
 الصف الحادي عشر العلمي .   -المعادن   "  1ورقة تحليلية  رقم "      -الجيولوجيا   

  .علم يهتم بدراسة موارد القشرة األرضية ذات القيمة االقتصادية كالموارد الصخرية والمعدنية   . الجيولوجيا االقتصادية عرف س

 استخراجها .والنفطية والمياه الجوفية من حيث النشأة وطريقة 

  هي مواد متبلرة وغير متبلرة ذات قيمة اقتصادية ،تكونت على سطح األرض أو بداخلها بطرائق جيولوجية .الموارد المعدنية س. عرف

 ويمكن استخالصها من قبل اإلنسان .

   عنصرا ثابتا وموجودة في الطبيعة ولكن توزيعها في القشرة األرضية ليس متجانسا عشرة  18عنصرا منها  111لقد تم تعرف أكثر من
 األرضية.% من وزن القشرة  99عناصر فقط منها تكون أكثر من 

  .مادة متبلرة متجانسة تكونت طبيعيا من أصل غير عضوي ولها تركيب كيميائي  . دن عرف المعس

 محدد ونظام ذري داخلي منتظم وصفات فيزيائية مميزة 

   من خالل دراسة خواصها الفيزيائية كاللون والمخدش واالنفصام والصالدة يتم   التفريق بين المعادن

 "  يمكن االعتماد على خاصية فيزيائية واحدة لتحديد هوية المعدنس فسر : ال والبريق .

 ” .مقياس موهو ” درجات على مقياس الصالدة  8بلونه الشفاف وصالبته الكوارتز معدن   -

لونه داكن وكالهما له مستويات  معدن البيوتيت -لونه الفاتح   معدن المسكوفيت: ” الميكا معادن   -

 تشقق صفائحي . 

رائحته كبريتية .  -معدن الفوسفات ملمسه صابوني .  -معدن التلك خاصية الحواس للمعادن :   -

 مالح الطعم .  -معدن الهاليت 

  مادة متبلرة ذات شكل هندسي منتظم ومحدد بأسطح مستوية .  . البلورة س. عرف 

 منتظم ومتكرر بشكل   ا داخليترتب ترتيبا  تكون للذرات  أو االيونات المكونة للمعدن المواد المتبلرة

 في ثالثة أبعاد مما يساعد على إنتاج بلورة معدنية لها أسطح مستوية ومرتبة في نظام هندسي . 

  .الترتيب الفراغي للذرات أو   .1؟   البنية البلورية للمعادنما العوامل التي تتوقف عليها  س

قوى الربط الكيميائي بين الذرات أو  .3 طريقة الرص بين الذرات أو االيونات . .2 االيونات .

 س . فسر اختالف البنية البلورية للمعادن " .."  االيونات 

هو ترتيب الذرات أو االيونات المتشابهة في البلورة عند :   الترتيب الفراغي للذرات أو االيونات. 1

نقاط منتظمة في األبعاد الثالثة ،بطريقة تجعل كل ذرة أو أيون في البلورة لها نفس الظروف المحيطة 

 .بالذرات أو االيونات األخرى

-  أو الشبكة الفراغية .  ينشأ عن الترتيب الفراغي تركيب شبكي مفتوح مجسم يعرف بالتركيب الشبكي الفراغي 

الثالثة ويتكون التركيب الشبكي لهذا  األبعادفي معدن الهاليت في الصوديوم والكلور يوضح الشكل أدناه  الترتيب الفراغي اليونات      -

 المعدن من وحدات صغيرة مكونة من ثماني نقاط فراغية لها نفس صفات البلورة وتسمى الوحدة البنائية .

 أصغر جزء من البلورة له نفس الصفات المميزة للبلورة الكبيرة . الوحدة البنائيةتمثل      -

 مرتبة في أركانها الثماني وتتخذ شكل متوازي األوجه . ثماني نقط فراغيةمن  وحدة بنائيةتتكون كل    -

 الوحدات البنائية في البلورات المختلفة في الشكل والحجم . تختلف   -

 البعد بين الذرات أو االيونات المكونة للمعدن .  ؟   على  للبلورة  حجم الوحدة البنائية  . على ماذا يتوقفس 

  .قيم الزوايا المحصورة بين هذه .2 اتجاه صفوف الذرات أو االيونات . .1؟   للبلورة  شكل الوحدة البنائية على ماذا يتوقف  س

 . االتجاهات 

 أوالنسبة بين حجم االيونات  .1 ؟  داخل البلورة  أهم العوامل التي تتحكم برص الذرات أو االيوناتس. ما  .  . طريقة رص الذرات أو االيونات2

 مقدار شحنتها الكهربائية أو تكافؤها . .2 الذرات المكونة للمعدن .

 تتحد بعض العناصر مع بعضها بعضا بأكثر من طريقة .  أنيمكن  -

 تتشابه في التركيب الكيميائي لكنها تختلف في خواصها الفيزيائية والكيميائية معدنا الماس والجرافيت مثال   -

يتم رص ذرات  الجرافيتطريقة رص ذرات الكربون في كل منهما ففي  إلىسبب ذلك يعود  ” ؟  ما سبب ذلك أو  " فسر ذلك .“س  -

 وتكون الذرات متراصة . مكعب ي شكل فيتم رص الذرات فالماس وتكون الذرات متباعدة اما في  سداسيالكربون في شكل 

النسبة المئوية  العنصر

 بالوزن

 06،64 أكسجين

 27،72 سيليكون

 3،18 ألمنيوم

 5 حديد

 8،68 كالسيوم

 8،38 صوديوم

 2،52 بوتاسيوم

 2،42 مغنيسيوم

 4،00 تيتانيوم

 4،10 هيدروجين

 22،17 المجموع



تراصها في وضع معين وبدرجة تقارب معينة تتوقف على النسبة بين  فإنهاتتحد االيونات أو ذرات  العناصر لتكوين معدن ما  عندما   -

 نصف قطر االيون الموجب )) الكاتيون(( وااليون السالب )) األنيون(( .أو الذرات المكونة للمعدن . 

اتحاد االيونات أو ذرات  العناصر لتكوين معدن ما في وضع معين وبدرجة تقارب معينة تتوقف على النسبة بين نصف قطر االيون   -

 الموجب )) الكاتيون(( وااليون السالب )) األنيون(( .أو الذرات المكونة للمعدن . 

 في كثير من المعادن مما يؤدي إلى تغير نوع المعدن % يمكن أن يحل بعضها محل بعض 11االيونات التي تختلف حجومها بحوالي -

من األمثلة على هذه األزواج األيونية التي تحل محل بعضها السيلكون مع األلمنيوم والصوديوم مع  الكالسيوم والحديد مع المغنيسيوم  -

 والذهب مع الفضة .

يا وإذا حل محل الفراغ بين أربعة انيونات يصبح عدد التناسق إذا حل الكاتيون محل الفراغ بين ثالث انيونات يصبح عدد التناسق ثالث  -

 رباعيا مثل اتحاد األكسجين مع السيلكون وهكذا ... 

 عدد االيونات التي تحيط بايون مركزي واحد في الوحدة البنائية .  . هو عدد  التناسق س عرف  -

قال إن الصوديوم عدد تناسقه سداسي بالنسبة للكلور كذلك فان مثال : في الهاليت كل ايون صوديوم حوله ست ايونات كلور وبالتالي ي -

 كل ايون كلور حوله ست ايونات صوديوم فيقال إن الكلور عدد تناسقه سداسي . 

 .البلورةأو  الجزيءمتماسكة معا في  الذراتهي ظاهرة تواجد  الرابطة الكيميائية   .   قوى الربط الكيميائي. 8 

لكترونا أو أكثر من المستوى الخارجي وتتحول إلى ايون موجب ينتج هذا النوع من الروابط عندما تفقد إحدى الذرات إ الرابطة األيونية : .1

)كاتيون( وتكتسب ذرة أخرى هذه االلكترونات المفقودة فتتحول إلى ايون سالب )أنيون( ويحدث التجاذب بين االيونات بوساطة قوى الجذب 

 .الهاليت والفلوريت الكهروستاتيكي كما في معدني 

 الوزن النوعي المتوسط .2 الصالدة المتوسطة . .1النوع من الروابط ببعض الصفات الفيزيائية مثل :تتسم المعادن التي تمتلك هذا  -

 غالبا ما تكون رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء . .4درجة االنصهار العالية . . 3.

  :  الرابطة التساهمية .2

ينتج هذا النوع من الروابط  من اشتراك إلكترون  أو أكثر بين ذرتي عنصر واحد الكتمال عدد االلكترونات في المدار األخير لكل  -

حيث تشترك أربع ذرات كربون على هيئة رباعي األوجه واحدة في كل ركن من أركانه معدن الماس منها ليكون جزئيا كما في 

 األربعة .

حيث تحاط كل معدن سفاليريت وقد ينتج هذا النوع من الروابط من اشتراك إلكترون أو أكثر بين ذرتي عنصرين مختلفين كما في   -

  س .فسر معدن السالفيريت رديء التوصيل للكهرباء "."  ذرة خارصين بأربع ذرات كبريت على هيئة رباعي األوجه

درجة االنصهار . 2عدم قابليتها للذوبان  . . 1الروابط ببعض الصفات الفيزيائية مثل :تتسم المعادن التي تمتلك هذا النوع من  -

معادنها مستقرة نظرا لقوة . 5 رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء  في الحالة الصلبة والسائلة بسبب عدم تأينها ..4 العالية .

 الروابط فيها .

ط بين ذرات الفلزات حيث تميل الفلزات إلى فقد الكترونات المستوى الخارجي وتتحول إلى يوجد هذا النوع من الرواب :  الرابطة الفلزية  .8

لرابطة كاتيونات أما االلكترونات المفقودة فتكون سحابة الكترونية تحيط بالكاتيونات وتعمل على تماسكها مكونة رابطة فلزية قوية وتوجد هذه ا

  نحاس ..الذهب والبالتين والفي المعادن العنصرية مثل 

انخفاض درجة .2 قابليتها للطرق والسحب  . 1 تتسم المعادن التي تمتلك هذا النوع من الروابط ببعض الصفات الفيزيائية مثل : -

 جودة  التوصيل للحرارة . . 3 انصهارها وصالبتها . 

 : عبارة عن قوى جذب ضعيفة متبقية على األسطح الخارجية لجزيئات متعادلة من المعدن كما في :  رابطة فان ديرفال .0

والذي ترتبط فيه ذرات الكربون مع بعضها بعضا داخل الصفائح برابطة تساهمية قوية مما يجعل الصفائح متماسكة معدن الجرافيت  -

 الضعيفة مما يسهل فصل المعدن إلى صفائح . ترتبط الصفائح بقوى فان ديرفال بينما

فهناك أكثر من نوع من الروابط فترتبط ذرات السيلكون مع األكسجين داخل الصفائح برابطة تساهمية قوية مما يجعل معدن الميكا   -

ا يسهل فصل المعدن إلى الصفائح متماسكة . كما ترتبط ايونات البوتاسيوم معا بقوى فان ديرفال الضعيفة وهذا يكون بين الصفائح مم

 صفائح .

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9


 أسئلة مهارية

 ثم أجب عن األسئلة التالية المقابل  الجدول والشكل فيمعن النظر أ  

 ما العنصران المكونان لهذا الشكل ؟        .1

 ماذا يسمى هذا الشكل  ؟    .2

يعد هذا الشكل  حجر  ي أكتب اسم المجموعة المعدنية الت .3

 تكوينها . ي األساس ف

طريقة رص األيونات  يالمؤثر ف األساسيما العامل   .4

 المكونة لهذا الشكل ؟         

 ي حدد عدد تناسق األنيون بالنسبة للكاتيونات المحيطة به ف .5

 هذا الشكل .

كم تبلغ النسبة بين نصف قطر الكاتيون واألنيون  المكونان  .6

 للشكل المقابل ؟ 

  أحد األشكال التالية يتميز بعدد تناسق ثماني . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


