מונחון
עברי-רוסי-אנגלי

בפיסיקה
לביתהספרהעל-יסודי
-tpyCCKO.-.AHrnHRCKMRזאק8א

CnOBAP6

%אא10אאנאס)
TEPMMHOB
ושתסאש CPERHERאתח

'
פ

משרדהחינוך והתרבות
המינהלהפדגוגי
האגףלתכניתלימודים

4

rT

המרכזהישראלי להוראתהמדעים
ע"ש עפוס דה-שקט
האוניברסיטההעברית,ירושלים

אסוףומיוןהמונחים :רחלברדה
ייעוץמדעי:פרופ'לינהבן-דור,האוניברסיטההעברית,ירושלים
ד"ריגאלגלילי,האוניברסיטההעברית,ירושלים
תרגום:ויקטוריהליבין,האוניברסיטה הפתוחה
הכנתהסדרוביצועגרפי:
סימנידפוס  -באמצעותמטח ,המרכזלטכנולוגיהחינוכית

ם כלהזכויות שמורות
ירושלים ,התשנ'צ

פונ

ונ

4

f

4

ץי

11

11

594ן
ן

4
- 4

.
Sdk

ש

4
4
t

w

א
acoustic ק]ק6
aberration
apherical aberration

aKycT~qecKaR Tpy~a

a6eppa4~e

c*epH~eCKaR a~eppa4תה

accumulation
(ofenergy)
vapors

א8תחסא8""6 )3"6(""]ק
]שקשח

אנוב

!ה4טוך
אברציה כדורית

)לטגך?!ה
שוירה(י
מדים

שויר

8]ן

B03nyx

ohmmeter
optics
geometrical optics
physical Optics
fibre0ק1,03

OMMeTp

התנגדות- מד,אומטר

onTeKa
]60א6"אקז60ח8" onrw~a
"ש3חא60א8 הonTMKa

אופטיקהגאימירית

characteristic

horizon
horizontal
light
unpolarized light

CTeKnOBOnOKOH~aR

אזחסKa
%8זאפק6אק3יסןע4"ה,
npHcyulHG
r0pw30HT

]0הק30"הוש"שתפז
0867

א6הקחתסח3088קוש"א
0867

diffused light

פק006"שאא1 קCBeT

scattered light

הק"תסח3088" הושא0867

polarized light
611קו1י081 polarized

אתתבnTM~qecl:KM

partially polarized

HaCTMHHO

1י9ה1

1'9ה1

עי

"ק"תסח3088 הושאא0867

הקתתסח3088" הושא0867

אופטיקה

איפטיההפיסיקלית
אופטיקתסיבים
!גי91א

איפק
איפקי

אור
אי
מקוטב-ר לא
ר מפזר
אי
אור מקוטב

איר מקוטבאלייטית
איר מקוטב חלקית

שומהוטבלינארית
linearly polarized
light
circularly polarized
light
luminosity, brightness
relative luminosity

""ת6הה0

הקהתסח308) הו"ההפ867
086 י0 KpyrOBOa

הקתתסח3ה"פ6ח

RpKOCTb, CBeT~MOCTb

0הז00זה6ה"ת8 תcBeT~

אור מקוטב לינארית

אור מקוטב מץ?לית
אוריות
אוריותיחסית

MOCTb

CBeT~MOCTb

lenght

nnwHa

851וחוסחסו0 longitude

50ההעסהסקז60חפא

nonroTa
geographic longitude

reOrpa$HqeCKaR
זסןתסם8

geodetic longitude
wavekength
קסיק6 ו16ח91ה
estimation

reOie3H~eCKaR nonroTa

Uranus
time zone, time ט611
time zone, time belt
azimuth
percent

uniform
atom
sealed
חסחheat 1085
evaporation
isotope

nnMHa BOfiHbl
C06cTBeHHaR אהתם8

oue~Ka
YpaH
ף80080)תסח ח

qacoBoG no~c
a3MMyT

npoue~T
onHoponHblR
aTOM

ן0אק6הז3קה085"הי"ה,
ה30קהת088הו"הא
ה6TennoBble noTep~
HCnapeH~e
~3oTOn

אודך
ף
אור אסטרונומי

אורףגאוגרפי
אורףגאוד?י
אורךנל
מי4?אורך

אומדן
אורנוס
טזור זמן

טזור ש?ה
אזימוט
אחוז

אחיד

אטים

אטום

-אי

איבוד חום

אידוי

איזיטופ

שעטייינמיקה
isotropic
balance, equilibrium
qualitative (analysis)

ה30אחסקז6"ו
paeHOBeC~e
KaqecTBeH~blR aHanM3

verification
modulation
)ק.הו.( חק856
modulation
),..הא.(amplitude
modulation
)י.הא.(frequency

npOBepKa

"הההתת(עס

נה83088סא ח4("ההאת

aMnn~TynHaR
סא4(תההתת
qaCTOTHaR

טטסחו181]חס

ה"התת?מסא

modulator

MO~ynsTop

וקטק,

3paqoK

exit pelpil
entranse pilpil
achromatic

BxonHoR 3paqoK
8%ק0"8ה"ז60ק"א,

BblxonHoR 3paqoK

HeeTpanb~blG

bundle of ן8?8
lightbeam

nyq, nyqOK nyqeR
0867080ח(ת ה
(nyqOK הית6(ה

electron beam
 חסןbeam
ellipsoid

3ת6האסקזא6 הוnyqOK
אסח?ח
~oHHblR
3חאחת0אס4

ellipsoid 01

3חאתת0הס4 8ק8146תאא

, m a e b

revolution
diagonal
elastic
electrode
electrodynamics

"HaroHanbHblR
3nacTMqHblR

3~eKTpo"
3neKTponhHaMHKa

"יזיטריפי
איזון

טיכותי

)ליזה איכותית4(ט
אימות

נוז9"

אפנון מופע

נוז מלרעת9"
דר9 נת9"

ז49ט

אישין

אישון הזציאה
אישון הכניסה
אכרומטי
אלומה
טלומת אור

ים4טלומתאלקטרי
טלימתיונים

אליפסיאיד

יבוב9סיייד4?לי

י71ס9טל

טטללי
יידה
יר
יי
ק

t)'DA

מרודיבבוי!יה%אל

deflecting electrode
hydrogen electrode
electrochmistry
electrolysis
electrolyte
electromagnet
electr]חוס89ה61ן5חו
electrometer

electron
conduction electron

OTKnoHReu$~R 3ת6מסקזא
BonoponHblR 3ת6מסקזא
3neKTpoxHM~R
SneKTpon~3

ד,(א)מק1*
ייקקיה
טלקירידת(לדס)מי!ה
אלקירודתמי?ז
טלק?רויימ!ה

אלקיריליזה
טלק?רוליט

3ת6ז"תסקזא
3ת6אסקזא8]""ז
3ת6עסקזאlarHeTH3"
sneKTpoMeTp
3neKTpo~

טלק?ריס?גיידת

3ת6 אסקזאnpOBOn~MO-

אלקטרין הולקה

CTM

טלקירימיגט
אלקירימ?ר
אלקירון

npOBOnMMOCTM

freeelectron
secondary electron
bound electron
הוו]ק8 צןelectron
electronics
electrostatics
electroscope
reservolr )ה01, (טוסס
10 estimate
amorphous
amplitude
amlק6]חוleter
anode
entropy
8חסוח
vertical
energy

ceo6onHbta תפ6אסקזא
BTOpM~HblR 3ת6אסקזא

ce~saHHblG 3ת6אסקזא
nepBHq~blR 3neKTpoH

3ת6""אסקזא8
3neKTpocTaThKa
3neKTpocKOn
TepMOCTaT
oUeH~BaTb
8הושאה)קסא
aMnnMTyRa
8חא6ק
ק
"6ז
8מסא
9HTponMR

8אס"א
BepTwKanb~blG

SHeprwR

אלקקרטחיפשי

טלק?רתמייי

אלקטרון קשור

טלק?ריז ראשוני

אלקירוניהה

טלק?רוקח~י'קה
טלקטרוסקופ
אמבט חום

טמד

אמורפי
)אמפליטידה (משועת
זרם-מד,רמטר9?ט
טנודה

!ה9שו?רו
טניון
טנכי
טנרג!ה

.פ
6185110 energy
ק016ח1181 energy

קעקחץ8 א3א6חהיק
זסח6ההא8 תפאשת3Heprw"

energy
"1ח6110
surface energy
gravitational

3א6חהיק
noBepx~ocTHa" 3Hepr~"

energy
radiant energy
binding energy
astigmatism
10 0011601

%אה6ההז60%8ח

קי88זה8אפאאסחה
3
א6חהיק
~HeprMR

M3~yqeHMR

3א6ק, תהCB83W
aCT~rMaTM3M
co6~paTb, HaKa~nMBaTb

aphelion
apogee
channel
equinox, equinoctial

a*en~R

climate
ecliptic
random

KnMMaT
3%הזחהת%8

חוסק1

anoreR
KaHan
ק88"0ת6א0הפז6

0העת8הו"אה

טנרג!ה שלקעית
זלית4שנרג!הפוטן
טית2שנרג!הקי

אנרגית (שטח)*גים

ס הכובד
יתכי4ר2ט

ה2ך?יתקרי2ש
אנרגית קשר
אסטיגמטיות

טסף

אפהליון
טפוגאון
שייק
 ?רוץ,
אקוינוקס
)ן אורךיוס?לזלה
(ש?יי

"קלים

שקלייייק
"ק?"י

ב
)"בבואה (ראה נם "דמות
כה.בבואה הפו

image
1

ה30קפ8א6הא6

inverted image

nepeBep~yToe
M306paweH~e

sharp image

0עאסש0קה088אא06
M306paweHHe
npRMOe ה306ק8א6הא6

חדה
.- בבואה
בבואה ישרה

אהאא06 ה30קפ8א6הה6
pacnnblBqaTOe
ה30קפ8א6הא8

בבואה מדומה
בבואה מטושטשת

erect image
straight image
virtual image
blurred image
real image
mirror image,
reversed image
checking
brightness
screw
piston) plunger
(air) bubble
חןserles
(series connected)
insulation
depolarization
demagnetization
(nuclear) fission

ReRCTBHTenb~Oe ה30קפla~(eHHe
3epKanbHOe

~3o6pa"(eHHe
npoBepKa
RpKOCTb
BMHT

שקסח6"א
ny~blp&K )803אעמ8(

(coen~HeHHe)
nocnenoBaTenb~Oe
~3OnRUMH

ק חו8,81161

מ6הקתתסח38תהה
fieMarH~THSaUHR
(RnepHblR) pacna"
8600ק6ההה, nornoaeH~e
)006אחמ6הא6(

(parallel connection)
barometer

napannenbHOe
6apoMeTp

absorption

ך

שית
. בבואה
.מ
.מ
בבואתראי-

?דיהה

?ףירית

בורג
בוכנה
)בועת(אויר
)(?)טור(סיבור ?טור

בידוד
ביטול הקיטוב

ביטול מגנוט
)י4ביקוע(גרעי

לליסה

יל(סיבור4)סק4(

)סקייל4
רוסער4

ד0

ג
גבול

]]]וח1

npefien

crystal
birefringent

מ80קחסאה6וסוהתאסת4"גביש בקל שבירה כפולה ה

0?ן5181

independent values

גביש

הקא0ז8תת

KpMCTan

ה6388ה0אה6ו6

nepeMeHHble (BenHq~Hbl)

dependent values

388"0""6]6
ק6א6אא5,6 (Ben~qHHbl)

hue
height
pitch
magnitude
apparent magnitude
factor, coefficient
quality factor )(ם
celestlal body
fovea centralis

grey body
vitreous יסח]טה,
vitreous body
rigid body

4867080 הOTTeHOK, TOH
8610ס78
86]00ז8 TOHa

86א""את8
BMfIHMaR 86"ה"הת8
א03)אל"ל4"6זא,

nOKa3aTe~b, )קסזאפן
no6poTHOCTb (KOHTypa)
He6ec~oe ז6סת
UeHTpanb~a" HMKa
(genTOrO n~THa)
cepoe ז6סת
0ז6תא08המח06 ז6סת

black body

TB~pnOe ז6סת
)8מ00אזסות0( "קסף06 ז6סת

985

ק83

ideal 985
electron פ88

ןן

"מ68ת6"6]ה

גדליםבלתיתלוזים

?דליםתלויים
גון
גובה

גיבה הצליל
גודל

)גודל נדמה (נראה

גורם

גורם האיכות
גורםשמימי
גומהמריזית
גוף אפור
גוףזגוגי
גוף שחור

גז
ק83

3neKTpoH~blR ]83

אידאליTA

יטלקירונים
ג

ש,אט-מדו
diatomic gas
monatomic gas
dilute gas
polyatomic gas
real gas
shearing
wave
modulated wave
ק18ח6 wave
rectangular wave
sinusoidal wave
flywheel
pulley

אטימי-נזדו

ן83

"ByxaToMHblG
ofiHoaToMHblR ק83

אטומי-נז חד

pa3pexeH~blR ק83

"HoroaToMHblG

ק83

peanbHblG ]83
c~BMr, 49"קסנה8ח"הcnB~ra

80"ת8

"onYn~PoBaHHa"

BOnHbI

medium waves

cpenHHe )3- (אBOnHbI

short waves

KOpoTKMe )3- (עBOnHbI

galaxy
flexible, elastic
nucleus, kernel
atomic nucleus

ranaKTMKa

K

bridge
Wheatstonr
M
T
brCidge O

גלגלתנויה

MaXOBMK

nn~HHble )3- (עBOnHbI

drag (resistance)

גלמלבני
נלסוינוסואידי

אחקח0תסיץ6א6הו
~Mnynbc
0""ץ00מא8"שת8 ת80"ת8

10 פהwaves

M

Y~TCTOHa

נל?לת

נלונומטר
נלימיקרו
גלים
נלים אלקטרומגגטזים

r~6KMR
H~pO, cep~4eeMHa
aToMHOe
"סקת
00הזסקח8ת6"ה6 )0תה8 0.( Cpefibl
MOCT~K

נל

נלמישורי

סתח0א8 ח80את8

galvanometer
microwaves
MMKpoBOnHbl
BOnHbI
waves
electromagnetic waves 3ת6קזא0"8ישאזה"ן6

?זירה

ול מאופנן

80"ת8

6אסת
ranbBaHOMeTp

נז מלוש
אטומי- רבTA
יואלי
נ

נלים ארוכים
נליםבינוניים
גלים קצרים
גלקע!ה

גמיש
גרעין

נרעיז סשטום

)?רר (כוח גרר

?יר

ושרייטסטון
12

ד
pulse
וט-,dudipole
dualism
repulsion
compressible
dielectric
diamagnetic
diode
accuracy
twilight
חוו89עיפחו
חעט8וחו05
umage
decay
walls
degree offreedom
south
distanse,
16ח91 חof path
optical path

nynbc
ת88-, nBY-

תסחהת6
ץם8הת3א
0האתפזז88הה0

c~wMaeMblR

"ם3ת6א"קזא

"ם8"8]"6""ז

תמהם

TOqHOCTb

CyMepK~
Boo6pawaeMblG
nMHaMMKa
ה306אפק6הא0

pacnan
CTeHKM

CTeneHb 08060ת6י

נסו
זעח6, "זעח שאהתך

onT~qecKwR nyTb

 פולס,דופק
-דו
קוטב-דו
דואליות
דחיה

דחיסה

)דיאלקטרי(חיסר

דיאמגגעי

דיידה
דיוק

 דמדומי חמה,דמדומים

דמיוני

דיגמיהה

)"דמות (ראה "לבואה

דעי~ה

דפנית

דרגת חויפש

דרים
דרף

דדךאיפטית

ף

8ש

ון,חוחוט81חסו
elongation
earthing, grounding
reactance
inductive reactance

ocBeUIeH~e
ynn~HeHHe
3a3eMneH~e
peaKTHBHOe
COnpOTHBne~He
HHRYKTHBHOe

00"זסקח8ת6"א6

capacitive reactance

eMKOCTHOe

00"זסקח8ת6"א6
ץ0"ת6"א6 (cMrHana)

amplification
8וטפח8חן ו8וזוחפ081תוץ חסו0806 yBenMqeHHe
"את6"ה06 yBenMqeHMe
linear magnification
3%0
echo
mutual
B3aMMHbIR
(connecting) terminal KOHTaKT
ebonite ז
a6oH~T
קח08אהמס00שז
conduction
ז6קחסתח080"מ00שז
thermal conduction

פסהוסח6ח60ט5

phase shift

היש,

rOMOreHIא

04"0אמסק6הי
cfiBMr נה סח836,

pa3HOCTb (ה83

reflection

specular reflection
diffuse reflection
internal reflection

oTpaweH~e (nyqa,
80('שאת
3epKanbHOe oTpawe~he
ענהש"מ3א06 oTpaweH~e
B~yTpeHHee oTpaweH~e

 תאורה,הארה

סטך?ה
סמ?קה

ליגב

סיגבמשרטי
סיגבקיבולי
 הגבר,הגברה

מערדלהז?יתית
מגללה קוית
הד

הדדי

סרק

הזבנית

הולכה
הולכת חום

הומוגני
)קןזת מופע(פזה

,סמז?ה (שלהרן

שי

)גל
ממזקה מסודרת
מחזרה מפוזרת

למזקהפנימית

14

קושק
10181 internal

reflection
slipping, sliding
eleitrostatic
deflection
magnetic deflection

heterogeneous
melting, fusion
nuclear fusion
helium .
dissolving
convertion, change
change 01 units

"תסח06 BHyTpeHHee
0אפקז0"א0
cKOnbWeH~e
3ת6סקזא0ז8ף"ז60"06
oTKnOHeHHe )אהעח8(
MarHHTHOe oTKnOHeHHe

ז6אק0"ם6אק6 היCH~Te3
ן6ה"ת
ק80ז80ק6"א0

npeo6pa3oBaHHe, 3aMe~a
38"6"8 efIHHHU

י

היתוף
היתוץגרעיני
הליום
סמסה
קמרה ן

,

המרתיחידןות
nyDO

0867080א

אסזסח

8%0אם8 תMO~HOCTb
BblXO~HaH MOWHOCTh

activeויסק6י

aKTMBHaa MOaHOCTb

radiant 11ט%

MOaHOCTb M3nyqeHMR

15

י48ס?רי

אסא86תאהא
MOaHOCTb

transmission
displacement

מ?!ה מגנטית

)ס?מה (של]מק?ן

power
luminoux 1טן%

radiant power
adaptation

ן

"3א6ק6ת"א

oTKnOHeH~e nyqa

input ועסק6ו

סמלהה ו

הטיה אלקטרוסעטית

(nyqKa)
א6"מס0ק0"ם6'חן
reTepore~Nblfi
nnaBneHWe, cnnaBne~He

deviation,
deflection (of ן8(ע
convection

0ט1טק1 power

ממד?ה פנימית מלאה

"קח0ח0006ת6"ה6,
ananTaUMR
npoxowfieH~e (HaCTMU)
ח6ק6"6]ה6אא6

ק9סק

סיטקאירי
)יקה4בוח (כ9 ק5?ס
)ס?"ק מו?א(יצייה

ק?יקיעילן

ף4סימק קרי

מ?מ?לית

,

העברה

ס?מק

ק?שקמלשל
electric displacment

3neKTp~qeCKa"
~HnyK
4חה, 3neKTp~qeCKOe

translation
(energy) loss(es)
resolution
difference
phase difference
potential difference
phase difference
ק019ח1181 difference
phase difference
accumulation oferrors
ignition
decrease) reduction
revolution
induction
electromagnetic
induction

electrostatic

rpaHCnRUMR
ק83אסת6הא6 א8

cocTaenRFOUl~e
pa3HOCTb, pa3H~Ua

ש83

pa3HOCTb nOTeHUHanOS
pa3HOCTb ש83

pa3HOCTb

מוקה
 אגך?!הa17DDn
הפרדה לרכיבים

(שי

nOTep~

pa3HOCTb

מומק משמלי

"OTeHU~anOB

pa3wocTb ש83
השס0ס%
~aKOnneHHe

38קהא8הא9

הפרש

הפרש מופעים
,י

הפרש פוטנצילים
הפרש פזות
.,
י
הפרש פוטנציאלים
הפרשפזית

הצטברות השגיאות
הצתה

מק?גה

או6ה6ש6הה6

BpauleH~e, o6pa4eHHe

מהסה

השראה
..,.

~HQyK4HH

3ת6%קז0"8אזהאק8ח
MHnyKUMH

3neKTpocTaTHqeCKa"

משרלהטלקירומוגיית
משרטה אלקטרוסטטית

induction

חההאץ"אה

mutual induction

B3aMMHaH MH~yKUMH
CaMOMHfiyKUMR

השראה עצמית

)](

השראות

5611-induction

inductance
reflection
interference

~HnyKTMBHOCTb
803הא%ה086הא6
ה300ק8א6תהה

)אפקזס הקח0(ההה
זאה6נהק6ק6"4תה

דית.ד.ה
השראה י
.., .

משתקפות (של גוף
)ובבואה
התאבכות
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התנגשיתפלסטית(דלהיייישה)
התאבכות בונה
התאבכות סותרת
(הורסת)
התאדות
ונתאמה (אקומודציה)
התארכות
התכוצות
התלכדות
התמדה
.., .
התנגדות
התנגדות אומים
התנגדות זרימה

התנגדות חשמלית
התנגדות מגע

התנגדות סגולית
התנגדות שקולה
התנגשות

התנגשות אלסטית
ה לחלוטין)
(ימיש
התנגשות פלסטית
(בלתי גמישה)

חה"א6ק6שק6ז"ה
"ann~TMBHa
חה"א6ק)"6ק0זהה
fieCTpyKTHBHaR
6הא6ק8ח0ה

חה"8מסאס8%%

6הא88הוחזם 6הא6אהתמי
coKpaae~He,
6הא46ן6א08ם 6,הא6מפח008

תה"ק6אה
0חא6ת8חזסקח00
6הא6ת8הזסקח"60%06 00האא0
60%06חהא8אהמסק83
6,הא6ת8הזסקח00
60%06ףהא8אהמסקגהק
6הה6ת8הזסקח0ם

constructive
interference
destructive
interierence
evaporation
accomodation
elongation
shrinkage, contraction
coincidence
inrtia
resistance
ohmic resistance
flow resistance

60%06ההקז6%ת3

electrical resistance

6הה6ת8הזסקח00
KOHTaKTHOe

contact resistance

)(nepexo~HOe
6הא6ת8הזסקחסם
ynenbHOe
6הא6ת8הזסקח00
00הזה0ת88ה3%8
9הא6ת8הזסקח00

Ynap

cTonKHOBEHMe,

06 cTonKHOBeHMe,קעקחע

resistivity,
specific resistance

equivalent resistance
חסו5ו,ןסimpact, 0
חסוelastic 001115

ynpyrMR Ynap

~eynpyroe
6,הא086א%תסז0

חסו5וו0185110 001ח1

Heynpyr~R Ynap
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התפלמת
distribution
charge distribution
disintegration, decay
electrolytic
dissociation
electric discharge
corona (discharge)
expansion (og gaz)
propagation
(ofwaves)
propagation

1י9ה1propagation
shortening

pacnpeneneH~e
ק80קח6ת6ת6"ה6 3apa~a
pa3noweHMe, pacna"

3ת6""זהתסקזא60א8ח

"MCCOUMaUMH
3ת6"ף"קז60"" הpa3pH"
KOpoHHblR pa3pR"
ק80קח00קז8א6אא6 (ra3a)

pacnpocTpaHeH~e,
חסקח8ו8) חהה80(את
תסקח8אה6"ה6 Bnepe",

pacnpocTpaHe~He
pacnpocTpaHe~We 08678
YKOpaqhBaH~e

התפלגות
התפלגותהמטין

 דעיקה,התפרקית

התפרקותאיקירוליטית

ממשרקותמיטלית
התפרקות עטרה
)התפשטות(גז

)ממתעטית(ילים
התקדמות

התקדמותהאיר

התקצרות

ד8

אז
voltmeter
wattr-leter
regulation
vector

"

BOnbTMeTp
BaTTMeTp
ק6קהתען088הה6
BeKTOp
%ההזהק60%הה

critical 8פח10
ang(e of reflection
8פח10 01 lead

תסוי
קזס תסוע8א6""ה

angle of incidence
angle of 189

תתססייי3ana3~blBaHMR
ץ

 תסקעOnepeaeH~R
)ח0 )ה830(
na~eHHR
)ח0 ש836(

polarizing angle,
Brewster 8ח910
8פח16 of refraction
contact angle
fluid
contamination,
pollution
magnifying glass,
magnifier
time
zone time
Greenwich mean
time
sidereal time,
sidereal nhour
absolute time

ד9

מתח-דולטמטה מד

וי??ר
ויסות

וקטור

)ז?ית ?בולית (קריטית
זוית ההחזרה
זוית ההקדם

ז?יווסיוי?ה

 תסקע6pncTepa

זוית סקיטוב

קח תסקץ6תאסת6חהה

זוית סש?י?ה

%ק8680ג
יתסקי
 תסוץCMaqMBaHMH
JKWQKOCTb

38חקן3ה6"ה6
yBenMq~TenbHOe cTeKnO

BpeMR
noRC~Oe BpeMR
0ק0הם00 ההקק8הה0%06
BpeMR
3Be3~HOe a6conhoTHOe
BpeMa
a6conhoTHOe BpeMR

ז?ית מ?ע

זירם

זיהום
זכוכית מגדלת

IOT

זמז"זורי

זמז?ריויץ' סקמ?צע

זמז כוכבים
זמז מ?חלט

1&,rספציתקיים
זמזממציתהחיים

זמן מקומי
IGTעיפי
זניח
זנית
?רגזנות ,פ~ספ~רס~טיות
זרימה
זרימה אחידה (הומוגנית)

זריטהלמינרית
(מסודרת)

זרימה מ?רבולית

(טורבוליטית)

זרימת אלקטרונים
זרימתיונים
זרם

זרםאלקטריגים

זרםהיתק

?רםחילופים
זרם חשמלי
זרםינון
יזירם.י.שר
זרם מפגר

זרם מקדים

זרם סף
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8עפח80קיתסח BpeMR
"MeCT~Oe Bpew
co6cTBeHHOe BpeMR
ה]שעחא6קמ6א6קח

"הוו8]1-1ח
]0081 time

timeי6קסיק

negligible
zenith
זהא36
חהה"6ה60קסל)00ה)
phosphorescence
flow
, TeqeHHeאסזסח
06 Teqe~heהם0ק"0עuniform (homogeneous) 0
flow
flowי8חוחו18
06 TeqeHHeאק8ההע8ת
Typ6yneHTHOe TeqeH~e
6 3neKTpO~OBהה6ף6ז
08הסה 6הה6ף6ז

אסז
 SneKTpoHOBאסז
 CMeUJeH~Rאסז

nepe~eHHbla TOK
אסז ההא60ההקדא6ת3
אסז

~oHM3aUMoHHblG
nocToRHHblR TOK
אסז הה4וסו]88שע83ח38
אסז ההש8]0א6ק6ח0
אסז ההא60ההזחקא

 flowחסו

current
electron current
displacement current
alternating current
electriccurrent
 currentחסו281וחסו
direct current
lagging current
leading current
threshold current

ח
wave packet
sharp

BonHoBoG naKeT
ocTphlR, qiTKMR

חבילתגלים

0ח6-dimensional

"מס0"0הושאק
ה""סקח86"00שז

לסדי-סד
סדירות

permeability

1008יתעסקי

OnTHqeCKaR 0תא8

heat

מתחרז

ח681 offusion
00טטחו51 חסוheat
1816ח1 heat

ז9זסתח8 תח88ת6תהא
ז6זסתח8 CrOpaHMH
CKpblTaR ז9זסתח8

heat ofvaporization

ז6זסתח8 npeo6pa3osa-

פחוו]סשיsubstance

pa~oqee ז6סת

))ה83080]0 nepexo~a)

upper טחטסט

10וע9טחטסט ו
law Of universal

gravitation
(electron) ה016
tropic of Capricorn
tropic ofCancer
וט81
electric wire
wave 1]חס1
connection
starcjnnection
ט6118 connection
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"תה

BepxHRR rpaHb
HMIHHH rpaHb
3aKOH 806קסאקאא0
TRrOTeN~R

סח) מאקו"ם0שס"ן6ו"א0
 אaneKTpo~y)

 ""חסקזKo~epora
ק א"חסקז8א8
np~6opa
~Kana

3ת6"הקזא60 האאnpoeo"
80את080ה

)קה0"ז

006"אמ6אא6

coene~eHee 3893הסמ
COe""HeHHeTpeyronbHHKOM

חד

חוזק העדשה
חום
חום היתוף
חום בעירה
חום ומוס
חום רתיחה

מומרסעיבד
מוסםעליון

חוסם תחתון
חוק הכבידה

חיר
חוגהגדי

חוג הסרטן
חוגה
חוט חשמל
סזית הגל

חיבור
חיבור בכוכב
מיבור במשולש

"היו
prediction
screen
1וי01חסו
rollingfriction
sliding friction
518110 1וי01חסו

kinetic friction
external
electrification
permeability offree
space
סם5] חוח5ק856

קח6ח0א838הה6
3KpaH

Tpe~He
TpeH~e KaqeHHR
קז6הה6 תסאם6א6תהה
TpeH~e חסאסח,
cTaT~qecKOe קז6הא6
קז6אא6 CKOnbXeH~R,
ההא6ההז6חם06 קז6אא6
BHeeHee
3ת6%הקז38חהה
npoH~UaeMOCTb

BaKyyMa
KOCM~qeCKOe

npocTpaHCTBO

cavity, hollow

nOnOCTb,

nycToe npocTpaHCTBQ
particle
charged particle
5חט
nitrogen
hemisphere
extraordinary

magnetic hysteresis

electricity

qaCTMIה8

38אהק6 הפההqacT~ua

Con~ue

חיזוי
מיץ
תיכוף

חיכוףגלילה

חיכוף החלקה

מיכוף סטטי

חיכוףקינטי
חיצוני

תשמיל

)מלמלות (פרמאביליות
הריק

)מלל(קיסמי
)חלל(ריק

מלקיק
מלקיק ?עץ

)קמה (שמש

מוקז

8307

nonyc*epa

חצי כדור
-

0ם066הוחאה,

8וש%0 הההותג38 paMK~
א8הן הוחהזההק0ז6ק63םה
3ת6חהקזא00ז80

ך

חריג

)(היפרזה

סעי

מגנטי
חשמל
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ט
immersed
antinode
half (quarter)-wave
(retardation) ]ק810

Newton rings
range
missile, rocket

norpyxeH~blR
nyqHOCTb

nnacTMHKa 8 תסח
(~eTBepTb)-

"
n~Hbl
KOnbUa

80"ת6י

HbnTOHa

טילת

וניעותוייטוז

טית

fianbHOCTb, המ8ח830א,
06ת8ם76

טיל
טיסה

paKeTa

קמים

יתחמא

ייוחו0יtelescope

reflecting 1010300ק0,

3epKanbHblG TenecKOn

refracting telescope
absolute temperature

nHH3oBblG TeneCKOn
a6conhoTHa" ז6חע6ק8קעז8

tensor
error
error0
,observation
chargini
field-effect transietor

טבול
)טבור (קמר
חצי (רבע)ול

Te~30p

o~M6Ka

o~w6Ka Ha6nwfie~w"

3ap""Ka
TpaH3MCTOp  םynpaB~e-

"התסח,

טלסקופ מראות

טלסקופ עדשות
טמפרטורה מוחלטת
סנסור
טעות
טעותצפיה

טעיוה

טרוזיסטיר שדה

~HeM
KaHanbHblR
TPMOn

bypolar transistor

QeyxnonwcHbtG
אפקז3ה0קסז,

קיקבי-טדנזיסטוררז

הקא0ז8ההתת6מסהמ קהאם

monopolar transistor

o~HononncHblG
קז8א3"קסזם

junction transistor

KoHTaKTHblG

(nnocKocTHoR)TpaH3MCTOp
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קוטבי-טרוזיסטור חד
nDSD

קי?זי?טור
)(צומת

]חס

אסה

electron gun
units )01 measurement) 6האאהמ8 )ה3א6ק6(חהא
relation
OTHO~eHHe
general relativity
ס0ש8" TeOpHR
special relativity

ionization
truesolarday
true50]8יday,
mean day
sidereal day
efficiency
universe
ע00ח

ex nihilo

0אז00זא6סאשח0אז
0ח6הה8אשת8 חTeOp~"

יין

יורה אלקטר~נים
)!חידות (מדידה

ימס

!ססותוללית

יססות פרטית

0אז00זה6א"ת0הזם
האסה38ההה
conHeqHble

מת ססהטמימית9י

cpe~HHe 00את6"]שא6

!ממת חמהימוצעת

"]"אאהזם6
CYTKM

CYTKM
3Be3fi~ble CYTKM

3ה)ש6הזא8א00ז6
806ת6אא8ח

אעת8
""3 H~qerO

ן1!נ

יקמתכיכבים

!עילות
!קום
!רח

ושמאין
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כ
gravitation
electric cable
sphere, ball, globe
Earth

rpae~TaUaR
aneKTpwqecK~R Ka~enb
c~epa, rno~yc
36תתא, 3e~HoR

10,08

0תה8

electromotive

3ת6"קז0ם9ןעאה489 c~na

10]06 )6.חו.1.(

thermal

~ap

ז6אק03ת6%מסקז8עאח-

ulaR

electromotive 10,06
buoyancy

0תה8

reaction 10,06
resisting force
exterval force
magnetomotive 10,00

c~na peaKU~"
c~na

06ח1,8י10,06
conservative 10,06
centrifugal 10,06
centripetal force
00ן10115 force

BblTa~KMBaWaaN
)ח0ם%6פאא9( c~na

~HepuHH

CMna 00הזסקח9ת6האא
9ה6 תההש0תה8
ע8עסזאאן9שעאא89 cwna
ה6קזה8ת5ה8 ת0תה8

KOHCepBaT~BHa" cMna
ה6קזה066הא89 c~na
ה6קזה0קזם0זהא6א"ת89

cwna
resultant 10,06

conservative force
intertial 10,00
star
circumpolar
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chna Kopwonwca
pe3ynbTwpyto4aR 0תה8
%הס06ק88הז8ה8 תcMna
3Be3na
0%ותסחסתס00ה8 ת3Be3~a

גרדיטציה,~בידה
לי.מ,ש.כייבל ח
כדור
כדור הארץ

כוח

?כוח אלקטרימני

כוח אלקטרומני? תרמי

כי
חהקילוי
תגובה
כ
,ה
-ח
-י
כוח התמד
כוח התנגדות

כוחחיצוני
כיחמגנטימ~יע

כוח מרכזי
כוח משמר
,י
נטריפוגלי
כוח צ
כוח צנטריפטלי

כוחקוריוליס

כוח שקול
פוחות משמרים
כוכב
ב
?שוק-כוכ לא

ננלכת8
ק18ח61

nnaHeTa
staroffirstmagnitude 386348 nepBoR 86אא""ת6ו

fixed star
Mercury
resolution

emissivity
atomic reactor
direction
shrinking
adjustment

א6ח048"אה8 ה386348

MepKyp~G
pa3peeanaaR CnOC06HOCTb
3M~CCMOHHaR CnOC06HOCTb

aToMHblR peaKTOp
א8קח88ת6"ה6

coKpauleH~e, c~aTHe
peryn~poBKa,
HaCTpoRKa, nonroHKa

calibration
Faraday fage
conjuncted vessels
rule
right-screw rule
quantity
mercury
coercivity
bending

turn
blind spot,
punctum caecum

כוכב לכת
כוכב הדרגה סראשוסה
כוכב שבת
כיכ
ב תמה

"an~6poBKa

KneTKa dJapa~eR
coo6u4ana~ec" COCynbl
npaB~nO
npaB~nO קח880]0 8""ז8
KOn~qeCTBO
pTyTb
KOepUHT~BHOCTb,

א06הז""ק8א8 הchna
"3מהן, ~3rH6aHHe
B~TOK, 060ק07

cnenoe nRTHO

כושר ספדדה
כושר פליטה

כורורעי~י

כיוון
כיווץ
כיונון
כיול

כלוב פרדי

כלים שלובים
כלל

קלל סבורגהימני
כמות

כסופית
כפינות
כפיסה
)כריסה (ליפוף

?סםעיור
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4

1

חו-, חסח-

magnetic core
laminated core

HeMarHMTHbla 09עק6אהאף

0אסת0( הו"זnnacTMHHa

Tbla) 06תק9אהאף
א400ח
fiyHa
relative10 the observer ח0 0שסאז6והא0 א
א86םמת8ז6ות0
האפתח
flame
8אהמה06 TeMnepaTyp
incandescence

לבה מגנטית
חת..מלוו, בה.ל
.
)ה(!וס44ל
הצויפה. גבי
.ל
,
בה.ה
.ל
.
להט

~oe
ה3העת9הא9,
TeMnepaTypHOe
cBeqeH~e, HaKan
581611~19
ן00ק

hysteresis 100ק
pressure
radiation pressure
laser
winding
secondary winding
primary winding

CnyTHMK

neTnR
ח9חן התז0ז9ק93"08
ם88ת6הא6

naBneH~e ה3הית6ההא
ת836ק

06MOTKa, BMTOK
BTOp~qHaH 06MOTKa

nepB~qHaR 06MOTKa
eclipse (of Sun, Moon) 3aTMeHME )00את9"א06,
nyH~Oe)
defect ofוע5חסו
3peH~R
"
e*eKT
10 point, 10 sight
HanpaBnRTb, HaBOnMTb
10 focus
10 absorb
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~OKycwpoBaTb
a6cop6~poBaTb

לו!ן

לולאה
)ת חשל(היסטרזה4לול

לסץ

לחץ הקרינה

ליזר
ליפוף
ליפוףמשני

ליפוףראשיני

) !וס,ליקוי (חמה

ליקוי רא!ה

לכוז

לקקד
לספ

יג

מ
Mars
perpendicular
balance
current balance

68ת8"0
68ת8"0 TOKOB

balance,pairofscales

86061

accelerator
stress

yCKOpMTefib

shearing stress
16ח5116 stress
insulator
test
testtube
depolarizer
structure
amplifier
magnetization
residual magnetization
magnet
bar magnet
horseshoe magnet

י8ק0
ח6חק6"מא%"קהתץ6הן

מץ'ץ

הי

"8ח

~eHWe
ה30קסזתת

מטסץ

מטמץקידה
מטמץקמימה
)לד (חוסך4ס

npo8epKa, 3%38א6א

npo6~pKa
ם6"קתתסח38קסז
0קז06"ה0 יcTpyKTypa

י
0ז"תה6"ת
MarHe7~3M
"8אן6הז384"ת

CTep~(eHb
"arH~THblG
ח0ם%08006ק83"6 הןMarHMT

permanent magnet
magnetometer
magnetism
terrestrial magnetism

מטזו

מאזנים

מ0)אקסן84(הה
HanpR~eHHe 008"ק8
pacTHI 88lhouJee
תק-

MarHMT

מאונץ

מאזגיולם

א8אחקח6הא6 )הקח

ocTaTOqHa"

סטדים

nocToRHHblR
MarHMTOMeTp

"8ז""ן

MarHeTM3M

3eMHoG MaVHeTM3M

דיהה4סזי4מ
מבחנה

קבמל קיטוב

ה14מ

מ?יר

מגנוט
ט
מגנו שיורי
DlAn

מ?גט מוט

מ?גט פרסה

מיגט

)תמידי (קבוע

מ?גכוומטר
סגנטיזת
מ?גמיות האדץ
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"מאן(ימן
contact

KOHTaKT,

conp~KOCHOBeHHe

thermal contact
interferometr

Ten~oBoG KOHTaKT
HHTep$epoMeTp

manometer
fraquency meter

Ma~OMeTp
ף80זסז0"6ק,80אסאת6ק

samVle
accurate
compressor
measurement
resonator
velocity

86160אק8

angular velocity
escape velocity

מגע
מ
גע י
.רמי,ת
,התאבכות-מד

אינטרפרימטר
לקץ-מד

תידר
-מד
י
מדגם

מדויק

ToHHbIR

KOMnpeccop

מדחס

מדידה

pe3o~aTop
סקסאם0ז5

yrnonaH CKOpOCTb
eTOpa" KOCMMqeCKaR

מהוד
מהירות
מהירותזויתית
מהירות מילוט

CKOpOCTb

average velocity
18ה96ח1181 velocity

0ק6 החאתCKOpOCTb
KaCaTenbHaR

cocTaBnRnUla" CKOPOCTM
driftvelocity

QpeG*oBaR CKOpOCTb,
CKOpOCTb

b

instantaneous velocity
elastic modulus
shear טטסהו,ט5
bulk modulus
n
y
~

nepe~oca
CKOpOCTb

"rH08eHHaR
MOnynb ynpyrocrw
MO~ynb c~BMfa
o6bea~blG
O
M

ynpyrocT~

mole, gram-molecule

MOnb, rpaMM-MOneKyna

conductor
semiconductor

"poBOnHMK
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קחעתסח080אהאת

ממוצקת
מהירות
..

מהירות משיקית

מהירות סחיפה

קעירות רגעית

סטיות
מודול האל
,-י.
מודול הגזירה
מידול הדחיסה
מול

)מיליך(חילר

מוליך למחלה

מ"קויו"
מוליך למחצה
מסוג ק (ח)

מוליכות (חשמלית)
מוליכותסגולית

מומנטדיפול(דו-קיעב)

מומנטממעמדה
מומנטפיתול(מימנט
לכוח)
מונה

מונהגיגר
מונה
חשמל
- ,מופע ,פזה
מופתי מ!ומ ,מזות קרח
מירד (גרד!נט)

יל
הפיטנצ
י,,,

מולטי9קר'רב-מויד
מוצלב
מוצק

מזלות
מחולל ,גנרטור
מחולל אלקטריסטטי

6קע(-1ח) ק
%ההת080קחעתסח
semiconductor
(ח) ק 8חהז
6ז00א"080קחסקז6%ת(electrical) conductance 3
conductivity
"YQenb~a
6ז00אם80סקחסקז6%ת3
 MOMeHTהו6ה6תסחהת

moment 01 inertia
MOMe~T
הההק""6
torque, twisting moment
(""שסו8ש8קפ)

ה"הוחזעק"

"%הז6ף0

counter

CqeTH~K

Geiger counter

~eRrepaCHeTq~K
aneKTpHHecKHR

)electricity (watthour
meter

ta~a

856הק
חססח]8365 of1"6הק

nyHbl
*
a3a noTeHq~ana
זא6הם8ק]

y~eeepcanbHblG
ה]"א6ת6זהק3"6הסקז6%ת3
ק60הקח
coKpa4eHHblR
TBep~oe TenO
8%8הג 30ההרהב

ממזור
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potential gradient

multimeter
)811-purpose) meter
ט0,0556
solid
signs 01 zodiac

קסז8ק6א6ן
generator
הה60%ףהזפז00קזא0תelectrostatic generator 3

קסז8ק6א6ן

מחולל דפקים (פולסים)  re~epaTopהו60"6תעח"ה
מחזור קרנו

16 momentסק]ט

תעה nep~ofi,

"0ק %8תשה

15 generatorטק
cycle
Carnot cycle

"י,יי/"??A#
closed
termodynami] סcycle

3aMKHyTbla

TepMOn~t

תאהח

reflector
magnetic needle
research

הIqeCKhlה

"8"

רתרמודי?מי סגור
ממזי

מחזיר

OTpa~aTenb
MarHMTHa" cTpenKa
ה00ת6"088תהה,

ממטמוגעית
pa6oTa

~CCnenoBaTenbCKaR
projector
npoeKTOp
pendulum
MaHTH~K
ballistic ק6חוט]טטח
6annHCT~qeCKHR MaRTHMK
mathematical pendulum זפא6א8ההז60 ההאMa~THMK
physical ק6חוט]טטח
MaHTH~K
charge
3apR"
~H3HqecKHG
positive (negative)
זהאסתסח6""ת6הי
charge
)ה"קזס8ז0אשת6 (הו38תהק
electriccharge
3neKTpHqecKHR 3apRn
induced charge
HaBene~HblG 3ap~Q
space charge
0616""6 הי3apR"
point charge
roqeq~blR 38ת"ק
size, dimension
86"ה"הת8, pa3~ep
classification
תא800אהק)ה8ההה
(nuclear) fusion
(TepMo~nepHblR) Ch~Te3
stabilizer
זס8"תהס38קסז
rectifier
BhlnpRMMTenb
pe3epByap
container, reservoir
ןוח11
liampermeter
M~nnHaMnepMeTp
millivoltmeter
M~nnMBOnbTMeTp
hydrogen

ויק5חו
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80עסקסת
np~3Ma

סמקר

מטול
מטוטלת
מטוטלת בליסטית
מטוטלת מתמטית
מטוטלתפיסיהיית

מט?ן

)מע?זחיובי(שלילי

מי?זסשמלי
מט?ן מושרה

מי?זסרסךי

 ?קודתי,?y~
 גודל,מידה
מיון
)מיזוג(גרעיךי

קי?ב
מושר
מכל

מילי"מפר?טר

מיליייליס?ר

מימן
יריזמה,מןערה

מצד
shunt
focusing
position
micrometer
microscope
plane
horizontal plane

מלך

iyHT

)ק"ס(אסל088"א6
א60אסתסחסז6הה6, ח03הה"ה
M~KpoMeTp
M~KpocKOn
nnOCKOCTb
הקסן30זא8ת6ה8תח ת0CKOCTb

10081 ק18ח6

plane of motion
inclined plane
ח]יק0קן81 plane
amplitude
hydraulic press
heat engine
10 contain
mechanics
relativistic mechanics

*oKanbHa~
nnOCKOCTb

nnOCKOCTb

מ8אה6אהא
א8 תפההסתאnnOCKOCTb
rnaBHaR nnOCKOCTb

8"ם(זהתח8
קם"ן88ההת60 ה"אnpecc
TennOBa" Ma~MHa
)0ם0אק8ז6

MeXaHHKa
ק6הזתת8ה0אסז8 תMeXaHMKa
K8aHTOBa" MeXaH~Ka
תא80ההם6אם8 תMeXaH~Ka

מיקוד
מיקום
מיקרומטר
מיקרוסקופ

מישור

מישור אופקי

מישור המוקד
מישור התנועה
מישיר משופע

מישור ראשי

 אמפליטודה,משרקת

מלישהיד?אולי
מכונת חום

מקיל

קוגיהה
טויילהיהסומית
טוגיהה קונטית

quantum mechanics
classical mechanics
instrument apparatus
ecliptic
weigted average

3אהזחהתא8
B3Be~eHHOe cocTORH~e

 חןfocils~

c*oKycHpoBaHHblR

sharply focused
converter
mechanism
engine

ממוקד

npeo6pa3oBaTenb
annapaT, MexaH~3M

ממיר
טן?נון
מנגע

npa~op, annapaT

"8HFaTenb

ט?גיההקלינית
מלשיר

מלקה
ממוצע משוקלל
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~וגדי
asynchronous motor

acMHxpoHHblG

"B~raTenb

electric motor

SneKTpOnBMraTenb

serles(-wound) motor

ne~raTenb 0 nocne~oBa-

shunt(-wound) motor
compound(-wound)

iyHTOBblG

8036םאץ6"ה6ע

motor
synchronous motor
internal-combustion
engine
lever

,קוחט

counting
meniscus
analyzer
mass
inertial mass
gravitationa
~ass
 וחומקmass, וחומק
particle
specific mass
critical mass

nB~raTenb

"
B~raTenb
00 0"6ש8הסאא

%8ק8זא6הק0הסאהז
CMHXpoHHblG
QBMraT8nb

"BHraTenb

BHyTpeHHerO

CfOpaH~H
pbiqar, KpaH

ת8"ח8
CqCT, noacHeT
MeH~CK

aHane3aT0p
MaCCa

""0ההק0""8" MaCCa
]ק88""המז0"א8" MaCCa
TOqeq~aR
"8008

y~enbHaR MaCCa
החזהקא60א8 תMacca

screen

9KpaH

path, trajectory, orbit

קז86ההקסזא

depolarizer
filter
rest
~ass
laboratory

40הקחתסח38קסז
)תהל6קז
MaCCa חסאסח
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na6opaTop~R

מנועאסינכרוגי
מנוע חשמלי
טנועטורי
ע מצד
מני

ע מרוכב
מני

מנועסינכרוני
מנוע שרפה פנימית

מניף

)"מנירה (ראה גם "נורה

מניה

מוייקוס
קנתמ

מסה
מסה התמדית
מסה כובדית
מסה נקודתית

סגולית

מיה

מסה קריטית
מסך

מילול

מסלק קיטוב

מיגז

מסת מנוחה
- .

מעיוה

ס?גי?לייו
upper transit
phase transition
lower transit
electrical circuit

8epx~RR KynbMMHa4MR
ta30Bb~G nep~o"
 חחהאההKynbMMHaUMR
3ת6ההקזא60 ההאKOHTyp

)ה6(שח

magnetic circuit
closed circillt
קס6 חcircuit

resonance circilit
oscillatory circuit
exciter

MarHMTHa~ 4enb
3aMKHyTblG KOHTyp
(Uenb, cxe~a)
ה638 הושזעהאאKOHTyp
)ה6שח, cxe~a)
pe3oHaHCHbl~ KOHTyp
Kone6aTenb~blG KOHTyp

8036זהתי6 ישת38ח8,0ה"ה

מעבר?ליון
מעגרסזה
מע?ר תחתון
מ?גל חשמלי

ימ?געי4?מ
מ??ל סגור

ל טתוח4?מ
מ?נל תהודה

ל תנודות4?מ

מעורר

KOHTyp

condensed (metter)

system
inertial system
system of units
reference frame
frame ofmoving axes
frame of fixed axes

frame of relative
coordinates
frame of absolute
coordinates
trichromatic system
decrement

KOHneHC~poBaHHOe
cocToRH~e (Be~eCTBa)
c~cTeMa
הה6ההק8השת8 חcecTeMa
c~cTeMa 0ההההת
c~cTeMa oTcqeTa
,ג8חפהטעא(ה0 הc~cTeMa
oTC~eTa
ה0ח0ת8האה8 הcMCTeMa
oTCqeTa
oTHOC~TenbHaR c~cTeMa
QTC~eTa

a6connTHaR c~cTeMa
oTcqeTa
Tpex4BeTHa~ c~cTeMa
אץ6ששה6הה6

)מעובה (חומר

ת9מע

מערכתאינרצ!לית
מעך?ת!תידות
חוס1 מערכת
תציריםנעים9מעך
מערכתצירים קבועים

מעך?ת
קואורדינטותיחסיות
מ?ך?ת

קואירדינטית מוחלטות

ע4ץ-מער?ת מלת
מפחת
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""קין6?קג
v~ltage
(water)'livel
switch
beam splitter
~
ee
pr
at
ruarteo,r1-number
ap
state

reference state
ground state
solid state
stateof matter
accumulator
digital display

ח8ה6הה6 א8אחקח6ההה
ypoBe~b 8006ו
הסותא, 86"מתאו8ז6ח5
pac4en~Tenb ny~a
CenapaTop
הת8קנה8"ן8, oTBepcTHe
cocTORH~e
cTa~fiapTHOe,
cocTOR~He "0%0את09
oc~oBHOe cocToRH~e
TBepfioe ז6ת0 )000ה"חסז6(

arperaT~Oe cocToRH~e
8קסזהתצ"עאא
uHtpoBOe )זה]הת8"טת06(
npencTaBneHHe

camera
substrate
insulating substrate

"ע3ת6"""קז60"8 א0ק6ת8

00ח,ק855

KOMnaC

cioOfiici~nt
dielectri0 constant

א03הההנהי6"ז

power factor

*oTOKaMepa
cpe~a

"ה3ת6ההקזא60א8א
nOCTORHHaR

אלומה

מיעק

יי?ל
מפרד

מקתס
מצב

מצב יחוס

מצביסוד
מ?ב מוצק
מץב צב'רה
ר4מץ
מ?ג ספרתן
מצלקה
Y~O

,,מצעמבדד

מיהז

מקדם
)מקדם (קבוץ

דיטלקערי

א03)החהה)מ6 זא3ת6הקזא-

מקדם ההסטק

א03הההשש0זא
3שש6הזא8ה00הז
TennOBOa xonon~nbHoR

לה,מקדם הקע

qecKoR MOaHOCT~ )008(

coefficient of
performance

מח9 מטל
)מפלס'(המים

Ma~MHbl

refractive index

noKa3aTenb npenoMne~hR

מקדם השבירה

?םהימז2ק
coefficient 01 friction א03"שש4ה0"קז ז6"""
temperature coefficient ז6"ח6ק8"קעז6הו
א03אשש4ה6"ז
(of resistance)
00קח0הז8ת0"ה9

source
lightsource
heat source
point source
polarized
polarizer
selective radiator

MCTOqHMK

"070""""cBeTa

Tenna

~CTOqHMK
Toqeq~blR MCTOqHMK

הקהתסח3088אא6הו
הקהתסח38קסז, HMKenb
ה36קה8ז6ת6"6 הןM~nyqaTe~b

thermal radiator

reMneparyp~blG
Tenb

"3ת,"8-

וסויוחו

3epKan0

sphrical mirror

0)ה0ף"ק60"06 3epKan0
nnocKOe 3epKan0
napa6on~qecKOe 3epKa-

ק18ח6 mirror

parabolic mirror

convex mirror
concave mirror
mirage

space
agnetic meridian
celestial meridian
optical center
center ofgravity
center of mass
center of curvayure
center of rotation

ת0
BblnyKnOe 3epKan0

BOrHyToe 3epKa~0
,
MMpav
npocTpaHCTBO
MaTH~THblR Mepw~HaH
He6ecHblG

"6"חהק8"

0ההזח60 ה"אUeHTp
UeHTp T"~eCTM
UeHTp Macc
4eHTp KpMBM3HbI
UeHTp 8ק8146"""

מקדםחיכיף
מקדם טמפרטורה
)(של התנגדות
מקור
מקור אור
מקור חום

'טקורוקידמ
מקוטב
מקטב

)מקךזקלקיייי(בייר
'סקרזסרס
מראה
מרמה כדורית
מראהמישירית

מןיהירבולית

מראה קמורה
סרטה קעורה
מרמה תעתועים
מרחב

מ?געי1!טריך
מריד!ןשמימי
ז אופטי4סך
סךלזמביבד
טרלזממיה
סרלז סע'קום
'בוב9

טריז
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מתחישו
קח]טק

HaCOC

equation 01 state
equator
feedback
inclined

קע88ה6הה6 COCTORH~R
aKBaTOp

antenna
equipotential surface

aHTeHHa
3א8זסחה6החה8ת6א8ח
nOBepXHOCTb
אהזהקח6הה6

06paTHaR 08ח36
HaKnoHHblG, HaKnOHeH-

משאבה

המצב
.,,
... משואת

משוה
משוב
משופע

HblG

attraction
gravitational
npHTR~eHHe
18ח96ח1

choke
weight
oscilloscope
prismatic binocular
binocular
inductor

]ק88זה8הח0הה06

KacaTenb~blG

"
poccenb
BeC
00תתאה00חסא
np~3MeHHhla 6~HOKnb
6~HOKnb
HHnyKTHBHOCTb,

 אנטלה,משושה
משטח שוה פוטנציל

משיכה
כבידה,.משיכת ה

משיקי

מינק

מיהי

,משקף תנודות

אוסילוסקיפ

ה99מיהות(זווית)ירי
משקפת(זווית) שדה
)](

MH~yKTMBHa" KaTy~Ka

independent values

ח6ק6"6""
6388
"6
0ף"""ת6"]א66](
Hble
)8

dependent values

3aewcwMble nepeMeHHble

swich
voltage) tension

K~nq,8blKnnqaTenb

alternating voltage

ח6ק6א6אא06 א8אתקח6אא6

direct voltage

nocTORHHOe אחקחפא6הא6

מיבז

,מ
נים בלתי.שת
תלויים
שתנים תלויים,מ.

(BenWqW~bl)
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HanpRWeHHe )3ת0הקזאHeCKOe)

מתג

)ספח(תשמלי
מתח חילופים
מתחישר
.י
,,

מתחפנים
ה8אהז6""6

surface tension

ח086אאק00אז06

16חסופח

HaTR~eHHe

transducer
oscillator
קסיק8פ81חסו

npeo6pa3oBaTenb
ס0קסזחתתהה
pacnpocTpaHReTCR

מתחפנים
מתיחות

מממר
ממגד
ממפשט
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16515101

00הזסקח8ת6חא6 )3ת6א-

"הקז.(

variable resistor

ח6ק6א6אא06 COnpoT~Bת6אא6

 פחסוmigration

nepe~oc ה0"08

luminosity

אהאסות60ה6האהא,
08646הא6

Be~epa

liql~id

אההא00ז6
מ6הקהתסח38קסז

נדידתיונים
נהירות

נוגה
נוזל
נוטלקיטוב

גיטרין

HeRTpo~
HOC~Tenb 3ap~na
HyTaUM~

naMnOHKa
~opMyna

naMna

cBeTa

ra3opa3"HeB~OrO
p""HblR
"0סז4HMK cBeTa

incandescent lamp
nozzle

חאפת8 HaKan~BaHHR

1111
magnetic declination
)וופע81(חסו

0אסתא6""6הו

declination

cKnO~eHHe, OTKnOHe~He
(aCTp.)

obliquityofthe ecliptic

"אבא
אסת
3KBaTOpy)
)

demagnetization

ע0א8אן6הז38תהח
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נלד ששמנה

'

Venus
depolarizer
neutron
charge carrier
nutation
formula
bulb
fluorescent lamp
 וטסקפע18קחו

נקד

01038

MarH~THOe cKnOHeHMe

3"א"זחהתא

א מטען.נוש

נופציה

נוסחה
נורה
נורה קלואורנית
)נורת אדים(גז

נורת למט
נחיר
נטוי
?ט!ה ממטית
דקלינצ!ה,?ט!ה
נטית מישור המלקה
?טילת מגנוט

הקילעקיטוב
depolarization
0)pposition
evaporation
neutralization
) (חסןmobility
driftmobility

"9"קתתסח38"הה
קח0הזIBOnOnOgHOCTb
HCnapeHHe

"0קזק8"ת38""ה

תסח8"אה0זם6 )ה0"08(

"peG*oBaR

ח0ת8"א-

"0076

א8"ק"תתאח8 חTpy6Ka

cappillary tube
wire, haer

BOnOCOK, H~Tb )8

capillary
1טוחוס181חסו

pe)
א8הוש"ק"תתהח
)קהתעאקסל08"8

experement
blowing קט

aKCnep~MeHT
o6beM~Oe ק80קהש9הא6

use, utilization,
employment
spark
drain
analysis
(ofresults, מ810(
disconnection

WCnOnb3OBaH~e

MCKpa
070", 0780ת
aHanM3, 0קמ860"ז8
(pe3ynbTaTOB)
pa3be~wHeHHe, ק83ק618

10 dissolve

pacTBOpRTC~

white dwarfs
experimental

69ת619 KapnMKM

volume
Neptune
fall(illg)
free 1811

dispersion

"תיאם-

3א0ח6"הק9"ז8ת6"6קו

o~be"
HenTyH

naneH~e
080600"06 naneH~e
הת0ח9ק0תא

נטילת קיטוב
ניגוד
?ידוף
נטרול

)נידות(יונים
נידות סחיפה

צינורוימי,דימה
)נימה (במכשיר אופטי
קטילרי,גימי
ניסווח

?יפוי

ניפוח
ניצול

ניצוץ
ניקוז

,ניתוח (של תוצאות
)נתונים

ניתוק

גסס
ננסים לבנים

נסייגי

גיח

גיטוז

גלילה

נפילה חופשית
נפיצה
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יז
efficiency
radiation efficiency

%.ח.2ן., 3*$eKT~BHOCTb
%.ח.2~. wcTOHHHKa

"8עת-

qeH~R

mica
observed
point ofapplication
melting point
Curie point
vernal point,
vernal equinox

autumnal point,
autumnal equinox
precession
fuse

4ד

cnena
Ha6ntofiaeMblG
ז0ף%8

אסת"קח6""ה

TOqKa תח88ת6ח"א

נצילות

וצילות הקרינה

נציץ
וקשה

נקודת אחיזה
נקודת היתוך

נקודתקירי

ז0"%8 %חקרו
BeCe~Hee ק88"046אcTB~e

נקודתשדיון המביב

oceH~ee ק88"0מ6"0ז8"6

נקודתשוייןהקמיו

npeqecc~"
קח6סמ%ק8ז"א6ת6, קח06%8

 פרצסוה,נקיפה

נתיך

ם
environment
gyroscope

0)גצקא6הה6

5111

]ה6ת6, קז6]4הה8

electric battery
final
susceptibility

aneKTpHqeCKaR 6aTapeR
KoHeq~blR

r~pocKOn

BOCnp~MMqMBOCTb,

qyBCTa~TenbHOCTb

סביבה

יכיבון

ידק

לית.מ,ש.לה ח.ל
,סו

סופי

 חדירות,סוספטיביליות
ס
ור י
.,
רמי,ת

thermopile
stator
stasics
standard deviation

TepM06aTapeR

rotation

8ק8]46הא6

0ק11081 fibers

0ההזח60הא6 BOnOKHa

סיביםאיפטןים

"OCnefiOBaTenb~OCTb

סיכוך

sequence, series

screening
ן61

solenoid
filtration
coil

search 0ווס

CTaTOp
cTaTHKa
cpenHe-KBaQpaTM~HOe
oTKnOHeHHe

3קהאפקא088הה6
ק08הזא8ה00 00תח0

COneHO~fi

*MnbTpaU~"
COnEHOM", Cn~panb
npo6HblG COneHOH"
ההאצמ"ה0הה8 תKaTy~Ka

induction coil
absorbtion

8600ח"המק

5חוק

CnMH

discharge, rate offlow BblnycK,
)06המהעא6~cTeqeHHe,
 (הוpacxo"
mass-spectrograph
MaCC-CneKTpOrpa~

מטמור

סטטיקה

סטית תקן

סיבוב
סדרה

מילין

 סולנואיד,סילונית

סינון

סליל
קליל פוחן
סליל השראה
ספיגה

ספין
ה9י99

סיקטרוגךף מסות
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ng1?p
spectroscope
cneKTpocKOn
continuous spectrum HenpepblBHblR C~eKTp
electromagnetic
3ת6קזא0"8"ז""ן6הן
spectrum
CneKTp
discontinuous spectrum הת0קא6"ז6 הןCneKTp
חוו0spectrum
אהת6הה8ז6 הוCneKTp
speetral
cneKTpanb~blG
peieTKa, ceT~a
lattice, grid
diffraction grating
peu]eTKa
"M*paK4MOHHa"
scanning
cKaHHpoeaHHe,
קח00א8הקז88הא6
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ישקייייקיפ

קטרום רציף9ס
ישקירו
ה9ם קרי

~לקירומ?געית

קירו9י
דיד9ם

קיי13שקירו9

ישקטרלי
סריג

ה9סריג ?קי

ירימה

ע
work
priority
lens
diverging lens
compound lens
plane-"concave lens
plane-convex lens
converging lens
armature )61601י.(

pa6oTa

ז"קס"קח6ז, npeHMyUIeCTBO
nMH3a

pacce~Banu4a" א"ת38
cno~HaR (cocTaBHa")
אהת38
תח00%0-"BOrHyTa" אאת38
nnOCKO-"BblnyK~a" ""ת38

co6~panaa" nMHSa
RKOpb )3ת6%קז.(

108ט

Harpy3Ka

intensity
magnetic intensity

זאא6א0א8א00ז6

,טסחוחיט5 intensity

"ןס0 התסח

illuminance,
]ן1חווחט81חסו
current intensity
radiation intensity

1,61טintensity
ear-drum

(date) processing
condensation
disfortion

Hanp~geHHOCTb MarHMT-

(3HepreT~lqeCKaR)(0תה8

cBeTa
OCBe4eH~OCTb
TOK,

c~na TOKa

""ז6א0"8א00ז6 "3חעת6האא
א8אהקח6"א00ז6 חתסח
6apa6aHHa" nepenoHKa
0קמ860ז%8 fiaHHblX

%תהס0"08"""

"0%8א0""0, ne$op~a-

ענודה
?דיפות

עדשה

)עדשה מבדךת (מפזרת

ת4??דשה מוך

קעורה-עדשה מישורית
קמורה-עדשה מישורית
)!ת9ד9( עדשה קלן?ת
)סימל4(18עו
עומס

עיקמה

עוצמה מגגעית
עוצמת האור

עולמת ההשדה
עוצמת הזדם
עוצמת הקרינה

עיקמת המלדה

עי
ר התוף

)עיבוד(תו?אית
עיבוי
עיוות

UMH
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קעי-~
shearing deformation
compressive
deformation
tensile deformation

torsional strain
colour blindness

ne*opMaU~R cne~ra
ת6"קסלם8 חהח0א8"ז9

עיוות גזירה

עיוות לחילה

pacT~ge-

עיוות מתיחה

"חח
netopMaU~" KpyqeHHR

עיוות פיתול

"e$OpMaU~R

QanbTOHM3M,

עיוורון צבעים

4BeTOaHOManHR

eyepiece, ocular
buoancy, upthrust

ק"תעאס

overtone
curvature

o6epTO~

חווק0קו16

חהה""קח

nOfibeM~aR (8blTanKMBa-

(הרמוסוcMna

"3"י6

principle ofconservation חההאהקח00%ק8א6תהא
ofenery
3"6""יק
uncertation princip
np~HUMn HeOnpeQeneHHOCT~

חווק0וקן6 of

npMH"Mn 0חע6חק03"""ה

 אוקולר,עינית

 פוחהעילוי,עילוי

עילי

עיקום

עימרוז

?קרון (חוק שימור

)ר?!ה9סי

ודאות-?קרון האי

?קריז ממך??ה
)(מסופרפיזיצ!ה

superposition
correspondence
principle

 חהה""קחCOOTBeTCTB~R

?קרין ההתאמה

principle 01

) חהח"הקח80"השת8"8(

?קרון ההתפלגותמשוה

equipartition

פק8א0פק0קח6ת6ת6ההא

3א6ההיק

 סחCTeneHRM CB06onbl

impedance
5טIpercon(טט010,
supercon(
Idelctivity
supersonic
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ח"ה6ת8"0, nonHOe

0הזסקחס8ת6הא6
cBepxrחIpoBOnHlאה
קחעתסח080אה את

cBepx3ByKoBoR

 אימפד?ס,ערה

מזליף-על

מיליכות-?ל
קולי-?ל

שינה
100ק

קס1סו

object
object 10ח5, objective
curved
characteristic culIrve

diffraction
Frauhofer diffraction

Frenel diffraction
curvature
channel
value
theoreticalvalue
experimental value
effective value

ח6תז9
0ההזח00ההא

עניבה

"0ק8

05%6זא
06beKT~B

KpMBO~

xapaKTep~(0"זl~eCKaR

Kp~Ba"
nwtpaKUM"
n~*paKUMH )קמ8ן"י0ש6ק8
קשהת8קש תההא0ה0הת
KpMBM3Ha

KaHan
86ההההת8

TeopeTHqeCKa~ 86אהההת8
3KCnep~MeHTanbHaR
86ההההת8
3שש0הזא8ה8 תBenHq~Ha

עצב הראיה
?צם
!קע'ב4 או,מית4ע
?קום
)?קומתאופי(אופ!נית

עקיפה
הופר4עקיפת פראו
?קיסת פרנל
עקמומיות

?ריץ
ערך

ערך ממושב

ערךנסייני

עלךיעיל
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פ
positron
photoelasticity
photoelectricity
photometer
photometry
photon
potential
electrode potential
gravitational potential

n03MTpoH

~OTOynpyrocTb
toTOaneKTPHqeCTBO

*OTOMeTp
)זסן0"6חהקז

*OTOH

noTeHU~an

זסח6" תפהה3ת6תסקזא8
rpaBMTaU~oHHblG
noTeHUHan

decomposition potential זסח6החא8 תpa3nogeHHR
potentiometer
nOTeHU~OMeTp
emitter
3M~TTep,
~3nyqaTenb
polaroid
"הסקחתסח
crossed polaroids
cKpe4e~Hble ק"תסח0M"bl
transferfunction
nepe~aToqHae tYHKU~R
pacnpeneneerror probability
*yHKUMR
H~H 0הש60א
function
הק856

phasor

*
a3a
Bpa4an4wRc" BeKTOp

8ח916 01 lead

י
(י
~ס
aת
se)

8ח910 of 189

flattened

 תסוץ3ana3~blBaHMR )ח0
לה830(
ק80שסותח6""ושא

189

OTCTaBaHMe
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חס0ק0א6ח ההא0

פיזיטרון

פוטוטלסטיות
פוטואלקטריות

פוטוטער

פוטומטריה
פוטון
פוטנציל
פוטנציל האלקטרידה
פוטנציל הכבידה

)(הכיבד

פוט~צילהירוק
פוטוציומטר

פולט
פולרואיד

פולריאידים מוצלבים
פונקצית המ?בר
פונקצות הסתברות

השגיאות
יזה
 מופע,

פזיד

קדם0פזת ה

פזת הפיגור
פחווו

פיגור

.

ע,ש
diffusion, scattering
experimental physics
theoretical physics
pyroelectricity
vector resolution

ק8006"""6

3KCnep~lIMeHTanl6"8הה) ה3"א8

ז60ק6"אז60"8אנה ק3"א8
קאח03ת6ף"קזא60ז80
ק83אסת6הא6 BeKTOpa Ha
cocTaBnRna~e KOnMO-

פיזור

סיסיקהניסויית
ית71פיסיקהעי
פירואלקטריות

פירוקוקטירים

HeHTbI

torsion
Pluto
emission
secondary emission
thermionic emission
electron emission
eat liberation
level (instrument)

38"""עק88אא6
זץתח0"
3M~CCMR

8"""קסז8 ת3"ה00"א
ז6"ק03"ה00חה
3הא00 תה3neKTpo~oe
86חי6ת6הא6 Tenna

"א86יק"ת
Tepnac

ypoBe~b, 88-

ק1851]0

nnacT~qeCKHG, Heynpyr~R

plasma
internal
interference fringe

nna3Ma

action

neRcTB~e

active
optically active
beats
proton
ferromagnetic
velocity profile
perihelion

aKTMBHbIG
OnT~qeCKH aKT~BHblG

8קזצא6"""ה
ז"ה9ע)ק6ק6"הה0""8"

nonoca

6ה6חאא

זסקח0"
)ה6קק0"8"ז"אן6הו
תאשסקח6 CKOPOCTW
nep~renHR

פיתול
פלוטו
פליטה
ית7פליטה מש

התרמיונית
יליע

פליטת אלקטרונים
יליט
ת חום

)עיי,שלכ'(מן
פלסטי

ילימה
פנימי

שט התאבכות
פעולה

פעיל

פעיל אופטית
פעימות
פרוטון

פרומגגטי
?ריקיל קקירות

שריסליוז
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1

והויק
פומיטיייי
charge distribution
dielectric breakdown
discharging
parallax
paramagnetic
permittivity offree
space

ק80קח6ת6ת6"א6 3apR~a

הסמסקח

""3ת6""קזא8

pa3p~n
napannaKC
napaMaTH~THblG

הת3ת0"""קז60"8"

npo~H4aeMOCTb BaKyyMa

יריע
ת המטען

פריצת הבידוד
)(פריצת הדיאלקטרן

יריההיסמירקות
פרלקיה
פרמגגיי

ת סר'ק
ירמ'עיי'ו

צ
chromaticity
galactic
constellation
accumulation
00101

spectral color
comlק
'ry0וס0ו
~lementar
Jupiter
node
branch point, junxtion
observer
relative10 the observer

כרישטיות,צביעות

UBeT~OCTb

cKOnneH~e ranaKTWK
003863"ה6
HaKOnneHHe
UBeT

?יירה

0ח6""שתפקז6 הו4BeT
nor ההרוסותאתסח4BeT
זהחכא6ק
ע36ת, y3n0BaH TOqKa
ע36ת, y3noBa" ro~Ka

ה8מסותמ8ז6ת6
 סח0שסאז9ואה0
א86תIFOfiaTenl10

primary 0010ח
pipe
Venturi tube
cooling
axis

OCb

optical axis

onTMqeCKaR OCb

axis of inertia
axis 0
,rotation
shadow
penumbra
umbra
sound, tone
thermocouple

OCb

?ביר גלקסיות
צבירכוכבים

"

ocHOB~ble aBeTbl

Tpy~a
Tpy6Ka Be~Typw
0%מאפת0"א0

?בע
ע
?מיסקירלי
 משלימיםDty)S
?וק

)צומת (בגלים
)צימת(חיבור
צופה
לנבי הצופה

ציזסוד4?
צינור
צינור ונטורי
צינון

ציר

""הקראה

OCb Bpa4eHHR

TeHb

nOnyTeHb

)אתסח8 (אTeHb
3ByK

TepMOnapa

ציר אופטי

ליר ממממדה
ציר הסיבוב

צי

?ל חלקי
צל מלא

?ליל

?סדמרמי
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צוד קטילם
viscosity
diaphragm, 510ק
centrifuge

"א8)קן8"ן8

מחיקוק

c~cTeMa Tpy6

צמיגות

883KOCTb

D1DS

צויריפוגה

ה6"]עש"קז8

10 11081

nnaBaTb, fieptaTbCR
Ha nOBepXHOCT~

north
expected
observation
density
current density
charge density
luminous 1]ט% density

ceBep
o~wQaewblR (pe3ynbTaT)

magnetic flux density

"8תסותמ6"א6

אסזסח8
nnOTHOCTb MarHMTHOro

noToKa

fibre bundle

nyqOK 80ת0"0"
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צפוי

צפיה

צפיפות הזרם

nnOTHOCTb 3apa~a
nnOTHOCTb 086ז080]0

nnOTHOCTb nOTOKa
qeHMR

צפון

?ייפות

nnOTHOCTb
nnOTHOCTb TOKa

radiant filJX density

צנרת
צף

ה3ת,-

צפיפות המטען
דליפות שטף אור

צפיפות שטףמוגעי
צפיפות שטףקריוה
צרורהסיבים

ק
constant
1811106 constant
constant of gravity

קבוע

nocToHHHaH
nocTOHHHaH peu~eTKM

yH~BepcanbHaR
rpaBMTa4~oHHaR ח0070-

קבוע הסריג
קבועכבידה

RHHaR

dielec~ric constant

constellation
capacitor
electrolytic capacitor
spherical capacitor

הם3ת6ההקזא60%8ח
nOCTORHHaR
003803"ת6

KO~neHCaTOp
3ת6%ףהזהתסקז60ההא
%תהס6ה08קסז
0ש0ההק60 ההאKO~fieHCaTOp

ק8)81161-וק816 capacitor תח00ח0-ח8ק8תת6הו"ה"ת
KOHfieHCaTOp

meridian
astronomic meridian

א6אם"ק8א

geodetic meridian

80הסקז0"הה60 ההאMeהמהלאק
reoRe3~qecKwR MepHn~aH

absorbtion חון0

 תהאהתnOfnOdJeHMR

(cneKTpanb~a")

geodesic

reo~e3HqeCKa" תהההת,
reoQe3HKa

vertical
stream פחון
equator
spectral טחון

BepTHKanb
 ההרתTOKa (noToKa)
9KBaTop
CneKTpanbHaR ההההת

קבועדיאלקטרי
,קבוצת כוכבים
קונסטלצ!ה
קבל

קללשלקירוליטי
קללמדורי
קבל לוחות

קואידך
קו אורךטקירונומי
קו אורך גאודזי

)(בספקטרום

קוילי?ה

קוגאודזי
קו האנך

קו הזום

קוהמליה
קוסיקטדלי
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הוראיה

"
ו רוחב ,מקביל
ישוה
ה

קו שדה מגנטי

ןו תמסורת
קואורדינטות גאוגרפיוו

קיאורדינטית לדוריות

קואורדינטות שמימיות
קודקוד

קים?4טי
קוטב
קיטבט?געי

קוטבשמימי

קול

קולורימטר!ה
קולט

קולימטיר ,מקבל
קולן
קולר רשה

קינייםשסלי
~, BM3MpHaההה6קnyq 3
תהההת
ת088תה, 0התסח nHHMH
nMHMH

התסח  MarHMTHOroחהאהת
ההפם6ק6ח ההאחת

reorpa*wqecK~e
ו6ז8ההחק00א

-ה"ק00א c*epwqeeK~e

 Of sightפחון

parallel
6חוfield ,

6 01 forceחו] magnetic
6חוtransmission ,
geographical
coordinates
spherical coordinates

]שזפה
ו"זפהה"קססא He6ecHble
8ההשק86
הושהזה6ק6קסא
00ותסח
)ושתסח הו6הזההן8א
,משתסח HeeeCHbla

0,6ק 061651181

אץ38

sound

חהקז6אהקסתסא
קסזא6תתסא

colorimetery
collector, receptor
collimator
9 forkחוחט1

 M~paמשתסח

קסז"8התתסא
KaMepToH
6n~3opyKOCTb

061651181 coordinates

vertex
coherent
016ק terminal,
magnetic pole

8,וקסעח]

nearsightedness

קטע
ם
ו
ח
ל
ו
קיב
מולרי

KOCTb

קיבול חוםסגולי

Y~enbHaR TennOeMKOCTb

ת8פק6זהה OTpe3oK,

 TennOeM-תפהקחתסא

interval
681ה molar specific

681ח specific
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יגר/יגש
capacitance
compensation
steam
polarization
electrolytic
polarization
kinematics
5מסה-circuiting,
shorting
coolin
calorimetry
efflux
heat absorbtion

nornoae~we Tenna

5ה611

0תסמ0אף8

convex
concave
5פחווק
rate

86הן"תאעחו
80הו"זעהן

rate of 0ה8ח90
5מסח-0ין0וט1, short
approximation
successive
approximation
envelope, 5ה6,1
surface film

reading
ן8וט81חסו
electromagnetic
radiation

eMKOCTb

KOMneHCa4~", אאסןמסח8
ח8ק

הקהתסח38ההח
הקחתסח38 ההה3neKTpoמ08
KHHeMaTHKa
אזסקסא06 3aMblKaH~e

0%ת8מא6""6
א8אהקסת6תהקז
ה0ז649הא9, BblTeKaH~e

npy~MHa
CKOpOCTb, TeMn

CKOpOCTb H3MeHeHHR

אזסקסא06 3aMblKaHMe

"קח6א"ת6"ה6
MeTOfI nOCnefioBaTenbHblX

אהתמהקח6ההה
o6onoqKa
ח086ק%א00אז8 הnneHKa

noKa3aHHe )הקח60ק8(
ה3העת6הא6
3neKTpoMarHMTHOe

"3"ית6"ה6

 קיבולת,קיבול
קיזוז
קיטור
קיטוב
קיטובאלקערילייי

קויטעיהה
קיצור

קירור

קליריטטך!ה
קליטה
קליטת חום

קלייה
המור

העיר
V'~R
ק?ב

קצבלשינוי
קער

קירוב

צעד-קירוב צעד
קרום

קרום פנים
)קריאה (שלמקשיר
קרינה

קדינה אלקערומגנטית
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פתיה
monochromatic
radiation
visible radiation
וט1,8-וע0161 radiation
thrnal ן8וט81חסו
infrared radiation
% radiation, Roentgen
81הק8 radiation

beta radiation
gamma radiation
ray, beam
light ray
laser beam
reflected ray
deviated ray
refracted ray
incident ray
cathode-ן8ץ

cornea

MO~OXpoMaTHqeCKOe
h3nyqeH~e
8עאחא06 H3nyqeHHe
ynbTpa*~oneTOBOe ה3-

העת6הה6
TennOBOe M3nyqeHHe
קן)הה8קא80ה06 ה3העת6HHe

ק6יזא6ה080"09

ה3הית9הה9

anbta-ה3ףץת6הה6
6eTa-ה3"עת6הה6
raMMa-wsnyveHWe

העת

הית
הית

cBeToBoR
na3ep~blR
קזס8א9 הו"ההnyq
0אסתאז6הקת הו"הה
קח6ת0"ת6 הו"האnyq

ח8העת גא"וסופח
KaTo~HblR העת
poroBa~ 060ת0אף8, סקrOB~4a

electric arc
פון

3neKTpH~eCKaR רעע
ק8"האע8 חo6onoqKa

cathode

"870"
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צבעית-קרינה חד

קרינה נראית

סגולה-קרינה על

קריזה תרמית

אדומה-קרינה תת
,)%( קרינת איקס

קרינתרןטפן
קרינת אלסא
קרינתבי"א
קריזתגיא

קדו

הדזאיר

עוזייזר

קרן מוחןדת
ודן מוססת

קדזישבות

"רןפיגעת
הדו התודה
קרנית

קשת חשמלית
קשתית
קתודה

ף

8

peocTaT
3peHHe
6הקחתואסאה06,
)קח0קזם8זםה86אא06(

ראוסטט
רשה
עינית-רשהדו

stereoscopic vislon

קח00קז8זםה86אא06 3ק6הא6

רשה מרחבית

origin
polyatomic
polycrystalline

HaqanO KOOpnWHaT

rheostat
וע5חסו, 5ו9ה1
binocular vislon

3ק6הה6

טחו11]טועו81חסו

~HOrOaTOMHblG

זםהקאהתסח8"התת90חהא
תעא6הז8ה6ק8קסז

sensityvity of8 device ץף80ז8זה6ת6א0זם6 npM
6opa
הקא088הא6, אסא6זא
instant
8ק6ע6אא

instantaneus
radiometer
radius of curvature

"rHoBeHHblR
ק8אסהמ6קז

pan~yc KpMBM3HbI

radius-vector

עהמפק0-BEKTOp

foils
electron 9חט
saturation
magnetic saturation

nMCTbI

1ח]ו6 interval

astronomic latitude

)תסל6הק

3neKTpoHHa" nyu]Ka
HaCblaeHHe
MarHHTHOe ה806שו6הה6
קח0"6 אסזיא8ק6א6הה

80"האסהסקז6חם89 הש-

poTa

geographic latitude

ן00קן8)"הן60זסקהש חפא8

 נקודת מוצא,ראשית

אטומי-רב

גבישי-דב
רטט-רב

רגישות המכשיר

ע4ר
רגעי

רדיומטר
רדיוס העיקום
וקטור-רדיוס

רדידים

רובה אלקטרונים

רויה
רויה מגנטית
)דוחזמז (מןוח זמן
רוחב אסטרונומי

רוחבגאיגרפי
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ישח"
רוחבגאודזי

רוחק הבבואה

רימק ממוקד
רוחק השם
רוחקראיה

רוטיר

רום השמים
רוםזוית

רושם תנודות,

אוסילוגרף
ריטוט
ריכוז
ריסון(שיכוך)
ריק

רשויית

רכזאיר

רסיב

רכינה מגגטית
רמה
?מת אנרגיה
רעש

רצף
רשת

ר?משיתסהמשמי

פזסק"ש

חפא60הה63ת]60

אא"6א8ק306ה 0ת paccTo~HHe
חהא6א8ק306ה 0ת 8האאסז800ק
סח paccToRH~e
"""6א8ק"306
0 H306pawe~HRת paccTOR~He

geodetic latitude
image distance
ח91ח10081 16
object distance
8,וקסן6קעה

hypermetropia

קסזסק

10101

3e~HT

zenith

תהא6שו 80386תס]ץ

altitude, height
osxillograph

""הפק8"6

חסו81ולוע
concentration
9חוקחו8ט

*ocUMnnOrpa

KOHUeHTpaU~R
6הא%8עז38
BaKyyM
(.זחם) "8הז6ק ceT~aTKa,

(.זחס) ק6"00חאסא
"cocTaBnHnula

6 "arH~THoRא"6אסתא"8
~CTpenK
YpoBeHb

0-קע ה"א"60אז6קק6א3

חוטט80ע

retina
condenser
1ח6חסקחו00

קוט magnetic
)(inclination
level
energy level

BeHb
lllyM

noise
חוטטחו1חס0

cnno~HaH cpena
"067

61ח

8" CeTbח60האקזא6ת3

electric network

0""6חהא

9חו,,סמ
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ש
refraction

npenoMneH~e, pe*paKUMH

birefringence,

double refraction
Saturn
error
resultant error
true 6יסוו
random error
admissible error
probable error
(mean) average error
accumulated error
systematic error
compensating error

n8oRHOe חית6קח6ת0"neHMe
CaTypH
0אטחש8

ירה כפולה4ש

שבתאי
שגיאה

ק63עק"ז"תע,0 תפשoe~6Ka

שויטהטמימית

cny~aGHa8 o~M6Ka

שויטה טקראית

0"ש0"8

"OnycT~MaR
BepoRT~aR o~M6Ka

cpea~""o~M6Ka
ה8תחסא6 הפהאo~M6Ka
c~cTeMaTHqeCKa" o~M6Ka
B3aHMHO KOMneHCHpy,0אש60 תOIIIM6KM

fieid
uniform fieid

תסח6
OnHOpO~HOe תסח6

electromagnetic fieid

3neKTpoMarHMTHOe תסח6

electrostatic fieid

3neKTpocTaT~HeCKOe
תסח6
3neKTp~qeCKOe תסח6
rpaBHTaU~OHHOe תסח6
הזהאיפא06 תסח6
תסח6 KOHCepBaT~BHblX
0תה
תסח6 3ק6ההא

electric fieid
gravitation fieid
magnetic fieid
fieid of conservation
forces
fieid of vlew

שבירה

שויטה מומ?ת

?ת4שיי"המימ
שגיאה ממוצ?ת
רת4שגיאה מצט

שגיאה שיטתית

שויא~ת מקזז~ת

שדה

שדה אחיד
שדה טלקירומגגטי

שדהאלקירוסטטי

שדהמשמלי

בידה3 שדה
עודה מגגטי
עלדה משמר

שדה ראיה
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ליתקיםויה
flux
magnetic flux
electric flux

,."

אסזסח
MaFH~THblM nOTOK

זסח0" BeKTOpa
3neKTp~qeCKOFO ותסח
paB~OBeCHe
paBeHCTBO

שעו

שטףמגנטי
ה
י
שלף ש תשקלי

שי

שייוי

equilibrium
משהל
equality
שויון
wave train
ש
יירת גלים
uyr )חח?קן8( 80הת
יlayer
cnoa
שכבה
boundary layer
norpaH~qHblR הסתם
שכבה גבולית.
damping
3aTyxaH~e
)ואיכוף(ריסון
conservation (ofenergy) coxpaHe~he )3ה6(ההיק
)שימור(אנרגיה
change
שינוי
הק856 transition
nepexo"
צבירה, מצב
-- שינוי
weighting
8386הש88הה6 (CTCTMCT.)
~a3OBbla
שקיול
frequericy )01 events) qacToTa (co6blTMR)
)שכיחות אירועים
flux linkage
noToKOCUenneH~e (Mar.)
שליבת שטף
5חט
Con~ue
שמש
transformer
Tpawc$opMaTOp
 טרנספורטטור,שיאי
(
s~laryear
החסקז460 ההאron
שנת חמה
sidereal year
3פ63 הו"המron
בים.,נת כוכ.,ש
scale marks,
pMCK~, OTMeTKH ]שתכתש
שנתותי שנת
graduation תו.
valve
KnanaH
שסתום
510 קwatch
ceKy~noMep
שעון
gate
BOpoTa
שער
logical gate
nor~qecKa" aqe~Ka
שערלוגי
electronictube
aneKTpo~HaR ת8חא8
שפופרת אלקטרונית
stream tube
Tpy6K& TOKa )83קמהיסק0מlMH.~
שפופרתזרם
catode-ray tube
%8ף?תסאחסז088 הTpy6Ka
שפופרתקרני קתודה

(יל

עיי

5מ

ששתותויק
..
vacuum tube

שפופרתריק

(BaKyyMHa") aneKTpoH
HaR Tpy6Ka

%-ן8 עtube

peHTreHOBCKa" Tpy6Ka

electrochemical
equivalent
transparent
equivalence
chain

3neKTpoxHMHqecKHR
3א8ה88זה"ת
קח03ק8אה6חו
3א8ה88אזא"ת00ז6
Uenb, Ueno~Ka

tla??1שפופרת
שפופרת"רני

)%(אקס

שקילאלקירוכימי

שקיף

שקיליכן
שרשרת
. ץ,-
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ת
ם01]

bubble chamber
electrolyticcell

1ט6י06]1
electric (galvanic) cell

KneTKa, KaMepa
ny3blpbKOBaR KaMepa
3ת9ףחזהתסקזא60ההא
3neMeHT
התחסז8ה6] ה3~eMeNT
ן8שת88"אא60 האא3ת6MeHT

0611 (battery)
wet 06]1 (battery)

dry

cloud chmber
הק010-electric cell

cyxoR 3fieMeHT
התפה8( הסהgMnKOCTHblG) a~eMeHT
KaMepa B~nbcoHa
)זסל03ת6ףהקזא60החא

eneMe~T

storage 061]
primary 06]1
standard 0611

acceleration

aKKyMynRTOp
nepe~qHblR )ן8שת88ההqecK~R) 3neMeHT
HopManbHblR )3ז8אסת (השה9neMe~T

ו0קסא6הה6

average acceleration 0ק6הם66
י0סאycKOpeH~e
ק6הה6
tangential acceleration KaCaTenbHOe
radial acceleration

תפהתפק6ה06 ycKOpeHHe

instantaneous
Mr~OBeHHOe ycKOpeHHe
acceleration
acceleration Of gravity ycKOpeH~e CMfibl

illumination
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TRWeCT~
0089ש6הא6

תא

תא בועות

תא אלקטרוליטי
תא דלק

 תא~לקי,תא חשמל

יבש
.. תא

תא לח

ל9מאעך

,תא פוטואלקטרי

לורי-מ,ש-תא ח
תא צבירה
תא ראשוני

תא תקני
תאוצה

תאוצה ממוצעת
תאוצה משיקית
ילית.,.
תאוצה רד
תקעה רגעית
הכובד-תאוצת
תאורה

(~the)

adhesion, cohesion

(forces)
reaction
chain reaction
threshold frequency

frequency
resonance
process
irreversible process
reversible ]ק00655
cyclic ק,00658
וח6טוט,ח
insulating medium
expectation

חהתהקח8הה9, 0חהת8הה6

)(ושתך

תגובה

peaK4HR

4en~aR peaK4~e
noporoBaR, KpHTWqeCKa"
~acTOTa
qacTOTa
pe3oHaHC
חIpoUecc
Heo6paT~MblR npo~ecc
o6paTMMblR npo"ecc
ההתאהה60 ההאnponecc

cpe~a
"מ3ת6ף"קזא60א8 חcpena
MaTeMaTHqeCKOe האס-

ם8הא6

increment
surface phenomena
product
relativity theory

0"א086"06 3Haqe~he
yBen~qeHHe, ם0688"8
noBepxHOCTHble ח8ת6חהה
npOnyKT
 ההקסמן0הז00זה0סהשת0הז

quantum theory
חוסט81ח

ferromagnetic ח]סט8חו

power station
electric wire
correction

תגובת שרשות

תדירות סף

מורי מדירות
תהודה

מקליך
תהליךבלתיסליך
תהליךסליך
תהליך מחזורי

מוך

מוךסיוד
תוחלת

תוספת

תופעיתפנים
תוצר

חסות-י-ה-תורת
תורת הקונטים

KBaHTOSa" TeOph"
06nacTb

*0אסקק8הושהזההן
MeH

"rtnxn
)מטףיזה (פוחות

תחום

סם-

)3ת6קזא0( cMnOBa" ח00cTaHn~a
3neKTpHqecK~R קח080ע
nonpaBKa

תחום
,מ
.ו
גנטי
פר
י

ממנת הספק (משמל

לי-,תיל חשמ
תיקון
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תנוקהייביגית
תכינת

property,,characteristic CBORCTBO
dependence
3aB~CMMOCTb

הוinterference pattern

"קזזאה0שק6ק6"הא0""8ה
KapTMHa

diffraction pattern
solution
extract
damping oscillation

3aTyxaho4He תסא668"""

oscillations
harmonic oscillations

תסא6מ8תהה
rapMOHH~ecKHe תסא668-

"MtpaKUMOHHa"

KapTMHa

pacTBOp

BblTR~Ka

תלות
-תלת
תמונת התאבכות

תמונת עקיפה

תמיסה

תלינית

תנודה מרוסנת
)(משוככת
תנודות
תנודות הרמוניות

H~R

forced oscillations

86"איאו6""610 תסא668-

תנודות מאולצות

H~R

periodic oscillations

ח6ההתסהק60הא6 תסא668-

תנודות מחזוריות

HMH

synchronous oscillationscHHXpoHHble KOne6aH~R
חו01י0ח
אאפת0""6
"חקח0ההת6הה06
rectilinear motion

תנודותסינכרוניות

"B~ge-

תנועה בקוישר

"קא80""ת6"ה06 ם8אה6-

תנועה בקו עקום

rapMO~WqeCKOe אאפע6-

הנועה הרמונית

ח6ההתסהק60"06

תנועה מחזורית

הה6

curvlinear motion

H~e

harmonic motion

H~e

periodic motion

HMe

"BHVe-

circular ך01ו0ח

ם8אה6הא6  סחOKpyIHO0הז

rotational ]ח01,0ח

8שפק8ז6ת6"00

"ה6
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"B~Ve-

תנועה

תנועה מעולית
תנועה סיבובית

תנאהשציית
תנועה ??מית
תנועה שן ת-מהירות
תנשה שו ת-תאוצה

תנע

מנעיויתי

תפוקה,יצילת

מקויית

תקופהסינודית,

שמשית
תרומה

תרכיבת

מרמימלקיריות
תת-
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6הה6אה8מ co6cTBeHHOe
"06ק9א88"0ק
6הא6אה8ת

6""06קסא0עסא88ק

חסו01חוי6קסיק
with constant

עח1ס1ו10010ח6י
ע
 with constantחסו01הו
acceleration

6הא6אה8מ
MMnynbc, KOnWqeCTBO
חהא6אה8מ

ח)ט1ח6ח]סחו

yrnoBoR

angular momentum

"-תסא

qecTBa "OMeHT
"א , MOMeHTחהא6אה8תnynbca
מס6, 861%זם8"0הזא9שק)3

yield

" nep~oה"א"60המ0""0

observation
synodic period

"BKna

contribution

"6א9א"ת(xwM~qeCKOe) 006

טחטסקח]סם

80ז60ףהקזא6ת03אק6ז

thermoelectricity
-מט5

Ha6nn~eHHe

-תסח

