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تتكون هوابط الكهوف، وغريها من تكوينات الكهوف، غالًبا من 
الكالسيت املعدين، وهي تستغرق آالف األعوام لتتكّون. حبسب أحد 

التقديرات، فإن اهلابطة الواحدة ال يزيد طوهلا إال cm 10  خالل 
1000 عام. وهو ما يعادل mm 0.1  يف العام!
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الفكرة الرئيسة

ف إلى  التعرّ
المعدن

القساوة

اللون 

النسيج

االنفصال والمكسر

بريق

المخدش

الكثافة والوزن النوعي

تحديد المعدن
أنشىء مطوية متعددة الطبقات وقم بتسمية كل 

هذه الطبقات بأسماء االختبارات المستخدمة 
لتحديد أنواع المعادن. ثم استخدم هذه المطوية 

 المطوية لتنظيم مالحظاتك المتعلقة بتحديد
أنواع المعادن.

م الدراسة منظّ

ما األشكال التي تكّونها المعادن؟
على الرغم من وجود آالف المعادن في القشرة 

األرضية، إال أّن لكل نوع منها خصائصه الفريدة. 
وُتعتبر هذه الخصائص دالالت على تركيب المعدن 

وعلى الطريقة التي تكّون بها، كما يمكن اعتماد 
الخصائص الفيزيائية لتمييز معدن عن غيره. لذا 

تفّحص األشكال البلورية المختلفة الواردة  في 
هذه التجربة. 

تجربة استهاللية

1     ما المعدن؟

2 أنواع المعادن

األقسام

المعادن جزء ضروري من حياتنا اليومية.

المعادن
 الوحدة 1
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تجربة استهاللية

الوحدة 1

استدل  على السبب في أوجه االختالف التي   .3
الحظتها. ستتنّوع اإلجابات. قد يعرف الطالب أّن 

البيئات التي تكّون فيها هذان المعدنان مختلفة. 
يتكّون الهاليت بفعل تبخر مياه غنية بالصوديوم 

والكلور. أما الكوارتز، فيتكّون من خالل تبلور مواد 
منصهرة، أو بواسطة الترسب الناتج عن المياه. 

التقويم
معرفة قّسم الطالب إلى مجموعات واطلب منهم 

أن يقارنوا ويقابلوا بين القوائم التي سجلوا فيها 
الخصائص الفيزيائية لكل من العينتين، واكتب قائمة 

شاملة بخصائص المعدنين على السبورة، ثم اطلب من 
الطالب مناقشة الخصائص التي يسهل إدراكها مقارنة 

بغيرها.

ما األشكال التي تكّونها المعادن؟
المهارات المطلوبة للعملية: الحظ 

واستدّل، شارك، قارن وقابل

احتياطات السالمة ناقش المخاوف 
المتعلقة بالسالمة في هذه التجربة قبل 

بدء العمل.
استراتيجية التدريس

ال ُيستخدم السكر كمادة بديلة. إن   •
السكر مادة عضوية، لذا فهو ليس 

معدًنا.
قم بقياس كمية الملح قبل البدء. ضع   •

وعاًء على الطاولة ليضع الطالب 
الملح فيه. يمكن تخزين الملح وإعادة 

استخدامه في أنشطة أخرى.
اإلجراءات

اطلب من الطالب تحديد المخاوف   .1
المتعلقة بالسالمة في هذه التجربة 

واتباع اإلجراءات أدناه.
ضع رشة صغيرة من ملح الطعام   .2

)معدن الهاليت( على شريحة 
مجهر، وثّبت الشريحة تحت عدسة 

المجهر، أو راقب حبات الملح 
بواسطة عدسة مكبرة.

رّكز على حبة واحدة في كل مرة.   .3
واحسب عدد أوجهها. ثم ارسم هذه 

الحّبات.
بعد ذلك تفّحص بلورة كوارتز   .4

بمجهر أو بعدسة مكبرة، واحسب 
عدد أوجه بلورة الكوارتز ثم ارسم 

هذه البلورة.
التحليل

قارن وقابل بين  أشكال عينات   .1
الهاليت والكوارتز. لكّل من الهاليت 

والكوارتز أشكال بلورية مميزة، 
فبلورات الهاليت مكعبة ولها أربعة 

أوجه، أما بلورات الكوارتز، فلها ستة 
أوجه ويمكن أن تتمّيز كذلك بنهايتين 

مدببتين.
ِصف  بعض خصائص العينتين   .2

المعدنيتين اللتين جمعتهما. إن كالًّ 
من المعدنين عديم اللون في العادة، 

رغم أن الهاليت قد يكون شفاًفا بعض 
الشيء. قد يدرك الطالب وجود 

خصائص أخرى مثل البريق والنسيج.

الوحدة 1 • المعادن

P0038_0001_GS_T_C01_CO_718390.indd   38 8/17/2016   5:05:52 PM



تقديم الفكرة الرئيسة
 M

cG
raw

-H
ill Education سة

س
صالح مؤ

ظة ل
حفو

© م
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

تتكون هوابط الكهوف، وغريها من تكوينات الكهوف، غالًبا من 
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المعدن

القساوة
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النسيج

االنفصال والمكسر

بريق

المخدش

الكثافة والوزن النوعي

تحديد المعدن
أنشىء مطوية متعددة الطبقات وقم بتسمية كل 

هذه الطبقات بأسماء االختبارات المستخدمة 
لتحديد أنواع المعادن. ثم استخدم هذه المطوية 

 المطوية لتنظيم مالحظاتك المتعلقة بتحديد
أنواع المعادن.

م الدراسة منظّ

ما األشكال التي تكّونها المعادن؟
على الرغم من وجود آالف المعادن في القشرة 

األرضية، إال أّن لكل نوع منها خصائصه الفريدة. 
وُتعتبر هذه الخصائص دالالت على تركيب المعدن 

وعلى الطريقة التي تكّون بها، كما يمكن اعتماد 
الخصائص الفيزيائية لتمييز معدن عن غيره. لذا 

تفّحص األشكال البلورية المختلفة الواردة  في 
هذه التجربة. 

تجربة استهاللية

1     ما المعدن؟

2 أنواع المعادن

األقسام

المعادن جزء ضروري من حياتنا اليومية.

المعادن
 الوحدة 1
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استخدام المعادن أخبر الطالب أّن عدًدا 
قلياًل نسبًيا من معادن القشرة األرضية، 

والتي يبلغ عددها 3000 معدن، يتمّيز 
بقيمة اقتصادية. مع ذلك، فإن هذا العدد 
القليل من المعادن ُيستخدم على نطاق 
واسع وألغراض متنوعة. كّلف الطالب 

بكتابة أوصاف سبعة أجسام، موجودة في 
محيط الفصل، تحتوي على معادن أو تم 

الحصول عليها من هذه األخيرة. ثّم اطلب 
منهم مراجعة كتيب المرجع لالطالع على 

اإلرشادات.

محتوى داعم للمعلم

الكهوف والسياحة يقع هذا الكهف ضمن 
مجموعة  كهوف كارلسباد في والية نيو 

ميكسكو، والتكوينات الموجودة فيه 
حساسة. اطرح السؤال: هل ينبغي فتح هذا 
الكهف أمام العامة؟ ما إيجابيات وسلبيات 
القيام بذلك؟ تتضمن اإليجابيات: تشجيع 
السياحة وزيادة إيراداتها، وإتاحة الفرص 

أمام الناس لرؤية أشياء جميلة. أما 
السلبيات، فتتضمن األضرار التي يمكن أن 

تلحق بالكهف وما يحيط به من أنظمة 
بيئية.

الوحدة 1 • المعادن 1
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القسم 1

2 الوحدة 1 • المعادن 

1 محور التركيز
الفكرة األساسية

فهم تعريف كلمة عضوي قد يتساءل 
الطالب عن سبب عدم اعتبار السكر 

معدًنا. اشرح لهم أن السكر مرّكب عضوي، 
ا أبًدا. إن مرّكًبا عضويًّا  غير حي ولم يكن حيًّ

هو أحد المرّكبات التي تقوم على ارتباط 
الكربون مع نفسه ومع الهيدروجين، كما هو 

الحال بالنسبة إلى بعض العناصر األخرى.

2 التدريس
اإلثراء

ع الطالب  البنية الذرية الداخلية شجِّ
المهتمين على إجراء بحث حول البنى 
الذرية واألشكال البلورية للمعادن غير 

الموجودة في العرض التوضيحي الوارد 
أدناه، ثم اطلب منهم تقديم نتائجهم إلى 

باقي طالب الصف. ف م 

تطوير المفاهيم
معدن أم ال؟ اعرض على الطالب 
عينات من الكوارتز والميكا والملح 
والكهرمان واللؤلؤ والفحم والسكر. 

واطلب منهم تصنيف هذه العينات إلى 
معادن أو غير معادن وتسجيل إجاباتهم 
على السبورة. ثم اذكر للطالب تعريف 

المعدن: جسم صلب غير عضوي يتكون 
طبيعًيا وله بنية بلورية محددة وتركيب 

كيميائي معين. راجع العينات مرة أخرى 
وكّلف الطالب بمناقشة ما إذا كان 

تعريف المعدن ينطبق على العينات. 
وأعد تصنيف تلك التي ُصنِّفت خطًأ. 
أخبر الطالب أّنه غالًبا ما يتم تصنيف 

العديد من المواد مثل اللؤلؤ والفحم 
والعاج والمرجان واألحجار الكريمة 
الصناعية، خطًأ، على أنها معادن.

عرض توضيحي

الترتيب الذري والشكل البلوري اعرض 
على الطالب عينات من المعادن المكعبة، 

مثل الغالينا والبيريت والهاليت، ونماذج 
مناظرة للبنى الذرية الخاصة بها، واستخدم 
هذه النماذج إلظهار انعكاس البنية الداخلية 

للمعادن عن طريق أشكالها البلورية الخارجية.

القسم 1

2 الوحدة 1 • المعادن
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ما المعدن؟
الفكرة األساسية إن المعادن مرّكبات أو عناصر صلبة غير عضوية تتكون 

بصورة طبيعية.

انظر حولك في الصف، فالمعدن المصنوع منه مكتبك 

األرض في 
حياتك

علم
والجرافيت المصنوع منه قلمك الرصاص والزجاج المصنوعة 
منه النافذة أمثلة ثالثة على كيفية استخدام البشر في أيامنا 

هذه للمنتجات المصنوعة من المعادن.

خصائص المعادن
تتكون القشرة األرضية من 3000 معدن تقريًبا، وتضطلع المعادن بدور مهم في 

تكّون الصخور وتشكيل سطح األرض، وقد ساهم عدد قليل منها في تشكيل 
م مهم في عصور ما قبل التاريخ عندما  الحضارات. على سبيل المثال، حدث تقدُّ

بدأ البشر قديًما في صنع األدوات من الحديد. 
إن المعدن جسم صلب غير عضوي يتكون بصورة طبيعية وله تركيب كيميائي 
معين وبنية بلورية محددة، وتظهر هذه البنية البلورية غالًبا في شكل البلور نفسه. 

ُتعرض في الشكل 1 أمثلة على أشكال معدنية بلورية.

تكّون طبيعي وغير عضوي تتكون المعادن طبيعًيا، بمعنى أنها تتكون 
نتيجة لعمليات طبيعية، سنناقشها الحًقا في هذا القسم. وهكذا، فإن الماس 

الصناعي، والمواد الكيميائية األخرى المستحضرة في المختبرات، ليست 
معادن. تجدر اإلشارة إلى أن كل المعادن غير عضوية، فهي ليست مادة حية 

ولم تكن كذلك قط. وبناًء على هذه المعايير، ُيعتبر الملح معدًنا؛ أما السكر 
الذي ُيستخرج من النباتات، فليس كذلك. ماذا عن الفحم؟ وفًقا للتعريف 

العلمي للمعادن، الفحم ليس معدًنا ألنه تكوَّن من مواد عضوية منذ ماليين 
السنين.

األسئلة المهمة
ما تعريف المعادن؟  •

كيف تتكون المعادن؟  •
كيف ُتصنَّف المعادن؟  •
مفردات للمراجعة

العنصر element: مادة نقية ال يمكن 
تحليلها إلى مواد أبسط عن طريق الوسائل 

الكيميائية أو الفيزيائية

مفردات جديدة
mineral المعدن 
crystal البلور 
luster البريق 
hardness القساوة 
cleavage االنفصال 
fracture المكسر 
streak المخدش 
specific gravity الوزن النوعي 

■ الشكل 1 تعكس أشكال هذه البلورات 

المعدنية الترتيبات الداخلية لذراتها.

الكالسيتالبيريت
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بنية بلورية محددة إن الذّرات في المعادن مرتبة في 
أنماط هندسية منتظمة ومتكررة، وينجم عن هذه األنماط 
المنتظمة تكّون البلورة. إن البلورة جسم صلب تكون فيه 

الذّرات مرتبة في أنماط متكررة. وفي بعض األحيان، يتكّون 
المعدن في حيز مفتوح ويتحول إلى بلورة واحدة كبيرة. 

والجدير بالذكر أن البلورات ذات األشكال المحددة بوضوح، 
كتلك المبّينة في الشكل 1، نادرة الوجود، واألكثر شيوًعا أن 

يكون الترتيب الذري الداخلي للمعدن غير ظاهر ألن المعدن 
يكون قد تكوَّن في حيز محصور. يعرض الشكل 2 عينة من 

الكوارتز الذي تكّون في حيز محصور.
 التأكد من فهم النص ِصف  الترتيب الذري لبلورة.

مواد صلبة ذات تركيبات محددة تتمثل الخاصية 
الرابعة للمعادن بأنها مواد صلبة. تذّكر أن للمواد الصلبة 

أشكااًل وأحجاًما محددة بخالف المواد السائلة والغازية، لذلك، ال 
يمكن اعتبار أي غاز أو سائل من المعادن.

يتمتع كل نوع من المعادن بتركيب كيميائي يميزه، وقد يكون هذا 
التركيب محدًدا، أو قد يختلف ضمن مجموعة معبنة من التركيبات. 
ويتكون عدد قليل من المعادن، مثل النحاس والفضة والكبريت، من 

عناصر مفردة، بيد أّن الغالبية العظمى من المعادن تتكون من مرّكبات. 
ب من ذرتين من  على سبيل المثال، إن معدن الكوارتز )SiO2( هو ُمركَّ
األكسجين وذّرة واحدة من السيليكون، ورغم أن بعض المعادن األخرى 

قد يحتوي على السيليكون واألكسجين، إال أن الكوارتز ينفرد بترتيب 
هذه العناصر ونسبتها فيه.

القسم 1 • ما المعدن؟ 3

الزبرجدالكوارتز

■ الشكل 2 تكونت هذه القطعة من الكوارتز على األرجح في 

مكان محصور، مثل أحد الشقوق الموجودة في صخر ما.

 M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

حل مؤ
صا

ظة ل
حمفو

 ©
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

(t)B
iophoto A

ssociates/Photo Researchers, (b
r)G

C
 M

inerals/A
lam

y, (b
l)Law

rence Law
ry/Photo Researchers

0002_0011_GS_S_C01_S01_718387.indd   3 8/16/2016   1:34:10 PM

 M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

حل مؤ
صا

ظة ل
حمفو

 ©
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

0002_0011_GS_T_C01_S1_718390.indd   2 8/16/2016   1:42:59 PM



الربط بالمعرفة السابقة
مساحة نمّو البلورات اسأل الطالب عّم 
إذا كانوا قد نفخوا فقاعات كبيرة بالعلكة 
من قبل. اطلب منهم أن يتخيلوا محاولة 

نفخ هذه الفقاعات أثناء وضع أيديهم على 
أفواههم في شكل كوب، واربط ذلك بتكّون 
المعادن في مساحات محصورة وتكّونها في 
مساحات غير محصورة. أخبر الطالب أن 

المعادن تتكون من الصهارة أو من المحاليل. 
كذلك، تتحدد قياسات البلورات المعدنية 
وأشكالها وفق الظروف البيئية التي تتكون 

فيها. احرص على أن يفهم الطالب أن 
معظم المعادن ليس لها أشكال هندسية 
مرئية محددة، على الرغم من أن ذّراتها 
تترتب في أنماط منتظمة ومتكررة تمّيز 

كالًّ منها. إن وجود أنواع متعددة من أشكال 
وأحجام البلورات المعدنية مرّده إلى أن 

العديد من المعادن يتكّون ضمن مساحات 
محصورة.

التعلم التشاركي
نمّو البلورات اطلب من الطالب أن 
يعملوا في مجموعات من ثالثة أفراد 

لتحضير محاليل فائقة اإلشباع من المياه 
وملح الطعام، ينبغي أن يترك الطالب 

المحلول حتى يتبخر على مدار عدة أيام. 
بعد ذلك، اطلب منهم مالحظة الرواسب 

المتبقية تحت المجهر أو بالعدسات 
المكبرة. ما األشكال التي تتخذها بلورات 

الملح؟ هل البلورات صغيرة أو كبيرة؟ 
هل تكونت في مساحة محصورة أو غير 

محصورة؟ كيف يعرف الطالب ذلك؟ 
اطلب منهم تسجيل المالحظات في 

كراساتهم اليومية الخاصة بعلم األرض. 
يكّون ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( 

بلورات مكعبة الشكل. إذا تبخر المحلول 
بسرعة، فستكون البلورات صغيرة. 
وإذا تبخر المحلول ببطء، فستكون 

البلورات كبيرة. عن طريق مالحظة 
شكل البلورات، يمكن تحديد ما إذا كانت 

البلورة قد تكونت في بيئة محصورة أو 
غير محصورة، فالبلورات التي تتكون في 
بيئات محصورة ال تأخذ في الغالب شكل 

المكعب التام. أما البلورات التي تتكون 
في بيئات غير محصورة، فتأخذ شكل 
المكعب التام بسبب توافر ما يكفي من 

المساحة لنمّوها. التعلم التعاوني

التأكد من فهم النص تترتب الذّرات داخل   
البلورات في أنماط منتظمة ومتكررة.

التدريس المتمايز

متعلمون فوق المستوى اعرض على 
الطالب قطًعا من الزجاج البلوري الرصاصي. 
أخبرهم أن هذا النوع من الزجاج يسمى البلور 
الرصاصي. واطلب منهم أن يبحثوا في طبيعة 
البلور وطريقة صناعته وما إذا كان بلوًرا حًقا 

وسبب تسميته بالبلور.

القسم 1
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ما المعدن؟
الفكرة األساسية إن المعادن مرّكبات أو عناصر صلبة غير عضوية تتكون 

بصورة طبيعية.

انظر حولك في الصف، فالمعدن المصنوع منه مكتبك 

األرض في 
حياتك

علم
والجرافيت المصنوع منه قلمك الرصاص والزجاج المصنوعة 
منه النافذة أمثلة ثالثة على كيفية استخدام البشر في أيامنا 

هذه للمنتجات المصنوعة من المعادن.

خصائص المعادن
تتكون القشرة األرضية من 3000 معدن تقريًبا، وتضطلع المعادن بدور مهم في 

تكّون الصخور وتشكيل سطح األرض، وقد ساهم عدد قليل منها في تشكيل 
م مهم في عصور ما قبل التاريخ عندما  الحضارات. على سبيل المثال، حدث تقدُّ

بدأ البشر قديًما في صنع األدوات من الحديد. 
إن المعدن جسم صلب غير عضوي يتكون بصورة طبيعية وله تركيب كيميائي 
معين وبنية بلورية محددة، وتظهر هذه البنية البلورية غالًبا في شكل البلور نفسه. 

ُتعرض في الشكل 1 أمثلة على أشكال معدنية بلورية.

تكّون طبيعي وغير عضوي تتكون المعادن طبيعًيا، بمعنى أنها تتكون 
نتيجة لعمليات طبيعية، سنناقشها الحًقا في هذا القسم. وهكذا، فإن الماس 

الصناعي، والمواد الكيميائية األخرى المستحضرة في المختبرات، ليست 
معادن. تجدر اإلشارة إلى أن كل المعادن غير عضوية، فهي ليست مادة حية 

ولم تكن كذلك قط. وبناًء على هذه المعايير، ُيعتبر الملح معدًنا؛ أما السكر 
الذي ُيستخرج من النباتات، فليس كذلك. ماذا عن الفحم؟ وفًقا للتعريف 

العلمي للمعادن، الفحم ليس معدًنا ألنه تكوَّن من مواد عضوية منذ ماليين 
السنين.

األسئلة المهمة
ما تعريف المعادن؟  •

كيف تتكون المعادن؟  •
كيف ُتصنَّف المعادن؟  •
مفردات للمراجعة

العنصر element: مادة نقية ال يمكن 
تحليلها إلى مواد أبسط عن طريق الوسائل 

الكيميائية أو الفيزيائية

مفردات جديدة
mineral المعدن 
crystal البلور 
luster البريق 
hardness القساوة 
cleavage االنفصال 
fracture المكسر 
streak المخدش 
specific gravity الوزن النوعي 

■ الشكل 1 تعكس أشكال هذه البلورات 

المعدنية الترتيبات الداخلية لذراتها.

الكالسيتالبيريت
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بنية بلورية محددة إن الذّرات في المعادن مرتبة في 
أنماط هندسية منتظمة ومتكررة، وينجم عن هذه األنماط 
المنتظمة تكّون البلورة. إن البلورة جسم صلب تكون فيه 

الذّرات مرتبة في أنماط متكررة. وفي بعض األحيان، يتكّون 
المعدن في حيز مفتوح ويتحول إلى بلورة واحدة كبيرة. 

والجدير بالذكر أن البلورات ذات األشكال المحددة بوضوح، 
كتلك المبّينة في الشكل 1، نادرة الوجود، واألكثر شيوًعا أن 

يكون الترتيب الذري الداخلي للمعدن غير ظاهر ألن المعدن 
يكون قد تكوَّن في حيز محصور. يعرض الشكل 2 عينة من 

الكوارتز الذي تكّون في حيز محصور.
 التأكد من فهم النص ِصف  الترتيب الذري لبلورة.

مواد صلبة ذات تركيبات محددة تتمثل الخاصية 
الرابعة للمعادن بأنها مواد صلبة. تذّكر أن للمواد الصلبة 

أشكااًل وأحجاًما محددة بخالف المواد السائلة والغازية، لذلك، ال 
يمكن اعتبار أي غاز أو سائل من المعادن.

يتمتع كل نوع من المعادن بتركيب كيميائي يميزه، وقد يكون هذا 
التركيب محدًدا، أو قد يختلف ضمن مجموعة معبنة من التركيبات. 
ويتكون عدد قليل من المعادن، مثل النحاس والفضة والكبريت، من 

عناصر مفردة، بيد أّن الغالبية العظمى من المعادن تتكون من مرّكبات. 
ب من ذرتين من  على سبيل المثال، إن معدن الكوارتز )SiO2( هو ُمركَّ
األكسجين وذّرة واحدة من السيليكون، ورغم أن بعض المعادن األخرى 

قد يحتوي على السيليكون واألكسجين، إال أن الكوارتز ينفرد بترتيب 
هذه العناصر ونسبتها فيه.

القسم 1 • ما المعدن؟ 3

الزبرجدالكوارتز

■ الشكل 2 تكونت هذه القطعة من الكوارتز على األرجح في 

مكان محصور، مثل أحد الشقوق الموجودة في صخر ما.
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4 الوحدة 1 • المعادن 

نشاط
عناصر األرض اطلب من الطالب 

استخدام برنامج رسومات على الكمبيوتر 
إلنشاء رسومات بيانية توضح النسب المئوية 

التقريبية لكلٍّ من العناصر الثمانية األكثر 
شيوًعا في القشرة األرضية. ض م ف م 

تفسير الجدول
 التنوعات في التركيب 

 اطلب من الطالب مراجعة الجدول 1. 
واطرح السؤال التالي: ما النتائج المحتملة 
للتنوع في تركيب كل معدن على حدة؟ 

إن النتيجة األكثر وضوًحا هي اللون. قد 
يذكر الطالب أيًضا الكثافة والقساوة 

والبريق والثبات. ض م

المشروع
 الينابيع الساخنة والمعادن 

اطلب من الطالب البحث في تاريخ ينابيع 
ماموث الساخنة في حديقة يلوستون 

الوطنية في الواليات المتحدة، التي تظهر 
في الشكل 5. ينبغي أن يتضمن البحث 

قياساتها وعمرها وسرعة تكّونها والتغيرات 
التي طرأت عليها منذ اكتشافها، كما ينبغي 
استخدام الصور إليضاح النقاط األساسية، 

إن أمكن. فضاًل عن ذلك، يمكن للطالب أن 
 يعرضوا نتائجهم لباقي الطالب.

ض م ف م

في الحقل نفسه

الريمار في العام 1974، اكُتشف معدن جديد 
في جمهورية الدومينيكان وهو يساهم حالًيا في 
اقتصاد الدولة. سمّي هذا المعدن الريمار، لونه 

فيروزي وتوافره محصور في منطقة واحدة 
يصعب الوصول إليها نسبًيا. إن طبيعة الالريمار 

بركانية، ما يعني أنه تكّون عند تبريد المواد 
المنصهرة وتبلورها، كما قد أظهر التحليل 

الكيميائي أنه يشبه معدن البكتوليت، لكن 
االختالف بينهما كاٍف لترجيح فكرة أنه معدن 
مختلف. والجدير ذكره أن الالريمار ُيستخدم 
حالًيا في صناعة المجوهرات بأنواعها كافًة.

O
46.6%

Si
27.7%

Al
8.1%

Fe
5%

Ca
3.6%

S
2.8%

K
2.6%

Mg
2.1%

وغيرها
1.5%
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التنّوع في التركيب قد يختلف التركيب الكيميائي في بعض المعادن نوًعا ما 
تبًعا لدرجة الحرارة التي يتبلور عندها المعدن، فمعدن الفلسبار البالجيوكليز 
مثاًل، الظاهر في الشكل 3، يتنوع بين األلبيت الغني بالصوديوم الذي يتكون 

عند درجات حرارة منخفضة واألنورثيت الغني بالكالسيوم الذي يتكون 
عند درجات حرارة مرتفعة. ويحدث االختالف في مظهر المعدن بسبب 
تغير بسيط عند التركيب الكيميائي، واختالف في نمط النمو لدى تغّير 

درجة الحرارة. فعند درجات الحرارة المتوسطة، يندمج كل من الكالسيوم 
والصوديوم في البنية البلورية، ويؤدي ذلك إلى تكّون طبقات متناوبة تسمح 
بانكسار الضوء أو تشتته، مما يؤدي إلى مجموعة من األلوان، كما في معدن 

الالبرادوريت الظاهر في الشكل 3. 

المعادن المكوِّنة للصخور
على الرغم من أن القشرة األرضية تتكون من 3000 معدن تقريًبا، إال أن 30 معدًنا 
من بينها فقط هي األكثر شيوًعا. ويشار إلى أن ثمانية إلى عشرة من هذه المعادن 

هي معادن مكّونة للصخور ألنها تكوِّن معظم الصخور الموجودة في القشرة األرضية. 
وتتكون هذه الصخور بصورة أساسية من العناصر الثمانية األكثر شيوًعا في القشرة 

األرضية، ويتضح ذلك في الجدول 1.

4 الوحدة 1 • المعادن

CaAl2Si2O8NaAlSi3O8

األلبيتاألوليجوكالزالالبرادوريتاألنورثيت

■ الشكل 3 إن معدن األلبيت هو فلسبار غني 

بالصوديوم؛ أما األنورثيت، فغني بالكالسيوم. 
ويحتوي األوليجوكالز والالبرادوريت على كل من 

الصوديوم والكالسيوم بتركيبات مختلفة.

*تركيبات معدنية تمثيلية

الجدول 1 المعادن المكوِّنة للصخور األكثر شيوًعا

البيروكسين*الميكاالفلسبارالكوارتز

SiO2NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8  
KAlSi3O8

K)Mg,Fe(3)AlSi3O10()OH(2
KAl2)AlSi3O10()OH(2

MgSiO3

Ca)Mg,Fe(Si2O6

NaAlSi2O6

الكالسيتالعقيق األحمر*األوليفيناألمفيبول*

Ca2)Mg,Fe(5Si8O22)OH(2
Fe7Si8O22)OH(2

 )Mg,Fe(2SiO4Mg3Al2Si3O12

Fe3Al2Si3O12

Ca3Al2Si3O12

CaCO3
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معادن مصدرها الصهارة ُتعرف المادة المنصهرة التي تتكون وتتراكم 
تحت سطح األرض بالصهارة، وهي أقل كثافة من الصخور الصلبة المحيطة 
بها، لذلك يمكن أن ترتفع إلى أعلى باتجاه الطبقات األكثر برودة في باطن 

األرض، حيث تبُرد وتتبلور. ويساهم كل من نوع العناصر الموجودة في 
الصهارة وعددها في تحديد نوع المعادن التي تتكون. فضاًل عن ذلك، إن 

المعّدل الذي تبرد به الصهارة هو الذي يحدد حجم البلورات المعدنية. إذا 
كانت الصهارة تبرد ببطء في باطن األرض الساخن، فسيكون الوقت كافًيا 
لترتب الذّرات نفسها في بلورات كبيرة، أما إذا وصلت الصهارة إلى سطح 
األرض وتعرضت للهواء والماء وبردت بسرعة، فلن تجد الذّرات متسًعا من 

الوقت كي تترتب في بلورات كبيرة. لذلك، تتكون البلورات الصغيرة من 
الصهارة التي تبرد بسرعة وتتكون البلورات الكبيرة من الصهارة التي تبرد 
ببطء. وتظهر في الشكل 4 البلورات المعدنية في الجرانيت الناتجة عن 

الصهارة التي تبرد ببطء.
 التأكد من فهم النص اشرح  تأثير التعرض للماء في حجم البلورة.

معادن مصدرها المحاليل تذوب المعادن في الماء غالًبا، مثل الملح 
الذائب في ماء المحيط، والذي يجعله مالًحا. عندما تمتلئ مادة سائلة ما 

بمادة مذابة وال تستطيع إذابة المزيد منها، تصبح المادة السائلة مشّبعة. إذا 
أُضيف المزيد من المذاب، يسمى المحلول بفوق المشبع وتصبح الظروف 
مالئمة لتكوُّن المعادن. عند تلك النقطة، تتحد الذّرات المفردة وتترسب 

بلورات معدنية، ما يعني أنها تتحول إلى مواد صلبة داخل المحلول. 
تتبلور أيًضا المعادن الذائبة في محلول ما عندما يتبخر هذا األخير، وربما تكون 
قد شاهدت ذلك إذا كنت قد ذهبت من قبل للسباحة في المحيط، إذ يبقى الملح 

على بشرتك في صورة بلورات معدنية عندما يتبخر الماء عنها، وُتعرف المعادن 
التي تتكون من جّراء تبخر مادة سائلة بالمتبخرات. يظهر في الشكل 4 ملح صخري 

تكّون من جّراء التبخر. وتعرض الشكل 5 ينابيع ماموث الساخنة، وهي مجّمع كبير 
من المتبخرات في متنزه يلوستون الوطني في الواليات المتحدة.

القسم 1 • ما المعدن؟ 5

■ الشكل 5 إن هذا المجّمع الكبير من 

المعادن المتبخرة موجود في متنزه يلوستون 
الوطني في الواليات المتحدة. وهذا التنوع في 

اللون ناجم عن مجموعة العناصر المتنوعة 
الذائبة في الماء.

■ الشكل 4 تكونت البلورات في هاتين 

العينتين بطريقتين مختلفتين. 
 ِصف أوجه االختالف التي تالحظها 

في هاتين العينتين الصخريتين.

جرانيت

ملح صخري
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النموذج
 الترسيب والتبخر 

أعِط مجموعات من الطالب األغراض 
التالية: إناءين شفافين سعة كل منهما 
mL 100  وسكًرا وmL 50  من المياه 

الدافئة ومالعق وعصي تحريك. واطلب 
منهم أن يفكروا في الطرق المختلفة التي 
تتكون بها المعادن انطالًقا من المحاليل، 

ثم كّلفهم أن يستخدموا األغراض التي 
زودتهم بها لنمذجة عملية الترسيب من 

المحلول والترسيب الناتج عن التبخر 
وتسجيل اإلجراءات والنتائج في الكراسات 

اليومية الخاصة بعلم األرض. ينبغي أن 
يمثل الطالب الترسيب من المحلول عن 

طريق إذابة أكبر قدر ممكن من السكر 
في المياه، بحيث يكّونون محلواًل فائق 

اإلشباع. ويمكن تمثيل الترسيب الناتج عن 
التبخر عبر إذابة كمية أقل من السكر في 
المياه مع السماح بتبخرها. ض م ف م  

التأكد من فهم النص يتسبب ذلك   
في سرعة التبريد مما يؤدي إلى تكّون 

بلورات صغيرة.

 ■ سؤال حول الشكل 4 

قد يذكر الطالب االختالف في التركيب 
وطريقة التكّون )الصخور النارية مقابل 

التبخر( وسرعة تكّون البلورات.

التدريس المتمايز

متعلمون فوق المستوى كّلف الطالب 
بإجراء بحث وإعداد عروض تقديمية عن أحد 
المواضيع التالية: الظروف البيئية التي تكّونت 

فيها الطبقات الملحية في صخور نيويورك 
وأوهايو، أو الظروف البيئية التي يتكون فيها 

الذهب.

O
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التنّوع في التركيب قد يختلف التركيب الكيميائي في بعض المعادن نوًعا ما 
تبًعا لدرجة الحرارة التي يتبلور عندها المعدن، فمعدن الفلسبار البالجيوكليز 
مثاًل، الظاهر في الشكل 3، يتنوع بين األلبيت الغني بالصوديوم الذي يتكون 

عند درجات حرارة منخفضة واألنورثيت الغني بالكالسيوم الذي يتكون 
عند درجات حرارة مرتفعة. ويحدث االختالف في مظهر المعدن بسبب 
تغير بسيط عند التركيب الكيميائي، واختالف في نمط النمو لدى تغّير 

درجة الحرارة. فعند درجات الحرارة المتوسطة، يندمج كل من الكالسيوم 
والصوديوم في البنية البلورية، ويؤدي ذلك إلى تكّون طبقات متناوبة تسمح 
بانكسار الضوء أو تشتته، مما يؤدي إلى مجموعة من األلوان، كما في معدن 

الالبرادوريت الظاهر في الشكل 3. 

المعادن المكوِّنة للصخور
على الرغم من أن القشرة األرضية تتكون من 3000 معدن تقريًبا، إال أن 30 معدًنا 
من بينها فقط هي األكثر شيوًعا. ويشار إلى أن ثمانية إلى عشرة من هذه المعادن 

هي معادن مكّونة للصخور ألنها تكوِّن معظم الصخور الموجودة في القشرة األرضية. 
وتتكون هذه الصخور بصورة أساسية من العناصر الثمانية األكثر شيوًعا في القشرة 

األرضية، ويتضح ذلك في الجدول 1.

4 الوحدة 1 • المعادن

CaAl2Si2O8NaAlSi3O8

األلبيتاألوليجوكالزالالبرادوريتاألنورثيت

■ الشكل 3 إن معدن األلبيت هو فلسبار غني 

بالصوديوم؛ أما األنورثيت، فغني بالكالسيوم. 
ويحتوي األوليجوكالز والالبرادوريت على كل من 

الصوديوم والكالسيوم بتركيبات مختلفة.

*تركيبات معدنية تمثيلية

الجدول 1 المعادن المكوِّنة للصخور األكثر شيوًعا

البيروكسين*الميكاالفلسبارالكوارتز

SiO2NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8  
KAlSi3O8

K)Mg,Fe(3)AlSi3O10()OH(2
KAl2)AlSi3O10()OH(2

MgSiO3

Ca)Mg,Fe(Si2O6

NaAlSi2O6

الكالسيتالعقيق األحمر*األوليفيناألمفيبول*

Ca2)Mg,Fe(5Si8O22)OH(2
Fe7Si8O22)OH(2

 )Mg,Fe(2SiO4Mg3Al2Si3O12

Fe3Al2Si3O12

Ca3Al2Si3O12

CaCO3
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معادن مصدرها الصهارة ُتعرف المادة المنصهرة التي تتكون وتتراكم 
تحت سطح األرض بالصهارة، وهي أقل كثافة من الصخور الصلبة المحيطة 
بها، لذلك يمكن أن ترتفع إلى أعلى باتجاه الطبقات األكثر برودة في باطن 

األرض، حيث تبُرد وتتبلور. ويساهم كل من نوع العناصر الموجودة في 
الصهارة وعددها في تحديد نوع المعادن التي تتكون. فضاًل عن ذلك، إن 

المعّدل الذي تبرد به الصهارة هو الذي يحدد حجم البلورات المعدنية. إذا 
كانت الصهارة تبرد ببطء في باطن األرض الساخن، فسيكون الوقت كافًيا 
لترتب الذّرات نفسها في بلورات كبيرة، أما إذا وصلت الصهارة إلى سطح 
األرض وتعرضت للهواء والماء وبردت بسرعة، فلن تجد الذّرات متسًعا من 

الوقت كي تترتب في بلورات كبيرة. لذلك، تتكون البلورات الصغيرة من 
الصهارة التي تبرد بسرعة وتتكون البلورات الكبيرة من الصهارة التي تبرد 
ببطء. وتظهر في الشكل 4 البلورات المعدنية في الجرانيت الناتجة عن 

الصهارة التي تبرد ببطء.
 التأكد من فهم النص اشرح  تأثير التعرض للماء في حجم البلورة.

معادن مصدرها المحاليل تذوب المعادن في الماء غالًبا، مثل الملح 
الذائب في ماء المحيط، والذي يجعله مالًحا. عندما تمتلئ مادة سائلة ما 

بمادة مذابة وال تستطيع إذابة المزيد منها، تصبح المادة السائلة مشّبعة. إذا 
أُضيف المزيد من المذاب، يسمى المحلول بفوق المشبع وتصبح الظروف 
مالئمة لتكوُّن المعادن. عند تلك النقطة، تتحد الذّرات المفردة وتترسب 

بلورات معدنية، ما يعني أنها تتحول إلى مواد صلبة داخل المحلول. 
تتبلور أيًضا المعادن الذائبة في محلول ما عندما يتبخر هذا األخير، وربما تكون 
قد شاهدت ذلك إذا كنت قد ذهبت من قبل للسباحة في المحيط، إذ يبقى الملح 

على بشرتك في صورة بلورات معدنية عندما يتبخر الماء عنها، وُتعرف المعادن 
التي تتكون من جّراء تبخر مادة سائلة بالمتبخرات. يظهر في الشكل 4 ملح صخري 

تكّون من جّراء التبخر. وتعرض الشكل 5 ينابيع ماموث الساخنة، وهي مجّمع كبير 
من المتبخرات في متنزه يلوستون الوطني في الواليات المتحدة.

القسم 1 • ما المعدن؟ 5

■ الشكل 5 إن هذا المجّمع الكبير من 

المعادن المتبخرة موجود في متنزه يلوستون 
الوطني في الواليات المتحدة. وهذا التنوع في 

اللون ناجم عن مجموعة العناصر المتنوعة 
الذائبة في الماء.

■ الشكل 4 تكونت البلورات في هاتين 

العينتين بطريقتين مختلفتين. 
 ِصف أوجه االختالف التي تالحظها 

في هاتين العينتين الصخريتين.

جرانيت

ملح صخري
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6 الوحدة 1 • المعادن 

نشاط
تحديد المعادن اطلب من الطالب العمل 
في مجموعات لفحص كومة من الجرانيت 

المفتت. ووّجههم إلى استخدام مالقيط 
ومجهر أو عدسة مكبرة لتوزيع المواد 

المفتتة إلى مجموعات معدنية مختلفة. 
ينبغي أن يتمكن الطالب من التمييز بين 
ثالثة أو أربعة أنواع من المعادن المختلفة 
بوضوح. اطلب منهم كتابة المعايير التي 

استخدموها لتصنيف المعادن في كراساتهم 
اليومية الخاصة بعلم األرض. ستتنّوع 

اإلجابات، وسيذكر الطالب على األرجح 
اللون أو البريق أو النسيج أو قد يجمعون 

بين هذه الخصائص الثالث. اقبل كل 
 اإلجابات المعقولة. 

ض م التعلم التعاوني 

محتوى داعم للمعلم

الجرافيت النافع إن لون بعض زيوت 
المحركات رمادي داكن، ويعود السبب في 
ذلك إلى معدن الجرافيت، إذ يضاف هذا 

األخير إلى زيوت المحركات ألن ليونته 
تجعل منه مزّلًقا جيًدا لألجزاء المتحركة 

داخل المحرك. يمكن استخدام الجرافيت 
أيًضا في تزليق األجزاء المتحركة داخل 
أقفال األبواب حيث يوضع المعدن في 

صورة مسحوق داخل قفل الباب.

التأكد من فهم النص يصف البريق   
طريقة انعكاس الضوء عن سطح 

معدن ما.

 ■ سؤال حول الشكل 7 

وفق مقياس موهس لقساوة المعادن، 
ُيعتبر الزجاج أشد قساوة من ظفر 

اإلصبع، لذلك فإن المعدن الذي يخدش 
الزجاج هو أشد قساوة أيًضا من ظفر 

اإلصبع. 

عرض توضيحي

التعرف على البريق الفلزي اعرض على 
الطالب أجساًما متنوعة مصنوعة من الفلز 
واذكر لونها وبريقها وما إلى ذلك. ثّم اعرض 
على الطالب مجموعة متنوعة من المعادن 
الفلزية ومجموعة أخرى من معادن الفلزية 

غالًبا ما يشار إليها، خطًأ، على أنها فلزية مثل 
السفاليريت والبيوتيت وميكا الموسكوفيت 

وأمثالها. ساعد الطالب في رؤية وفهم الفرق 
بين هذه األنواع من البريق. د م ض م
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تحديد المعادن
يعتمد علماء الجيولوجيا على العديد من االختبارات البسيطة لتحديد المعادن، 

وتستند هذه االختبارات إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمعدن بشكل عام، 
ومنها شكل البلورات والبريق والقساوة واالنفصال والمكسر والمخدش واللون 

زة أخرى. وكما سترى في "تجربة  والنسيج والكثافة والوزن النوعي وخصائص مميِّ
في علم األرض" في نهاية هذه الوحدة، من األفضل عادة اللجوء إلى مجموعة من 

االختبارات لتحديد المعادن بداًل من االكتفاء باختبار واحد فقط.

الشكل البلوري تتمتع بعض المعادن بأشكال بلورية مميزة يمكن التعرف 
عليها بسهولة، فغالًبا ما تأخذ بلورات الهاليت )ملح الطعام( شكل المكعب 
الكامل، كما التعّرف على بلوارت الكوارتز، ذات النهايتين المدببتين واألوجه 

الستة. من خالل شكلها هذا. وعلى الرغم من ذلك، وكما سبق أن تعلمت في 
هذا القسم، ال يكون شكل البلورات مثالًيا على الدوام، لذا تندر المعادن على 

أساس الشكل البلوري فقط.

البريق ُتعرف الطريقة التي يعكس بها المعدن الضوء الساقط على سطحه 
بالبريق. ويوجد نوعان من البريق: الفلزي والالفلزي. فالفضة والذهب 

والنحاس والغالينا لها أسطح المعة تعكس الضوء، مثل الحواف واألشرطة 
المصنوعة من الكروم في السيارات لذا يقال إن لهذه المعادن بريًقا فلزًيا. 

والجدير بالذكر أن المعادن ذات البريق الفلزي ليست كلها فلزات، فهي ُتعتبر 
ذات بريق فلزي في حال كان سطحها المًعا كالفلزات. على سبيل المثال، إن 

حجر السفاليرايت هو معدن ذو بريق فلزي لكنه ليس فلًزا.
إن المعادن ذات البريق الالفلزي، ومنها الكالسيت والجبس والكبريت والكوارتز، 
ال تلمع كالفلزات. ويوصف البريق الالفلزي بأنه باهت أو لؤلؤي أو شمعي أو حريري 

أو أرضي. يوضح الشكل 6 فرًقا في البريق وهو ناتج عن اختالف المكونات 
الكيميائية للمعدنين. وُيعّد البريق الالفلزي للمعادن صفة غير مميزة لها، فالمعدن 

الذي يبدو شمعًيا لشخص ما قد ال يبدو كذلك لشخص آخر. لذلك، ال بد أن يقترن 
اختبار البريق باختبارات فيزيائية أخرى عند محاولة تحديد المعادن.

 التأكد من فهم النص عّرف  مصطلح البريق.

6 الوحدة 1 • المعادن

■ الشكل 6 يكسب المظهر الصفيحي 

الالمع لمعدن التلك بريقه اللؤلؤي، في حين 
أن الكاؤولينيت وهو أيًضا معدن أبيض لكنه 

على النقيض من التلك، ذو بريق أرضي.  
الكاؤولينيتالتلك

الجواهرجي شخص يقطع األحجار 
الكريمة ويلمعها وينقشها. إضافًة إلى 

أنه يدرس المعادن وخصائصها من أجل 
تحديد األنسب من بينها لعمله.

مهن في علم 
األرض
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القساوة إن أكثر االختبارات فائدة وموثوقية في تحديد المعادن هو اختبار 
القساوة والذي ُيعتبر مقياًسا لمدى قابلية المعدن للخدش. وقد وضع عاِلم 
الجيولوجيا األلماني فريدريك موهس مقياًسا للتعرف على قساوة المعادن 
المجهولة عن طريق مقارنتها بقساوة عشرة معادن معلومة القساوة. تجدر 
اإلشارة إلى أن المعادن المختارة في مقياس موهس أدرجت في المقياس 

لسهولة التعرف عليها، وكذلك لكثرة وجودها في الطبيعة باستثناء الماس.
 التأكد من فهم النص اشرح  ماذا تقيس القساوة.

يمثل معدن التلك الدرجة رقم 1 في مقياس موهس للقساوة؛ ألنه من أطرى 
المعادن ويمكن خدشه بظفر اإلصبع. في المقابل يمثل الماس الدرجة رقم 10 على 
المقياس نفسه، ألنه شديد القساوة لدرجة أنه يستخدم كأداة قطع أو لجعل أدوات 
القطع أكثر حدة. ويستخدم المقياس الموضح في الجدول 2 بالطريقة اآلتية: إن 

قساوة المعدن الذي ُيخَدش بظفر اإلصبع أقل من 2.5. أما المعدن الذي ال ُيخدش 
بظفر اإلصبع وال يمكنه أن يخدش الزجاج، فتتراوح قساوته بين 5.5 و2.5. وأخيًرا، 
تكون قساوة المعدن الذي يخدش الزجاج أكبر من 5.5. يمكن أن تستخدم أجسام 
أخرى شائعة، كتلك الواردة في الجدول، لتحديد القساوة بشكل أكثر دقة وتوفير 

قدر أكبر من المعلومات التي تساعد في تحديد المعدن المجهول. وفي بعض 
األحيان، تحتوي العينة الواحدة على أكثر من معدن، عندها، ُيستحسن اختبار أكثر 
من منطقة واحدة من العينة. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أنك تختبر قساوة 

المعدن محل الدراسة. يعرض الشكل 7 معدنين مختلفين من حيث درجة القساوة.

القسم 1 • ما المعدن؟ 7

■ الشكل 7 يمكن خدش المعدن العلوي 

باإلصبع. أما المعدن السفلي، فيخدش 
الزجاج بسهولة.

حدد  أي المعدنين أكثر قساوة؟ 

الجدول 2 مقياس موهس لقسوة المواد

قساوة بعض األجسام الشائعةالقساوةالمعدن

10الماس

 9الكورندوم

 8التوباز

قطعة بورسلين = 7 7الكوارتز

مبرد صلب = 6.5 6الفلسبار

الزجاج = 5.5 5األباتيت

مسمار حديدي = 4.5 4الفلوريت

قطعة نحاسية = 3.5 3الكالسيت

ظفر اإلصبع = 2.5 2الجبس

 1التلك
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التأكد من فهم النص تقيس القساوة مقاومة   
المعدن للخدش.

التعزيز
 استخدام القساوة لتحديد المعادن

اطلب من بعض الطالب أن يوضحوا 
طريقة استخدام مقياس موهس 

للقساوة في المساعدة على تحديد 
معدن مجهول. أعِط الطالب شريحة 
زجاجية وقطعة نقدية نحاسية وعينات 
من الفلوريت واألوليفين والجبس غير 

ح للطالب أن  مزّودة بتسميات. وضِّ
أظافر أصابعهم ُتعتبر أدوات اختبار أيًضا. 
باستخدام هذه األدوات، ينبغي أن يتمكن 
الطالب من تحديد المعادن. تبلغ قساوة 

األوليفين 6.5، لذا فإنه سيخدش الزجاج. 
وسيخدش الفلوريت القطعة النقدية 

النحاسية لكنه لن يخدش الزجاج، أما 
الجبس، فلن يخدش القطعة النقدية 

النحاسية، لكن يمكن خدشه بظفر 
اإلصبع. ذّكر الطالب بأنهم قد يحتاجون 

إلى إجراء اختبارات أخرى لتحديد 
المعدن بدقة.

تحديد المفاهيم 
الخاطئة

يعتقد الكثير من األشخاص خطًأ أن 
الماس هو المعدن الوحيد الذي له من 
القساوة ما يكفي لخدش الزجاج، وأن 
هذه القدرة على خدش الزجاج هي 

طريقة قاطعة للتعرف عليه.
 كشف المفهوم الخاطئ 

اسأل الطالب عّما إذا كانوا يعتقدون 
أن الماس هو المعدن الوحيد الذي 

يمكنه خدش الزجاج. سيجيب عدد من 
الطالب بنعم. أخبر الطالب بأن قساوة 

الزجاج تبلغ 5.5 على مقياس موهس 
لقساوة المعادن. بذلك، فإن كل معدن 
له قساوة أكبر من 5.5 يمكنه أيًضا أن 

يخدش سطح الزجاج.
 وّضح المفهوم 

اخدش قطعة من الزجاج بعينة من 
الكوارتز البلوري، ثم اطلب من الطالب 

مالحظة هذه الخدوش.
 تقويم المعرفة الجديدة 

اطلب من الطالب أن يستخدموا 
دلياًل ميدانًيا للمعادن أو كتيب المرجع 

إلعداد قائمة بالمعادن التي تخدش 
الزجاج. من المعادن المحتملة : 

الماس والفلسبار والتوباز والكوروندوم 
والكوارتز والجمشت.

التدريس المتمايز

الطالب دون المستوى زّود الطالب 
ببطاقات فهرسة ُكتب عليها مصطلحات 

شائعة لوصف البريق: أرضي والمع وشحمي 
ولؤلؤي وزجاجي وشمعي وحريري، باإلضافة 

إلى عينات وعينات صغيرة من المعادن التي 
ُتظهر هذه األنواع من البريق. اطلب منهم 
إعداد عرض يطابق بين عينات المعادن 

والمصطلحات التي تصفها بصورة صحيحة. 
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تحديد المعادن
يعتمد علماء الجيولوجيا على العديد من االختبارات البسيطة لتحديد المعادن، 

وتستند هذه االختبارات إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمعدن بشكل عام، 
ومنها شكل البلورات والبريق والقساوة واالنفصال والمكسر والمخدش واللون 

زة أخرى. وكما سترى في "تجربة  والنسيج والكثافة والوزن النوعي وخصائص مميِّ
في علم األرض" في نهاية هذه الوحدة، من األفضل عادة اللجوء إلى مجموعة من 

االختبارات لتحديد المعادن بداًل من االكتفاء باختبار واحد فقط.

الشكل البلوري تتمتع بعض المعادن بأشكال بلورية مميزة يمكن التعرف 
عليها بسهولة، فغالًبا ما تأخذ بلورات الهاليت )ملح الطعام( شكل المكعب 
الكامل، كما التعّرف على بلوارت الكوارتز، ذات النهايتين المدببتين واألوجه 

الستة. من خالل شكلها هذا. وعلى الرغم من ذلك، وكما سبق أن تعلمت في 
هذا القسم، ال يكون شكل البلورات مثالًيا على الدوام، لذا تندر المعادن على 

أساس الشكل البلوري فقط.

البريق ُتعرف الطريقة التي يعكس بها المعدن الضوء الساقط على سطحه 
بالبريق. ويوجد نوعان من البريق: الفلزي والالفلزي. فالفضة والذهب 

والنحاس والغالينا لها أسطح المعة تعكس الضوء، مثل الحواف واألشرطة 
المصنوعة من الكروم في السيارات لذا يقال إن لهذه المعادن بريًقا فلزًيا. 

والجدير بالذكر أن المعادن ذات البريق الفلزي ليست كلها فلزات، فهي ُتعتبر 
ذات بريق فلزي في حال كان سطحها المًعا كالفلزات. على سبيل المثال، إن 

حجر السفاليرايت هو معدن ذو بريق فلزي لكنه ليس فلًزا.
إن المعادن ذات البريق الالفلزي، ومنها الكالسيت والجبس والكبريت والكوارتز، 
ال تلمع كالفلزات. ويوصف البريق الالفلزي بأنه باهت أو لؤلؤي أو شمعي أو حريري 

أو أرضي. يوضح الشكل 6 فرًقا في البريق وهو ناتج عن اختالف المكونات 
الكيميائية للمعدنين. وُيعّد البريق الالفلزي للمعادن صفة غير مميزة لها، فالمعدن 

الذي يبدو شمعًيا لشخص ما قد ال يبدو كذلك لشخص آخر. لذلك، ال بد أن يقترن 
اختبار البريق باختبارات فيزيائية أخرى عند محاولة تحديد المعادن.

 التأكد من فهم النص عّرف  مصطلح البريق.

6 الوحدة 1 • المعادن

■ الشكل 6 يكسب المظهر الصفيحي 

الالمع لمعدن التلك بريقه اللؤلؤي، في حين 
أن الكاؤولينيت وهو أيًضا معدن أبيض لكنه 

على النقيض من التلك، ذو بريق أرضي.  
الكاؤولينيتالتلك

الجواهرجي شخص يقطع األحجار 
الكريمة ويلمعها وينقشها. إضافًة إلى 

أنه يدرس المعادن وخصائصها من أجل 
تحديد األنسب من بينها لعمله.

مهن في علم 
األرض
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القساوة إن أكثر االختبارات فائدة وموثوقية في تحديد المعادن هو اختبار 
القساوة والذي ُيعتبر مقياًسا لمدى قابلية المعدن للخدش. وقد وضع عاِلم 
الجيولوجيا األلماني فريدريك موهس مقياًسا للتعرف على قساوة المعادن 
المجهولة عن طريق مقارنتها بقساوة عشرة معادن معلومة القساوة. تجدر 
اإلشارة إلى أن المعادن المختارة في مقياس موهس أدرجت في المقياس 

لسهولة التعرف عليها، وكذلك لكثرة وجودها في الطبيعة باستثناء الماس.
 التأكد من فهم النص اشرح  ماذا تقيس القساوة.

يمثل معدن التلك الدرجة رقم 1 في مقياس موهس للقساوة؛ ألنه من أطرى 
المعادن ويمكن خدشه بظفر اإلصبع. في المقابل يمثل الماس الدرجة رقم 10 على 
المقياس نفسه، ألنه شديد القساوة لدرجة أنه يستخدم كأداة قطع أو لجعل أدوات 
القطع أكثر حدة. ويستخدم المقياس الموضح في الجدول 2 بالطريقة اآلتية: إن 

قساوة المعدن الذي ُيخَدش بظفر اإلصبع أقل من 2.5. أما المعدن الذي ال ُيخدش 
بظفر اإلصبع وال يمكنه أن يخدش الزجاج، فتتراوح قساوته بين 5.5 و2.5. وأخيًرا، 
تكون قساوة المعدن الذي يخدش الزجاج أكبر من 5.5. يمكن أن تستخدم أجسام 
أخرى شائعة، كتلك الواردة في الجدول، لتحديد القساوة بشكل أكثر دقة وتوفير 

قدر أكبر من المعلومات التي تساعد في تحديد المعدن المجهول. وفي بعض 
األحيان، تحتوي العينة الواحدة على أكثر من معدن، عندها، ُيستحسن اختبار أكثر 
من منطقة واحدة من العينة. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أنك تختبر قساوة 

المعدن محل الدراسة. يعرض الشكل 7 معدنين مختلفين من حيث درجة القساوة.

القسم 1 • ما المعدن؟ 7

■ الشكل 7 يمكن خدش المعدن العلوي 

باإلصبع. أما المعدن السفلي، فيخدش 
الزجاج بسهولة.

حدد  أي المعدنين أكثر قساوة؟ 

الجدول 2 مقياس موهس لقسوة المواد

قساوة بعض األجسام الشائعةالقساوةالمعدن

10الماس

 9الكورندوم

 8التوباز

قطعة بورسلين = 7 7الكوارتز

مبرد صلب = 6.5 6الفلسبار

الزجاج = 5.5 5األباتيت

مسمار حديدي = 4.5 4الفلوريت

قطعة نحاسية = 3.5 3الكالسيت

ظفر اإلصبع = 2.5 2الجبس

 1التلك
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التقويم
معرفة اطلب من الطالب أن يشرحوا سبب اعتبار 

مستويات االنفصال المتوازية مستوي واحًدا فقط. ُيعّد 
كل مستوي انفصال تمثياًل خارجًيا للبنية الذرية، 

وُتنتج المستويات المتوازية للذّرات مستويات متوازية 
من االنفصال. بالتالي، ال تنكسر المعادن سوى 

باتجاه واحد.

الغاية سيتعلم الطالب كيفية التعرف على 
االنفصال في المعادن.

المهارات المطلوبة للعملية: المالحظة 
والقياس والتفسير والتوقع

احتياطات السالمة ناقش المخاطر 
المتعلقة بالسالمة في هذه التجربة قبل 

بدء العمل. 

استراتيجيات التدريس
استخدم فكرة المستويات المتوازية   •

للذّرات لمساعدة الطالب في فهم أن 
مستِويات االنفصال المتوازية ُتعّد 

مستوي انفصال واحًدا.
في الخطوة 2، استخدم ما يلي:   •

العينة 1: البيوتيت )مستوي انفصال 
واحد(؛ العينة 2: الفلسبار )مستويان 

لالنفصال(؛ العينة 3: الغالينا )3 
مستويات لالنفصال(؛ العينة 4: كتلة 

من الكوارتز؛ العينة 5: الكالسيدوني أو 
الماغنتيت أو الكالسوبريت أو 
الهيماتيت )البراق أو األحمر(.

في الخطوة 5، استخدم ما يلي: العينة   •
6: الكالسيت )مستويات االنفصال 

عند °60 و°120(؛ العينة 7: الهاليت 
)انفصال على شكل مكعب تام(.

النتائج المتوقعة ينبغي أن يتمكن الطالب 
من التعرف على مجموعتين من المعادن: 

المعادن التي لها انفصال والمعادن التي 
ليس لها انفصال، وينبغي أن يدركوا كذلك 

أن المعادن الشفافة شبه المربعة ليست من 
النوع نفسه دائًما.

التحليل
إن الخصائص التالية موجودة   .1

في العينات السبع: مستوي واحد 
ومستويان وثالثة مستويات من 

االنفصال والمكسر والمكسر المحاري.
إن الزوايا ليست متماثلة، لذا فالمعادن   .2

ليست من النوع نفسه.
ستنثني الميكا فقط، على األغلب،   .3

وقد ال تكّون الغالينا مكعبات. أما 
المعادن األخرى التي لها انفصال، 

فتنكسر عند الروابط الضعيفة، وتكّون 
مستويات جديدة من االنفصال في 

القطع الصغيرة تشبه تلك الموجودة 
في القطع الكبيرة. ستنكسر المعادن 

التي ليس لها انفصال. 

تجربة مصغرة

الكراسة اليومية الخاصة بعلم األرض

صفائح الميكا اعرض على الطالب عينات 
كبيرة نسبًيا من الميكا ووّضح لهم كيفية فصل 
العينات. وأخبرهم أن هذه العينات ُتعرف عادة 

بالصفائح، ثم اطلب منهم أن يكتبوا شرًحا 
للمصطلح في كراساتهم اليومية الخاصة بعلم 

األرض. وينبغي أن يتضمن ذلك الشرح رسومات 
تخطيطية للعينات المنفصلة. يشير المصطلح 
إلى أنه يمكن فصل صفائح الميكا عن بعضها، 

كصفحات الكتاب.
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ينكسر الكوارتز، الموضح في الشكل 8، من دون انتظام وبحواف متعرجة بسبب 
الترابط المحكم بين ذّراته. ويقال عن المعادن التي تنكسر بحواف خشنة أو متعرجة 

إن لها مكسًرا. فالصوان والجاسبر والكالسيدوني )أنواع من الكوارتز ذات بلورات 
مجهرية( ُتظهر مكسًرا فريًدا بأشكال قوسية تشبه زخارف أصداف المحار، وهي 

موضحة أيًضا في الشكل 8. وُيعرف هذا المكسر بالمكسر المحاري، ويمكن اعتماده 
في تحديد الصخور والمعادن التي ُتظهره. 

المخدش يترك المعدن الذي ُيخدش بقطعة بورسلين غير مصقول مسحوًقا 
ملوًنا على سطحها. ويعتبر المخدش لون مسحوق المعدن. يكون مخدش 

المعادن الالفلزية أبيض اللون في العادة، لذا يكون المخدش بشكل عام مفيًدا 
للغاية في تحديد المعادن الفلزية أكثر منه في تحديد المعادن الالفلزية.

في بعض األحيان، ال يشبه مخدش المعدن الفلزي لونه الخارجي، كما يظهر في 
الشكل 9. على سبيل المثال، لمعدن الهيماتيت تكّونان مختلفان، فينجم عن ذلك 

مظهران مختلفان تماًما. يكون مظهر الهيماتيت الذي يتكّون بفعل التجوية والتعرض 
للهواء والماء صدًئا، وبريقه أرضًيا. أما الهيماتيت الذي يتكّون من تبلور الصهارة، 

فيكون لونه فّضًيا ويكون بريقه فلزًيا. لكن لون مخدش كال الشكلين يكون بنًيا مائاًل 
إلى الحمرة عند اختبارهما. وال يمكن استخدام اختبار المخدش إال على المعادن 
األكثر نعومة من صحن بورسلين، وهذا سبب آخر يجعل استخدام المخدش في 

التعرف على المعادن محدوًدا.

 التأكد من فهم النص اشرح  أي نوع من المعادن يمكن تحديده باستخدام 
المخدش.

اللون هو من أهم الخصائص التي يمكن مالحظتها في المعادن، وينتج اللون 
أحياًنا عن وجود كميات ضئيلة من بعض المرّكبات أو العناصر داخل المعدن. 

على سبيل المثال، يتمتع الكوارتز بألوان مختلفة، كما يظهر في الشكل 
10، وتنتج هذه األلوان المختلفة بسبب اختالف العناصر النادرة في عينات 

الكوارتز. ويحتوي كل من الجاسبر األحمر والجمشت األرجواني والسترين 
البرتقالي على كميات وأشكال مختلفة من الحديد. أما الكوارتز الوردي، 

فيشتمل على المنجنيز أو التيتانيوم. ويعود سبب ظهور الكوارتز بلون حليبي 
إلى احتوائه على فقاعات عديدة من الغازات والسوائل المحصورة داخل 

البلورة. بوجه عام، ُيعتبر اللون من أقل المؤشرات موثوقية في تحديد هوية 
المعدن.

القسم 1 • ما المعدن؟ 9

■ الشكل 10 تحتوي كل هذه العينات المختلفة 

من الكوارتز على كل من السيليكون واألكسجين. 
وتحدد عناصر نادرة لون العينة.

الكوارتز الورديالسترينالجمشتالجاسبر األحمر

■ الشكل 9 رغم أن هاتين القطعتين من 

الهيماتيت مختلفتان في اللون على نحو 
ملحوظ، فإن لهما التركيبة الكيميائية ذاتها. 

لذلك، فإن لون المخدش الذي ينجم عن 
كل منهما واحد. 

المطويات®
ن مطويتك معلومات من هذا  القسم.ضمِّ
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االنفصال والمكسر يحدد الترتيب الذري أيًضا طريقة انكسار المعادن، 
بحيث تنكسر على طول المستويات التي تضعف فيها الروابط الذرية. يقال 
عن المعدن الذي ينشق، نسبًيا، بسهولة وانتظام على طول مستوى سطحي 
واحد، أو أكثر، إن له انفصااًل. ولتحديد معدن ما بحسب انفصاله، يحسب 

علماء الجيولوجيا عدد المستويات المنفصلة ويدرسون الزاوية أو الزوايا في ما 
بينها. على سبيل المثال، لمعدن الميكا انفصال تام في اتجاه واحد، إذ ينفصل 
إلى رقائق بسبب ضعف الروابط الذرية في داخله. ولمعدن الهاليت، الموضح 

في الشكل 8، انفصال مكعب الشكل، بمعنى أنه ينفصل في ثالثة اتجاهات 
على طول المستويات التي يضعف فيها التجاذب بين الذّرات. أما الكوارتز 

والصوان، فال ينفصالن بصورة طبيعية بل ينكسران بداًل من االنفصال.

8 الوحدة 1 • المعادن

■ الشكل 8 للهاليت انفصال تام في ثالثة اتجاهات: فهو ينكسر إلى قطع بزاويا °90 . أما الروابط القوية في معدن الكوارتز، فتمنع 

حدوث االنفصال.  ويعتبر المكسر المحاري خاصية للمعادن التي تتكون من بلورات مجهرية، مثل الصوان.

الصوانالكوارتزالهاليت

كيف ُيستخدم االنفصال؟ يتكّون االنفصال عندما ينكسر المعدن على طول مستوي يضعف فيه الترابط بين الذّرات وإذا لم يكن 
للمعدن انفصال، فإنه ُيظِهر مكسًرا. ُتعّد طريقة تمييز وجود االنفصال أو عدم وجوده، وتحديد عدد مستويات االنفصال، طريقة موثوقة 

في تحديد المعادن.

A B C D E F G H I J K L M N O P
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اإلجراءات 
الجزء األول

1.  حدد المخاوف المتعلقة بالسالمة في هذه التجربة قبل بدء العمل.
فها إلى مجموعتين: مجموعة المعادن التي لها انفصال ومجموعة المعادن التي  2.  احصل على عينات لخمسة معادن من معلمك، وصنِّ

ليس لها انفصال.
3.  رّتب المعادن التي لها انفصال إلى مستويات، من األقل إلى األكثر. ما هو عدد مستويات االنفصال لكل عينة؟ حدد هذه المعادن إن 

استطعت.
4.  افحص العينات التي ليس لها انفصال، وِصف سطوحها. حدد هذه المعادن إن استطعت.

الجزء 2
5.  احصل على عينتين إضافيتين من معلمك. هل هي المعادن نفسها؟ كيف عرفت ذلك؟

ل قياساتك. 6.  استعمل منقلة لقياس الزوايا بين مستويات االنفصال في كال المعدنين، وسجِّ
التحليل

ل  عدد مستويات االنفصال، أو وجود مكسر في العينات السبع. سجِّ  .1
قارن  بين زوايا مستويات االنفصال للعينتين 6 و 7. ما الذي يوضحه ذلك فيما يتعلق بعينتي المعدن؟  .2

توّقع  الشكل الذي سيكون عليه كل معدن في حال ُضرب بمطرقة.  .3

ميِّز وجود االنفصال والمكسر
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التعلم التشاركي
تنوع الكوارتز اطلب من الطالب أن 
يعملوا في مجموعات تفحص العينات 

التالية من الكوارتز: الجمشت والسترين 
والعقيق وكتل الكوارتز والكواترز الدخاني. 
وكّلفهم بوضع قائمة بالخصائص الفيزيائية 

لكل عينة في جدول بيانات. ينبغي أن 
تتضمن جداول البيانات على األقل الشكل 
البلوري واللون والنسيج والبريق. بعد ذلك، 
اطلب من المجموعات الثنائية من الطالب 

مشاركة قوائمهم مع المجموعات الثنائية 
األخرى. ض م التعلم التعاوني

ق مفاهيم علم األرض علم المعادن والفن اطلب من الطالب طبِّ
أن ُيجروا بحًثا متمحوًرا حول متحف 

سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي في 
الواليات المتحدة، يتناول بشكل خاص 

صالة المعادن، ثم كّلفهم باستكشاف 
طرق استخدام الفنانين لألحجار الكريمة 
والمعادن. ينبغي أن يكتب الطالب تقارير 

موجزة عن بحوثهم.

نشاط
األلوان المحّيرة احصل على عينات من 
الكالسيت عديم اللون وعينات أخرى من 
الكالسيت بألوان مختلفة، مثل البرتقالي 

واألزرق واألخضر والبني المحمر لكي 
توضح للطالب أن اللون ليس الطريقة 

األكثر موثوقية في تحديد المعادن. ال تحدد 
للطالب نوع العينات في هذه المرحلة، 
بل اطلب منهم المقارنة والمقابلة بين 

خصائصها الفيزيائية ثم أخبرهم أن كل هذه 
العينات تعود لمعدن واحد هو الكالسيت. 

ويختلف لون كل عينة بسبب وجود كميات 
ضئيلة من عناصر غريبة عن المعدن. 

ض م

التأكد من فهم النص بوجه عام،   
يمكن التعرف على المعادن الفلزية 
باستخدام المخدش. ويمكن التعرف 
على بعض المعادن الالفلزية بهذه 

الطريقة أيًضا.

المطويات® 

عبر كامل المنهج

علم الحياة تستطيع العين المجردة رؤية 
األلوان المختلفة بسبب وجود مستقبالت 

خاصة في الشبكية تميز كالًّ من الضوء واللون. 
تميز الخاليا العصوية الضوء، أما الخاليا 

المخروطية فتميز األلوان. ونظًرا إلى أن شكل 
الخاليا المخروطية والخاليا العصوية يختلف 

من شخص آلخر، فإن كل شخص يرى الضوء 
واللون بشكل مختلف. تجدر اإلشارة إلى أنه 

يصعب على بعض  األشخاص التمييز بين بعض 
أزواج األلوان مثل األحمر واألخضر. 
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ينكسر الكوارتز، الموضح في الشكل 8، من دون انتظام وبحواف متعرجة بسبب 
الترابط المحكم بين ذّراته. ويقال عن المعادن التي تنكسر بحواف خشنة أو متعرجة 

إن لها مكسًرا. فالصوان والجاسبر والكالسيدوني )أنواع من الكوارتز ذات بلورات 
مجهرية( ُتظهر مكسًرا فريًدا بأشكال قوسية تشبه زخارف أصداف المحار، وهي 

موضحة أيًضا في الشكل 8. وُيعرف هذا المكسر بالمكسر المحاري، ويمكن اعتماده 
في تحديد الصخور والمعادن التي ُتظهره. 

المخدش يترك المعدن الذي ُيخدش بقطعة بورسلين غير مصقول مسحوًقا 
ملوًنا على سطحها. ويعتبر المخدش لون مسحوق المعدن. يكون مخدش 

المعادن الالفلزية أبيض اللون في العادة، لذا يكون المخدش بشكل عام مفيًدا 
للغاية في تحديد المعادن الفلزية أكثر منه في تحديد المعادن الالفلزية.

في بعض األحيان، ال يشبه مخدش المعدن الفلزي لونه الخارجي، كما يظهر في 
الشكل 9. على سبيل المثال، لمعدن الهيماتيت تكّونان مختلفان، فينجم عن ذلك 

مظهران مختلفان تماًما. يكون مظهر الهيماتيت الذي يتكّون بفعل التجوية والتعرض 
للهواء والماء صدًئا، وبريقه أرضًيا. أما الهيماتيت الذي يتكّون من تبلور الصهارة، 

فيكون لونه فّضًيا ويكون بريقه فلزًيا. لكن لون مخدش كال الشكلين يكون بنًيا مائاًل 
إلى الحمرة عند اختبارهما. وال يمكن استخدام اختبار المخدش إال على المعادن 
األكثر نعومة من صحن بورسلين، وهذا سبب آخر يجعل استخدام المخدش في 

التعرف على المعادن محدوًدا.

 التأكد من فهم النص اشرح  أي نوع من المعادن يمكن تحديده باستخدام 
المخدش.

اللون هو من أهم الخصائص التي يمكن مالحظتها في المعادن، وينتج اللون 
أحياًنا عن وجود كميات ضئيلة من بعض المرّكبات أو العناصر داخل المعدن. 

على سبيل المثال، يتمتع الكوارتز بألوان مختلفة، كما يظهر في الشكل 
10، وتنتج هذه األلوان المختلفة بسبب اختالف العناصر النادرة في عينات 

الكوارتز. ويحتوي كل من الجاسبر األحمر والجمشت األرجواني والسترين 
البرتقالي على كميات وأشكال مختلفة من الحديد. أما الكوارتز الوردي، 

فيشتمل على المنجنيز أو التيتانيوم. ويعود سبب ظهور الكوارتز بلون حليبي 
إلى احتوائه على فقاعات عديدة من الغازات والسوائل المحصورة داخل 

البلورة. بوجه عام، ُيعتبر اللون من أقل المؤشرات موثوقية في تحديد هوية 
المعدن.

القسم 1 • ما المعدن؟ 9

■ الشكل 10 تحتوي كل هذه العينات المختلفة 

من الكوارتز على كل من السيليكون واألكسجين. 
وتحدد عناصر نادرة لون العينة.

الكوارتز الورديالسترينالجمشتالجاسبر األحمر

■ الشكل 9 رغم أن هاتين القطعتين من 

الهيماتيت مختلفتان في اللون على نحو 
ملحوظ، فإن لهما التركيبة الكيميائية ذاتها. 

لذلك، فإن لون المخدش الذي ينجم عن 
كل منهما واحد. 

المطويات®
ن مطويتك معلومات من هذا  القسم.ضمِّ
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االنفصال والمكسر يحدد الترتيب الذري أيًضا طريقة انكسار المعادن، 
بحيث تنكسر على طول المستويات التي تضعف فيها الروابط الذرية. يقال 
عن المعدن الذي ينشق، نسبًيا، بسهولة وانتظام على طول مستوى سطحي 
واحد، أو أكثر، إن له انفصااًل. ولتحديد معدن ما بحسب انفصاله، يحسب 

علماء الجيولوجيا عدد المستويات المنفصلة ويدرسون الزاوية أو الزوايا في ما 
بينها. على سبيل المثال، لمعدن الميكا انفصال تام في اتجاه واحد، إذ ينفصل 
إلى رقائق بسبب ضعف الروابط الذرية في داخله. ولمعدن الهاليت، الموضح 

في الشكل 8، انفصال مكعب الشكل، بمعنى أنه ينفصل في ثالثة اتجاهات 
على طول المستويات التي يضعف فيها التجاذب بين الذّرات. أما الكوارتز 

والصوان، فال ينفصالن بصورة طبيعية بل ينكسران بداًل من االنفصال.

8 الوحدة 1 • المعادن

■ الشكل 8 للهاليت انفصال تام في ثالثة اتجاهات: فهو ينكسر إلى قطع بزاويا °90 . أما الروابط القوية في معدن الكوارتز، فتمنع 

حدوث االنفصال.  ويعتبر المكسر المحاري خاصية للمعادن التي تتكون من بلورات مجهرية، مثل الصوان.

الصوانالكوارتزالهاليت

كيف ُيستخدم االنفصال؟ يتكّون االنفصال عندما ينكسر المعدن على طول مستوي يضعف فيه الترابط بين الذّرات وإذا لم يكن 
للمعدن انفصال، فإنه ُيظِهر مكسًرا. ُتعّد طريقة تمييز وجود االنفصال أو عدم وجوده، وتحديد عدد مستويات االنفصال، طريقة موثوقة 

في تحديد المعادن.
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اإلجراءات 
الجزء األول

1.  حدد المخاوف المتعلقة بالسالمة في هذه التجربة قبل بدء العمل.
فها إلى مجموعتين: مجموعة المعادن التي لها انفصال ومجموعة المعادن التي  2.  احصل على عينات لخمسة معادن من معلمك، وصنِّ

ليس لها انفصال.
3.  رّتب المعادن التي لها انفصال إلى مستويات، من األقل إلى األكثر. ما هو عدد مستويات االنفصال لكل عينة؟ حدد هذه المعادن إن 

استطعت.
4.  افحص العينات التي ليس لها انفصال، وِصف سطوحها. حدد هذه المعادن إن استطعت.

الجزء 2
5.  احصل على عينتين إضافيتين من معلمك. هل هي المعادن نفسها؟ كيف عرفت ذلك؟

ل قياساتك. 6.  استعمل منقلة لقياس الزوايا بين مستويات االنفصال في كال المعدنين، وسجِّ
التحليل

ل  عدد مستويات االنفصال، أو وجود مكسر في العينات السبع. سجِّ  .1
قارن  بين زوايا مستويات االنفصال للعينتين 6 و 7. ما الذي يوضحه ذلك فيما يتعلق بعينتي المعدن؟  .2

توّقع  الشكل الذي سيكون عليه كل معدن في حال ُضرب بمطرقة.  .3

ميِّز وجود االنفصال والمكسر
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A B C D E F G H I J K L M N O P
الخصائص النوعية أعِط مجموعات 

من الطالب عينات من الكالسيت 
والسبار األيسلندي واليوليكسيت. اطلب 
منهم أواًل أن يضعوا عيناتهم فوق كلمتي 

الخصائص النوعية أعاله. ينبغي أن 
يتمكن الطالب من أن يالحظوا بوضوح 
خاصية االنكسار المزدوج عند استخدام 

السبار األيسلندي أثناء مشاهدتهم 
صورة مزدوجة من مصطلح الخصائص 

النوعية. بعد ذلك، كّلف الطالب بوضع 
اليوكسيت فوق إحدى صفحات كتبهم 
ووصف ما يرونه. تسمى هذه الخاصية 
بالرؤية التلسكوبية وتنتج من الطبيعة 

الليفية للمعدن. أخيًرا، اطلب من أحد 
الطالب في كل مجموعة أن يرتدي 

القفازات والنظارات الواقية والمعطف. 
واطلب منهم وضع قطرة من حمض 
الهيدروكلوريك المخفف على عينة 

الكالسيت ووصف التفاعل الكيميائي. 
أخبرهم أن الكالسيت هو كربونات 

الكالسيوم )CaCO3( وأن الحمض يتفاعل 
مع كربونات الكالسيوم وُينتج ثاني أكسيد 
الكربون في صورة فقاعات غازية. ف م

مساحة لتحليل البيانات

توضيحات عن الموضوع
ناقش الخصائص الفيزيائية المختلفة   •

التي تستخدم في التعرف على 
المعادن وراجع الخصائص األكثر نفًعا 

من غيرها. من شأن ذلك أنه سيساعد 
الطالب على تحديد رؤوس األعمدة 

لجداول البيانات الخاصة بهم.
 Pough, F. ed. 1998.  :راجع أيًضا  •
 Peterson first guide to rocks

and minerals.  Boston:  Hough-
ton Mifflin. 

فّكر بشكل ناقد
إن المعادن بالترتيب هي النحاس   .1

)مخدش أحمر نحاسي( والهيماتيت 
والذهب )درجة قساوة 3–2.5 ، 

ومكسر مسنن( والجارنت وفلسبار 
البالجيوكليس )مخدش عديم اللون، 

ودرجة قساوة 6(.
إن أسماء المعادن مذكورة في السؤال   .2
1؛ والخصائص واالستخدامات مذكورة 

في كتيب المرجع.
تخدش معادن الهيماتيت والجارنت   .3
وفلسبار البالجيوكليس الزجاج، إذ 

يتمتع كل معدن منها بقساوة أكبر من 

قساوة الزجاج )5.5(.
4. يمكن أن تكون الصبغات في ألوان الطالء من 
الهيماتيت والنحاس. ويمكن أن يكون الحديد 
أو الصلب الموجود في المقاعد مصنوًعا من 

الهيماتيت، وهو أكبر مصدر خام للحديد.
يمكن أن يضيف الطالب استخدامات المعادن   .5
والشكل البلوري والبريق والخصائص النوعية 

واسم المعدن. كما يمكن إضافة الصيغ الكيميائية 
للمعادن في الجدول. راجع كتيب المرجع لالطالع 

على اإلجابات من أجل إكمال الجدول.  

التدريس المتمايز

ضعاف البصر أخبر الطالب ضعاف البصر 
أنه يمكن وصف نسيج المعادن بكلمات مثل 

صابوني أو زجاجي أو شحمي أو ناعم أو متعرج. 
أحضر عينات من المعادن لها أنسجة واضحة 
االختالف واجعل الطالب يلمسونها. واطلب 

منهم أن يقترحوا مصطلحات خاّصة بهم 
لوصف نسيج المعدن على أساس ما يلمسونه 

في العينات. ض م
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النسيج يصف النسيج ملمس المعدن، وهذه الخاصية غير ممّيزة للمعادن، 
مثل خاصية البريق. لذلك، ال بّد أن يقترن اختبار البريق باختبارات فيزيائية 
أخرى عند تحديد المعادن. قد يوصف نسيج المعدن بأنه ناعم أو خشن أو 

متعرج أو شحمي أو صابوني. على سبيل المثال، يتميز الفلوريت الظاهر في 
الشكل 11 بنسيج ناعم، في حين يتميز التلك في الشكل 6 بنسيج شحمي.

الكثافة والوزن النوعي في بعض األحيان، قد يكون لمعدنين الحجم 
نفسه، لكنهما مختلفان في الوزن. ويعود االختالف في الوزن إلى االختالف في 

الكثافة، وهي مقدار الكتلة في وحدة الحجم. ونعّبر عن الكثافة كما يلي:

D = MV

في هذه المعادلة، D = الكثافة وM = الكتلة وV = الحجم. على سبيل المثال، 
تبلغ كثافة البيريت g/cm3 5.2 ، وكثافة الذهب g/cm3 19.3 . لذلك، إذا كانت 

لديك عينة من الذهب وأخرى من البيريت لهما الحجم نفسه، فسيكون الذهب أكبر 
في الوزن ألنه أعلى في الكثافة.

تجدر اإلشارة إلى أن الكثافة تعكس الكتلة الذرية للمعدن وبنيته، وهي وسيلة 
مفيدة في تحديد المعادن ألنها ال تعتمد على مقاييس المعدن أو شكله. ومع ذلك، 

غالًبا ما يكون االختالف في الكثافة ضئياًل بحيث يصعب التمييز بين المعادن 
المختلفة بمجرد حملها. بالتالي، يجب قياس الكثافة للحصول على تحديد دقيق 
للمعادن. إن القياس األشهر الذي يستخدمه علماء الجيولوجيا لقياس الكثافة هو 

الوزن النوعي، وهو النسبة بين كتلة المادة إلى كتلة حجم مساٍو لها من الماء في 
درجة حرارة تبلغ C°4 . فمثاًل، يساوي الوزن النوعي للبيريت 5.2، ويساوي الوزن 

النوعي للذهب النقي 19.3.
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■ الشكل 11 يختلف اإلحساس بالنسيج 

من شخص إلى آخر. وفي العادة، يوصف 
نسيج عينة الفلوريت، هذه، بأنه ناعم. 

ملخص القسم
إن المعدن جسم صلب غير عضوي   •

يتكون بصورة طبيعية وله تركيب 
كيميائي معين وبنية بلورية محددة.
إن البلورة جسم صلب تكون فيه   •
الذّرات مرتبة في أنماط متكررة.

تتكون المعادن من الصهارة أو من   •
المحاليل عالية التشبع أو من تبخر 
المحاليل عندما تكون المعادن ذائبة 

فيها.
يمكن تحديد المعادن بناًء على   •
خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

تتمثل الطريقة األكثر موثوقية لتحديد   •
معدن ما باعتماد مجموعة من 

االختبارات المتعددة.

فهم األفكار األساسية
اذكر  سببين لعدم تصنيف البترول ضمن المعادن. الفكرة األساسية  .1

عّرف  التكوُّن الطبيعي في ما يتعلق بتكّون المعادن.  .2
قابل  بين تكوُّن المعادن من الصهارة وتكوُّنها من المحلول.  .3
ز  بين الخصائص الموضوعية وغير الموضوعية للمعادن. ميِّ  .4

فّكر بشكل ناقد
طّور  خطة الختبار قساوة عينة من الفلسبار باستخدام العناصر التالية: لوح زجاج وعملة   .5

نحاسية وقطعة بورسلين.
توّقع  مدى نجاح االختبار المخبري الذي يخطط فيه الطالب لمقارنة ألوان المخدش لكل   .6

من الفلوريت والكوارتز والفلسبار.

الرياضيات في   علم األرض
7.  احسب حجم عينة كتلتها g 5  من الذهب النقي.

القسم 1 مراجعة
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مّيزات خاصة تتنوع المّيزات الخاصة التي يمكن أيًضا استخدامها ألغراض 
تحديد المعادن. ومن هذه الخصائص: المغناطيسية وتعدد األلوان واالنكسار 
المزدوج والفوران مع حمض الهيدروكلوريك والتفلور، كما يظهر في الجدول 

3. على سبيل المثال، ُيعّد السبار األيسلندي أحد أشكال الكالسيت التي 
تظهر فيه خاصية االنكسار المزدوج، ويتسبب ترتيب الذّرات في هذا النوع 

من الكالسيت في انكسار الضوء في اتجاهين عندما يمر عبر المعدن. ويؤدي 
انكسار شعاع الضوء الواحد إلى شعاعين إلى ظهور صورتين. 

10 الوحدة 1 • المعادن

استناًدا إلى دراسات*
أنشئ جدواًل واستخدمه

ما المعلومات التي ينبغي عليك تضمينها في 
مخطط تعريف المعادن؟

مخطط تحديد المعادن

نمط االنكسارالقساوةالمخدشلون المعدن

مكسر مسّنن3أحمر نحاسي

أحمر أو بني 
مائل إلى 

الحمرة
مكسر غير منتظم6

أصفر باهت 
أصفرإلى ذهبي

مكسر محاري7.5عديم اللون

رمادي أو 
مستويان لالنفصالأخضر أو أبيض

التحليل
1.  انسخ جدول البيانات واستخدم كتيب المرجع إلكمال 

الجدول.
ع الجدول ليشمل أسماء المعادن، وخصائص  2.  وسِّ

واستخدامات أخرى.
فّكر بشكل ناقد

حّدد  أي من هذه المعادن يخدش الزجاج؟ اشرح إجابتك.  .3
حّدد  المعادن الموجودة في الطالء وفي مقعدك.  .4

حّدد  البيانات األخرى التي يمكن أن تضيفها إلى الجدول.  .5
.Klein, C. 2002. The Manual of Mineral Science :أُخذت البيانات من*

الجدول 3 الخصائص الخاصة للمعادن

الخاصية

االنكسار المزدوج 
يحدث عندما يمر 

شعاع من الضوء عبر 
معدن وينقسم إلى 

شعاعين.

الفوران يحدث 
عندما يتسبب 

التفاعل مع حمض 
الهيدروكلوريك في 

فوران الكالسيت 
الموجود داخل الحجر 

الجيري فتتصاعد 
فقاعات.

المغناطيسية 
تحدث بين المعادن 

التي تحتوي على 
الحديد؛ وال تتواجد 
بصورة قوية إال في 

الماغنتيت والبيروتيت.

تعدد األلوان 
مجموعة من األلوان 

تنتج عن انكسار أشعة 
الضوء.

التفلور يحدث 
عندما تتعرض بعض 
المعادن لألشعة فوق 

البنفسجية التي 
تجعلها تتوهج في 

الظالم.

المعدن
الكالسيت — من نوع 

السبار األيسلندي
الماغنتيتالحجر الجيري

البيروتيت
الكالسيتالالبرادوريت

مثال
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 مراجعة القسم 1

           

القسم 1 مراجعة

إن البترول سائل وليس صلًبا. كما إنه تكّون من مواد كانت حية، لذا   .1
فإنه مادة عضوية.

ال يمكن أن يكون الجسم قد ُصنع في المختبر. وال بد من أنه قد   .2
تكّون في الطبيعة.

تتكون المعادن عندما تبرد الصهارة تحت سطح األرض أو عنده أو   .3
بالقرب منه. تتكون المعادن أيًضا نتيجة للترسب من المحاليل فائقة 

اإلشباع أو عندما يتبخر محلول فيه معادن ذائبة. وينتج من هذه 
العمليات كلها تكّون البلورات.

4. يمكن تفسير الخصائص غير الموضوعية بأشكال متعددة؛ أما 
الخصائص الموضوعية، فهي حقائق واقعية. إن الخصائص غير 

الموضوعية هي النسيج واللون والبريق. أما الخصائص الموضوعية، 
فهي القساوة واالنفصال.

ابدأ بأنعم مادة اختبار ثم تدرج األكثر قساوة. ستعطيك أول مادة   .5
تخدش المعدن فكرة عن درجة قساوة المعدن. وسيكون الترتيب 

كاآلتي: القطعة النقدية النحاسية ثم الشريحة الزجاجية ثم شريحة 
الخدش.

لن يجدي هذا نفًعا. ال شيء من هذه المعادن فلزي، لذا سيكون   .6
مخدشها عديم اللون.

. 0.26 cm3 إن اإلجابة هي  .7

محتوى داعم للمعلم

 ُيظهر معدن الالبرادورايت في الجدول 
3 خاصية تعدد األلوان التي يتميز بها 

هذا المعدن وحده.

اإلثراء
الرياضيات اطلب من الطالب أن يعملوا 

في مجموعات لتحديد كثافة عدد من 
المعادن. ينبغي أن يعرض الطالب عملهم 

ويسجلوا بياناتهم في جدول. أخبر الطالب 
أيًضا عن كثافة معدن معين واطلب منهم 
أن يحسبوا كتلة العينة ثم يوجدوا حجمها.

3 قّوم
التأكد من الفهم

مناقشة اطلب من الطالب شرح السبب 
في عدم اعتبار الماس الصناعي معدًنا. ال 
يتكون الماس الصناعي بصورة طبيعية.

إعادة التدريس
مراجعة اكتب تعريف المعدن على 

السبورة. واعرض صوًرا توضيحية مرئية 
لكل خاصية. على سبيل المثال، استخدم 
عدًدا من البلورات المختلفة في الحجم 

لكن من المعدن نفسه لتوضح للطالب أن 
البنية البلورية محددة وثابتة.

التقويم
معرفة اطرح السؤال: ما الخصائص 

الفيزيائية األكثر موثوقية في التعرف على 
المعادن؟ القساوة والوزن النوعي ما 

الخصائص الفيزيائية األقل موثوقية؟ اللون 
والبريق
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النسيج يصف النسيج ملمس المعدن، وهذه الخاصية غير ممّيزة للمعادن، 
مثل خاصية البريق. لذلك، ال بّد أن يقترن اختبار البريق باختبارات فيزيائية 
أخرى عند تحديد المعادن. قد يوصف نسيج المعدن بأنه ناعم أو خشن أو 

متعرج أو شحمي أو صابوني. على سبيل المثال، يتميز الفلوريت الظاهر في 
الشكل 11 بنسيج ناعم، في حين يتميز التلك في الشكل 6 بنسيج شحمي.

الكثافة والوزن النوعي في بعض األحيان، قد يكون لمعدنين الحجم 
نفسه، لكنهما مختلفان في الوزن. ويعود االختالف في الوزن إلى االختالف في 

الكثافة، وهي مقدار الكتلة في وحدة الحجم. ونعّبر عن الكثافة كما يلي:

D = MV

في هذه المعادلة، D = الكثافة وM = الكتلة وV = الحجم. على سبيل المثال، 
تبلغ كثافة البيريت g/cm3 5.2 ، وكثافة الذهب g/cm3 19.3 . لذلك، إذا كانت 

لديك عينة من الذهب وأخرى من البيريت لهما الحجم نفسه، فسيكون الذهب أكبر 
في الوزن ألنه أعلى في الكثافة.

تجدر اإلشارة إلى أن الكثافة تعكس الكتلة الذرية للمعدن وبنيته، وهي وسيلة 
مفيدة في تحديد المعادن ألنها ال تعتمد على مقاييس المعدن أو شكله. ومع ذلك، 

غالًبا ما يكون االختالف في الكثافة ضئياًل بحيث يصعب التمييز بين المعادن 
المختلفة بمجرد حملها. بالتالي، يجب قياس الكثافة للحصول على تحديد دقيق 
للمعادن. إن القياس األشهر الذي يستخدمه علماء الجيولوجيا لقياس الكثافة هو 

الوزن النوعي، وهو النسبة بين كتلة المادة إلى كتلة حجم مساٍو لها من الماء في 
درجة حرارة تبلغ C°4 . فمثاًل، يساوي الوزن النوعي للبيريت 5.2، ويساوي الوزن 

النوعي للذهب النقي 19.3.
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■ الشكل 11 يختلف اإلحساس بالنسيج 

من شخص إلى آخر. وفي العادة، يوصف 
نسيج عينة الفلوريت، هذه، بأنه ناعم. 

ملخص القسم
إن المعدن جسم صلب غير عضوي   •

يتكون بصورة طبيعية وله تركيب 
كيميائي معين وبنية بلورية محددة.
إن البلورة جسم صلب تكون فيه   •
الذّرات مرتبة في أنماط متكررة.

تتكون المعادن من الصهارة أو من   •
المحاليل عالية التشبع أو من تبخر 
المحاليل عندما تكون المعادن ذائبة 

فيها.
يمكن تحديد المعادن بناًء على   •
خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

تتمثل الطريقة األكثر موثوقية لتحديد   •
معدن ما باعتماد مجموعة من 

االختبارات المتعددة.

فهم األفكار األساسية
اذكر  سببين لعدم تصنيف البترول ضمن المعادن. الفكرة األساسية  .1

عّرف  التكوُّن الطبيعي في ما يتعلق بتكّون المعادن.  .2
قابل  بين تكوُّن المعادن من الصهارة وتكوُّنها من المحلول.  .3
ز  بين الخصائص الموضوعية وغير الموضوعية للمعادن. ميِّ  .4

فّكر بشكل ناقد
طّور  خطة الختبار قساوة عينة من الفلسبار باستخدام العناصر التالية: لوح زجاج وعملة   .5

نحاسية وقطعة بورسلين.
توّقع  مدى نجاح االختبار المخبري الذي يخطط فيه الطالب لمقارنة ألوان المخدش لكل   .6

من الفلوريت والكوارتز والفلسبار.

الرياضيات في   علم األرض
7.  احسب حجم عينة كتلتها g 5  من الذهب النقي.
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مّيزات خاصة تتنوع المّيزات الخاصة التي يمكن أيًضا استخدامها ألغراض 
تحديد المعادن. ومن هذه الخصائص: المغناطيسية وتعدد األلوان واالنكسار 
المزدوج والفوران مع حمض الهيدروكلوريك والتفلور، كما يظهر في الجدول 

3. على سبيل المثال، ُيعّد السبار األيسلندي أحد أشكال الكالسيت التي 
تظهر فيه خاصية االنكسار المزدوج، ويتسبب ترتيب الذّرات في هذا النوع 

من الكالسيت في انكسار الضوء في اتجاهين عندما يمر عبر المعدن. ويؤدي 
انكسار شعاع الضوء الواحد إلى شعاعين إلى ظهور صورتين. 

10 الوحدة 1 • المعادن

استناًدا إلى دراسات*
أنشئ جدواًل واستخدمه

ما المعلومات التي ينبغي عليك تضمينها في 
مخطط تعريف المعادن؟

مخطط تحديد المعادن

نمط االنكسارالقساوةالمخدشلون المعدن

مكسر مسّنن3أحمر نحاسي

أحمر أو بني 
مائل إلى 

الحمرة
مكسر غير منتظم6

أصفر باهت 
أصفرإلى ذهبي

مكسر محاري7.5عديم اللون

رمادي أو 
مستويان لالنفصالأخضر أو أبيض

التحليل
1.  انسخ جدول البيانات واستخدم كتيب المرجع إلكمال 

الجدول.
ع الجدول ليشمل أسماء المعادن، وخصائص  2.  وسِّ

واستخدامات أخرى.
فّكر بشكل ناقد

حّدد  أي من هذه المعادن يخدش الزجاج؟ اشرح إجابتك.  .3
حّدد  المعادن الموجودة في الطالء وفي مقعدك.  .4

حّدد  البيانات األخرى التي يمكن أن تضيفها إلى الجدول.  .5
.Klein, C. 2002. The Manual of Mineral Science :أُخذت البيانات من*

الجدول 3 الخصائص الخاصة للمعادن

الخاصية

االنكسار المزدوج 
يحدث عندما يمر 

شعاع من الضوء عبر 
معدن وينقسم إلى 

شعاعين.

الفوران يحدث 
عندما يتسبب 

التفاعل مع حمض 
الهيدروكلوريك في 

فوران الكالسيت 
الموجود داخل الحجر 

الجيري فتتصاعد 
فقاعات.

المغناطيسية 
تحدث بين المعادن 

التي تحتوي على 
الحديد؛ وال تتواجد 
بصورة قوية إال في 

الماغنتيت والبيروتيت.

تعدد األلوان 
مجموعة من األلوان 

تنتج عن انكسار أشعة 
الضوء.

التفلور يحدث 
عندما تتعرض بعض 
المعادن لألشعة فوق 

البنفسجية التي 
تجعلها تتوهج في 

الظالم.

المعدن
الكالسيت — من نوع 

السبار األيسلندي
الماغنتيتالحجر الجيري

البيروتيت
الكالسيتالالبرادوريت

مثال
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