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川
0001
1-1-2

▶ RIVERO
セン  かわ

川 Jōyō-1 S3-3-0 C0022
47 F0109 Ⓚ0006 U5DDD

COMPOUNDS

		  [origina signifo] RIVERO
	 	 河川 かせん rivero(j)
	 	 山川 さんせん montoj kaj riveroj

KUN

【かわ 川】
		  RIVERO, rivereto, rojo
		  sufikso post nomoj de RIVEROj (precipe 

japanaj)
	a	川上 かわかみ  supra riverparto
	 	 川瀬 かわせ rapidfluo, malprofundaĵo en rivero
	 	 小川 おがわ rivereto, rojo
	b	江戸川 えどがわ la rivero Edo(gawa)

SPECIAL READINGS

	 	 川原 かわら seka riverujo, riverbordo (kun sablo 
kaj ŝtonoj)

HOMOPHONES

かわ 河 RIVER ⇒0298

小
0002
1-1-2

▶ MALGRANDA
ショウ  ちい(さい)  こ-  お-  ㊔ ささ

小 Jōyō-1 S3-3-0 C0034
42 F0035 Ⓚ0007 U5C0F

COMPUESTOS

		  [ankaŭ prefikse] [origina signifo] (malpli granda en 
dimensio, amplekso aŭ kvanto) MALGRANDA, 
eta, minora, mallonga, malalta,  miniatura, 
detala

	 	 小国 しょうこく malgranda lando [nacio], malpli 
potenca lando [ŝtato]

	 	 小説 しょうせつ novelo, romano, rakonto, fikcio
	 	 小額 しょうがく malgranda monsumo
	 	 小アジア しょうあじあ Malgranda Azio, Mal-

grandazio
	 	 小規模 しょうきぼ (de) malgranda skalo
	 	 小東京 しょうとうきょう malgranda Tokio, 

miniaturo [kopio] de Tokio
	 	 小数 しょうすう decimalo
	 	 大小 だいしょう grandaj kaj malgrandaj; gran-

deco; longa kaj mallonga glavoj
	 	 縮小する しゅくしょうする malgrandigi, di-

minui, redukti, mallarĝigi, limigi
	 	 中小企業 ちゅうしょうきぎょう minoraj [mezaj 

kaj malgrandaj] entreprenoj
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	 	 最小 さいしょう la plej malgranda, minimuma
		  (malpli en graveco) MALGRANDA, minora, 

bagatela
	 	 小事 しょうじ bagatelo, malgravaĵo
	 	 小学校 しょうがっこう elementa lernejo, ba-

zlernejo
	 	 小学生 しょうがくせい bazlernejano, 

lernant(in)o de elementa lernejo
	 	 過小評価する かしょうひょうかする subtaksi
			  mll de 小学校 しょうがっこう: elementa 

lernejo, bazlernejo
		 	  sufikso post nomoj de elementaj lernejoj
	a	小一 しょういち unuajara [unuagrada] lernanto 

de elementa lernejo, unuajarulo [unu-
agradulo] de elementa lernejo

	 	 同小 どうしょう la (supre) menciita elementa 
lernejo

	b	佃小 つくだしょう la Elementa Lernejo de Tsu-
kuda

INDEPENDENT

【しょう 小】 MALGRANDeco; malgranda di-
mensio, malgranda
	 	 小の月 しょうのつき mallonga monato (kun 30 

tagoj aŭ malpli)
	 	 大は小を兼ねる だいはしょうをかねる Granda 

anstataŭas malgrandan

KUN

【ちいさい 小さい】 MALGRANDA, malalta, 
mallarĝa, malvasta, eta; juna
	 	 小さな ちいさな epitet- adjektiva formo de ちいさ

い 小さい
【こ- 小-】 [ankaŭ prefikse] 
			  (malpli en dimensio aŭ kvanto) MALGRANDA, 

eta, mallarĝa, malvasta, mallonga, ma-
lalta

		 	  (malpli en intenso) MALGRANDA, malpeza, 
leĝera, malforta, mallaŭta

	a	小型の こがたの de malgranda formato, mal-
granda, eta; poŝ(format)a

	 	 小物 こもの aĵeto, akcesoraĵo
	 	 小鳥 ことり birdeto
	 	 小麦 こむぎ tritiko
	 	 小唄 こうた kanzoneto, balado
	 	 小屋 こや dometo, kabano, budo, barako; 

teatro

	 	 小切手 こぎって ĉeko
	 	 小口 こぐち  malgranda sumo [kvanto]; eks-

tremo (komenco aŭ fino), eĝo, rando; 
tranĉparto [faco] (de libro)

	 	 小幅 こはば unuopa larĝo (de ŝtofo), mallarĝa 
amplekso [gamo]

	 	 小指 こゆび malgranda fingro, etfingro; pieda 
etfingro

	 	 小文字 こもじ minusklo
	b	小雪 こゆき malgranda neĝofalo, neĝetado
	 	 小声 こごえ mallaŭta voĉo, flustro
		  (de duaranga graveco) duaranga, malsupera, 

sub-
	 	 小売店 こうりてん podetala [pomalgranda] 

vendejo, butiko

【お- 小-】 eta, bona
	 	 小川 おがわ rivereto, rojo
	 	 小父さん おじさん  sinjoro, onklo, oĉjo
	 	 小母さん おばさん (mezaĝa) sinjorino, onklino, 

onjo

SPECIAL READINGS

	 	 小豆 あずき azukio, ruĝa fazeolo
	 	 小火▲ ぼや incendieto, bruleto

HOMOPHONES

こ-
子 CHILD ⇒2872
児 CHILD ⇒2203
仔 OFFSPRING ⇒0022

少
1-1-3

incorrect classification 
⇒see 4-4-4 at 2915

水
0003
1-1-3

▶ AKVO
スイ  みず  みず-  ㊔ みな  み

水 Jōyō-1 S4-4-0 C0027
85 F0146 Ⓚ0010 U6C34

COMPOUNDS

		  [ankaŭ sufikse] [origina signifo] AKVO, malvarma 
akvo

	 	 水道 すいどう akvodukto, akvoprovizo; kanalo
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	 	 水準 すいじゅん nivelo;  akvonivelo
	 	 水中 すいちゅう en la akvo
	 	 水面 すいめん akvosurfaco
	 	 水力 すいりょく akva [hidraŭlika] forto
	 	 水蒸気 すいじょうき (akvo)vaporo
	 	 海水 かいすい marakvo
	 	 地下水 ちかすい subtera akvo
		  hidrogeno
	 	 水素 すいそ hidrogeno
	 	 水爆 すいばく hidrogenbombo
	 	 炭水化物 たんすいかぶつ karbonhidratoj
		  merkredo
	 	 水曜(日) すいよう(び) merkredo
	 	 月水金 げっすいきん  lundoj, merkredoj kaj 

vendredoj

INDEPENDENT

【すい 水】 merkredo
KUN

【みず 水】
			  AKVO, malvarma akvo
		 	  [en kunmetitaj vortoj] likva, AKVeca
	a	水洗い みずあらい lavado per (malvarma) akvo 

(sen sapo)
	 	 水着 みずぎ bankostumo, naĝkostumo
	 	 水色 みずいろ helbluo, ĉielbluo, lazuro
	 	 雨水 あまみず pluvakvo
	b	水飴× みずあめ blanka karamelo, amelsiropo
		  io senentuziasmiga, ĝeno
	 	 水入らずで みずいらずで nur kun la plej inti-

maj; sen iu ajn alia

【みず- 水-】 [prefikse] AKVO
	 	 水資源 みずしげん akvoresursoj, akvorimedoj
	 	 水仕事 みずしごと hejma laboro kun akvo, 

kuireja laboro
	 	 水商売 みずしょうばい gastamuza komerco; 

nestabila komerco

HOMOPHONES

みず 瑞 AUSPICIOUS OMEN ⇒0943

心
0004
1-1-3

▶ KORO
シン  こころ  -ごころ  ㊔ むね  まこと  
み

心 Jōyō-2 S4-4-0 C0056
61 F0063 Ⓚ0011 U5FC3

COMPOUNDS

		  KORO, menso, spirito, sentoj, emocioj, 
pensoj

	 	 心情 しんじょう sento, sentimento
	 	 心身 しんしん menso kaj korpo
	 	 心理 しんり mensostato, psiko; psikologio
	 	 心配 しんぱい maltrankvilo, zorgo, timo, aflikto, 

angoro; prizorgo
	 	 心境 しんきょう animstato, opinio, pensmaniero
	 	 心中 しんちゅう koro, animo, intimaj sentoj, 

veraj motivoj
	 	 心中 しんじゅう gesinmortigo, duopa sinmor-

tigo (de geamantoj), opa suicido
	 	 関心 かんしん scivolo, atento, intereso
	 	 安心する あんしんする trankviliĝi, senŝarĝigi 

sian koron, liberiĝi de timo
	 	 熱心 ねっしん entuziasmo, pasio, fervoro, dili-

genteco
	 	 感心する かんしんする admiri, esti profunde 

impresita
	 	 初心 しょしん origina volo [intenco], komenca 

entuziasmo
	 	 良心 りょうしん konscienco
	 	 決心する けっしんする decidiĝi, decidi
	 	 苦心 くしん penoj, klopodoj, diligenta laborado
	 	 以心伝心 いしんでんしん de- kor’-al- kora [sen-

vorta] komunikado, kunsentado
	 	 孝心 こうしん sindonemo (al la gepatroj)
	 	 好奇心 こうきしん scivolemo
		  [ankaŭ sufikse] [origina signifo] KORO (organo)
	 	 心臓 しんぞう koro
	 	 心電図 しんでんず elektrokardiogramo
	 	 心不全 しんふぜん koro insuficienco
	 	 狭心症 きょうしんしょう brustangino
	 	 脂肪心 しぼうしん grasa koro
			  (centra parto) KORO, centro, kerno
		 	  kerno de afero, esenca punkto
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	a	中心 ちゅうしん centro, mezo
	 	 都心 としん urbocentro
	 	 核心 かくしん kerno, esenco
	 	 重心 じゅうしん gravitocentro, pezocentro
	 	 遠心力 えんしんりょく centrifuga forto
	 	 外心 がいしん ĉirkaŭskriba centro
	b	肝心な かんじんな la plej grava, decida, esenca, 

ĉefa

INDEPENDIENTE

【しん 心】
		  KORO, kerno; vivoforto; medolo
	 	 心から しんから elkore, tutkore; denaske, laŭ sia 

naturo
	 	 心は良い男 しんはよいおとこ viro bona en sia 

koro, bonanima ulo
		  KORO, kerno (de frukto); meĉo; kerno (de 

krajono); fortikiga materialo (en la interno)
	 	 林檎の心 りんごのしん koro [kerno] de pomo
	 	 鉛筆の心 えんぴつのしん kerno de krajono

KUN

【こころ 心】
			  [ankaŭ sufikse] KORO, menso, spirito, 

animo; pensoj, ideoj,
		 	  atento, zorgo, intereso
	a	心構え こころがまえ mensa sinteno; preteco
	 	 心当たりが有る こころあたりがある havi ideon
	 	 真心 まごころ sincereco, honesta bonvolo
	 	 子供心 こどもごころ infana koro
	b	心を配る こころをくばる prizorgi, komplezi, 

doni atenton

	 	 心掛ける こころがける teni en la koro; provi, 
klopodi, peni, celi

	 	 心掛け こころがけ (mensa) sinteno; preteco, 
antaŭzorgo

		  (emocia stato) KORO, sentoj, emocio
	 	 心を動かす こころをうごかす movi ies animon, 

emocii; impresi, kortuŝi
	 	 心細い こころぼそい senti sin senhelpa, senti 

sin forlasita [perdita]; soleca
	 	 心持ち こころもち sento, animstato, humoro; 

iomete
	 	 心行く迄 こころゆくまで ĝis kontentiĝo, ĝissate
	 	 心強い こころづよい trankviliga, kuraĝiga
	 	 気心 きごころ temperamento, idiosinkrazio, 

dispozicioj
			  (sinceraj) sentoj, tutKOReco, plenkoreco, 

senrezerveco, sincereco
		 	  (grandanimeco) simpatio, kunsento, kom-

pato, bonKOReco, konsideremo
	a	心から こころから elkore, el la tuta koro, el la 

fundo de la koro
	 	 心尽くし こころづくし afableco, komplezo, 

prizorgo
	b	心遣い こころづかい konsidero, zorgo
		  signifo, esenco; kialo, ŝlosilo (por solvi 

enigmon)
	 	 心得 こころえ scio, kapablo, kompreno; regu-

laro, instrukcio

【-ごころ -心】 spirito, animo
	 	 大和心 やまとごころ la japana spirito

SPECIAL READINGS

	 	 心地 ここち sento, humoro
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