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الكتاب المقرربدايةتغطي هذه المحاضرة من 

مداواة األسنان الترميمية مبادئ وأساسيات الجزء»

.44وحتى الصفحة « األول



أهداف المحاضرة

  تعريف مداواة األسنان الترميميةOperative dentistry.

تعريف تحضير السنDefinition of Tooth Preparation   .

 أهداف تحضير السنObjectives of Tooth  Preparation.

 مصطلحات عامةNomenclatures
مصطلحات النخور

مصطلحات في تحضير األسنان

 تصنيف تحضيرات السنClassification of Tooth Preparations.



مداواة األسنان الترميمية

ة اآلفات السني( إنذار)مراقبة و معالجةو تشخيصوعلمفن

.التي التتطلب تغطية كاملة للتاج السني

بهدف إعادة:

.الشكل•

.الوظيفة•

.الناحية التجميلية•



ة مرممقبال مادة ميكانيكية تطال النسج السنية املصابة الستعملية تغيري
.تعيد للسن شكله ووظيفته ومظهره التجميلي

، Friableفتت القابلة للتإزالة كل البىن السنيةويتضمن حتضري السن  
النخر، أو إحداثطورإىل تميكن أن تؤدي اليت ، Defectiveواملعيبة 

.ا  رممة أو االثنني معأو كسر يف السن أو املادة امل،حساسية أو أمل

تحضير السن



مصطلحات عامة 

مصطلحات في تحضير األسنان

مصطلحات النخور



التشريحيالتاج

Anatomic Crown



السريريالتاج

Clinical Crown 



Facial Lingual

Incisal



:Groovesالميازيب

.المينائية التطوريةبين الفصوص" يكون االتحاد كليا

.أملس، صلب، ضحل، يمكن الوصول إليه أثناء التنظيف



:Fissuresالشقوق
ول كامل فيشكل قناة ضيقة يصعب الوصيكون االتحاد غير

.إليها ويكون بأعماق مختلفة ضمن الميناء



موقع حدوثها.

امتدادها.

 النخر( سرعة)معدل.

:تصنيف اآلفات النخرية



تصنيف اآلفات النخرية

الشقوق نخور الوهاد وPit & fissure :

نخور السطوح الملساءSmooth surface:

التاجCrown.

الجذرRoot.

:موقع حدوثهاحسب 



الشقوقنخور الوهاد و 

:تصنيف اآلفات النخرية



نخور السطوح الملساء

التاج.

الجذر.

:تصنيف اآلفات النخرية



 النخور الراجعةBackward Caries

 النخور المتقدمةForward Caries

:تصنيف اآلفات النخرية



 النخور المتبقيةResidual Caries

 (الناكسة)النخور الثانوية

Secondary (Recurrent) Caries

:تصنيف اآلفات النخرية



نخور السطوح الملساء

الجذر.

:تصنيف اآلفات النخرية



تصنيف اآلفات النخرية

:امتدادهاحسب 

Incipient Caries (Reversible)( الردود)النخر البدئي 

Cavitated( غير الردودة)الحفر النخرية  Caries (Nonreversible)



تصنيف اآلفات النخرية

النخر ( سرعة)معدل حسب 

Acute Caries( المنتشرة)النخور الحادة 



تصنيف اآلفات النخرية

النخر ( سرعة)معدل حسب 

:أو المتوقفة ( البطيئة)النخور المزمنة 

Chronic (Slow or Arrested) Caries



Affected  Dentinالمصاب( المتأثر)العاج 

Infected Dentinالعاج المؤوف

غيرر تنهرار أليراف الالرونجيش لشرال ،على جرراثي  يحتوي

..يجب إزالتهردود وغير قال  للتمعدن ثانية لذلك 

ن يحترروي جررراثي ، وتالررون ادويررة ردودة فرري أليرراف

فرا  ويجرب الحللتمعدن مش جديرد " الالونجيش، وقالال

.عليه



ستخدم الحرف األول الكبير لكل سطح من سطوح السن ي

المشمولة في التحضير

ادسنانتحضيراتاختصارات

(distal, D; lingual, L; facial, F; mesial, M; 

incisal, I; occlusal, O; mesio-occlusal, MO; 

distolingual, DL).



منظر إطباقي 

Occlusal view



Simpleالتحضيرات البسيطة◙

Compoundالتحضيرات المركبة◙

Complexالتحضيرات المعقدة ◙



التحضيرجدران

Internal Wallالداخليالجدار

الذي ( المحضر)هو السطح المقطوع 
 .اليمتد إلى سطح السن الخارجي

Axial Wallالجدار المحوري 

 .هو الجدار الداخلي الموازي للمحور الطولي للسن

Pulpal Wallالجدار اللبي 

لي هو الجدار الداخلي المتعامد مع المحور الطو 
 .للببالنسبة إلى اإطباقيا  ويتوضعللسن 



التحضيرجدران
ExternalWallالخارجيالجدار

الذي يمتد إلى ( المحضر)هو السطح المقطوع 
السطح الخارجي للسن، ويأخذ هذا الجدار اسم 

 .يقابلهسطح السن الذي 

Floor( القعر)األرض (Seat)

هو الجدار المحضر الذي يكون مسطحا  
حور موازية للمالومتعامدا  مع القوى اإلطباقية 

الطولي للسن ومثال عن هذه الجدران هي 
.الجدران اللبية واللثوية



EnamelWallالمينائيالجدار

هو الجزء من الجدار الخارجي المحضر الذي يتكون من الميناء

DentinalWallالعاجيالجدار

ي المحضر الذي يتكون من العاجخارجهو الجزء من الجدار ال

التحضيرجدران



.هي مناطق االتصال بين جدارين محضرين أو أكثر
االتصال ناعما  ومدورا  يكون

LineAngleالخطيةالزاوية

هي منطقة اتصال بشكل خط بين 
لفينسطحين مستويين باتجاهين مخت

التحضيرزوايا



PointAngle: النقطيةالزاوية

مختلفةهي منطقة اتصال بين ثالثة سطوح مستوية في اتجاهات



Cavosurfaceالسطحيةالحفافيةالزاوية Angle 

كون من الزاوية الحفافية السطحية هي زاوية من بنية السن تت
اتصال الجدار المحضر مع السطح الخارجي للسن

االتصال الفعلي بين السطحين 
Cavosurfaceالسطحيةالحافة Margin



Enamel Margin Strengthالمينائية الحافةقوة

تند على وتسكاملة الطول الحافة المينائية المكونة من مواشير مينائية 
.عاج سليم

القويةالمينائيةالحافة



Enamel Margin Strengthالمينائية الحافةقوة

.عاج سليممواشير مينائية كاملة الطول تستند نهاياتها الداخلية على-1
ية أقصر تستند هذه المواشير على الحافة المحضرة بمواشير مينائ-2

 .ليمحوافها الخارجية مقطوعة أما حوافها الداخلية فتستند على عاج س

األقوىالمينائيةالحافة



Enamel Margin المدعومةغيرالحافة









Overcontouring









تصنيف تحضيرات السن



Class I



Class II



Class III



Class IV



Class V



Class VI





Principles of Cavity Preparation

 Restorative materials.




