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غيرمتجانسةصلبةهي مواد طبيعية : Mineralsالمعادن 
عين عضوية لها شكل بلوري معين ولها تركيب كيميائي م

.  وصفات فيزيائية ثابتة

ة العمليات يعني المعادن المتكونة بالطبيعة نتيج.. طبيعية/ 1
ع التعتبر الجيولوجية تعتبر معدن اما التي تصنع في المصان

.معدن النها تفقد الصفة األولى

مثل , فقط المواد الصلبة تعتبر معدن.. صلبة متجانسة/ 2
ة والمتبخره الثلج الطبيعي يعتبر معدن اما الماء بحالته السائل

لمعدن ومتجانسة أي كل جزء في المعدن يمثل ا.اليعتبر معدن
كونه ويستثنى الزئبق ل.. ككل ويشابه جميع أجزاء المعدن

.سائل ولكنه يعتبر معدن

Minerals   المعادن



حمل مثل ملح الطعام المتكون بالطبيعة وي..غيرعضوية / 3
تبر معدن كافة صفات المعدن اما السكر الصلب المتبلور فال يع

ية توجد حيوانات بحر. النه عضوي متكون من قصب السكر
اكل تفرز كاربونات الكالسيوم مثل الشعاب المرجانية او هي

نها واصداف هذه الكائنات البحرية فعند موت هذه االحياء ودف
رغم بحيث تكون جزء من الصخر تعتبر معدن في هذه الحالة

.ان اصلها عضوي

المعادن هي مواد متبلورة تحتوي على..لها شكل بلوري/ 4
ر ثابت تخضع لعناصهندسيايونات وذرات منتظمة بشكل 

رتيب هذا النظام في الوقت نفسه التعكس يوتماثلية معينة، 
مة الذري الداخلي الذي يعطي بدوره األوجه البلورية المنتظ

لك كل االوبسيدان يمت.التوزيع في الشكل الخارجي للبلورة
ه زجاجيصفات المعدن ولكنه اليمتلك نظام بلوري بسبب شكل





ة لها المعادن هي مركبات كيميائي..لها تركيب كيميائي/ 5
ن عناصر صيغة كيميائية ثابتة تعتبر هوية المعدن تتكون م

يتكون من SiO2متحدة مع بعضها مثل معدن الكوارتز
جين الى عنصري السليكون واالوكسجين بنسبة ذرتين اوكس

ذرة واحدة سليكون وهذه النسبة صحيحة الي عينة من 
.الكوارتز مهما كان اصلها

فيزيائية كل معدن ينفرد بصفات..ثابتةفيزيائية صفات / 6
بة تميزه عن غيره مثل اللون والمخدش والشفافية والصال

ناطيسية والمكسر والتشقق وقابلية التوصيل للكهرباء والمغ
.دن وصفات أخرى كثيرة تعتمد على الشكل البلوي للمع



① List five characteristics an Earth 

material must have in order to be 

considered a mineral.

② Based on the definition of mineral, 

which of the following materials are not 

classified as minerals and why:

gold, water, synthetic diamonds, ice, and 
wood.



 Properties of a Mineral    Physicalالخواص الفيزيائية للمعدن 

كله ان طريقة ترتيب الذرات في معدن معين اليحددان ش 

البل   وري فحس   ب ولكنهم   ا يح   ددان أيض   ا  بع     الخ   وا 

الص البة , شالمخ د,الشفافية,اللون:مثل( الطبيعية)الفيزياوية 

, ره  اوالس  حب وغيوالمكس  ر والقابلي  ة للط  ر  , واالنفص  ام

ي ولما كانت هذه الخوا  تتوقف عل ى ك ل م ن البن اء ال ذر

, ع دنموالتركيب الكيمياوي فانها في مجموعه ا ممي زة لك ل 

وتعتب   ر دراس   ة الخ   وا  الفيزياوي   ة للمع   ادن م   ن اس   هل

عة واس  را الط  ر  للتع  رف عل  ى الكثي  ر م  ن المع  ادن الش  ائ

بواسطة بع ويتم ذلك أما بمجرد النظر أو الفح  



ودون ( Hand Specimens)البسيطة لعينات يدوية المختبرية األدوات
.الحاجة إلى االستعانة باجهزة خاصة معقدة غالية الثمن

:هيللمعادن في عدة اقسام و( الطبيعية)حصر الخواص الفيزياوية ويمكن 

:ونذكر منهاOptical propertiesالخواص البصرية أو الضوئية : أوال

ائها تتميز بعض المعادن بان الوانها ثابتة دائما وذلك الحتو: colorاللون / 1
ن من عناصر على عناصر ملونة في تركيبها الكيمياوي بينما المعادن التي تتكو

لى غير ملونة فان الوانها تكون متعددة وفي هذه الحالة يتوقف لون المعدن ع
.نوع الشوائب الموجودة فيه



هو لون مسحوق المعدن وقد تكون المعادن ذات الوان :Streakالمخدش / 2

اتا على شكل متشابهة ولكنها تختلف في مخدشها بسبب ان لون المعدن اكثر ثب

ينية بورسيللوحة مسحوق ويمكن الحصول على المخدش بحك المعدن على 

تسمى بـ لوح المخدش 

والبريق هي ظاهرة انعكاس الضوء من على سطح : Lusterالبريق / 3

ى معامل المعدن وشدة البريق تعتمد على شدة الضوء المنعكس وهذه تعتمد عل

سم االنكسار وكلما ازداد هذا المعامل ازدادت شدة االنعكاس وشدة البريق وق

:إلى ثالث انواع رئيسية هما 

وهو البريق الذي يشبه البريق الذي :  Metallic Lusterالبريق الفلزي 

تمة ينعكس من الفلزات المصقولة أو بريق المرآة وهو صفة للمعادن المع

ذهب والتي تمتاز بمعامل انكسار عالي مثل معادن العناصر الحرة كمعدن ال

.والكاليناوالفضة  والكبريتيدات  مثل البايرايت 



وهذا البريق هو اقل :  Sub metallic Lusterالبريق تحت الفلزي  •
.بقليل من البريق الفلزي 

ويشمل هذا النوع من البريق :  Nonmetallic Lusterالبريق الالفلزي •
المعادن الفاتحة اللون 

وهي قدرة المعدن على تمرير الضوء من : Transparencyالشفافية / 4
:خالله وتقسم المعادن من ناحية الشفافية إلى ثالثة انواع

يتم رؤية االجسام من خاللها بوضوح تام مثل معدن :  معادن شفافة•
.الكوارتز والجبس النقي

عدم رؤية االجسام من خاللها بوضوح مثل معدن: معادن نصف شفافة•
.الكوارتز المدخن

ل وهي المعادن التي التسمح بمرور الضوء من خاللها مث-معادن معتمة•
.معدن المغنيتايت والكالينا والبايرايت



الخواص التماسكية: ثانيا 

وهي عبارة عن مقدار المقاومة التي تبديها المعادن:   Hardnessالصالبة/ 1

ذلك إذا ما تعرضت للخدش أو للتآكل، ويمكن تعيين درجة صالبة المعدن و

الت أوآبمالحظة السهولة أو الصعوبة التي يخدش بها المعدن بواسطة ادوات 

اس ويتم ذلك حسب مقي.  معلومة الصالبة  وتقدير صالبة المعادن االخرى

بوضع عشر معادن متباينة الصالبة وست 1824وضعه العالم موهو سنة 

Moh's)مواد شائعة االستخدام وسمي مقياس موهو للصالبة   Scale of 
Hardness )  ادناهالجداول وهي حسب التسلسل كما في:







درجة 

الصالبة

المصطلحاسم المعدن

Talcالتالك1

Gypsumالجبس2

Calciteالكالسايت 3

Fluoriteالفلورايت4

Apatiteاالبتايت5

 Orthoclaseاالورثوكليس 6

Quartzالكوارتز7

Topazالتوباز 8

Corundumالكورندم9

 Diamondالماس10

درجة اسم المادة

الصالبة

2.5ظفر االصبع

3.5نحاسيةعملة 

5.5نصل السكين 

5.5زجاج الشبابيك

6.5لوح الخدش

6.7مبرد من الفوالذ



ق ويعني قابلية المعدن على التشق: Cleavage( االنفصام)التشقق / 2
وينتج أو االنفصام بسهولة في اتجاهات معينة إذا ما طرق طرقا خفيفا

عن عملية التشقق سطوح جديدة تعرف بمستويات االنفصام 
(Cleavage planes ) وان هذه االتجاهات االنفصامية لها عالقة

لورة وثيقة بالتركيب البلوري حيث تكون دائما موازية الوجه الب
انت واحيانا ال يحتوي المعدن على أي تشقق مثل معدن الكوارتز إذا ك

.الروابط بين الذرات في التركيب البلوري قوية جدا

وهو شكل أو هيئة السطح الناتج عن كسر : Fractureالمكسر / 3
وتظهر المعدن في مستويات هي غير مستويات االنفصام أو االنفصام
فصام أو هذه الخاصية بوضوح في المعادن التي ليس فيها مستويات ان

:انفصام ويكون المكسر باالنواع التالية

 Obsidianاالوبسيديان معدن مثل Concoidalمكسر محاري •
.Chertوالصوان 





.Calciteمثل معدن الكالسايت  Evenمكسر مستوى

.Pyriteمثل معدن البايرايت Unevenمكسر خشن أو غير مستوى

 Chalkمثل الطباشير والكاؤولين Earthyمكسر ترابي أو ارضي 
and kaoolin.

.Copperمثل معدن النحاس  Hacklyمكسر مسنن

وهذه الخاصية هي مقاومة المعدن للطرق :   Tenacityالتماسك  / 4

:والكسر والطحن واللي والسحب والتقشر ويمكن وصف عدة أنواع

:   Brittleهش أو قصيف  

: Malleableقابلية الطرق 

: Ductileقابلية السحب  

: Flexibleقابلية اللي واالنثناء   

: Elasticالمرونة   



:خواص أخرى: ثالثا

لكهرباء مثل حيث تختص بعض المعادن بقابلية توصيلها لكهربائية
ادن ومغناطيسية واشعاعية وهناك خواص حرارية للمع.معدن النحاس

لماء حيث لها القابلية على الذوبان في امثل المذاق وخواص حسية 
وتعطي طعما مميزا لها مثل معدن الهااليت فطعمه مالح ومعدن 

حيث نالحظ أن لبعض المعادن واللمس. االبسومايت فطعمه مر
كما وج واالنكسار المزد.ملمساً دهنياً أو صابونيا مثل معدن التالك 

.في معدن الكالسايت

ها تعطي بعض المعادن روائح خاصة عند تسخينها او طرقوالشم
ت في مثل معدن الكبريت أو عند تسخين المعادن الذي يدخل الكبري

.تسخينه تركيبها مثل االرسينوبارايت حيث ينتج رائحة الثوم عند

دن والتي تعني كثافة المعالوزن النوعي باالضافة إلى خاصية 
الذي ادن وكذلك التصنيف الكيمياوي للمعمنسوبة إلى كثافة الماء، 

ديات، يقسم المعادن إلى عدة اصناف منها العناصر الحرة، الكبريتي
.االكاسيد، الهاليدات، الكاربونات، الفوسفات والسليكات




