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 : الهيكل المحوري

والجذع. وأهم أجزائه العمود الفقري الذي يشكل محوًرا يتكون من عظام الرأس والعنق 
يدعم األجزاء األخرى للجسم. وتقع الجمجمة أعلى العمود الفقري. ويتكون العمود 
الفقري من عدد من العظام تسمى فقرات، ويوجد بينها أقراص ليفية. وتتكون الفقرات 

تا عشرة فقرة العنقية من سبعة عظام )عظام العنق(. ويوجد بخلف الصدر اثن
 .صدرية

وتتصل الضلوع بالفقرات الصدرية. وهناك عادة اثنا عشر ضلًعا في كل ناحية من 
الجسم تثبت الضلوع العليا بعظمة القص. وتحمي الضلوع القلب والرئتين، وتعمل 

 .بمثابة صندوق نفخ لعملية التنفس
        :  VERTIBRAL  COLUM ي ) العمود  الفقر  

يتكون  العمود الفقري من سلسلة من العظام الغير منتظمة تسمى الفقرات   
Vertebral   تتصل  مع بعضها بواسطة غضاريف ، تشكل مفاصل محدودة الحركة

، لكن مجموع حركات جميع هذه الفقرات هي التي تحدد حركة جذع اإلنسان النهائية 
لحركة وفي جسم كل فقرة يوجد ، وفيما بين الفقرات يوجد أقراص غضروفية لتسهيل ا

تجويف يمتد فيها الحبل الشوكي الذي يخرج منه األعصاب الشوكية مارًا في أماكن 
خاصة في جسم الفقرة .فهو عمود غير مستقيم بل له انحناءات في مناطقه المختلفة 

 ( سنتيمتر عند الرجال.07( فقرة وطوله حوالي )33، يبلغ مجموع فقراته )
  



العمود الفقري من سلسلة من الفقرات والغضاريف مرتبطة مع بعضها  يتكون و  
بأربطة قوية ومرنة  تعطي لُه الصالبة والمرونة في نفس الوقت ، ويقوم العمود 
الفقري بنقل ثقل الجسم الى األطراف السفلى عن طريق الحوض وأيضا هو صلب 

رج من الحبل ويعمل كدرع واقي للحبل الشوكي والجذور واألعصاب التي  تخ
الشوكي ويعطي الجسم شكله الطبيعي .ان التحرك بين كل فقرتين هو قليل ولكن 
مجموع التحرك ينتج عنه تغير الدرجة  في المحور الطولي للعمود  الفقري لذا ينحني 
العمود الفقري لألمام أو الخلف أو للجانب أو يدور حول محوره  الطولي بمدى جيد  

ث في مختلف أقسام العمود الفقري بنفس الدرجة ،فالثني وان هذه الحركات ألتحد
لألمام والبسط للخلف يكون مداها  واسعًا في المنطقة العنقية ويتضحان بحركة 

بين الفقرات الصدرية  كي تساعد  الرأس  بينما  أدنى  درجة الثني والبسط تحدث ما
أو للخلف يكون مداه على الحركات التنفسية لذا فأن انحناء العمود الفقري لألمام 

 ضيقًا في المنطقة الصدرية وواسعًا في مداُه في المنطقة العنقية والقطنية.
تتشابه الفقرات المتجاورة في مظهرها العام ولكنها تختلف من حيث الحجم  

.فأحجامها غير متساوية فمثأل تختلف الفقرات العنقية عن القطنية اختالفًا كبيرًا في 
 .زيادة الثقل الذي تتحملُه الفقرات  الحجم والشكل وبسبب

  مناطق العمود الفقري )عددها وانحناءاتها (
 ( فقرات ،تحدبها الى األمام .0ـ المنطقة العنقية : وعددها )1
 ( فقرة  ، وتحدبها للخلف ،12ـ المنطقة الصدرية أو الظهرية : وعددها )2
تحدبها الى األمام وعند ( فقرات كبيرة الحجم  و 5ـالمنطقة القطنية : وعددها )3

 النساء أكثر وضوحًا.
(  فقرات وتحدبها الى الخلف )ملتحمة مع 5ـ المنطقة  العجزية : وعددها )4

 بعضها(.
 ( فقرات  وتحدبها الى الخلف .4المنطقة العصعصية : وعددها ) ـ5
 



 
 شكل ) ( يمثل العمود الفقري

 القفص الصدري 
األضالع التي تشبه القفص، والغرض منها  يتكون القفص الصدري من مجموعة من

حماية التجويف الصدري )القلب والرئتين( وبذات الوقت إعطاء مجال للحركة من 
أجل التنفس. تتصل األضالع من األمام بعظمة القص، ومن الخلف تتصل الفقرات 

 .بفقرات العمود الفقري

 
 شكل ) ( القفص الصدري

 
 RIBSاألضالع   
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عبارة عن أقواس عظمية مسطحة ومطاطية جزئيا تتصل في نهايتها الخلفية بالعمود 
الفقري وفي نهايتها األمامية بعظم القص بواسطة الغضاريف الضلعية . وعددها اثنا 

 عشر زوجا .
 أنواع األضالع 

 7-1الحقيقية  -1
 11-9-8الكاذبة -2
 12-11السائبة -3

 
 

 sternumعظم القص        
يسمى بعظم الثدي وهو عظم مسطح وطويل وغير سميك متكون من عدة قطع 

 ( سنتمترًا وهو يشبه السيف الروماني العريض 11ملتحمة مع بعضها ويبلغ طوله ) 
 بين الفقرة الصدرية الثانية والعاشرة. يمتد ما  شاقوليه .وضعُه بالجسم بصورٍة 

 ويتألف من األجزاء التالية :ـ



 ) اليد( .  وهي القسم العلوي وأكبر القطع  . ـ  القبضة 1
 ـ  الجسم .  وهو القسم الوسطي من العظم وأطول من القبضة . 2
ـ  الرهابة . وهي القسم األخير من عظم القص غضروفي صغير يتحول ألي عظم  3

 بتقدم العمر.

 
 شكل ) ( عظم القص 

 الهيكل الطرفي
يتكون من عظام الذراعين واألرجل ودعاماتها. يتكون حزام الكتف من اللوح         

والترقوة. ينقسم هيكل الذراع إلى عظمة العضد والكعبرة والزند )الساعد( وعظام الرسغ 
 )المعصم( والعظام السنعيَّة )الكف( والسالميات )األصابع(. 
ة )الساق( ورسغ القدم وتتكون عظام الرجل من عظام الفخذ، والُظْنبُوب والشظي

)خلف القدم(، واألمشاط )أمام القدم(، والسالميات )األصابع(. وتتصل الرجل بالجذع 
بوساطة الحزام الحوضي الذي يتكون من َعْظمتي الورك. وتتكون كل واحدة من 

         .ثالثة عظام. الحرَقف والورك والعانة، وتتحد هذه العظام مًعا في البالغين
 
 



ويتكون من حزام الكتف )الترقوة ولوح الكتف( والعضد   وظممد   العلوي:الطرف -أ

 الس ظ  )الزن  و الكعبره( وظم م الرسغ وظم م  األمش ط والسالمي ت.

يتكددون مددن الحددوف  والظمددا وظممدد  السدد و )المنبددو   و  : الطرررف اللرر ل  -ب

 الشمية( والرضظة وظم م الك حل واألمش ط والسالمي ت .

 

  األنس نشكل ) ( يوضح ظم م الطرف العلوي والسظلي لجسم 

  
 .upper  limbالعلوي     الطرف أ ـ 

 ( ظممة في كل جهة . 06( ظممة ) 06يتكون الطرف العلوي من )

 ـ حزام الكتف .  ويتألف من ظمم الترقوة من األم م وظمم الكتف من الملف. 1

 ـ ظمم العض  . 2

ـ  ظممد  السد ظ  .وتتدألف مدن ظمدم الزندد  فدي الجهدة امنسدية وظمدم الكعبدرة فددي  0

 الجهة الوحشية.

ظمدد م الرسددغ. ومددي  م نيددة ظمدد م قندديرة نيددر منتممددة تددنمم بنددظي ظلددوي   ـ 4

 يحتوي ظلى أربعة ظم م . وسظلي وكل نف

 ـ ظم م الي .  وتتكون من :ـ 5



 أ ـ األمش ط .ظ  م  ممسة .

   ـ السالمي ت . ا ن ن في امبه م و ال ة في كل أنبع .

  THE  CLAVICLE عظم الترقوة 

ومددو ظمددم طويددل او نهدد يتين يمتدد  بنددورة أفليددة فددي جددار الرقبددة فددوو قددو       

فددي نه يتددن امنسددية بعمددم اللددا ب لمظنددل اللنددي الترقددوي  طاألول. يددرتبالضددلع 

إن ظمدم الترقدوة مدن اك در العمد م  ونه يتن الوحشية ب لنتوء  االمرمدي لعمدم الكتدف.

فددي العمددم. ونمددرا  ظرضددة للكسددر ونلطددة التلدد ء االنحندد ءات مددي أضددعف منطلددة 

لموقعه  فهي تنلل اللوة من الطرف العلدوي الدى الجدا  . ومدو أول ظمدم فدي الجسدم 

 يح ث فين التعميم األولي .

 

  عظم الكتف )  اللوح   (

ن اللسدم  األظلدى وقمتدنا الدى األسدظل   ألديمو ظمم مسطح م لث الشكل ق ظ تن  وتكدون

بدين  الملظي من حزام الكتدف يلدع ملدف اللسدم العلدوي الوحشدي لللظدا الند ري مد 

 الضلع ال  ني والس بع   وتا بت ب لعضالت ويمكن

 تلسيم لوح الكتف إلى رأ  ورقبة وجسم .



 

 

 HUMERUS عظم العضد 

 ومو أطول ظم م الطرف العلوي لنا نه يت ن نه ية ظلي  ونه ية سظلى .

 

 اللاعد عظام

 .  ULNAـ الزند    1

أحد  ظممدي السدد ظ  وتلدع ظلدى الن حيددة  امنسدية )جهدة األنددبع الند ير( ومدي مددن 

  العم م الطويلة وله 

 ومو أطول من ظمم الكعبرة. نه يت ن وجسم ويمكن ج  العمم ظلى طول مس ره  

 . RADIUSـ الكعبرة   2

ومي أح  ظممي الس ظ  تلع ظلى الجهة الوحشية )جهة إبه م الي ( ومدي مدن العمد م 

الطويلة له  نه يت ن وجسم ومي أقنر مدن الزند  .ويكدون السدطح المظندلي ظريضد   

فددي الجهددة امنسددية للتمظنددل مددع اللمددة الكعبريددة لعمددم الزندد . ويددتمكن الددرأ  مددن 

برية لعمم الزند  ويمسدكنا ربد ط قدوي ال وران  حول المحور الطولي حول اللمة الكع

ظلى شكل طوو يسمى ب لرب ط المللي أو ال ائري . كم  ويتحدر  تحدر  معلدو ظلدى 

 رؤو  العض  في  ني وبسط المرفو بطح)الك (وطرح الس ظ .

 

 



 CARPAC  BONEعظام الرلغ  

( ظم م مرتبدة فدي ندظين   يوجد  فدي كدل ندف 8من العم م اللنيرة وتتكون من )

(4  )  

 االلناغ  ) األمشاط (

مي ظم م راحة الي  ومي من العم م الطويلة ويوجد  لكدل سدنغ ق ظد ة وجسدم ورأ  

وترقم االسن غ من واح  إلى ممسة أبت ا  من الن حية الوحشية ) إبه م الي  رقم واح  ( 

تتمظندل قواظدد  األسددن غ  ) النه يدة العليدد  ( مددع ظمدد م الندف السددظلي للرسددغ مكونددة 

 الرس ية السن ية.المظ نل 

 اللالميات

ظمم   .حيث يوج   ( 11) مي ظم م أن بع الي  ومي من العم م الطويلة وظ  م  

  ال ة ظم م في كل إنبع م ظ ا امبه م فهو يحتوي ظلى ظممتين.

 

 LOWER  LIMB ـ الطرف الل ل  2

ركدة أن ظم م الطرف السظلي أقوى وأطول من ظم م الطرف العلوي ألنه  مهمة للح

( ظممدة  06( ظممدة  ) 06وحمل وزن الجسم تتكون ظمد م الطدرف السدظلي مدن ) 

 في كل جهة .

وتشمل ) ظم م الحوف  ظم م الظما  الرضظة  ظمدم المنبدو  ظمم الشدمية ظم م 

 الل م )الك حل(

 ظم م األمش ط  سالمي ت أن بع الل م(

 :الحوض
ن  يتكددون مددن تركيدد  ظممددي الددوركين مددع ظمددم العجددز  والعنددعا حيددث يكددون

ن ظمددم العجددز والعنددعا الجدد ار  الوركدد ن الجدد ار األمدد مي والوحشددي بينمدد  يكددون

الملظددي للحددوف حزامدد   يتمظنددل معددنا مددن كددل جهددة ظمددم الظمددا ومدداا يشددبن حددزام 

المنك  في الطرف العلوي يشبن الحدوف ظد يم  اللعدر  ويكدون الحدوف فدي النسد ء 

 رض  وأك ر ظمل  .أك ر ظرض  واقل ظمل  بينم  في الرج ل اقل ظ



  عظم ال خذ
بين مظنل الور  ومظنل الركبة بوضع م ئل  ومي أطول ظمم في الجسم يمت  م 

وبمحور طولي نحو األسظل وللن حية امنسية وماان الميالن أك ر وضوح   ظن  

المرأة بسب  الزي  ة في سعة الحوف الج نبية ويحمل العمم وزن الجسم وينللنا إلى 

 ن  ور كبير في حركة الجسم .ظمم المنبو  ول

 
 PATELLA  لرض ة ا

أن ظمددم الرضددظة )ندد بونن الركبددة( مددن اكبددر العمدد م الم ئيددة ومددي ظمددم ندد ير 

ومسطح وم لث الشكل يلع أم م الركبة  امدل وتدر العضدلة رب ظيدة الدرؤو  الظمايدة 

تكدوين   له  ح فة ظلي  تسمى ب لل ظ ة ونه ية سظلى م ببدة  تسدمى ب للمدة ويشدتر  فدى

مظنل الركبة وانن ن  را  م  ينكسدر نمدرا  لتحركدن ويمكدن ان ينسدلا مدن الجسدم  ون 

ان يددؤ ر ك يددرا  ظلددى ف ظليددة مظنددل الركبددة لدداا فهددو او أمميددة فددي  بدد ت واسددتلرار 

 مظنل .

 :الظنبوب

الس و ويلع ظلى الجهدة امنسدية ومدو  د ني ظمدم  أن ظمم المنبو  مي أح   ظممي

في الطول بين ظم م الجسم ويتحمل معمم  لل وزن الجسم ظلدى السد و تمتد  ظممتد  

الس و )المنبو  والشمية ( بنورة طولية ومتوازية ويحندران بينهمد  فسدحة ت لدو 

  ش ء يسمى ب ل ش ء بين العم م.ب

 : الشظية

لجهة الوحشية الملظيدة  للمنبدو   وال يشدتر  ظمم رفيع وطويل يلع موازي وظلى ا

فددي حمددل  لددل وزن الجسددم بددل يضدديف ارتكدد زات لعضددالت السدد و كمدد  يسددن  ظمددم 

 المنبو .

 : عظام الكاحل

تشكل ظم م الك حل في الل م مس حة أكبر مم  تش لن ظم م الرسغ في الي  ومي أكبر 

ن فدي ح لدة الوقدوف و أقوى مدن ظمد م  الرسدغ ال نهد  تتحمدل توزيدع وزن الجسدم كلد

.ومي تكون الننف الملظي لهيكل الل م العممي وظد  م  سدبعة ظمد م ومدي قنديرة 



ونيددر منتممددة الشددكل ولكددل ظمددم سددتة سددطوح مظنددلية وتنددتمم فددي نددظين ملظددي 

 وأم مي.

 : ألمشاطا

ن ظمدم األنجد  الكبيدر ومدو األول  وظ  م  ممسة ومي أطول من أمشد ط اليد  وتكدون

 من الجهة امنسية 

 وظمم األنج  الن ير مو الم م  من الجهة الوحشية.

 : اللالميات

ومي تتش بن مع سالمي ت الي  ولكنه  أقل حركة من سالمي ت الي  وظ ا م  سدالميت ن 

 و الث سالمي ت لبلية األن بع. لألنبع الكبير.
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