 けんしゅん HIỂM TUẤN dốc 
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7 険しい けわしい HIỂM dựng đứng; dốc 

8 険悪 けんあく HIỂM ÁC khắt khe; gay gắt; nghiêm khắc; nghiệt 

ngã; đáng sợ 

9 探険 たんけん THAM HIỂM sự thám hiểm 

10 冒険な ぼうけんな MẠO HIỂM liều 

11 危険な きけんな NGUY HIỂM gập gềnh 

12 険路 けんろ HIỂM LỘ con đƣờng dốc; đƣờng hiểm trở . 

13 邪険 じゃけん TÀ HIỂM độc ác 

14 険悪な けんあくな HIỂM ÁC hiểm ác 

 

陽   

DƯƠNG 

 

307. 陽    dƣơng    thái dƣơng    yoo 

 

Thái dƣơng lên cao vẫn phải khom lƣng làm việc 

dƣới cờ 

訓: ひ 

音: ヨウ 

1 陽 よう DƢƠNG mặt trời; ánh sáng mặt trời . 

2 陽光 ようこう DƢƠNG QUANG ánh sáng mặt trời; ánh nắng . 

3 太陽 たいよう THÁI DƢƠNG biển cả 

4 陽子 ようし DƢƠNG TỬ hạt proton . 

5 陽射 ひしゃ DƢƠNG XẠ ánh sáng mặt trời 

6 陽性 ようせい DƢƠNG TÍNH dƣơng tính . 

7 斜陽 しゃよう TÀ DƢƠNG mặt trời về chiều . 

8 陽春 ようしゅん DƢƠNG XUÂN sự nhảy; cái nhảy 

9 春陽 しゅんよう XUÂN DƢƠNG mùa xuân 

10 陽暦 ようれき DƢƠNG LỊCH dƣơng lịch . 

11 陽極 ようきょく DƢƠNG CỰC cực dƣơng 

 

隣   

LÂN 

 

308. 隣    lân    lân bang, lân cận    rin 

 

Mang cho ngƣời hàng xóm lân cận chùm  nho 

訓: とな.る,  とな

り 

音: リン 

1 隣 となり LÂN bên cạnh 

2 隣人 りんじん LÂN NHÂN ngƣời láng giềng . 

3 隣国 りんごく LÂN QUỐC nƣớc láng giềng . 

4 隣审 りんしつ LÂN THẤT bệnh lậu 

5 隣家 りんか LÂN GIA nhà hàng xóm . 

6 隣接 りんせつ LÂN TIẾP sự tiếp giáp; sự kề bên; sự liền kề; sự 

giáp ranh . 
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7 隣村 となりむら LÂN THÔN thôn lân cận . 

8 比隣 ひりん BỈ LÂN gần 

 

離   

LI 

 

309. 離    li    tách li, li khai    ri 

 

Hai ngƣời li biệt đôi bờ 

Khác chi đôi chim đợi chờ gặp nhau 

訓: はな.れる,  は

な.す 

音: リ 

1 離す はなす LI bỏ; cởi 

2 不離 ふり BẤT LI tính không thể tách rời đƣợc 

3 乖離 かいり QUAI LI sự làm cho xa rời 

4 離乳 りにゅう LI NHŨ sự thôi cho bú 

5 分離 ぶんり PHÂN LI ngăn cách 

6 別離 べつり BIỆT LI biệt ly 

7 離別 りべつ LI BIỆT sự phân ly 

8 離反 りはん LI PHẢN sự bất mãn; sự không bằng lòng; sự ly 

gián 

9 垢離 こり CẤU LI sự làm sạch 

 

雪   

TUYẾT 

 

310. 雪    tuyết    tuyết    setsu 

 

Qua mƣa sấm sét 

Tuyết rơi trời rét 

訓: ゆき 

音: セツ 

1 雪 ゆき TUYẾT tuyết . 

2 雪冤 せつえん TUYẾT OAN sự miễn 

3 初雪 はつゆき SƠ TUYẾT đợt tuyết đầu tiên (của mùa) 

4 吹雪 ふぶき XUY TUYẾT bão tuyết 

5 大雪 おおゆき ĐẠI TUYẾT tuyết rơi nhiều; tuyết rơi dày 
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風   

PHONG 

 

311. 風    phong    phong ba, phong 

cách, phong tục    fuu, fu 

 

Phong ba bão táp 

Căng buồm ngay ngắn 

Đạp muôn trùng khơi 

Vinh quang tiến tới 

訓: かぜ,  かざ ,   

かぜ 

音: フウ,  フ 

1 風 かぜ PHONG gió 

2 風 ふう PHONG phong cách 

3 一風 いっぷう NHẤT PHONG sự kỳ quặc; kỳ lạ; khác thƣờng 

4 中風 ちゅうぶう TRUNG PHONG chứng liệt . 

5 中風 ちゅうふう TRUNG PHONG chứng liệt 

6 中風 ちゅうぶ TRUNG PHONG chứng liệt 

7 京風 きょうふう KINH PHONG phong cách lịch sự 

8 作風 さくふう TÁC PHONG tác phong . 

9 北風 きたかぜ BẮC PHONG bắc phong 

10 北風 ほくふう BẮC PHONG bắc phong . 

 

食   

THỰC 

 

312. 食    thực    ẩm thực, thực 

đƣờng    shoku, jiki 

 

Chữ thực trông nhƣ bát cơm và đôi đũa 

訓: く.う,  く.らう,  

た.べる,  は.む 

音: ショク,  ジキ 

1 食 しょく THỰC bột 

2 食う くう THỰC ăn; hốc; tọng; đớp; sực; nốc 

3 三食 さんしょく TAM THỰC sự xâm lấn 

4 主食 しゅしょく CHỦ THỰC món chính . 

5 乞食 こじき KHẤT THỰC khất thực 

6 食事 しょくじ THỰC SỰ bữa ăn 

7 二食 にしょく NHỊ THỰC Hai bữa ăn (một ngày) . 

8 二食 にじき NHỊ THỰC Hai bữa ăn (một ngày) 

9 会食 かいしょく HỘI THỰC sự hội họp ăn uống; việc ăn uống bù khú 

10 侵食 しんしょく XÂM THỰC sự xâm phạm; sự lấn sang; sự xâm thực; 

xâm phạm; lấn sang; xâm thực . 

11 偏食 へんしょく THIÊN THỰC việc ăn uống không cân đối; việc 

ăn thiên về một loại 
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飯   

PHẠN 

 

313. 飯    phạn    cơm    han CX 

  

 

訓: めし 

音: ハン 

1 飯 めし PHẠN cơm . 

2 ご飯 ごはん PHẠN cơm; bữa cơm 

3 一飯 いちめし NHẤT PHẠN bột 

4 中飯 ちゅうはん TRUNG PHẠN bữa ăn giữa trƣa . 

5 飯台 はんだい PHẠN THAI bàn ăn kiểu Nhật . 

6 喫飯  KHIẾT PHẠN sự ăn 

7 飯場 はんば PHẠN TRÀNG nhà ở của công nhân công 

trƣờng và công nhân mỏ . 

8 夕飯 ゆうはん TỊCH PHẠN bữa ăn tối 

9 夕飯 ゆうめし TỊCH PHẠN bữa ăn chiều . 

10 飯屋 めしや PHẠN ỐC nhà ăn; hàng quán 

 

飲   

ẨM, ẤM 

 

314. 飲    ẩm    ẩm thực    in CX 

 

 

訓: の.む,   の.み 

音: イン,  オン 

1 飲む のむ ẨM húp 

2 会飲 かいいん HỘI ẨM Hội cùng ăn uống và nhậu nhẹt; ăn 

nhậu; nhậu; nhậu nhẹt 

3 飲助 のみすけ ẨM TRỢ ngƣời thích rƣợu 

4 吸飲  HẤP ẨM sự hút 

5 飲屋 のみや ẨM ỐC barơ 

6 飲める のめる ẨM uống đƣợc . 

7 愛飲 あいいん ÁI ẨM sự thích uống rƣợu 

8 飲料 いんりょう ẨM LIÊU đồ uống 

9 飲水 のみみず ẨM THỦY nƣớc uống . 

10 溜飲 りゅういん LỰU ẨM sự làm cho thoả mãn; sự vừa lòng 
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館   

QUÁN 

 

315. 館    quán    đại sứ quán, hội 

quán    kan CX 

 

 

訓: やかた,  たて 

音: カン 

1 館 たて QUÁN nhà ở 

2 館主 かんしゅ QUÁN CHỦ ngƣời quản lý 

3 会館 かいかん HỘI QUÁN hội quán; trung tâm 

4 公館 こうかん CÔNG QUÁN công quán; văn phòng đại diện; cơ sở 

đại diện 

5 函館 はこだて HÀM QUÁN Hakodate 

6 分館 ぶんかん PHÂN QUÁN phụ vào 

7 別館 べっかん BIỆT QUÁN nhà phụ; chái 

8 号館 ごうかん HÀO QUÁN sự vi phạm 

9 商館 しょうかん THƢƠNG QUÁN hãng 

 

髪   

PHÁT 

 

316. 髪    phát    tóc    hatsu 

 

Tóc dài mấy ngƣời nâng tay 

訓: かみ 

音: ハツ 

1 髪 かみ PHÁT tóc 

2 一髪 いっぱつ NHẤT PHÁT tóc 

3 剃髪 ていはつ THẾ PHÁT Lễ cạo đầu 

4 前髪 まえがみ TIỀN PHÁT chùm tóc phía trên trán 

5 髪型 かみがた PHÁT HÌNH kiểu tóc 

6 髪床 かみどこ PHÁT SÀNG thợ cạo 

7 弁髪 べんぱつ BIỆN PHÁT đuôi sam 

8 髪形 かみがた PHÁT HÌNH kiểu tóc 

9 髪ピン かみぴん PHÁT châm . 

10 散髪 さんぱつ TÁN PHÁT sự cắt tóc; việc cắt tóc; cắt tóc 

11 整髪 せいはつ CHỈNH PHÁT sự làm tóc 
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魅   

MỊ 

 

317. 魅    mị    mị lực, mộng mị    mi 

 

Giữa đƣờng gặp ma nghe quỷ 

Mộng mị đi vào con đƣờng phi lý 

訓: 

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 

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 

 

318. 魔    ma    ma quỷ    ma 

 

Ma quỷ quanh quẩn tìm đƣờng vào nhà  

訓: 

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 
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鳴   

MINH 

 

319. 鳴    minh    hót    mei 

 

Chim gì mà mới ra ràng 

Bình minh đã hót xốn xang 

訓: な.く,  な.る,  

な.らす 

音: メイ 

1 鳴く なく MINH kêu; hót; hú 

2 鳴り なり MINH trong trẻo; vang vọng 

3 鳴る なる MINH gáy 

4 共鳴 きょうめい CỘNG MINH sự đồng cảm; sự cộng hƣởng; đồng cảm; 

cộng hƣởng 

5 鳴動 めいどう MINH ĐỘNG sự quay mài . 

6 鳴咽 なのんど MINH YẾT thổn thức 

7 鳴子 なるこ MINH TỬ Quả lắc . 

8 悲鳴 ひめい BI MINH tiếng kêu gào; tiếng la hét; tiếng la hét 

inh tai . 

9 鳴らす ならす MINH làm nổi danh 

10 鳴戸 なると MINH HỘ Chỗ nƣớc xoáy . 

11 共鳴り ともなり CỘNG MINH tiếng âm vang; sự dội tiếng 

12 鳴き声 なきごえ MINH THANH tiếng kêu (của chim 

 

麦   

MẠCH 

 

320. 麦    mạch    lúa mạch    baku 

 

Lúa mạch phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên 

訓: むぎ 

音: バク 

1 麦 むぎ MẠCH lúa mạch 

2 冷麦 ひやむぎ LÃNH MẠCH mì lạnh . 

3 大麦 おおむぎ ĐẠI MẠCH đại mạch 

4 小麦 こむぎ TIỂU MẠCH lúa mì . 

5 ライ麦 ライむぎ MẠCH lúa mạch đen . 

6 玄麦 げんばく HUYỀN MẠCH bom nguyên tử 
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黒   

HẮC 

 

321. 黒    hắc    đen, hắc ám    koku 

 

Than trong lò nƣớng thì đen  

訓: くろ,  くろ.ず

む,  くろ.い 

音: コク 

1 黒 くろ HẮC màu đen; sự có tội 

2 黒々 くろぐろ HẮC màu đen thẫm . 

3 黒い くろい HẮC đen; u ám; đen tối 

4 中黒 なかぐろ TRUNG HẮC Dấu chấm (trong in ấn) 

5 黒丸 くろまる HẮC HOÀN đoạn đƣờng thƣờng xảy ra tai nạn 

6 黒人 こくじん HẮC NHÂN ngƣời da đen . 

7 黒円 くろえん HẮC VIÊN đoạn đƣờng thƣờng xảy ra tai nạn 

8 黒土 くろつち HẮC THỔ Đồ gốm đen; đất đen . 

9 黒地 くろじ HẮC ĐỊA đất đen . 

10 黒壇 くろだん HẮC ĐÀN gỗ mun 

11 黒奴 こくど HẮC NÔ vết nhọ 

12 黒子 ほくろ HẮC TỬ nốt ruồi 

13 黒子 くろこ HẮC TỬ ngƣời nhắc vở (trong phim 

14 黒字 くろじ HẮC TỰ lãi; thặng dƣ 

 

齢   

LINH 

 

322. 齢    linh    tuổi    rei 

 

Tuổi cao đến răng chẳng còn 

Ăn nấm linh chi lại giòn  hơn xƣa 

訓: よわい,  とし 

音: レイ 

1 余齢 よよわい DƢ LINH tuổi thọ trung bình 

2 壮齢 そうれい TRÁNG LINH sự chôn cất 

3 妙齢 みょうれい DIỆU LINH trẻ 

4 学齢 がくれい HỌC LINH tuổi đến trƣờng 

5 寿齢 ことぶきよわい THỌ LINH tuổi 

6 年齢 ねんれい NIÊN LINH biên niên 

7 幼齢 ようよわい ẤU LINH tuổi thơ ấu 

8 弱齢 じゃくれい NHƢỢC LINH tuổi trẻ 

9 月齢 げつれい NGUYỆT LINH tuần trăng; tháng tuổi của trẻ 

con; tháng tuổi 

10 樹齢 じゅれい THỤ LINH tuổi 

11 老齢 ろうれい LÃO LINH tuổi già 
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厚 
HẬU 

 

323. 厚 hậu nồng hậu, hậu tạ koo 

Tình cảm trong gia đình lúc nào cũng nồng hậu ấm 

nhƣ mặt trời 

訓: あつ.い あか 

音: コウ 
 

 

1 厚い あつい HẬU dày 

2 厚さ あつさ HẬU bề dày 

3 厚み あつみ HẬU độ dày 

4 厚味 あつみ HẬU VỊ độ dày 

5 寛厚 かんこう KHOAN HẬU sự tử tế; lòng tốt; sự ân cần 

6 厚恩 こうおん HẬU ÂN Sự chiếu cố lớn; hậu ân . 

7 厚情 こうじょう HẬU TÌNH tình cảm nồng hậu 

8 惇厚 とんこう ĐÔN HẬU sự đôn hậu . 

9 厚意 こうい HẬU Ý tấm thịnh tình; lòng tốt; sự tử tế 

10 敦厚 とんこう ĐÔN HẬU sự đôn hậu . 

 

廃 
PHẾ 

 

324. 廃 phế tàn phế, hoang phế hai 

Ngƣời tàn phế ngồi trong nhà 

訓: すた.れる す

た.る 

音: ハイ 
 

1 廃り すたり PHẾ bỏ hoang 

2 廃る すたる PHẾ phế bỏ; vứt bỏ; lỗi thời; không lƣu hành nữa  

3 廃人 はいじん PHẾ NHÂN ngƣời tàn phế 

4 廃位 はいい PHẾ VỊ sự phế 

5 廃兵 はいへい PHẾ BINH ngƣời lính tàn phế 

6 廃品 はいひん PHẾ PHẨM phế phẩm 

7 廃園 はいえん PHẾ VIÊN viêm phổi 

8 廃坑 はいこう PHẾ KHANH mỏ bỏ hoang 

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

10 存廃 そんぱい TỒN PHẾ sự tồn tại 
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影 
ẢNH 

 

325. 影 ảnh hình ảnh; nhiếp ảnh ei 

Thành phố lung linh giữa 3 sắc màu, tạo nên hình 

ảnh tuyệt hảo 

訓: かげ 

音: エイ 
 

1 影 かげ ẢNH bóng dáng 

2 ご影 ごえい ẢNH tranh thần thánh; hình ảnh của những vị đáng 

kính . 

3 人影 じんえい NHÂN ẢNH cái bóng của ngƣời; linh hồn; tâm hồn 

4 人影 ひとかげ NHÂN ẢNH cái bóng của ngƣời; linh hồn; tâm hồn 

5 倒影 とうえい ĐẢO ẢNH sự phản chiếu 

6 影像 えいぞう ẢNH TƢỢNG hình bóng; cái bóng; hình chiếu; hình 

ảnh; phim chụp 

7 半影 はんかげ BÁN ẢNH vùng nửa tối 

8 印影 いんえい ẤN ẢNH bóng 

9 影印 えいいん ẢNH ẤN bản sao 

10 反影 はんかげ PHẢN ẢNH sự phản chiếu 

11 尊影 そんえい TÔN ẢNH chân dung 

 

懸 
HUYỀN 

 

326. 懸 huyền treo ken, ke 

 

訓: か.ける か.

かる 

音: ケン ケ 
 

1 懸吊 かかつ HUYỀN ĐIẾU sự treo 

2 懸命 けんめい HUYỀN MỆNH sự ham 

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

ngƣời lên trong tập xà đơn 

4 懸巣 かかす HUYỀN SÀO chim giẻ cùi 

5 懸念 けねん HUYỀN NIỆM e lệ 

6 懸ける かける HUYỀN treo; ngồi; xây dựng; đặt 

7 懸想 けそう HUYỀN TƢỞNG sự gắn 

8 懸案 けんあん HUYỀN ÁN câu hỏi bỏ ngỏ; vấn đề còn bỏ ngỏ; vấn 

đề chƣa giải quyết đƣợc 
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核 
HẠCH 

 

327. 核 hạch hạt nhân, hạch tâm 

kaku 

Chặt cây lấy phần hạch cứng để điêu khắc 

音: カク 1 核 かく HẠCH hạt nhân 

2 中核 ちゅうかく TRUNG HẠCH bộ phận nhân; lõi; trung tâm 

3 二核 にかく NHỊ HẠCH Có 2 hạt nhân . 

4 核仁 かくじん HẠCH NHÂN Sự liên kết hạt nhân; lực liên kết hạt 

nhân . 

5 仲核 なかかく TRỌNG HẠCH hạt 

6 地核 ちかく ĐỊA HẠCH sự nhận thức 

7 核子 かくこ HẠCH TỬ pro 

8 核心 かくしん HẠCH TÂM trọng tâm; cốt lõi 

9 核果 かっか HẠCH QUẢ quả hạch 

 

歴 
LỊCH 

 

328. 歴 lịch lí lịch, lịch sử, kinh 

lịch reki 

Học sinh dừng chân trƣớc ngôi nhà 2 cây lịch sử 

音: レキ レッキ 1 歴任 れきにん LỊCH NHÂM sự kế nhiệm; sự nhậm chức 

2 歴伝 れきでん LỊCH TRUYỀN sự truyền miệng (truyện cổ tích 

3 前歴 ぜんれき TIỀN LỊCH tiền sử 

4 歴史 れきし LỊCH SỬ lịch sử 

5 学歴 がくれき HỌC LỊCH quá trình học hành; bằng cấp 

6 履歴 りれき LÍ LỊCH lịch sử; dữ kiện 

7 巡歴 じゅんれき TUẦN LỊCH cuộc đi 

8 歴年 れきねん LỊCH NIÊN thời gian 

9 披歴 ひれき PHI LỊCH sự bộc lộ 

 



162 

 

独 
ĐỘC 

 

329. 独 độc cô độc, đơn độc doku 

Chú chó sống đơn độc nay đã có thêm chú bọ làm 

bạn 

訓: ひと.り 

音: ドク トク 

 

1 独 どいつ ĐỘC nƣớc Đức 

2 独 どく ĐỘC độc . 

3 独り ひとり ĐỘC độc 

4 独修 どくしゅう ĐỘC TU sự tự học 

5 独創 どくそう ĐỘC SANG sự tự sáng tác 

6 卖独 たんどく ĐƠN ĐỘC đơn độc; một mình 

7 独占 どくせん ĐỘC CHIÊM độc chiếm 

8 反独 はんどく PHẢN ĐỘC chống Đức . 

9 独吟 どくぎん ĐỘC NGÂM sự độc diễn kịch nô 

10 和独 わどく HÕA ĐỘC Nhật-Đức . 

11 独唱 どくしょう ĐỘC XƢỚNG độc ca 

 

盛 
THỊNH 

 

330. 盛 thịnh thịnh vƣợng, hƣng 

thịnh sei, joo 

Muốn thịnh vƣợng có bánh ăn thì hãy xông pha ra 

mặt trận chiến đấu 

訓: も.る さか.る 

さか.ん 

音: セイ ジョウ 

 

1 盛り さかり THỊNH đỉnh; thời kỳ đẹp nhất; thời kỳ nở rộ; 

thời kỳ đỉnh cao; thời hoàng kim 

2 盛る さかる THỊNH phát đạt; thịnh vƣợng; phát triển 

3 盛る もる THỊNH đổ đầy; làm đầy 

4 盛ん さかん THỊNH chuộng 

5 全盛 ぜんせい TOÀN THỊNH sự thịnh vƣợng; sự phát đạt; sự 

phồn vinh; sự thành đạt; sự hoàng kim; sự vẻ vang . 

6 盛名 せいめい THỊNH DANH tiếng (xấu 

7 盛土 もりつち THỊNH THỔ đê; đƣờng đắp cao 

8 盛夏 せいか THỊNH HẠ giữa mùa hè 

9 盛大 せいだい THỊNH ĐẠI hùng vĩ; vĩ đại; nguy nga; tráng lệ 
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盟 
MINH 

 

331. 盟 minh đồng minh, gia minh 

mei 

Đồng minh chia sẻ bánh với nhau cả đêm lẫn ngày 

音: メイ 1 盟主 めいしゅ MINH CHỦ minh chủ . 

2 加盟 かめい GIA MINH sự gia nhập; sự tham gia; gia nhập; tham 

gia 

3 盟友 めいゆう MINH HỮU sao 

4 同盟 どうめい ĐỒNG MINH đồng minh 

5 盟約 めいやく MINH ƢỚC lời thề; bằng chứng cho sự kết làm đồng 

minh; minh ƣớc . 

6 聯盟 れんめい LIÊN MINH sự thành lập liên đoàn; liên đoàn 

7 連盟 れんめい LIÊN MINH liên đoàn 

8 盟邦 めいほう MINH BANG hòn bi 

9 加盟国 かめいこく GIA MINH QUỐC đã ký hiệp ƣớc 

10 同盟国 どうめいこく ĐỒNG MINH QUỐC nƣớc đồng minh . 

11 盟外品 めいがいひん MINH NGOẠI PHẨM hàng 

ngoài hiệp hội 

 

禁 
CẤM 

 

332. 禁 cấm cấm đoán, nghiêm cấm 

kin 

Làm lễ tế để có thể đi vào khu rừng cấm 

音: キン 1 禁 きん CẤM sự cấm 

2 禁中 きんちゅう CẤM TRUNG sân nhà 

3 禁令 きんれい CẤM LỆNH sự cấm 

4 禁制 きんせい CẤM CHẾ cấm chế 

5 禁則 きんそく CẤM TẮC sự cấm 

6 厳禁 げんきん NGHIÊM CẤM sự nghiêm cấm; sự ngăn cấm; sự 

cấm chỉ; nghiêm cấm; ngăn cấm; cấm chỉ 

7 禁句 きんく CẤM CÖ từ cấm kỵ; từ húy 

8 禁固 きんこ CẤM CỐ cấm cố 

9 国禁 こっきん QUỐC CẤM quốc cấm . 

10 禁圧 きんあつ CẤM ÁP sự chặn 

11 失禁 しっきん THẤT CẤM sự không kiềm chế đƣợc 

12 禁忌 きんき CẤM KỊ cấm kỵ 



164 

 

13 禁じる きんじる CẤM cấm chỉ; ngăn cấm; cấm; nghiêm cấm 

14 禁ずる きんずる CẤM cấm chỉ; ngăn cấm; cấm; nghiêm cấm 

15 禁慾 きんよく CẤM DỤC sự kiêng 

 

移 
DI 

 

333. 移 di di chuyển, di động I 

Vừa di chuyển lúa vừa hát ta ta (タタ) 

訓: うつ.る うつ.す 

音: イ 

1 移す うつす DI dọn đi 

2 移り うつり DI sự đổi 

3 移る うつる DI chuyển sang; chuyển 

4 移住 いじゅう DI TRỤ sự di trú; di cƣ 

5 移入 いにゅう DI NHẬP sự nhập 

6 移出 いしゅつ DI XUẤT hàng xuất khẩu; khối lƣợng hàng xuất 

khẩu 

7 移動 いどう DI ĐỘNG sự di chuyển; sự di động 

8 変移 へんい BIẾN DI sự biến đổi 

9 移ろう うつろう DI sự đổi 

10 推移 すいい THÔI DI sự chuyển tiếp 

11 移植 いしょく DI THỰC sự cấy ghép 

12 移民 いみん DI DÂN dân di cƣ; sự di dân 

 

章 
CHƯƠNG 

 

334. 章 chƣơng chƣơng sách shoo 

Mỗi ngày cậu bé viết mƣời chƣơng sách về mặt trời 

音: ショウ 1 章 しょう CHƢƠNG chƣơng; hồi (sách) 

2 勲章 くんしょう HUÂN CHƢƠNG huân chƣơng 

3 印章 いんしょう ẤN CHƢƠNG tem 

4 章句 しょうく CHƢƠNG CÖ đoạn văn 

5 周章 しゅうしょう CHU CHƢƠNG sự lay động 

6 喪章 もしょう TANG CHƢƠNG dấu hiệu có tang 

7 回章 かいしょう HỒI CHƢƠNG thông tƣ; thƣ phúc đáp 

8 国章 こくしょう QUỐC CHƢƠNG quốc huy . 

9 帹章 ぼうしょう MẠO CHƢƠNG việc thƣởng huy chƣơng 

10 序章 じょしょう TỰ CHƢƠNG đoạn mở đầu 

11 廻章 かいしょう HỒI CHƢƠNG tròn 
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12 徽章 きしょう HUY CHƢƠNG huy hiệu . 

13 憲章 けんしょう HIẾN CHƢƠNG hiến chƣơng 

 

舞 
VŨ 

 

335. 舞 vũ vũ điệu, khiêu vũ bu 

Chúng ta (タ) khiêu vũ khi nhà cháy 

訓: ま.う -ま.う 

まい 

音: ブ 

 

1 舞 まい VŨ sự nhảy múa 

2 舞う まう VŨ cuộn 

3 仕舞 しまい SĨ VŨ sự kết thúc; cuối cùng 

4 舞代 ぶだい VŨ ĐẠI vũ đài . 

5 円舞 えんぶ VIÊN VŨ điện nhảy vanxơ 

6 舞台 ぶたい VŨ THAI bệ 

7 舞姫 まいひめ VŨ CƠ vũ nữ . 

8 舞扇 まいおうぎ VŨ PHIẾN quạt múa . 

9 振舞 ふるまい CHẤN VŨ cách xử lý 

10 日舞 にちぶ NHẬT VŨ Điệu múa của Nhật Bản . 

11 舞曲 ぶきょく VŨ KHÖC vũ khúc . 

 

踏 
ĐẠP 

 

336. 踏 đạp dẫm lên too 

Đứa trẻ sung sƣớng đạp lên hình ảnh mặt trời chiếu 

dƣới dòng nƣớc 

訓: ふ.む ふ.まえ

る 

音: トウ 

 

1 踏む ふむ ĐẠP dẫm lên; trải qua 

2 踏切 ふみきり ĐẠP THIẾT nơi chắn tàu . 

3 未踏 みとう VỊ ĐẠP chƣa ai đặt chân tới; hoang 

4 踏査 とうさ ĐẠP TRA sự khảo sát; sự điều tra hiện trƣờng . 

5 踏破 とうは ĐẠP PHÁ bè phái 

6 値踏み ねぶみ TRỊ ĐẠP sự đặt giá; đánh giá 

7 舞踏 ぶとう VŨ ĐẠP sự nhảy múa 

8 踏切り ふみきり ĐẠP THIẾT chắn tàu . 

9 踏み台 ふみだい ĐẠP THAI ghế để chân 

10 踏車  ĐẠP XA <Sử> cối xay guồng (bánh xe cối xay quay 

bằng sức nặng của ngƣời hay súc vật giẫm lên các bậc ở vòng quanh rìa trong của nó; 

trƣớc kia do những ngƣời tù vận hành 

11 踏みにじ ふみにじ ĐẠP vò . 
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12 踏まえる ふまえる ĐẠP dựa trên; xem xét đến 
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