
مقدمه

امروزه فراگیری زبان انگلیسی در تمام علوم وعلی الخصوص در شاخه های مختلف پزشکی یک نیاز ضروریست، بویژه اینکه درس زبان انگلیسی در 
آزمون دستیاری دندانپزشکی از اهمیت و ضریب باالیی برخوردار است. از این رو بر آن شدم تا با جمع آوری سواالت سراسری سال های قبل و تشریح کامل 
سوالها و استخراج لغتهای متون، مجموعه ای را فراهم نمایم تا دانشجویان عزیز عالوه بر آشنایی با سبک وسیاق سواالت آزمون آمادگی کامل برای آزمون 

دستیاری دندانپزشکی را پیدا نمایند. لذا مطالعه این مجموعه را به تمامی دانشجویان دندانپزشکی توصیه می نمایم. 

 این مجموعه از سه قسمت به شرح زیر تشکیل شده است:

دیکشنری کوچک به تفکیک هر آزمون   
سواالت آزمون  
پاسخ کامال تشریحی هر آزمون  

روش خواندن کتاب: ابتدا آزمون را در یک زمان 20 دقیقه ای برگزار نموده و پاسخها را در پاسخ برگ A وارد نمائید پس از اتمام آزمون و قبل از تصحیح، 
دیکشنری قبل از هر آزمون را مطالعه نموده و پس از بخاطر سپاری معانی واژگان مجددا" یکبار دیگر آزمون را با زمان قبلی برگزار نمائید با این تفاوت که 
این بار جوابها را در پاسخ برگ B وارد مینمائید. و پس از تصحیح هر دو پاسخ برگ، چنانچه تفاوت زیاد باشد می بایست معلومات واژگان خود را تقویت نمائید 
و اگر تفاوت اندک باشد باید از لحاظ مفهومی و تجزیه و تحلیل متون با توجه به مهارت های درک مطلب این مهارت ها را تقویت نمائید. نحوه تصحیح در 

انتهای سواالت به همراه پاسخ برگ هر آزمون آمده است. 
فرمول محاسبه آزمون: 100* ))تعداد غلط – ) 3 * تعداد صحیح((

3 * تعداد کل

از آنجا که هیچ مجموعه ای خالی از اشکال نیست و این مجموعه هم مستثنی نخواهد بود. لذا استدعا دارم اساتید محترم صاحب نظران عالیقدر 
و دانشجویان گرامی نظرات خود را در خصوص این مجموعه به اطالع اینجانب برسانند. بطور یقین از این نظرات ارزشمند در ویرایشهای بعدی 
این مجموعه با ذکر نام عزیزان استفاده خواهم کرد. در خاتمه از انتشارات رویان پژوه که مسئولیت نشر و توزیع این مجموعه را به عهده گرفته 

سپاسگزاری می گردد. 
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Word Meaning
accomplish انجام دادن
acquisition اکتسابی
algology مبحث جلبک شناسی
ambiguous مبهم
apparently ظاهرا”
associate تداعی کردن
attend to توجه کردن به
available قابل دسترس
by establish از طریق
characteristics مشخصات
collaborate همکاری کردن
compare مقایسه کردن
compelling قانع کننده
compliant شکایت کردن
conclude نتیجه گرفتن
conflict مناقشه
conflicting ضد و نقیض
consequence نتیجه
consider در نظر گرفتن
consumption مصرف
continuity تداوم
contribute to کمک کردن به
cope with مقابله با
crippling فلج کننده
critical of انتقاد کردن از
debate بحث
determine تعیین کردن
diagnostic تشخیصی
dispute مباحثه کردن
distress اندوهگین کردن
disturbed آشفته
divert منحرف کردن
drop افت
emit ساطع کردن
emphasize تاکید کردن
entity ذاتی
equivalent معادل

آزمون سال 82
واژگـان آزمـون سـال 82

Word Meaning
erratic نامنظم
erroneous اشتباه – غلط
estimate تخمین زدن
excess بیش از حد
facilitate تسهیل کردن
fume دود
identical یکسان
impartial to بی طرف
improver رشد دهنده
in favor of در حمایت از
incentive انگیزه
independence استقالل
indicate نمایان ساختن
indifferent to بی تفاوت بودن به
individual شخصی- - فرد
industrial صنعتی
inexplicable غیر قابل توضیح
initiate آغاز کردن
insulation عایق پذیری
intense شدید
intrinsic ذاتی
ironically از روی طعنه
irrespective صرف نظر از
judgment قضاوت
malnutrition سوء تغذیه
measure اندازه گیری کردن
meltdown ذوب شدن
misused سوء استفاده کردن
modality چگونگی
mysterious مرموز
obvious مشهود
opportunity فرصت
originate منشاء گرفتن
palliative مسکن- آرام کننده
personality شخصیت
pet حیوان خانگی
phenomenon پدیده

Word Meaning
polar قطبی
precisely دقیقا”
prescription نسخه
proportion بخش
psychoanalysis روان کاوی
psychometrics روان سنجی
purpose هدف
quantities میزان
relatively نسبتا”
relieve تسکین دادن
requirement نیاز
restructure باز سازی
reveal آشکار کردن
seek جستجو کردن
sensation احساس
significant قابل توجه
suffer رنج بردن
sustain تحمل کردن
thus بنابراین
trap به دام انداختن
trauma زخم
unfit نامناسب
vapor بخار آب
verify بازبینی کردن
whatsoever به هیچ وجه
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Part one: Reading comprehension

Direction: Read the following two passages carefully; then choose the best answer from the four options 
provided under each question. Base your judgment on the information in the passage only. 

Passage one 

Adults’ behavior and personality characteristics are influenced by events that occur during the early years of 
life. The saying ‘’The child is the father of the man’’ reflects continuity between childhood and adulthood thus, 
to understand the psychological processes of human adults – their prescriptions, patterns of thinking, motives, 
emotions conflicts, and ways of coping with conflicts – we need to know how these processes originate and 
change over time. Psychologists often study the average or ‘’ typical’’ rate of development. At what age does the 
average child begin to speak? How rapidly does vocabulary increase with age? Such data, in addition to having 
intrinsic interests, are important in solving problems of education. 

1- The text example of writing is on …………. 
a) psychometric b) psychoanalysis
c) learning processes d) developmental psychology

2- The writer claims that childhood …………. 
a) is influenced by the psychologists` example
b) shapes your adult personality
c) modifies your original prescriptions
d) is affected until your last day

3- Knowledge of child`s rate of vocabulary acquisition contributes to …………… 
a) determining his age  b) considering his normal
c) measuring his intelligence d) planning better education

4- The quotation ‘’ The child is the father of the man ‘’given in line two……….. 
a) shows how adults affect children 
b) indicates how one`s early years affect adulthood
c) demonstrates the independence of a father
d) reveals why child and father are usually identical

Passage two

In the USA it has been estimated that 22 million dogs and 30 million cats eat food equivalent to 5 percent of the 
total human energy requirement and 14 percent of the protein requirement. In Britain 4. 8 million dogs and nearly 
5 million cats may eat 3 percent of human energy requirement and 2 percent of protein requirement. In 1970 the 
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پاسخ تشریحی آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 82

ترجمه.متن.1
رفتار بزرگساالن و ویژگی های شخصیتی آنان توسط رویدادهایی که در طول سال های اولیه زندگی رخ می دهد تحت تاثیر قرار می گیرد. این گفته« 
کودک پدر انسان است« نشاندهنده تداوم بین کودکی و بلوغ است بنابراین، ما برای درک فرآیندهای روانی افراد بزرگسال- نسخه های خودشان، 
الگوهای تفکر، انگیزه، احساسات، مناقشات و راههای مقابله با این مناقشات، نیاز است که بدانیم چطور این فرآیندها منشاء می گیرند و در طول 
زمان تغییر می کنند. روانشناسان اغلب بطور متوسط یا بطور نمونه میزان رشد را مطالعه می کنند. بطور متوسط در چه سنی کودک شروع به صحبت 
کردن می کند؟ چقدر سریع واژگان را با باال رفتن سن افزایش می دهد؟ اینچنین داده هایی عالوه بر داشتن عالئق ذاتی، در حل مشکالت آموزشی 

مهم هستند. 

1..گزینه.d:.متن.مثالی.از.نوشتن.درباره.روانشناسی.رشد.است..
b( روانکاوی a( روان سنجی 

d( روانشناسی رشد c( فرآیند یادگیری 

2..گزینه.b:.نویسنده.مدعی.است.که.دوران.کودکی.شخصیت.بزرگسالی.شما.را.شکل.می.دهد..
a( توسط مثال های روانشناسان تحت تاثیر قرار می گیرد  b( شخصیت بزرگسالی شما را شکل می دهد

d( تا آخرین روز زندگی شما، تحت تاثیر قرار می گیرد  c( نسخه اصلی شما را تغییر می دهد 

3..گزینه.d:.میزان.فراگیری.واژگان.اکتسابی.کودک.به.برنامه.ریزی.آموزشی.بهتر،.کمک.می.کند..
b( در نظر گرفتن حالت طبیعی او a( تعیین سن و سال او 

d( برنامه ریزی آموزشی بهتر c( اندازه گیری هوش خود 

4..گزینه.b:.نقل.قول.".کودک.پدر.انسان.است".در.خط.2.نشان.می.دهد.که.دوران.کودکی.چطور.بر.بزرگسالی.اثر.می.گذارد..
b( نشان می دهد که دوران کودکی چطور بر بزرگسالی اثر می گذارد  a( نشان می دهد که چطور دوران بزرگسالی بر کودکی اثر می گذارد 

d( نشان می دهد که چرا پدر و بچه معموال" یکسان هستند  c( استقالل یک پدر را نشان می دهد 

ترجمه.متن.2.
در آمریکا برآورد شده است که 22 میلیون سگ و 30 میلیون گربه مواد غذایی معادل 5 درصد نیاز انرژی انسان و 14 درصد پروتئین مورد   
نیاز انسان را مصرف می کنند. در انگلستان 4/8 میلیون سگ و نزدیک به 5 میلیون گربه ممکن است 3 درصد مواد غذایی مورد نیاز انسان و 2 درصد 
پروتئین مورد نیاز انسان را مصرف کنند. در سال 1970 بازار مواد غذایی حیوانات خانگی به ارزش یک میلیارد دالر در آمریکا و 40 میلیون پوند در 
انگلستان تخمین زده شد. این مسئله نشان می دهد که این غذا هدر رفته است و از نظر قانونی برای مصرف انسان نامناسب است. با این حال این 

برآوردهای وحشتناک نشان می دهد بخش قابل توجهی از منابع غذایی در دسترس برای انسان در این کشورها به انحراف می رود. 

5..گزینه.c:.در.هر.دو.کشور.آمریکا.و.انگلستان.مقایسه.شده.است.که.منابع.غذایی.انسان.مورد.سوءاستفاده.قرار.می.گیرد..
a( اکثر خانواده ها اهمیت خیلی زیادی به حیوانات خانگی شان می دهند

b( مردم باقیمانده غذای شان را به حیوانات خانگی شان می دهند
c( منابع غذایی انسان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد

d( حیوانات اهلی غذای نامناسب برای انسان را مصرف می کنند


