
 الصف احلادي عشر العلمي .   -"  تصنيف املعادن 2ورقة حتليلية  رقم "      -اجليولوجيا   

  التصنيف االقتصادي الكيميائي .  .3 التصنيف البلوري الكيميائي . .2 التصنيف الكيميائي . .1؟ ق تصنيف المعادن ائطرس. ما 

  صنف العالم   ؟  التصنيف الكيميائي  س: على ماذا يعتمدJ-Dana   على أساس خواصها الكيميائية التي تتوقف على نوع

 مثل الكربونات والكبريتات والسيليكات إلى أخره . الشق الحمضي

  صنف العالم   ؟ التصنيف البلوري الكيميائي  س: على ماذا يعتمد P-Niglli   على أساس خواصها المعادن إلى مجموعات

دن كثيرة تتشابه فيما بينها في معظم صفاتها وخاصة أشكالها البلورية علما بان لها حيث أن هناك معاالبلورية والكيميائية 

 تركيبا كيميائيا مختلفا .

  يعتمد على القيمة االقتصادية للعناصر األساسية المكون للمعادن ؟  التصنيف االقتصادي الكيميائي س: على ماذا يعتمد 

تقسم إلى  كل مجموعة إلى أفراد على أساس نظام الترتيب الدوري  وعلى هذا األساس تقسم المعادن إلى مجموعات ثم

 للعناصر المكونة لهذه األفراد المعدنية .

   المعادن الالسيليكاتية . -المعادن السيليكاتية     -التصنيف الكيميائي  يصنف المعادن إلى 

 المعادن السيليكاتية :
رباعي األوجه السيليكاتي حجر األساس في تكوينها والذي تكون فيه ذرة  وهي من أكثر المعادن انتشارا في الطبيعة ويعتبر 

 السيليكون محاط بأربع ذرات أكسجين .

   سيليكات منفردة . .1 -على أساس ترتيب رباعيات األوجه السيليكاتية   :المعادن السيليكاتية إلى ست مجموعات تقسم 

  سيليكات الهيكلية . .6 سيليكات صفائحية . .5 ات سلسالية .سيليك .4 سيليكات حلقية . .3 سيليكات مزدوجة . .2

  تكون رباعيات  األوجه السيليكاتية منفصلة وغير مرتبطة مع بعضها .كما في معدن االوليفين . سيليكات منفردة . .1

 تكون رباعيات  األوجه السيليكاتية على شكل أزواج .مثل معدن الميليليت . . سيليكات مزدوجة .2

تكون فيه ثالث أو أربع أو ست من رباعيات األوجه  السيليكاتية مرتبة على شكل دائري .كما في معدن  . حلقيةسيليكات  .3

 البيريل  .

  -تكون رباعيات  األوجه السيليكاتية مرتبة على شكل سالسل مستقيمة  .وهي نوعان :.  سيليكات سلسالية .4

 الوجيت .و  معدن امجموعة  البيروكسين . مثل سالسل أحاديه  .1

وتختلف عن البيروكسين في تركيبها ” مثل معدن معدن الهورنبلند ” مجموعة  االمفيبول مثل سالسل مزدوجة :  .2

 المزدوج واحتوائها على الماء .

.تكون رباعيات  األوجه  السيليكاتية مرتبة على شكل صفائح  .كما في معدن التلك والميكا بشقيها  سيليكات صفائحية  .5

 والبيوتيت والمعادن الطينية مثل الكاولينيت . المسكوفيت

تكون رباعيات  األوجه  السيليكاتية مرتبة ترتيبا شبكيا ثالثي األبعاد . حيث تشارك أربع ذرات .  سيليكات  الهيكلية .6

 األكسجين مع رباعيات األوجه السيليكاتية المحيطة به من جميع الجهات .  .كما في الكوارتز واالورثوكليز . 

 المعادن الالسيليكاتية :

 الكبريتات . .4 الهيدروكسيدات . .3 األكسيد . .2 عناصر نقية . .1الثمانية ؟  المعادن الالسيليكاتية   س. ما أقسام 

 الهاليدات .  .8 الفوسفات . .7 الكربونات . .6 الكبريتيدات . .5

 .لفضة والجرافيت والماس والكبريت والذهب وايتكون المعدن من عنصر واحد مثل : النحاس والذهب  .  عناصر نقية .1

تتكون من تأكسد بعض العناصر نتيجة اتحادها باألكسجين ومنها الماجنتيت والهيماتيت وهما أهم خامات  :األكاسيد   .2

 الحديد ومثل معدن الكورندوم الذي يستخدم في الصقل . 

 والليمونيت .مثل معادن  الجبسايت والبروسايت  .  الهيدروكسيدات  .3

 مثل معادن : الجالينا والبيريت والسفاليريت والكوبايريت . .  الكبريتيدات .4

 مثل معادن : الجبس واالنهيدريت والباريت .  . الكبريتات  .5

مثل المعادن : الكالسيت والدولومايت وهما أكثر المعادن الكربونية انتشارا في الطبيعة كذلك مثل  معادن  .  الكربونات .6

 ” .من خام النحاس ” والمالكيت “ من خام الحديد” يت السيدر

 مثل  معدن االباتيت .  .  الفوسفات   .7

 ملح الطعام أو الملح الصخري  . ”مثل  مدن الهاليت  . الهاليدات    .8

 



 أسئلة مهارية على تصنيف املعادن

 . حدد نوع السيليكات في األشكال  التالية ؟ 1س 
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