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 مقدمه 3

 مقدمه

امر نه تنها به خاطر  نیبوده است. ا يدندانپزشك یاریدروس در آزمون دست نیکننده تر نییاز تع يكیهمواره  يسیدرس زبان انگل

شته ها، بلكه به دل يبخش در تمام نیا یباال بیضر سو  یر ست. از  در  تیموفق دیو تكرار کل نیتمر گرید یتفاوت دانش داوطلبان ا

 .است يسیزبان انگل یریادگی

 يفیاسللت که چه  آزمون تال Dental Hygiene and Therapy Clinical بر کتاب يکتاب جامع مبتن کیرو  شیپ کتاب

شام  م ستیدر قالب ب ص  را  شما عز شودیف ست زانیو  سواالت آزمون د شنا م یاریرا با  ششصد کلمه پرکاربرد كندیآ . عالوه بر آن، 

ص  معرف ستیب نیا يدر ط کیآکادم سترش ده شتریخود را هر چه ب یتا با کمک آن ها دامنه دانش لغو گرددیم يف . در ادامه دیگ

که در  يمهم يات و اصللحالحات تخصللصلللغ يقرار دارد که در آن تمام  Dental Terminology تحت عنوان يآزمون ها، بخشلل

. در دیده حیآزمون پاسخ صح يتخصص يسیتا شما را قادر سازد به سواالت زبان انگل دهیگرد یرفرنس ذکر شده ارائه شده، گردآور

 قرار دارد و با دیآموخته ا Avid Reading Skills که در کتاب یيمهارت ها هیبرپا يحیکتاب پاسللخنامه تشللر یدر انتها تینها

 .دیمرور کن گریمهارت ها را بار د نیا دیتوانیکمک آن م

تالش  نیا میدواریکمک کند. ام یاریآزمون دسللت ریدر مسلل زیبتواند به همكاران عز فیتال نیبوده اسللت که ا نیتالش ما ا تمام

 .دیممكن را کسب کن جهینت نیبهتر دیموفق واقع شود و شما دوستان و همكاران دندانپزشک بتوان

 .دیما خواهد بود که ما را از آن محلع کن يباعث خوشحال شنهادیپ ایاز اشكال نخواهد بود. در صورت داشتن انتقاد  يخال يفیتال چیه

سئول از سه آو نیطرف دپارتمان زبان از زحمات م س شا دیمحترم مو شارات  ضل انیو انت  نیا فیکه در تال زیعز ينمودار و دکتر ف

 .میكنیکردند تشكر م یيکتاب دلسوزانه ما را راهنما

 .میشدند متشكر ریمس نیادامه ا یکردند و قوت قلبمان برا يکه صبورانه ما را همراه زمانیعز یاز خانواده ها انیپا در

 

 .میكنیشما را از خداوند بزرگ آرزو م تیموفق

ادب دخت نیروژ دکتر  

راد یدیمج هیهد دکتر  

1400 تابستان  
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Unit One 

Oral embryology, histology and anatomy  

 

Glossary 

 

  

 Word Meaning Notes 

1 Cleft شكاف  

2 Cuboid مكعبي  

3 Disintegrate متالشي شدن  

4 Elongate دراز کردن  

5 Rod میله  

6 Stratified طبقه بندی شده  

7 Impulse تكانه  

8 Voluntary داوطلبانه  

9 Contractile انقباضي  

10 Cluster خوشه  

11 Starch نشاسته  

12 Parallel موازی  

13 Obliterate از بین بردن  

14 Translucent شفاف  

15 Excessive بیش از حد  

16 Prism منشور  

17 Oblique مورب  

18 Convexity تحدب  

19 Spread پخش کردن  

20 Resorption دوباره جذب کردن  

21 Plexus شبكه  

22 Accommodate اقامت داشتن  

23 Prominence برجستگي  

24 Penetrate نفوذ کردن  

25 Arise به وجود آمدن  

26 Shallow سطحي  

27 Conical مخروطي شكل  

28 Retract کشیدن  

29 Saddle زین اسب  

30 Distinctive متمایز  


