
 الصف احلادي عشر العلمي –التماثل البلوري "   -"3ورقة حتليلية رقم " –اجليولوجيا 

 هو الترتيب المنظم ألوجه البلورة حول محور ما بمركزها .  ؟  التماثل البلوري : ماس 

  سبع  إلىها في تقسيم بلورات المعادن درجة التماثل تختلف باختالف المعادن  إال أنها ثابتة دائما في بلورة المعدن الواحد  ولهذا يعتمد علي

 فصائل بلورية . .

   مركز التماثل . مستوى التماثل . محور التماثل . .درجة التماثل في أي بلورة ألي معدن بالعناصر  الثالثة التالية  :نستطيع تقدير 

   معدن حد فقط  كمركز التماثل كما في وقد  يوجد عنصر وا  معدن الجبستوجد هذه العناصر مجتمعة في بعض المبلورة واحدة مثل

 االكسينيت .

  هو  المستوى الذي يقسم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين ، بحيث يكون أحد النصفين صورة مرآة  ؟  مستوى التماثلس. ما

  للنصف اآلخر .

 ين او حرفين او زاويتين مجسمتين يتناظران هو عبارة عن نقطة وهمية متوسطة  في البلورة  تتميز بان أي وجه ؟س. ما مركز التماثل

الوجه الموجود على جانب منها ويبعد عنها مسافة معينة يقابله على الجانب األخر وعلى نفس المسافة منها وجه مماثل  أنبمعنى   عبرها .

 . 

 وقد يكون مركز التماثل هو العنصر  بشكل عام فان معظم البلورات لها مركز تماثل إلى جانب احتوائها على باقي عناصر التماثل ، هذا

 الموجود في البلورة وقليل جدا من المعادن تخلو بلوراتها من عناصر التماثل .  الوحيد

 و خط مستقيم وهمي المار بمركز البلورة والذي إذا أديرت حوله البلورة دورة كاملة من دون إزاحة فإنها تكرر ؟  ه  س. ما حمور التماثل

 اغ عددا من المرات بحيث ال يمكن التمييز بين وضعها األصلي وأي من األوضاع الجديدة .نفس الوضع في الفر

  . وغالبا ما يمتد محور التماثل ما بين منتصف األوجه أو األحرف أو الزوايا المجسمة المتقابلة بالبلورة 

  جزء من البلورة ناتج عن التقاء وجهين بلوريين متجاورين. ؟ هو  احلرف س. ما 

  .ناتجة عن التقاء أكثر من وجهين بالبلورة . ؟  زاوية  الزاوية اجملسمة ما س 

  التي تكرر فيها البلورة وضعها في الدورة الكاملة أي كل عدد المرات  ؟ تتوقف علىاحملور تتوقف درجة متاثل على ماذا . س

 درجة( . 063)

   : يوصف محور التماثل بأنه- 

 درجة . 083أي أن البلورة تعيد الوضع نفسه كل .“ تكرار األوضاع المتشابهة مرتين في الدورة الكاملة  .... إذا كانثنائي  التماثل  . أ

 درجة . 023أي كل .“ .... إذا كررت البلورة الوضع نفسه ثالث مرات في الدورة الكاملة  ثالثي التماثل . ب

 درجة . 03أي كل ” البلورة أربع مرات      في الدورة الكاملة .  ... إذا تكرر الوضع الواحد في رباعي التماثلج.     

 درجة . 63أي كل ” .... إذا تكرر الوضع في البلورة ست مرات .  سداسي التماثلد.       

  . علل لماذا " . وال يوجد في البلورات المعدنية محاور تماثل خماسية أو أكثر من سداسية " 

 صفات احملاور البلورية

  نت بلورات المعادن ذات أشكال هندسية منتظمة أم كانت مشوهة فان األوجه  البلورية كي يحدد وضعها في الفراغ تستند إلى مجموعة أكا

ويتقاطع هذه المحاور يتكون ما وتسمى هذه المحاور بالمحاور البلورية من المحاور قد تكون ثالثة أو أربعة وتتقاطع عند مركز البلورة 

 . Axial Crossلمحوري يسمى بالصليب ا

 :عدد احملاور البلورية- 

   فيكون عددها أربعة محاور  وهي : فصيلتي السداسي والثالثي باستثناءفي جميع البلورات  دائما ثالثة محاوريكون- 

 ورة ( .وهو المحور األفقي الذي يمتد من األمام إلى الخلف)بالنسبة للممسك بالبل“ أ”: ويرمز له بالرمز  المحور األول .0

 وهو المحور األفقي اآلخر والممتد من اتجاه اليمين الى اليسار )بالنسبة للممسك بالبلورة ( .“ ب”: ويرمز له بالرمز المحور الثاني  .2

 وهو المحور الذي يمتد رأسيا من أعلى إلى أسفل .)بالنسبة للممسك بالبلورة ( .“ ج”: ويرمز له بالرمز  المحور الثالث .0

  و  السالبة        “+“  ن أطراف هذه المحاور باستعمال اإلشارات الموجبة   نفرق بي“- “ 

 : يرمز للزاوية  تتقاطع المحاور البلورية في مركز البلورة وتحصر فيما بينها زوايا تعرف بالزوايا المحورية .  اتجاهات المحاور البلورية

 αبالرمز ألفا .)“  ج“ والمحور“ ب”يرمز للزاوية المحصورة بين المحور  ( .  γبالرمز جاما .) “ ب”والمحور “ أ“المحصورة بين المحور

 ( . β  بالرمز بيتا . )“ أ“والمحور“ ج“يرمز للزاوية المحصورة بين المحور( .   

 

 



 أسئلة مهارية

 . أكمل اجلدول التالي :1س 

 الرمز الزاوية عدد مرات تكرار البلورة نوع احملور

    ثنائي

    ثالثي

    رباعي

    سداسي

 

 حدد نوع احملور يف األشكال التالية : : 2س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :    أكمل الرموز الناقصة  على الشكل التالي. 3س 

 

 

 


