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ل ذو هناًخني ميخد بطورة افلِة يف خذر امركبة فوق كوس امضوع الاول. غظم امرتكوة: - اولً   ُو غظم ظًو

ة و ادلائًرة و احملدبة بلبضة غظم املص  .1 مكواُن املفطل امليص امرتكوي اذلي هناًخَ الاوس َة: ٍرثبط يف هناًخَ الاوس َة املًو

 حيخوي بداخهل ػىل كرص ؾرضويف من هوع مَفي ابَظ.

مؼظم امكذف مكواًن املفطل الاخريم  هناًخَ اموحش َة: مسعحة هبا وخَ مفطًل برثبط ابملسم الاويس نويخؤء الاخريم .2

 امرتكوي اذ ًؼمل غظم امرتكوة مكس يد نويخؤء الاخريم وزبذَ يف موضؼَ.

 رثباط ٍكون حولة غظمَة ؿري اكمةل ًخؼوق هبا امعرف امؼووي من لك هجة وجسمى ُذٍ احلولة حبزام امعرف هبذا الا

 امؼووي اذ ٍكون غظم امرتكوة اجلزء الامايم و امسعحي من ُذٍ احلولة.

  امؼضًل اذلي ان كسٌلً من وزن اذلراع ٌسدٌد ػىل غظم امرتكوة وًيلهل اىل امَِلك احملوري وبذزل ًلول كسٌلُ من اجلِد

 ًبذل حلركة اذلراع.

  م امؼظم احنياءٍن:سجل 

 .ملؼر مالمام ٍكون يف زوثَ اموحيش 

 .ملؼر نوخوف يف امثوثني الاوس َني 

 ؟س/ ُذٍن الاحنياءٍن ذو امخواء كوَل

 ج/ حىت ًياسب امفسحة املوحودة بني امكذف وامطدر.

 ًلسم حسم امؼظم اىل زالث اكسام مـرض اموضف:

 ذو سعحني )ػووي وسفًل( ًخطل بَ امرابط امـرايب امرتكوي هل حافذني امامِة وخوفِة.امثور اموحيش:  .1

امثور اموسعي : اسعواين، ًوخد يف سعحَ امسفًل اخدود ابجتاٍ احملور امعويل نوؼظم ٌسمى ابلخدود حتت امرتكوي  .2

 ثوخد فَِ فذحة امرشاين املـذي.

 امثور الاويس: هل زالث سعوح. .3

ذا الاخذالف اكرث وضوحًا يف هناًخَ اموحش َة يف مٌعلة  كعٍر كعر امرتكوة: الامايم اخلوفي اكرب من كعٍر امؼووي امسفًل، ُو

 الارثباط الاخريم امرتكوي.

ا امؼووي امسفًل اكرب غيد حرابعِا مع املبضة مؼظم املص.  اههناًة الاوس َة:كعُر

 ؟س/ ان حراكت غظم امرتكوة ذات مدى ضَق وسبِاً 

امكذف ومن اجلِة الاوس َة بؼظم املص، ومن الاسفل مربوط مبخاهة برابط كطري وكوي  من اجلِة اموحش َة بؼظمج/ لهَ مرثبط 

 ابمضوع الاول.

 غظام امعرف امؼووي :
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مالحظة: ًفلد غظم امرتكوة وظَفذَ غيد امكرس كوهَ اجلزء الامايم حلزام امعرف امؼووي)حزام امكذف( فُسلط امليكب مالمام 

 امعرف امؼووي.وندلاخل مع ػدم الاس خعاػة ػىل رفع 

 غظم امكذف: -اثهَاً 

 ٍكون املسم اخلوفي من حزام امعرف امؼووي. .1

موضؼَ ُذا ( وابمخحدًد ػىل امسعح اخلوفي اموحيش نولفص امطدري واذلي ًثبت يف 2،2ًلع بني امضوع ) .2

 ابمؼضالت.

ص امطدري اخلوفي لٍمتفطل مع الاضالع ذلا فِو غظم مذحرك ،ًخحرك مع  امؼضالت املرثبعة بَ فوق خدار املف .3

وػىل ظبلة من امًس َج امضام امفضفاض حبركة اىزلكِة مالمام، كوَاًل  اىل اخلوف ومالػىل، اذ ثؼد حراكثَ ممكةل 

 حلراكت امعرف امؼووي بطورة ػامة.

 (2،مثور امشلك، كاػدثَ اىل الاػىل)غيد مس خوى امضوع ق هطف شفاف يف مؼظم اكسامَ،زويجركِغظم مسعح  .4

 (.2امضوع      غيد مس خوى )ومقخَ مالسفل

 

 زوااي وسعحان: 3نوؼظم زالث حواف و

 ة امؼوَا الاوس َة  :احلافة الاوس َة ) جسمى ابحلافة امفلًرة( لهنا ثلع ملابل امؼمود امفلري، ثبدأ  من امزاًو

ة امسفىل او مقة امؼظم ملابل امضوع امسابع.  وثيحدر مالسفل مبخؼدة غن امفلرات امطدًرة حنو امزاًو

 ة امسفىل )املمة( وثطؼد اىل الاػىل ونوجِة اموحش َة وبطورة شاكومَة احلافة اموحش َة : ثبدأ  من امزاًو

ة  ذٍ احلافة امسمَكة حكون حرسًا مخلوي املسم احملطور ما بني امزاًو ثلًربًا مخًهتيي ابمزاواي امؼوَا اموحش َة ُو

 امسفىل واحلفرة احللاهَة.

 :ة امؼوَا اموحش َة ف كوَل امـور حضل بَضوي امشلك مسَكة ومذ امزاًو جِة مالمام ونوجِة اموحش َة هبا جتًو

ٌسمى ابجلوف احللاين ٍرثبط بَ امراس امكبري مؼظم امؼضد مكواًن مفطل امليكب اذ حيخوي ُذا امراس ػىل 

 ركبة ؿري واحضة.

ة حؼوت  بسبب حضاةل اجلوف احللاين وكرب رأ س غظم امؼضد مع ػدم وحود حمفظة او اربعة كًو

 من مفطل امليكب ميخاز حبًرة احلركة جبمَع اجلِات.

  ة امؼوَا اموحش َة ًًشأ  بروز بخجَ حنو الاػىل و مالمام و نوياحِة اموحش َة ٌسمى من املسم امؼووي نوزاًو

و اكلضبع املؤرش.  ابميخؤ امـرايب ُو

 ي ًخحمل املسم الاكرب ًؼد امرابط امـرايب امرتكوي ُو الارثباط امرئُيس بني غظمي امكذف و امرتكوة واذل

 يف هلل اموزن من غظم امكذف اىل غظم امرتكوة اكرث من املفطل الاخريم امرتكوي.

  ة والاخرى ابحلدبة امسفوَة ًوخطق ثوخد حدبة اػىل اجلوف احللاين واسفهل جسمى الاوىل ابحلدبة امؼوًو

ل نوؼضةل امؼضدًة ذات امرأ سني ابحلدبة امؼوَا اما امرأ س ام ل نوؼضةل ذات امرؤوس امثالزة امرأ س امعًو عًو

ذان امرأ سان ًلومان بخثبَت رأ س غظم امؼضد ابجلوف احللاين.  فِوخطق ابحلدبة امسفىل ُو
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 :ة امؼوَا الاوس َة ويف هناٍهتا اموحش َة ثوخد زومة  احلافة امؼوَا ثبدأ  من خذر اميخؤ امـرايب وثًهتيي ابمزاًو

 جسمى ابمثومة فوق امكذفِة.

 

 نوؼظم سعحان:

 امايم : ملؼر ملابل الاضالع ٌسمى ابمسعح امضوؼي. .1

 خوفي : فميخاز بوحود امشوك. .2

ُو غبارة غن بروز غظمي ػىل شلك حرس مكواًن ما ٌش بَ امرف ميخد بطورة مائةل كاظؼًا امربع امؼووي :امشوك            

زداد ارثفاػَ وبروٍز نوخوف لكٌل  نوسعح اخلوفي ًبدأ  غيد احلافة الاوس َة غيد هلعة اثطال امثور امؼووي مع امثور اموسعي ٍو

 اكرتبيا من اجلِة اموحش َة وٍكون شلكَ مثور هل زالث حواف.

 احلافة الامامِة: ثوخحم ابمسعح اخلوفي نوربع امؼووي نوكذف. .1

احلافة اخلوفِة: حكون حرة وابرزة يف كسمِا اموحيش ػىل شلك رف ذو شفذني شفة ػوَا واخرى سفىل وثًهتيي ُذٍ  .2

 فة بربوز مدسع ٌسمى ابميخؤ الاخريم واذلي ًلع فوق وخوف اجلوف احللاين.احلا

احلافة اموحش َة: ضـرية ومٌحيَة حكون احلافة الاوس َة نوثومة امشوكَة احللاهَة وثلع ُذٍ امثومة خوف ركبة غظم  .3

 امكذف.

 

  ًلسم  امشوك امسعح اخلوفي مؼظم امكذف اىل حفرثني الاوىل جسمى احلفرة فوق امشوكَة والاخرى احلفرة

 حتت امشوكَة مٌفطالت غن بؼضِا و لثخطالن الا غن ظًرق امثومة امشوكَة احللاهَة.

 :احللاين.ًًشأ  من اههناًة اموحش َة نوحافة اخلوفِة نوشوك وًلع فوق وخوف اجلوف  مًشأ  امربوز الاخريم 

 :ة امؼوَا اموحش َة اي اػىل اجلوف احللاين فِلع امام  مًشأ  اميخوء امـرايب ًًشأ  من املسم امؼووي نوزاًو

 واسفل اميخؤ الاخريم.

 :ابميخؤ امـرايب من الامام وابميخؤ الاخريم من اخلوف  وهبذا امشلك ٍكون اجلوف احللاين مذوج من الاػىل

ذان امربوزان مع الاربعة متيع   من ان ٍزاح رأ س امؼضد اىل الاػىل.ُو

 

 ُو اظول غظام امعرف امؼووي هل هناًخان ػوَا و سفىل وحسم كوي. :غظم امؼضد

 :اههناًة امؼوَا وثخأ مف من 

ثلًربًا، الاجتاٍ ابمًس بة جلسم امؼظم اىل الاػىل ونوجِة الاوس َة وكوَاًل نوخوف ٍمتفطل ُو غبارة غن هطف كرة  امرأ س: .1

خطل امرأ س بركبة واحضة من الامام جسمى ابمركبة امدرشحيَة.ابجلوف احللاين م  ؼظم امكذف مكواًن مفطل امليكب ًو

ٌل بروزان غظمَان ثوخطق هبٌل غضالت هممة من غضالت امعرف امؼووي، فاحلدبة امكبرية  احلدبخان امكبرية وامطـرية: .2 ُو

 امطـرية فذلع يف اجلِة الامامِة الاوس َة نوهناًة امؼوَا.ثلع اػىل اجلِة اموحش َة نوهناًة امؼوَا نوؼظم ، اما احلدبة 
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و اخدود شاكويل واحض ًلع بني احلدبخني امكبرية وامطـرية ػىل املسم الامايم نوهناًة امؼوَا. اخدود ذات امرأ سني: .3  ُو

دسع فِطبح مسعحًا يف كسمَ امسفًل بوحود حافذني احدٌُل  اجلسم: .4 فِو اظول احزاء امؼظم اسعواين يف كسمَ امؼووي ًو

اوس َة وامثاهَة وحش َة جسمى ابحلرف فوق انولمة، ثًهتيي لك حافة يف كسمِا الاسفل بربوز غظمي يف لك هجة من مفطل 

 وىل اكرب من امثاهَة.املرفق ٌسمى ابنولمة الاوس َة وانولمة اموحش َة ،اذ حكون الا

  مسعحة ومتخاز بوحود اسعح اهمتفطل املوساء مكوهة زالث بروزات الزيان الاوس َان ٍكوانن امبكرة ػىل  :امسفىلاههناًة

ة مؼظم امزهد يف امثين  املسم الامايم واخلوفي واميت حكون مع اههناًة امؼوَا مؼظم امزهد مفطل مؼوق،ثدور حومِا امثومة امبكًر

 غيد مفطل املرفق. وامبسط

سمى  اما امربوز امؼظمي اموحيش فِواكرب امربوزات امثالث وٍمتفطل مؼَ امسعح املدور مرأ س غظم امكؼربة املريص امشلك ٌو

بًا وحمدب و دائري امشلك ثلًر  ( درخة.181ولميخد اىل املسم اخلوفي اكمبكرة لن مفطل املرفق لميخد اىل اكرثمن ) ابمروٌس ُو

امبكرة مبارشة اخنسافان احدٌُل مالمام والاخر نوخوف ، فالخنساف الامايم ٌسمى ابحلفرة امخاحِة ًدخل فَِ امربوز ًوخد فوق 

امخايج مؼظم امزهد غيد زين امساػد ػىل امؼضد، اما الاخنساف اخلوفي فُسمى ابحلفرة املرفلِة ويه اكرب وامعق من احلفرة امخاحِة 

 امزهد غيد بسط امساػد ػىل امؼضد.ًدخل فهيا اميخؤ املرفلي مؼظم 

 كٌل ًوخد اخنساف امايم اخر فوق امروٌس مبارشة ًدغى ابحلفرة امكؼرًبة ًدخل فهيا رأ س امكؼربة غيد زين املرفق.

 

 

 

 غظٌل امساػد:

فطل غظٌل امساػد من امزهد وامكؼربة انرلان ٍمتفطالن مع امبكرة وامروٌس يف غظم امؼضد مَكوان مفطل املرفق )م ًخكون

مداري( وان اههناًة امسفىل مؼظم امكؼربة املدسؼة حمتفطل مع امطف الاول مؼظام امرسؽ مكوهة مفطل امرسؽ وٍمتفطل الًكمن 

 امؼظٌلن مع بؼضٌِل من الاػىل ومن الاسفل.

 غظم امكؼربة: .1

 ُو امؼظم اموحيش من غظمي امساػد ،ظويل ، ًخكون من :
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 :املسم امؼووي من امؼظم ،مدور اموس وػىل شلك كرص بَ اخنساف ػووي نومتفطل مع روٌس امؼضد وٍكون  ُو امرأ س

امسعح املفطًل غًرضًا يف اجلِة الاوس َة نومتفطل مع امثومة امكؼرًبة مؼظم امزهد، وٍمتكن امرأ س من ادلوران حول حمور ظويل 

 حول امثومة امكؼربة مؼظم امزهد.

 :واحضة ػىل شلك خترص اسفل امرأ س ما بني امرأ س من الاػىل و احلدبة امكؼرًبة من الاسفل واميت يه غبارة غن  امركبة

 اغخالء غظمي يف املسم الامايم الاويس جلسم امؼظم.

 : دسع يف كسمَ امسفًل حبافة مدورة وحش َة واخرى حادة  اجلسم و اظول احزاء امؼظم ًو ميخد من امركبة حنو الاسفل ُو

 َة ابجتاٍ امفسحة بني امؼظمني.اوس  

 :يه اكرب احزاء امؼظم واغرضِا ثدسعح من الامام نوخوف ، متخاز بوحود بروز يف هجهتا اموحش َة ٌسمى  اههناًة امسفىل

و اوظأ  من اميخوء الابري مؼظم امزهد حبوايل  اما يف هجهتا الاوس َة فذحمل زومة مفطوَة ملؼرة  مس. 1.25ابميخوء الابري ُو

ئني خبط ؿري اتم ل مع رأ س غظم امزهد جسمى ابمثومة امزهدًة. حيمل امسعح امسفًل نوهناًة امسفىل وحهيًا ملسومًا اىل حز نومتفط

اموضوح ،حزء اويس مربع امشلك واخر وحيش مثور امشلك ،انرلان ٍمتفطالن مع امؼظمني اموحش َني نوطف الاول من غظام 

ٌل امزوريق وامِاليل.  امرسؽ ُو

 ُو امؼظم الاويس من غظام امساػد وًخكون من : :غظم امزهد .2

 :متخاز بوحود ثلؼر كبري ذو سعح مفطًل ٌسمى ابمثومة امبكًرة ًدور حول بكرة امؼضد يف امثين وامبسط غيد  اههناًة امؼوَا

ػىل شلك هخوء ابرز ػىل شلك ؾعاء او مظةل ٌسمى ابميخوء املرفلي،                                 املرفق ،ثخأ مف ُذٍ امثومة امبكًرة من حزئني: 

كٌل حتوي اههناًة امؼوَا يف اجلِة ػىل شلك هخوء ادق ًربز مالمام مبا ٌش بَ امليلار ٌسمى ابميخوء امخايج.                           

 ظم امكؼربة.اموحش َة زومة جسمى ابمثومة امكؼرًبة نومتفطل مع رأ س غ

 :دًا غن غظم امكؼربة يف كسمَ اموسعي ومن مث ًؼود مَلرتب مٌَ اثهًَا يف كسمَ ادق من حسم امكؼربة ًيحين مبخؼ  اجلسم

و ضـري مدور ٍرثبط ابمثومة امزهدًة مؼظم امكؼربة. ذلا فأ ن رأ س غظم امزهد ًلع يف الاسفل بُامن  الاسفل واذلي ٌسمى ابمرأ س ُو

و اػىل يف مس خواٍ من اميخوء الابري ة اىل الاػىل ًلع رأ س غظم امكؼرب  ،كٌل ًربزمن اجلِة الاوس َة مرأ س غظم امزهد هخوء ابري ُو

 نوكؼربة.

ًخكون مفطل امرسؽ من اههناًة امسفىل من غظم امكؼربة واملعؼة امـرضوفِة امفاضةل مؼظم امزهد غن امطف امؼووي  مالحظة:

ن مفطل امرسؽ.  مؼظم امرسؽ ، وغظٌل امرسؽ )امزوريق وامِاليل( فلط، ذلا ل ٌشرتك غظم امزهد يف حكٍو

 غظام امرسؽ:

 جزء علوي

 جزء سفلي
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َني لك ضف مذكون من اربؼة غظام ، خط اهمتفطل ما بني امطفني مُس ثخأ مف غظام امرسؽ من مثاهَة غظام ثًذظم بطفني مٌحي 

 خبط مس خلمي بل مٌحين بخلؼر حنو الاسفل ، اضـر ُذٍ امؼظام ًلع يف اجلِة الاوس َة.                    

الابؼاد نورسؽ، كٌل يف ان املدى احلريك مِذٍ امؼظام كوَل، الا ان ٍلوع ُذٍ احلراكت ًًذج غهنا حراكت امثين وامبسط وامخلًرب و

 حترك امفلرات.

ُو غبارة غن سعح حمدب اىل الاػىل اموس واذلي ٍمتفطل مع هناًة غظم امكؼربة واملرص املثور انوَفي  امطف الاول: 

 :امـرضويف اذ ٍكون حٍرهبا من اجلِة اموحش َة مالوس َة

 امؼظم امِاليل     -2امؼظم امزوريق.   -1

 امحليص)مسسٌليئ(امؼظم  -4امؼظم املثويث    -3

وؿري مٌخظم ٍمتفطل مع الاس ياع وحرثُهبا من اجلِة اموحش َة مالوس َة: ثاين:امطف ام   ُو

 امؼظم املربع امليحرف )سعحَ امسفًل ٍمتفطل مع كاػدة غظم امس يع الاول(. -1

 امؼظم ش بَ امليحرف )سعحَ امسفًل ٍمتفطل مع كاػدة غظم امس يع امثاين(. -2

واكربامؼظم امكبري)امرأ يس(  -3   غظام امرسؽ )سعحَ امسفًل ٍمتفطل مع كاػدة غظم امس يع امثامر(.ُو

 امؼظم امالكيب ًخطف ُذا امؼظم بوحود امالكب وٍمتفطل سعحَ امسفًل بلاػديت غظم امس يع امرابع و اخلامس. -4

 غظام الاس ياع وامسالمِات:

ةل حكون ان غظام امَد ثخكون من مخس غظام س يؼَة واربؼة غرش سالمِة. امؼظام امس يؼَة   يه غظام ظًو

َُلك امَد، اذ ثخجمع كواػدُا وحمتفطل مع امطف امثاين من غظام امرسؽ وثخفرق يف هناٍهتا الامامِة، اما 

 امسالمِات فولك اضبع زالث سالمِات ما ػدا الاضبع الاول فهل سالمِخني.

 :امهَة امس يع الاول

ملؼر حمدب ػىل  ػىل كاػدثَ ًلابهل سعح اكرصالاس ياع وٍمتفطل مبفطل رسيج وبسعح حمدب ملؼر مبا اهَ

امؼظم املربع امليحرف مما ًيجم غن ذزل جمال كبري نوحركة اميت ٍمتزي هبا الاضبع امكبري يف امَد فضاًل غن وكوػَ يف 

ذٍ اخلاضَة جسِل معوَة ثلًرب الاهبام اىل بلِة الاضابع الاربؼة.  مس خوى امايم ابمًس بة مبلِة الاس ياع، ُو

 

 

 



7 
 

 

 

 


