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 (יוונית: מילה)] מילון; אוצר המילים של לשון; אוצרlexicon[אנגלית .......0ןֹיקוְִקסֶל
’המילים והמונחים המיוחדים לתחום מסוים, לאדם מסוים וכו

]inflationציה); אנגלית -̇  (לטינית: ב-|לנפח inzfljazcija[רוסית .....הָי0ְַצלְְפינִא
∫˙ÈÏÂÏÈÓניפוח; כלכלה Ëהגדלה מלאכותית של כמות שטרי-הכסף 

במדינה, הגורמת לעליית מחירים כללית במשק ולירידת כוח
 דיסאינפלציה‰˘ÌÚ ‰ÂÂ∫ דפלציה; Õ∫Ó ÍÙ‰‰הקנייה של המטבע; 

ציה);- ˙ (לטינית: עד|להדביק agzgljutinazcija[רוסית הָי0ְַצינִלּוטְגַא
 צימּות:Ë] התלכדות; הידבקות; כימיהagglutinationאנגלית 

התלכדות של גופיפים או תאים הנמצאים בנוזל, למשל, התלכדות
כדוריות דם אדומות המתרחשת כשסוגי דם שונים באים במגע;

 תדביק: יצירת מיליםË התאחּות של שפתי פצע; בלשנותËרפואה
על-ידי הוספת מוספיות לשורש פשוט בלי לשנותו

יזם); כתיב זהה- ˙ (שם אישי chauvinzism[צרפתית .....ְם0יזִינִבֹׁשו
באנגלית] קנאּות לאומנית או פטריוטיזם קיצוני, מלּווים בשנאה,

˘ÂÓÈ˘בבוז וברגש עליונּות כלפי בני עמים או גזעים אחרים; 

Â¯³Â�ÁÃ∫˙ÂÚÓ˘Ó· השקפה של גברים כי נשים נחותות מהן, הבאה 
לידי ביטוי ברגש עליונות של גברים כלפי נשים וביחס של זלזול
מופגן בכישוריהן ובמעמדן. על שם ניקולא שובן, חייל צרפתי

בצבא נפוליאון שנודע בנאמנותו הרבה לקיסר ולמולדת

נית)] איסור, במיוחד איסור חברתיְַגנֹ (טוtabu, taboo[אנגלית ...........אּבּו0ַט
הנובע ממסורת או ממוסכמות

] שם תורכי למשרד הממשלתי בישראל העוסקtabu[טורקית ...........0אּבּוַט
בניהול הרישומים של קניות והעברות של קרקעות, בתים,

’משכנתאות וכו

לוגיה); אנגלית- ˙ (יוונית: משמעות etimozlogija[רוסית הְָי0גֹלוֹימוִטֶא
etymologyחקר שורשי המילים והתפתחותן [

ika- (לטינית: נגד|יוונית: חיים) + רוסית antizbiotics[אנגלית יָקה0ִטֹּיוִיּבְִטנַא
יקה)] חומר המופק מחיידקים, מפטריות ומשמרים או-˙ (

שמיוצר באופן מלאכותי, המשמש תרופה למחלות זיהומיות

ציה); אנגלית-̇  (ראה קונסיגנטור לעיל konsignazcija[רוסית .הָי0ְַצְניגְִסנֹקו
consignation, consignmentר: שיטת מכירה שבה המוכרֹשגוִ] מ

או היצרן מפקיד סחורה בידי סוכן שיווק הפועל כבעליה החוקיים
של הסחורה עד למכירתה, ומשלם תמורתה לאחר המכירה

ְדָרה: כבוד;ַיטי)] ה- ˙ (לטינית: ערך dignzity[אנגלית ........יִיטְִנ0יגִּד
אצילות, מכּוּבדּות; מעמד רם
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