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 :تنقسم البلورة من حيث تشكل االوجه الى 

 

  ANHEDRALعديمة األوجه لورة ب

 

 

  SUBHEDRAL ناقصة األوجهلورة ب

 

 

  EUHEDRAL مكتملة األوجهبلورة 

: البلوراتأشكال   



  :خواص البلورة

 

 الخارجية االسطح :البلورية األوجه

 البلورة شكل تحدد التي المستوية

 

 بلورين وجهين التقاء :البلورية األحرف

 متجاورين

 

 وجهين من اكثر التقاء :المجسمة الزوايا

 بلورين

 

 االوجه من مجموعة :البلوري الشكل

 في المتشابهة و المتساوية البلورية

   .المساحة و الوضع و الشكل



 :الزاوية بين الوجهية 

هي الزاوية المحصورة بين العمودين المقامين على وجهين بلوريين 

متجاورين ، يمكن قياسها عن طريق جهاز جونيوميتر التماس و تقدر 

 بقيمة الزاوية المكملة على جونيوميتر التماس
 

 :الزاوية المجسمة 

 الزاوية الناتجة عن تالقي اكثر من وجهين في البلورةهي 
 

  :خواص البلورة



 :الى البلوري الشكل ويقسم

 

 شكل من البلورة تتكون حيث ،مقفول بلوري شكل

 الفراغ من معينا حيزا بمفرده يشغل واحد بلوري

 

 عدة من البلورة تتكون حيث ،مفتوح بلوري شكل

 شكل منها واحد كل يسمى مركبة بلورية اشكال

 ان منفردا منها واحد ألي يتم ال ألنه مفتوح بلوري

 .الفراغ من معين حيز تشغل

  :خواص البلورة



 المحاور البلورية

 :للبلورةوهي االبعاد الداخلية 

 (.  أ)و يرمزله  الى الخلف من االمام: المحور األفقي األمامي

 (ب)من اليمين الى اليسار و يرمز له : المحور األفقي الجانبي

  (ـج)من اعلى الى اسفل و يرمز له : الرأسيالمحور 

 البلورات تحوي ثالثة محاور أفقية وبعض 

  A1, A2, A3  :نرمز لها

 

  :خواص البلورة



 تتقاطع وهمية محاور هى البلورية والمحاور

 المحاور أهمية وتمكن البلورة مركز فى جميعها

 البلورية األوجه مواضع وتحديد وصف فى البلورية

  أو محور مع يتقاطع أن البد البلورى الوجه أن إذ

 .أكثر

 

 البلورية الفصائل فى ثالثة عادة البلورية والمحاور

 .فقط فصيلتين باستثناء

 :التالى النحو على البلورية المحاور وتتوزع

 وهو واآلخر للخلف األمام من يمتد الذى ( أ ) المحور وهو أحدهما أفقيان محوران –

  . لليسار اليمين من يمتد الذى ( ب ) المحور

   ( جـ ) المحور وهو رأسي محور –

  :خواص البلورة



  المحورين بين المحصورة الزاوية وتسمى

 ALPHA بالزاوية (ب أ،)

 

 بالزاوية (جـ ، ب) بين المحصورة والزاوية
GAMA  

 

 (أ ، جـ) المحورين بين المحصورة والزاوية
 ß (BETA) بالزاوية

  :خواص البلورة



  :خواص البلورة

 :البلورة تماثل

 الخارجى الشكل وتناسق انتظام درجة الواقع فى تعكس البلورة أجزاء إن

 يعتبر الذى ، CRYSTAL SYMMETRY البلورة بتماثل يعرف ما أو للبلورة

   . البلورات دراسة فى األساس

 ـ :عناصر بثالث التماثل درجة وتحدد

 تماثل مستوى

PLANE OF SYMMETRY: 

 

 إلى البلورة يقسم الذى المستوى وهو

 بمعنى ومتشابهين متساويين نصفين

 .لآلخر المرآة صورة أحدهما يكون أن



 SYMMETRY AXIS OF التماثل محور

 دورة إزاحة بدون حوله إديرت إذا البلورة بمركز يمر وهمى مستقيم وهو

 وتتحدد  من عددا نفسها تكرر أو السابق الموضع لنفس تعود فإنها كاملة

   . وضعها البلورة تكرر التى المرات بعدد المحور تماثل درجة

 فإذا مرتين البلورة وضع تكرر فإذا

  الحالة هذه فى الدوران محور

 التماثل ثنائى محور

 ثالث البلورة وضع تكرر وإذا 

 فإن الواحدة الدورة فى مرات

 ثالثى محور الحالة هذه فى المحور

 .وهكذا ..… التماثل

  :خواص البلورة



 CENTER OF SYMMETRYالتماثل مركز

 

 أن بحيث البلورة تتوسط وهمية نقطة وهو

 مجسمتين زاوتين أو حرفين أو وجهين كل

 بمركز بينهما الواصل الخط يمر متقابلتين

 . البلورة

  :خواص البلورة

   SYMMETRY FORMULA   الكامل التماثل قانون

 
 العالقة الى باألضافة ما بلورة في الموجودة التماثل عناصر مجموعة عن التماثل قانون يعبر

  ، 4 ، 6 باألرقام التماثلية الدوران محاور الى ويشار التماثل مستويات و التماثل محاور بين

 (م) الحرف يستخدم و سداسية أو رباعية أو ثالثية أو ثنائية كانت إذا ما حسب على 2 ، 3

 مع التماثل محور تعامد إذا التماثل مركز علي (ن) والحرف ، التماثل مستوي علي للداللة

 التماثل مستوي على متعامد المحورالثنائي آان إذا فمثال (\) بصيغة فيكتب التماتل مستوى

 ...........وهكذا  م/2 هذه مثل في القانون فيكتب



 هذه من مجموعة وكل شكل، مائتي على البلورية األشكال عدد يزيد

   ،(قسما   ٣٢) الى أرجعت بحيث تماثلها في تتشابه األشكال

 

  محاورها أطوال بين العالقة في تتشابه األقسام هذه من مجموعة وكل

(a, b, c) المحاور هذه بين الموجودة الزوايا وفي (α, β, γ)، بحيث 

 العالم صنفها وقد المعروفة، السبع البلورية األنظمة الى أرجعت

   .م١٨٤٨ عام برافيس



 

   ،المكعب

   ،الرباعي

   القائم، المعين

   الميل، آحادى

   الميل، ثالثي

   سداسي

  وثالثي

  :انظمة التبلور

 :التالية النظم الى تقسم البلورات فان النسبية ولالبعاد التماثل لدرجة وفقا



  :انظمة التبلور





  CUBIC SYSTEM (االيزومتري) المكعب التبلور نظام

 (α = β = γ = 90º) قائمة المكعب زوايا لك أن النظام هذا ويمتاز

   .(a = b = c) متساوية وأحرفه



 المكعب في التماثل عناصر

م ن  /26م /34م /43ويتكون قانون تماثل المكعب من المقاطع األتية   



 المكعب في البلورية االشكال


