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 : مدخل علم البايوميكانيك 
 القوانين وتطبيقات الحي الكائن حركة بدراسة Biomechanics البايوميكانيك علم يعني

 والفيزياء، والهندسة الطب بعلم عالقة له علم وهو الحركة، هذه في تؤثر التي الميكانيكية
 ان الحي، الكائن حركة على الحركة قوانين تطبيقات في يبحث تقويمي تشخيصي علم وهو

 المقطع ان حيث المصادر كل في مذكور هو وكما مقطعين من يتكون  الالتيني المصطلح
 .اآللة او الميكانيكـــا ويعني Mechanics والثاني حيوي  ويعني Bio االول

 
 وفي عام بشكل االنسان حركة دراسة علم يعني البايوميكانيك لمصطلح العام والمفهوم
 تحقيق الى الوصول وكيفية الرياضية الحركة دراسة علم يعني الرياضة علوم مفاهيم
 . العالي االنجاز

 
 

 األمر يكون  عندما والمدرس للمدرب الصحيح األساس يوفر الذي العلم هو البايوميكانيك
 حول تدور التي لألسئلة حلول إيجاد خالل من الرياضية المهارات وتدريب بتعليم متعلق
 والسحب والرمي الدفع تشمل التي الرياضية الحركات لمختلف الرياضي اإلنجاز و األداء

 والركض والوثب والحمل



 أغراض البايوميكانيك

 :في المجال الرياضي نستفاد من علم البايوميكانيك في 

 . الحركة من الهدف لتحقيق المناسبة البايوميكانيكية الحلول إيجاد 1.

 الرياضية التمارين ايجاد لغرض والقياسات لالختبارات البايوميكانيكي التشخيص 2.
 . والمهاري  البدني البناء تطوير في المناسبة

 التدريب علم في الحمل مكونات بعض لتقنين المناسبة الميكانيكية القوانين وضع 3.
 . والحجم كالشدة

 الفئات بين المقارنات نتائج من الحديثة التقنيات باستخدام العلمية المعلومات توفير 4.
 . المختلفة الجسمية المواصفات بين المقارنات ونتائج المختلفة العمرية

 . والرياضي األداة  بين الميكانيكية العالقة تشخيص 5.

 . والتدريب التعليم لغرض المناسبة الميكانيكية النماذج وضع 6.

 . القوام وتحسين الرياضية االصابات لتأهيل النهائية الحلول وضع 7.

 على الميكانيك وقوانين التشريح مبادئ لتطبيق المناسبة المعلومات للرياضي توفر 8.
 . فيها المناسب التدريب استمرار مع المطلوبة الحركات

 نقاط اكتشاف على وتدربه والمهارات الحركات لتحليل سليم علمي أساس للمدرب توفر 9.
 . اصالحها على ويعمل الضعف

 



 الميكانيكا

 الميكانيكا الكمية ميكانيكا الموائع

 ميكانيكا االجسام غير المنتظمة

 ميكانيكا االجسام الصلبة (اللينة)

 االستاتيك الديناميك

 

 الكينتيك الكينماتيك

 
                                                 

 فروع البايوميكانيك 



 :تم تقسيم علم البايوميكانيك إلى فرعين رئيسين هما 
 ( Static’s) السكون أو االستاتيك  
 ( Dynamic )المتحركة أو الديناميك  

 السكون أو االستاتيك: أوالً 
 العلم هذا يطبق وعندما االجسام واتزان استقرار حالة في يبحث الذي العلم وهو 

 قاعدة على وأجزائه الجسم وضعية على الحفاظ وهو البايوستاتيكية تسمى الحي الجسم على
 . ثبات حالة في االرتكاز

 في المؤثرة القوى  جميع فيها تكون  التي الحاالت يغطي الذي العلم بأنه عرف وقد 
 اليومية حياتنا في مهمة ظواهر ويتناول ثبات أو سكون  حالة في والجسم متوازنة الجسم

 . الجسم ثقل ومركز كالعتالت



 الديناميك أو املتحرك : ثانياً 

 وغير المحركة القوى طبيعة حيث من الجسم حركة في يبحث الذي العلم ذلك وهو    

 القوة كقوانين حياتنا في مهمة قوانين ويتناول واتجاهه سرعته في تغييرا   تسبب والتي الموازنة

 تزايدي بتعجيل المتحركة االجسام بدراسة يهتم الذي العلم هو أو ، الحركي والتعجيل والطاقة

  : هما مهمين قسمين إلى العلم هذا ويقسم ، معا   االثنين أو تناقصي أو

 (kinematics) الكينماتيك (أ(
 يصف وهو مسبباتها في البحث دون مجردا   وصفا   ويصفها الحركة هندسة إلى العلم هذا يشير 

 ويدرس ، والتعجيل والسرعة والزوايا والمسافة واالزاحة الزمن جوانب من االجسام حركة

 ثابت محور حول أو (الخطي الكينماتيك) ويسمى مستقيما   انتقاليا   الحركي الكينماتيك قسم

 . (الزاوي الكينماتيك) ويسمى
 (kinetics) الكينتيك (ب)
 جوانب من االنسان حركة يصف وأنه الحركة تغير أو تنتج التي القوى يدرس الذي العلم وهو 

  ويسمى مستقيما   خطا   الكينتيك يكون وقد ، والطاقة والشغل والقوة والزخم والكتلة الوزن

 . (الزاوي الكينتيك) يسمى محور حول أو (الخطي الكينتيك)
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 الكينماتيك الزاوي

 البحث دون وصفي بشكل الجسم حركة بدراسة يهتم الذي الديناميك فروع احد هو 

 من ءجز او كاملة دوائر شكل على تكون التي الدائرية الحركات خالل من الحركة مسببات في

 .  دوائر

 العب مرجحة فان ، للدوران محور وجود تشترط الدائرية الحركة حدوث ان هذا من ويفهم

 الحركة عليها ويطلق دائرية حركة عن عبارة هي واالمام للخلف العقلة جهاز على الجمناستك

 العب مرجحة في كما الجسم خارج اما حالتين في يكون الدوران محور وان ، الزاوية

  في كما الجسم داخل يكون او  (الدوران محور هي العقلة وان ) العقلة جهاز على الجمناستك

 . المطرقة لرمي  نفسه حول  الرامي جسم دوران



 :هنالك عدة امور جيب ان نعرفها لنتعامل مع احلركات الدائرية 
، نصف القطر ( ق)درجة ، محيط الدائرة ، مركز الدائرة ، القطر  360) الدائرة تتكون من -1

 ( .، القطاع ، النسبة الثابتة ( نق)

 ثانية\وحدة قياسها متر.      الزمن  \المسافة = السرعة  -2

 ثانية\درجةوحدة قياسها . الزمن  \الزاوية = السرعة الزاوية  -3

 يجب تحويل السرعة الزاوية من الدرجة الى القطاع حتى نستخرج السرعة المحيطية  الن 

 وحدة قياسها بالقطاع من خالل القانون االتي 

 =  السرعة الزاوية                                                       

 نق×السرعة الزاوية = السرعة المحيطية  -4

 

 

 نق

 الالعب هو محور الدوران

 الزاوية

 الزمن

 

 ÷57.32 

 



 قطر

 محيط الدائرة

 =0.14 

1 

2 

3 

 3.14= النسبة الثابتة 

 نق= نصف قطر 

 =النسبة الثابتة 
 محيط الدائرة

 القطر

3 

2 

1 

4 

5 

6 

 =0.14 
 =0.14 

 6.28= عدد القطاعات  0.28= 
6.28 

360 
  =57.32 



 أحسب, ثانية  2.5 رمي المطرقة تدور المطرقة ثالث دورات افقية بزمن قدره اثناء  /س 

 :السرعة الزاوية من خالل 

 ؟كم درجة تقطع المطرقة في الثانية   -1

 ؟ الثانيةكم قطاع في  -2

  

 -: الجواب

 .درجة  x 3  =1080 360دورات فهي تقطع  3بما أن المطرقة تتحرك 

 الزمن÷ الزاوية = السرعة الزاوية 

 .درجة  432=  2,5 ÷ 1080=  عدد الدرجات في الثانية الواحدة 

 57.32÷ السرعة الزاوية 

   57,32 ÷ 432= عدد القطاعات في الثانية الواحدة 

 .قطاع  7,5= السرعة الزاوية                                     



 (   ثا/درجة  432)ما هي السرعة المحيطية لرمي المطرقة علماً أن السرعة الزاوية  /س 

 ؟( قدم 5)وكان طول ذراع الالعب مع طول سلك المطرقة        

  

 -: الجواب

 نقوم بتحويل السرعة الزاوية من وحدة الدرجة الى وحدة القطاع 

   57,32 ÷ 432=  السرعة الزاوية 

 .قطاع  7,5= السرعة الزاوية 

 نصف القطر× السرعة الزاوية = السرعة المحيطية 

 5×  7.5= السرعة المحيطية 

 ثا/قطاع 37.5= السرعة المحيطية 



ينطلق القرص اثناء مغادرته يد الرامي بسرعة ( قدم ٢)رامي قرص يبلغ طول ذراعه  / س

 احسب مقدار السرعة الزاوية للذراع ؟ ثا\قد 40محيطية قدرها 

  

 -:الجواب

 نصف القطر  xالسرعة الزاوية  = السرعة المحيطية

 نصف القطر \ السرعة المحيطية = السرعة الزاوية

  نق  \ س م = س ز

  2\40 = السرعة الزاوية

 ثانية \درجة  20=   لسرعة الزاوية



ألستماعكمشكرًا   
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  املستويات واحملاور وتطبيقاتها يف اجملال الرياضي
  ((Axes & planes In Sport )) 

 :هناك ثالث محاور وثالث مستويات تحدث فيها كل الحركات العامة او الرياضية
 Vertical axisالمحور الطولي  -1

وهو عبارة عن خط وهمي يخترق جسم االنسان من قمة الرأس الى اسفل الجسم ومثال على الحركة 
 .التي يدور فيها الجسم حول نفسه بشكل طولي الجمناستكالتي تتم حول هذا المحور هي كل مهارات 

  

  



  Horizontal axisالمحور العرضي  -2
يخترق هذا المحور جسم االنسان من جانب الى آخر والحركة التي تتم حول هذا المحور هي مهارات 

 .والغطس وغيرها من الفعاليات الرياضية االخرى  الجمناستكوالقلبات الهوائية في  الدحرجات



  Anteropsterior axisالمحور العميق  -3
يخترق هذا المحور جسم االنسان من االمام الى الخلف والحركة التي تتم على هذا المحور حركة 

 .الجمناستكالعجلة البشرية في 



 Planes املستويات

 Frontal plane االمامي المستوى -1

 عليه عموديا العميق المحور ويكون وخلفي امامي قسمين الى االنسان جسم المستوى هذا يقسم

 .الوقوف وضع من الجانبين الى الجذع ثني حركة ومثاله

 Sagittal plane ٍالجانبي المستوى -2

 في االمامية الدحرجة ومثاله وايسر ايمن متساويين قسمين الى االنسان جسم المستوى هذا يقسم

 .الجمناستك

 Transverse plane العرضي المستوى -3

 يكون الطولي والمحور وسفلي علوي متساويين قسمين الى االنسان جسم المستوى هذا يقسم

 .نفسه حول الجسم دوران حركة ومثاله عليه عموديا



 المستوى الجانبي

 المستوى العرضي

 المستوى االمامي

 

 
  
 

المحور الطولي يكون  -
عموديا على المستوى 

 .العرضي
المحور العميق يكون  -

عموديا على المستوى 
 .االمامي

المحور العرضي يكون  -
عموديا على المستوى 

 .الجانبي



ألستماعكمشكرًا   
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 -:اآلتي القانون خالل من المقذوف الجسم يصله ارتفاع اقصى حساب يتم -1

 (االرضية الجاذبية) التعجيل x 2 / 2 ( هـ جا س) = ارتفاع اقصى

 -:اآلتي القانون خالل من ارتفاع اقصى الى للوصول المستغرق الزمن حساب يتم -2

 التعجيل /هـ جا السرعة = ارتفاع اقصى الى الوصول زمن

 -:اآلتي القانون خالل من الهبوط الى االنطالق من المستغرق الكلي الزمن حساب يتم - 3

   2× ارتفاع اقصى الى الوصول زمن = الكلي الزمن

 -:اآلتي القانون خالل من استخراجها يمكن االفقية المسافة -4

 الكلي الزمن × هـ جتا س = األفقية المسافة

نقطة االنطالق اعلى او اقل من نقطة )المقذوفات االفقية من مستويات غير متماثلة  -5

 -(:الهبوط

 =الزمن الكلي 
 )فرق االرتفاع× التعجيل ×  2(+  2 (س جا هـ) +س جا هـ 

 التعجيل االرضي



 =اقصى ارتفاع 

 

 2الزمن × االرضي التعجيل  

2 

 قانون اقصى ارتفاع للمقذوفات العمودية -6



  ، ثا/م (20) قدرها بسرعة ينطلق عندما الطيران قوس اثناء الرمح يبلغه ارتفاع اقصى احسب /س
 ؟ (0.55) هو (34)جا ان علما   (34 بزاوية)

 : الجواب
  = ارتفاع اقصى  أو   التعجيل x 2 / 2 ( هـ جا x السرعة) = ارتفاع اقصى

 
 
 
 

 

 

 

 م 6.17  = ارتفاع اقصى

 

 

   2 (جا هـ  xالسرعة )

2 x التعجيل 

(20 x 0.55) 2   

2 x 9.8 

(11) 2   

19.6 

121 

19.6 

 =اقصى ارتفاع 

 

 =اقصى ارتفاع 

 

 =اقصى ارتفاع 

 



  قدرها بسرعة ينطلق عندما الطيران قوس اثناء الرمح يبلغه ارتفاع ألقصى الوصول زمن احسب /س
 ؟ (0.55) هو (34)جا ان علما   (34 بزاوية) ، ثا/م (20)

 : الجواب
   = ارتفاع اقصى  أو   التعجيل /  ( هـ جا x السرعة) = ارتفاع اقصى زمن

 
 

 
 

 

 ثانية 1.122  = ارتفاع اقصى زمن

   2 × ارتفاع أقصى الى الوصول زمن = الكلي الزمن

   2 × 1.122 = الكلي الزمن

 ثانية 2.244  = الكلي الزمن

 

 

 

  (جا هـ  xالسرعة )

 التعجيل

(20 x 0.55)  

9.8 

(11)  

9.8 

 =زمن اقصى ارتفاع 

 =زمن اقصى ارتفاع 



 قدرها بسرعة ينطلق عندما الهبوط الى االنطالق من الرمح يستغرقه الذي الكلي الزمن احسب /س
 ؟ (0.55) هو (34)جا ان علما   (34 بزاوية) ، ثا/م (20)

 : الجواب
 

 

 =الزمن الكلي  
20 ×0.55 + (20 ×0.55 ) 2  +)2  ×9.8  ×1.80( 

9.8 

 =الزمن الكلي 
 )فرق االرتفاع× التعجيل ×  2(+  2 (س جا هـ) +س جا هـ 

 التعجيل االرضي

 =الزمن الكلي 
20 ×0.55 + (121)  +)35.28( 

 =الزمن الكلي 
11  +12.50 

9.8 

 =الزمن الكلي 

   2.39=  الزمن الكلي 

23.5 

9.8 

9.8 



 (34 بزاوية) ، ثا/م (20) قدرها بسرعة ينطلق عندما الرمح بلغها التي االفقية المسافة احسب /س
 ؟ (2.39) الكلي الزمن وبلغ ، (0.829) هو (34)جتا ان علما  

 : الجواب
 الكلي الزمن × المقذوف زاوية تمام جيب × المحصلة السرعة = للرمح االفقية المسافة

 
 2.39 × 0.829  ×20 = للرمح المتحققة االفقية المسافة

 
 متر 39.62  =  للرمح المتحققة االفقية المسافة

 

 

 



 املقذوفات العمودية
 الذي الزمن أن علما   عمودي بشكل االعلى نحو ركلها يتم عندما القدم كرة ارتفاع احسب /س

 ؟ ( ثا1.5 ) نقطة أعلى إلى لتصل الكرة استغرقته
 : الجواب

 

 

 

 =اقصى ارتفاع 

 

 2الزمن × االرضي التعجيل  

2 

 =اقصى ارتفاع 

 

9.8 ×(1.5 )2 

2 

 =اقصى ارتفاع 

 

9.8 ×2.25 

2 

 =اقصى ارتفاع 

 

22.5 

2 

 متر 11.025=   اقصى ارتفاع 

 



 شكرًا الستماعكم
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 احلركة
يطلق على جسم أنه في حالة حركة من وجهة نظر البايوميكانيك عندما يغير مكانه خالل 

فترة زمنية ، ويدلل على حدوث الحركة بالمقارنة نسبة إلى ثبات أو حركة االجسام في 
محيطه ويتم قياس اثر الحركة بالمقدار من خالل مصطلح المسافة أو الزاوية أو األثنان معًا 
في وحدات مساحية أ وحدات زمنية وينتج عن هذه الوحدات أو المصطلحات مقادير السرعة 

 .والتعجيل الخطي والزاوي 
 تصنيفات الحركة

هناك تصنيفات متعددة للحركات ولقد حددت هذه التصنيفات وفقا للموقع الذي تتم فيه  
الحركة واالتجاهات التي يسلكها الجسم وعالقة المفاصل ووصالتها ببعضها البعض ويمكن 

 -:ان تصنف وفقا لما يأتي
 (مجال الحركة)تصنيف الحركة وفقا الى شكلها الفراغي  -
 (التقسيم الهندسي)تصنيف الحركة وفقا لمسارها  -
 تصنيف الحركة وفقا للعالقة بين المسافة والزمن -
 تصنيف الحركة من الجانب الفسيولوجي -
 (.الحركات االساسية)تصنيف الحركة وفقا للجانب االتشريحي  -



 -:الفراغي شكلها اىل وفقا احلركة تصنيف -اولا 
 فإننا هنا من لها، الحركي والهدف الفنية لمحدداتها ووفقا المهارة طبيعة تملي الفراغ في التحرك عند

 ......هي االبعاد وهذه للمهارة ثالثة ابعاداً  العين تدرك المجردة بالعين المهارة الى ننظر عندما
 االبعاد هذه جميع ترى  البشرية العين وان ، (Z) العميق والبعد (Y) العمودي والبعد (X)  االفقي البعد
 . تختفي التي االجزاء بعض في تكمن المشكلة ولكن

 
 -(:التقسيم اهلندسي)تصنيف احلركة وفقا ملسارها -ثانياا 

  Liner motionالخطية الحركة  -1
تسمى في بعض المصادر بالحركة االنتقالية ويحدث االنتقال في هذا النوع من الحركات عندما يتحرك 
جسم ما بشكل تكون فيه المسافات المقطوعة لكل نقطة من نقاط الجسم يوازي بعضها البعض االخر 

ويطابق كل منها تمام المطابقة ومن ابسط صورها حركة جسم متماسك بخط مستقيم دون ان يكون له 
 .دوران ذاتي حول المحور 

  

 

 



 محور داخل الجسم

 محور خارج الجسم

  Rotation motionاحلركة الدورانية  -2
 

بالنسبة للحركة الدورانية فأنه يوجد  نقطة داخل او خارج الجسم تسمى محور الدوران والذي ال يتغير 
من حيث الوضع اختالف نقطة المالحظة، اما بالنسبة لباقي أجزاء الجسم فأنها ترسم دوائر متداخلة 

 .حول هذا المحور، كما في الشكل
 



 الحركتين الدورانية واالنتقالية في نفس الوقت لراكب الدراجة الهوائية

  General motionاحلركة املركبة  -3

حيث ( راكب الدراجة)كثيرا ما يتحرك الجسم حركة انتقالية واخرى دورانية في آن واحد مثال ذلك 
يتحرك الجزء العلوي من جسمه حركة انتقالية في حين يتحرك الجزء السفلي حركة دورانية حول 

 .المحور الذي يمر من مفصلي الورك والمفاصل االخرى للساقين
 

       

                                                        

  
 



 -( :التقسيم الزماني)تصنيف احلركة وفقا للعالقة بني املسافة والزمن -ثالثاا 

 -:نوعين الى الزمن ووحدة المقطوعة المسافة بين للعالقة وفقا الحركات تقسم
 عداء مثل متساوية ازمنة في متساوية مسافات الجسم يقطع ان وتعني :المنتظمة الحركات -اوال

 . منتظمة حركته ان اي السباق مسافة لكل ثانية 1 في م 10 كل يقطع
 يقطع فقد متساوية، ازمنة في متساوية غير مسافات الجسم يقطع :المنتظمة غير الحركة -ثانيا

 من الثالثة في أمتار 8و تليها التي الثانية في متر 12و االولى الثانية في امتار 10 مسافة العداء
 شرحه سيتم) بالتعجيل ذلك يعرف وهنا سرعته الختالف نظرا منتظمة غير العداء حركة فإن هنا

 الزيادة بين متذبذبة او سالب بتعجيل تناقصي او موجب بتعجيل متزايدة تكون  ان اما وهي ،(الحقاً 
 .الحركي الواجب طبيعة وبحسب والنقصان

 تصنيف احلركة من اجلانب الفسيولوجي: رابعاا 

هي الحركات التي يقوم بها االنسان وفقًا إلرادته الشخصية من أمثلة هذا النوع  -:الحركات اإلرادية 
 .مختلف انواع المهارات الحركية في مجال النشاط الرياضي 

وهي الحركات التي يقوم بها الفرد نتيجًة لمؤثرات ال تخضع لإلرادة مثل حركة  -:الحركات الالإرادية 
 .االمعاء والمعدة في عملية الهضم واالمتصاص والقلب وغيرها 



 (الساسية احلركات) االتشرحيي للجانب وفقا احلركة تصنيف : خامساا 
 .بعضهما من المتحركين العظمين تقريب وتعني -:Flexion الثني -1
 .البعض بعضها عن المتحركة العظام ابعاد وتعني -: Extension المد -2
   الممثل الخط باتجاه الجسم من جزء تحريك عملية وهي -:Adduction التقريب -3

 .الجسم لمنتصف                       
 الممثل الخط عن البعيد باالتجاه الجسم من جزء عملية هي -:Abduction التبعيد -4

 .الجسم لمنتصف                       
 .االعلى الى الجسم اجزاء من جزء رفع هي -:Elevation الرفع -5
 .االسفل الى الجسم جزء خفض اي الرفع عملية عكس وهي -:Depression الخفض -6
 .للعظم الطولي المحور حول الحالية هذه في الحركة تتم -:Rotation التدوير -7
 الى المرفق مفصل من والساعد اليد او اليد تدوير الكب بحركة يقصد -: Pronation الكب -8

 حركة نصف وتمثل االعلى من اليد ظهر تواجه بحيث للساعد الطولي المحور حول الحركة وتتم الداخل
 .التدوير

 مفصل من والساعد اليد او اليد تدوير اي تماما الكب عملية عكس وهي -:Supination البطح -9
 .االعلى الى اليد باطن يواجه بحيث الخارج الى المرفق

 حركته اثناء يرسم المتحركة الجزء ان الدوران حركة وتعني -: Circumduction الدوران -10
 .واحد آن في والتقريب والتبعيد والمد الثني حركات مجموعة الحركة هذه وتشمل دائرة



ألستماعكمشكراا   
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 التعجيل اخلطي

 .هو مقدار التغير في السرعة خالل وحدة الزمن  -:التعجيل

 :أنواع التعجيل 

 .التعجيل السالب هو التعجيل التباطئي 1.

 .التعجيل الموجب هو التعجيل التزايدي 2.

 .التعجيل الصفري عندما يصل إلى أقصى سرعة 3.

 2ثا/وحدة التعجيل م

 



 تعجيل سالب                                   تعجيل صفري                                   تعجيل موجب   

 مع الجاذبية ضد الجاذبية



 م100فعالية 

 السرعة

 خطوات

 ساعة/كيلومتر

 المسافة

 الزمن

 ساعة/ميل



 تعجيل موجب

 تزايد في السرعة



 تعجيل موجب

 تزايد في السرعة



 تعجيل صفري

 ال يوجد تغيير في السرعة

 ((أعلى سرعة))



 تعجيل سالب

 تباطؤ في السرعة



 تعجيل سالب

 تباطؤ في السرعة



ألستماعكمشكرًا   



 البايوميكانيك الرياضي
 املرحــــــــــــــلة الثانـــــــــــية

 إعداد 
 د كرار عبد الكريم خضري.م

 

 
                                         

 



 : المسافة1.
 طول المسار الذي يتحركه الجسم •

 تقاس بوحدات المتر •

 : االزاحة2.
 (المستقيم الواصل بين نقطتين)التغير الحاصل في موقع الجسم  •

 تقاس بوحدات المتر •

 

 االزاحة

 المسافة

 الكينماتيك

 الكينماتيك اخلطي: أوالً 
 

 حل في منها واالستفادة عليها بالداللة قيمتها تكفي التي الكمية هي : القياسية الكمية•
 ( المسافة ، الكتلة ، الطول ، الحرارة درجة ) مثل المختلفة البايوميكانيك مشاكل

 كينماتيكية متجهة كميات وهناك واتجاها   مقدارا   تمتلك التي الكمية هي : المتجهة الكمية•
 . والعزم والضغط والوزن  القوة : مثل كينتكية وكميات ، والتعجيل والسرعة االزاحة : مثل



 االزاحة المسافة ت

 كمية متجهة .كمية قياسية عددية  1

 .يجب معرفة مقدارها واتجاهها للداللة عليها  .يجب معرفة مقدارها فقط للتعرف عليها  2

 ال يمكن ان يكون اكبر من المسافة .قد تكون اكبر من االزاحة وتتساوى معها  3

4 

يقاس الفراغ الفعلي المقطوعة خالل الحركة 

وال يمكن ان يكون مقداره صفراً ألنها تعني 

 .مقدار او طول الفراغ بين نقطتي الحركة 

قد ال يقاس الفراغ فعليا خالل الحركة ويمكن ان تصل 

قيمتها الى الصفر ألنها تعني مقدار التغير بين الوضع 

االبتدائي والنهائي والذي قد ينطبق كالهما في نقطة 

 واحدة ويمكن ان نطلق عليها بمحصلة المسافة



 الحركات بكل جسمه أو جزء من جسمه  هي قدرة االنسان على اداء : السرعة 

 .ممكن اقل زمن في               
 . تعرف ميكانيكياً بانها المعدل الزمني للمسافة المقطوعة: اخلطية  السرعة 

 

 المسافة                 

 الزمن× السرعة =   او       المسافة =                   السرعة 

 الزمن                 

 االزاحة                          

 = السرعة المتجهة 

 الزمن                          

  

المعدل " اعتدنا ان نقول ان السرعة والسرعة المتجهة لهما نفس المعنى وهو 
 .ساعة / الذي تقطع به مسافة معينة وتقاس غالباً بالقدم م ثانية او كيلو متر

 



وعندما تتغير سرعة العداء من نقطة الى اخرى يتم احتساب السرعة وفقاً للمعادلة 
 :                       ادناه 

 2س+  1س                        

 = السرعة معدل 

                                2   

اما اذا كانت حركة الجسم من الثبات فأن السرعة االبتدائية تساوي صفر فيمكن 
 :    استخراجها عن طريق 

 1س - 2س                           

 = معدل السرعة 

                                 2 

 



 مسائل السرعة

 فما سرعة ذلك العداء ؟( ثا45)بزمن قدره ( م400)عندما يركض عداء مسافة  /س 

 :الجواب 

 400 المسافة                               

 ثا/م  8.88=                    =                   =  السرعة 

   45الزمن                                   

 فما سرعة ذلك العداء ؟( ثا13)بزمن قدره ( م100)عندما يركض عداء مسافة  /س 

 :الجواب 

 100 المسافة                               

 ثا/م  7.69=                    =                   =  السرعة 

 13الزمن                                   



وزمن ( ثا12)االولى  ( م100)فكان زمن الـ(  ثا35)بزمن ( م300)ركض عداء مسافة  /س 

 ؟( ثا12)الثالثة  ( م100)وزمن الـ( ثا11)الثانية  ( م100)الـ

 :جد ما يلي 

 (م300)سرعة الـ -1

 الثانية( م100)سرعة الـ -2

 -:الجواب 

 

 300المسافة                                                  

 ثا/م  8.57=                   =  ( =                    م300)السرعة الـ -1

   35 الزمن                                                      

 

 

 100المسافة                                                            

 ثا/م  9.09=                   =  =                    الثانية ( م100)الـالسرعة  -2

   11الزمن                                                                



احسب معدل سرعته في ( ثا5.18)م بزمن 50و( ثا6.12)م بزمن قدره  50م ، 100يقطع عداء / س 

 ؟م 100ركض 

 :الجواب 

 50المسافة                                           

 ثا/م  8.17=                   =  =                    السرعة االولى  

   6.12         الزمن                                   

 

 50المسافة                                            

 ثا/م  9.65=                    =                   =  السرعة الثانية  

   5.18     الزمن                                        

 

 17.82           9.65+  8.17          2س+  1س                         

 ثا/م 8.91=                         =                    =                          = معدل السرعة 

                                2                        2                        2 



، ( ثا  6.12) قدره بزمن االولى (م  50) ليقطع مكعبات البداية من ( م 100) عداء ينطلق / س 

 ؟م 100احسب معدل سرعته في ركض 

 

 :الجواب 

 

 صفر= السرعة االولى  

                              

 50المسافة                                            

 ثا/م  8.17=                    =                   =  السرعة الثانية  

   6.12     الزمن                                        

 

   8.17صفر               - 8.17           1س - 2س                         

 ثا/م 4.09=                         =                    =                          = معدل السرعة 

                                2                        2                        2 
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 :جيب ان نعرف عدة أمور هي يف قوانني املقذوفات 
 

 قوانني املقذوفات

 السرعة نرمز هلا  بالرمز   س -1

 الزاوية نرمز هلا بالرمز    هـ -2 

 جيب الزاوية  نرمز له بالرمز    جا هـ -3

 جيب متام الزاوية  نرمز له بالرمز    جتا هـ -4

 ثا/قدم 32أو      ثا/سم980أو     ثا/م 9.8= التعجيل هو اجلاذبية االرضية  -5



 مركبة افقية

 مركبة افقية

 مركبة افقية

 مركبة افقية

 مركبة افقية

 مركبة عمودية

 مركبة عمودية

 مركبة عمودية

 سرعة عمودي

 مركبة عمودية

 (جا هـ )المركبة عمودية × السرعة = السرعة العمودية 

 س جاهـ= السرعة العمودية 

 (جتا هـ )المركبة االفقية × السرعة = السرعة االفقية 

 جتاهـس = االفقية السرعة 



 اقصى ارتفاع

 المدى أو المسافة االفقية

 االرتفاع

 (هـ)زاوية االنطالق

 المقابل

 المجاور

 الوتر



 = جيب الزاوية  
 المقابل

 الوتر

 المركبة العمودية=  جيب الزاوية  

 المركبة العمودية× السرعة = فالسرعة العمودية 

 جيب الزاوية× السرعة = أي السرعة العمودية 

 س جا هـ= السرعة العمودية 

 = جيب تمام الزاوية  
 الوتر

 المجاور

 المركبة االفقية=  جيب تمام الزاوية  

 المركبة االفقية× السرعة = فالسرعة االفقية  

 جيب  تمام الزاوية× السرعة = أي السرعة االفقية 

 س جتا هـ= السرعة االفقية



 شكرًا الستماعكم
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 املقذوفات

 تساعد انها حيث خاصة أهمية الرياضي المجال في المقذوفات دراسة تشكل 

 سواء الرياضية للحركات المهاري االداء خالل المقذوفة االجسام مسار فهم على المختصين

 .نفسه الالعب جسم او أداة هو المقذوف الجسم اكان

 :تعريف المقذوف 

 باالتجاه االنطالق هذا أكان سواء فيها هو التي النقطة من ينطلق جسم أي هو 

 بعد سيصله الذي االرتفاع او المسافة او سرعته او مساره تغيير يمكن وال االفقي او العمودي

 . (االتصال نقطة) منه انطلق الذي للسطح تركه



 قانون بوساطة تحكم المقذوفة االجسام حركة ان

 على ينص والذي ان على ينص والذي الجاذبية

 ثابت بتعجيل الفراغ في يسقط الجسم أو األداة ان

 وكمثال ، ثانية لكل الثانية في متر (81.9) مقداره

 فان السكون من سقوطها عند السلة كرة فان

 وفي ثا\م (9.81) واحدة ثانية بعد ستبلغ سرعتها

  ، (19.62=9.81+9.81) سرعتها تصبح الثانية

 3) قدره زمنا سقوطها عند الكرة استغرقت فلو

 مقدارها بسرعة األرض ستصدم فأنها (تانية

   .(ثا\م 29.43)



 -:تقسم املقذوفات اىل 
  Vertical Projectilesالمقذوفات العمودية  -1

 Horizontal Projectilesالمقذوفات االفقية  -2

  الوثب ( )اي ان نقطة االنطالق بنفس مستوى نقطة الهبوط)مقذوفات افقية من مستويات متماثلة . أ

 (.الطويل   

 القفز ) ان نقطة االنطالق تختلف عن نقطة الهبوط مقذوفات افقية من مستويات غير متماثلة اي . ب

 (.الخ... الماءالى ، الغطس العالي    

 غير متماثلة مستويات  مقذوفات افقية من مستويات متماثلة  المقذوفات العمودية 

 انطالق

 هبوط

 هبوط انطالق



 متماثلةمن مستويات غير المقذوفات االفقية 

 انطالق

 انطالق

 انطالق

 هبوط

 هبوط

 هبوط



 العوامل امليكانيكية املؤثرة على املقذوفات
 :المقذوفات العمودية 

 الجاذبية االرضية1.

 سرعة االنطالق 2.

 

 :المقذوفات األفقية 
 عكسية مع المسافة االفقيةالعالقة                  زاوية االنطالق  -1
 العالقة طردية مع المسافة االفقيةاالنطالق                 سرعة  -2
 العالقة طردية مع المسافة االفقيةاالنطالق          ارتفاع نقطة  -3
 

سرعة 

 انطالق

سرعة 

 انطالق

ية
ض

الر
 ا
ية

ذب
جا

ال
ية 

ض
الر

 ا
ية

ذب
جا

ال
 

 المقذوفات العمودية

 المقذوفات االفقية



الستماعكمشكرًا   


