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1بوادي حمر والمتوسطة مدرسة قرطبة الثانویة 

أقدم لكم ھذا الملخص لمادة الجیولوجیا للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي األول (المنھج المطور)

؟المعدن : عرف 1س
شكل  نتظم  لداخل الم ناء ا ثل الب ما یم با  حدد وغال لورى م ناء ب نة وب یة معی نات كیمیائ ھا مكو یر عضویة ل مادة طبیعیة صلبة غ

سھا . البلورة نف
.؟كیف تتكون المعادن :2س

تتكون بشكل طبیعى وغیر عضوى 
المختبرات التعد معدن . فيتحضیرھا التي تمتتكون المعادن بطرائق طبیعیة . لذا فإن األلماس الصناعى والمواد األخرى 

یستخرج من النبات فلیس معدنا ذيالوالمعادن مواد غیر عضویة فلیست مكونة من مادة حیة وال من مادة كانت حیة أما السكر 
بناء بلورى محدد للمعدن .

منتظم ومتكرر وینتج عن ھذا البناء ھندسيمحدد وھذا یعنى أن الذرات مرتبة فى المعدن فى بناء بلوريالمعدن لھ بناء 
البلورة .

؟البلورة:عرف 3س
یز فإنھ ینمو فیھ أحیانا مكونا بلورة كبیرة مكتملة األوجھ . جسم صلب تترتب فیھ الذرات بنمط متكرر وعندما یتوافر للمعدن ح

إال أن البلورات المكتملة األوجھ نادرة الوجود . اما األكثر شیوعا فھى بلورات غیر مكتملة األوجھ
ذكر بعض المواد الصلبة التى لھا تراكیب محددة .: أ4س

ركبات .معظم المعادن فمكون من مإماالنحاس والفضة والكبریت . 

؟وضح التغیرات فى المكونات الكیمیائیة:5س
تتكون عندھا بلوراتھا فمعدن الفلسبار البالجیوكلیزى التيقد تختلف المكونات الكیمیائیة لبعض المعادن قلیال تبعا للظروف 

األنورثیت الغنى یتكون فى درجات حرارة منخفضة الى معدن الذيتتفاوت مكوناتھا من معدن األلییت الغنى بالصودیوم 
یتكون فى درجات حرارة مرتفعة الذيبالكالسیوم 

الصخور المكونةالمعادن @ 
عشرة من إلىاألكثر شیوعا وتشكل ثمانیة ھيثالثین معدنا فقط أنرغم وجود ثالثة آالف معدن تقریبا فى القشرة األرضیة إال 
ھيالمعادن المكونة للصخور وھى مكونة من ثمانیة عناصر أنھاا ھذه المعادن معظم صخور القشرة األرضیة . لذا یشار إلیھ

القشرة األرضیة .فياألكثر شیوعا 
.؟اذكر المقصود بالماجما :6س

الماجما . والماجما أقل من الصخور الصلبة المحیطة بھا لذا بتتكون وتتجمع تحت سطح األرض التيالمنصھرةتسمى المادة 
باطن األرض ثم تتبلور .فيات العلیا الباردة یمكنھا الصعود نحو الطبق

.؟وضح كیف تتبلور المعادن من المحالیل:7س
المعادن المتبلورة من المحالیل 

میاه المحیطات مما یجعلھا محلوال مالحا وعندما یصبح المحلول مشبعا بمادة مذابة فال یمكنھ إذابة المزید فيتذوب األمالح 
أكبر یصبح فوق المشبع وعندئذ تتھیأ الظروف لتكوین المعادن حیث ترتبط الذرات المنفردة بعضھا مع منھا ، فإذا ذابت كمیة 

بعض وتترسب مكونة بلورات المعادن .
؟الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للمعادناذكر: 8س

اص الفیزیائیة والكیمیائیة للمعادن الخویجرى الجیولوجیون كثیرا من االختبارات لتعرف المعادن وتعتمد ھذه االختبارات على
ومنھا :

الشكل البلورى -1
البریق -2
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القساوة -3
االنفصام والمكسر -4
الحكاكة -5
اللون -6
الكثافة والوزن النوعى -7
النسیج -8

.؟صف الشكل البلورى للمعادن :9س
األوجھلھالیت ( ملح الطعام ) غالبا ما تكون بلوراتھ المكعبة كاملة بعض المعادن تمتاز بأشكال بلوریة ممیزة یمكن تعرفھا فا

وبلورات الكوارتز ذات النھایتین المدببتین والمحاطة بستة أوجھ جانبیة تمثل میزة لھا تسھل تعرفھا .
.؟قعرف البری:10س

یعكس بھا المعدن الضوء الساقط على سطحھ البریقالتيتسمى الكیفیة 
. الفلزى والالفلزى من البریق : ویوجد نوعان 

فالضفة والذھب والنحاس والجالینا لھا سطوح المعة تعكس الضوء .
؟:عرف القساوة 11س

المعادن علىتعرففيأكثر االختبارات مصداقیة واستخداما وھووھو مقیاس المعدن للخدش 
.؟وضح كیف تتكسر المعادن :12س

تكون  الروابط الذریة على طولھا ضعیفةالتيتنكسر بسھولة عند المستویات فھيالمعادن یحدد البناء البلورى كیف تنكسر 
؟لحكاكة عرف ا:13س

یحك بقطعة البورسالن الذيھى لون مسحوق المعدن ، وتكون حكاكة المعادن الالفلزیة فى العادة بیضاء اللون . یترك المعدن 
مسحوقا ملونا على سطحھا

.؟ون فى وصف المعدن وضح أھمیة الل:14س
المعدن وینتج اللون أحیانا من وجود بعض العناصر النادرة أو المركبات داخل المعدن .فياللون من أھم الخصائص المالحظة 

؟للمعادنالنوعيبین الكثافة والوزن : 15س
فإذا كان لدیك عینتان من الذھب والبیریت قد یكون لمعدنین أحیانا الحجم نفسھ ، إال أن كلیھما مختلفان بسبب اختالف كثافتیھما

لھما الحجم نفسھ فسوف تكون كتلة الذھب أكبر ألن كثافتھ أكبر والكثافة انعكاس للكتلة . 
.؟النوعيذكر المقصود بالوزن أ16س

النوعيوالوزن 5.2للبیریت النوعيفمثال الوزن C 4درجة حرارة فيھو النسبة بین كتلة المادة الى كتلة حجمھما من الماء 
. 19.3النقيللذھب 

؟النسیج : 17س
یصف النسیج ملمس المعدن وتعد ھذه الخاصیة غیر موضوعیة مثلھا فى ذلك مثل خاصیة البریق

مجموعات المعادن @
ترتبط العناصر بعضھا مع بعض بطرائق وأشكال ونسب مختلفة وینتج عن ذلك تكون آالف المعادن .

السیلیكات 
األوجھ الرباعيم الھر

الكربونات 
األكاسید 

المجموعات األخرى 
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ھناك مجموعات معدنیة رئیسیة أخرى ومنھا الكبریتات والكبریتیدات والھالیدات والعناصر الحرة األصلیة .
.؟وضح المقصود بالسیلیكات:18س

سماألكسجینیعد  سلیكون وت یھ ال شرة األرضیة یل سجین أكثر العناصر شیوعا فى الق یة على األك عادن المحتو سیلكونى الم وال
القشرة األرضیة .فيتقریبا من المعادن الموجودة %96وعنصر آخر أو أكثر السیلیكات وتشكل السیلیكات 

.؟األوجھالرباعيصف الطالب الھرم :19س
یتھ ھرم السیلیكا . من مثلثات متساویة األضالع على شكل ھرم ، لذا یمكن تسمأوجھجسم صلب محاط بأربعة 

.؟كیف تتكون الكربونات  :20س
یتحد األكسجین بسھولة مع معظم العناصر تقریبا مكونا مجموعات معدنیة منھا الكربونات .

؟األكاسیدعرف : 21س
ركبات تتألف من أكسجین وفلز وتعد معادن الھیماتیت والماجنیتیت أكاسید حدید شائعة .م

المعادن االقتصادیة @
صناعة الحواسیب والسیارات والتلفزیونات والمكاتب والطرف والبنایات والمجوھرات فيكل مكان وتستعمل فيتوجد المعادن 

كثیرة . أخرى. وفى صناعات واألدویةوالدھانات وأدوات الریاضة 
.؟متى یكون المعدن خاما  : 22س

خام إذایسمى المعدن خاما  ثال  سبیل الم یت على  صادیا . فالھیمات یة اقت كون مجد یث ت عدینھا بح كن ت احتوى على مواد قیمة یم
یحتوى على عنصر الحدید .

األحجار الكریمة @
مة .لندرتھیجعل الیاقوت أكثر قیمة من المایكا ؟ الذيما  جار الكری من األح یاقوت  بر ال لذا یعت كا ،  من المای ماال  ولكونھ أكثر ج

ومقاومتھا للخدش .فساوتھاواألحجار الكریمة معادن ثمینة ونادرة  وجمیلة فضال عن 
؟تكون الصخور الناریةكیف : 23س

تتكون الصخور الناریة عندما تبرد الماجما أو الالبة وتتبلور المعادن  .
. ؟فرق بین الماجما والالبة اذكر ال: 24س

رض . الماجما صخر منصھر یوجد تحت سطح األ
اما الالبة فھى ماجما تتدفق على سطح األرض . 

. ؟تكوین الماجما فيالعوامل الرئیسیة التى تؤثر اذكر : 25س
تتكون الماجما بانصھار قشرة األرض أو مادة الستار . وھناك عوامل رئیسیة تؤثر فى تكون الماجما ھى : 

لمادة القشرة أو الستار .المعدنيالمحتوى - 4/المحتوى المائى-3/الضغط -2/درجة الحرارة  -1

.؟المعدنيوضح المقصود بالمحتوى :26س
لت  صخور الباز صھر  ثال تن سبیل الم لى  فة . فع جات انصھار مختل ھا در فة ل عادن المختل تيالم فین ال عادن األولی من م كون  تت

صخور الجران نة ب لى مقار حرارة أع جات  ند در سین ع سى والبروك سبار الكل یت والفل تيیت أو الریوال كوارتز ال من ال كون  تت
والفلسبار البوتاسى .

.؟الجزئيعرف االنصھار :27س
یة ھي كل مجموعة معدن مع صھر  عملیة انصھار بعض المعادن عند درجات حرارة منخفضة مع بقاء معادن أخرى ، ویضاف 

مكوناتھا .فيتغیر إلىخلیط الماجما ، مما یؤدى إلىعناصر جدیدة 
.؟بین سالسل تفاعالت باون :28س

عادن بفيباون الكنديالجیولوجيقام  كون الم یث تت كن تمطلع القرن العشرین بتوضیح كیف تبرد الماجما وتتبلور ، ح یب یم رت



4بوادي حمر والمتوسطة مدرسة قرطبة الثانویة 

بسالسل تفاعالت باون .اآلنعملیة تعرف فيتوقعھ 
المعادن الغنیة بالحدید @

ما یمثل الطرف األیسر من سلسلة تفاعالت باون ید الماج مع تبر ئة  یرات مفاج عادن لتغ ھذه الم ید وتخضع  المعادن الغنیة بالحد
ما  برد الماج ندما ت سیوم وع ید والمغین نى بالحد وتبلورھا فعلى سبیل المثال األولیفین ھو أول المعادن تبلورا من الماجما وھو غ

مع الماجمبما یكفى لبدء تبلور معدن جدید یتشكل البیروكسین من تفاعل األولیفین
.؟وضح كیف یتكون الفلسبار :29س

مكوناتھا ، فمع تبرید فيتخضع لتغیر مستمر التيیمثل الطرف األیمن من سلسلة تفاعالت باون معادن الفلسبار البالجیوكلیز 
یر مكوناتھ لیصبح الفلسبار الغنى بالكالسیوم مع الماجما وتتغاالماجما یتكون أول معدن فلسبار غنى بالكالسیوم وبتفاعل ھذ

غنیا بالصودیوم . 
؟الجزئيالتبلور اذكر عملیة :30س

لور  عادن وانفصالھا التب لورات الم ئيتسمى عملیة انتقال ب یة االنصھار الجز یة عمل ھذه العمل شبھ  ئي. وت یب فيالجز أن ترك
لورات  لة تنفصل الب ھذه الحا فى  ھا . و تيالماجما یتغیر فى كل من كون ال ھا البدفيتت عل مع ستطیع التفا ما وال ت عن الماج یة  ا

فتصبح الماجما المتبقیة غنیة بالسلیكا .
-:المكونات المعدنیة للصخور الناریة@

تصنف الصخور الناریة عموما الى صخور جوفیة وأخرى سطحیة .
.؟الصخور الجوفیة  كیف تتكون : 31س

الصخور الجوفیة . عندما تبرد الماجما وتتبلور تحت سطح األرض تتكون
؟كیف تتكون الصخور السطحیة: 32س

تسمى الماجما التى تبرد وتتبلور على سطح األرض صخورا سطحیة . 
؟أذكر الفرق بین  الصخور البازلتیة والصخور الجرانیتیة: 33س

فالصخور البازلتیة ومنھا الجابرو لونھا غامق ومحتواھا من السلیكا قلیل .
الجرانیتیة ومنھا الجرانیت فھى فاتحة اللون ومحتواھا من السیلیكا كثیر .الصخورأما
؟في وصف الصخوروضح اھمیة صفة النسیج: 34س

یتكون منھا الصخور والى شكلھا وتوزیعھا فعلى سبیل المثال یمكن وصف نسیج التيحجم البلورات إلىیشیر النسیج 
رانیت فیوصف بأنھ خشن البلورات .الجأماالریولالیت بأنھ ناعم البلورات . 

-:حجم البلورة ومعدالت التبرید @
سطحیة  یة  صخورا نار نتج  یرة ، فت لورات كب شكل ب یأ الفرصة لت سرعة وال تتھ برد ب سطح األرض ت لى  بة ع تدفق الال ندما ت ع

كالریوالیت بلوراتھا صغیرة الیمكن رؤیتھا بالعین المجردة .
.؟)السماقیة(الصخور البورفیریةصف:35س

الصخور البورفیریة ( السماقیة )  
یتمیز النسیج البورفیریا بوجود بلورات كبیرة واضحة المعالم ، محاطة ببلورات صغیرة من المعدن نفسھ أو من معادن مختلفة 

.؟وضح كیفیة تكون الصخور الفقاعیة : 36س

ینحسر الضغط عنھا فتصبح عندئذ البة فإذا كانت الالبة شدیدة القوام التصاعد عندمافيتحتوى الماجما على غازات ذائبة تأخذ 
ویسمى أسفنجیاالصخر تسمى فقاعات ویبدو الصخر في، فإنھا تمنع تصاعد الفقاعات الغازیة بسھولة . فتترك الغازات ثقوبا 

ھذا المظھر اإلسفنجى نسیجا فقاعیا .
؟بالشریحة الرقیقة المقصوداذكر :37س
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تقریبا مثبتة على قطعة زجاجیة بحیث تسمح بنفاذ الضوء خاللھا .mm 0.03ة الرقیقة قطعة من الصخر سمكھا الشریح
األھمیة االقتصادیة  للصخور الناریةاذكر : 38س

الصخور الناریة موارد طبیعیة 
استعمالھا فى مجاالت عدة منھا البناء تتكون أحیانا فى اثناء تبرید الصخور الناریة وتبلورھا معادن مفیدة أو غیر مفیدة یمكن 

وإنتاج الطاقة وضنع المجوھرات .
.؟وضح لماذا تحتوى العروق على كمیات كبیرة من الكوارتز : 39س

العروق 
تحتوى الموائع المتبقیة من تبلور الماجما على تراكیز عالیة من السیلیكا والماء ، كما تحتوى على فضالت من عناصر لم 

لم تتضمنھا المعادن الشائعة . التيلصخور الناریة ؛ فالذھب والفضة والرصاص والنحاس من الفلزات تصنف ضمن ا
.؟المقصود بالبیجماتیت ما: 40س

تحتوى ھذه الخصور على خامات من العناصر أنتحتوى على معادن حبیبتھا خشنة جدا بیجماتیت ویمكن التيتسمى العروق 
النادرة ومنھا اللیثیوم . 

.؟بین األھمیة االقتصادیة لأللماس :41س

الكیمبرلیت 
الصخور فوق القاعدیة كیمبرلیت نسبة الى مدینة كیمبرلى فى جنوب افریقیا وتعد ھذه فياأللماس معدن قیم نادر الوجود یوجد 

البیرودوتیت . أنواعالصخور غیر العادیة أحد 
-:خصائص الصخور الناریة @

البناء الصخور الناریة فى 
ید  للصخور الناریة عدة خصائص تجعلھا مناسبة للبناء ؛ فنسیج بلوراتھا المتداخل یجعلھا قویة باإلضافة الى احتوائھا على العد

من المعادن المقاومة للتجویة .
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