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:السفليالطرف هيكل 
عظام الحوض العجز والعظمان الوركيان

عظم الفخذ
الرضفة

(الظنبوب والشظية)عظما الساق 
والقدم الرصغ عظام 

: Hip boneعظم ورك
والعانةواإلسك الحرقفة : عظام3

عند الحق تتحد 
(  قفانالحر المفصالن العجزيان )العجز يتمفصالن مع عظما الورك 

للحوضالجدارين األماميين الجانبيين يشكالن 
باالرتفاق العانياألمام يتمفصالن في  2



: Iliumالحرقفة 

الوركالمسطح العلوي من عظم الجزء 
بالعرف الحرقفي تنتهي باألعلى 

عبر الجلدجسه يمكن 
العلويةبالشوكة الحرقفية األمامية األمام  ينتهي في 

السفليةالحرقفية األمامية الشوكة تحتها 
. العلويةبالشوكة الحرقفية الخلفية ينتهي في الخلف 

الكبيرةاإلسكيةالثلمة وخلف الحق أعلى 
( علوي ومتوسط وسفلي)خطوط ألوية 3الخارجي على سطحها 

(العظمى والوسطى والصغرى )األلوية بين مناشئ العضالت تفصل 
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:Ischiumاإلسك 

Lحرف شكل ب
الجسمهو ثخين علوي جزء له

الفرع هو جزء سفلي رقيق 

والصغيرة ن الكبيرة من حافته الخلفية بين الثلمتين اإلسكيتيتتبارزشوكة اإلسك
الجسم السفلي من تشغل الجزء  Iscial tuberosityاألحدوبة اإلسكية
ي الشوكي إلى ثقبتين بوساطة الرباطين العجز اإلسكيتانتتحول الثلمتان 

الحدبيالعجزي 
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:Pubisالعانة 

وسفلي تقسم إلى جسم وفرعين علوي 
العانةارتفاق يتمفصل جسما عظمي العانة في األمام عبر 
الُحق يتحد الفرع العلوي مع الحرقفة واإلسك لتكوين 

الفرع السفلي مع اإلسك أسفل الثقبة السدادية يتحد 
السدادي ف بالنفق هذه الثقبة أثناء الحياة بالغشاء السدادي باستثناء جزء صغير منها أمامي علوي يعر تنسد 

(العانيةبالحديبة في الوحشي ينتهي )تدعى الحافة العلوية لجسم العانة العرف العاني 
الفرع العلوي للعانة على يمتد الخط المشطي 

طيالمشالخط الحرقفي على الوجه الداخلي للحرقفة ليشكال المقوس بالخط يتمادى 
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الحق

عميق انخفاض 
الوركي    الوجه الخارجي للعظم على 

ذ الفخلعظم الرأس الدائري مع يتمفصل 
.  الوركمفصل لتشكيل 

.الحقثلمة الحافة السفلية للحق عند 
كلالشهاللي الحق المفصلي في السطح 

مفصلي غير الحق قاع 
الحقيةالحفرة يدعى 
الرباط المدورمرتكز
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: Femurالفخذعظم 
،الوركعظم طويل يتمفصل في األعلى مع الحق لتشكيل مفصل 

.الركبةاألسفل مع الظنبوب والرضفة لتكوين مفصل في 
:النهاية العلوية

.  lesser trochanterصغير، ومدور  greater trochanterكبيررأس، وعنق، ومدور : منتتألف 
كرة يشكل ثلثي لرأسا

الحق مع يتمفصل 
صغير انخفاض ه في مركز 

الرأس نقرة                      =
.  رباط رأس الفخذرتكز م=

.  (عند المدورين)والجسم بين الرأس يصل العنق
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(: الكبير والصغير)المدوران 

واضحانتبارزان 
اتصال العنق بالجسم عند 

يتصالن معا 
األمام  بالخط بين المدورين في 

(  الحرقفي الفخذيرتكز الرباط م)
بين المدورين بالعرف الخلف في 

(  خذيةعلى حديبة العضلة المربعة الفيحتوي )
المدوريةالحفرة الكبيرالسطح اإلنسي للمدور على 

(.  الظاهرة)الخارجية السداديةالعضلة رتكز م
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:الفخذعظم جسم 
أملس
مستدير األماميوجهه

يتبارز على طولهوجهه الخلفي
. (عضالتلعدةارتباط )الخط الخشن

.  في األعلى واألسفله حافتاتتباعد
رف فوق اللقمة اإلنسية عاألسفل بالتتمادى في اإلنسية تهحاف

حديبة المقربة حتى 
.  رف فوق اللقمة الوحشيةعتتمادى في األسفل بالالوحشيةتهحاف

(.ة العظمىاأللويعرتكز م)على الوجه الخلفي تحت المدور الكبير األحدوبة األلوية 
.  بين حافتي الخط الخشن في األسفل السطح المأبضي
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:النهاية السفلية لعظم الفخذ
: تتكون من

:  Condylesللقمتانا
.  إنسية ووحشية

(. ن اللقمتينبي)تنفصالن في الخلف بواسطة الثلمة الفخذية 
يتحد امتدادهما في األمام 

فةالبكرة الفخذية تتمفصل مع عظم الرض  .
Epicondyle:اللقيمة

إنسية ووحشية
بارزة أعلى كل لقمتين

مرتكز الرباط الجانبي الموافق
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:Patella(الداغصة)الرضفة عظم
، (بسهولةجسها يمكن )الجلد مباشرة تحت 
.الفخذية الروؤسرباعية على حوافها ترتكز 

عظم سمسماني أكبر 
رباعية الروؤس الفخذية ضمن وتر )

(. الركبةالحجرة األمامية لمفصل 
مثلثي الشكل 

األسفل ذروته في 
الرضفي، ترتبط إلى الحدبة الظنبوبية األمامية بالرباط

.يتمفصل مع البكرة الفخذيةالخلفي سطحه 
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:عظما الساق

:Tibiaالظنبوب

الساق القسم اإلنسي لهيكل 
يتمفصل في األعلى مع لقمتي الفخذ 
رأس الشظية

القعب األسفل مع في 
.  يةللشظالقاصية النهاية 
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للظنبوبالنهاية العلوية 
إنسية ووحشية ( طبقين)لقمتين من تتألف 

الفخذ الموافقةمع لقمة تتمفصل كل منهما 
.تنفصل عنها بغضروف هاللي

والخلفية الباحتان األمامية بين اللقمتين 
وب الظنبتفصالن السطحين المفصليين لطبقي 

.اإلنسية والوحشيةالظنبوبيتانالشوكتان 

الوحشي للقمة الوحشية سطح مفصلي على الوجه 
الشظيةمع رأس عظم يتمفصل 
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جسم الظنبوب
موشورياشكال يتخذ 
وجوه ثالثة 

ثالث حواف 
.مباشرةتحت الجلدتقع األمامية واإلنسية والسطح اإلنسي الحافتان 
الرضفيالرباط مرتكز  tibial tuberosityالظنبوبية األحدوبة 

األمامية الحافة اتصال عند 

. العلوية النهاية 

األسفل تصبح مدورة في األمامية الحافة 

.بالكعب اإلنسيتتمادى 

.  مينعليها الغشاء بين العظمرتكز ( بين العظام)الحافة الوحشية 
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للظنبوبالسفلية النهاية 

سطحها السفلي مفصلي 
مع عظم القعب للتمفصل

على وجهها الوحشي
مفصلي سطح 

.الشظيةمع يتمفصل 
اإلنسي تبارز سفلي إنسي   الكعب 

الوحشي سطح مفصليوجهه على 
.  يتمفصل مع القعب
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:Fibulaالشظية
.  الساقلهيكل العظم الوحشي 

ناتئا إبريانهايته العلوية تحوي 
للظنبوبتتمفصل مع النهاية القريبة 

وطويلرقيق الجسم 
للعديد من العضالتيشكل منشأ ومرتكزا 

.  اإلنسية يرتكز عليها الغشاء بين العظمينالحافة 
الجلد نهايته السفلية تحت 

للظنبوبالنهاية البعيدة مع تتمفصل 
الوحشيالكعب تشكل 

الشكلمفصلي مثلث على وجهه اإلنسي سطح 
.مع الوجه الوحشي لعظم القعبيتمفصل 
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:عظام القدم

القدمرصغعظام تشمل 
القدم مشط 

سالميات األصابع
 Tarsal bonesالرصغعظام 
:سبعة

ثةوالعظام اإلسفينية الثال ، النردي القاربيالقعب، العقب، 

الظنبوب يتمفصل منها القعب فقط مع كل من 
.الكاحلمفصل الشظية في 
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: Talusالقعبعظم 
الظنبوب يتمفصل في األعلى مع 

.الشظيةفي الوحشي مع 
.العقبياألسفل مع العظم في 
.  يقاربالاألمام مع العظم في 

.  عنق وجسم، رأسله 
يقاربالللتمفصل مع العظم مفصلي السطح اليحمل، يتجه لألمامالرأس 
اطيةرباترتكز على وجهه العلوي مالعنق 

القعب لم ثوجهه السفلي على 
الرصغيلم العقب الجيب ثيكون مع 

.المتين(العقبي-القعبي)ن يالعظمبين يحتوي الرباط 
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جسم القعب

شكل مكعب له 
للظنبوبالعلوي يتمفصل مع النهاية السفلية وجهه
الوحشي يحتوي على وجيه مفصلي وجهه

يةللشظالوحشيالكعب تمفصل مع ي
وجيه مفصلي على اإلنسي يحتوي وجهه

وبللظنبمع الكعب اإلنسي تمفصل ي
لمثن بامفصولتن احديبتعليه الخلفي هوجه

األربطة من العديد بهرتبطي
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:  Calcaneumالعقبيالعظم 
.القدمفي هيكل األضخم 
القعبفي األعلى مع يتمفصل 

النردي مع العظم في األمام 
منها: وجوهستة 

النرديصغير ويتمفصل مع العظم أمامي 
رتكز وتر أشيلمالعقب أحدوبةتشكيل بهم ايسخلفي

القعبسطحان مفصليان للتمفصل مع يهعلوي عل

سية ضخمة توجد حديبة إنوالخلفيالسفلي ينبين الوجهالحدود عند 

صغيرةوحشية 

ناتئ معالق القعب عليه إنسي 
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Navicularيقاربالعظم ال bone :
يتمفصل مع القعب 

العظام اإلسفينية
سم 2.5منه أحدوبة على الحافة اإلنسية للقدم على بعد تبرز 

اإلنسي وأسفل الكعب أمام 
: Cuboid boneالنردي العظم 
.  الطويلةالشظويةوتر العضلة مر معميق لم ثوجهه السفلي على 

: Cuneiform bonesاإلسفينيةالعظام 
صغيرة عظام 3

، يقاربالالعظم مع القريب في تتمفصل 
.األولىالعظام المشطية الثالثة مع البعيد في 
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:  Metatarsal boneالمشطيةالعظام 
. نظيراتها في اليدتشبه العظام المشطية والسالميات 

الدانيةة الجهكل عظم مشطي يتكون من رأس في الجهة القاصية وجسم وقاعدة في 
. الوحشيإلىالعظام المشطية من الجانب اإلنسي ترقم 

.الجسمفي حمل ثقل مهم العظم المشطي األول ضخم وقوي ويقوم بدور 
.  قاعدتهالعظم المشطي الخامس على حديبة متبارزة في يحتوي 

:Phalangesالسالميات 
سالميات ثالث من من أصابع القدم كل تتكون 

سالمتين من تكون ياإلبهام عدا 
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الطرف السفلي مفاصل 
:منها

:Hip jointالوركمفصل 
عظم الفخذ رأس المفصلية السطوح 

لعظم الورك يحقالجوف ال
.شفا الحقيكمله 

نمط المفصل كروي زليلي 
المفصلية بالسطوح تحيطالمفصلية المحفظة 

الحقعلى شفا ترتكز اإلنسيفي 
على الخط بين المدورين في األمامالوحشي 

.عنق الفخذ في الخلفمنتصف 
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ي مصلالالسائل يفرز زليلي غشاء المحفظة يبطن 
(.الكتفأقل من حركات مفصللكنها )بحركات واسعة الوركيتميز مفصل

.وحشي-اإلنسيوالدوران تبعيد -التقريب، بسط-الثني
.(السابقةمن الحركات مختلطة )اإلحاطة حركة إضافة إلى 

:لمفصل الوركمن األربطة المفصلية 
ية السفلية بين الشوكة الحرقفية األمامالرباط الحرقفي الفخذي

نالمدوريالخط بين 
الفرع العلوي للعانة بينالرباط العاني الفخذي

الخط بين المدورين 
الرباط اإلسكي الفخذي 

.  الرباط الحقي المستعرض
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:Knee jointالركبة مفصل 
يالظنبوبي الفخذينيشمل المفصل

يالرضفيالفخذ
:خارج المحفظةالمفصلية األربطة 

:خارج المفصل
الظنبوبوأحدوبةالرضفة بين الرضفي الرباط 
ظيةرأس الشو لفخذ لالوحشية اللقيمة بين ( الوحشي)الجانبي الشظوي الرباط 
للظنبوباإلنسي السطحو اإلنسية للفخذ اللقيمة بين ( اإلنسي)الجانبي الظنبوبي الرباط 
صلالمفداخل 

الرباطان المتصالبان األمامي 
الخلفي 
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  Menisci of the knee jointمفصل الركبة تاهالل
Cحرف شكل بغضروف ليفي من صفيحتان 
(طبق-ةلقم)المفصلية مان السطوح ائو ت
والظنبوبكوسادتين بين عظمي الفخذ خدمانت

المحفظة يبطن الزليليالغشاء 
على حواف السطوح المفصلية يرتكز 

وحشي والالغضروفين الهالليين اإلنسي حافتي 
ترتكز المحفظة المفصلية على حواف السطوح المفصلية

رؤوس الفخذية بالتبارز نحو األعلى تحت وتر رباعية الالزليليلغشاء ايمتد
الرضفة أعلىالجراب مشكال

. أمام مفصل الركبةويشكل جرابا 
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الركبةالحركات في مفصل

بسط-الثني

درجة عند البسط التام 0تزداد منخارجيدوران
درجة90درجة عند الثني45حتى 
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:الرصغمفاصل 

(العقب والقعبالخلفي بين المفصل )تحت القعبالمفصل 
زليلي 
المسطح

:لهيشك( القدممنتصف مفصل )المستعرضالرصغيالمفصل 

قعب والعقب الاألمامي بين المفصل )يقاربالالقعبي العقبي المفصل 
.  (يقاربالالعظم مشاركة ب

يرقصأخمصي طويل وآخر انله رباطالنرديالعقبي المفصل 
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اإلسفيني ياربالمفصل الق

النرديالقاربيالمفصل 

المشطيةالرصغيةالمفاصل 

المشطية السالميةالمفاصل 

بين السالميةالمفاصل 
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