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 يةميمرتالمقدمة يف املداواة اللبية و

 نقاط ذهبية نقاط ذهبية     
   

 سنبدأ باحلديث عن االختبارات التشخيصية، فماهي وما أهم صفاهتا:

  اختبار اجلسpalpation: 
 ادتشايي  ل وجاو  تواوا او يعق ات دتد يا يتم تسجيل موقع وحجم أي انتفاخ رخو او قاا  او ياح حاا

 وادو ادجت.

  اختبار القرعpercussion :
دم ادود ث ي بع األ عا ة ي بع األدم ادود ث بادقعع اد وو ي عن مشكلت حول ذرويت دبيت ادونشأ، يح حين

 بادقعع األيقح عن مشكلت حول سنيت ادونشأ.

  اختبار احلركةmobility  
  دليعاجات.من اد المات ادوعايقت 

 .يكون ادسن يح مثل هذه اددادت متوض ًا ضون جوف مولوء بسائل 

  الفحص الشعاعيradiography:
 .م لومات تشييصيت عن اآليات ادذرويت بشكل عام 

  على شكل حعف( اآليت على شكل هادتj  )j-shaped or halo-like lesion ح مظهاع مويا  ها

 دلكسور ادجذريت اد امو يت.

  الكهربائياختبار اللب :
  .يد  حيوي مساع  دتأكي  ادتشيي . يطبق على ادثلث ادوتوسط من ادسن 

 .ما ي نينا هو وجو  وم ة االستجابت وال أهويت دش تها 

  ه يه إثارة أديافA .ادسليوت 

 .ادنوع ثنائح ادقطب هو األ ق 
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 :)اختبارات اللب احلرارية )برودة، سخونة
 ،اذبت.ت سلبيت كيق  تد ث استجابت ايجابيت كاذبت أو استجاب ال ت تبع هذه ادفدوصات  قيقت ج ًا 

 .تسبب ادفدوص اددعاريت تقلصًا أو تو  ًا يح ادسائل ضون ادقنيات اد اجيت 

 ادلب.  يح االدتهاب ادع و  تد ث أدوًا حا ًا وسعيع اد وال، ي ول ب وال ادوؤثع يح 

  تثيع هذه ادفدوص األدياف اد صبيت اددسيتA-DELTA اص.خ بشكل 

  تتنبه األديافC .يح ادلب ادسنح يح معاحل متأخعة من ادف اديت االدتهابيت 

   :تقييم اختبارات اللب احلرارية 
 يبدي السن املفحوص باالختبارات احلرارية أربع استجابات رئيسية:

تدا ث ياح  لاب متواوت أو قا  تكاون اساتجابت سالبيت كاذباتيإما أن يكاون اد ←ال يوج  استجابت  .1

 .دب وغأو سن معضوض ح يثًا أو ح يث ا لب ادوتكلس او اددجعة ادلبيت ادوتضيقتحادت اد

 دب طبي ح.  ← )عابعة ت ول ب   ثوان من إزادت اد امل ادوسبب( استجابت بسيطت .2

 ← إزادات اد امال ادوسابب( ثانيات ب ا  15-10)أي استجابت حتاى  استجابت عنيفت وسعي ت اد وال .3

 ادتهاب دب ر و .

 ادتهاب دب غيع ر و . ←ومطودت )ثوان أو  قائق(  استجابت عنيفت .4

 ية.ىل معاجلة لبالضرورة إال حيتاج ب ← ال يبدي استجابة على الفحوص احلرارية الذي السنفتذكر أن 

  اختبار الربودةcold testing:  
  يستي م يح اختبار ادبعو ة:

  ادواء ادوثلجice (frozen water). 

 :endo ice (terafluoroethane) or endo frost .ًاكثع ادووا  ادوستي مت تاثيعا 

 .كلور االيثيل 

  اختبار السخونةheat test : 
 ت أو مصاااقل ياااتم تطبيقاااه باساااتي ام ادوااااء ادسااااخن أو إحوااااء أقوااااع ادكوتابيعكاااا أو معكاااب ادطباااع

  رجت(. 65مدواة د رجت حعارة مناسبت )

 يض من أدم على ادساخن.يقتصع بشكل رئيسح على ادداالت ادتح يشكو ييها ادوع 

 :نقاط مهمة 
 وادنيور صبغت أزرق ادويتيلين او اديو  او اددبع ادهن ي ي ادت يح كشف ادكسور.   

 ت.م اددبيبييح ادتويي  بين االكيا  واالورا )اإليكو( يفي  ادتصويع باألمواا يوق ادصوتيت 
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 ذريةحتضري األقنية اجل: 1 الفصل

 نقاط ذهبية نقاط ذهبية     
  

 كل جيد.بل للثني بشبما يلي: قابليته للتعقيم، ال يتآكل، قا الستانلس ستيليتميز في األدوات اللبية 

 ختالطاات ععاااة، االشاكلي، الاااكة  الالعالياة باا: قابليتااا للتعقايم، المةوناة النيكل تيتاانيم تتميز أدوات 

 يًا وعتاحة تجاريًا.قليلة نسب

 

 :اإلبر امللساء

 تستخدم يف:وتتوافر بثالثة قياسات. 
 . تحديد طمل القنا

   .البحث عن فمهات األقنية الجارية

   حجم القنا . ععةفة-ععةفة شكل القنا

 .التفةيق بين القنا  الحقيقية والقنا  الكاذبة

 :Barbed broachesاإلبر الشائكة 

 دون تةك بقايا. ئصال اللب كاعاًلأدا  تستخد  في است

 .تساعد على المقاية عن حدوث اإلنتان

 . يجب أن يكمن قطةها أصغة عن قطة القنا

 .تدخل عجاور  وعالعسة ألحد الجدران حتى ثلثي القنا  فقط 

 (:Reamersاملوسعات )

  درجة. عقطعاا العةضي عثلثي، زاوية كل رأس عناا

 درجة أقل عن فعالية المبارد.فعالة في قطع العاج، فعالة ب

  علم(. حلزنة في  -عدد الحلزنات فياا أقل عن المبارد )يتةاوح بين

 .وظيفتاا تمسيع القنا ، تنعيم الجدران القنيمية

  تتميز تجاريًا بةسمة عثلث، حةفR  أو حةفK  نسبة للشةكة المصنعة(KERR.) 
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 (:files)املبارد 

 درجة. كل رأس منها  مقطعها العرضي مربع، زاوية

 ملم( حلزنة في   – ) عدد الحلزنات فيها أكبر من الموسعات

  .فعاليتها في قطع العاج أكبر من الموسعات

 حرف ، تتميز تجاريًا برسمة مربعF  أو حرفK  نسبة للشركة المصنعة(KERR.) 

 HEDSTROM (H-File:)مبارد 

 .مثلثات متصلة مع بعضها

 بيرة.ك افعالية برده

 .توفر جدران ناعمة ملساء، وتنظيف أكبر للقناة

 لمحيطي(.ا)البرد  التنعيم الجدران وهي الغاية األساسية منه ستخدم في نهاية مرحلة تحضير األقنيةت

   سااتعملت ا، او إذا فااي بدايااة التحضااير تإذا مااا اسااتخدم احاادوا اناسااار فيهاال يااةاحتمالهنااا

 بشال خاطئ. 

 ى تعرض األداة لإلجهاد وفقداهنا لفعاليتها:العالمات اليت تدل عل
 )تشال نقطة لماعة( نقص عدد الحلزنات )انفاا  الحلزنات(.

 )زيادة عدد الحلزنات )ارتصاصها واقترابها من بعضها.

 .مالحظة التآكل والصدأ عليها 

داة بشكل زائد بعد ادخاهلا يف قناة منحنية:يف حال احنناء األ
 خار  مل مارة أر كبير نسابيًا واالنحنااء كبيار فااالداة يجات أال تساتعإذا كانت االداة ذات قط

ألن احتمال اناسارها كبير.

 تهاا اول إعادإذا كانت االداة ذات قطر صاغير نسابيًا واالنحنااء لايي كبيار عنادها يماان ان نحا

 ر.إلى صورتها المستقيمة واستخدامها مرة أخر ، لان ال بد من مراقبتها باستمرا
 

 :واتحركات األد

  حركة التوسيعreaming:
 .)فتل باتجاه عقارب الساعة )نحو اليمين  

 .تجر  باستخدام الموسعة  

  حركة الربدfiling:
 ( إدخال وإخراج لألداةpush and pull.)

  .تجر  باستخدام المبرد 
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  ًالربد والتوسيع معاturn and pull:
 .يدخل المبةد ثم يدار ربع دور  باتجاه عقارب الساعة 
 .)ضغط يدوي )التمسيع 
 .سحبه بحةكة البةد 
 بادف اختصار المقت وتسايل العمل. يكمن مزج بين الحةكتين السابقتينال 
 .يمكن استخدا  هاه الحةكة عع الممسعة 
  .استخدا  هاه الحةكة عع المبةد هم أكثة شيمعًا 

  حركة نواس الساعةwatch winding :
  درجاة  60 -30ة للمباةد، حياث تادخل االدا  ثام تادار اباباكللخلاف واألعاا  تمصف بانااا حةكاات

 لقنا  ثم تسحب.ادرجة نحم اليسار، عع دفع لألدا  نحم األعا  داخل  60 – 30ونحم اليمين 

  .تستخد  في حالة األقنية المتكلسة أو الضيقة 

 تذكر أنه:

 حةكة البةد فقط وال تستخد  باقي الحةكات. (H-File)يستخد  عع عبارد  

 درجة. 45ل المبةد في القنا  المنحنية ال بد عن ثني رأس المبةد بزاوية قبل دخم 

  حركة القوة املوازنةbalanced force :
  تُطباااق بمباااةدFlex R ،لكااان يمكااان ذي الاااةأس  ياااة العاعااال

استخداعاا عع أدوات أخة  وبفعالية أقل.

  دور  لليمااين تعماال بخدخااال المبااةد بضااغط خفيااف وعاان ثاام ربااع

أي قمسااين  يااة عتساااويين كمااا فااي  باااا الاادور  لليسااار،وثالثااة أر

حةكة نماس الساعة.

  هاه الحةكة تبقي األدا  في المةكز وتحافظ على عةكزية

القنا  عع دفع أصغةي للبقايا خارج الارو .

 ه(.)لكل فعل رد فعل يساويه بالشد  ويعاكسه باالتجا تعتمد هاه الحةكة على عبدأ نيمتن

  ور  ثاام دالقنااا  باتجاااه الخااارج، نشاابااا بخدخااال بة ااي عااع ضااغط وفتاال ربااع طةيقااة عفضاالة تنظااف

شب.ثالثة أرباا الدور  باالتجاه المعاكس فيتحةر البة ي عن عكانه وتخةج بةاد  الخ
 

 : فوائد استخدام مواد الغسل واإلرواء

  ،إزالة البقايا العاجية المقطمعة عن جدران األقنية.وتزليق األدوات

 ياا.لمصمل إلنظمعة القنيمية بأكملاا، والمصمل للمناطق التي ال تستطيع األدوات اتنظيف الم

 ة للب.فعالية عضاد  للجةاثيم، وحاًل 

 لارويةا الثقبة حتىل هم تأعين عدخل عستقيم عباشة إن الادف الةئيسي عن تحضية المدخ. 
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 :وسائل اإلرواء

 :الطريقة التقليدية
 س إبة .تعتمد على استخدا  سيةنغ ورأ

 عامنبعاده    بجدار القنا  وعن ثمثني رأس اإلبة  ثم ندخله إلى عنتصف القنا  حتى يصطدن ،

 نسمح للفضالت بالخةوج عن فمهة القنا  وليس عن الارو .وذلك حتى 

  جهازirrivas:
 نفس المقت.في  سحبجااز إرواء و

 يحمي عستمدا يقم  بخنزال السائل نقطة فنقطة ضمن الحجة  اللبية.

  خة  للشفط.) مج(، هناك إبة  أ لديه إبة  طميلة تصل إلى عنطقة الارو  تماعًا قياساا

  عم عند الارو . أو  يشتةط أن يكمن التحضية حتى

 . تجديد السائل، وتنظيف كاعل القنا

  أي يبقى  ضمن حدود القنا  والجااز( عنع خةوج السائل عن فمهة القنا( 

 صوتيجهاز اإلرواء فوق ال ultrasonic: 
 . يستخد  للحصمل على أفضل تنظيف للقنا 

  حرارة السائل يؤدي إىل زيادة فعاليته.درجة رفع تذكر أن 

صفات سائل اإلرواء املثايل:
 .حال للبقايا والنسج                    .تمتة سطحي عنخفض   

  .سمية عنخفضة                        وات. يؤعن تزليق األد 

  .إزالة طبقة اللطاخة                   .التعقيم 

  ساملة استخداعه.                      ة.كلفته المادية عقبملة، عد  تخزينه طميل 

 :سوائل اإلرواء
   .المحلمل الملحي المتمازن            .الماء                                    DTAE 17.% 

  MTAD.                                    2الكلمرهيكسيدين.%                ل المخدر .المحالي 

  .الماء األكسجيني                       . هيبمكلمريت الصمديم 

 تقم  بحل طبقة اللطاخة :املواد اخلالبة

  EDTA.         EDTAC.           RC-PREP.           ممن.حمض اللي          .حمض الفمسفمر 

 :املطهرات
   .الكلمر هيكسيدين                                     .الكلمر هيكسيدين  لمكانات 

  . هيدروكسيد الكالسيم                            .اليمد 

  .عةكبات األعمنيم  الةباعية 
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  لصوديوم":أهم سوائل اإلرواء املستخدمة "هيبوكلوريت ا

 :إجيابياته
  .)يحل النسج المتممتة والصديد )القيح
 .له قدر  على حل البةوتين
 .له فعل عضاد للجةاثيم
 قدرته على حل النسج المثبتة تتناقص بتناقص تةكيزه.

 ومساوئ العمل به سلبياته:
 .ال يةطب العاج بشكل جيد
  ذو خاصية كاويةpH=12-13.
 ال يزيل طبقة اللطاخة.
 الضةر بالمالبس.ق يلح 

  وصفاته:أختالط األسماال م: وهيبوكلوريتاهلحادث ،
نادر الحدوث. .
 السااان الاااى النسااج الةخااام  خااارجالثقباااة الارويااة الايبمكلمرياات إذا تجااااوز يحاادث  .

حتااى  شااديداللاام األمحيطااي والناازف والاااي يتميااز بحاادوث هجمااة سااةيعة عاان ال
مذعة.الو بمجمد التخدية

أيا . 10يم  األول ولكناا تزول في حمالي تزداد المذعة خالل ال .
 :التدبري

o وتمالك األعصاب.تادئة المةيض
o  مخدر طميل األعد.بتخدية ناحي
o . عةاقبة المةيض لفتة  ضمن العياد
o  (.ًاتةك السن عفتمحيوجمد نتحة أو تصةيف )عند
o عحاال جاادل بااين المةاجااع فالعديااد عناااا ال يااة عضااادات حيميااةو وصااف عسااكنات(  

لاا(.فائد  
o  في الحاالت الشديد .للمشفى تحميل المةيض
o .المةاقبة طميلة األعد

 

  :أهم املواد اخلالبة

  EDTA 17 برتكيز:%
  وتشكيل ععقد ععاا شارد  الكالسيم ختالب ايعتمد عبدأ عملاا على.
  تعتمد قدرتاا على فتح االقنية المتكلسة والمتضيقة على عةض القنا.
 . تسةباا الى العظم حمل الاروي يسبب أذ
 وبالتحديد الجزء المعدني عناا( تزيل طبقة اللطاخة(.
 .تقم  بحل المنطقة المتكلسة وسحب الكالسيم  عناا فتصبح لينة
 . خطية  في حاالت األقنية المنحنية بشد 
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؟ماءات الكالسيومما أهم صفات مادة 
 . عاد  قلمية تستخد  كضماد ضمن القنا
 عالة في القضاء على الجةاثيم.ف
 .تمتص الةطمبة، تخفف المذعة، فعالة في التحةيض على تشكيل النسج الصلبة

 .يفضل قبل استخداعاا إزالة طبقة اللطاخة 
 

 :حتضري األقنية اجلذرية

األهداف األساسية للتحضري القنوي:
 منظمعاة ة عان الاد الالعضاميالنسج ونماتج التحلال النسايجي والجاةاثيم وذيفاااناتاا والمام إزالة

القنمية الجارية.

 على عاملياة التنظايف والتشكايل ضمن حادود القنا  الجارية المحافظاة.

 على الشكل التشةيحي األصلي للقنا  الجارية. المحافظة

   لتعزيز التنظيف والتشكايل الميكانيكي واإلرواء والحشم الجاريةتشكيل القنا. 

 لعامة الستخدام األدوات:القواعد الذهبية ا
 .تأعين عدخل عستقيم لألدوات 

 .طمل السن يجب أن يحدد بشكل دقيق 

 .يجب أن تستخد  األدوات بالتتابع

 . عملية استةداد )أي إعاد  استخدا  أدوات صغية ( لتجنب انسداد القنا

 ( 25أقل عن اإلبة الشائكة يجب أال تستخد  في األقنية الضيقة.)

 بة الشائكة تستعمل بحار بدخمل جيد، فتل، سحب.عند استعمال اإل

 بة الشائكة فياا.الجاور التي تحمي قنا  واحد  يمكن استخدا  اإل :كقاعد  عبسطة 

 .األدوات تحدد بمحددات عطاطية بمضع أفقي واالنتباه الدائم إلياا

 . حني أدوات الستانلس ستيل قبل إدخالاا إلى القنا 

 ى قاوعااة علااعالثااة أرقااا  علااى األقاال عاان المبااةد األول الاااي أظاااة الجاازء الاااروي يجااب أن يكبااة ث

تشية ا لب المةاجع.ما ك -ولكن دون تكبية الارو  لقياس أكبة عن  كاعل الطمل العاعل.

 .يجب أال نة م األدا  على الدخمل بعد استعصائاا 

 .األدوات يجب أن تفحص باستمةار لمالحظة أي تشمه

 لجافااة   اتحضااية يجااب أن تااتم بااأدوات ععقمااة وقنااا  رطبااة )القنااا  كاعاال عمليااة التنظيااف وال

 كسة أدا (. انسداد، درجة،

 .يجب أال ندفع عحتم  القنا  للخارج

 األدوات يجب أن تكمن عحصمر  ضمن القنا  الجارية لتجنب رض المنطقة الةباطية. 
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 :ق التحضري اليدويةائطر
 صالتين فاالل القنيامي هماا عمليتاان  ياة عنفيجب التاكة دوعًا أن عمليتي التنظياف والتشاكي 

 يتم االنتااء عن األولى حتى تبدأ األخة .

 .يعد التشكيل عملية عيكانيكية بينما التنظيف عملية كيميائية عيكانيكية 

 ع الماااد والغااةض عاان عمليااة التشااكيل هاام تسااايل عمليااة التنظيااف وتااأعين الفااةا  الااالز  لمضاا 

  .تى الاروقمعي )عخةوطي عستدق( يمتد عن فمهة القنا  ح الحاشية وذلك باإلبقاء على شكل

  وتعنااي  قاادعت بدايااة الطةيقااة التقليديااة

  ناائياااًاالتقاااد  بااااألدوات عااان األصاااغة إلاااى األكباااة إلاااى كاعااال الطااامل العاعااال عاااا يعطاااي شاااكاًل

حيااد عاان وساااا يتبعاااا الحشام بقمااع يحااكي نظةيااًا اسااتدقاق دخااة أدا  اساتخدعت وشااكلاا وقيا

 الكمتابيةكا أو الفضة.

 ق قادعت وللتخلص عن األخطاء اإلجةائية في األقنية المنحنية وللحصمل علاى تحضاية عساتد

  تاادريجيًا باسااتخدا  األدوات التااي تقاام  علااى عباادأ االبتعاااد عاان الااارو ا تقنيااة الاا

 األكبة.

 : تتصف بـ:back-Stepطريقة الـ 
 على الجزء الاروي صغيةًا قدر اإلعكان وزياد  الشكل المستدق. فاظالح
 الجزء الاروي بحيث نحصل على تمقف ذروي تحضية Apical stop.
  .يؤعن الجزء المتمسط انتقال سلس ودعج ألجزاء التحضية

 التحضري الذروي  Apical preparation: 

 لطامل العاعال ألول الااي يصال لكاعال اأرقاا  أكباة عان المباةد ا  – با القسم الاروي  تمسيع
عع استعصاء خفيف.

   الشكل المستدق. إيجاد

   حجم التحضريsize of preparation:
 علم عع كل عبةد أكبة عن المبةد الاروي الةئيسي. بالتةاجع  يكمن التحضية

 تنظيفًا كافيًا، والحصمل على شكل عستادق. إعطاء
  الغيتس  ليدننابلالتحضية التاجي بس إكمالعن الممكن G-G  تة قياسات:سلااعع العلم ان
  ساوي الاي ي حتى القياس ، ...... وهكاا........    القياس  ،   القياس. 

  مساوئ الـStep-back: 
 .صعمبة الغسل في الجزء الاروي 
 أكبة.  ًاتستالك وقت 
 إعكانية دفع أكبة لمحتميات القنا  إلى المنطقة حمل الاروية. 
 الدرجة. :إعكانية حدوث أخطاء إجةائية عثل 
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:Crown Downتقنية 
  وباتجاه الارو . )فمهة القنا ( بدءًا عن التاجبااه التقنية التحضية يتم 

 بعد تحضية الثلثين التاجي والمتمسط عن القنا . بدقة الطمل العاعل دديح

 فضاالت ع دفاع المناي عان القناا  إزالة الجةاثيم والنسج الحية والمتممتة عن الثلثين التاجيين

.نحم الخارج إلى المنطقة حمل الاروية

 ية.إزالة العمائق الممجمد  في المنطقة التاجية والتي قد تؤثة على عملية التحض

  لتحضية.اتحسين عملية اإلرواء والدفع بكميات كبية  عن سائل اإلرواء في أولى عةاحل

 عد  تغية الطمل العاعل عع عملية التحضية.

  إرواء الحجة  اللبية والقنا  الجارية بايبمكلمريت الصمديم .ال ننسى 

 عااد ببدقااة  ناايتحديااد الطاامل التقةيبااي للقنااا  إعااا شااعاعيًا أو بمساااطة عحاادد الااارو  اإللكتةو

تحضية الجزء التاجي.

 عن المام عند تحضية الجزء التاجي بالا G-G اا. وتسليك القنا  ل تأعين عمة

  تساتخد  سانابلGG ذلااك و)او عان األصاغة لألكباة  وفاق التسلسال عان األكباة إلاى األصاغة

  .لتحضية القسم التاجي عع اإلرواء الغزية بين كل أدا  وأخة حسب قطة القنا (

  لم عن طمل القنا  الجارية.ع -لتحضية حمالي  البا  -تستخد  القياسات عن

  تحدد الطمل العاعلWL .شعاعيًا

  وفق تقنية الاروي يكمل التحضيةStep Back. 

 األدوات اآللية: 
 لكي تدور األدا  تتطلب جااز يؤعن لاا عتطلبين:

:speedالسرعة  -
د لألنظمااة المسااتخدعة حاليااًا فااي \دور  -هااي سااةعة األدا  داخاال القنااا  وهااي وسااطيًا بااين 

األسماق وهناك أنظمة تتطلب سةعة أكبة أو أقل.

:torqueالعزم  -
دا  ة علاى األقة لجعال شايء عاا يادور حامل عحامر عاا، أي القام  التاي تطبقااا القبضاوهي القم  المطب

 حتى تدور داخل القنا  حمل عحمرها.

 .جهاد األداةإلؤدي ذلك يالعزم الالزم لتكون السرعة ثابتة ولكن  زيادةالسرعة تؤدي إىل  زيادة
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  ال؟: كيف ميكن معرفة أن حفرة املدخل )فتح احلجرة اللبية( صحيحة أم

فمهاات  تكمن حفة  المدخل صاحيحة عنادعا ناتمكن عان وضاع الماةد  الفممياة بشاكل ععاين فناة  جمياع

 .األقنية الجارية دون تحةيك المةد 

 أسنان ذات أقنية ضيقة أسنان معروف أن هلا أقنية واسعة

 الثنايا العلمية  الثنايا والةباعيات السفلية 

 الجار الحنكي للةحى العلمية   األنسية للةحى السفليةالجاور 

 الجار المحشي للةحى السفلية  الجاور الدهليزية للةحى العلمية 

 األنياب  
 

 ي كال جاار فاالضاحك األول العلمي فخن األكثة شيمعًا هم وجامد جاارين بقناا  واحاد   في تشةيح

 واألكثة ندر  هم وجمد جار واحد بقنا  واحد .

  و  قناااتين وذربسااي الاادهليزي ن يكاامن الجااار األنشاايمعًا أ ولااى العلميااة فااخن األكثااةالةحااى األوفااي

 واحد ، وشكل حفة  المدخل هم شبه عنحةف ضلعه الكبية دهليزي.

  أقنية(. والةحى الثانية العلمية بثالث جاور في كل عناا قنا  واحد  )الةحى ب 

  .القماطع السفلية األقل شيمعًا لاا وجمد قناتين باروتين 

 ليزي لشاكل للادهلي: األكثة شيمعًا قنا  بارو  واحد  وحفة  المدخل بيضمية االضاحك األول السف

 عن الميزاب المةكزي وتمتد قلياًل إلى ذرو  الحدبة الدهليزية.

  ةكاز لشاكل فاي عاالضاحك الثان السفلي: األكثة شيمعًا قنا  بارو  واحد  أيضاًا والحفاة  بيضامية

السطح الطاحن.

 كما الضماحك السفلية: بيضمي. شكل المدخل لألنياب السفلية 

 تين تين عنفصاالاألرحاااء األولااى والثانيااة الساافلية: األكثااة شاايمعًا بجااار أنسااي يحاامي قناااتين بااارو

 . وجار وحشي بقنا  وذرو  وحيد 
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 اجلذرية األقنية حتضريأسئلة   1
. تشمل التوصيات عند استخدام جهاز حتديدد الدوة   1

اإللكرت نددل لتيديددد الاددوم ال ايددل مل سدديا  ا  ا دد  
 اللبي  كالً مما يلل عدا:

A. التحقق من التوصيل الصحيح للجهاز. 

B. استخدامه في األسنان ذات الذرى المفتوحة. 

C. دة المعالجة اللبيةاستخدامه في حاالت إعا. 

D. تجنب التطبيق لمرضى ناظم الخطى القلبي. 

E. ترطيب األقنية الجذرية بسوائل اإلرواء. 

 .Bاجلواب: 
يفيد التوسدي  ا بكدل للثلدل الندالل لل ندا  ا وةيد   . 2

 قبل البدء بالتيضري ال نوي  مل:
A.  تخفيييييية نسيييييبة تايييييير الطيييييو  العاميييييل فيييييي األقنيييييية

 .ضيرالمنحنية بعد التح

B.  زيييادة نسييبة تاييير الطييو  العامييل فييي األقنييية المنحنييية

 .بعد التحضير

C. زيادة التحميل المطبق على األدوات اللبية أثناء التحضير. 

D.  زيييادة مسيياحة سييطوا ااييتبا  األدوات اللبييية بالجييدران

 .العاجية أثناء التحضير

E. زيادة المقاومة الميكانيكية للجذر. 

 .Aا واب: 
  دخل احلجل  اللبي  مل الضوالك ال لوي  شكل:إن . 3
A.  بيضوي. 

B. دائري. 

C. مثلثي. 

D. ابه منحرف. 

E. مربع. 

 .Aاجلواب: 
ا سددتخدم مل سدديا  ا  ا دد  اللبيدد   EDTAإن سددا ل . 4

 يكون ف ام مل لل:
A. النسج المتمعدنة. 

B. النسج الضامة. 

C. الجراثيم وذيفاناتها. 

D. جيالنسيج اللبي التا. 

E. النسيج اللبي الجذري. 

 .Aا واب: 
التعلييييقو هونهيييا تخليييب أيونيييات الكالسييييو  وتكيييون معقيييد 

 معها.

إن الالي دد  اثكثددل يفقدد  مل حتديددد الاددوم ال ايددل . 5
 عند حتضري اثقني  ا وةي  هل:

A. األطوا  التقريبية لألسنان. 

B. حس اللمس عند سبر األقنية الجذرية. 

C.  التشخيصيةالصورة الشعاعية. 

D. جهاز تحديد الطو  العامل االلكتروني. 

E.  الصيييييورة الشيييييعاعية وجهييييياز تحدييييييد الطيييييو  العاميييييل

 .االلكتروني

 .Eاجلواب: 
للميافظددد  علدددي يلكقيددد  ال ندددا  عندددد التيضدددري . 6

 ال نيوي لألقني  ا نيني   ينصح بتابيق:
A. حرهة نواس الساعة. 

B. حرهة القوى المتوازنة. 

C.  طريقةcrown down. 

D.  طريقةstep back. 

E. حرهة القوة المتعامدة. 

 .Bاجلواب: 

مل التيضددري  crown downيددم ييددقات ةلي دد  الددد . 7
 :ال نيوي

A.  التقليييل ميين دطيير دفييع البقايييا ومحاليييل اإلرواء نحييو

 النسج الذروية.

B.  التقلييييل مييين هميييية محالييييل اإلرواء المطلوبييية ضيييمن

 .النظا  القنيوي

C. هالهًا للنسج السنيةأقل است.

D. تقلل من جدوى استخدا  محددات الذرى االلكترونية.

E. التقليل من قمعية القناة.

 .Aاجلواب: 
للميافظ  علدي يلكقيد  ال ندا  ينصدح عندد حتضدري . 8

 اثقني  ا نيني  باست مام:
A.  حرهة القوى المتوازنةbalanced forces. 

B.  حرهة النواسwatch winding. 

C.  التوسيعreaming فقط.

D.  البردfiling فقط.

E.  تقنيةback preparation-step.

 .Aاجلواب: 
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 :أثناء إة اء ال نا  مل EDTAيفيد تابيق ام . 9
A. قناة.تأمين تزليق وسهولة عمل األدوات اللبية ضمن ال 

B. حل النسج العضوية. 

C. فتح األقنية المتكلسة.

D. قتل الجراثيم.

E. يةقايا التحضير بدفعها دارج القناة الجذرإزالة ب.

 .Cاجلواب: 
يسيتخد  ضييمن بروتوهييوالت االرواء  EDTA ياليي التعلييقو

 .إلزالة طبقة اللطادة )الجزء الالعضوي منها(

 عدا:يا يلل يساعد مل حتديد الاوم ال ايل لل نا  . 10
A. .االحساس باللمس 

B. التصوير الشعاعي. 

C. محدد الذروة.

D. التصوير المجنح.

E. ألم المرية.

 .Dاجلواب: 
 :ا يلل عدالألقني  ا وةي  مبيفيد التيضري اآليل . 11

A. .زيادة فعالية التنظيف وإزالة بقايا التحضير 
B.  التقليييل ميين الحاجيية الييى اسييتخدا  محاليييل الاسييل

 واإلرواء دال  التحضير القنوي.
C. .المساهمة في تسريع عملية التحضير القنوي 
D. . التقليل من الجهد المبذو 
E. .المحافظة بشكل أفضل على الشكل األصلي للقناة 

 Bاجلواب: 

. يسدداهت تددخي  خددل ايفخددام يسددت يت لددأليف ات عنددد 12
 :ما يلل عداحتضري اثقني  في

A. و التخلص المبكر من القسم األهبير مين الجيراثيم ا
 النسج في القسم التاجي من القناة.

B. شييييافها باسييييتخدا  سييييبر األقنييييية الجذرييييية الستك
 .اإلبرة الشائكة

C.  تيييييأمين ميييييددل لسيييييائل االرواء لتسيييييهيل تزلييييييق
 .األدوات اللبية ضمن القناة

D. السييييماا بخييييروج البقايييييا اللبييييية وسييييوائل االرواء 
روية نحو مددل القناة بدال من دفعها نحو الثقبة الذ

 .والنسج حو  الذروية
E. للمييسإزاليية اإلعاقيية التاجييية والتييي تسييمح بزيييادة حييس ا 

 .عند تطبيق المبرد في القسم الذروي

 Bاجلواب: 

. K 10سييبر األقنييية يييتم باسييتخدا  مبييرد  التعليييقو
واسييييتعما  اإلبييييرة الشيييييائكة يكييييون الست صييييا  الليييييب 

 بخطوة سابقة للتحضير ولها اروطها.

 :ضري اثقني  ا وةي  اىل اآلتل. يهدف حت13

A.  توسيع بالمبارد وتطبييق حرهية دورانيية بعكيس
 .ساعةعقارب ال

B. برد الجدران القنوية بحرهة أفقية. 
C. تأمين اكل قمعي مستدق حتى الذروة. 
D.  تقليل همية سوائل اإلرواء. 
E.  تطبييييق ضييياط ذروي وحييييد لعميييل قطيييع هييياف

 .بجدران القناة
 Cاجلواب: 

. يددم ا ددوايف ا اب دد  إلزالدد  ةب دد  اللااخدد  ا تشددكل  14
 : ا وةي  ب د التيضري ا يكانيكلعلي جدةان اثقني  

A. CAJUPUT.                     
B. EDTA. 
C. .المصل الفيزيولوجي 
D.  3الماء األوهسجيني.% 
E.  6 هيبوهلوريت الصوديو.% 

 Bاجلواب: 
 . االختياة اثفضل لتيديد الاوم ال ايل:15
A ..صورة اعاعية 
B ..ادتبار حس اللمس 
C ..الرائز الكهربائي 
D ..صورة اعاعية ومحدد ذروة الكتروني 

 .Dاجلواب: 
 باإلضيافةيعتبر حس اللمس طريقة مساعدة  التعليقو

هيي فلقمع الورقي وحس األلم، أما الصيورة الشيعاعية ل
 أساسية.

  :Crown-down. مل ةلي   كلا ن يفا ن 16
A ..نحضر الثلث التاجي ثم المتوسط ثم الذروي 
B ..نحضر الثلث الذروي ثم المتوسط ثم التاجي 
C .ثم الذروي. نحضر الثلث األوسط ثم التاجي 
D ..نحضر الثلث الذروي ثم التاجي ثم المتوسط 

 .Aاجلواب: 
تياجي أواًل في هيذ  الطريقية نحضير الثليث ال التعليقو

 Stepأميا فييي طريقية الييي ، ثيم المتوسيط ثييم اليذروي
back .نحضر الثلث الذروي ثم المتوسط ثم التاجي 

 :. اهلدف اثساسل لسا ل اإلة اء17

A .إزالة هل الجراثيم. 
B .ضوية.إزالة أهبر عدد من الجراثيم وحل البقايا الع 
C ..حل البقايا العضوية 
D ..تزليق األدوات 

 .Bاجلواب: 



 اجلذرية األقنية حتضري: 1الفصل 

20 

 

 :ليت تستخدم إلزال  ةب   اللااخ . يايف  اإلة اء ا18
A . .EDTA  
B .  5.25-%0.5هيبوهلوريد الصوديو.% 
C .  20هيبوهلوريد الصوديو.% 
D .. السيرو 

 .Aاجلواب: 
 بإزاليية طبقيية اللطاديية فييي EDTAو تقييو  الييي ليييقالتع

حيييين تعجيييز الهيبوهلورييييد عييين إزالتهيييا )أو تزيلهيييا 
 بشكل نسبي بمعنى تحل الجزء العضوي منها(.

 : ها. لتجنب انث اب الو ة   تغري يوق19
A ..استخدا  اإلرواء 
B . 30تجنب استخدا  األدوات فوق. 
C . 30فوق تجنب استخدا  المواد الخالبة واألدوات. 
D ..تحضير على هامل الطو  العامل 

 .Dاجلواب: 
  إعييادة تسييليق القنيياة والتأهييد ميين الوصييو التعليييقو

اييية لكامييل الطييو  العامييل ميين العوامييل المهميية فييي الوق
 .Zippingمن انتقا  الذروة 

 :سيا  ا  ا   اللبي  مل  EDTA. أمهي  الد 20
A .طبقة اللطادة. إزالة 
B .للبية.تعقيم القناة ا 
C ..غسل األقنية وإزالة الفضالت 
D ..إزالة البرادة العاجية 
E ..الفعل الخالب للتمعدن من العاج 

 .Aاجلواب: 
 عين هيبوهلورييت الصيوديو  EDTA تتمييز اليي التعلييقو

هيي بالفعيل الخاليب للجيزء المعيدني مين طبقية اللطادية ف
المصيييدر تخليييب ايونيييات الكالسييييو  وتكيييون معقيييد معهيييا، 

 دمشق. 2لمداواة اللبية امقرر 
 :S.S. تتميق أيف ات النيكل تيتانيوم عم الد 21
A ..أهثر مرونة 
B ..قدرة أهبر على القطع 
C ..قابلة للكسر 
D ..مقاومة للصدأ 

 .Aاجلواب: 
 Balanced. يبدأ التيضري بت نيد  ال دوا ا توازند  22

Force: 
A . درجية  120درجة مع عقارب الساعة ثيم  30ندور

 ارب الساعة.عكس عق
B . درجية  120درجة مع عقارب الساعة ثيم  60ندور

 عكس عقارب الساعة.

C . درجيية  30درجيية مييع عقييارب السيياعة ثييم  30نييدور
 عكس عقارب الساعة.

E ..إددا  وإدراج للمبرد 
 .Bاجلواب: 

جامعيييية  2المصييييدر مقييييرر المييييداواة اللبييييية  التعليييييقو
ييييا دمشيييق، وتسيييتخد  هيييذ  الطريقييية لتجنيييب دفيييع البقا

ورة وذهيير أيضيا أنهيا ربييع د والجيراثيم باتجيا  اليذروة.
باتجيييا  عقيييارب السييياعة ثيييم ثيييالا اربيييا  عكيييس اتجيييا  

 هو األقرب للمراجع.  Bالخيار عقارب الساعة.
 . لقيايف  ف الي  اإلة اء كل يا يلل صييح عدا:23

A ..التفعيل اليدوي 
B ..التفعيل باألجهزة الصوتية وفوق الصوتية 
C . بالتسخين.التفعيل 
D ..استخدا  ابر التخدير لإلرواء 

 .Dاجلواب: 
 ، فقيدال يجوز استعما  إبر التخدير لإلرواء التعليقو
حيياالت لحقيين هيبوهلوريييت الصييوديو  دطييًأ سييجلت 

 .عوضًا عن المادة المخدرة
 . سا ل اإلة اء أثناء التيضري ا يكانيكل:24
A ..مصل فيزيولوجي 
B .  20هيبوهلوريد الصوديو%. 
C .  5.25هيبوهلوريد الصوديو.% 
D ..هلورهكسدين 

 Cاجلواب: 
تييييييذهر أنييييييه يسييييييتعمل الكلورهيكسيييييييدين  التعليييييييقو

والمصيييييل الفيزيوليييييوجي فيييييي بروتوهيييييوالت االرواء 
 بمراحل معينة.

 . يباةيف النيكل تيتانيوم:25
A ..تتشو  حلزنتها بسهولة 
B ..يمكن أن تاير اكل القناة 
C .ن مبيييارد الفيييوالذ غيييير ذات فعاليييية قطيييع أهبييير مييي

 القابل للصدأ.
D ..ال تنكسر 

  A اجلواب:

 .  ن  انكساة اثيف ات اللبي  كل يايلل صييح عدا:26
A ..حني المبرد قبل الددو  باألقنية المنحنية 
B ..إبعاد األدوات المشكو  بأمرها 

C ..االمتنا  عن تعقيم األدوات المستخدمة 
D ..مراعاة ترتيب األدوات 

 .C: اجلواب
 ال بد من تعقيم األدوات المستخدمة. التعليقو
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 :. أهت ييق  ثيف ات النيكل تيتانيوم27
A ..المرونة العالية    
B ..فعاليتها العالية 
C ..عد  قابليتها للكسر 
D ..ال تتآهل 

 .Aاجلواب: 
ا تتمييييييز أدوات النيكييييل تيتيييييانيو  بمرونتهييييي التعليييييقو

سيييرها. ولهيييا العاليييية، لكييين ال يصيييل ذليييق السيييتحالة ه
 سي ة أنها تكسر دون سابق انذار.

 .وألدوات النيكل تيتانيو  عوامل تؤثر على عمرها
 . تستخدم كل أنظم  التيضري اآليل ت ني :28
A .Crown Down .               
B .Step Back .   
C .Down pack .                  
D .System B . 

 .Aاجلواب: 
 ير اآللييي ميين تقنيييةنشييأت هييل فكييرة التحضيي التعليييقو

Crown Down. 
 :Pro taper. يشمل نظام التيضري 29
A ..تحضير واسع عند الفوهة   
B ..تحضير عميق على طو  الجذر 
C ..تحضير واسع عند الذروة  
D .ط.نقطة الضعف عند التقاء الثلث الذروي بالمتوس 

 .Bاجلواب: 
 . ال تستخدم اثيف ات اآللي  مل لام:30
A .ر مالقة الذروة.األسنان غي  
B ..فتحة الفم المحدودة 
C ..القناة الشريطية   
D ..انحناء عند الذروة 
E ..امتصاص دادلي 

 Aاجلواب:   

 يفضيييل اسيييتعما  األدوات اليدويييية للتحضيييير التعلييييقو
 عند االنحناء الشديد او المفاجئ.

قية ر مالال نستعمل األدوات اآلليية فيي االسينان الفتيية غيي
 الجدران الرقيقة(.الذروة )ذات 

 . أي ا باةيف التالي  أكثل قابلي  للكسل:31
A . مباردk-reamer.           
B . مباردH-file. 
C . مباردk-file.                   
D . مباردK-flexofile. 

 .Bاجلواب: 
 H fileويكييون ذلييق فييي حييا  اسييتخدا  الييي  التعليييقو

 بحرهة فتل.

اثكثدددل ف اليددد  مل تنظيددد  . أي ا بددداةيف التاليددد  هدددو 32
 جدةان اثقني  ا وةي :

A . مباردk-reamer.     
B . مباردH-file. 
C . مباردk-file.          
D . مباردK-flexofile. 

 .Bاجلواب: 

يرجع وتنظيفًا جيدًا للقناة  H Fileتعطي الي  التعليقو
 ذلق للتصميم.

 لدةجات:. أي ا باةيف التالي  يفضل استخدايها لتجا ز ا33
A . ستانلس ستيلSS K-file. 
B .  ستانلس ستيل هيدستروSS H-file. 
C .  نيكل تيتانيوNiTi K-file. 
D .  نيكل تيتانيو  هيدستروNiTi H –file. 

 .Aاجلواب: 
 :Pro taper. مل نظام التيضري 34
A ..يكون التحضير واسع عند الفوهة 
B ..يكون التحضير عميق على طو  الجذر 
C ..يكون التحضير واسع عند الذروة 
D . نقطييييييية الضيييييييعف عنيييييييد التقييييييياء الثليييييييث اليييييييذروي

 بالمتوسط.
 .Bاجلواب: 

 . أفضل سا ل إة اء لل نا  ا وةي :35
A ..هلورهيكسيدين   
B ..الصوديو  هيبوهلوريت 
C .MTA.  
D .EDTA. 

 .Bاجلواب: 
ء للجز هو المادة األهثر استخدامًا والملبية التعليقو

 ن الشروط.األهبر م
 . أي ا باةيف التالي  هو اثكثل شيوعاً مل التيضري اليد ي:36
A . مباردk-reamer.      
B . مباردH-file. 
C ..اإلبر الملساء     
D . مباردS-file. 

 .Bاجلواب: 
 . يم أهداف فتح احلجل  اللبي  يا يلل عدا:37
A ..الوصو  لكامل االلطو  العامل    
B .دوات.مددل مستقيم لأل 
C ..المحافظة على قا  الحجرة           
D ..تسهيل التحضير 
E ..تأمين دتم ذروي 

 .Eاجلواب: 
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 . حماسم الكلا ن يفا ن تشمل كل يا يلل عدا:38
A . ناة.ن القمإزالة النسج اللبية المتموتة من الجزء التاجي 
B ..عد  دفع مكونات العفونة دارج الذروة 
C ..زمن عمل أقل 
D .حشو هتيم ذروي. تأمين 
E ..توسيع المددل التاجي 

 .Dاجلواب: 

سيس أالحشو الكتيم الذروي يتأمن من اتبيا   التعليقو
الحشيييييي الصيييييحيحة ميييييع ادتييييييار التقنيييييية المناسيييييبة 

 للحالة.
 . ميكم حتديد االلاوم ال ايل بكل يا يلل عدا:39
A ..حس اللمس    
B ..الصور حو  الذروية 
C ..باستعما  مبارد لبية    
D . جهازobtura. 
E ..محدد الذروة االلكتروني 

 .Dاجلواب: 
هييو جهييياز يسييتخد  فييي حشيييو  Obturaالييي  التعليييقو

 األقنية الجذرية حراريًا.
 . يم شل ط  صفات التيضري اآليل كل يا يلل عدا:40
A ..تطبيق ضاط دفيف 
B ..تختصر وقت التحضير 
C . نظا  اليPro taper  يتوافق مع نظا  اليSystem 
B .في الحشو 
D ..تشايل المبرد وهو دادل القناة 

 .Dاجلواب: 
 حيث قد تتعرض األداة للكسر. التعليقو

 . يدخل ا  ا   اللبي :41
A ..ضيق يكفي لددو  األدوات فقط    
B ..جدران قمعية 
C ..إزالة سقف الحجرة بالكامل   
D ..تحضير على مستويات 

 .Cاجلواب: 
، لو الحصو  على مددل مسيتقيمأهداف المدد التعليقو

المحافظيية علييى النسييج السيينية، هشييف الحجييرة بشيييكل 
 هامل وتأمين رؤية أعظمية، وتقليل األدطاء.

 تتميق بد: NITI. يباةيف النيكل تيتانيوم 42
A ..المرونة العالية وتشو  حلزناتها بسهولة 
B ..يمكن أن تاير اكل القناة 
C ..فعالية قطع عالية 
D .اهرة اكلية.ال تمتلق ذ 
E ..تستخد  مع عدد هبير من األقنية 

 .Aاجلواب: 

 :STEP Back. ييقات ةلي   43
A ..التقد  نحو الذروة بأدوات أهبر    
B ..التقد  نحو الذروة بأدوات أصار 
C ..التراجع عن الذروة بأدوات أهبر 
D ..التراجع عن الذروة بأدوات أصار 

 .Cاجلواب: 
 ا ل اإلة اء:. ا يق  اثهت مل سو44
A ..حل البقايا العضوية وتزليق األدوات 
B ..إبادة معظم الجراثيم 
C ..تزليق األدوات الدوارة 

D ..توترها السطحي منخفة 
 .Aاجلواب: 

ل حيفي حا  الحديث عن المييزة األهيم، فهيي  التعليقو
البقاييييا العضيييوية. أميييا فيييي حيييا  الحيييديث عييين الهيييدف 

طهيييييير القنييييياة األهيييييم مييييين اإلرواء فهيييييو تنظييييييف وت
 الجذرية.

 :د. الوقاي  يم انكساة اثيف ات تكون ب45
A ..استخدا  متدرج لألدوات 
B ..استخدا  األدوات أهثر من مرة 

C ..تعقيم االدوات بسوائل التعقيم 
D ..استخدا  أدوات النيكل تيتانيو  دائمًا 

 .Aاجلواب: 
معرفييييييية المييييييييزات الفيزيائيييييييية وتعليميييييييات  التعلييييييييقو

 المناسيييب واالسيييتخدا  المتيييدرج والمتيييأنياالسيييتعما  
لييييألدوات، وفحييييص األدوات ميييين العوامييييل المهميييية فييييي 

 تالفي هسر األدوات.
 :Access cavity. إن اهلدف اثساسل للد 46
A ..تأمين مددل مستقيم حتى الثقبة الذروية 
B ..إزالة اللب التاجي 
C ..الوصو  لبعة األقنية اللبية 

D ..إزالة اللب الجذري 
 .Aواب: اجل

ة ، السيين1الجييواب مييذهور فييي مقييرر اللبييية  التعليييقو
 الرابعة، جامعة دمشق.

 :. ا يق  الل يسي  ثيف ات النيكل تيتانيوم47
A ..فعاليتها العالية           
B ..عد  قابلية الكسر 
C ..المرونة العالية          
D ..ال تستخد  مع األقنية المنحية 
E .ود من األقنية.تستخد  لعدد غير محد 

 .Cاجلواب: 
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 . يم يبايفئ التيضري ال نوي:48
A . يييتم تحديييد طييو  القنيياة قبييل السييبر حتييى نضييمن

 عد  التجاوز.
B .ن يتم تحديد طو  وعرض القناة قبل السبر لتيأمي

 مقعد ذروي.
C ..البرد والتوسيع بشكل متتالي 
D ..التحضير في وسط رطب من سوائل الفم 

 .Cاجلواب: 
يقصييييد بهييييا لمبييييادم التحضييييير المثيييياليل.  التعليييييقو

 مشق.، السنة الرابعة، جامعة د2المصدر مقرر اللبية 
 . يؤيم ا دخل ا ست يت لأليف ات اللبي :49
A .ناة.ن القإمكانية أهبر بإزالة النسج المتموتة والملوثة م 
B . لقناةاإمكانية أقل بإزالة األجسا  الاريبة من دادل. 
Cسار األدوات.. زيادة إمكانية انك 
D ..إمكانية تحضير القناة دون استعما  الاسل 
E .  إمكانيييييية تحضيييييير القنييييياة دون تحدييييييد االلطيييييو

 العامل.
 .Aاجلواب: 

 . يستخدم التيضري اآليل بشكل أساسل مل:50
A ..النفوذ لألقنية الضيقة 
B ..النفوذ لألقنية المالقة هليًا 
C .ذيتهيياتوسيييع القنيياة بعييد السييبر والتأهييد ميين نفو 

 لكامل الطو  العامل.
D ..بشكل دائم 

 .Cاجلواب: 
 . جدةان ال نا  احملضل :51
A ..متوازية 
B .ي.متقاربة تاجيًا بسطح أصاري عند السطح اإلطباق 
C .ي.متقاربة تاجيًا بسطح أعظمي عند السطح اإلطباق 
D .ي.متقاربة ذرويًا بسطح أصاري عند السطح اإلطباق 
E .ي.طح أعظمي عند السطح اإلطباقمتقاربة ذرويًا بس 

 .Eاجلواب: 
 :Tug back. ناللظ مل ظاهل  الد 52
A ..حس مقاومة عند سحب المبرد الرئيس من القناة 
B ..حس مقاومة عند سحب القمع الرئيس من القناة 
Cحس مقاومة في منطقة الذروة عند سحب القمع الرئيس.. 
D . حييييس مقاوميييية فييييي منطقيييية الييييذورة عنييييد سييييحب

 د الرئيس.المبر
 .Cاجلواب: 

هييييو  Tug backالهييييدف ميييين ظيييياهرة الييييي  التعليييييقو
التحقييييق ميييين عملييييية الخييييتم الييييذروي عنييييد الحشييييو، 
ويتبييييين ذلييييق بوجييييود تلييييق المقاوميييية، أي أن القمييييع 

ب المُبييدي للمقاوميية عنييد الطييو  الكامييل، هييو المناسيي
 لتحقيق الختم الذروي الكامل.

 :Protaper. مل نظام التيضري اآليل 53
A. .تحضير عميق على طو  القناة    
B ..يوسع الفوهة التاجية 
C ..ال يحافظ على الذروة     
D ..استدقاق ثابت 

 .Aاجلواب: 
م التحضيييير العمييييق لكاميييل القنييياة مييين مبييياد التعليييقو

التحضييييييير اآللييييييي بالمبييييييارد متايييييييرة القمعييييييية مييييييع 
يملييق  protaperالتحضييير التيياجي المالئييم ونظييا  

 من المبرد الواحد.استدقاق متاير ض
 :. يستخدم التيضري اآليل بشكل أساسل مل54
A .كاميل األقنية التي تم سبرها والتأهيد مين نفاذهيا ل

 االلطو  العامل.
B ..األقنية الضيقة 
C ..األقنية المنثقبة 
D ..أسنان ذات ذرى مفتوحة 

 . Aاجلواب: 
 . السا ل ا ستخدم مل اإلة اء هو عدا:55
A .وديو .هيبوهلوريد الص    
B ..ماء أوهسيجيني 
C ..مصل فيزيولوجي             
D ..حمة الخل ثالثي الكلور 
E .EDTA. 

 .Dاجلواب: 
 . يستخدم التيضري اآليل بغلض:56
A ..النفوذ لألقنية الضيقة    
B ..النفوذ لألقنية المتكلسة 
C ..إزالة حشوة القناة القديمة  
D ..تحضير سن مفتوا الذروة 
E .ا ع القنيياة بعييد سييبرها والتأهييد ميين نفوذيتهييتوسييي

 على هامل طولها.
 .Eاجلواب: 

مل  EDTA. يا هو القيم ا نصوح بد  لدرتحم حملدوم الدد 57
 ال نا  ا وةي :

A .15 .ثانية      
B .30 .ثانية 
C.دقيقة واحدة .     
D .5 .دقائق 

 .Cاجلواب: 
 . ال الج ا ناسب لإليتصاص الداخلل للجوة:58
A .بة فقط.مراق       
B ..بتر لب 
C ..قطع الذروة        
D .. است صا  لب وتطبيق ماءات الكالسيو 

 .Dاجلواب: 
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 . يفيد شكل التيضري النها ل لل نا  بد:59
A. تنظيف الثلث الذروي من القناة دون تكبير . 
B.إعطاء اكل إسطواني للقناة . 
C.جعل القناة مستقيمة ليسهل حشوها . 
Dنيييياة اييييكل يسييييمح بحشييييوها بييييالتكثيف . إعطيييياء الق

 العمودي الحراري.
 .Dاجلواب: 

. جيب يلاعا  كل يا يلل عند استخدام جهاز حتديد 60
 الوة   يا عدا:

A ..التأهد من فعالية البطاريات 
B ..اإلبقاء على الحجرة اللبية جافة 
C ..اإلبقاء على القناة جافة 
D .اج(.ت-عد  التماس بأجسا  معدنية )حشوة 

 .Cواب: اجل
 Watch Winding. تتصدد  للكدد  ندددواة السدداع  61

 :  بدا ستخدي  مل حتضري اثقني  ا وةي

A.  يعتمد عليى حرهية دطيية )سيحب( ليألداة ضيمن
 القناة الجذرية.

B.  درجييية  30تعتميييد عليييى تيييدوير المبيييرد بمقيييدار
درجيية بعكييس  30باتجييا  عقييارب السيياعة ثييم تييدوير  

 عقارب الساعة.
C. دائرييية لييألداة باتجييا   تعتمييد علييى تطبيييق حرهيية

 عقارب الساعة.
D.   تعتمييد علييى حرهيية دائرييية لييألداة بعكييس اتجييا

 عقارب الساعة.
E.  درجييية  60تعتميييد عليييى تيييدوير المبيييرد بمقيييدار

درجييييية باالتجيييييا   120باتجيييييا  عقيييييارب السييييياعة ثيييييم 
 المعاهس.

 Bاجلواب: 
 . أكثل التماالً مل يوق  ال نا  اللاب   مل الللي ال لوي :62
A . األنسي الدهليزي. الجذر        
B ..الجذر األنسي الحنكي 
C ..الجذر الحنكي الدهليزي         
D ..الجذر الوحشي الدهليزي 

 .Aاجلواب: 
 % في أحدا الدراسات.96بنسبة  التعليقو

 :االلكرت نل الوة   . فيما خيص حمديف63
A .طية.يعتمد على المقاومة الكهربائية للنسج الربا 
B .ماد عليه وحد .يمكن االعت 
C ..يحدد موقع الذروة الشعاعية 
D ..األجهزة الحديثة منه تتأثر بالرطوبة 

 .A: اجلواب
اومية بين البشيرة الفمويية وأليياف الربياط مق التعليقو

هيليييييو أو ، يعميييييل الجهييييياز عليهيييييا  ثابتييييية تبلييييي  
ونحييدد بييه الطييو ، فعنييد وصييو  المبييرد إلييى الربيياط 

   المسجل عندها.يعطي إاارة نتعامل مع الطو

مل ا  ا د  اللبيد  بشدكل  EDTA. يكون اسدتخدام الدد 64
 أساسل ثجل:

A. .إزالة البقايا اللبية من القناة 
B. تعقيم القناة. 
C. .إزالة طبقة اللطادة 
D. .الحفاظ على طبقة اللطادة 

 .Cاجلواب: 
 :(2019)آذاة  EDTA. أهت فوا د الد 65
A. .الفعل الخالب 
B. برادة عاجية.إزالة ال 
C. .حل المواد العضوية 
D. .عد  التدادل مع السوائل األدرى 

 .Aاجلواب: 
مل حتضري احلجل  اللبيد  للبددء با  ا د  ال نويد  . 66

 نقيل كايل الس   يم أجل:
A. .تأمين مددل مستقيم لألدوات 
B. .لزيادة مقاومة النسج السنية 
C. .زيادة اإلجهاد على األدوات 
D. نزيل هامل سقف الحجرة. يجب أال 

 Aاجلواب: 
 يم: Crown-downنبدأ بتيضري ت ني  . 67
A. .الثلث الذروي 
B. .الثلث المتوسط 
C. .الثلث التاجي 
D. نة.ال ينصح بهذ  الطريقة عمومًا في الحاالت العف 

 Cاجلواب: 
 يا يلل عدا:يستخدم هيبوكلوةيت الصويفيوم يم أجل . 68
A. رية من الجراثيم.تعقيم القناة الجذ 
B. .دفع منتجات التحضير إلى دارج القناة 
C. .فتح األقنية المتكلسة 
D. .حل المواد العضوية 
E. .تزليق األدوات 

 Cاجلواب: 
 . تتص  للك  ال و  ا توازن  لأليف ات اللبي  بد:69
A. درجة باالتجا  المعاهس 120 درجة ثم 60 فتل حرهة. 
B. .حرهة مستقيمة 
C. هتزازية.حرهة ا 
D.  درجة في االتجا  المعاهس. 90درجة ثم  30فتل 

 .Aاجلواب: 
 . الالي   اثيف  مما يلل يم أجل حتديد الوة   هل:70
A. Apex locater. 
B. .االقما  الورقية 
C. .حس األلم 
D. .حس اللمس 

 Aاجلواب: 



 نقاط ذهبية

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالقسم 

طب أسنان األطفال 

 والتقويم الوقائي

 

 

 

 

 



 نقاط ذهبية

129 

 

 

 طرائق تدبري سلوك الطفل : 1 الفصل

 يف العيادة والرتكني

 نقاط ذهبية نقاط ذهبية     
  

 : تعريف التدبري السلوكي

إذ إن  فعال،ول كاف ل بشكالوسائل التي يتمكن من خاللها فريق العناية السنية من إجراء المعالجة للطف وه

 السلوك السني اإليجابي هو هدف التدبير السلوكي.
          

 :تقنيات التدبري السلوكي األساسية

 : tell-show-do. أخرب أري أفعل 1

 ف لسيلوك. الهيدتيدبير السيلوكي وصن ير سساسيي فيي تكيوين اال فيي الزاويةةحجر  تعتبر هذه التقنية

.اًمعلوم اجملهول جعلاألساسي لهذه التقنية هو 

 .تتضمن شرحًا لفظيًا لإلجراءات السنية بلغة وم طلحات متناسبة مع صمر المريض 

  ع األطفييالوليييه هنيياك إ بييات يئكييد فائييدتها ميي الخفيفيية،تبييدو األك يير  يميية مييع مسييتويات القلييق 

 .القلقين جدًا

  الجيية طلييا المعصنييدما تت ،السيينية األولييط للطفييل التاليييةا الايييا اتتعييد طريقيية مفيييدل فييي الحييا ت

لتقنييات يفيوا ميع اصند معالجة األطفال القلقيين سو الخيائفين اليذين ليك يتك، إجراءات صالجية جديدل

خر.آفي حال إصادل التد يا بعد خبرل سنية سلبية سابقة لدى طبيا  ،واألدوات السنية

 تشيكيل و العييادل تهدف لتعليك الطفل الجوانا المهمة من اإلجيراءات السينية لكيي يتيولع ويعتياد صليط

 استجابة لإلجراءات صبر الشرح الجيد وإزالة الحساسية والتو عات.

 هذه الطريقة هي املفضلة ألطباء األسنان واألهل. 
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 : . غياب أو وجود الوالدين2

 ا دين وطبيييهييي طريقيية هاميية لتكييييع سييلوك الطفييل .ييير المتعيياون. إن العال يية بييين الطفييل والواليي

لمتعياون طفيل .يير امفتاح النجاح. تعتمد صلط ابتعياد األهيل صين الاألسنان هي صملية ديناميكية وهي 

 .تعاونه حضو هك صند ك 

 األطفال ال غا  يجا س  يف لوا صن والديهك خالل العمل األول. 
  ت ناء باسيي دمييه،صتوصيي األبحيياأ بيلن سييلوك الطفييل فيي العيييادل السيينية لين يتييل ر بوجييود الواليدين سو

سمهياتهك  حيي  يت يرف هيئ ء بشيكل سفضيل صنيد وجيودسنوات،  ت حا ت األطفال ال غا  جدًا تح
ك.معه

 : . إضعاف احلساسية املنهجي3

 .تتضمن تعريض الطفل لمخاوفه بشكل متسلسل

  ديييه بشييكللفعنييدما يكييون الطفييل فييي حاليية ميين صييدع الراحيية يييتك تعييريض المييريض لمييا ي ييير التييوتر 

تد يجي ومتكر  حتط ا صتياد صليه.

 اللتقنية األفراد في تجاوز مخاوف محددل سو الرهاب خالل إصادل ا ت تساصد هذه ا. 

 . التعزيز اإلجيابي:4

 هييي طريقيية لتييدبير السييلوكية هييدفها إصطيياء شيييء كمحفييا مالئييك للشييخ  كييي يدفعييه لتكييرا  

 ت رفه الجيد

 يجيابي إللراجيع اإن النقطية الحاسيمة فيي تكيييع الطفيل هيي ا سيتجابة العاطفيية المكونية بيالتلقين ا

 .والمتاايد صند تكرا ه لهذا السلوك واإلطراء المحدد

 الهيدايا تعطيطميا ، كا  يمكين سن يكيون داصميًا إيجابي ياإن سي شيء يجده الطفيل م ييرًا لإلصجياب سو سي 

 .في نهاية اللقاء الناجحصادل 

  يجيابي اإل ل يوتو نيين اإن الدصك األك ر فعالية هي المحفاات ا جتماصيية م يل التعيابير الوجهيية

 .من خالل المعانقة وتحسين العال ة واإلطراء اللفظي

 . التعزيز السليب:5

 ج( .ييير  العييال (المحيير هييذه العقوبيية  سييحا  سشييبه بعقوبيية تطبييق مقابييل السييلوك السييلبي  ييك يييتك

 .بعد ا ستجابة المر.وبة لالسا 

  سلوك الطفل متعاونيًا،  سنوات لد اسة تل ير إيقاف العالج كلما كان -طبقت صلط سطفال بعمر

 السييلوك تقليييل والتظيياهر بمتابعيية العييالج صنييد إ ييداع الطفييل صلييط سييلوك مقيياوع وكانييت النتيجيية

%المقاوع بنسبة 

 جعيل يية مميا ييند ج هنا التجاهيل سيضيًا، بمعنيط تجاهيل بعيض الت يرفات السيي ة وصيدع إصطائهيا سهم

 الطفل   يكر ها
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 : . التحكم بالعمل6

 اس بلنيه ليق باإلحسيتك السيماح للطفيل الق وإذا ما ئيسي للقلق هو الشعو  بعدع السيطرلإن السبا الر

 يتضاءل.يملك بعض السيطرل فإن القلق سوف 

 :distraction. تشتيت االنتباه 7

 ريض وهيييي طريقييية ل يييرف انتبييياه الميييريض صميييا  يييد يتلقييياه مييين صمليييية .يييير سيييا ل ميييع إصطييياء المييي

ل عا.استراحة   يرل س ناء اإلجراء ا

 فلحببة للطتتك بطرح سس لة صلط الطفل سو تطبيق السماصات سو النظا ات التي تعر  سشياءً م

  راء و ميين اإلجييسألسيلوب إلييط تغيييير انتبياه الطفييل مين األجهييال السيينية إليط موا ييع سخيرى ايهيدف هييذا

 .خرآ.ير المستحا إلط شيء 

 : modeling. النمذجة 8

 تعلمييون يلتعليييك فييي صلييك اليينفه السييلوكي وذلييك بييلن النيياس طريقيية النمذجيية مبنييية صلييط سسيياس ا
.إما بشكل حقيقي حي سو صبر الفيديو بمالحظة سلوك اآلخرين

 .فالهدف منها جعل الطفل يقوع بالت رف المر.وب الذي يشاهده لطفل آخر 

  ن.ا األسناطهي سك ر ما يعتمد صليه من طرائق للتدبير السلوكي صند الايا ل األولط لعيادل 

  سنوات من اجل الايا ل األولط. -تل يرها سصظمي في األطفال بلصما  من 

 : . التواصل اللفظي9

 موضيعي لمخيد  الاسو المقا بية  اسيتبدال العبيا ات( كاسيتبدال صبيا ل  تستخدع فيها صبا ات التو ية
 .بالع ير المنوع

  سنوات -مقبولة لألطفال بعمر. 

 : . التواصل اجلسدي بالتماس:10

 فيل شيعو ًايضع الطبيا يده صلط كتع الطفل إ ناء تعديل وضعية الكرسي مما يبع  فيي نفيه الط 
 من الطملنينة.

  سنوات -صمر يساصد األطفال صلط ا سترخاء وخاصة في. 

 . إعادة التدريب.11

 . التنويم املغناطيسي.12

 : . التواصل غري اللفظي13

 بالتعابير الوجهية ولغة الجسد 
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 : اجلدولة أو الربجمة. 14

 .تعد الجلسة طويلة إذا تجاوزت الن ع ساصة، وين ح بالمواصيد ال باحية لألطفال 

 : . مالبس الطبيب15

 لطفيل مين ًا ليدى ااصتمد العديد من سطباء سسنان األطفال المالبه الملونة تجنبًا لخوف متشكل سابق
 ر.تجربة سي ة مع طبيا آخر سو جراح سو  بما حّلاق الشع

  

 :تقنيات التدبري السلوكي املتقدمة

 . السيطرة الصوتية:1

  هه.وتوجيصلط سلوك الطفل  والنبرل والنغمة للتل يرصوت تنبيهي مضبوط من حي  الحجك 

 ناسيبة بيين تلسييه صال يات موالسيلبي سو المتهيرب  وتجنيا السيلوك واستجابة الطفيل وكسا انتباه
 الطبيا./الطفل

 لسن..ير فعالة لدى صغا  ا 
  

 : hand over mouth exercise. طريقة اليد فوق الفم 2

   ن سن يمكي ليذي  وا.ير التعاوني بشكل واضيح  وتدبير السلوكطريقة اليد فوق الفك هي تقنية  صترا

تمكيينهك العنييدين ل مسياصدل األطفيال الهيسيتيريين سو ويق د بها األساسية،يعدل بتقنيات توجيه السلوك 

 .كمن ضبط سنفسه

 يريًابيًا هستتستخدع مع الطفل السليك القاد  صلط ا ستيعاب والتعاون والذي يبدي سلوكا تجن . 

 .سلغت األكاديمية األميركية لطا سسنان األطفال هذه الطريقة 
  

 : physical restraint. الكبح احلركي 3

  لتجهيييااتممييا س واوالالت بيييت الجائييي سو الكامييل للطفييل ضييرو ي سحيانييا لحماييية المييريض نفسييه 

.والوالدين السنية

 ضج.تستطا في حا ت تشخي  سو معالجة محدودل ألطفال .ير متعاونين بسبا نق  في الن 

 .صندما تكون سالمة المريض سو المما س في خطر دون استخداع الكبح الحركي 

 سيتطيع لين ي لنيههذه الطريقة والتي تترافق مع اليد فوق الفك هدفها ا سال  سيالة واضيحة للطفيل ب

 التغلا صلط الطبيا.
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 :الرتكني

 خمياد فيي إ ( ليحيدأ حاليةفيها العقا  سو مجموصة العقا ير  ديازيباع، فاليوع... هو التقنية التيُ يعطط

و ل ة، مييع ضييرالجمليية الع ييبية المركاييية، ويمنييع  دات الفعييل العنيفيية لنييتمكن ميين إنجيياز المعالجيي

 ا نتباه للمحافظة صلط التواصل مع المريض.

 :)أشكال الرتكني )االختالف باجلرعة بينهم
سك إلط دوائي و.ير دوائي.صي  له  الأ مستويات( وهو يقالتركين الوا -

تركين العميق  المستوى الرابع(.ال -

 دير العاع  المستوى الخامه(.التخ -

 الرتكني الواعي:

 يقسم إىل تركني واعي غري دوائي، وتركني واعي دوائي: 
 تك بطيرقتيية سلوكية تكون الطرق المستخدمة في هذا النوع نفس التركين الواصي .ير الدوائيا 

 .إيحائية

 أ دوائييًاهو مستوى التخفيض األصغري للوصي المسيطر صليه والمحد االتركين الواصي الدوائي ،

بشييكل  بحييي  يحييافى صلييط المجييرى الهييوائي للمييريض حييرًا ومسييتمرًا، ويبقييي المييريض مسييتجيب ا

 .مناسا للمنبهات الفيايائية و/سو التعليمات الشفهية

 :االستطبابات 
 المد سة الذين   يستطيعون التعاون من سجل المعالجات السنية. لسطفال ما  ب 

 .المرضط .ير القاد ين صلط التعاون نتيجة صجا حركي جسدي سو نفسي صاطفي 

 .الحالة ال حية التي تفا مها الشدل النفسية 

 .تقيئ و. يان .ير مسيطر صليهما 

 . اإل.ماء صند حقن المخد 

 الجة ستكون مئلمة.اصتقاد المريض سن المع 

 مضادات االستطباب: 
  التخلع العقلي الشديد(. التعاون الحالة ال حية المئ رل صلط  د ل المريض صلط  

  .مضادات ا ستطباب النفسية ا جتماصية 

  الطويلة سو ال عبة.  السنية اإلجراءات 

 ن ت ينيعميميا فيوق الحالة ال حية المئ رل في التيركين، فكيل ميريض ي ينع ضيمن المسيتوى ال الي  ف 

لجيل للتخييدير يجيا س  ييتك تركينييه خيا ج نطياق العنايية المشيددل  ن ASA جمعيية المخيد ين األمريكيية

 (.والتركين العميقالعاع 
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 خيارات الرتكني يف طب أسنان األطفال: 

 استنشاقي )غاز النيرتوز(: -1

 .وهو .از صديك اللون و.ير مخرش وسهل ا ستخداع 

  من ميااته سيضًاا 

 ن شيفاء سيريع  نح يل د يائق(، زمي 3-2امش سمانه واسيع و ابيل للمعيايرل ويظهير تيل يره بسيرصة  ه

(، وله خواص مسكنة، لك تيذكر O2 د يقة من استنشاق ال 5-3صلط شفاء من تل ير التركين بعد 

 .حوادأ تحسه، كما يمكن استخدامه صند مرضط السكري وال رع والكبد

 تيجيية ق السييني نقييه د جيية ميين التعيياون، اآل ييا  السييي ة صلييط الفريييميين مسيياوئها التكلفيية، يتطلييا تطبي

 التعر  المتكر .

 .)ويستطا للمريض ذو اإل ياء ا نعكاسي  المترافق مع المعالجة السنية 

 فموي:  -2

 .من مااياه الكلفة القليلة وإنقاص شدل تظاهرات  دود الفعل ومتقبل بشكل صاع 

 طييول د يقيية(، و 45-30رل كمييون طويليية لبييدء التييل ير  وميين مسيياوئه سنييه .ييير  ابييل للمعييايرل، وفتيي

 فترل التل ير.

 عضلي:  -3

  د يقييية،  30د يقيية(، وتييل ير سييريري سصظمييي خييالل  15ميين مااييياه بداييية تييل يره السييريعة  خييالل

 وتعاون المريض ليه سساسيًا.

  ير.لتل لومن مساوئه صدع  د ل المعايرل وصدع القد ل صلط صكه التل ير والفترل الطويلة 

 :يوصى باستخدامه عند 
i. .الطفل سو البالغ المعاق المشاكه 

ii. .المرضط الكبا  صندما   يكون الطريقان الو يدي وا ستنشا ي متوفران 

iii. معا ين.يين سو الالتهي ة الدوائية  بل التركين الو يدي سو التخدير العاع صند األطفال الفوضو 

 وريدي: -4

 اء .ير شائعينان واإل ية المعايرل، فترل الشفاء   يرل والغ يالمااياا البدء السريع للتل ير، إمكاني. 

 .المساوئا  دود الفعل المتقدمة تكون سك ر حدل 

 ضيط ان، والمرمن ضمن استطباباتها صند الحاجة للسيطرل صلط المفرزات وإنقياص ا سيتجابة للغ يي

 القلقين جدًا والمعانين من  هاب األماكن المغلقة.

 ملغ/كغ/ساصة. 9-6بجرصة  البروبوفوليه هو وسك ر دواء يستعمل ف 
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 رتكني:مة البيب )فرتة أطول( وهو قبالتن/ختدير عام وريدي )قصري األمد(  -5

 التنبيا يكون إما سنفي سو فموي ونفضل األنفي هنا.

 .يفضل القياع بلصمال التركين بالفترل ال باحية 

 داع طرل باسييتخال ييغيرل جييدا يمكيين السيييالييط التخييدير العيياع  باألصمييا   يحتيياج مرضييط التوحييد .البييًا

 الحركية(. الكوابح 

  العضلة المتسعة الوحشيةالتركين بالطريق العضلي لألطفال ال غا  يكون في منطقة. 

  هو الطريق العضليالطريق اإلسعافي صند صدع توفر الطريق الو يدي. 

 كييون .يييرتط األطفييال الفائييدل الممكنيية ميين التييركين صبيير األنييع هييي سن شييروط ال ييياع الشييديدل صليي 

 ضرو ية صلط ا .لا.

 :من العوامل املؤثرة على جرعة الدواء
 ويستخدع فيه  انون  العمراyoungا 

 (.12+  الجرصة للكبا  /  العمر ×الجرصة لألطفال = العمر  -

 للتهي ة الدوائيةا األفضلوهو  االوزن 

 .150ة الكبا  / جرص ×الجرصة = وزن الطفل  بالكيلو.راع(  -

 :من املواد املستخدمة يف الرتكني 

  اليييdiazepam0.5-0.2. يعطييط بجرصيية الهضييميبا مت يياص صبيير الطريييق  األك يير سييرصةوهييو  ا 

 ملغ/كيلو.راع.

  الي وسيضًاmidazolam موييًا هيي ملغ/كغ، سصلط جرصة وحييدل منيه ف 0.5الجرصة الموصط بها هي ا

طريق الفمييوي ويترافييق إصطيياء الميييدازو ع بييالد يقيية صلييط اإلجييراء السييني،  30ملييغ، وتعطييط  بييل  20

 .حدوأ ت بيط تنفسيبجرصات كبيرل بخطو ل 

  يسييمح  جهيياز خيياصفييي التييركين ا ستنشييا ي بالغيياز الضيياحك  سوكسيييد النيتييروز واألوكسييجين( يسييتعمل

 % من .از األوكسجين وذلك بالتالؤع مع حجك الطفل.30وتركيا   يقل صن  O2Nبمرو  

 يفيية  بييل ق سوكسيييد النيتييروز ال ييياع  بييل اإلجييراء ولكيين يوصييط بتنيياول وجبيية خف  يتطلييا تطبييي

 اإلجراء بساصتين.

 ل و ل كبيير، واسيتخدامه يعتميد ب يالتركين بالغاز الضاحك   يغني صن إجراء التخدير الموضيعي

 لجةمعاخالل ال صلط الطملنينة النفسية، لذلك من الهاع متابعة استخداع طرائق التدبير السلوكية

  96من األساسي، وإشباع سوكسجيني سكبر من  20 ±معايير الشفاء للتركينا ضغط.% 
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 دقائق. -% ملدة جني ، البد من تزويد املريض باألوكسزحاملا يتوقف تزويد أوكسيد النيرتو 

 قي.الستنشامالحظة: إمكانية املعايرة تكون فقط يف الرتكني الوريدي والرتكني ا 

 :التخدير العام

 :يستطب التخدير العام غالباً يف بعض احلاالت
  .األطفال القلقين بشدل 

  .سو من لديهك صالجات طويلة 

  .سو ال غا  ك يرًا 

 ة.جات السنيبعض المعا ين جسديًا سو صقليًا الذين   يمكنهك تفهك كيفية التل لك مع المعال 

 ة ليييا الجراحيييأ واألذييييات التيييي تتطيفضيييل إجيييراء بيييدائل صييين التخيييدير العييياع وإبقائيييه لحيييا ت الحيييواد
 كالكسو .

 :األهداف األساسية للمعاجلة
التخل  من األلك واإلنتان. -
المريض سعيد ومتعاون. -
العمل صلط الو اية. -
 تلمين تطو  إسنان دائك سليك وجذاب. -

 .بالنهاية علينا أن نتذكر أننا نقوم مبعاجلة الطفل وليس السن 

 :نقاط للتذكر عمليا 
وك الجيد.ادصك السل -

شا ك األهل في خطة المعالجة ألنهك يقر ون صودل الطفل مرل سخرى. -

ابدس باإلجراءات السهلة. -

وإذا كييان  فييي الايييا ل األولييط ابييدس بمعالجيية الطفييل األكبيير  بييل األصييغر، وتحييدأ مييع الطفييل، -
الطفل متللك يجا تدبير األلك بلسرع ما يمكن.

هيه نحوهيا ما جلسيت األع ميع طفلهيا بحيي  يكيون وجالطفل األصغر سنًا يفح  بشكل ناجح إذا  -
 .وتك بعد ذلك خفض الطفل للخلع إلط حضن الطبيا

  



137 

 

1 
 أسئلة طرائق تدبري سلوك الطفل 

 يف العيادة والرتكني
. فيمااات لق باااد األهاااأل  لطفااا  رااا  ل   ااا      فااا  1

 لمل تجل ، لخرت لإلهتا  ل صحيح :

A.    يساعد وجود األهل مع الطفل في  أسيي ا القة يي  ي

 األهل والطب ب والطفل.

B.  أسييياهي فييي  أر  يييد يبييييي الطب يييب فييي     يييا  ال يييد  ب

 للطفل.السلوك  

C.  يسيييياهي األهييييل  ءييييبم  جييييباياة ال قال ييييي  طبيرييييي

 يفه ها الطفل.

D.   ينواة. 6ال ما ع م  وجود األهل مع الطفل الذي يزيد ع 

E.  ي كيي  اييي  داس السيي طبئ الوييوب ي وكييوا   ال بكييي

  طبيري أيهل.

 .Bاجلواب: 
. إن لهلاا ا ل  سي اال  ناا  رااو ع اياا  وقاا  ل ياا  فااأل  2

 : صألعي  فألول  ي  ة ل HOMل  م 
A.   ال  ك  م  البدي   رن يTell show do. 

B. .أقزيز ثري الطفل واألهل 

C. .ا  األع ال ال بم   ي ف  كل جلسي    

D. .أ و ب الطفل إلجباياة الرلع األخ بئ أو النهاب ي 

E. .أسم   ال واصل مع الطفل لل  ك  م  ال قال ي 

 .Eاجلواب: 
قاا اا ل  اابألهل  اا  . إع ااته ف لاا   ب  اا    لاايت  ل 3

 قب  ا لل  لمل تجل  ل قرب نألع رو أنأللع:
A.  ال قزيز اإلي ا . 

B ..أسي ا االأصال مع الطفل 

C.البشوئ . 

D. ال نويي ال غناط س . 

E .أبديد م اوف الطفل. 

 Cاجلواب: 
هيييذا األييييلو  ييييز ا فييي   فيييا الطفيييل عرل يييي : ال قل ييي 

ال قزييز  البشوئ، وأميا اإلجيباي الصي    وميا ينيد   أ ي 

اإلي ا   هو  عطاي الطفل ف   هايي جلسي ال قال يي هدييي 

ئ له على أي ييلو  ج يد  ياس  يه أثنياي جلسيي سصغ بئ مكاف

القيية  ك قزييييز لهييذا السيييلو  م يييا يسيياعد عليييى أكيييبا   

 ءييكل أكبييب فيي  ال لسيياة الرادمييي وهييذا يييدعى  ييال قزيز 

 اإلي ا   ال ل وس )غ ب اللفظ (.

األلت عايا ة وات عا  وعب اىل إ  ل 10. لتف   عم فت 4
لابأل  في ااتنل و ااا نتقااد عااا  عاا ا عببياا    بت اات. 

 ل رتض رو طبيب لطلاتن:
A. .أطب   مءا كي دواب ي أو أ ديب عاس 

B. أطب   أرن ي وضع ال د فوق الفي. 

C. الرلع الدو ي. 

D. ال قويض ع  األينان ال رلوعي. 

E. وضع يافظاة ال سافي. 

 .Bاجلواب:   
 رو لطلت يب ل  ولسي   ب ي  ة عبى لطمل ول  بد:. 5
A.                   . ال بك   النفس 

B.  ال سك   الس ق. 

C. ال بك   الو يدي.                 

D. الوخز  اإل ب. 

E. . ال بك   الكهب اب 

 .Cاجلواب: 
ليي ا ميي  دو اة االم  ييان الييوطن ، أضيي   ميي   ال قل يي :

 غناي ال قلوماة.أيئلي أيد األياأذئ إل

 . رو أف لا ل رتهني )إهتا  ولح ة ختطئ (:6
A. .أه ئي الظبوف ل سم   عنايي ين ي  وع ي 

B. أرل ل السلو  اله  ا   أل صى يد. 

C. االي غناي ع  ال  ديب القاس. 

D. أ ر    فاه ي ويةمي ال بيض. 

E.  عادئ ال بيض  لى يالي م  االي ربا  النفس . 

 .Dاجلواب: 
هيي   Dالسييلال أذخييذ ميي  أيييئلي أيييد األييياأذئ واإلجا ييي قل يي : ال 

 أص  منطر اذ. Cاإلجا ي ال بفري م   بله، مع القلي أن اإلجا ي 

. رو رزللت ل رتهني لاللقاشاتقل )ل ااتلرتو ( )إهتاا  7
 ولح ة ختطئ (:

A.                     .يبعي ال سث ب 

B. مكا  ي ال قايبئ . 

C. اال قاش يبيع جداذ.              

D.  ال غاد ئ دون مباف. 

E. فردان كل ال نقكساة. 

 .Eاجلواب: 
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. ع قاااارب ةمألعاااا  ل بازو لااااتللبني ورا اااات ل  اااات يألا 8
 ول  ي للوالا )إهتا  ختطئ (:

A.          . يالي للرل              
B. مبخ ي عول ي. 

C. موادئ لل ءنج.                   
D. مبكناة أف و  ي. 
E.  يق بب الفلوما ين لFlumazenil موادئ لهذ  ال   وعي. 

 .Dاجلواب: 
. ال ل اا   نااألع ل رتهااني إال ا اا  أخااا ل  أللراا  ل قت ياا  9

 ا ني لالعقبت :)إهتا  ختطئ (:
A.                         .القامل اال  صادي 
B. ال ر  ي السلوك   بل ال قال ي. 

C. أر  ي ال الي الص  ي  بل ال قال ي.       
D. أقاون األهل وأقاون ال بيض. 
E.  القامل االج  اع. 

 .Eاجلواب: 
 ع ل:. عا  للق بتل لمل لض ل     ن ألا ان  رت لبل 10
A. .ل س لة  سامي  
B. س  دس منادائ الطفل  اي ه . 

C. ق ب السن      ب  األس خا   غبفي ال قال ي . 

D. ى الصقبيفول ال د يج ف  ال قال ي م  السهل  ل. 
E. يفول أ نب ال  ديب ال وضق  ف  ال لسي األولى. 

 .Cاجلواب: 
 إهتا  ولح ة ختطئ (:).   عنييف لطط تل 11
A. بوف  قن   كل ي ال را  ي أربيب األدواة  ليى شي ي مقي

 للطفل.
B. بب الطفل ع  الق ل  بل البدي  ه ُ . 

C. ُبي الطفل ما ينروس  ه  بل البدي  ه . 

D.  بكنيي  بيل ميينواة أدوييي -5طفيل  ق يب  قطي  كيل
 .البدي  الق ل

E. ي كيي  مسيياعدئ الطفييل الرليي  وال يياب   اعطابييه الغيييا  
 .الوايك

 .Dاجلواب: 
 ه  ممت لبل ع ل: . ل  ا ل رتهني إ 12
A.                         .أسم   أقاون الطفل 
B. أسم   و   ج  ع ال نقكساة الو اب ي. 

C. ة ال  ويي مس ربئ راي ج  ع القةما.       
D. فع ع بي األلي . 
E. يداث فردان مل   للذاكبئ . 

 .Bاجلواب: 
، لييي ا مييي  اليييدو اة السيييا ري لةم  يييان اليييوطن  ال قل ييي :

 أض   إلغناي ال قلوماة.

 . لاللم ل ق ت ي  بمي للوالا:13
A. IMIDAZOBENZODIAZEPINE.         
B. DORMICUM. 
C. FLUMAZENIL.                             
D. SEDOXEN. 

 .Bاجلواب: 
 ليي ا ميي  الييدو اة السييا ري لةم  ييان الييوطن ، ال قل يي :

 أض   إلغناي ال قلوماة.
 . ال لاصح ات ق بيد ل أل ل ي  ا:14
A. MIDAZOLAM                       . 
B. HIDROXYZINE. 

C. FLUMAZENIL.                        
D. FAUSTAN. 
E. VALIUM. 

 .Bاجلواب: 
، لييي ا مييي  اليييدو اة السيييا ري لةم  يييان اليييوطن  ال قل ييي :

 أض   إلغناي ال قلوماة.
. لىلخاااا طبياااب لطلااااتن رألق ااا  راااو ل   ااا   ااا  15

 ل قخ ل  ل  تا  :
A.  5مو ع الساعي                        . 
B.  6مو ع الساعي. 

C.  7مو ع الساعي.                         
D.  8ع الساعي مو. 
E.  9مو ع الساعي. 

 .Eاجلواب: 
، لييي ا مييي  اليييدو اة السيييا ري لةم  يييان اليييوطن  ال قل ييي :

 أض   إلغناي ال قلوماة.
 . لب أ طبيب لطلاتن لمل تجلتت    ل قخ ل  ل  تا اا:16
A.                 .أخذ الصو ئ الءقاع ي 
B. أطب   اإلجباياة الو اب ي. 

C. السن ي اإلجباياة الف ويي.            
D.  القزل  ال اجز ال طاط. 
E. وضع لفافي م  الءاش ال فزل  ف  مدخل البلقوس. 

 .Eاجلواب: 
، لييي ا مييي  اليييدو اة السيييا ري لةم  يييان اليييوطن  ال قل ييي :

 أض   إلغناي ال قلوماة.
 . ل بنته لملرتلفد ا رألع  زل ة وعا  لت وعشا تت فأل:17
A.                             .كاي القن د  
B.  كاي ال اب . 

C. كاي ال  سلي .                            
D.  البكاي ال قويو. 

 .Bاجلواب: 
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. رااو أهاا  طبيااب لطلاااتن ل اااي  اا ي ل رتراايم   18
 ا اا  عابيااب   فاا  ل  مبيااتت اتملشاا ى، لأل ااألة لطو 
 لمل لض، وق  وق  الصد عبى عيين لمل لض:

A. .جباي الصو ئ الءقاع ي               

B. جباي الف ص الف وي . 

C. وضع يدادئ ال ن بئ.                 

D. كامل خطي ال قال ي. 

E.  ويكامل اإلجباياة الو اب ي  بل  جباي الف ص الف. 

 .Eاجلواب: 
، ة السيييا ري لةم  يييان اليييوطن لييي ا مييي  اليييدو ا ال قل ييي :

 أض   إلغناي ال قلوماة.

 اللقاشتقل مبت لبل ع ل:. لقميز ل رتهني ل19
A. . دي ال بك   أيبا م  الف وي والءبج  والقول  

B. دي ال بك   أ طس م  الو يدي . 

C. فقال ف  يل ج  ع ال ءاكل وال االة. 

D. أيبا طبق ال بك    اإل قاش. 

E.  ال ي  ا  أطب ره لق ل ي ال ر. 

 .Cاجلواب: 
 وت:. وظي   حم ظ  ل قخزلو   ه تل أوه ي  لآلل20
A. .أسم   غا   ضاف   ذا  ادة السقي ال نفس ي 

B. مبا بي يبكاة ال نفا. 

C. أطب   األوكس      الي اإل قاش. 

D.  مه ييييي جييييداذ فيييي  ال  ييييديب القيييياس للو ييييوف علييييى يالييييي

 .ال بيض ومبا بي ال نفا

E.    كل ما ذكب ص. 

 .Eاجلواب: 
 . لقم ن   أوه ي  لآللوت   لجمل ى ل  رألي األلل  :21
A.                       .خوا  الدس 

B. خةيا الدس الب واي. 

C. خةيا الدس ال  باي.             

D. ال صل. 

E.    كل ما ذكب ص. 

 .Dاجلواب: 
 :عبى ألتلل اشن  ل  بألهل ل ق اا ر  ألا . ل قم 22
A. الهييييدايا أرييييديي خييييةل ميييي   ال قال ييييي الطفييييل   نيييياا 

 واأللقا .

B. له. والديه ك قاملي الطفل مقاملي 

C. ال قال ي. إل ناعه  ب ي الطفل مع ال قامل  

D. والطفل. الطب ب     ال واصل أسي ا 

 .Dاجلواب: 

 . فيمت خيص ل قخ ل  ل  تا عا  لطط تل:23

A. .يس طب عند األطفال ال   لف   عرل اذ داب اذ 

B. .يس طب عند أي طفل 

C. .يس طب عند الطفل غ ب ال  قاون 

D.  ي و  أ ديب الطفل أ ديب عاس.ال 

 Cاجلواب: 

 . ر تهس لملي للوالا فأل:24
A. Valium                       . 

B. Flumazenil. 

C. Flunacial                    . 

D. Sedoxen. 

E. Dormicum. 

 .Bاجلواب: 
ة الفلوما ين ييييل هييييو مقيييياكا النبنزوديا يبا ييييا ال قل يييي :

 .كسون هو مقاكا االف و اة ءكل عاس، وأذكب أن النال

لااااأللت، ل قااا اا  5ط ااا  رقخباااف ع بيااات  ا مااا  . 25
 لاللتلل فأل: بألهلل  

A. .  أبك   اي نءا                 

B. . كب  يبك 

C. .  أقزيز  ي ا                       

D.  يق ل. -بىي–طبيري ي بب 

 Cاجلواب: 

 يييي ال  لييي  القرلييي  ليييه د جييياة وأريييديي ال قال ال قل ييي :

ي، السن ي ي طلب ال ك   مقه وأر  ي د ج يه فهنيا  ال يد

 ب  ال ف  ، ال  ويط، الءديد والق   . وم  أييال ب أيد 

ن يام  األياي ي مكافسئ ال بيض مع االطباي  قد اال  هياي 

بكي  . أما الكيب  ال أقزيز  ي ا  م  االجباي وهذا يقد 

فهيييو اجيييباي م ريييدس )لييي ا أيايييي ( ويييي   دس  ن كيييان 

ض ي طليب أءي  ص أو مقال يي م يدودئ وال يوجيد ال بي

نييد ع مكا  يي لل قيياون. أمييا ال يبك   االي نءييا   يسيي ق ل 

ال بضيييى غ ييييب الرييياد ي  علييييى ال قييياون ولييييديهي مقال ييييي 

 .أ طلب و  ا طويةذ

 :ل ايرتول اىله ي   برتهني لطلتلي  . لمليزة26
A. ل لي.                ال  ه زاة أكلفي  

B. لل بيض. جدا يبيع   قاش 

C. الطب .        الطا ي على أسث باة ال 

D.   األينان.  قض على الق ل يق 

E. الوجه. مناط   ا   على يلثب ال 

 .Bاجلواب: 
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 :ل اتلرتو  ل رتهني اغتل ر توئ. رو 27
A. . أقبض مزم  للكاد  الطب         

B. .ال ي طلب يد أد ى م  ال قاون 

C. .ي  ا  لطب ب أ ديب                 

D. .رص فقال  ه  

 .Aاجلواب: 
 . أوه ي  لآللوت "ل ارتول":28
A.  .م د  ضق   ومبك  ج د       

B. .م د  ج د 

C.                           .  م د  أف و 

D. .  مسك  أف و 

 .Aاجلواب: 
يبفيييييع ع بييييي األليييييي لكيييي  ال يلغ هيييييا وهييييو أ يييييل  ال قل يييي :

ا  غييياألكثيييب اما يييا. وهيييو  ال  ييد اة الغا ييييي فقال يييي لكنيييه

 .عديي اللون غ ب م بش و ل ل اال  ةل ف  الدس

 ل قىلثالت لجلتنبي   برتهني لاللقاشتقل ات ارتول:. 29
A.  40أزداد ال سث باة ال ا ب ي  زيادئ أبك ز  فوق.% 

B. .الغث ان واإل  اي ه  األكثب ش وعاذ 

C. .ال سث باة على األذن والس ع ه  األ ل ش وعاذ 

D.  فيييأريييل ال يييسث باة ال ا ب يييي عنيييد ال غ يييباة السيييبيقي  

 ال بك ز.

ايي ، الن بو  يس  دس عند مبضى اإل  ياي اال قك ال قل  :

%، ال غ يييييباة 70وأيييييزداد أسث باأيييييه  ذا أ ييييياو  أبك يييييز  

 السييبيقي أزيييد ال ييسث باة ال ا ب يييي. ال صييد  مرييب  طيييب

 جامقي دمء . 3أينان األطفال 

 .Cاجلواب: 
 :ع قخ ا رو أه   ي  ة ل صألعي ل ط ل   . 30
A.  ال بيض والطب بأسي ا عة ي منايبي        . 

B. اك ال ال قال ي. 

C.   أقزيز اي ا                               .        

D. . أقزيز يلب 

   . Aاجلواب:

فادي م  أهدافها أسي ا  واعد اأصال منايبي وأ ال قل  :

 السلو  السلب .

 لاللقاشتقل: لا ل رتهني للقخ. لقم 31
A.                          .  لل سك 

B. ل  ديب.ل 

C. د  ب السلوك .لل               

D. فض ع بي االلي.ل  

 .Cاجلواب: 

 . ال لق بد ع اا ل  بأل    ل  يت ة اا:32
A.                .األهل أو األخوئ 

B. .و ن الطفل 

C.                 .ع ب الطفل     

D. . مس وى الوع 

 .Bاجلواب: 
 . رو لآلثت  ل ضت ة  ألهأل  ل ألل  لو:33
A. .أسه ل  جباياة الطب ب 

B.  ب.أء    ا  با  الطفل     ي أكبا  أقل  اة الطب 

C. .عا ي أسي ا عة ي     الطفل والطب ب  

D. .يافز للطب ب إل  ا  الق ل 

 .Bاجلواب: 
ا  ريال  لوجيودهي أيوياذ: ويق بب م  اآلثا  الوا ئ ال قل  :

  جييباي أ ويي بي-يييلوكهي  لييى طفلهييي )ا  رييال الرليي ( 

ط السيلب ي منا ءيي النريا-مع يس  الن ي لك  غ يب مناييب 

 ال قال ي  أهديد الطفل -لل قال ي السن ي والطفل يس ع. 

-( السن ي )ي روس الطب ب  رلع يينك  ذا ليي أدعيه ي ءيو 

وأ ي   بييييي ال يسييي ط ع الطب يييب أطب ييي  السييي طبئ الصييي

   وو  األهل ألن ذلك  د يسبب اي  ابهي.

. هبااا ا عااا اا لااابألهي  ل   ااا    ل  يااات ة  قااات  34
 ل  بيب إ :

A.                           .عطاي الطفل هديي  

B. .مقاملي الطفل ك قاملي والدأه له 

C.       .ال ووا لبغباة الطفل ف  الق ادئ 

D. الطفل.أسي ا اأصال     الطب ب و 

 .Dاجلواب: 
 اشان  HAND OVER MOUTH ط ل ا  . ع اقخ ا35

 :ر  ألتلل
A. ال اب .                          الطفل 

B. ال دلل الطفل 

C. الدماغ .             الءلل ذو الطفل 

D. األصي. الطفل 

E. ال اصي. االي  اجاة ذوي األطفال 

 .Bاجلواب: 
 :فل Tell-Show –Do. ع اي  36
A. .م  أرن اة ال د  ب السلوك  للطفل 

B. .ل ء    ا  با  الطفل 

C. . أس  دس ل بضى ال  ل  القرل   ءكل اياي 

D. م ة مي داون  ءكل أياي . أس  دس ل بضى 

 .Aاجلواب: 
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  لا   ل ق اا لل ل  ب ، ط   عم ه لاقني ع ولنل. 37
 :لنألن ات ا

A. . كب  يبك              

B. .أه ئي دواب ي 

C.   أبك   اي نءا.             

D. .  أقزيز  ي ا 

E. . أء    ا  با 

 Aاجلواب: 
و أال  سييي ط ع الق يييل  ال أ ييي  ال  يييديب القييياس  ال قل ييي :

  وجود فاأ  الفي والطفل يبك .

 ع  لم لهل ل   ب    ا   إمتتا لمل تجل  ل قرب:. 38
A. .شوئ                              

B.  أقزيز  ي ا.  

C. . أقزيز يلب                     

D. .عرو ي 

E. .أر  د 

 .Bاجلواب: 
لاأللت قمو   ف   5. إن وهأل  لطف  ر  ط   عم ه 39

 لمل تجل  لؤ ي إ :

A. .أقزيز الس طبئ الصوأ ي للطب ب 

B. . أر  د يبيي الطب ب ف  ال د  ب السلوك 

C. .أسي ا القة ي     الطب ب والطفل 

D. ل ال قال ي للطفل  طبيري أ سط.شبم مباي 

E. .اخ صا   م  ال قال ي 

 .Bاجلواب: 

 :Tell Show Do. ع قرب ط ل   40

A ..أفول طبيري لل بك   ف  الق ادئ السن ي 

B. .طبيري ل ء    ا  با  الطفل اثناي ال قال ي 

C ..طبيري أس  دس ل د يب األطفال ال قو     ءدئ 

D . عنييييد الطفييييل فيييي   طبيرييييي ج ييييدئ لل ييييد  ب السييييلوك

 الق ادئ.

E ..طبيري أس  دس لألطفال الصغا  جداذ 

 .Dاجلواب: 

.  ب أن لقب  طبيب للاتن لالط تل مل تجل  ط ا    41
 ل  يت ة ل  اي  لآلعل:

A.                    .الب ي وال زم 

B. .الفكاهي وال  ث ل 

C.     .اع با  الطفل ش صا  الغاذ 

D. .الب ي وال زس 

E.  دل ل وأرديي الهدايا.ال 

 . Dاجلواب: 
 . ل  ا ع اا لبأل  ل       ل  يت ة إ :42

A. .خواا الطفل ألوامب الطب ب  الكامل  

B. .فهي طبيري أقامل األهل مع الطفل وأرل دها 

C. .اي  با  الطا اة ال بك ي الكامني لدى الطفل 

D. .أسي ا اأصال     الطب ب والطفل 

E. ألطفال ال ابف  .ال قزيز السلب  ل 

 .Dاجلواب: 

. رو ع لاا خت ل  ل  صب ل  اين ل  ااخل ل  ا بل 43
 (:2019)آذل    ب   

A.             .شبم آل ي ال ر  للطفل 

B. وجود مساعدئ ين ي ف  الق ادئ.  

C. االي قا ي  األهل وال ساعدئ.         

D. شطب اإل بئ  اأ ا  النسج. 

E.أببيد األمبولي . 

 .B: اجلواب
ل  ااااخل ل  اااين . راااو خصاااتسص ختااا ل  ل  صاااب 44

 (:2019)آذل   ل   بل عا  لطط تل
A ..رطي ال  ديب على مس وى اإلطباق  

B ..  مءا ه كث باذ للبالغ 

C .ق.أكثب خلف ي م  البالغ   وأعلى م  مس وى اإلطبا 

D .  أكثب خلف ي وأكثب ا  فاضاذ منها عند البالغ. 

 .Dاجلواب: 

 
 



 

 

اجلراحة الفموية 
الصغرى يف العيادة 

 السنية

 

 إجييياا الاا حااايييواا    ييييوايبيييهذا يييتااا   ييي  ا

ا  ييياي  ييذاا  هيي تات يي ادييي اا   يي ياااا صييىا 

اا   ضعيافياا عه دةاا سنهو.

 ي ضييااارجيياا الاا حاااهييواقيييبحاد هييه اا  ييوا

ا  اجي ااقاألدقييوا  ايضاقبحاا ع يحاا حااايي ا

طييييييي لاقا يييييييي  لاايييييييي ع     ا  ع  حيييييييواا   ا

ااريع فهو.

 إنا تااا     اقيهم اقيي حاا  ياا ةاّي قمداتي    هاا

 اق ييي اإضييي فوااررشييي دالاا سيييايايواا ع  هيييوّييذا

ع  هيييواإ يييتاا    بيييواا عاتهيييوات ييي اي  ييي ن اّيييذا

ّع  ّ لاا ي واقصي راد ضيهيهواق يت وايي  ا

ادح اّ عوافياقاا د .

 تيييي   ى هذاا عاتهييييواّيييي اي هيييي ا ييييتااا   يييي  ا  يييي ا

ا.ه يوقار   

ا

 
املرشد السريري يف 
 علم الرضوض السنية

  

 ا.اغهااا    قعوّاجعاع  ياع  يا ألذي لاا سنهوا

 ااألذيي لاا اضيهوا أليين نيني ق ادي تهااقّع  حيوا

ّ ييييحا سيييي راا  يييي ياقا حييييتراق ذييييي لاا   ييييا ا

اقا   ا اا   رجي.

 ا ن ج يييواعيييذا سييي راا سيييذااا   اطييي لينييي ق ا

او.قرضااأل سحواا ا  ةاا  يهط

 اّييعاا حييا اّئيي لاا صيي راا اا عييو  يي اي  يي ذا

اقطاقاد تها  .ااأل  اا ي  لاا سايايو

 تييي   ى هذاا عاتهيييواقّييي اي هييي اا   ييي  ا ي ييي  ا  ييي ا

ا.قار   ه يو
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ا يآلف لاا    يوا ي:اايعاضاا     اص را اقاضيوا

ا ّااضاا ح  . •

اا  ىتيو.اضطاات لا •

اا حتقذالاا  ع  هو. •

اا  أثهاالاا  اضهوا بعضااألدقيوادا حاا   . •

ا عااضااضطاات لاا ى داا ص . •

اإ     لاا   اقا  ج  اقآف لاا  س ن. •

ا ّااضاا ح  هذاقّ  طهواا سنخ. •

ادن ذرالاا  ج اقا  يف. •

اا  ظ  االاا    يوا  اضااري ز. •

ا يييي  لاّييي اقبيييحاا سييياط  هو اقّااايييحاا سييياط نا •

ا  ب اةاقا ساط   لاا   هو.ا

ي  تا تااا   ي  ا ي ّ لاج هيواقّعي ر ا  ّيواات     ي

ا.ق طب  اا  راي لاا ع ه .األطب  ااألين ناا    ريهذ

ا

 طب األسنان املسند
د تهااا  ع  ّ لاّذا جحا"

  " ف حاّ  ريوايايايو

 

 اتع ا اآ اافياّ  ريواط ااأليين ناا  هفاي    

ع تادطبهقااا    حااررش ديويس ع كاّذا الا

ا.اا ن جاا  سن ات  به ِّن لافياّ  ري واا سايايو

 يعييييام ا ييييتااا   يييي  اتييييأ  اا  بيييي د ااراصيييي  هوا

قق اعيييي اا به  يييي لاا    اق هييييواا طبهييييواا ازّييييوا

رجيياا ااألتييي عاا ع  هييواتأييي   اييي ح اقيسيي ع ا

فيييييييييياإجييييييييياا ا   ييييييييي  اا  رايييييييييي لاا      يييييييييوا

قا  ااجعييييييي لاا  ن حهيييييييواقا ييييييي   حااررشييييييي ديوا

ادراكاطاا قاد  هن  .اقإ

 اا نص  ااقاررش دالاا ع  هوإ  ايي  ياثاقةاّذا

اا  ياد ه اتي و.ا

  ات   ى هذاا عاتهواقار   ه يو. ي   ا   ااهقّ اي ه
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