מילון לועזי/עברי
ַא ְדמִינִ ְס ְט ָרטִיבִי – פקידותי ,מנהלי ,של המנגנון ,בעיקר ממשלתי
ַא ְדמִינִי ְס ְט ַר ְציָה – פקידות ממשלתית
אֹו ְביֶקְט – דבר ,עצם ,מושא של פעולה
אֹו ְביֶקְט – דבר ,עצם ,מושא של פעולה
אֹו ְביֶ ְקטִיבִי – ענייני ,נקי מנטיות ומרגשות (ההפך :סוביקטיבי)
אּוטֹופִי – דמיווני ,בלתי מציאותי
אּונִי ֶב ְר ָסלִי – עולמי ,כללי
אֹופֹוזִי ְציָה – אפשרות
אִידֵָאל – שאיפה ,חלום ,חזון
אִידֵָאלִי – מושלם ,מופתי
אִינְדִיבִידּוָאלִי – פרטי ,אישי
אִינְ ֶטלִיגֶנְט – משכיל ,תרבותי
אִינְ ֶטלִיגֶנְ ְציָה –  .1שכל ,תבונה  .2מעמד המשכילים
אִינְ ֶט ֶלקְטּוָאל – איש רוח
אִינְ ֶט ֶלקְטּוָאלִי – רוחני ,שכלי
אִינְ ֶטנְסִיבִי – מרוכז ,מאומץ ,נמרץ
אִינְ ֶטרֶס – עניין ,טובת הנאה
אִינְפֹו ְר ַמ ְציָה – מידע ,ידיעות והסברים
אִינְ ְפ ַל ְציָה – ירידת ערך הכסף
ַא ְל ֶט ְרנָטִיבָה – בררה ,אפשרות אחרת ,חלופה
ֶא ֶל ֶמנְ ָטרִי – יסודי ,עיקרי ,בסיסי
ֶא ְס ְט ָר ֶטגְיָה – ניהול מלחמה ,שיטת פעולה
ֶא ְס ֶתטִי – יפה ,עשוי בטעם טוב
ֶא ֶפ ְקטִיבִי – יעיל ,ממשי ,מרשים
ַאקְטּוָאלִי – שייך להווה ,עומד על הפרק
ַא ְקטִיבִי – פעיל ,בעל יזמה (ההפך :פסיבי)
ְביּורֹו ְק ַר ְטיָה – שלטון פקידות ,סחבת ,ניירת
דִינָמִי (דינאמי) – ערני ,תוסס ,פעיל ,משתנה
דִיפְלֹו ָמטִי –  .1מדינאי ' .פיקח וערמומי
דֶמֹו ְק ָרטִי – לפני עקרונות הדמוקרטיה ,מבוסס על שוויון
הּומֹורִי ְסטִי – מבדח ,היתולי
הּו ָמנִי (הומאני) – מקיף ,כולל ,מוחלט
טֹו ָטלִי ָטרִי – רודני ,שלטון המתיר קיום מפלגה חוקית אחד בלבד
טֶרֹור – מעשה אלימות ,הפחדה
טֶרֹורִיסְט – מחבל ,אדם המנסה להשיג את מטרותיו באמצעות הפחדה ואלימות
ְט ָרגִי (טראגי) – עצוב ,מזעזע
ֶטרִיטֹו ְריָה – שטח ,אדמה ,תחום מחיה
ֶטרִיטֹו ְריָלִי – שייך לארץ מסוימת _למשל :מים טריטוריאליים)
ֶלגִיטִימִי – חוקי ,שמותר לעשותו
לִי ֶב ָרלִי (ליגאלי) – חוקי ,מותר על-פי החוק
מֹו ֶד ְרנִי – חדיש
מֹונֹופֹול – זכות שליטה
מִינִי ָמלִי (מינימאלי) – הקטן ביותר ,מזערי (ההפך :מקסימלי)
ַמ ְקסִימּום – מרב ,הכמות הגדולה ביותר ,הכי הרבה (ההפך :מינימום)
נֹו ְר ָמלִי (נורמאלי) – רגיל ,תקין ,בריא
נֹו ְר ָמלִיזַ ְציָה – הבאה למצב נורמלי ,תקין
נֵי ְט ָרלִי (ניטראלי) – לא שייך לשום צד (בסכסוך ,במלחמה)
סֹוצְיֹולֹוגִי – חברתי

ְסטָטּוס (סטאטוס) – מצב ,מעמד
ְסטָטּוס קוו (סטאטוס קוו) – מצב ,מעמד
ְסטָטּוס קוו (סטאטוס קוו) – המצב הקיים
ְס ַטנְ ַד ְרטִי – עשוי לפי מתכונת מקובלת ,לפי התקן ,תקני
סִיטּוַא ְציָה – מצב עניינים ,רקע
סִינְ ֶתזָה – איחוד ,מיזוג ,עירוב
ָסנֶגֹו ְריָה (סניגוריה) –  .1דברי הגנה על הנאשם  .2האנשים המגנים על הנאשם
ֶסנְטִי ֶמנְ ָטלִי – רגשני
ֶסנְ ַס ְציָה (סנסאציה)  -מאורע מרגש ,ידיעה מסעירה
סְפֹונְ ָטנִי (ספונטאני) – טבעי
ְס ֶפצִיפִי – מיוחד ,מסוים
ֶסקְטֹור – מגזר ,תחום
ָפסִיבִי – לא פעיל ,חסר יזמה (ההפך :אקטיבי)
ְפנִימִי – ספקני ,חסר תקווה (ההפך :אופטימי)
פֹולִיטִי – מדיני
פֹולִיטִיקָה – מדיניות ,שיטת ניהול
פֹו ֶטנְ ְציָאל – יכולת ,מכלול האפשרויות
פֹו ֶטנְ ְציָאלִי – אפשרי (לקוח פוטנציאלי הוא לקוח בכוח)
פּונְ ְק ְציָה – תפקיד
ְפסִיכֹולֹוגִי – נפשי
פרובלמטי (פרובלמאטי ) – בעייתי
פְרֹופֹו ְר ְציָה – יחס ,תואם
קֹוָאלִי ְציָה – צירוף מפלגות המרכיבות ממשלה או עירייה (ההפך :אופוזיציה)
קֹו ֶל ְקטִיבִי – שיתופי ,מואחד ,כללי
קֹונְגְרֶס –  .1כנס ,ועידה (בעיקר בין-לאומית) ק .בית המחוקקים בארצות הברית
קֹונְ ְסטְרּו ְקטִיבִי – בונה ,יוצר (ההפך :דסטרוקטיבי – הרסני)
קֹונְ ֶסנְזּוס ,קונצנזוס – תמימות דעים
קֹונְ ֶס ְפ ְציָה ,קונצפציה – תפיסה ,השקפה
קֹונְ ְק ֶרטִי – ממשי ,מוחשי (ההפך :מופשט)
ָק ַט ְסטְרֹופָה – אסון ,שואה
ָקטֶגֹו ְריָה –  .1דברי התביעה ,האשמה  .2האנשים התובעים את הנאשם  .3סוג מין ,קבוצה
ְק ָלסִי (קלאסי) –  .1מעולה ,מופתי  .3מן התקופה הקלסית (של היוונים והרומאים) ְקרִיטִי  -גורלי
ְקרִי ֶטרְיֹון – אמת-מידה ,עיקרון לשיפוט
רָאלִי – מציאותי ,ממשי ,מעשי
רֵַא ְק ְציָה (ראקצייה) –  .1פעולת נגד ,תגובה  .3נסיגה
ָרדִי ָקלִי (רדיראלי) – קיצוני
ַרצְיֹונָלִי (רציונאלי) – נבון ,הגיוני ,שכלי ,תבוני
תֵאֹו ֶרטִי – עיוני
תֵאֹו ְריָה – תורה ,מערכת השערות

