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پیوست الف 
مروري كوتاه در رياضیات 

نشانه ها و نمادهاي رياضي 

a يعني a مساوي b است.  b=

a يعني a مساوي b نيست.  b≠

a  يعني a بزرگ تر از b است.  b>

a يعني a كوچك تر از b است.  b<

a يعني a كوچك تر از b نيست.  b≥

a يعني a بزرگ تر از b نيست.  b≤

a يعني a متناسب با b است.  b∝

a يعني a تقريبًا مساوي b است.  b≅

a يعني a بسيار بزرگ تر از b است.  b〉〉

a يعني a بسيار كوچك تر از b است.  b〈〈

توان ها و ريشه ها 

براي هر عدد a، توان nاُم آن عدد عبارت اس��ت از n بار ضرب آن عدد در خودش، و به صورت 
na نوشته مي شود. n را نما مي نامند. از اين قرار، 

a a , a a.a ,a a.a.a ,a a.a.a.a ,= = = =1 2 3 4


براي مثال، 
, , ,= × = = × × = = × × ×2 3 43 3 3 9 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 

يك نماي منفي دال بر اين است كه يك را n بار بر عدد تقسيم كنند؛ بنابراين 

a ,a ,a ,
a a a

− − −= = =1 2 3
2 3

1 1 1


نماي صفر، بي توجه به مقدار a حاصلش 1 است، 
a =0 1

قواعد تركيب نماها در حاصل ضرب ها، كسرها، و در توان ها عبارت اند از: 
n m n m

n
n m

m

n m n.m

a .a a

a a
a
(a ) a

+

−

=

=

=
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براي مثال، به سادگی مي توان نشان داد كه 
× =2 3 53 3 3

−= =
2

1
3

3 13
33

( ) ×= =2 3 2 3 63 3 3

b و a توجه كنيد كه براي هر دو عدد
n n n(a.b) a .b=

براي مثال، 
( )× = ×3 3 32 3 2 3

 /na1 ريشه ام nام a عددي است كه توان nاُم آن مساوي a است. ريشه nاُم عدد a به صورت 
a نمايش  a1/ را معمواًل جذر آن مي نامند و به صورت  2 نوش��ته مي ش��ود. ريشه دوم عدد a يعني 

مي دهند. 
/a a=1 2

na1/ هم نش��ان مي دهد، ريش��ه ها عبارت اند از توان هاي كسري. و از قواعد  چنانكه نمادگذاري 
معمول در تركيب نماها پيروي مي كند:

/n n n/n

/n m m/n

(a ) a a

(a ) a

= =

=

1

1

حساب كردن با نمادگذاري علمي 

نمادگذاري علمي براي اعداد در ضرب و تقس��يم اعداد بس��يار بزرگ يا بسيار كوچك، كاماًل مفيد 
است به خاطر اين كه مي توانيم به بخش هاي اعشاري و صحيح اعداد به طور جداگانه بپردازيم. براي 

1210 ضرب مي كنيم:  1010 را در ، به صورت زير،4 را در 5 و × 125 10 به × 104 10 مثال، در ضرب
( ) ( ) ( ) ( )

+

× × × = × × ×

= × = × = ×

10 12 10 12

10 12 22 23
4 10 5 10 4 5 10 10

20 10 20 10 2 10

در تقسيم اين اعداد نيز به همين شيوه عمل مي كنيم: 

/ /− − −×
= × = × = × = ×

×

10 10
10 12 2 3

12 12
4 10 4 10 0 8 10 0 8 10 8 10

55 10 10

در جمع يا تفريق اعداد در نمادگذاري علمي، بايد مراقب باشيم كه اعدادمان را با توان هاي يكسان 
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/ عبارت است از  × 91 5 10 × و  83 10 ده بيان كنيم. براي مثال، مجموع 

/ / / /× + × = × + × = ×9 8 9 9 91 5 10 3 10 1 5 10 0 3 10 1 8 10

جبر 
يك معادله، عبارت است از يك گزاره رياضي كه به ما مي گويد يك كميت يا تركيبي از كميت ها 
با كميت يا تركيبي از كميت هاي ديگر مساوي است. بيشتر اوقات بايد يكي از كميت هاي معادله را 

بر حسب كميت هاي ديگر معادله به دست بياوريم. براي مثال مي توانيم با حل معادله ي 
x a b+ =

جواب x را بر حسب a و b به دست بياوريم. در اينجا a و b مقادير عددي ثابت، يا عبارات رياضي 
هستند كه معلوم تلقي مي شوند، و x به منزله ي مجهول معادله است. 

قواعد جبري به ما مي آموزند كه چگونه با تغيير و تبديل در معادله ها به راه حل و جواب آنها برسيم. 
مهمترين قواعد، سه قاعده اند به شرح زير: 

1- هر گاه جمله هاي يكس��ان ب��ه طرفين يك معادله بيفزاييم يا از طرفي��ن آن كم كنيم، اعتبار 
معادله برقرار مي ماند و تغييري در آن حاصل نمي شود. 

x سودمند است. از طرفين معادله a را كسر مي كنيم و داريم  a b+ = اين قاعده در حل معادله 
x a a b a+ − = −

يعني 
x b a= −

براي اين كه ببينيم اين قاعده در يك مثال عددي مشخص چگونه عمل مي كند معادله ي 
x + =7 5

را در نظر مي گيريم. با كسر كردن 7 از طرفين معادله، داريم 
x = −5 7

يا 
x = −2

، ممكن است بخواهيم a را بر حسب  x a b+ = توجه داش��ته باش��يد كه در يك معادله به شكل 
x و b پيدا كنيم، البته اين در صورتي اس��ت كه x قباًل از روي اطالعات ديگر معلوم بوده باش��د اما 
a يك كميت رياضي باش��د كه هنوز معين نيس��ت. اگر چنين باشد، بايد x را از طرفين معادله كسر 

كنيم، و خواهيم داشت 
a b x= −
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اكثر معادله هاي فيزيكي حاوي چندين كميت رياضي هس��تند كه بس��ته به ش��رايط گاهي اوقات 
نقش كميت هاي معلوم را بازي مي كنند، و گاهي هم نقش كميت هاي مجهول را. در نتيجه، بس��ته 

به همين براي يافتن كميت )همچون x( مورد بررسي قرار دهيم. 
2- هرگاه طرفين يك معادله را به يك و همان عامل ضرب كنيم، اعتبار معادله محفوظ مي ماند 

و تغييري در آن حاصل نمي شود. 
اين قاعده، در حل معادله اي چون 

ax b=

سودمند است. به طور ساده، طرفين را به a تقسيم مي كنيم، و داريم 
ax b
a a
=

bx
a

=

غالب��ًا اي��ن ضرورت پيش مي آيد كه هر دو قاعده ي باال را با هم تركيب كنيم، براي مثال، در حل 
معادله ي 

x + =2 10 16

با تفريق 10 از طرفين شروع مي كنيم و داريم 
x + =2 10 16

يا 
x =2 6

و سپس طرفين را به 2 تقسيم مي كنيم و به دست مي آوريم 
x =

6
2

يا 
x = 3

3- هرگاه دو طرف يك معادله را به توان يكسان برسانيم اعتبار معادله محفوظ مي ماند و تغييري 
در آن حاصل نمي شود.

اين قاعده، حل معادله ي 
x b=3

را ممكن مي سازد. هر دو طرف را به توان 1/3 مي رسانيم، و داريم 
/ /(x ) b=3 1 3 1 3

يا 
/x b= 1 3
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رابطه ي معادله ي درجه ي دوم

b b acax bx c x
a

− ± −
+ + = ⇒ =

2
2 40

2

قضیه ي فیثاغورس 
a b c+ =2 2 2

محیط، مساحت و حجم 

rπ =2 ؛ مساحت  rπ =2 دايره اي به شعاع r : محيط 
rπ =34

3
؛ حجم  rπ =24 كره اي به شعاع r : مساحت 

ah =
1
2

مثلثي با قاعده ي a و ارتفاع h: مساحت 

پیوست ب 
داده هاي فیزيكي 

/ m / s m / s× ≅ ×8 82 9979 10 3 10         c ،سرعت نور در خأل
/ m× 111 50 10 يكاي نجومي )AU(، فاصله ي متوسط زمين خورشيد 
/ m× 83 84 10 فاصله ي متوسط زمين �  ماه                                
/ m× 66 37 10 شعاع زمين )در استوا(                                        
/ kg× 301 99 10 جرم خورشيد                                                
/ kg× 245 98 10 جرم زمين                                                   
/ kg× 227 36 10 جرم ماه                                                     
/ C−− × 191 60 10                                              e ،بار الكترون

/ C−× 191 60 10                                                p ،بار پروتون
/ / mol× 236 022 10                                 AN عدد آو و گادرو، 

پیوست پ 
چیزهايي كه الزم است بدانید 

rate                                                                                                                    آهنگ

تغيير يك كميت تقسيم بر زماني كه اين تغيير صورت مي گيرد آهنگ آن كميت ناميده مي شود. 
atom                                                                                                                      اتم

كوچك ترين ذره ي هر عنصر كه خواص شيميايي همان عنصر را داشته باشد. متشكل از پروتون ها 
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و نوترون هاي موجود در هسته است كه الكترون ها احاطه اش كرده اند. 
friction                                                                                                         اصطكاك

نيرويي كه در مقابل حركت اجسام يا مواد در تماس با يكديگر مقاومت ايجاد مي كند. 
static friction                                                                                 اصطكاك ايستايي

نيروي بين دو جس��م كه به س��بب تماس��ي كه مانع از لغزيدن مي ش��ود نس��بت به هم س��اكن 
مي مانند. 

kinetic friction                                                                               اصطكاك جنبشي

نيروي تماسي ناشي از مالش سطح جسم متحرك با سطح ماده اي كه روي آن مي لغزد. 
principle                                                                                                             اصل

فرض كلي يا حكمي در مورد در مورد رابطه ی كميت هاي طبيعي كه بارها آزموده ش��ده و هرگز 
نقض نشده است؛ آن را قانون هم مي خوانند. 

Archimedes' principle                                                                    اصل ارشمیدس

رابطه ي بين نيروي شناوري و مايع جابه جا شده: بر جسم غوطه ور نيروي شناوري برابر وزن مايع 
جابه جا شده وارد مي شود. 

pascal's principle                                                                                  اصل پاسكال

تغيير فش��ار در هر نقطه از ش��اره ي محصور بدون كم شدن در تمامي جهت ها به تمام نقاط شاره 
منتقل مي شود. 

Principle of floatation                                                                        اصل شناوري

جسم شناور وزن شاره اي برابر با وزن خودش را جابه جا مي كند. 
energy                                                                                                               انرژي

آنچه بتواند وضعيت ماده را تغيير دهد. معمواًل به توانايي انجام دادن كار گفته مي شود.
gravitational potential energy                                           انرژي پتانسیل گرانشي

انرژي اي كه جس��م به س��بب موقعيت خود در ميدان گرانش��ي دارد. روي زمين، انرژي پتانسيل 
برابر جرم )m( ضرب در ش��تاب گراني )g( ضرب در ارتفاع )h( از س��طح مرجعي چون سطح زمين 

است. 
U mgh=

kinetic energy                                                                                     انرژي جنبشي

انرژي حركت برابر است با نصف جرم ضرب در مربع اندازة سرعت. 

k mv= 21
2

K
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mechanical energy                                                                            انرژي مكانیكي

انرژي ناشي از مكان يا حركت چيزي؛ به صورت انرژي پتانسيل يا جنبشي )يا تركيبي از هر دو(.
lever arm                                                                                                  بازوي اهرم

فاصله ی عمودي بين محور و خط اثر نيرو كه چرخشي دور آن محور به وجود مي آورد. 
resultant                                                                                                           برايند

نتيجه ی خالص تركيب دو يا چند بردار. 
vector                                                                                                                  بردار

پيكاني كه طول آن نش��ان دهنده ی اندازه ی يك كميت اس��ت و جهت آن جهت كميت را نشان 
مي دهد. 

interaction                                                                                               بر هم كنش

ُكنش متقابل بين اجس��امي كه در آن هر جسم نيرويي مساوي با عالمت مخالف به ديگري وارد 
مي آورد. 

Pascal                                                                                                             پاسكال

يكاي SI براي فشار. يك پاسكال نيروي قائم يك نيوتون بر هر مترمربع وارد مي كند. يك كيلو 
پاسكال )kPa( برابر 1000 پاسكال است.

conservation of energy                                                                   پايستگي انرژي

اين اصل كه انرژي را نمي توان خلق يا نابود كرد. فقط مي توان آن را از ش��كلي به ش��كل ديگر 
تبديل كرد، اما مقدار كل آن هرگز تغيير نمي كند. 

conservation of momentum                                                           پايستگي تكانه

در نبود نيروي خالص خارجي، تكانه ی يك جسم يا دستگاهي از اجسام تغيير نمي كند. 
mv )پيش از برخورد( =mv )پس از برخورد(

conserved                                                                                                        پايسته

اصطالحي كه براي كميت هاي فيزيكي چون تكانه، انرژي، يا بار الكتريكي به كار مي رود كه در 
طی برهم كنش ها تغيير نمي كند. 

stable equilibrium                                                                                تعادل پايدار

وضعيت جس��مي كه به گونه اي متوازن ش��ده كه هر جابه جايي يا دوران مختصر باعث باال رفتن 
گرانيگاه آن مي شود. 

mechanical equilibrium                                                                  تعادل مكانیكي

حالت جس��م يا دس��تگاهي از اجسام كه نيروهاي وارد بر آن صفر ش��وند و شتابي به وجود نيايد، 
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هنگامي كه هيچ گشتاور خالصي وجود نداشته باشد. 
unstable equilibrium                                                                         تعادل ناپايدار

حالت جس��مي كه چنان متوازن شده كه گرانيگاه آن جابه جايي اندك يا چرخش مختصري يافته 
است. 

momentum                                                                                 )تكانه )اندازه حركت

حاصل ضرب جرم و سرعت جسم )در صورتي كه اندازه ی سرعت بسيار كمتر از اندازه ی سرعت 
نور باش��د(. تكان��ه اندازه و جه��ت دارد و در نتيجه كميتي برداري اس��ت. آن را تكانه ی خطي هم 

مي نامند، و به اختصار با p نشان مي دهند. 
P mv=

fulcrum                                                                                                          تكیه گاه

نقطه ی اتكاي اهرم. 
power                                                                                                                  توان

آهنگ انجام گرفتن كار يا تبديل انرژي، برابر است با كار انجام شده يا انرژي تبديل شده تقسيم 
بر زمان؛ بر حسب وات اندازه گيري مي شود. 

توان  =
universal gravitational constant                                           ثابت گرانش عمومي

ثابت تناس��ب G كه معياري از ش��دت گراني در معادلة مربوط به قان��ون گرانش عمومي نيوتون 
mاست:  mF G

r
= 1 2

2

mass                                                                                                                    جرم

مقدار مادة موجود در جسم؛ معياري از لختي يا تنبلي كه جسم در واكنش به هر نوع تالش براي 
به حركت درآوردن، متوقف كردن، يا تغيير حالت حركت از خود نشان مي دهد؛ نوعي از انرژي.

density                                                                                                              چگالي

جرم ماده در واحد حجم.

= چگالي

volume                                                                                                               حجم

مقدار فضايي كه جسم اشغال مي كند. 

جرم 
حجم

كار 
زمان
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elastic limit                                                                                            حد كشساني

فاصلة كشيدگي يا جمع شدگي ماده كه فراتر از آن مادة كشسان به حالت اوليه اش برنمي گردد. 
linear motion                                                                                        حركت خطي

حركت در امتداد خط راست. 
nonlinear motion                                                                            حركت غیرخطي

حركتي كه در امتداد خط راست نباشد. 
vacuum                                                                                                                خأل

نبود ماده؛ تهي. 
scientific method                                                                                   روش علمي

روش منظم به دست آوردن، سازمان دهي، و به كارگيري معلومات جديد. 
Joule                                                                                                                     ژول

يكاي SI براي كار و ديگر ش��كل هاي انرژي. هرگاه نيروي يك نيوتون وارد بر جس��م آن را يك 
متر در جهت نيرو جابه جا كند، يك ژول كار انجام شده است. 

light-year                                                                                                  سال نوري

. / km× 129 46 10 مسافتي كه نور در مدت يك سال در خأل طي مي كند: 
velocity                                                                                                            سرعت

اندازة سرعت جسم و جهت حركت آن؛ كميتي برداري است. 
critical velocity                                                                                    سرعت حدي

اندازة س��رعت جس��م هنگامي كه نيروهاي مق��اوم، معمواًل مقاومت هوا، ب��ا نيروي هاي محرك 
متوازن شوند به طوري كه حركت بدون شتاب شود. 

 free fall                                                                                                      سقوط آزاد

حركتي كه فقط تحت تأثير گراني باشد. 
acceleration                                                                                                     شتاب

آهنگ تغيير س��رعت جسم بر حسب زمان؛ اين تغيير سرعت مي تواند در اندازه )اندازة سرعت(، يا 
جهت، يا در هر دو آنها باشد. 

acceleration due to gravity                                                     شتاب ناشي از گراني

شتاب جسم در سقوط آزاد. مقدار آن نزديك سطح زمين حدود 9/8 متر بر مجذور ثانيه است. 
hypothesis                                                                                                       فرضیه

حدس قريب به يقين؛ توصيفي منطقي از مشاهده يا نتيجه اي تجربي كه پيش از بارها آزمودنش 
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با آزمايش به صورت واقعيت پذيرفته نمي شود. 
pressure                                                                                                             فشار

نيروي وارد بر واحد س��طح در حالتي كه نيرو بر س��طح عمود باشد؛ بر حسب پاسكال اندازه گيري 
مي شود. فشار جو را نيز ببينيد. 

 = فشار 

atmospheric pressure                                                                                فشار جو

فشار وارد بر اجسام غوطه ور در هوا كه ناشي از وزن هوايي است كه باالي آن قرار دارد. فشار جو 
kPa101 است.  در سطح دريا حدود 

barometer                                                                                                  فشار سنج

وسيله اي كه براي اندازه گيري فشار جو به كار مي رود.
technology                                                                                                      فناوري

روش و قابليت حل مسائل عملي با استفاده از يافته هاي علمي. 
law                                                                                                                      قانون

فرضي كلي يا گزاره اي درباره ی رابطه ی كميت هاي طبيعي كه بارها به محك آزمون گذارده شده 
و هيچ گونه تناقضي براي آن يافت نشده است. آن را اصل هم مي نامند. 

law of universal gravitation                                                  قانون گرانش عمومي

در دس��تگاه متش��كل از دو ذره، هر ذره ذره ی ديگر را با نيرويي جذب مي كند كه با حاصل ضرب 
جرم آنها نس��بت مستقيم و با مجذور فاصله ی آنها از يكديگر )يا اگر اجسامي كروي باشند، با مركز 

جرمشان( نسبت عكس دارد. اگر F نيرو، m جرم، و r فاصله، و G ثابت گرانشي باشد: 
m mF G

r
= 1 2

2
law of inertia                                                                                          قانون لختي

قانون اول از قانون هاي حركت نيوتون را ببينيد. 
Newton's laws of motion                                                  قانون هاي حركت نیوتون

قانون اول: هر جس��م س��اكن مي ماند يا به حركت با اندازه ی س��رعت ثابت در خط راس��ت ادامه 
مي ده��د، مگ��ر آنكه نيروي خالص وارد بر آن باعث تغيير اين وضعيت ش��ود. آن را قانون لختي نيز 

مي نامند. 
قانون دوم: شتاب ناشي از نيروي خالص وارد بر جسم با اندازه ی اين نيرو نسبت مستقيم دارد، در 

همان جهت نيروي خالص است، و با جرم نسبت عكس دارد. 
قانون س��وم: هرگاه جسمي بر جس��م ديگر نيرو وارد كند، جسم دوم نيرويي مساوي و با عالمت 

نيروی عمود بر سطح
سطح  
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مخالف به جسم اول وارد مي سازد. 
Hooke's law                                                                                             قانون هوك

كش��يدگي يا جمع شدگي فاصله ی )گسترش يا تراكم( محيط كشسان با نيروي وارد بر آن نسبت 
مستقيم دارد. اگر x تغيير طول و k ثابت فنر باشد: 

F k.x=

work-energy theorem                                                              ـ  انرژي قضیه ی كار 

كار برايند نيروهای وارد بر يك جسم در يك جابه جايی معين برابر است با تغيير انرژی جنبشی 
جسم در آن جابه جايی: 

W K K= −2 1

work                                                                                                                      كار

حاصل ضرب نيروي وارد بر جسم و مسافتي كه جسم )وقتي نيرو ثابت و حركت در خط راست و 
در جهت نيرو باشد( حركت كرده است؛ بر حسب ژول اندازه گيري مي شود: 

elasticity                                                                                                      كشساني

ويژگي جامدي كه ش��كلش با اعمال نيروي تغيير ش��كل دهنده اي تغيير كند و پس از حذف اين 
نيرو شكل اوليه اش را به دست آورد. 

scalar quantity                                                                       )كمیت نرده اي )اسكالر

كميت هاي فيزيكي چون جرم، حجم، و زمان كه مي توان آن را با اندازه اش به طور كامل توصيف 
كرد، و هيچ جهتي ندارد. 

vector quantity                                                                                    كمیت برداري

كميتي فيزيكي كه اندازه و جهت دارد. نمونه هاي آن عبارت اند از: نيرو، سرعت، شتاب، گشتاور. 
kilo                                                                                                                       كیلو

پيشوندي به معني هزار، مانند كيلووات يا كيلوگرم. 
kilogram                                                                                                        كیلوگرم

 C04 ي��كاي بنيادي جرم در SI برابر1000 گرم. يك كيلوگرم تقريبًا برابر جرم يك ليتر آب در
است. 

kilometer                                                                                                        كیلومتر

هزار متر. 
kilowatt                                                                                                          كیلووات

هزار وات. 
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gravitation                                                                                                     گرانش

جاذبه ی بين اجساِم ناشي از جرم آنها. قانون گرانش عمومي و ثابت گرانش عمومي را نيز ببينيد. 
center of gravit )CG(                                                                                  گرانیگاه

نقطه اي در مركز توزيع وزن جسم كه مي توان فرض كرد نيروي گراني به آن وارد مي شود. 
gram                                                                                                                    گرم

يكايي براي جرم در دستگاه متريك. هر گرم يك هزارم كيلوگرم است. 
torque                                                                                                              گشتاور

حاصل ضرب نيرو در فاصله ی بازوي اهرمي كه اثر چرخانندگي توليد مي كند. 
نيرو × فاصله ی بازوي اهرم = گشتاور 

inertia                                                                                                                لختي

تنبلي يا مقاومت ظاهري جسم در برابر تغيير وضعيت حركت. جرم هر جسم معياري از لختي آن 
است. 

)L( liter                                                                                                                 لیتر

cm31000 است.  يكاي حجم در دستگاه متريك. يك ليتر
satellite                                                                                                           ماهواره

پرتابه يا جسم سماوي ديگري كه دور جسم سماوي بزرگ تري مي گردد. 
meter                                                                                                                     متر

 SI يكاي استاندارد طول در
axis                                                                                                                     محور

الف( خط راستي كه چرخش به دور آن صورت مي گيرد. ب( خط هاي راست مرجع در يك نمودار، 
معم��واًل محور x براي اندازه گي��ري جابه جايي افقي و محور y براي ا ندازه گيري جابه جايي عمودي 

به كار مي رود. 
air-resistance                                                                                          مقاومت هوا

اصطكاك يا كشش وارد بر جسمي كه در هوا حركت مي كند. 
nanometer                                                                                                      نانومتر

910− متر )يك ميلياردم متر(  يكاي طول در دستگاه متريك برابر 
inversely                                                                                                 نسبت عكس

وقت��ي دو مقدار در جهت عكس هم به گونه اي تغيير كنند كه افزايش يكي باعث كاهش ديگري 
به همان اندازه شود مي گوييم آنها با هم نسبت عكس دارند. 
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theory                                                                                                                نظريه

تلفيق حجم زيادي از اطالعات كه ش��امل فرض هاي آزموده و تأييد ش��ده درباره ی موضوع هاي 
مختلف جهان طبيعي باشد. 

force                                                                                                                     نیرو

هر عاملي كه باعث ش��تاب دادن به جس��م ش��ود؛ ُهل دادن يا كش��يدن؛ كه بر حس��ب نيوتون 
اندازه گيري مي شود. نيرو كميتي برداري است. 

lift                                                                                                             نیروي باالبر

نيروي خالص باالسويي كه اختالف فشار هاي روبه باال و روبه پايين به وجود مي آورد. پرواز افقي 
وقتي امكان پذير مي شود كه نيروي باالبر برابر وزن جسم شود. 

support force                                                                                      نیروي تكیه گاه

نيروي باالسويي كه با وزن جسم واقع بر يك سطح متوازن مي شود. 
net force                                                                                                نیروي خالص

تركيب تمام نيروهايي كه بر جسمي اثر مي كنند. 
normal force                                                                                            نیروي قائم

مؤلفه ی نيروي تكيه گاه بر س��طح آن عمود اس��ت. براي جس��مي واقع بر س��طحي افقي، نيروي 
باالسويي است كه با وزن جسم متوازن مي شود. 

action force                                                                                            نیروي ُكنش

يكي از زوج نيروهاي توصيف ش��ده در قانون سوم نيوتون. قانون سوم قانون هاي حركت نيوتون 
را نيز ببينيد. 

reaction force                                                                                      نیروي واكنش

ني��روي برابر با ني��روي ُكنش و در جهت مخالف آن، و نيرويي كه، همزمان، هنگام اِعمال نيروي 
كنش بر همان جسم اعمال مي شود. قانون سوم نيوتون را نيز ببينيد. 

Newton                                                                                                            نیوتون

يكاي نيرو در SI. يك نيوتون نيرويي اس��ت كه وقتي به جرم يك كيلوگرم وارد شود شتاب يك 
متر بر مجذور ثانيه را توليد كند. 

weight                                                                                                                  وزن

نيرويي كه جسم بر سطح تكيه گاه )يا اگر آويزان باشد بر نخ نگهدارنده( وارد مي كند كه اغلب، اما 
نه هميشه، ناشي از نيروي گراني است.
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پیوست پ 
Archimedes' principle اصل ارشميدس
measurement اندازه گيري 
 potential energy انرژي پتانسيل
kinetic energy انرژي جنبشي 
efficiency بازده 
resultant برايند 
vector بردار
position vector بردار مكان 
anti clock wise پادساعتگرد
conservation of energy پايستگي انرژي 
balance ترازو
equilibrium تعادل
stable equilibrium تعادل پايدار
unstable equilibrium تعادل ناپايدار
 power توان 
constant of spring ثابت فنر
displacement جابه جايي
mass جرم
couple جفت نيرو
direction جهت
density چگالي
motion حركت
accelerating motion حركت تند شونده
kinematics حركت شناسي
decelerating motion حركت كند شونده
uniform motion حركت يكنواخت
vacuum خأل
International System of Units دستگاه بين المللي يكاها
dynamics ديناميك
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clockwise ساعتگرد
 initial velocity سرعت اوليه
instantaneous velocity سرعت لحظه اي
average velocity سرعت متوسط
free falling سقوط آزاد
acceleration شتاب 
instantaneous acceleration شتاب لحظه اي
average acceleration شتاب متوسط 
slope شيب خط
pressure فشار 
barometer فشارسنج
Bourdon gauge فشارسنج بوردون
spring فنر
flotation law قانون شناوري
Hook's laws قانون هوك
Newton's laws قانون  هاي نيوتون
work-energy theorem قضيه ي كار -انرژي
work كار
 quantity كميت
gravitation گرانش
center of gravity گرانيگاه)مركز گرانش(
torque گشتاور
inertia لختي
satellite ماهواره
horizontal axis محور افقي
vertical axis محور قائم
Path مسير
scalar نرده اي
turning point نقطه ي چرخش
scientific notation نمادگذاري علمي
force نيرو
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dynamometer نيروسنج
 buoyancy نيروي باالبر 
turning force نيروي چرخاننده
elastic force نيروي كشساني
weight وزن
unit يكا
base units يكاهاي اصلي
derived units يكاهاي فرعي
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