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 Mouthالفم

الفموجوفالفممشقتشريحيا ًالفميضم•
Oralالفمويةالحفرة) Cavity).

Oralالفممشق• Fissure:

تلتقيانتاناللوالسفليةالعلويةالشفتانيحده•
(وارالص)الفمزاويةوتشكالنالوحشيفي

Oral Angel.

,مس8–6منالفممشقطوليتراوح•
.الذكورعندأطولوهو





Upper Lipالشفة العلوية 

لتلماحتىالجانبينوفي,الفممشقحتىاألنفمنتمتد•

Nasolabialالشفوياألنفي Sulcusالشفةيفصلالذي

.الشدقعن

نفياألالحاجزمنبدءا ًالعلويةالشفةمنتصففييمتد•
تتجه,Philtrumالنثرةتدعىشفويةميزابةاألوسط

سمينوقمتوسطقسمإلىالشفةتقسمحيثاألسفلنحو

.جانبيين

جودوالعلويةللشفةالسفليالوجهمنتصففييالحظ•

Tuberculumالعلويةالشفويةالحديبة of Superior
Lip،واإلناثاألطفالعندوضوحا ًأكثروهي.

ةالحالهذهوفي,قصيرةالعلويةالشفةتكونأنيمكن•

.الفمفتحعنداللثةتظهر



Lower Lipالشفة السفلية 

Mentolabialالشفويالذقنيالتلمالذقنعنيفصلها•
Sulcus,للتلمموازيتلمظهورالمسنينعندويالحظ

فصليوهو,الهامشيالشفويالتلميدعىالشفوياألنفي

.الشدقعنالسفليةالشفة

فةفالش.األشخاصبينالشفتينوشكلحجميختلف•

الشفةجزئيا ًوتغطياألمامنحوتبرزعادةالعلوية
.السفلية

.آلخرِعرقومنآلخرشخصمنالشفاهشكليختلف•

والرضعالوالدةحديثيعندالشفتينأنيالحظكما•

السفليةوالشفة,جدا ًناميةعضالتهاوأننسبيا ًكبيرتان

.األمامنحوتبرز
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طبقات الشفة

فيوجدالخلويالنسيجأما,العضليةالطبقةمعيلتحمرقيقالشفتينجلد:الجلدطبقة▪
.الفمزاويةمنبالقربقليلةبكميات

لشفتينلوالخافضةالرافعةوالعضالتالدويريةالفمعضلةمنتتألف:العضليةالطبقة▪
للصوارةوالخافضالرافعةوالعضالتالسفليةللشفةوالخافضةالعلويةللشفةالرافعة)

.(الضحكيةوالعضلة

تتحيتوضع.متقرنةغيرمسطحةبشرةتغطيها:(المخاطيالجزء)المخاطيةالغاللة▪
.الحمصحبةحجماألحيانبعضفيحجمهايصلشفويةلعابيةغددالمخاطيةالغاللة

.جانبيتينوثنيتنFrenulumاللجيمتدعىمتوسطةثنيةالمخاطيةالغاللةتشكل▪



(  Oral Cavity)  الحفرة الفموية 

هوفالعلويجدارهاأماالشدقان،الجانبينومنالشفتاناألماممنالفمويةالحفرةيحد•
قاعكلتشالتيوالعضالتاللسانالسفليوجدارهاالحنك،شراعمنوجزءالصلبالحنك
.الحلقبرزخعبربالبلعومالفمويةالحفرةوتتصلالفم،

Oralالفمدهليزيدعىخارجيقسمإلىواللثةباألسنانالفمويةالحفرةتقسم•
Vestibule,الخاصالفمجوفهوداخليوقسمProper Oral Cavity.

فخلالمسافاتوكذلكاألسنانبينالمسافاتبوساطةالفمجوفمعالدهليزيتصل•
.الرحويخلفالمثلثمنطقةفياألسنان





 Oral Vestibuleالفمدهليز 

دهليزتصلي.واألنسيالخلفمنواللثةواألسنان,والوحشياألمامفيوالشدقينالشفتينمنالفمدهليزيتشكل•

ناألسنابيناألحيازطريقعنالخاصالفمجوفمعويتصل,الفممشقطريقعنالخارجيالوسطمعالفم

.األسنانوخلف

:الشدق•

,خلفالفيالماضغةللعضلةاألماميةوالحافة,األمامفيالشفوياألنفيالتلمبينمحصورالوجهمنجزءوهو•

.السفليالفكعظمجسمقاعدةاألسفلومن,الوجنيللعظمالسفليةالحافةاألعلىومن

.المخاطيةوالغاللةالعضليةوالطبقةالجلدوهيطبقاتثالثمنالشدقجداريتألف•

عندةالمخاطيالغاللةتشكلهاالتيالدهليزيتانالميزابتانواألسفلاألعلىمنالفمجوفجهةمنالدهليزيحد•

النهايةتطابقوالتيالفكيةالجناحيةالثنيةالخلفومن,واألسفلاألعلىفياألسناخإلىالشدقمنانعكاسها
.السنخيتينللقوسينالخلفية

.خلوينسيجتحتهويوجد,الشفتينفيالجلدمنأسمكالشدقينفيالجلد•





 Oral Vestibuleدهليز الفم

Buccinatorالمبوقةالعضلةمنتتألفالشدقينفيالعضليةالطبقة• Muscle,وبعض

.الشفتيننحوالمتجهةاإليمائيةالعضالت

بيشاكتلة)الشدقيالشحميالجسمللشدقالخلفيالجزءفيالمبوقةالعضلةعلىيتوضع•
Buccal)الشحمية Fat Pad.

لةللعضاألنسيالوجهصليو,والمبوقةالماضغةالعضلتينبينالجسمهذامنجزءيمتد•
.الوجهعمقإلىالجلدتحتالخلويالنسيجمناإلنتانانتقالعلىيساعداالمتدادهذا.الصدغية

.الثنياتمنعددا ًاإلطباقوعندالفمفتحعندتشكل,ملساءالشدقفيالمخاطيةالغاللة•

تنفتحثحياللعابيةالحليمةتدعىبارزةالعلويالثانيالطاحنحذاءالمخاطيةالغاللةعلىيشاهد•

لعابيةدوغدوأعصابدمويةأوعيةجانبإلىالشدقسمكفيتمتدالتيالنكفيةالغدةقناةفيها
.أخرىوشدقية





Gingivaاللثة 

,السفليالفكمنالسنخيوالجزءالعلويالفكفيالسنخيالنتوءتغطيالمخاطيةالغاللةمنجزءاللثة•
.الخاصالفموجوفالفمدهليزفيالسنيةاألسناخوجودمناطقفيوذلك

.وهامشيسنخي:قسمينمنوتتألف,مم6–4مناللثةعرضيتراوح•

وهذا,األسناخسمحاقمعتلتحماألخيرةأنيالحظولذلك,اللثةفيموجودةغيرالمخاطيةتحتالطبقة•

حافةعلىمدتويالسنبعنقيحيطالهامشيأوالحرالقسم.(الملتحم)السنخيالقسمهواللثةمنالقسم
Gingivalاللثة Margin,اللثةتلمتدعىميزابة(واللثةالعنقبين)بينهمايوجدحيثGingival

Sulcus.

Gingivalاللثةحليمةاألسنانبيناألحيازفياللثةتشكلكما• Papilla,هذهمننوعانوهناك

.حلميرباطبينهماويصل,فميةوأخرىدهليزيةحليمة:الحليمات

.كالفعظمجسمتغطيالتيالمخاطيةبالغاللةاألسناخقواعدبجوارللثةالمخاطيةالغاللةتتمادى•

ا ًوضوحأقلالحدودهذهوتكون,المخاطيةالغاللةمنالمجاورةواألجزاءاللثةبينواضحةحدودتالحظ•
.والحنكاللثةوبين,الفملقاعالمخاطيةوالغاللةاللثةبين





(الغشاء المخاطي)الفموية مخاطيةالغاللة ال
Oral Mucosa

خاطيةمتحتطبقةتحتهايوجدوالشدقالشفتينوفي,مخاطيةغاللةالفمدهليزيبطن•
.حركةأكثرتجعلها

نتلمااللثةإلىوالشفتينالشدقمنالمخاطيةالغاللةانعكاسامتدادعلىيتشكل•
ثنيةلموافقةاواللثةوالسفليةالعلويةالشفتينمنكلبينوكذلك,وسفليعلويدهليزيان

Frenulumالعلويةالشفةلجيم,اللجيمتدعىالمخاطيةالغاللةمن of Upper Lip
Frenulumالسفليةالشفةولجيم of Lower Lip,منوضوحا ًأكثرالعلويواللجيم
الوحشياللجيموتدعىاألنياببمحاذاةالثنيةهذهمثلتشاهدأنويمكن.السفلي

Lateral Frenulum.

الغاللةفيعتتوضوالتيالصغيرةاللعابيةالغددأقنيةمنكبيرعددالفمدهليزفيينفتح•
النكفيةدةالغقناة(سابقا ًذكرناكما)أيضا ًوينفتح,والشدقينالشفتينفيالمخاطية
.اللعابيةالحليمةعلىالعلويالثانيالطاحنبمستوى





جوف الفم الخاص
Proper Oral Cavity

لاألسفمنويحده,الحفافمنوجزءالصلبالحنكعنعبارةالجوفلهذاالعلويالجدار•
لجداراويشكل,واللثتاناألسناناألمامومن,الفمأرضيةتشكلالتيوالعضالتاللسان
.بالبلعومالفمجوفيصلالذيالحلقبرزخيقلصوهوالحفافالخلفي

Hardالصلبالحنك❑ Palate:

Bonyالعظميالحنكمنيتألف• Palateالفكعظميمنالحنكيينالنتوءينيضمالذي
.امضنسيجالعظميالحنكويغطي,الحنكعظممناألفقيتينوالصفيحتينالعلوي

.الفمجوفعناألنفجوفتفصلعظميةصفيحةعنعبارةالعظميالحنك•

.السنخيالناتئبارتفاعتتعلقالحنكقبةارتفاعمقدارإن•

سطحةمالحنكقبةوتصبحالسنخيالناتئيضمراألسنانوسقوطالسنفيالتقدممع•
.األطفالعندهيكماتقريبا ً





Hard Palateالحنك الصلب 

المخاطيةلةالغالأنيالحظولهذا,العظمبسمحاقتصلتليفيةحزميتخللهاالصلبللحنكالمغطيةالمخاطيةطبقةال•

.بالسمحاقترتبطلكونهاثابتةالحنكفي

وفي,يةلعابغددفتوجدالخلفيةاألجزاءوأما,شحمينسيجالمخاطيةتحتالطبقةفييوجداألماميةاألجزاءفي•

عصبيةةوعائيحزمةالمخاطيةتحتالطبقةفييتوضعالصلبوالحنكالسنخيالنتوءبينالمحصورةالمنطقة

الحفافيفمثيلتهاعنالصلبالحنكفيالمخاطيةالغاللةيميز,الكبيرالحنكيوالعصبوالوريدالشريانتضم
.ورديأحمرالثانيةلونبينما,باهتوردياألولىفلون:باللون

اطعيةقحليمة(المتوسطتينالقاطعتين)الثنيتينمنبالقربالحنكيللرفاءاألماميةالنهايةبجواريشاهد•

Incisive Papilla,فقالنالثقبةهذهفيوينتهي,الصلبالحنكفيالقاطعيةالثقبةوجودمكانتطابقحيث

Incisiveالقاطعي Canal,خديرالتيجريالمكانهذاففيلذلكوطبقا ً.الحنكياألنفيالعصبالنفقهذامنيمر

.الحنكمناألماميللقسمالموضعي

علىعتتوضوالتيالمخاطيةالغاللةمنمستعرضةطياتمنمجموعةالصلبالحنكمناألماميالثلثفييالحظ•

.مستمرةأومتقطعةالطيةتكونوقد,منحنيةوهي6–2منعددهاويتراوح,الحنكيالرفاءجانبي







Hard Palateالحنك الصلب 

حليمةًاللثة.1

قاطعيةحليمةً.2

الرفاءًالحنكي.3

اللثة.4

الطياتًالمستعرضةًالحنكية.5

الحنكًالصلب.6

(الحفاف)الحنكًالرخوً.7

الحنكيةالغددً.8



Hard Palateالحنك الصلب 

الثالث(حىالر)للضرسالسنخيةالحافةمناألنسيإلىالكبيرالحنكيالثقبمرتسميحدد•
لثقبامرتسميحددالكبيرالحنكيالثقبمرتسممنمباشرةالخلفوإلىسم1.5–1بـ

.الصغيرالحنكي

ذاهيتوضعالحاالتبعضوفي,وأعصابدمويةأوعيةالحنكإلىالثقبينمنيخرج•
ديرالتخأثناءاالعتباربعينأخذهيجبوهذا,الثانيأواألولالضرسبمحاذاةالمرتسم
.الجراحيوالعملالموضعي

Palatineحنكيتاننقيرتانالصلبللحنكالخلفيةالحافةبجواريوجد• Foveae,في
معلبالصالحنكحدودالنقيرتانوتمثل.فقطواحدةجهةمننقيرةتصادفاألحيانبعض

.الحفاف





Hard Palateالحنك الصلب 

:الدمويةالتروية•

,الصغيرالحنكيوالشريانالكبيرالحنكيالشريانطريقعنأساسيبشكلالصلبللحنكالدمويةالترويةتتم•
.(الباطنالفكي)النازلالحنكيالشريانمنفرعانوهما

الحنكنسجةأفييتفرعحيثاألمامإلىويمتدالكبيرالحنكيالثقبمنالحنكإلىيخرجالكبيرالحنكيالشريان•

.واللثة

.الحفاففيويتفرعالخلفنحويتجهالصغيرالحنكيالشريان•

.الخلفيالحاجزياألنفيالشريانمنفرعوهو,الصلبالحنكمناألماميالقسميرويالقاطعيالشريان•

القاطعيدبالوريوكذلك,الجناحيةالضفيرةفييصبوالذيالكبيرالحنكيالوريدطريقعنالحنكمنالدميعود•

.األنفجوفأوردةإلى

حتتالطبقةفيتمتدصادرةلمفاويةبأوعيةالصلبالحنكأنسجةمناللمفاويالعوديتم:اللمفاويالعود•

.العلويةالرقبيةوالعقدالجانبيةالبلعوميةاللمفيةالعقدفيوتصبالمخاطية

.لعلوياالفكيالعصبمنفرعانوهماالحنكياألنفيوالعصبالكبيرالحنكيالعصبالحنكيعصب:اإلعصاب•







Soft Palate( الحفاف)الحنك الرخو 
Soft)الحنكشراعأوالرخوةالحنكقبةتتألف• Palate)الىترتبطعضليليفينسيجمن

نفياأللعومالبالىفتقسمهالبلعومنحوالخلفالىوتمتدالصلبةالحنكقبةمنالخلفيةالحافة
(Nasopharynx)الفمويوالبلعوم((Oropharynx

باللهاةيعرفاألسفلالىمدلىالشكلمخروطيبتبارزالمتوسطالخطعلىالحنكشراعينتهي•
((Uvulaاألماميةبالسويقةالجانبينفيينتهيالذيو(Anterior Pillars)(الحنكيةالقوس

Posterior))الخلفيةوالسويقة(اللسانية Pillars(البلعوميةالحنكيةالقوس).

أوالجيبنععبارةهيالشكلمثلثيةمسافةالجانبينفيوالخلفيةاألماميةالسويقاتبينتوجد•
Sinus))اللوزيالمسكن Tonsillarisالحنكيةاللوزةتسكنه.

Superiorللبلعومالعلويتينالمعصرتينالعضلتينعلىاللوزتانتستند• Constrictor of
the Pharynx))والىزةاللوتحويليفيةمحفظةالمذكورةالعضلةوبينمنهماكلً بينيفصل

Internal)األنسيةالجناحيةالعضلةتقعللبلعومالعلويةالمعصرةالعضلةجانب Pterygoid
Muscle).





الحفافعضالت 

:التاليةاإلراديةًالعضالتًيدخلًفيًتركيبًالحفافً

Tensor Veliالعضلةًموترةًشراعًالحنكً▪ Palatini Muscle:

Levatorالعضلةًالرافعةًلشراعًالحنكً▪ Veli Palatini Muscle

Palatopharyngeusالعضلةًالحنكيةًالبلعوميةً▪ Muscle

Palatoglossusالعضلةًالحنكيةًاللسانيةً▪ Muscle:

:Uvular Muscleعضلةًاللهاةً▪



عضالت الحفاف

األنفيالحاجز1ً.

النفير2ً.

العضلةًالحنكيةًالبلعومية3.

اللهاة4.

اللهاةعضلة5ً.

للحفافالعضلةًالموترة6ً.

الحفافالعضلةًرافعة7ً.

القرينًاألوسط8.



Soft Palate( الحفاف)الحنك الرخو 

يعرفرباطالعلويةللبلعومالمعصرةوالعضلةالمبوقةالعضلةبينيفصل•
Pterygomandibular))الفكيالجناحيبالرباط Ligamentكطيةً يبدو
Molar))الرحويةالطيةتدعىمخاطية Foldالرحىبينتمتدوكأنهاتظهر
.السفليةالثالثةوالرحىالعلويةالثالثة

الخدطنبافيواقعةالمخاطيةالنسجمنالشكلاسفينيةكتلةأحيانا ًنشاهد•
Buccal))الدهليزيةالوسادةتسمىالرحويةالطيةوأمام Padتنشأقاعدةلها
غيالصدالجناحيباالنخفاضيعرفانخفاضفيتقعوذروةالخدباطنمن

(Pterygotemporal Depression)ارتكازمناالنخفاضهذاوينشأ
متديالذيوترهاومنالسفليللفكالمنقاريالنتوءعلىالصدغيةالعضلة
.للرأدواألنسيةماميةألاالحافةطولعلى



 Soft( الحفاف)الحنك الرخو 
Palate

الرحىًالثانيًالعلوي.1

النكفيةفتحةًقناةًالغدةً.2

العضلةًالمبوقة.3

غاللةًمخاطية.4

الجدارًالخلفيًللبلعومًالفموي.5

الثقبةًالعوراء.6

الحليماتًالكأسية.7

االنتهائيالتلمً.8

الثنيةًالحنكيةًاللسانية.9

اللوزةًالحنكية.10

الثنيةًالحنكيةًالبلعومية.11

اللهاة.12

الحفاف.13

الحنكًالصلب.14



Floor of The Mouthقاع الفم 

ألفيتوواللسانالالميالعظمبينالمتوضعةالرخوةاألنسجةمنمجموعةً منيتشكل•

Muscle)الالميتينالضرسيتينالعضلتينمن Mylohyoid)الوجهمنالممتدتين

علىانلترتكزوالخلفاالسفلوإلىالمتوسطالخطباتجاهالسفليالفكلجسماألنسي

Bone)الالميالعظم Hyoid).

Muscles)الالميتانالذقنيتانالعضلتانوتشارك• Geniohyoid)والجانبيناألمامفي

Bone)الالميالعظمإلىالسفليالفكمنوتمتدانالفم،قاعدعمفي Hyoid).



Mylohyoidالالميةًالضرسيةالعضلةً Muscle

.منحرفشبهشكللها,مزدوجةعضلة•

امتدادأنبالذكروالجدير,السفليللفكاألنسيالوجهعلىالالميالضرسيالخطمنتنشأ•
تينالعضلمنشأيكونوبالتالي,متناظرغيرواليسرىاليمنىالجهتينفيالخطهذا

.متشابهغيرالضرسيتين

لفالخإلىاألمامومنالداخلإلىالخارجومناألسفلإلىاألعلىمنالعضلةأليافتتجه•
Rapheوتريرفاءالعضلتانتشكلحيثالمتوسطالخطنحو Tendineiالوجهمنيمتد

.الالميالعظموحتىللذقنالداخلي

لىعوترتكزوالثالثالثانيالرحىمنطقةمنالعضلةلهذهالخلفيالجزءأليافتنشأ•
.لفملأرضيةبذلكُمشكلة ً،الالميالعظم







Geniohyoidالالميةًالذقنيةالعضلةً Muscle

.لالميامثلثةًالشكلًتتجهًذروتهاًنحوًالفكًالسفليًوقاعدتهاًنحوًالعظمً,ًمزدوجةعضلةً•

سفلًحيثًوتتجهًنحوًالخلفًواأل,ًالذقنيةتنشأًأليافًهذهًالعضلةًبوترًقصيرًمنًالشوكةً•
.الالميترتكزًعلىًجسمًالعظمً

.تينأرضيةًالفمًمغطاةًمنًاألمامًبغاللةًمخاطيةًوكذلكًفيًالجانبينًبينًاللسانًواللث•

:Frenumsتُسمىًاأللجمةًثنياتتشكلًالغاللةًالمخاطيةًعدةً•



Tongueاللسان 

ميعجإجراءعلىاللسانتساعدعضلةعشرةسبعمنجسمهويتألفالفم،قاعويشغلالفمجوفاللسانيمأل•

ًرفعً منبهايقومالتيالحركات مفردةضلةوعأزواجثمانيةوهيجانبية،وحركاتً وبسطً وتطويلوجرً وخفض 

.العلويةاللسانيةبالعضلةتسمىاللسانلظهرالمخاطيالغشاءتحتواقعة

:وهينفسهاللسانهيكلتشكل(داخلية)أصليةعضالتً إلىالزوجيةاللسانعضالتتقسم•

:أزواجأربعةالداخلية؛اللسانعضالت❑

Superiorالعلويةالطوالنيةاللسانيةالعضلة▪ Lingual Longitudinal Muscle

Inferiorالسفليةالطوالنيةاللسانيةالعضلة▪ Lingual Longitudinal Muscle:

Transverseاللسانيةالمستعرضةالعضلة▪ Lingual Muscle

Verticalالعموديةاللسانيةالعضلة▪ Lingual Muscle









Tongueاللسان 
:أزواجأربعةالخارجية؛اللسانعضالت•

هيكليلتشكفياألصليةالعضالتمعوتشاركالمجاورةبالبنىاللسانتربطخارجيةً عضالتً هيو•

:وهياللسان

Genio)اللسانيةالذقنيةالعضلة• Glossus Muscle).

Hyoglossus)اللسانيةالالميةالعضلة• Muscle).

Stylo)اللسانيةاإلبريةالعضلة• Muscle Glossus).

Palatoglossus)اللسانيةالحنكيةالعضلةو• Muscle).

النهاياتعلىتحتويالتي(Papillae)بالحليماتللسانالعلويالسطحمناألماميالقسميغطى•

.الذوقلحاسةالعصبية

منمتدةممخاطيةطيةالمتوسطخطهعلىيشاهدرقيقمخاطيبغشاءً فمغطىالسفلياللسانسطحأما•
Lingual)اللسانبلجامتدعىالفمقاعالىمنتصفه Frenum).





. ناصف إلى نصفين أيمن وأيسر Fibrous septumاللسان حاجز ليفي يقسم 



التعصيب والتروية الدموية للسان

Lingual)اللسانيالعصبمنحسيا ًالفموقاعللساناألماميينالثلثينيتعصب• Nerve)الفكيشعبة

Glossopharyngeal)اللسانيالبلعوميالعصبويعطىالسفلي، Nerve)منهالخلفيللثلثالحس.

Hypoglossalالكبيراللسانيتحتالعصبيشكل• Nerve))لهالحركيالعصب.

لسباتياالشريانعنالمتفرعةاللسانيةالشرايينفهياللسانترويالتيالرئيسيةالشرايينأما•

External))الظاهر Carotid Artery.



Mucous membranالغشاء المخاطي للسان  of the Tongue

Mucousللسانالمخاطيالغشاء• membran of
the Tongue:طحللسالمخاطيالغشاءتقسيميمكن

طةبواسوذلكوخلفيأماميجزئينإلىللسانالعلوي

SulcusاالنتهائيالثلميدعىVحرفشكللهثلم
terminalis.

وجودويميزهاالخلفنحوالثلمهذاذروةوتبرز•
foramenالعوراءالثقبةتسمىصغيرةوهدة

cecum

ءالجز)أماميينثلثينإلىاللسانالثلمهذايقسم•

.(البلعوميالجزء)خلفيوثلث(الفموي

لنهايةامكانعلىتدلجنينيةبقاياهيالعوراءالثقبة•

.اللسانيةالدرقيةللقناةالعلوية





Frenumsاأللجمة 

Frenulumاللسانلجيم• of Tongue:

هذهلوتص,الفمجوفقاعإلىللسانالسفليالوجهمنتمتد,المخاطيةالغاللةمنعموديةثنيةعنعبارةوهو•
.للثةاللسانيالوجهحتىاألماممنالثنية

Sublingualاللسانتحتالثنية• Plica (Fold):

نهايةوفي,هةجكلفياللسانتحتاللعابيةالغدةتشكلهالذيالمرتفعامتدادعلىاللسانلجيمجانبيإلىتتوضع•

الفكتحتاللعابيةللغدةالمفرغةقنيةاألفوهاتاللسانلجامجانبيوعلىاألماممنالثنيتينهاتين

((Submandibular Salivary Glandوارتونقناةبوساطةالفمويةالحفرةالىاللعابيمفرزهاتفرغالتي

((Wharton's duct،اللسانيةتحتالغددوكذلك(Sublingual Glands)منعددً بوساطةمفرزاتهاتفرغ

Ducts))ريفينوسقنياتتدعىالمفرغةالقنيات of Rivinusبارتوالينقناةتُسمىواحدةقناةعبرأو

Bartoline duct.فيحدتتوقدالمخاطيةمنقنزعةأيضا ًمشكلةاللسانيةتحتالطيةقمةعلىتنفتحوالتي

.واحدةفوهةعبرمعهاوتنفتحوارتونقناةمعاألحيانبعض

والتيضاما ًونسيجا ًشحميا ًنسيجا ًتحويناميةمخاطيةتحتطبقةبوجودالفمقاعفيالمخاطيةالغاللةتتميز•
الخلويةاألحيازيُسمىماتُشكل







والتعصيب في قاع الفمالدمويةالتروية 

:الدمويةالتروية

.علويالالدرقيوالشريانالوجهيوالشرياناللسانيالشريانالفمقاعبترويةيساهم•

:الوريديالعود

.العلويالدرقيوالوريدالوجهيوالوريداللسانيبالوريدالفمقاعمنالدميعود•

:اللمفاويالعود

.الذقنيةوالعميقةالرقبيةاللمفاويةالعقدفيالفمجوفقاعمناللمفاويةاألوعيةتصب•

:الفمقاعإعصاب

(نخيالسمنفرع)الالميوالضرسياللسانيوتحتاللسانيبالعصبالفمقاعيعصب•
.الوجهيالعصبمنفروعوكذلك



Teethاألسنان

.والسفليالعلويالفكينأسناخفيتنغرسصلبة(أعضاء)مكوناتعنعبارةاألسنان•

.واللب(المالط)اإلسمنت،العاج،الميناء:التاليةاألنسجةمنالسنيتألف•

.بالنطقأيضا ًتساهموهي,األطعمةبتقطيعاألسنانوظائفتتلخص•

بهويش,األسنانلنسيجالمركزيةالكتلةويكونللسنالصلباألساسDentineالعاجيعتبر•
ولداتمخاليااستطاالتمنويتألف,صالبةوأكثرالخاليامنمجردلكنهالعظامتركيبتركيبه
.السنشكلالعاجويحدد,باللبتحيطالتيالعاج

,Cementum(اإلسمنت)المالطالجذرفيويكسوه,Enamelالميناءالتاجفيالعاجيغطي•
.السنعنقفيبالمالطالميناءتتصل

Enamelالميناءقشريدعىالكلسمنخالً رقيقغشاءالسليمةاألسنانميناءيكسو•
Cuticle.

:التاليةاألجزاءمنالسنيتألف•





Crown of Toothتاجًالسنً❑

:يحويًتاجًالسنًالوجوهًالتالية.ًوهوًالجزءًالضخمًمنًالسنًالذيًيبرزًفوقًاللثة•

Occlusalوجهًإطباقيً• Surfaceً:ويشاهدًفيً,ًوهوًيقابلًاألسنانًفيًالفكًاآلخر
ً القواطعًواألنيابً قاطعا منًالوجهIncisive Marginًحداً  .اإلطباقيبدالً 

وقدًيسمىًفيًاألسنانً,ًوهوًيجاورًدهليزًالفم:Vestibular Surfaceًالدهليزيالوجهً•
.الشدقياألماميةًالوجهًالشفويًوفيًاألسنانًالخلفيةًالوجهً

.يتجهًنحوًاللسانًفيًجوفًالفم:Lingual Surfaceًالوجهًاللسانيً•

:يتجهًكلًمنهماًنحوًالسنًالمجاور,ًوهوًمزدوج:Contact Surfaceًالوجهًالمالمسً•

.أنسيًيتجهًنحوًمنتصفًالقوسًالسنيةوجهً✓

.السابقوحشيًيوجدًفيًالجهةًالمقابلةًللوجهًسطحً✓

Neck of Toothالسنًعنقً❑

.يحيطًبالعنقًالغاللةًالمخاطيةًللثة,ًجزءًضيقًمنًالسنًيليًالتاج•



Root of Toothجذرًالسنً❑

Apexنسالجذرقمةتدعىبقمةالجذروينتهي,الفكيالسنخضمنيستقر• of Root of
Tooth,3–1األسنانفيالجذورعدديتراوح.

Toothالسنجوفالسنداخليوجد• Cavity,(اللبيةالحجرة)التاججوفمنويتألف،
Rootالسنجذربقناةبالجذرويتمادى Canalالسنجذرقمةفيثقبةبالقناةهذهوتنتهي.

يمألالذيالسنلبإلىالجذربقناةيمتدانوعصبشريانالسنإلىالثقبةهذهعبريمر•
.لمفيةوأوعيةموافقوريدالثقبةمنويخرج,الجوف

عددهايصلسنة2.5–1عمروفي,أشهر7–5عمرفياألطفاللدىاألولىاألسنانتظهر•
Dentis(المؤقتةاألسنان)الرواضعوتدعىالعشرين Deciduli(Primary teeth).

الدائمةاألسنانمكانهاويظهر,سنوات7–5عمرفياألطفاللدىاألسنانهذهسقوطيبدأ•
Dentis Permanentsأكثريكونوقدسنا 32ًاإلنسانلدىوعددها.

.واألبعادوالشكلبالحجماألسنانتختلف•

.والطواحنوالضواحكواألنيابالقواطعوهيأشكالأربعةلألسنان•







أنواع األسنان ووظيفتها

,حقهاوسبجرشهاالضواحكوتقوم,بتمزيقهاتقومواألنياب,األطعمةبتقطيعالقواطعتقوم•
.بطحنهاالطواحنوتقوم

لعلوياالفكفيعلويةسنيةقوسا ًفككلفي(التيجان)األسنانمنالبارزةاألجزاءتشكل•
Superior Dental Arch,ً السفليالفكفيسفليةسنيةوقوساInferior Dental Arch.

كونيوبذلك,(أرحاء)طواحنوستةضواحكوأربعةونابينقواطعأربعةالفكينمنكليحوي•
.الفمزاويتيفيوالضواحكواألنياباألمامفيالقواطعتتوضع,سنا 16ًفككلفياألسنانعدد

أنيمكنلذلك,(أرحاء)طواحنوثالثةوضاحكتانواحدونابقاطعتان:فكنصفكلفييوجد•

يبينحيث(2.3.1.1.2.3)التاليةالعدديةالسلسلةسفليأوعلويفكنصفكلعننكتب

بهذهاألسنانكتابةوتدعى,الناصفالمستوىمنبدءا ًالواحدالشكلذاتاألسنانعددرقمكل
.السنيةبالصيغةةيالعددالسلسلة





الصيغة السنية
Dental Formula

:تبدوًالصيغةًالسنيةًلإلنسانًالبالغًعلىًالنحوًالتالي•

1 2 3 4 5 6 7 8 12345678

1 2 3 4 5 6 7 8 12345678

يًأسنانًوإلىًاألسفلًمنًالخطًاألفق,ًاألعدادًفوقًالخطًاألفقيًفيًهذهًالصيغةًأسنانًالفكًالعلويتمثلً•
.ويقسمًالخطًالعموديًالصيغةًإلىًأسنانًفيًالنصفينًاأليمنًواأليسر,ًالفكًالسفلي

منًثالثة,ًاألرحاءالًتوجدًفيًالرواضعًالضواحكًوإنماًتوجدًفقطً• .ًوعددهاًاثنانًبدالً 

علىًالصيغةًالسنيةًالتامةًللرواضعوتكونًيوجدًفيًكلًنصفًفكًقاطعتانًونابًواحدًوطاحنانًإذنً•
:النحوًالتالي







األسنان
:Incisorsالقواطع•

اطعالقوفيمنهاأعرضالعلويةالقواطعفيالتيجانأنغير,وقاطعةضيقةحافتهبأنالقواطعتاجيتميز•
.السفليةالقواطعفيالجانبينمنومضغوطةالشكلومخروطيةأحاديةفهيالقواطعجذورأما.السفلية

.الرباعيةأووحشيةوقاطعةالثنيةأوأنسيةقاطعةفكنصفكلفييوجد•

Canineاألنياب• Teeth:

أنويالحظ,الجانبينمنمضغوطوهووطويلأحاديالنابوجذر,حادةقمةذومخروطيتاجالنابفييوجد•
.نهائيا ًالجذريكونوقد,العلويالنابفيمنهأقصرالسفليالنابفيالجذر

:Premolarsالضواحك•

منأقلالضواحكفيالتاجارتفاعأنيالحظ.دائريا ًأوبيضويا ًشكال ًفيهااإلطباقيوللوجه,األنيابخلفتتوضع•

زيةدهليإحداهماالشكلمخروطيتاماضغتانحديبتاناإلطباقيالعلويوجههعلىويبرز.األنيابفيارتفاعه

يومخروطأحاديالضواحكفيالجذر.الضواحكفي(الماضغ)اإلطباقيللوجهمميزشكلوهذا,لسانيةوأخرى

.قمتهفيمتشعبا ًالحاالتمن%50فييكونقدالعلوياألولالضاحكجذرأنغير,الشكل





األسنان
:Molars(األرحاء)الطواحن•

لثالثاالطاحنهوأصغرهاأنإذالخلفنحوباالتجاهالطواحنحجميتناقص.الضواحكخلفتتوضع•
Dentisالعقلضرسويدعىمتأخروقتفييظهروهو Serotinus,نهائيا ًالسنهذايوجدالوقد.

منالعددهذاويؤمن.حديبات5–3الماضغالوجهعلىويشاهد,مكعبشكللهالطواحنفيالتاج•

فييساعدمماالفكينإطباقعندالتماسنقاطمنكبيرا ًعددا ًاألرحاءفيالماضغةالوجوهعلىالحديبات
.األطعمةطحن

رجذوثالثةالعلويالفكطواحنفيويوجد,وخلفيأماميجذرينالسفليالفكلطواحنأنيالحظ•
.وشدقيانلساني

جذورمننموا ًأقلجذورهاأنغير,البنيةنفسولهاالدائمةاألسنانمنبمرتينأصغرالرواضع•
.الدائمةاألسنان

تغذيةب(التسنين)األثغارويرتبط,العمرمنمعينةمراحلفي(المؤقتةاألسنان)الرواضعأثغاريبدأ•

.أخرىوبظروفالطفل



اية وينتهي في بد, يبدأ ظهور الرواضع في منتصف العام األول من عمر الطفل
.سنوات يعتمد على الرواضع في المضغ7–6–3وفي مرحلة . العام الثالث

الفكالسن

تاريخًظهورًاألسنان

(السنة)األسنان الدائمة (الشهر)الرواضع 

الثنية
8–87–7العلوي

7–76–6السفلي

الرباعية
9–98–8العلوي

8–87–7السفلي

الناب
12–2011–18العلوي

10–189–16السفلي

الضاحكًاألول
11–10-العلوي

12–10-السفلي

الضاحكًالثاني
12–10-العلوي

12–11-السفلي

(الرحى)الطاحنًاألولً
7–156-14العلوي

7–136-12السفلي

الطاحنًالثاني
13–2412-23العلوي

13–2211-20السفلي

الطاحنًالثالث
21–17-العلوي

26-12-السفلي







األسنان

عالرواضجذوربينتتوضعوهي,طويلةبقترةظهورهاقبلالدائمةاألسنانتتشكل•

.الدائمالسنظهورقبلالمؤقتالسنويسقط

ويظهر,سنة15–13بعمروينتهيسنوات7–6منالدائمةاألسنانظهوريبدأ•

.العمرمن26–12السنواتخالل(الثالثالطاحن)العقلضرس

الطاحنالسفلية،الثنياتيليهثم,السفلياألولالطاحنالدائمةاألسنانمنيظهرماأول•

ألولىاالضواحكالحقا ًويظهر,(الوحشيةالقاطعة)الرباعياتثم,العلويالفكفياألول

.الثانيةالطواحنوأخيرا ًالثانيةوالضواحكاألنيابثم

.يرةقصبفترةالذكورلدىظهورهاقبلاإلناثلدىيبدأاألسنانظهورأنبالذكرالجدير•







The end


