پیوست

واژه نامۀ فارسی ـ انگلیسی
Surface charge density

چگالی سطحی بار

Loop

حلقه
حوزۀ مغناطیسی

Magnetic domain
Capacitor

خازن

Parallel  ــplate capacitor

خازن تخت

Discharging

)خالی کردن (خازن

Electric f ield lines

خط های میدان الکتریکی

Magnetic f  ield lines

خط های میدان مغناطیسی

Self  ــinductance

)خود ــ القاوری (خودالقایی

Electric dipole

دوقطبی الکتریکی

Magnetic dipole

دوقطبی مغناطیسی

Diamagnetism

دیامغناطیس

Light Emitting Diode )LED(
Electrostatic precipitator

دیود نورگسیل
رسوب دهنده الکتروستاتیکی

Rheostat

رئوستا

Inclination angle

زاویۀ شیب

Coulomb s law

زاویۀ کولن

’

Drift velocity

Triboelectric series

سرعت سوق
)سری الکتریسیتۀ مالشی(تریبوالکتریک

Solenoid

سیملوله

Magnetic f  lux
Inductance
Coeff  icient of resistivity

شارمغناطیسی
)ضریب القاوری (ضریب خودالقایی
ضریب دمایی مقاومت ویژه

Permitivity

ضریب گذردهی

Capacitance

ظرفیت

Insulator

عایق

Ferromagnetism

ّفرومغناطیس

Electric breakdown

فروریزش الکتریکی

Junction rule

قاعدۀ انشعاب

Inductor

القاگر
قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

Faraday s law of electromagnetic induction
’

Milikanʼs oil- drop experiment

آزمایش قطره ــ روغن میلیکان

Permanent magnet

آهنربای دائمی

Temporary magnet

آهنربای موقّت

Bar magnet

آهنربای میله ای

Horseshoe magnet
Supercundctivity
Potential difference
Voltage drop
Electric potential energy

آهنربای نعلی شکل
ابررسانایی
اختالف پتانسیل
افت پتانسیل
انرژی پتانسیل الکتریکی

Magnetic energy

انرژی مغناطیسی

Polarized charge

بار قطبیده

Electromagnetic induction

القای الکترومغناطیسی

Electric induction

القای الکتریکی

Magnetic induction

القای مغناطیسی

Net charge
Lightning rod
Angular frequency
Leyden jar

بار خالص
برق گیر
بسامد زاویه ای
بطری لیدن

Paramagnetism

پارامغناطیس

Conservation of charge

پایستگی بار

Potentiometer
Charging
Cosmic ray
Coil
Corona discharge
Magnetic permeability
Thermistor
Dielectric constant

پتانسیومتر
)پر کردن ــ شارژ (خازن
پرتو کیهانی
پیچه
تخلیۀ هاله ای
تراوایی مغناطیسی
ترمیستور
ثابت دی الکتریک

Induced current

جریان القایی

Electric Current

جریان الکتریکی

Alternating Current (AC)

جریان متناوب

Direct Current )DC(

جریان مستقیم

132

Composition resistor

مقاومت ترکیبی

Coulomb’s law

Internal resistance

مقاومت درونی

Lenz ’  s law

Variable resistor

مقاومت متغیر

Kirochhoff   ’s laws

Equivalent resistance

مقاومت معادل

Right hand rule

Light Dependent Resistor )LDR(

مقاومت نوری

Magnetic inductionSouth pole

قطب جنوب

Nor th pole

قطب شمال

Resistivity
Electric motor
Van de Graaff generator

مقاومت ویژه
موتور الکتریکی

مو ّلد وان دو گراف

Polarization
Faradayʼs cage

قانون کولن
قانون لنز
قانون های کیرشهف
قائده دست راست

قطبش
قفس فاراده

Electric f  ield

میدان الکتریکی

Quark

کوارک

Magnetic f  ield

میدان مغناطیسی

Quantized

کوانتیده

Magnetic declination
Lichenberg pattern
Electric force
Electro Motive Force (E.M.F.)
Iron core
Iontophoresis
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میل مغناطیسی
نقش های لیچنبرگ
نیروی الکتریکی
نیروی محرکۀ الکتریکی
هستۀ آهنی
یون رانی

Magnetic axis

محور مغناطیسی

Series circuits

مدارهای متوالی

Parallel circuits

مدارهای موازی

Resistor
Electric resistance
Wire    ــwound resistor

مقاومت
مقاومت الکتریکی
مقاومت پیچه ای
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منابع فارسی
1ــ فیزیک دانشگاهى (جلد دوم) ،ویراست سیزدهم ،سیرز ،زیمانسکی ،یانگ و فریدمن ،ترجمه اعظم پورقاضی ،روح اله خلیلی
مؤسسه نشر علوم نوین.
بروجنی ،محمدتقی فالحی مروستی ،چاپ اول ، 1391
ٔ
2ــ مبانى فیزیک (جلد دوم) الکتریسیته و مغناطیس ،ویراست دهم ،دیوید هالیدى ،رابرت رزنیک و یرل واکر ،ترجمه محمد
رضا خوش بین خوش نظر ،چاپ اول  ،1393انتشارات نیاز دانش.
3ــ مجموعه سه جلدی دانشنامه فیزیک ،جان ریگدن و دیگران ،ویراسته محمد ابراهیم ابوکاظمی  ،1381-1387 ،مرکز
تحصیالت تکمیلی زنجان و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
4ــ فیزیک مفهومی ،ویراست دهم ،پل جی هیوئیت ،ترجمه منیژه رهبر ،چاپ ّاول ، 1388 ،انتشارات فاطمی.
5ــ نمایش هیجان انگیز فیزیک ،ویراست دوم ،یرل واکر ،ترجمه محمدرضا خوش بین خوش نظر و رسول جعفری نژاد ،چاپ
اول ،1391انتشارات آراکس.
6ــ اصول فیزیک (جلد دوم) ،هانس اوهانیان ،ترجمه بهرام معلمی و جهانشاه میرزابیگی ،چاپ اول ،1383 ،مرکز نشر
دانشگاهی.
ترجمه لطیف کاشیگر ،چاپ ّاول ،1367 ،نشر روز.
  7ــ فیزیک (جلد دوم) ،مارچلو آلونسو و ادوارد جی .فین.
ٔ
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی
ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه
سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت،
کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند،
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش
مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
کتاب فیزیک  2ـ کد 111209
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

استان محل خدمت

نام و نام خانوادگی

1

لیال لطفی

مرکزي

26

علی اکبر خلیلی

آذربايجان غربي

2

امید علی خلیل مقدم

چهارمحال وبختياري

27

نجمه رضوان نژاد

کرمان

3

هایده فرهی

سمنان

28

فرشته شاهوردی

چهارمحال وبختياري

4

سیمین فتحی

شهرستان های تهران

29

عباس فرجی

يزد

5

معصومه ضیا بری

سمنان

30

مدیحه نامور

خراسان شمالي

6

سیده فاطمه کمالی کارساالری

مازندران

31

اسداهلل رفیعی

آذربايجان شرقي

7

فتح اله دویرانی

زنجان

32

فاطمه نصرت

اصفهان

8

مجید عتیقی

خراسان رضوی

33

ناصر غالمی

مرکزي

9

فاطمه اوصانلو

زنجان

34

فاطمه سادات کریمی دیوکالئی

قم

10

مصطفی خسروی

فارس

35

زهرا عزتی

آذربايجان غربي

11

ملیحه مذنبی

هرمزگان

36

محمد تقی غالمی

ايالم

12

احمد کمالیان فر

فارس

37

عمید عقیلی نژاد

گلستان

13

سید جواد شاکری

خراسان شمالي

38

مرضیه قدرتی

همدان

14

مریم تفنگ ساز رحیمی

قزوين

39

حمید رضا نوری

خراسان جنوبي

15

صدیقه سیروسی

خراسان جنوبي

40

سیده زهره دودمانی

گيالن

16

بهاره فخرائی

کردستان

41

اسماعیل مطیع

قم

17

لیال روحی

شهرستان های تهران

42

مجید سعدآبادی

خراسان رضوی

18

عبدالواحد خالدی

کردستان

43

طیبه شفیعی

بوشهر

19

مهسا جلیلی

شهرتهران

44

غیاض سلیمانی

خوزستان

20

محمد رضا شفیعی

کرمان

45

علی حسن بهامین پیلی

کهگيلويه وبويراحمد

21

مهسا حبيب الهي

شهرتهران

46

مجید راسخ

گيالن

22

محمد شفیع مرادی

همدان

47

زریر زمانی

کهگيلويه وبويراحمد

23

سعيده طاهري فر

ايالم

48

محمد رضا عباسی

کرمانشاه

24

الهام حیدری

خوزستان

49

شیرین تلمه

کرمانشاه

25

خشایار بازیاری

بوشهر

