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РУССКО-УКРАИНСКО-ТУРЕЦКИЙ СЛОВАРЬ
Русский

Украинский

А
Абсолю́тный
абсолютний
абсолютный покóй
цілковитий
(абсолютний, повний)
спокій
абсолютное движéние абсолютний рух
абсолютный нуль
абсолютний нуль
абсолютная влáжность абсолютна вологість
агрегáтный
агрегатний
агрегáтное состоя́ние агрегатний стан
аккумуля́тор
акумулятор
акти́вный
активний
амóрфный
аморфний
амóрфное тéло
аморфне тіло
ампéр
Ампер
ампермéтр
амперметр
амплитýда
амплітуда
аналоги́чный
аналогічний
ангстрéм
ангстрем
анизотропи́я
анізотропія
анизотрóпный
анізотропний
асфáльт
асфальт
атмосфéра
атмосфера
физи́ческая
фізична атмосфера
атмосфера
техни́ческая
технічна атмосфера
атмосфéра
áтом
Атом
áтомный
атомний
аэростáт
аеростат

Турецкий
kesin
kesin barış
mutlak barış
kesin hareket
kesin sıfır
mutlak nem
toplam
durum hal
pil
aktif
amorf
amorf vücut
amper
ampermetre
genlik
benzer
angstrom
anizotropi
anizotropik
asfalt
atmosfer
fiziksel atmosfer
teknik atmosfer
atom
atomık
balon

Б
Балáнс (равновесие)
cбаланси́ровать
бáза
бази́руется
бáлка

Баланс
збалансувати
База
базується
Балка
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вalans (denge)
cbalansirovat
temel
merkezli
sopa

баллóн
бар (едини́ца давлéния)
барóметр
батарéя
бáшня
безразли́чный
безразли́чное
равновéсие
бéрег
бесконéчность
беспоря́дочный
беспоря́дочное
движéние
блок (шкив)
бóльше ≠ мéньше
бомбарди́ровать
бросáть – брóсить
бросáние
брóшенный
брóшенное тéло
брусóк

балон
бар
барометр
батарея
вежа, башта
індиферентний,
байдужий
індиферентна
рівновага
берег
нескінченність
безладний
безладний рух

balon
bar (ölçü birimi)
barometre
pil batarya
kule
kayıtsız

блок (шків)
більш ніж ≠ менш ніж
бомбардувати
кидати – кинути
кидок (кидка)
кинутий
кинуте тіло
брусок

blok (kasnak)
daha fazla ≠ daha az
bombalamak
atmak – atmak
atma
atılan
atılan vücut
çubuk

kayıtsız denge
kıyı shore
sonsuzluk
dağınık karışıklık
rastgele hareket

В
Вáкуум
вáнна
электролити́ческая
вáнна
ватт
вблизи́
вверх
вéбер
вéктор
величинá
физи́ческая величинá
вéкторная величинá
скаля́рная величинá
постоя́нная величинá

вакуум
vakum vacuum
ванна
banyo
електролітична ванна elektrolitik bath

перемéнная величинá

değişken mıktar

ват
поблизу, близько
угору, уверх, догори
вебер
вектор
величина
фізична величина
векторна величина
скалярна величина
постійна (стала,
незмінна) величина
змінна (нестала)
величина
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vatt
etrafında civarında
yukarı
Weber
vektör
değer mıktar
fiziksel mıktar
vektör mıktar
skalar mıktar
sabit mıktar

величинá вéктора
величинá скóрости
величинá си́лы
положи́тельная
величина
отрицáтельная
величинá
велосипеди́ст
верёвка

вертикáльное
направлéние
вертикáльно вверх
вертикáльно вниз
вертолёт
вес
вéсить
весы
рычáжные весы

величина вектора
величина швидкості
величина сили
позитивна
(додатня)
величина
негативна (від’ємна)
величина
велосипедист
мотузка, мотузок,
вірьовка
вертикаль
по (вздовж) вертикалі
вертикальний,
прямовісний
вертикальний
напрямок
вертикально угору
вертикально униз
вертоліт
вага
важити, мати вагу
ваги, терези
терези (важільні ваги)

пружи́нные весы
ветвь
вéтви парáболы
веществó
взаимодéйствие
взаимодéйствовать
взаимосвя́зь
взвéшивать
взвéшивание
взрыв
вид – ви́ды
винт
винтóвка
висéть
витóк
включáть – включи́ть
влáжный

ваги (пружинні ваги)
гілка, вітка
вітки параболи
речовина
взаємодія
взаємодіяти
взаємозв’язок
зважувати
зважування
вибух
вид – види
гвинт
гвинтівка, рушниця
висіти
виток
включати – включити
вологий

вертикáль
по вертикáли
вертикáльный
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vektörün büyüklüğü
hız mıktar
kuvvetın büyüklüğü
artı mıktar
negatif mıktar
bisikletçi
ip
dikey
dikey sel
dikey
dikey yönde
dikine yukarı (up)
dikey olarak aşağı
helikopter
ağırlık
tartmak tartın
terazi ölçekler
kiriş denge
ışın dengesine
yaylı terazi
dal
parabol dalı
madde
etkileşim
etkileşim
ilişki
tartmak
ağırlıklandırma
patlama
görmek – views
vida
tüfek
asmak
çevirmek
açmak
ıslak nemli

влáжность
абсолютная влáжность
относи́тельная
влáжность
внéшний
вниз
внýтренний
вóгнутый
водопровóд
водорóд
водянóй
водянóй пар
водянóй насóс
возбуждáть – возбуди́ть
возбуждённый
возбуждённый áтом
возбуждённое
состоя́ние
вóздух
возникáть –
возни́кнуть
вокрýг
волнá
волновóй
волновóе движéние
вольт
вольтмéтр
вращáть
вращáться
вращéние
вращáтельный
вращáтельное
движéние
всплывáть – всплыть
выбирáть – выбрать
выбор
выбросить
выделя́ть – выделить
выделéние
выделенный
выделя́ющийся

вологість
абсолютна вологість
відносна вологість

nemli
kesın nem
bağıl nem nispi nem

зовнішній
униз
внутрішній
увігнутий
водопровід
водень
водяний
водяна пара
водяний насос
збуджувати – збудити
збуджений
збуджений атом
збуджений стан

dış harici
aşağı
iç dahili
içbükey
su tesisatı
hidrojen
suylu
su buharı
su pompası
heyecanlandırmak
heyecanlı
heyecanlı atom
uyarılmış durum

повітря
hava
виникати – виникнути ortaya çıkmak
навколо – навкруги
хвиля
хвильовий
хвильовий рух
вольт
вольтметр
обертати
обертатися
обертання
обертальний
обертальний рух

etrafında çevresinde
dalga wave
dalga dalgasının
dalga hareketi
volt
voltmetre
döndürmek
döndürmek
rotasyon dönme
döner
dönme hareketı

спливати – спливти
вибирати – вибрати
вибір
викинути
виділяти – виділити
виділення
виділений
той, що виділяється

şamandıra – şamandıra
seçmek
seçim
atma
seçmek
tahsis
özel
yayan exuding
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выдéрживать –
выдержать
выкáчивать – выкачать
выкáчивание
выкипáть – выкипеть
выключáть –
выключить
вылетáть – вылететь
вылет
выполня́ть
выпуклый

витримувати –
витримати
викачувати – викачати
викачування
википати – википіти
вимикати – вимкнути

ayı – taşımak

вилітати – вилетіти
виліт
виконувати
опуклий (випуклий)

выражáть – выразить
выражéние
бýквенное выражéние
числовóе выражéние
вырезáть – вырезать
вырез
высотá
вытáлкивать –
вытолкнуть
вытáлкивающая си́ла
вытекáть – вытечь
вытесня́ть – вытеснить
вытесненный
вытесненный газ
вытесненная жи́дкость
вычисля́ть –
вычислить
вычислéние

виражати – виразити
вираження, вираз
вислів
числовий вираз
вирізувати – вирізати
виріз
висота
виштовхувати –
виштовхнути
виштовхуюча сила
витікати – витекти
витискати – витиснути
витиснений
витиснений газ
витиснута речовина
обчилювати –
обчислити
обчислення

uçmak – sinek
patlama
yapmak gerçekleştirin
dışbükey konveks
convex
express – express
ifade anlatım
değişmez ifade
sayısal ifade
kesmek – kesmek
cutout
yükseklik
itme – itin

вычитáние

віднімання

pompa – pompa dışarı
pompalama
kaynatmak
kapatmak

kaldırma kuvveti
aktaya
yerinden – itin
yerinden
yerinden gaz
boşaltılan sıvı
hesaplamak –
hesaplanan
hesaplama
hesaplanmasında
çıkarma subtraksiyon

Г
Газ
гáзовый
гáзовое состоя́ние
гáзовые закóны

газ
газовий
газовий стан
газові закони

гальвани́ческий

гальванічний
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gaz
gaz
gaz devlet
gaz yasaları
gaz kanunları
galvanik

гальвани́ческий
элемéнт
гальванóметр
гармони́ческое
колебáние
генерáтор
гéнри
герц
гидростáтика
гидростати́ческий
ги́ря
глáдкий
глáдкая повéрхность
глубинá
сгорáние
горизóнт

гальванічний елемент galvanik hücre

горизонтáльно

yatay olarak,
yatay yönde
горизонталь
yatay
вздовж по горизонталі yatay
горизонтальний
yatay
горизонтальний
yatay bir yönde
напрямок
гравітаційний
yerçekimsel
гравітаційна стала
sabiti yerçekimsel
(постійна)
гравітація
kütleçekim gravitasyon
грам
gram
грань, межа
yüz
графік
grafik
графічне зображення diyagram şeması

горизонтáль
по горизонтáли
горизонтáльный
горизонтáльное
направлéние
гравитациóнный
гравитациóнная
постоя́нная
гравитáция
грамм
грань
грáфик
графи́ческое
изображéние
груз
Дави́ть
давлéние
давлéние гáза
давлéние жи́дкости

гальванометр
galvanometre
гармонічне коливання harmonik hareket
генератор
генрі
герц
гідростатика
гідростатичний
гиря
гладкий
гладка поверхня
глибина
згорання
горизонт, обрій,
небокрай
горизонтально

jeneratör
Henry
Hertz
hidrostatiği
hidrostatik
ağırlık
pürüzsüz
pürüzsüz yüzey
derinlik
yanma
ufuk

вантаж, вага, тягар

yük

Д
давити, тиснути
тиск
тиск газу
тиск рідини
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basın
basınç
gaz basıncı
sıvı basıncı,
akışkan basıncı

давлéние атмосфéры
дáльность
дáльность полёта
снаря́да
дáнный
данó
дви́гатель
дви́гаться
движéние
движóк реостáта

тиск атмосфери
дальність, віддалина
дальність польоту
снаряду
даний
дано
двигун
рухатися
рух
повзунок (движок)
реостата
дви́жущийся
який рухається
дви́жущееся тéло
тіло, яке рухається
двояковóгнутая ли́нза двоввігнута лінза
двояковыпуклая ли́нза двовипукла лінза
двухступéнчатая ракéта двоступінчата лінза
дéйствовать –
діяти (чинити) –
подéйствовать
вчинити
дéйствие
дія
под дéйствием
при дії, якщо діє
дéрево
дерево (растение),
деревина (вещество)
держáть
тримати, держати
детáль
деталь
дефéкт
дефект, вада, гандж
деформáция
деформація
деформи́роваться
деформуватися
джóуль
джоуль
диагонáль
діагональ
ди́зель
дизель
ди́на (дин)
дина (дин)
динáмика
динаміка
динамомаши́на
динамомашина
динамомéтр
динамометр
диóптрия
діоптрія
дипóль
диполь
диск
диск
дискрéтный
дискретний
дискрéтное строéние дискретна будова
дискрéтность
дискретність
дифрáкция
дифракція
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atmosfer basıncı
dizi aralığı
aralığı projectile
verilmiş
verilmiş
motor
hareket etmek
hareket
reostatın motoru
hareketli
gövde hareket
biconcave lens
bikonveks lens
iki aşamalı roket
hareket - hareket
eylem
altında
ağaç
tutmak
detay
kusur
deform
deform etmek
Jul
diyagonal
dizel
din
dinamik
dinamo araba
dinamometre
diyopter
dipola
disk
ayrık
ayrık yapı
ayrık
kırınım

диффýзия
диэлéктрик
диэлектри́ческий
диэлектри́ческая
проницáемость
длинá
длинá волны
дно
добавля́ть – добáвить
добáвочный
добáвочное
сопротивлéние
дом
допóлнить
дополни́тельный
допускáть – допусти́ть
допýстим, что …
дорóга
достигáть – дости́чь
другóй
дугá

дифузія
діелектрик
діелектричний
діелектрична
проникність
довжина
довжина хвилі
дно
додавати – додати
додатковий
додатковий опір

difüzyon
dielektrik
dielektrik
dielektrik sabite

будинок
доповнити
доповнений
допускати – допустити
допустимо, що
шлях, дорога
досягати – досягти
інший, другий
дуга

ev
tamamlamak
ek ilave
Izin vermek
bize varsayalım ki
yol
ulaşmak – ulaşmak
başka
ark

uzunluk süresini
dalga boyu
alt
eklemek
ek ilave
ek bir direnç

Е
Едини́ца
едини́ца длины
едини́ца мáссы
едини́цы измерéния

одиниця
одиниця довжини
одиниця маси
одиниці виміру

Ё
Ёмкость
ємність, місткість
ёмкость конденсáтора ємність конденсатору
ёмкость сосýда
ємність посудини

birim ünitesi
uzunluk birimi
kütle birimi
birimleri üniteleri
kapasite
kondansator kapasitı
teknenin kapasitesine

Ж
Желéзо
желéзный шáрик
жёсткий
жёсткость
жёсткость пружи́ны
жи́дкий
жи́дкость

залізо
залізна кулька (шарик)
жорсткий
жорсткість, твердість
жорсткість пружини
рідкий
рідина
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demir
demir top
sert
sertliği
baharın sertı
sıvı likit
sıvı likit

З
Зави́сеть
зави́симость
зави́симая величинá
зажи́м
закипáть – закипéть
закóн
закрепля́ть – закрепи́ть
закреплённая на …
замедля́ть – замéдлить
замéдленный
замéдленное движéние
заменя́ть – замени́ть
замыкáть – замкнýть
замыкáние
корóткое замыкáние
зáмкнутый
зáмкнутая систéма
зáмкнутая цепь
запáс
запас энéргии
запас тóплива
зáпах
заря́д
заря́дка конденсáтора
заря́дка аккумуля́тора
заря́дка батарéи
заряжáть – заряди́ть
заря́женный
заря́женное тéло
затрáчивать – затрáтить
затрáченный
затрáченная рабóта

залежати
залежність
залежна величина
затиск
закипати – закипіти
закон
закріплювати –
закріпити
закріплений на
сповільнювати –
сповільнити
уповільнений
уповільнений рух
заміняти – замінити
замикати – замкнути
замикання
коротке замикання
замкнутий, замкнений
замкнута система
замкнутий ланцюг
запас
запас енергії
запас палива
запах
заряд
зарадка (зарядження)
конденсатора
зарядка (зарядження)
акумулятора
зарядка (зарядження)
батареї
заряджати – зарядити
заряджений
заряджене тіло
затрачати – затратити,
витрачати – витратити
затрачений,
витрачений
затрачена робота
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bağlı bağlıdır
bağımlılık
bağımlı değerini
kırpmak
kaynatmak
kanun
düzeltmek – düzeltmek
üzerinde sabit
yavaş – yavaş
gecikmiş
yavaş hareket
değiştirin – değiştirin
yakın –yakın
kapanış
kısa devre
kapalı
kapalı sistem
kapalı devre
stok hisse senedi
enerji içeriği
Yakıt reservi
koku
ücret
kapasitör şarj
pil şarj
pil şarj oluyor
pili şarj
şarj – Şarj
ücret uygulanır
tahsil vücut
geçirmek – harcamak
harcanan
çalışma geçirdi

затрáченное
коли́чество теплоты
звук
звуковóй
звуковые вóлны
земля́ (веществó)
Земля́ (планéта)
зени́т
зéркало
значéние
числовóе (чи́сленное)
значéние

затрачена кількість
теплоти
звук
звуковий
звукові хвилі
земля
Земля
зеніт
дзеркало
значення
числове значення

ısı miktarını harcanan
ses
sesli
sesli dalgaları
toprak
Dünya
başucu
ayna
değer
sayısal değer

И
Идеáльный
идеáльный газ
избыточная энéргия

ідеальний
ідеальний газ
надлишкова (надмірна),
зайва енергія
изги́б
вигин, згин
излучáть – излучи́ть
випромінювати –
випроменити
излучéние
випромінювання
изменя́ть – измени́ть змінювати – змінити
изменя́ться –
змінюватися –
измени́ться
змінитися
изменéние
зміна, змінення
измеря́ть – измéрить вимірювати (міряти) –
виміряти (змірити)
измерéние
вимірювання, вимір
изобáра
ізобара
изобари́ческий
ізобаричний
(изобáрный)
(ізобарний)
изобари́ческий процéсс ізобаричний процес
изобáрно
ізобарно
изображáть
зображати
изображéние
зображення
действи́тельное
дійсне, справжнє
изображéние
зображення
мни́мое изображéние уявне (позірне)
зображення
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mükemmel kusursuz
kusursuz gaz
fazla enerji
aşırı enerji
bükme eğilme
yayar
yayabilir yaymak
radyasyon
değişme – değişme
değişme – değişme
değiştirmek
önlem – ölçmek için
tedbir
ölçüm
izobar
izobarik (isobaric)
izobarik süreci
izobarik
temsil etmek
görüntü
gerçek görüntü
sanal görüntü

увели́ченное
изображéние
прямóе изображéние
обрáтное изображéние
изобретáть – изобрести́
изоли́рованный
изоли́рованная
систéма
изоля́тор (диэлéктик)
изопроцéсс
изотéрма
изотерми́ческий
изотерми́ческий
процéсс
изотропи́я
изотрóпный
изохóра
изохори́ческий
(изохóрный)
изохори́ческий процéсс
израсхóдовать
см. расхóдовать
изучáть
имéть вид

збільшене зображення büyütmek için tıklayın
пряме зображення
зворотне зображення
винаходити – винайти
ізольований
ізольована система

görüntüylı dık
ters görüntü
icat etmek
izole edilen
izole sistemi

ізолятор
ізопроцес
ізотерма
ізотермічний
ізотермічний процес

İzolatör (dielektik)
isopotsess
izoterm
izotermik
izotermik süreç

ізотропія
ізотропний
ізохора
ізохорічний
(ізохорний)
ізохорчний процес
витратити

isotropiklık
izotropik
isochor
izokorik (izokorik)

вивчати
мати вид

izokorik süreç
harcamak

и́мпульс си́лы

імпульс сили

индукти́вность
индукти́вный

індуктивність
індуктивний

индукти́вное
сопротивлéние
индýкция
электромагни́тная
индýкция
магни́тная индýкция
индукциóнный
индукциóнный ток
инéртность
инéртный
инéрция

індуктивний опір

öğrenmek
formu var
formuna sahip
darbe gücü
nabız gücü
indüktans endüktans
tümevarımsal
endüktif indüktif
endüktif reaktans

індукція
електромагнітна
індукція
магнітна індукція
індукційний
індукційний струм
інертність
інертний
інерція

indüksiyon
elektromanyetik
indüksiyon
manyetik indüksiyon
indüksiyon
Indüksiyon akımı
hareketsizlik
atıl eylemsiz
uyuşukluk
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инерциáльный
инерциáльная систéма
интенси́вный
интервáл
интерферéнция
инфракрáсные лучи
ионизáция
ионизáция
соударéнием
ионизациóнная кáмера
ионизи́рованный газ
и́скра
искýсственный
искýсственный
спýтник
искýсственный магни́т
испаря́тся –
испари́ться
испарéние
испускáть

інерційний
інерційна система
інтенсивний
інтервал
інтерференція
інфрачервоні промені
іонізація
іонізація
співударенням
іонізаційна камера
іонізований газ
іскра
штучний
штучний супутник

atalet
atalet sıstem
yoğun
aralık aralığı
girişim
kızılötesi ışınlar
iyonlaşma
iyonlaşma çarpışma

yapay mıknatıs
buharlaşır –
buharlaşması
buharlaşma
çıkarmak yayarlar

исслéдовать
истóчник
истóчник звýка
истóчник тóка

штучний магніт
випаровуватися –
випаруватися
випаровування
випускати,
випромінювати
досліджувати
джерело
джерело звуку
джерело струму

истóчник свéта
исчезáть – исчéзнуть

джерело світла
зникати – зникнути

keşfetmek araştırmak
kaynak
ses kaynağı
mevcut kaynak
akım kaynağı
ışık kaynak
kaybolmak

Калори́метр
калоримéтри́я
калóрия
кáмень
кáмера
фотокáмера
кáмера Ви́льсона
канáт
капилля́р
капилля́рность
касáтельная

К
калориметр
калориметрія
калорія
камінь
камера
фотокамера
камера Вільсона
канат, линва
капіляр
капілярність
дотична

kalorimetre
kalorimetri
kalori
taş
kamera
fotoğraf makinesi
Wilson kamerası
ip halat
kapiler
kapilarite
teğet tanjant
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iyonizasyon odası
iyonize gaz
kıvılcım
yapay
uydu Satellite

кáтер
кати́ться
катýшка
качéние
трéние качéния

катер
котитися
котушка
кочення
тертя кочіння

tekne
rulo yuvarlayın
bobin coil kangal
rulo tomar
yuvarlanma sürtünmesi
Makara sürtünmesine
качáться
гойдатися, коливатися salıncak sallanmaya
квадрáт
квадрат
kare
квадрати́чный
квадратичний
kare
квадрати́чная фýнкция квадратична функція ikinci dereceden
fonksiyonu
квант
квант
kuantum
квáнтовый
квантовий
kuantum
квáнтовая фи́зика
квантова фізика
kuantum Fizik
квáнтовая теóрия
квантова теорія
kuantum teorisi
кероси́н
гас, керосин
gazyağı
кинемáтика
кінематика
kinematik
кинети́ческий
кінетичний
kinetik
кинети́ческая энéргия кінетична енергія
kinetik enerji
кипéть – вскипéть
кипіти – закипати
kaynatın
кипéние
кипіння
kaynama
кирпи́ч
цеглина (цегла)
tuğla brick
кирпи́чная стенá
цегляна стіна (мур)
tuğla duvar
клéмма
клема
terminal klemens
колебáться
коливатися, хитатися dalgalanabilir
мáятник колéблется
маятник коливається, sarkaç dalgalaner
хитається
колебáние
коливання
dalgalanma
колебáтельный
коливальний
osilasyonlu
колебáтельное
коливальний рух
salınım titreşim
движéние
колебáтельный кóнтур коливальний контур osilasyonlu devre
колéблющийся
що коливається
dalgalanan
колéблющееся тéло
тіло, що коливається dalgalanan vücut
колесó
колесо
tekerlek simidi
коли́чество
кількість
sayı numara
коли́чество движéния кількість руху
numara
коли́чество теплоты
кількість теплоти
ısı miktarı
коли́чество оборóтов кількість обертів
devir sayısı
devir adedini
коли́чество веществá кількість речовини
madde miktarı
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кóлокол
кóлокол воздýшного
насóса
колóнна
колóнна здáния
компенсáция
компенси́ровать
конденсáтор
конденси́роваться
конденсáция
конéц ≠ начáло
конéчный
конéчная скóрость
консервати́вная си́ла
консервати́вное пóле
констáнта
контáкт
кóнтур
коньки́
координáта
систéма координáт
начáло координáт
корáбль
кóсинус
кóсмос
косми́ческий
пéрвая косми́ческая
скóрость
коэффициéнт
коэффициéнт
пропорционáльности
коэффициéнт трéния
коэффициéнт
полéзного дéйствия
(КПД)
край
кран
подъёмный кран
кратчáйший

дзвін
дзвін повітряного
насосу (помпи)
колона
колона будівлі
компенсація
компенсувати
конденсатор
конденсуватися
конденсація
кінець (край) ≠
початок
кінцевий, скінченний
кінцева, скінченна
швидкість
консервативна сила
консервативне поле
константа
контакт
контур
ковзани
координата
система координат
початок координат
корабель
косинус
космос
космічний
перша космічна
швидкість
коефіцієнт
коефіцієнт
пропорційності
коефіцієнт тертя
коефіцієнт корисної дії

çan zil
çan hava pompası

край, кінець
кран
підйомний кран
найкоротший

kenar
vinç
vinç
kısa

16

sütun
binanın sütun
tazminat telafisi
tazmin etmek
kondansator
condense
yoğuşma kondenzasyon
sonu ≠ başlangıç
son
son hız
muhafazakar gücü
muhafazakar alanı
sabit
temas irtibata başvurun
devre
paten skates
koordinat
koordine sıstem
başlangıç koordınat
gemi
kosinüs
uzay
uzay
Ilk Mekan hızı
orantılılık faktor
en-boy oranı
sürtünme faktor
performans katsayısı
(COP)

кривáя ли́ния
кривизнá
рáдиус кривизны
криволинéйный
криволинéйное
движéние
кристáлл
кристаллизáция
кристалли́ческий
кристалли́ческое тéло
кристалли́ческая
решётка
кронштéйн
кручéние
крылó
крыша
кулóн (Кл)
кусóк

крива лінія
кривизна
радіус кривизни
криволінійний
криволінійний рух

eğri çız
eğrilik
eğrilik yarıçapı
eğri halinde
eğrisel hareket

кристал
кристалізація
кристалічний
кристалічне тіло
кристалічна решітка,
кристалічні грати
(гратки)
кронштейн
кручення
крило
дах
кулон
шматок, кусок

kristal
kristalleşme
kristal
kristalin vücut
kristal kafes
braket
burulma torsiyon
kanat
çatı
kylon (Cl)
parça

Л
Ладóнь
лáмпа
лáмпа накáливания
неóновая лáмпа
люминисцéнтная лáмпа
латýнный
ледокóл
летéть – пролетéть
лёд
линéйный
линéйная фýнкция
линéйная скóрость
линéйное расширéние
ли́нза
ли́ния
лифт
лóдка
локомоти́в
лóманая ли́ния
лошади́ная си́ла

долоня
лампа
лампа розжарення
неонова лампа
люмінесцентна лампа
латунний
криголам
летіти – пролетіти
лід, крига
лінійний
лінійна функція
лінійна швидкість
лінійне розширення
лінза
лінія
ліфт
човен
локомотив
ломана лінія
кінська сила
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Palmiye
lamba
akkor lamba
neon lamba
florasan lamba
prinç
buzkıran
uçmak – sinek
buz
doğrusal çizgisel
doğrusal fonksiyon
lineer hız doğrusal hız
doğrusal genleşme
objektif lens
çiz
asansör
tekne
lokomotif
kırık çizgi
beygir gücü

луч
любóй
люкс (лк)
люмен (лм)

промінь
будь-який
люкс (лк)
люмен (лм)

ışın kiriş
herhangi
Lux (lx)
Lümen (lm)

M
Mагнети́зм
магни́т
магни́тный
магни́тное пóле
магни́тная индýкция
магни́тный потóк
магни́тная
проницáемость
мáксимум
максимáльный
мáлый ≠ большóй
манóметр
мáсса
мáсса молéкулы
мáсса веществá
масштáб
матéрия
материáльный
материáльная тóчка
маши́на
мáятник
мгновéние (момéнт)
мгновéнный
мгновéнная скóрость
мéдленно
мéжду направлéниями
мéжду зарядами
мéжду телáми
междунарóдный
междунарóдная
систéма едини́ц
мельчáйший
мельчáйшие части́цы
мени́ск
мéньше

магнетизм
магніт
магнітний
магнітне поле
магнітна індукція
магнітний потік
магнітна проникність,
прозірність
максимум
максимальний
малий ≠ великий
манометр
маса
маса молекули
маса речовини
масштаб
матерія
матеріальний
матеріальна точка
машина
маятник
момент, мить
миттєвий
миттєва швидкість
повільно
між напрямками
між зарядами
між тілами
міжнародний
міжнародна система
одиниць
найдрібніший
найдрібніші частки
меніск
менш ніж
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manyetizma
mıknatıs
manyetik
manyetik alan
manyetik indüksiyon
manyetik akı
geçirgenlik
maksimum azami
maksimum azami
Küçük ≠ büyük
manometre
ağırlık
molekül kütlesi
maddenin kütlesi
ölçek
madde
malzeme
malzeme noktası
makine araba
sarkaç pendulum
anlık (an)
ani
anlık hız
yavaş
satır aralarını
şarjlar arasında
kurumlar arasında
uluslararası
Uluslararası Birim
Sistemi
dakika
iyi parçacıklar
menisküs
daha az

мéра
метáлл
метри́ческий
метри́ческая систéма
едини́ц
мехáника
механи́ческий
механи́ческое
движéние
механи́ческий
эквивалéнт теплоты
ми́нимум
мни́мый
мни́мое изображéние
мни́мый фóкус
модéль
мóдуль
мóлния
мóлот
моль
моля́рная мáсса
момéнт
момéнт врéмени
момéнт си́лы
момéнт инéрции
монокристáлл
монохромати́ческий
мотоцикли́ст
мóщность
мя́гкий
мяч
Hаблюдáть
наблюдáтель
нагрéв
нагревáние
нагревáтель
нагревáть – нагрéть
нагрýзка
над столóм

міра
метал
метричний
метрична система мір

ölçmek
metal
metrik
metrik sıstem

механіка
механічний
механічний рух

mekaniği
mekanik
mekanik hareket

механічний еквівалент
теплоти
мінімум
уявний
уявне зображення
уявний фокус
модель
модуль
блискавка
молот
моль
молярна маса
момент
момент часу
момент сили
момент інерції
монокристал
монохроматичний
мотоцикліст
потужність
м’який
м’яч

ısı mekanik eşdeğeri
en az minimum
iddia edilen
sanal görüntü
hayali odak
model
modül
yıldırım şimşek
çekiç
köstebek Mole molü
mol kütlesi
zaman
bu zaman
kuvvetin momenti
eylemsizlik momenti
tek kristal
tek renkli
motosikletçi
güç
yumuşak
top

Н
спостерігати
спостерігач
нагрів
нагрівання
нагрівник, нагрівач
нагрівати – нагріти
навантаження
над столом

izlemek
gözlemci
ısıtma
ısıtma
ısıtıcı
ısıtma
yük
tablo üzerinden
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назывáться –
назывáется
наименовáние
найди́те
найти́
накáл
накáл лáмпы
наклоня́ть – наклони́ть
наклóн
наклóнный
наклóнная плóскость
наливáть – нали́ть
намáтывать – намотáть
направля́ть –
напрáвить
направлéние
напрáвленный
напряжéние
напряжённость
напряжённость
электри́ческого пóля
нарушáть – нарýшить
насóс
настрáивать –
настрóить
насыщенный
насыщенный пар
насыщéние
насекóмое
магни́тное насыщéние
желéза
ток насыщéния
насыщéние вóздуха
водяными парáми
натирáние
натирáть – натерéть
натя́гивать – натянýть
натяжéние
си́ла натяжéния
наýка

називатися –
називається
назва
знайдіть
знайти
розжарювання
розжарення лампи
нахиляти – нахилити
нахил
похилий
похила площина
наливати – налити
намотувати – намотати
направляти направити

adlandırılır

напрямок
спрямований
напруга
напруженість
напруженість
електричного поля
порушувати –
порушити
насос, помпа
настроювати –
настроїти
насичений
насичена пара
насичення

yön
yönlendirilmiş yönetti
gerilim voltaj
gerginlik
elektrik alan gerginlik

магнітне насичення
заліза
струм насичення
насичення повітря
водяною парою
натирання
натирати – натерти
натягувати – натягти
натяг
сила натягу
наука
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ad
bulmak
bulmak
ısı
parlaklık lambaların
eğim
şev
eğimli
eğimli dçüzlem
dökmek
makara – reel
doğrudan – direkt

kırmak – zarar
pompa
ayarlamak – ayarlama
doymuş
doymuş buhar
doyma
böcek haşere
Ütünün manyetik
doyma
doygunluk akım
Su buharı ile havanın
doygunluğu
sürtünme ovuşturarak
ovmak – rub
çekin – pull
gerilim
germe kuvveti
bilim fen

находи́ться
тéло нахóдится
в покóе
начáло ≠ конéц
начáльный
начáльная скóрость
начáльная фáза
начинáться – начáться
невесóмость

знаходитися
тіло знаходиться
у спокої
початок ≠ кінець
початковий
початкова швидкість
початкова фаза
починатися – початися
невагомість

невесóмый
незави́симый
незави́симая величинá
незави́симые движéния
незави́симо от
незави́симость
неиспрáвность
неиспрáвность крáна
нейтрáльный
нейтрóн
необходи́мо = нýжно
неподви́жный
неподви́жное тéло

невагомий
незалежний
незалежна величина
незалежні рухи
незалежно від
незалежність
несправність
несправність крану
нейтральний
нейтрон
необхідно = треба
нерухомий
нерухоме тіло

неполя́рный
диэлéктрик
непрерывный
непрерывное
движéние
неравномéрный
неравномéрное
движéние
неустóйчивый
неустóйчивое
равновéсие
никели́н
никели́новный
нить
нормáльный
нормáльная
составля́ющая

неполярний
діелектрик
безперервний
неперервний рух

olmak
vücudun istirahatte
olduğu
başlangıç ≠ son
baştaki
ilk hız başlangıç hız
başlangıç aşamasında
start – başlar
ağırlıksızlık
weightlessness
ağırlıksız
bağımsız
bağımsız miktar
bağımsız hareketleri
bağımsız olarak
bağımsızlık
arıza
arıza vinç
nötr
nötron
gerekli = gerekli
sabit
hareketsizdi
kımıldamadan vücut
polar olmayan
dielektrik
sürekli kesintisiz
sürekli devinim

нерівномірний
нерівномірний рух

dengesiz
düzensiz hareketi

нестійкий
нестійка рівновага

kararsız
kararsız denge

нікелін
нікеліновий
нитка
нормальний
нормальна складова

nickeline
nikelinovny
iplik
normal
normal bileşeni
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нормáльные услóвия
нулевóй
нулевóй потенциáл
нулевóй ýровень

нормальні умови
нульовий
нульовий потенціал
нульовий рівень

нýжно = необходи́мо
ньютóн (Н)

треба = необхідно
ньютон (Н)

Normal koşullar
sıfır
sıfır potansiyel
sıfır düzeyine
sıfır Seviyesi
gerekir = gerekir
newton (N)

О
Oбклáдка
конденсáтора
обладáть
обладáть энéргией
обмéн
обнарýживать –
обнарýжить
обозначáть 
обознáчить
обозначéние
оборóт
числó оборóтов

обкладка
конденсатору
володіти
володіти енергією
обмін
виявляти – виявити

оbkladka kondansatör
var
enerjisine sahip
değişimi
keşfetmek – keşfetmek

позначати – позначити atamak – belirlemek

позначення
обертання
число (кількість)
обертань (обертів)
утворювати –
образóвывать 
утворити
образовáть
обрáтный
зворотний
обрáтно
назад, обернено
объекти́в
об’єктив
объекти́в фотоаппарáта об’єктив фотоапарата
объём
об’єм
объёмное расширéние об’ємне розширення
огибáть экрáн
обгинати (огинати)
екран
огибáющая лúния
огинаюча лінія
ограни́чивать –
обмежувати –
ограни́чить
обмежити
ограни́ченный
обмежений
одинáковый
однаковий
одноврéменно
одночасно, водночас
одноимённый
однойменний
одноимённые заря́ды однойменні заряди
однорóдный
однорідний
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atama tanımı
devır
devır sayısı
biçim  formu
gerı
geri arka
objektif lens mercek
kamera lensi
hacim
hacimsel genleşme
ekran etrafında bükün
zarf hat zarf çizgi
sınırlamak – limit
sınırlı kısıtlı
aynı benzer
aynı anda
aynı adı taşıyan
benzer ücretleri
üniforma homojen

однорóдное пóле
однорóдная средá
óзеро
окончáтельный
окружáть – окружи́ть
окрýжность
окружён
окружéние
окружáющий

однорідне поле
однорідне середовище
озеро
остаточний, скінчений
оточувати – оточити
коло, окружність
оточений
оточення
оточуючий
(навколишній)
оточуючі (навколишні)
тіла
ом
описувати – описати
опора
точка опори
площа опори
реакція опори
визначати – визначити

düzgün bir alan
homojen bir çevre
göl
final nihai kesin
kuşatma
çember
çevrili
çevre
çevre ambient

tanım
optic
optik
optik eksenin
lens optıc kuvvetı
düşük
düştü – aşağı

опусти́ть
перпендикуля́р
óпыт
орби́та
ориентáция
ориенти́ровать
орýдие
освещáть – освети́ть
освещённость

визначення
оптика
оптичний
оптична вісь
оптична сила лінзи
опускати – опустити
опускатися –
опустиися
вантаж опускають
униз
опустити
перпендикуляр
досвід
орбіта
орієнтація
орієнтувати
знаряддя, гармата
освітлювати – освітити
освітленість

осевóй

осьовий

окружáющие телá
oм
опи́сывать – описáть
опóра
тóчка опóры
плóщадь опóры
реáкция опóры
определя́ть –
определи́ть
определéние
óптика
опти́ческий
опти́ческая ось
опти́ческая си́ла ли́нзы
опускáть – опусти́ть
опускáться –
опусти́ться
груз опускáют вниз
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vücut çevreleyen
om ohm
tarif etmek
reliance
güvenın noktası
güvenın alanı
güvenın reaksiyonu
belirlemek

yük aşağı indirilir
bir dik daha düşük
deneyim
yörünge
oryantasyon
şark orient
araç
ışık – hafif
aydınlatma
ışıklandırma
eksenel aksiyel

осевáя ли́ния
ослаблéние
основáние
основáние
треугóльника
основнóй
основные едини́цы
останáвливаться –
останови́ться
останóвка
ось
оси координáт
ось вращéния
отвердевáть –
отвердéть
отвердевáние
отвéрстие
отдавáть – отдáть
отдéльный
в отдéльности
отделя́ться –
отдели́ться от…
отклоня́ться –
отклони́ться
отклонéние
отклонéние мáятника
отличáться
отли́чие
относи́тельный
относи́тельный покóй
относи́тельное
движéние
относи́тельная
величинá
относи́тельно
относи́тельность
отношéние
отношéние
физи́ческих величи́н
по отношéнию к ...

осьова лінія
ослаблення,
послаблення
основа, підстава
основа трикутника
основний
основні одиниці
зупинятися –
зупинитися
зупинка
вісь
вісь координат
вісь обертання
твердіти – затвердіти
твердіння, тужавіння
отвір
віддавати – віддати
окремий
окремо
відділятися –
відділитися від ...
відхилятися –
відхилитися
відхилення
відхилення маятника
відрізнятися
відмінність
відносний
відносний спокій
відносний рух

merkez çizgisi
zayıflaması
temel baz
üçgenin tabanu
temel
temel birimler
durdurmak
durdurma
eksen
eksen koordinat
dönüş ekseninin
kireçlenmek –
sertleşmeye
katılaşma
delik
vermek – vermek
ayrı
ayrı
ayrılma
sapma – sapma için
sapma
sarkacın sapma
farklı
ayrım
bağıl
bağıl dinlenme
nispi hareket

відносна величина

göreceli değeri

відносно
відносність
відношення
відношення фізичних
величин
відносно до ...

hakkında
görecelik izafiyet
tutum
fiziksel büyüklüklerin
oranı antrenör
doğru
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отпускáть – отпусти́ть
отражáть – отрази́ть
отражáться –
отрази́ться
отражéние
отражéние свéта
отражéние волны
отражённый
отражённые лучи́
отрéзок
отрéзок прямóй
отрицáтельный
отрывáться –
оторвáться
отставáть
отсчёт
систéма отсчёта
оттáлкивать –
оттолкнýть
оттáлкивание
охлаждáться –
охлади́ться
охлаждéние
Пáдать – упáсть
пáдающий
пáдающее тéло
падéние
пар
водянóй пар
парообрáзное
состояние
парообразовáние
парáбола
параллелепи́пед
параллелогрáмм
параллéльный –
параллéльны

відпускати – відпустити
відбивати – відбити
відбиватися –
відбитися
відбиття
відбиття світла
відбиття хвилі
відбитий
відбиті промені
відрізок
відрізок прямої
негативний, від’ємний
відриватися –
відірватися
відставати
відлік
система відліку
відштовхувати –
відштовхнути
відштовхування
охолоджуватися –
охолодитися
охолодження
П
падати – упасти
падаючий, який падає
падаюче тіло; тіло,
яке падає
падіння
пара
водяна пара
пароподібний стан
паротворення,
пароутворення
парабола
паралелепіпед
паралелограм
паралельний –
паралельні
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bırakın – serbest bırakın
yansıtacak – yansıtmak
yansıtmak – etkilemek
yansıma
ışığın yansıması
dalga yansıması
yansıyan
yansıyan ışınlar
bölüm segmentinde
çizgi parçası
negative
dökülmek kapalı
gelmek
gecikme
sayım
referans sistemi
püskürtmek
itme
serinmek
soğutma
düşme
düşen
vücut düşen
düşmek
buhar
su buharı
buhar devlet
buharlaşma
parabol
paralelyüz
paralelkenar
paralel – paralel

параллéльное
соединéние
парáметр
парашют
паскáль (Па)
пассажи́р
паять – спаять
перебрáсывать –
перебрóсить
переводи́ть –
перевести́
перегонять – перегнáть
перегрýзка
передавáть – передáть
перезарядка
конденсáтора
перемéнный
перемéнное движéние
перемéнный ток
перемещáть –
перемести́ть
перемещáться –
перемести́ться
перемещéние
перераспределя́ть

паралельне з’єднання

параметр
парашут
паскаль (Па)
пасажир
паяти – спаяти
перекидати –
перекинути
переводити –
перевести
переганяти – перегнати
перевантаження
передавати – передати
перезарядка
конденсатора
змінний
змінний рух
змінний струм
переміщати –
перемістити
переміщатися –
переміститися
переміщення
перерозподіляти –
перерозподілити
пересекáть – пересéчь пересікати – пересікти
пересекáться –
пересікатися –
пересéчься
пересіктися
пересечéние
перетин
тóчка пересечéния
точка перетину
переходи́ть – перейти́ переходити – перейти
перехóд
перехід
пери́метр
периметр
пери́од
період
пери́од обращéния
період обертання
периоди́ческий
періодичний процес
процéсс
периоди́ческие
періодичні коливання
колебáния
перпендикуля́р
перпендикуляр
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paralel bağlanması
parametre
paraşüt
pascal (Pa)
yolcu
lehimleme
atmak için – atmak
çevirmek tercüme
etmek
damıtmak
aşırı yük
vermek
kapasitör yeniden şarj
değişken
değişken hareketi
değişken akım
hareket – taşıyın
hareket etmek
hareket
yeniden ayırmak
çapraz
çapraz etmek
kesişim
kesişim kavşak
geçmek
geçiş
çevre
dönem
sırkülasyon süresı
toplu işlem
periyodik
dalgalanmalar
dik

перпендикуля́рно к …
песóк
печь
плáвать
плáвание
плáвить – расплáвить

перпендикулярно до ...
пісок
піч
плавати
плавання
плавити –
розплавити
плáвиться –
плавитися –
расплáвиться
розплавитися
плавлéние
плавлення
плáзма
плазма
плáзменное состояние плазмовий стан
планéта
планета
пласти́нка
пластинка, пластівка
платфóрма
платформа
железнодорóжная
залізнична платформа
платфóрма
плечó
плече
плечó си́лы
плече сили
плёнка
плівка
плоскопараллéльная плоскопаралельна
пласти́на
пластина
плóскость
площина, плоскість
плóтность
густина
плóщадь
площа
плóщадь опóры
площа опори
плыть – всплывáть
пливти – спливати
повернýться
повернутися
поворóт
поворот
повéрхностное
поверхневий натяг
натяжéние
повéрхностный слой поверхневий шар
повéрхность
поверхня
повышáться –
підвищуватися –
повыситься
підвищитися
повышéние
підвищення
поглощáть –
поглинати – поглинути,
поглоти́ть
увібрати
погружáть – погрузи́ть занурювати – занурити
погружённый
занурений
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dik olacak
kum
fırın
yüzmek
yüzme
eritmek – erime
eriyık
erime
plazma
plazm durumu
gezegen
plaka
platform
demiryolu platformu
omuz
gücü omuz
film
düzlem-paralel plaka
düzlem
yoğunluk
alan
yatak alanı
yüzmek
çevirmek
rotasyon
yüzey gerilimi
battaniye
yüzey
artış
artırmak
eme etmek
batırmak
batırılır

подвéшивать –
подвéсить
подвéс
поддéрживать
подводящие проводá

підвішувати –
підвісити
підвіс
підтримувати
підвідні дроти
(проводка)
поднимáть – поднять піднімати – підняти
поднимáться –
підніматися –
подняться
піднятися
подставля́ть –
підставляти –
подстáвить
підставити
подстанóвка
підстановка
производи́ть
виконувати (робити)
подстанóвки
підстановки
подтверждáться –
підтверджуватися –
подтверди́ться
підтвердитися
подъём
підйом
подъёмный кран
підйомний кран
пóезд
поїзд, потяг
позволя́ть – позвóлить дозволяти – дозволити
показáние
показання
показáние прибóра
показання приладу
показáние ампермéтра показання амперметру
показáтель
показник
показáтель
показник заломлення
преломлéния
покóй
спокій
покóящееся тéло
тіло в спокої; тіло, яке
(що) перебуває в спокої
пóле
поле
пóле тяготéния
поле тяжіння
электри́ческое пóле
електричне поле
магни́тное пóле
магнітне поле
полéзный
корисний
полёт
высотá полёта
дáльность полёта
поликристáлл
пóлный
пóлное ускорéние

політ
висота польоту
дальність польоту
полікристал
повний
повне прискорення
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asmak – asmak
asma
korumak
kurşun teller
asansör – asansör
tırmanış – tırmanmaya
yerine govmak
ikame değiştirme
değişiklik
doğruladı – onaylayın
asansör
vinç
tren
izin vermek
okuma
aletın okuması
ampermetre okuması
indeks
refraksiyon indeksi
barış
hareketsiz bir vücut
alan
yerçekimi alanı
elektrik alan
manyetik alan
yararlı faydalı
kullanışlı
uçuş
uçuşun yükseklikı
uçuşun aralığı
polikristal
dolu
tam hızlanma

пóлная энéргия
положéние

повна енергія
стан, становище,
положення
положи́тельный
позитивний, додатній
полупроводни́к
напівпровідник
получáть – получи́ть одержувати – одержати
пóлый
порожній
пóльзоваться –
користуватися –
воспóльзоваться
використати
пóлюс
полюс
поляризáция свéта
поляризація світла
поляризáция
поляризація
диэлéктрика
діелектрика
поля́рный диэлéктрик полярний діелектрик
помещáть  помести́ть поміщати – помістити
понижáться –
знижатися – знизитися
пони́зиться
понижéние
зниження
попадати – попасти
попадáть  попáсть
поперéчный
поперечний
поперéчные вóлны
поперечні хвилі
поперéчное сечéние
поперечне січення
(переріз)
попрáвка
поправка, вправлення
пóршень
поршень
послéдовательный
послідовний
послéдовательное
послідовне з’єднання
соединéние
провідників
проводникóв
постоя́нный
постійний
постоя́нная величинá постійна величина
постоя́нный ток
постійний струм
пострóить
побудувати
пострóить грáфик
побудувати графік
поступáтельный
поступальний
поступáтельное
поступальний рух
движéние
потенциáл
потенціал
потенциáльный
потенціальний,
потенційний
потенциáльная энéргия потенційна енергія
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toplam enerji
pozisyon konumunu
pozitif olumlu
yarıiletken
alırsınız – alırsınız
boş
zevk almak
kutup
ışığın polarizasyonu
dielektrik
polarizasyonu
polar dielektrik
yer etmek
düşüş
azalma
düşmek – ulaşın
enine
enine dalgalar
kesiti bölüm
düzeltme
piston
serial
iletkenlerin Seri
bağlantı
kalıcı
sabiti mıktar
sabıtı akım
inşa etmek
grafığı ınşa etmek
ilerici
ilerici hareket
potansiyel
potansiyel
potansiyel enerji

потенциáльное пóле
потерять см. терять
потéря
потóк
магни́тный потóк
световóй потóк

потенційне поле
втратити
втрата
потік
магнітний потік
світловий потік, потік
світла
потреблять – потреби́ть споживати – спожити
потреби́тель
споживач
прáвило
правило
по прáвилу
за правилом
разложéния вéкторов розкладення векторів
практи́ческий
практичний
практи́ческое
практичне
применéние
застосування
превращáться –
перетворюватися –
преврати́ться
перетворитися
превращéние
перетворення
предéл
границя, межа
предéльный ýгол
граничний кут
пóлного внýтреннего повного внутрішнього
отражéния
відбиття
предполагáть –
припускати –
предположи́ть
припустити
прéжний
колишній, давнішній,
попередній
прéжнее положéние
попереднє положення
прекращáть –
припиняти –
прекрати́ть
припинити
преломля́ть –
заломлювати –
преломи́ть
заломити
преломля́ться –
заломлюватись –
преломи́ться
заломитись
преломлéние
заломлення
преломлённый
заломлений
преломлённый луч
заломлений промінь
пренебрегáть –
нехтувати – знехтувати
пренебрéчь
преодолевáть –
переборювати –
преодолéть
перебороти, долати –
подолати
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potansiyel alan
kaybetmek
kayıp
akış
manyetik akı
ışık akısı
tüketmek – tüketmek
tüketici
kural
vektörler üstünlüğü
genişlemesiyle
pratik
pratik uygulama
dönüs etmek
dönüşüm
lımıt
toplam iç yansıma
kritik açısı
varsayalım – varsayalım
eski
eski pozisyonu
durdurmak dur
kırabilmek – kırabilmek
kırabilmek – kırabilmek
refraksiyon
refracted
Kırılan ışın
ihmal etmek
üstesinden

преодолевáть трéние
преодолевáть
сопротивлéние
препя́тствие
пресс
приближáться –
прибли́зиться
приблизи́тельно
прибóр
измери́тельный прибóр
привя́зывать –
привязáть
при́зма
приклáдывать –
приложи́ть
приложéние
тóчка приложéния
прилóженная си́ла
прилóженное
напряжéние
прикрепля́ть –
прикрепи́ть
применéние
применя́ть –
примени́ть
принимáть  приня́ть
прирóда
притягивать
притяжéние
причи́на
пробéг
пробéг электрóна
свобóдный пробéг
пробивáть – проби́ть
пýля пробивáет дóску
прóбка
прóбный заря́д
прóвод
проводи́мость

долати тертя
долати опір

sürtünmeı üstesinden
direnci aşmak için

перешкода
прес
наближатися –
наблизиися
приблизно
прилад
вимірювальний прилад
прив’язувати –
прив’язати
призма
прикладати –
прикласти
додання, додаток,
прикладання
точка прикладання
прикладена сила
прикладена напруга

engel
basın
yaklaşım

прикріплювати –
прикріпити
застосування
застосовувати –
застосувати
приймати – прийняти

ılıştırmek

природа
притягувати
тяжіння, притягання
причина
пробіг
пробіг електрона
вільний пробіг
пробивати – пробити
куля пробиває дошку
пробка
пробний заряд
провід, дріт
провідність
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hakkında ilgili yaklaşık
cihaz
metre cihaz
kravat
prizma
uygulamak
uygulama
uygulama noktası
uygulanan kuvvet
uygulanan gerilim

uygulama
uygulamak – uygulayın
kabul etmek – kabul
edin
natures
çekmek
cazibe
neden olur
durum
elektron durumu
serbest yol
delmek
mermi kurulu delip
mantar
test ücret
tel
iletkenlik

проводни́к
прóволочная рáмка
продолжéние лучá
продолжéние пути́
продóльные вóлны
проекциóнный аппарáт
проéкция
прозрáчный
произведéние

провідник
дротяна рамка
продовження променя
продовження шляху
повздовжні хвилі
проекційний апарат
проекція
прозорий
добуток, створення,
утворення
производи́ть –
робити – зробити,
произвести́
виробляти – виробити
произвóдный
похідний
произвóдные едини́цы похідні одиниці
произвóльный
довільний
прóйденный
який (що) пройшли
прóйденный путь
путь (шлях), який (що)
пройшли
промежýток
проміжок
промежýток врéмени проміжок часу
прони́зывать
пронизувати
прони́зывающий
пронизуючий
проницáемость
проникність, прозорість
диэлектри́ческая
діелектрична
проницáемость
проникність
магни́тная
магнітна проникність
проницáемость
пропорционáльно
пропорційно
пропорционáльный
пропорційний
пропóрция
пропорція
прострáнство
простір
окружáющее
оточуючий
прострáнство
(навколишній) простір
безвоздýшное
безповітряний простір
прострáнство
противодéйствие
протидія
противополóжный
протилежний
противополóжное
протилежний
направлéние
напрямок
протóн
протон
проходи́ть – пройти́
проходити – пройти
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iletkenli
tel çerçeve
kirişin devamıdır
yolun devamı
boyuna dalgalar
projektör aparat
projeksiyon
şeffaf
ürün
üretmek
türev
türetilmiş birimler
keyfi
geçtilmış
mesafe seyahat
aralık
süre dönem
nüfuz etmek
nüfuzlü
geçirgenlik
dielektrik geçirgenlikı
manyetık geçirgenlikı
orantılı olarak
orantılı
oran
boşluk uzay
çevre ortamda
vakum
muhalefet
zıt
zıt yönde
proton
geçmek – pass

прохождéние
процéсс
пружи́на
пружи́нный
пружи́нные весы
пружи́нный мáятник
прыгать – прыгнуть
прямáя ли́ния
прямóй ýгол
прямолинéйный
прямолинéйное
движéние
прямоугóльник
пýля
путь
пýшка
пучóк
пучóк свéта

проходження
процес
пружина
пружинний
ваги (пружинні ваги)
пружинний маятник
стрибати – стрибнути
пряма лінія
прямий кут
прямолінійний
прямолінійний рух

geçişini
süreç
bahar
baharlı
baharlı terazi
bahar sarkaç
atlamak
düz bir çizgi
dik açı
düz çizgili
doğrusal hareketi

прямокутник
куля
шлях, путь
гармата, пушка
пучок
пучок світла

dikdörtgen
kurşun
yol
tabanca gun
bohça
ışık demeti

Р
Рабóта
робота, праця
рáвен – равнá – равнó дорівнює
рáвенство
рівність
равновéсие
рівновага
равнодéйствующая
рівнодіюча
равнозамéдленное
рівносповільнений рух
движéние
равномéрное движéние рівномірний рух
равноперемéнное
рівнозмінний рух
движéние
равноускóренное
рівноприскорений рух
движéние
радиáн
радіан
рáдио
радіо
радиоакти́вность
радіоактивність
радиоакти́вный
радіоактивний
радиоволнá
радіохвиля
радиолокáтор
радіолокатор
разветвлéние
розгалудження
разветвляться
розгалуджуватися
развивáть – разви́ть
розвивати – розвити
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silah

çalışma
bir
eşitlik
dengelemek
çıkan
yavaş olduğunu
hareket
üniform hareketi
düzgün hızlandırılmış
hareket
düzgün hızlandırılmış
hareket
radian
radyo
radyoaktivite
radyoaktiflı
radyo dalgası
radar
dallanma şubeleşme
dallanma
geliştirmek – geliştirmek

разви́ть скóрость
раздéл (часть)
разделéние
разделя́ть – раздели́ть
разделя́ться –
раздели́ться
разлагáть на чáсти
разлетáться –
разлетéться
разли́чие
разложéние
разложи́ть
размéр
размéр молéкулы
размéры тéла
линéйный размéр
разноимённый
разноимённые заря́ды
разнообрáзие
разнообрáзный
разнорóдный
разнорóдные телá
рáзность чисел
рáзный
разрéженный
разрéженный газ
разрéженные пары
разрывáться –
разорвáться
разряд електри́ческий
разряжáть – разряди́ть

розвити швидкість
розділ (частина)
поділ, роз’єднання
розділяти – розділити
розділятися –
розділитися
розкладати на частини
розлітатися –
розлетітися
різниця, відмінність
розкладання
розкласти
розмір
розмір молекули
розміри тіла
лінійний розмір
різнойменний
різнойменні заряди
різноманітність
різноманітний
різнорідний
різнорідні тіла
різниця чисел
різний
розріджений
розріджений газ
розріджені пари
розриватися –
розірватися
розряд електричний
розряджати –
розрядити
разряжáться –
розряджатися –
разряди́ться
розрядитися
ракéта
ракета
рáмка
рамка
распáд
розпад
радиоакти́вный распáд радіоактивний розпад
располагáться
розташовуватися
распространя́ться
поширюватися
распространи́ться
розповсюджуватися
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hız geliştirmek
bölümü (parçası)
ayırma
paylaşmak – paylaşmak
bölünmüş – bölünmüş
elemanlarına azaltmak
dağılım – dağılım
fark
genişleme
bölüme
boyut
molekülün büyüklüğü
vücut büyüklüğü
doğrusal boyut
farklı
ücret farklı
çeşitlilik
çeşitli
heterojen
heterojen vücut
sayılar arasındaki fark
farklı değişik çeşitli
taburcu
taburcu bir gaz
taburcu buhar
rip – yırtmak – çapkın
elektrik deşarj
deşarj – boşalma
deşarj – boşalma
roket
çerçeve
çürüme
radyoaktif bozunma
yerleşmek
yayılmış
yayılma

распространéние
рассéивающий
рассéивающая ли́нза
расстоя́ние
рассчи́тывать –
рассчитáть
растворéние
растворя́ть –
раствори́ть
растя́гивать –
растянýть
растяжéние
расхóдовать
(трáтить) –
израсхóдовать
расчёт
расширя́ться
расширéние
реакти́вный
реакти́вная си́ла
реакти́вный дви́гатель
реакти́вное движéние
реакти́вное
сопротивлéние
реáктор
я́дерный реáктор
реáкция
реáкция опóры
реáльный
реáльный газ
ребрó
рези́на
резонáнс
результáт
результи́рующий
результи́рующее
движéние
результи́рующая
скóрость
рекá

поширення,
розповсюдження
розсіюючий
розсіююча лінза
відстань
розраховувати –
розрахувати
розчинення
розчиняти – розчинити

dağıtım
saçılma
ayrılan objektif
mesafe
hesaplamak
çozünme
çözülür – çözülür

розтягати – розтягнути streç – esneme – germek
розтягнення
gergınlık
витрачати (тратити) – (harcamak) geçirmek –
витратити
tüketmek
розрахунок
розширятися
розширення
реактивний
реактивна сила
реактивний двигун
реактивний рух
реактивний опір

hesaplama
genişletmek
genişleme
jet
tepkisel güç
jet motoru
jet ile çalıştırma
reaktans

реактор
ядерний реактор
реакція
реакція опори
реальний
реальний газ
ребро
гума, резина
резонанс
результат
результуючий
результуючий рух

reaktör
atom reaktörü
reaksiyon tepkime
destek reaksiyon
gerçek
gerçek gaz
kenar
kauçuk
rezonans
sonuç
çıkan
çıkan hareketi

результуюча
швидкість
ріка, річка

sonuç hız
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nehir

рельс
реостáт
реохóрд
решётка
дифракциóнная
рисýнок
росá
тóчка росы
ртуть
ртýтный
ртýтный барóметр
ртýтный столб
ручéй
рýчка
рычáг
рычáжные весы

рельса, рейка
реостат
реохорд
решітка (грати)
дифракційна
(дифракційні)
малюнок
роса
точка роси
ртуть, меркурій
ртутний
ртутний барометр
ртутний стовп
струмок
ручка
важіль
терези (важільні ваги)

Самоиндýкция
cамолёт
свети́ть
свети́ться
сверлó
сверхпроводи́мость

С
самоіндукція
літак
світити
світитися
свердло, свердел
надпровідність

свет
световóй
световóй луч
световóй потóк
световóй пучóк
свечá
свидéтель
свидéтельствовать
свобóдный
свобóдное падéние
свóйство
свя́зывать – связáть
свя́занный

ray
reostat
slidewire
bir kırınım ızgarası
çizim
çiy
çiy noktası
cıva
cıva
cıva barometre
cıva sütunu
creek
kalem
manivela kaldıraç
kiriş denge

indüktans
uçak
parlıyor
parıltı
matkap delin
süper iletkenlik
üstüniletkenlik
світло
ışık
світловий
ışıklı
світловий промінь
ışık demeti
світловий потік
ışık akısı
ışık huzmesine
світловий пучок
ışın
свіча, свічка
mum
свідок, спостерігач
şahit
свідчити
şahitl etmek
вільний
ücretsiz
вільне падіння
serbest düşmeli
властивість
özellık
зв’язувати – зв’язати kravat  tie
зв’язаний (невільний), ilişkin
поєднаний
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згоряти (згорати) 
згоріти
сгорáние
згорання, згоряння
дви́гатель внýтреннего двигун внутрішнього
сгорáния
згорання (згоряння)
сдвиг
зсув, зрушення
сéвер
північ
сéверный пóлюс
північний полюс
секýнда
секунда, мить
сердéчник
осердя, сердечник
сеть
мережа (сіть), сітка
включи́ть в сеть
увімкнути у мережу
сечéние
переріз, перетин,
січення
поперéчное сечéние
поперечне січення
проводникá
провідника
сжимáть – сжать
стискати  стиснути
сгорáть – сгорéть

сжимáться – сжáться
сжáтие
сжáтый
сжáтый газ
си́ла
си́ла свéта
си́ловóй
силовáя ли́ния
силовáя
характери́стика
си́мвол
симмéтрия
си́нус
синусóида
синусоидáльная
фýнкция
систéма
систéма едини́ц
систéма координáт
систéма отсчёта
ситуáция
скаля́р

стискатися 
стиснутися
стиснення, стиск
стиснутий, зжатий
зжатий (стиснутий) газ
сила
сила світла
силовий
силова лінія
силова
характеристика
символ
симетрія
синус
синусоїда
синусоїдальна функція
система
система одиниць
система координат
система відліку
ситуація
скаляр
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yanık  yanık
yanma
içten yanmalı motor
vardiya kayması
kuzeyde
kuzey kutbu
ıkıncı
çekirdek
ağ şebeke
аğa dahil
bölüm
iletken kesiti
sıkıştırmak 
sıkıştırmak
küçültmek
sıkıştırma
sıkıştırılmış
sıkıştırılmış gaz
güç
Isıkın qüçü
güçlü
güçlü hat
kuvvet karakteristik
simge
simetri
sinüs
sinusoid
sinüzoidal fonksiyonu
sistem
birimleri sistemi
koordinet sistemi
referans sistemi
duruma
skaler

скаля́рная величинá
скачóк
скачóк температýры
склáдывать – сложи́ть
скользи́ть
скольжéние
трéние скольжéния
скóрость
слéдовательно
сложéние
слóжный
слóжное движéние
слой
слýчай
смáчиваемость
смáчивание
смáчивающая
жи́дкость
смещéние
смотрéть
снаря́д
собирáть
собирáющий
собирáющая ли́нза
совершáть – соверши́ть
совершáть рабóту
совокýпность
содержáть
содержáться
соединять – соедини́ть
соединéние
создавáть – создáть
соленóид
сóлнечная систéма
Сóлнце
сообщáть – сообщи́ть
соотвéтствовать
соприкосновéние
сопротивлéние

скалярна величина
стрибок
стрибок температури
складати – скласти
ковзати
ковзання
тертя ковзання
швидкість
отже, отож
додавання, складання
складний
складний рух
шар, верства
випадок
змочуваність
змочування
змочуюча рідина;
рідина, що змочує
зміщення
дивитися
снаряд
збирати, скупчувати
скупчуючий
скупчуюча лінза
виконувати  виконати
виконувати роботу
сукупність
утримувати, містити
утримуватися, міститися
з’єднувати – з’єднати
сполучення, з’єднання
створювати – створити
соленоїд
сонячна система
Сонце
надавати – надати,
повідомляти –
повідомити
відповідати
зіткнення, стикання
опір
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skaler mıktar
atlamak
sıcaklık atlaması
toplama
slayt kaydırın
kayma
sürtünme kayma
hız
bu nedenle
toplama
karmaşık
compound hereket
katman
durum
ıslatılabilirlik
ıslatma
sıvı ıslatma
ofset mahsup
izlemek
kabuk
toplamak
toplama
toplama objektif
yapmak
ışı yapmak
agrega
içermek
içermek
bağlamak  bağlamak
bağlantı
yaratmak
solenoit
güneş sistemi
Güneş
bildirmek
maç eşleşen
temas
direnç

составля́ющий
составля́ющие вéкторы
состоя́ние
состоя́ние покóя
состоя́ние движéния
сосýд
сообщáющиеся сосýды
сохраня́ть – сохрани́ть
сохранéние
спектр
спектр излучéния

складовий
складові вектори
стан, становище
стан спокою
стан руху
посудина
сполучені посудини
зберігати  зберегти
збереження
спектр
спектр
випромінювання
спектр поглощéния
спектр поглинання
спектр линéйчатый
спектр лінійчатий
(áтомный)
(атомний)
спектр полосáтый
спектр смугастий
спектр сплошнóй
спектр суцільний
спектрáльный анáлиз спектральний аналіз
спеши́ть
поспішати, спішити
спóсоб
спосіб
спосóбность
здатність, спроможність
спýтник
супутник
искýсственный
штучний супутник
спýтник Земли́
Землі
срáвнивать – сравни́ть порівнювати –
порівняти
сравнéние
порівняння
срéдний
середній
срéдняя скóрость
середня швидкість
стáлкиваться –
зіштовхуватися –
столкнýться
зіштовхнутися
столкновéние
зіткнення
сталь
сталь, криця
стальнóй
сталевий
стáтика
статика
стати́стика
статистика
статисти́ческая
статистична
закономéрность
закономірність
стационáрный
стаціонарний
стационáрная орби́та стаціонарна орбіта
стеклó
скло
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bileşen
bileşeni vektör
durum
uyuşukluk
hareket durumunu
gem
iletişim gemiler
kaydetmek  kaydetmek
koruma
spektrum
emisyon spektrumu
absorpsiyon spektrumu
bir çizgi spektrumu
(atomik)
çizgili aralığı
katı aralığı
spektral analiz
hızlandırmak
yol
yetenek
uydu
yapay Earth uydu
karşılaştırma –
karşılaştırmak
karşılaştırma
ortalama
ortalama hız
çarpış etmek
çarpışma
çelik
çeliklı
statiği
istatistik
istatistiksel örüntü
sabit
sabit yörünge
cam

стекля́нный сосýд
стéнка сосýда
стéпень (в матемáтике)
стéпень расширéния
стéржень
столб
столб жи́дкости
ртýтный столб
760 мм рт.ст.
(ртýтного столбá)
сторонá
стóроны
параллелогрáмма
сторóнние си́лы
стрéлка
часовáя стрéлка
магни́тная стрéлка
стреми́ться к нулю
стрóить – пострóить
строéние
молекуля́рное
строéние веществá
строéние áтома
структýра
сýмма чи́сел
вéкторная сýмма
суперпози́ция
сýтки
существовáние
существовáть
сфéра
сфери́ческий
схéма
счёт
считáть

скляна посудина
стінка посудини
степінь, ступінь
ступінь розширення
стержень
стовп
стовп рідини
ртутний стовп
760 мм рт.ст. (ртутного
стовпа)
сторона
сторони
паралелограма
сторонні сили
стрілка
годинникова стрілка
магнітна стрілка
прямувати
(наближатися) до нуля
будувати  побудувати
будова
молекулярна будова
речовини
будова атома
структура
сума чисел
векторна сума
суперпозиція
доба
існування
існувати
сфера
сферичний
схема
рахунок
рахувати, лічити

cam kap
camın duvarı
derece (matematik)
şişme derecesi
çubuk
pocta
sıvı sütunu
cıva sütunu
760 mm Hg cıva
sütunu
yan taraf
paralelkenar tarafı
dış güçlerin
ok
saat oku
manyetik oku
sıfıre aramak
ınşa etmek  inşa etmek
yapı
madde molekül yapısı
atom yapısı
yapı
toplam sayısı
vektörel toplamı
süperpozisyon
gün
varoluş
var
küre
küresel sferik
düzeni
hesap
saymak

Т
Табли́ца
тáять – растáять
твёрдый

таблиця
танути – розтанути
твердий
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tablo masa
eritmek – çözülme
katı

твёрдое тéло
текýчесть
телéжка
тéло
тембр звýка
температýра
тень
теóрия
теплó
тепловóй
тепловóй балáнс
тепловóй дви́гатель
теплоёмкость
теплообмéн
теплопередáча
теплотá
теплотвóрность
тóплива
термодинáмика
термóметр
термоя́дерный
термоя́дерная реáкция
терять – потерять
тéсла (Тл)
тéхника
течь
водá течёт
ток течёт
течéние
течéние реки́
в течéние
ток
электри́ческий ток
толкáть – толкнýть
толщинá
тонýть
тóпливо
тормози́ть –
затормози́ть
торможéние
тóчечный

тверде тіло
текучість
візок
тіло
тембр звуку
температура
тінь
теорія
тепло
тепловий
тепловий баланс
тепловий двигун
теплоємність
теплообмін
теплопередача
теплота
теплотворність палива

katı vücut
akışkanlık
el arabası
vücut
tını timbre
sıcaklık
gölge
kuramı
ısı
ısılı
ısı dengesi
ısı motoru
ısı kapasitesi
ısı değişimi
ısı transferi
ısı
yakıtın ısıl değerini

термодинаміка
термометр
термоядерний
термоядерна реакція
губити – загубити
тесла (Tл)
техніка
текти
вода тече
струм тече
течія
течія ріки
протягом, на протязі
струм
електричний струм
штовхати  штовхнути
товщина
тонути
паливо
гальмувати –
загальмувати
гальмування
точковий

termodinamik
termometre
termonükleer
termonükleer reaksiyon
kaybetmek – kaybetmek
tesla (Tl)
ekipman
akış
su akışı
akım akar
akış
nehrin akış
üzerınde
akım
elektrik akım
itme
kalınlık
lavabolar
yakıt
yavaşlatmak 
yavaşlatmak
yavaşlatma
noktalı
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тóчечный заря́д
тóчечный истóчник
свéта
тóчка
тóчно
траектóрия
трансформáтор
трáтить
трéбовать –
потрéбовать
трéние
си́ла трéния
треугóльник
трубá
трýбка
тя́га
си́ла тя́ги
тя́жесть
си́ла тя́жести
центр тя́жести
тянýть
Увели́чиваться –
увели́читься
увеличéние
увели́ченный
увели́ченное
изображéние
угловóй
угловáя скóрость
ýгол
ýгол наклóна
ýгол отражéния
ýгол падéния
ýголь
ударять – удáрить
удáр
удéльный
удéльный вес
удéльная теплоёмкость

точковий заряд
точкове джерело
світла
точка, крапка
точно
траєкторія
трансформатор
витрачати
вимагати  зажадати

noktasal yükü
noktasal ışık

тертя
сила тертя
трикутник
труба
трубка
тяга
сила тяги
вага
сила ваги
центр ваги
тягнути

sürtünme
sürtünme kuvveti
üçgen
boru
tüp
bağlantı
çekiş gücü
ağırlık
yerçekimin ağırlıkı
ağırlık merkezi
çekin

У
збільшуватися 
збільшитися
збільшення
збільшений
збільшене зображення
кутовий
кутова швидкість
кут
кут нахилу
кут відбиття
кут падіння
вугілля
ударяти – ударити
удар
питомий
питома вага
питома теплоємність
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nokta
tam olarak
yörüngesini
transformatör
harcamak geçirmek
talep etmek

büyüt büyütmek
artırmak
artlı artmış
artlı görüntü
büyüt resmi
açısal
açısal hız
açı
eğim açı
yansıma açı
geliş açı
kömür
vurmak
darbe
özgül
özgül ağırlık
özgül ısı

удéльная теплотá
плавлéния
удéльная теплотá
парообразовáния
удéльная теплотá
сгорáния
удéльное
сопротивлéние
удéрживать – удержáть
удлиня́ться –
удлини́ться
удлинéние
укáзывать – указáть
укрепля́ть – укрепи́ть
ультразвýк
ультрафиолéтовые
лучи́
уменьшáться –
умéньшиться
уменьшéние
умéньшенное
изображéние
упоря́доченное
движéние
упрощáть – упрости́ть

питома теплота
плавлення
питома теплота
пароутворення
питома теплота
згорання
питомий опір

füzyon özgül ısı
buharlaşma özgül ısı
yanma özgül ısı

özdirenç, rezistivite,
özdirenci
утримувати  утримати tutmak
довшати – подовшати, uzatmak
подовжитися
подовження
uzatma
указувати  указати
göstermek
закріпляти – закріпити güçlendirmek
ультразвук
ultrason
ультрафіолетове
morötesi ışınları
проміння
зменшуватися 
azaltmak
зменшитися
зменшення
azalma
зменшене зображення azaltılmış görüntü
упорядкований рух

sıralanmıştır hareket
basitleştirmek

упрощéние

спрощувати 
спростити
спрощення

упрýгость
упрýгий
си́ла упрýгости
упрýгая деформáция
упрýгая пружи́на
упрýгий удáр
уравнéние
уравновéшивать –
уравновéсить
уравновéшенные си́лы
ýровень
ýровень жи́дкости
ýровень мóря

пружність
пружний
сила пружності
пружна деформація
пружна пружина
пружний удар
рівняння
зрівноважувати 
зрівноважити
зрівноважені сили
рівень
рівень рідини
рівень моря
43

basitleştirme
sadeleştirme
elastikiyet
elastik
elastik gücü
elastik deformasyon
elastik bahar
elastik çarpışmanın
denklem
dengelemek
dengelemek güçleri
seviye düzey
sıvı seviyesi
deniz seviyesi

усилéние
уси́лие (си́ла)
ускорéние
услóвие
устанáвливать –
установи́ть
устанáвливаться –
установи́ться
устанóвка
устóйчивый
устóйчивое
равновéсие
учáствовать
учáсток
учáсток цепи́
учёный
учи́ть
учи́тывать – учéсть

підсилення
зусилля, потуга
прискорення,
пришвидшення
умова
установлювати 
установити
установлюватися 
установитися
установка
сталий
стала рівновага

güçlendirme
gücü
hızlanma

брати участь
ділянка, частка
ділянка ланцюга
учений, вчений
учити, вчити
враховувати –
врахувати

katılmak
arsa
zincirinin bir parçası
bilim adamı
öğretmek
düşünmek

koşul
kurmak
ayarlanma
montaj
istikrarlı
istikrarlı denge

Ф
Фáза
факт
факти́ческий
фарáда
фигýра
геометри́ческая
фигýра
физи́ческий
физи́ческое явлéние
физи́ческое тéло
физи́ческая величинá
фокáльная плóскость
фóкус
фокус ли́нзы
фóкусное расстояние
фóрма
фóрмула

фаза
факт
фактичний
фарада
фігура
геометрична фігура

faz
aslında
fiili
farad
şekil
geometrik şekil

фізичний
фізичне явище
фізичне тіло
фізична величина
фокальна площина,
плоскість
фокус
фокус лінзи
фокусна відстань
форма
формула

fiziksel
fiziksel olgu
fiziksel vücut
fiziksel miktar
odak düzlemli
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odak
lensi odak
odak uzaklığı
form şekil
formül

формули́ровать –
сформули́ровать
фотоаппарáт
фотогрáфия
фотомéтрия
фотóн
фотоэлектри́ческий
эффéкт
формули́ровать –
сформули́ровать
фронт волны
фундáмент
фундаментáльный
фýнкция
линéйная фýнкция
квадрати́чная фýнкция

формулювати –
сформулювати
фотоапарат
фотографія
фотометрія
фотон
фотоелектричний
ефект
формулювати –
сформулювати
фронт хвилі
фундамент
фундаментальний
функція
лінійна функція
квадратична функція

Х
Хáос
хаос (безладдя)
хаоти́ческое движéние хаотичний рух
харáктер
характер
характеризовáть
характеризувати
характеризовáться
характеризуватися
характери́стика
характеристика
хватáть – хвати́ть
вистачати, вистачити
хóлод
холод
холóдный ≠ горя́чий холодний ≠ гарячий

formüle etme
fotoğraf makinesi
fotoğrafı
fotometri
foton
fotoelektrik etki
formülleştırmek
dalga ön
vakıf
temel
fonksiyon
lineer fonksiyon
ikinci dereceden
fonksiyonu
chaos kargaşa
rastgele hareket
karakter
karakterize eder
karakterizedir
karakterizasyonu
yeterlidir
soğuk
soğuk ≠ sıcak

Ц
Цвет
центр
центр Земли́
центр окрýжности
центр тя́жести
центробéжный
центробéжная си́ла
центробéжный
регулятор
центростреми́тельный

колір
центр
центр Землі
центр кола
центр ваги
відцентровий
відцентрова сила
відцентровий
регулятор
доцентровий
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renk
merkez
Dünya’nın merkezı
çemberin merkezı
ağırlık merkezi
merkezkaç santrifüjlü
merkezkaç kuvveti
santrifüj regülatör
merkezcil

центростреми́тельная
си́ла
центростреми́тельное
ускорéние
цепь
электри́ческая цепь
цили́ндр

доцентрова сила
доцентрове
прискорення
ланцюг
електричний ланцюг
циліндр

merkezcil çekim
kuvveti
merkezcil hızlanma
zincir
elektrik devresi
silindir

Ч
Час
часы
часовáя стрéлка
части́ца
чáстный
чáстный слýчай
частотá
часть
числовóе (чи́сленное)
значéние

година
годинник
годинникова стрілка
частка, частинка
поодинокий
поодинокий випадок
частота
частина
числове (чисельне)
значення

saat
saat
saat ok
parçacık
özel
özel durum
frekans
bölüm
sayısal değer

Ш
Шар
шáрик
шаровóй
ширинá
шкалá
шнур
шунт

куля
кулька
кульовий
ширина
шкала
шнур
шунт

top
top
top
genişlik
ölçek
kordon
şönt
Э

Эквивалéнт
механи́ческий
эквивалéнт теплоты
эквáтор
экрáн
эксперимéнт
экспериментáльный
электризáция
электризáция трéнием

еквівалент
механічний еквівалент
теплоти
екватор
екран
експеримент
експериментальний
електризація
електризація тертям
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eşdeğer
ısı mekanik eşdeğeri
ekvator
ekran
deneyde
deneysel
elektriklenme
sürtünme
yoluyla elektriklenme

электризóванный
наэлектризóванный
электри́ческий
электри́ческое пóле
электри́ческий заря́д
электри́ческая цепь
электри́ческий ток
электри́чество
электрóд
электродви́жущая
си́ла (э.д.с.)
электродинáмика
электродинами́ческий
электроёмкость
проводникá
электроёмкость
конденсáтора
электрóлиз
электроли́т
электромагнети́зм
электромагни́т
электромагни́тный
электромагни́тные
колебáния
электрóметр
электрóн
электрóн – вольт
электрóнный
электрóнная лáмпа
электропровóдность
электростáнция
электростáтика
электростати́ческий
абсолютная
электростати́ческая
систéма едини́ц СГСЭ
абсолютная
электростати́ческая
едини́ца заря́да
электростати́ческая
индýкция

електризований
наелектризований
електричний
електричне поле
електричний заряд
електричний ланцюг
електричний струм
електрика
електрод
електрорушійна
сила (е.р.с.)
електродинаміка
електродинамічний
електроємність
провідника
електроємність
конденсатора
електроліз
електроліт
електромагнетизм
електромагніт
електромагнітний
електромагнітні
коливання
електрометр
електрон
електрон-вольт
електронний
електронна лампа
електропровідність
електростанція
електростатика
електростатичний
абсолютна
електростатична
система одиниць СГСЕ
абсолютна
електростатична
одиниця заряду
електростатична
індукція
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elektrikli
elektriklenmiş
elektrikli
elektrik alan
elektrik yükü
elektrik devre
elektrik akımı
elektrik
elektrot
elektromotor
kuvveti (emk)
elektrodinamik
elektrodinamiksel
iletken elektrik
kapasitans
kapasıtörün elektrik
kapasıte
elektroliz
elektrolit
elektromanyetizm
elektromıknatıs
elektromanyetik
elektromanyetik
salınımlar
elektrometre
elektron
elektron  volt
elektronik
elektronik lampa
iletkenlik
elektrik santralı
electrostatics
elektrostatik
birimlerinin mutlak
elektrostatik cgs sistemi
ücretten mutlak
elektrostatik birimi
elektrostatik
indüksiyon

элемéнт
гальвани́ческий
элемéнт
энéргия
эрг
эскалáтор
эффéкт
фотоэлектри́ческий
эффéкт
эхо

елемент
öğe
гальванічний елемент galvanik hücre
енергія
ерг
ескалатор
ефект
фотоелектричний
ефект
ехо

enerji
erg
yürüyen merdiven
etki
fotoelektrik etkisı
yankı

Ю
Юг
южный
южный пóлюс Земли́
южный пóлюс магни́та

південь
південний
південний полюс Землі
південний полюс магн
іта

güney
güney
Dünya’nın güney kutbu
mıknatısın güney kutbu

Я
Явлéние
тепловóе явлéние
физи́ческое явлéние
я́дерный
я́дерная энéргия
я́дерная реáкция
ядрó
áтомное ядрó

явище
теплове явище
фізичне явище
ядерний
ядерна енергія
ядерна реакція
ядро
атомне ядро
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fenomen olgu
termal fenomeni
fiziksel olgu
nükleer
nükleer enerji
nükleer reaksiyon
çekirdek
atom çekirdek

