
الضرس الم عن تعبير موضوع مقدمة
لكي ألسنان طبيب إلى أ ًر فو يهًع لذلك عليها ألصبً من ألنسان يتمكن ل ألتي أالم أعظم من ألضًس ألم إنن
شيء أي فعل أو ألتفكيً معه يستطيع فل ألنسان ًأس على يضًب ألضًس ألم أنن وخاصة المه، له يدأوي
نظافة على يحافظ وأن وفهم علم من أوتيه ما بكل أللم ها تجنب محاولة من ألنسان على بدن ل لذلك اخً،

منها. شيء أي خلع أو ألسنان طبيب لزياًة يضطً ل حتى جاهدرأ أسنانه

الرابع للصف الضرس الم عن تعبير
وألمتوسطة ألخفيفة بين ما تصنف ألتي أالم من مجموعة إلى مماته وحتى ولدته منذ ألنسان يتعًض

ألشديدة أالم من يعده أن إل له ييمكن ل فإننه ألسنان للم ألحقيقي ألمعنى جًب ن ومم جدرأ، وألشديدة وألشديدة
مع ألنسان يقف أن ألسنان ألم معالجة محاولة حين بدن ول فيه، يًغب نشاط أي مزأولة من ألنسان تمنع ألتي

أللم. هذأ إلى أدت ألتي ألسباب

الضرس وجع أسباب

ألمقام: هذأ في بيانها من بدن ل عديدة أسباب هي وإنما وأحد سبب في تحصً أن ييمكن ل ألضًس ألم أسباب إنن

ويعًضها ألسنان في ألموجودة ألعصبية ألنهايات عن يكشف لننه ألضًس للم ًئيسرا سببرا ألسنان تسوس يعد
ألتسوس. ذلك بإزألة إل ييحل لن ألذي باللم ألشعوً وبالتالي ألجًأثيم لهجوم

ألسن وجود تدعم ألتي للعظام تلفرا يسبب قد وبالتالي ألنسان للثة مضعفرا ألسنين مً على ألتسوس تًأكم يعد
ألضًأس. في ألم إلى مباشً بشكل يؤدي وهذأ

ما وغالبرا جانبه إلى أو ألضًس فوق ألفم في ألسنان ييوأجه قدً ما أسوأ من ألخًأج أنن ألطبية ألمصاً تذكً
زياًة طًيق عن إل ألتسوس ذلك محاًبة على ألقدًة فقدأن وبالتالي ألعصب إلى ألتسوس بوصول أ ًر إنذأ يكون

ألطبيب.

وتهيج أللب أنكشاف وبالتالي ألضًس كسً مباشً بشكل ييسبب ألسنان على أو ألضًس على ألوقوع إنن
ألشديد. باللم ألشعوً ثم ومن حوله ألعصاب

الضرس ألم وصف
دأخل من ألنسان عقل لتسحب تمتد يدرأ وكأنما حباته في ألنسان توأجه قد ألتي أالم أقسى من ألضًس ألم إنن
ألل حالة إلى ألوعي حالة من ألنسان يأخذ ألضًس ألم إنن ويسًى، يمنة تأخذه عاتية ًياح في وتزجه جمجمته

ألم شدة وتختلف بذأته، ألتحكم على ألقدًة فقد وكأننه يصنعه أ يقوله ما يدًي ل متخبط وكأننه فييصبح وعي
مع يزيد أللم ذلك أنن فيها ألمسلم ألموً ومن أللم، ذلك جًأء ألنسان إليها وصل ألتي ألحالة حسب ألضًس
تناول نتيجة يخف أن ألسنان للم ييمكن ل وغالبرا وألشًأب، ألطعام تناول أثناء في كذلك ويزيد ألوقت مًوً

ذلك. نحو أو ألمسكنات

أسناني على أحافظ كيف
ألسنان طبيب زياًة إلى يضطً ل حتى كثيًة بخطوأت يقوم أن ألنسان من تتطلب ألسنان على ألمحافظة إنن
بـ: تتمثل ألنسان على ألمحافظة وخطوأت ألخلع، ثم ومن ألشديد ألتسوس نتيجة أضًأسه أحد فقدأن وبالتالي

لذلك ويكفي مًة، كل في دقائق خمس عن تقل ل ولمدة منتظمة بطًيقة وألمعجون ألسنان فًشاة أستعمال
ألمساء. في ومًة ألصباح في مًة أليوم في مًتين



فًشاة تتمكن لم ألتي ألطعام بقايا من ألتخلص إلى بالضًوًة يؤدي وهذأ ألسنان وخيط ألفم غسول أستعمال
منها. ألحدن من ألسنان

أكبً بشكل عًضة تيصبح وبالتالي أللثة تخًيش أو ألمينا نحت إلى تؤدي ل ناعمة أسنان فًشاة أستعمال
عيقباها. تيحمد ل ألتي ألموً من ونحوه لللتهابات

على تحوي ألتي ألطعمة تلك مثل ألمينا تآكل إلى بالضًوًة تؤدي ألتي ألصحية غيً ألطعمة عن ألبتعاد
ألضاًة. ألطعمة من نحوها أو ألغازية ألمياه أو ألسكًيات

أو ألبكتيًيا من ألفًشاة تلك خلو يضمن حتى أشهً ثلثة كل مًة ألقل على منتظم بشكل ألسنان فًشاة تغييً
ألضاًة. ألجًأثيم من نحوها

السنان تنظيف عدم أضرار
خيً وقاية دًهم ييقال وكما عقباها، تيحمد ل مخاطً إلى بالضًوًة يؤدي منتظم بشكل ألسنان تنظيف عدم إن

ألسنان: تنظيف عدم أضًأً ومن علج، قنطاً من

ألمينا. وتآكل ألسنان تكسً إلى مباشً بشكل ألتسوس يؤدي وبالتالي ألسنان بتسوس ألصابة

ألجميل. غيً ألسنان منظً بسبب ألصدقاء أمام ألبتسام من بالخجل وألشعوً ألخاًج من ألفم منظً تشوه
ل ألتي أللتهابات من لكثيً ألمناعي ألجهاز وتعًيض ألًتياح بعدم ألدأئم وألشعوً أللثة بأمًأض ألصابة

عقباها. تيحمد

غيً ألًأئحة تلك فمه من تصدً ألذي ألشخص ذلك عن ألناس أقًب وأبتعاد ألفم من كًيهة ًأئحة خًوج
ألمحببة.

الضرس الم عن تعبير موضوع خاتمة
ألهامة، ألجزئية لهذه لبنائهم ألهالي توعية غياب بسبب أ ًر وأنتشا شيوعرا ألمًأض أكثً من ألضًس ألم يعد
ا وهبه ألذي ألجسد هذأ على ألنسان ييحافظ أن ألمانة ومن تقويم أحسن في ألنسان سبحانه ا خلق وقد

أتباعها. من بدن ل ألتي ألوسائل أحد هو ألسنان وتنظيف صوًة، وأجمل هيئة بأحسن إياه تعالى


