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واژه نامۀ فارسی ـ انگلیسی

Millikanʼs oil- drop experiment آزمایش قطره ــ روغن میلیکان 
Permanent magnet آهنربای دائمی 
Temporary magnet آهنربای موّقت 

  Bar magnet آهنربای میله ای 
Horseshoe magnet آهنربای نعلی شکل 
 Supercunductivity ابررسانایی 
Potential difference اختالف پتانسیل 
Voltage drop افت پتانسیل 
Inductor القاگر 
Electromagnetic induction القای الکترومغناطیسی 
 Electric induction القای الکتریکی 
Magnetic induction القای مغناطیسی 
Electric potential energy انرژی پتانسیل الکتریکی 
Magnetic energy انرژی مغناطیسی 
Net charge بار خالص 
Polarized charge بار قطبیده 

  Lightning rod برق گیر 
  Angular frequency بسامد زاویه ای 
 Leyden jar بطری لیدن 

  Paramagnetism پارامغناطیس 
 Conservation of charge پایستگی بار  
Potentiometer پتانسیومتر  
 Charging پر کردن ــ شارژ )خازن(  
Cosmic ray پرتو کیهانی 
 Coil پیچه 
Corona discharge تخلیٔه هاله ای 

 Magnetic permeability تراوایی مغناطیسی 
Thermistor ترمیستور 
 Dielectric constant ثابت دی الکتریک  
Induced current جریان القایی 
 Electric Current  جریان الکتریکی
 Alternating Current )AC( جریان متناوب 
  Direct Current )DC(  جریان مستقیم
  Surface charge density چگالی سطحی بار 
 Loop حلقه 

  Magnetic domain حوزٔه مغناطیسی 
 Capacitor خازن 

 Parallel ــ plate capacitor خازن تخت  
 Discharging خالی کردن )خازن( 
Electric f ield lines خط های میدان الکتریکی 
 Magnetic f  ield lines خط های میدان مغناطیسی 
 Self ــ inductance خود ــ القاوری )خودالقایی(  
 Electric dipole دوقطبی الکتریکی 
 Magnetic dipole دوقطبی مغناطیسی 
 Diamagnetism دیامغناطیس 
Light Emitting Diode )LED( دیود نورگسیل 
 Electrostatic precipitator رسوب دهنده الکتروستاتیکی  
Rheostat رئوستا 
 Inclination angle                                                                       زاویٔه شیب
 Drift velocity سرعت سوق 
Triboelectric series سری الکتریسیتٔه مالشی)تریبوالکتریک( 
 Solenoid سیملوله 
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Magnetic f  lux شارمغناطیسی 
 Inductance ضریب القاوری )ضریب خودالقایی( 
Coeff  icient of resistivity ضریب دمایی مقاومت ویژه 
 Permitivity ضریب گذردهی 
Capacitance ظرفیت 
 Insulator عایق 
Ferromagnetism فّرومغناطیس 
 Electric breakdown فروریزش الکتریکی 
Junction rule قاعدٔه انشعاب 

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده 
Faraday’s law of electromagnetic induction
 Coulomb’s law قانون کولن  

 Lenz ’  s law قانون لنز 
 Kirchhoff   ’ s laws قانون های کیرشهف 
 Right hand rule قائده دست راست  
Magnetic inductionSouth pole قطب جنوب  
 Nor th pole قطب شمال  
Polarization قطبش  
 Faraday cage قفس فاراده 
Quark کوارک  
 Quantized کوانتیده 
Magnetic axis محور مغناطیسی  

   Series circuits مدارهای متوالی 
Parallel circuits مدارهای موازی 
 Resistor مقاومت  
Electric resistance مقاومت الکتریکی  
 Wire  ـ wound resistor  ـ مقاومت پیچه ای 
Composition resistor مقاومت ترکیبی 
 Internal resistance مقاومت درونی 
Variable resistor مقاومت متغیر 
 Equivalent resistance مقاومت معادل  
Light Dependent Resistor )LDR(   مقاومت نوری
 Resistivity مقاومت ویژه   
Electric motor موتور الکتریکی 
 Van de Graaff generator موّلد وان دو گراف 
Electric f  ield میدان الکتریکی 

  Magnetic f  ield میدان مغناطیسی 
Magnetic declination میل مغناطیسی  
 Lichenberg patterns نقش های لیچنبرگ  
 Electric force نیروی الکتریکی  
 Electro Motive Force )E.M.F.( نیروی محرکٔه الکتریکی  

 Iron core هستٔه آهنی 
Iontophoresis یون رانی  
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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 
نونگاشت،  کتاب های درسی  دربارۀ  معلمان  نظرات  دریافت  با  تا  راه اندازی شد  کتاب های درسی  اعتبارسنجی  بر خط  تعاملی  سامانه 
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.
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