






























 القضیب

 البربخ

 الخصیة 

 القناة الناقلة  

 كیس الصفن

الجھاز التناسلي الذكري مسؤول عن إنتاج الحیوانات المنویة التي تعتبر جزء 
 من عملیة التكاثر في اإلنسان





 الجھاز التناسلي األنثوي

 قناة فالوب المبیض

 الرحم

إنتاج البویضة التي تعتبر الجھاز التناسلي األنثوي مسؤول عن 
 عملیة التكاثر في اإلنسانجزءاً من 





 الجھاز التناسلي الذكري 
 الجھاز التناسلي األنثوي  
 ٦ 

۱ 

لحفظ درجة حرارة الخصیتین أقل من درجة حرارة الجسم لنضج 
 الحیوانات المنویة

ً  ۲۸األنثى البالغة تفرز بویضة واحدة كل  •  یوما
 بویضة  ۱۳=  ۲۸÷  ۳٦٥عدد البویضات التي تفرزھا خالل سنة  •
 بویضة ۲٦۰=  ۱۳×۲۰سنة ھي  ۲۰عدد البویضات التي تفرزھا األنثى خالل  •



 )]۲سمیعاً بصیراً} [اإلنسان ( اه{إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلن

الحیوان المنوي بالبویضة لتكوین الالقحة ومن ثم كلمة أمشاج تعني الخلط، اتحاد 
 الجنین 





 ظھور عالمات الكبر وشعر الذقن على الوجھ

 البلوغ

 البلوغ

 قذف المني  –شعر في اإلبط  –الصوت الخشن 

 سنة ۱٥إلى  ۱۳البلوغ من سن 



 نزول دم الحیض 
 ظھور الشعر في أماكن محددة من الجسم

 اتساع منطقة الصوت
 نعومة الصوت

 عالمات البلوغ 

 سن البلوغ عند الفتاة









 إخصاب

 في قناة فالو داخل الجھاز التناسلي األنثوي

۲۳  ً  كروموسوما
۲۳  ً  كروموسوما
٤٦  ً  كروموسوما

 الجنین

 داخل رحم األم من بدایة عملیة اإلخصاب إلى تكوین الجنین



 الغدة المصابة بالمرض ھي (أ)
 توجد فیھا أورام كثیرة

الضغط على القناة ما یسبب الكثیر من المشاكل منھا تقطع البول 
 واإلحساس باأللم عند التبول 



شعور متكرر أو مفاجئ بالحاجة للتبول، صعوبة وألم عند التبول، وجود دم 
 أو السائل المنوي، ألم في أسفل الظھرمع البول 

 التقدم الطبي والتكنولوجیا یساھمان في التقلیل من معاناة المرضى وعالجھم

 الخصیة

 المبیض

 السائل المنوي (حیوانات منویة)

 بویضة

 اإلخصاب

 عملیة اإلخصاب الصناعي لعالج حاالت العقم 

 اإلخصاب الصناعي وھو أحد طرق عالج العقم عند اإلنسان

استطاعت التكنولوجیا إعادة البسمة إلى وجوه األمھات من خالل عملیة 
 اإلخصاب الصناعي وطفل االنبوب لعالج العقم









 حلزونیة كرویة

 الزھري حّمى النفاس

ارتفاع درجة حرارة وألم أسفل البطن 
 ورائحة كریھة تصدر من الرحم

قرحة على أطراف العضو التناسلي 
الذكري وفي المھبل وعنق الرحم 

 وطفح جلديعند األنثى 

 المضاد الحیوي المضاد الحیوي

ھرمون األستروجین للرجل یساعد على خصوبة الرجل وعدم حدوث 
 عقم

أما ھرمون البروجسترون فیحافظ على بطانة الرحم ما یساھم في 
 فیھ انغراس البیضة المخصبة







 ألنھا القناة الناقلة للبول (الحالب)

٤٦  ً  كروموسوما



 یقلل من إفراز ھرمون األستروجین • یقلل من إفراز ھرمون التستوستیرون
 یؤدي إلى موت األجنة واألطفال حدیثي الوالدة  •
 لألجنةیؤدي إلى زیادة معدل التشوھات الخلقیة  •

 الحیوان المنوي 

 الخصیة 

 القطعة الوسطى

۲۳  ً  كروموسوما

 البویضة 

 المبیض

 سیتوبالزم 

۲۳  ً  كروموسوما



 نتیجة اتصال جنسي  من دون اتصال جنسي

سرطان 
 البروستاتا

حمى 
 النفاس

 اإلیدز السیالن







 تختلف في لون البذور 

 الطفرة

 DNAظھور صفات جدیدة على الذرة بسبب التغییر في المادة الوراثیة 





 تغیّر في شكل كریات الدم الحمراء / حدوث طفرة حدوث 

 طفرة جینیة

 بسبب اختالف نوع القواعد النیتروجینیة یكّون بروتین مختلف 



 حدوث طفرة / إصابة الشخص بمرض داون

 طفرة كروموسومیھ

 من الكروموسومات ۲۱ظھور كروموسوم ثالث في الزوج 







 كروموسومیة

 تركیبیة

 حمى البحر متالزمة لوكیمیا



 نافع ضارّ 

ألنن عدد بذور القمح أكثر في 
النباتات التي حدث لھا طفرة 

 نافعة

ألن األوراق خالیة من 
الكلوروفیل ما یجعل النباتات 

 تذبل وتموت بطریقة أسرع





 سریع
)۲( 

 الغزال السریع كان الغزال األكثر مالئمة ألنھ استطاع الھروب من الحیوانات المفترسة 
 الغزال البطيء ھو الذي تم القضاء علیھ بطریقة أسرع ألنھ لم یستطیع الھروب بسرعة 

 قل عددھا

 لون األشجار البنیة مشابھ للون الحشرة

 بسبب االنتخاب الطبیعي

 البیئة واختفتظھرت الصفة التي تساعد الكائن الحي على البقاء في 
 الصفة التي لم تساعده على البقاء في الظروف البیئیة









 نعم

 )۲) مع ثور رقم (۱یزاوج بقرة رقم (

 )۱) مع ثور رقم (۲یزاوج بقرة رقم (

 انتخاب صناعي







 األرجل القصیرة 

 زاوجھا لتتوارث األجیال ھذه الصفة

 قام باالنتخاب الصناعي لیحصل على جیل لدیھ أرجل قصیرة



الحیاة  في اررالستماألن صفة اللون األبیض التي یتمیّز بھا تجعلھ واضحاً لألعداء فال یستطیع 
فیحصل لألرانب انتخاب طبیعي، األرنب ذو الفراء البني الفاتح یستمر في الحیاة واألجیال الالحقة 

 تظھر فیھا صفات اللون البني الفاتح أكثر

 طویلة                                قصیرة 

 الطبیعة                               اإلنسان











 مسافة أي تحّرك السیارةتلم  السیارة مسافةتحّركت 

 كالھما بذل قّوة

 أحدھما تحركت السیارة لدیھ واآلخر لم تتحرك



۲+۳ 

 اإلزاحة -القوة 

 صح                   صح                     صح

 خطأ                   صح                     صح



W= F.d 
۲۰۰۰ J 

۳۰۰ J 

۳ J 

W= F.d 

W= F.d 



 نعم                       ال                نعم                            

 یبذل شغالً عندما تكون القّوة واإلزاحة في نفس االتجاه



 ألن اتجاه القّوة متعامد مع اتجاه اإلزاحة



 یتم بذل شغل، ألن اإلزاحة في اتجاه القوة نفسھنعم 

 ال یتم بذل شغل، النعدام اإلزاحة

 ال یتم بذل شغل، ألن القوة متعامدة مع اتجاه اإلزاحة

 اإلزاحة نفسھنعم یتم بذل شغل، ألن القوة في اتجاه 

 تزداد قدرة الشخص على بذل شغل مع زیادة التمارین الریاضیة

۲۰  ×۱۰ =۲۰۰ J 

اإلزاحة) یساوي الشغل المبذول / مساحة المنطقة  -المساحة تحت منحى (القوة
 العرض وھنا الطول یمثل القوة والعرض یمثل اإلزاحة × لمستطیلة = الطول 



 زمن أقل زمن أكبر
الشغل 

المبذول 
 نفسھ

 اختلف الزمن الذي تم بذل الشغل فیھ، لدى زمیلي قدرة أكبر

 الزمن -الشغل 



𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕  

𝑷𝑷 =
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑱𝑱 



𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕 =

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓 𝑾𝑾 

𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕 =

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟒𝟒𝟓𝟓 = 𝟑𝟑𝟓𝟓 𝑾𝑾 

𝑾𝑾 = 𝑭𝑭.𝒅𝒅 = 𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑱𝑱 

𝑾𝑾 = 𝑭𝑭.𝒅𝒅 = 𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑱𝑱 

 عندما تغیّر الزمن تغیّرت القدرة

 تقل القدرة بزیادة الزمن



𝑾𝑾 = 𝑭𝑭.𝒅𝒅 

𝑾𝑾 = 𝟒𝟒𝟓𝟓 × 𝟔𝟔 = 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟓𝟓 𝑱𝑱 

𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕  

𝑷𝑷 =
𝟐𝟐𝟒𝟒𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟐𝟐𝟒𝟒 𝑾𝑾 



𝑾𝑾 = 𝑭𝑭.𝒅𝒅 = 𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟐𝟐𝟓𝟓 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑱𝑱 

𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕 =

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟒𝟒 = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑾𝑾 



 )W ۲۲۰۰المكنسة ذات القدرة األعلى (

 ألن لھا أكبر شغل في خالل وحدة الزمن –ألن لھا أعلى قدرة في أداء الشغل 



 المصباح ذو القدرة األكبر

 یعطي إضاءة أكثر







 عملیة تقوم فیھا قّوة مئثرة بإزاحة جسم ما في اتجاھھا

 عندما تزیح جسماً ما في اتجاھھا مسافة متر واحد N ۱۰۰الذي تنجزه قوة مقدارھا  الشغل

 مقدار الشغل المنجز في خالل وحدة الزمن

 J ۲۰۰مقدار الشغل المنجز في خالل وحدة الزمن یساوي 

 (ب)
 ألن القوة في نفس اتجاه اإلزاحة



𝑾𝑾 = 𝑭𝑭.𝒅𝒅 

𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕 =

𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟐𝟐𝟓𝟓 𝑾𝑾 

 

𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟒𝟒 = 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑱𝑱 

 

 W ۲٤۰۰مكنسة بقدرة 

 أعلى قدرة على أداء الشغل



𝑾𝑾 = 𝑭𝑭.𝒅𝒅 = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑱𝑱 

 

𝑷𝑷 =
𝑾𝑾
𝒕𝒕 =

𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟓𝟓 × 𝟔𝟔𝟓𝟓 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑾𝑾 

 









 طبقة غیر منفذة
 مسامیة                  نفاذیة

 خزان صخري یحّد سطحھ العلوي غطاء غیر منفذ



۱                  ۳               ٥          ۷                ۸ 

 الرتقة          بحرة        كراع المرو   برقان الكبیر   أم قدیر



 تعتمد 

 

 تعتمد 

 













الغازولین بأنواعھ 
 ) ۹۸ -۹٥ -۹۱(أوكتان 

 زیت الوقود

 الكیروسین

 الدیزل

 لقیادة المركبات

لمحطات الطاقة الكھربائیة التابعة لوزارة 
 الكھرباء والماء

 ود الطائرات للتصدیر والسوق المحلي قو

 وقود للسیارات والشاحنات والمصانع



 تتسخ اإلسفنجة التي في األسفل

خروج النفط من اإلسفنج الموجود في 
 المنتصف إلى الخارج وعلى الجوانب 

عندما یتعرض النفط للضغط تتقارب جزیئات اإلسفنج 
(حبیبات الصخور) فتقل المسامیة فیحاول النفط أن 

 یھاجر إلى منطقة أقل ضغطاً وأعلى مسامیة

 تضاغط الرواسب



 یطفو النفط على الماء

إلى أعلى الطیّة الھواء) یھاجر الغاز (
 لألنبوبة ثم النفط ویلیھما الماء

الحركات األرضیة عندما تطوي الصخور 
على شكل طیة محدبة فإن النفط یھاجر 

 إلى أعلى الطیّة حیث الضغط أقل

 الحركات األرضیة

 یطفو النفط على الماء

ضغط الغاز المحصور یكون كبیراً على 
النفط ما یجعلھ یھاجر إلى مناطق ذات 

 ضغط أقل 

 یرتفع النفط رأسیاً إلى األعلى

 ضغط الغاز



یعود النفط لالرتفاع أعلى الماء سریعاً بعد وضع 
 القنینة على الطاولة

 یطفو النفط على الماء

النفط (الزیت) أقل كثافة من الماء ما یجعلھ یرتفع 
 رأسیاً ألعلى

 االختالف في الوزن النوعي / الكثافة

الكثافة أو الوزن  الطبیعيضغط الغاز  الحركات األرضیة  تضاغط الرواسب 
 النوعي



من مكان تكّونھ إلى أماكن 
 تجّمعھ

رأسیة من الخّزان نفسھ وتكون إّما داخل صخور 
خالل مناطق التشقق والكسور بین الطبقات الصخریة 

 أو أفقیة موازیة لمستوى الطبقات الصخریة

 ظھور النفط على سطح األرض في صورة رشح بترولي  •
وجود النفط في صخور الحجر الرملي الفقیرة بالمواد العضویة دلیل على ھجرتھا  •

 من صخور المصدر الغنیة بالمواد العضویة مثل الطینیة والجیریة
 وجود النفط بكمیات قلیلة في الصخور الناریة •







 الضغط المرتفع إلى أماكن الضغط المنخفض

 اختزال / نقص حجم المساحات 

ورقة مرفقة عن (جیولوجیة الكویت) یجب على المتعلم لحّل معیار القیم توجد  •
 قراءتھا الستخالص العوامل وتسجیلھا:

الحركة التركیبیة التي حدثت لجبال زاجروس، قد ساھمت في إیجاد مكمن للنفط  •
 في الكویت 

مجموعة الضلوع (المرتفعات) التي نتجت عن طیّات محدبة في الصخور  •
 الجیریة. 

 مجموعة المنخفضات التي نتجت عن طیّات مقعرة حدثت في الصخور الجیریة  •

 

) في معظم حقول نفط Oil traps( الطیّات سابقة الذكر كّونت محابس نفطیة •
 الكویت





 أنبوبة (أ)تتكّون مادة شفافة اللون في 

یستمر النفط بالتفكك وتتكّون مادة صفراء 
 اللون في األنبوبة (ب)

یمكن فصل مكّونات النفط بالحرارة إلى 
 ختلفةمأجزاء 



 للطھي                  غاز

 للطھي                  غاز

 البالستیك     النفثاصناعة 

 وقود السیارات      جازولین

 وقود الطائرات    كیروسین

 وقود محطات التولید    دیزل

 تزییت اآلالت     زیت التشحیم

 رصف الطرق     اإلسفلت

في التقطیر التجزیئي للنفط نحصل على مشتقا كلما زادت درجة الحرارة 
 للنفط أقل كثافة. 

 / تختلف مشتقات النفط باختالف درجة الحرارة المعرضة للنفط الخام





الحذر عند تناول الزجاجیات، عدم استنشاق المواد الكیمیائیة، 
 الحذر عند التعامل مع اللھب









بقایا الكائنات الحیّة المدفونة تكّون النفط یحتاج إلى ظروف خاصة جداً مثل وجود 
في عمق مناسب في جوف القشرة األرضیة لیتعّرض لضغوط ھائلة، وحرارة كما 

 أنھ یحتاج إلى مدة زمنیة طویلة جداً 





۲ 

۳ 

٤ 

۱ 







)۳( 
)٤( 
)٦( 

)۱( 
)۲( 
)٥( 





 المونمر

 البولیمر

 االیثین

٤ 

 البلمرة









یمتص الماء 
 بشكل أكبر

یمتص الماء 
 بشكل قلیل

یمتص الماء 
 بشكل أقل

 القطن أكثر امتصاصاً للماء







 ال تتأثر



 تنصھر أو تلین
االلیاف الصناعیة تلین وتنصھر عند 

 تعرضھا للھب

 تحترق

 تصاعد أبخرة سوداءتحترق مع 

 البالستیك من المنتجات النفطیة
عند حرق البالستیك تتصاعد أبخرة 

 ا 



 متخصص                       غیر متخصص

 نمطي المخرجات           غیر نمطي المخرجات









 تفاعل البلمرة

 تتصلب بالبرودة

 



 بولیستر                                       قطن
 نایلون                                       صوف

 كتّان                 عود مّصاص              

 (أ)

الماء ألنھ یكّون روابط ألن القطن قادر على امتصاص 
 ھیدروجینیة مع الماء













 غیر طبیعي        طبیعي             طبیعي           طبیعي
 غیر عضوي      عضوي           غیر عضوي     غیر عضوي

 سائل               صلب            صلب      صلب         
 لھ نظام بلّوري لھ نظام بلّوري لیس لھ نظام بلّوري لیس لھ نظام بلّوري

 تشترك المعادن في أنھا مواد صلبة طبیعیة غیر عضویة ولھا نظام بلوري محدد
بصورة طبیعیة ولھا نظام بلّوري المعدن ھو كل مادة صلبة غیر عضویة تكّونت 

 ممیّز وتركیب كیمیائي محّدد



 طبیعیة

 ذات نظام بلوري 

ذات تركیب 
 كیمیائي محدد

 صلبة

 غیر عضویة 





 ً ً  معدنا  لیس معدنا

صلب عند درجات حرارة سطح األرض ولھ شكل ألن الثلج 
 بلّوري منتظم بینما البرد لیس لھ شكل بلّوري منتظم





 تبقى كمیّة من الملح في قاع الكأس ال تذوب 

 تتكّون بلّورة من ملح الطعام على عقد الخیط
المتبلّرة ھي كل ماّدة صلبة ذات بناء المادة 

 ذّري داخلي منتظم



 الكوارتز                              سداسي

 المیلكالسیت                           أحادي 

 ھالیت                               مكعب 

 جبس                           ثالثي المیل

المعادن المعروفة شكل بلّوري ممیّز یعتمد على البناء  لكل معدن من
 الذري الداخلي 







 التلك

 مایكا

 بیریت

 ما جنتیت

 أبیض/ فاتح

 بنّي فاتح 

 أصفر دھبي 

 أسود

 غیر شفّاف 

 نصف شفّاف

غیر شفّاف/ 
 معتم 

 
 معتم

 

 أبیض

 أبیض

 أسود

 أسود

 منخفض/ھش

 منخفض 

 عال

 عال

 ملمس صابوني

 یشقّق على ھیئة صفائح

مخدشھ  -بلّوراتھ مكعّبة
ینتج عن  -یختلف عن لونھ

 حّكھ رائحة كبریتیة
وزنھ النوعي عال (ثقیل) لھ 

 خواص مغناطیسیة  

 تصلّد الصھیر (الماجما) أو الحمم (الالفا)  •

 تكوین المعادن من المحالیل  •

من المحالیل وھناك مصدران تتكّون كثیر من المعادن في الطبیعة  •
 للمحالیل المائیة وھما: 

 الماء السطحي العذب -أ
 تبّخر السائل المذیب ألمالح ماء البحر والمحیطات  -ب
 تكوین المعادن بوساطة عملیة التحّول -ت











بعض المعادن تتمیّز في وجودھا في الطبیعة بعّدة ألوان وذلك بسبب 
اللون البنفسجي منھ الشوائب الطفیفة في المعدن مثل معدن الكوارتز، 

 یحوي أكاسید المنجنیز فیما یحوي معدن الكوارتز الوردي أكاسید الحدید

 المعادن في جسم اإلنسان
 النحاس الملح

 مفید لھشاشة العظام •
 مفید اللتھاب المفاصل •

 معادلة الماء داخل الجسم  •
 الغذائي داخل الجسمیساعد في عملیة التمثیل  •

واألسماك وبعض یوجد في المكسرات واللحوم 
 الخضراوات مثل الباذنجان والسبانخ 

الملح الصخري أو الھالیت 
 وبعض الخضراوات مثل الطماطم



 منذ آالف السنین 

 التعدین

 یعتمد نوع التعدین على مدى قرب الخام من سطح األرض 

 األغذیة، الدواء، األجھزة الكھربائیة، المجوھرات، ... 
 الثالجة، الرادیو، المیكروسكوب، ...

صادراتھا نعم، تعتمد الدول في اقتصادھا على المعادن من خالل زیادة 
 وبالتالي زیادة دخل الفرد وتحسین حیاة الشعوب







 الجرافیت

 الكوارتز

 النحاس









معدناً الكوارتز والبیریت والجالینا كلھا معادن، أّما الفحم الحجري فھو لیس 
 بسبب أصلھ العضوي

 الماس والكالسیت والكوارتز معادن شفافة، أَما البیریت فھو معدن معتم

 الشفافیة

 معتم نصف شفاف شفاف

 الجالینا 
 الماس  المیكا البیریت

 الكاسیت النقي



 التركیب الكیمیائي صالدة منخفضة معتم صالدة عالیة شفّاف



 الكوارتز
 معتمة

خدشت المعلمة القطعة وظھر لھا مخدش أسود وھذا یدل على أنّھا بیریت 
 ولیست ذھباً 









 طبیعي               طبیعي             طبیعي            طبیعي 
 
 غیر عضوي       عضوي          عضوي         غیر عضوي  
 
 لیس معدناً      لیس معدناً          معدن         معدن        
 
 المخدش أخضر                      نادر             یتمیّز بالظاھرة النجمیة  
 

                 

أحیاناً تحوي 
 بقایا كائنات حیة

 
                 

 أحجار كریمة
 
األحجار الكریمة ھي ماّدة معدنیة أو طبیعیة أو عضویة تتمیّز   

بجمال ألوانھا وأشكالھا وندرتھا وقّوة تحملھا ذات تركیب كیمیائي 
 وبناء ذري ثابت

  



 كال
 
 القیراط  
 
 میللجرام ۲۰۰قیراط =  ۱  
 
 جرام ۱  
 
  





 االلتحام باللھب  •
 اإلذابة والتدفّق •
  

 قطع مدرج  •
 قطع مختلط •
 قطع مزخرف •

 الماس                                             المجوھرات 

 الفیروز                                      ترصیع الحليّ 

 الكھرمان                                  حلّي واكسسوارات النساء، صناعة المسابیح



 أزرق                      أحمر                    أخضر

 حریري                  شمعي                   زجاجي

 )۹)                صلد (۷)       صلد (٤قلیل الصالدة (

لھ نظام بلّوري 
 أحادي المیل

لھ نظام بلّوري 
 ثالثي

لھ نظام بلّوري 
 سداسي





 ال، بسبب توافرھا وسھولة تشكیلھا وصیاغتھا

كما توجد عوامل أخرى أغلى األحجار الكریمة ھو اللؤلؤ وذلك بسبب ندرتھ، 
 تحّدد سعر كل من الكوارتز والمالكیت وھي النقاء والحجم والمقطع



 المسابیح، رؤوس حفر آبار البترول المجوھرات وأدوات الزینة، 

 الیاقوت، الماس، الفیروز، الزبرجد، العقیق، اللؤلؤ

 ال، األسعار مختلفة

 عوامل منھا النقاء، القطع، اللون، الحجمیرجع السبب إلى عدة 





 عالج بعض األمراض / الحصول على الطاقة / صناعة األواني المنزلیة







 كھرمان حجر كریم عضوي والبقیة معادن

 العاج ألنھ حجر كریم عضوي بینما البقیة أحجار كریمة ثمینة

 (الكوراندوم)الیاقوت 



ال تعتبر جمیع المعادن أحجاراً كریمة ألن لألحجار الكریمة بعض الخصائص 
طع والقالفیزیائیة الخاصة التي قد ال توجد في بعض المعادن مثل النقاء والصالدة 

 فالتك معدن ولكنّھ لیس من األحجار الكریمة
واألحجار الكریمة تختلف في طریقة تكّونھا فبعضھا أصلھ عضوي من النباتات 

 والحیوانات. فال یمكن اعتباره من المعادن مثل اللؤلؤ والكھرمان والعاج

 البیریت

 ألن الوزن النوعي للبیریت أكبر

















































 


