
 

 

 

 ((( صور لنماذج المواد البلورٌة))) 

                   

 

 

 



 البلورات علم

 الخارجً أو الظاهري) شكلها حٌث من البلورات بدراسة ٌختص البلورات علم

 وتوجد. تحوٌها التً والمعادن الصخور وعلى علٌها والتعرف(  الداخلً وتركٌبها

 ومنها الطعام، ملح مثل المركبات بعض فً توجد منها فالصلبة البلورات لهذه أنواع

 .السائل البلور شاشة فً كما السائلة

 

 

 

 

 التبلور ((( ))) أنواع

 بنٌتها إلى بالنسبة تصنٌفات ثالثة من إحدى فً الصلبة توجد المادة

 :هً البلورٌة،

 بامتداد تتمٌز صلبة مادة هً( single crystal ).أحادٌة بلورة  .1

 .منتظمة كبٌرة بلورة مكونة آخرها إلى أولها نم فٌها البلورٌة الشبكة

 

 من مكونةصلبة   مواد هً( Polycrystalline) .البلورات كثٌرة  .2

 .التوزٌع وعشوائٌة مختلفة أحجام لها كثٌرة بلورٌة حبٌبات

 

 تتوزع ال صلبة مادة هً(  amorphous solid) .ال بلورٌة مادة .3

 الذرات توزٌع وٌكون بعٌد، نطاق على منتظما توزٌع الذرات فٌها



 من نظام أي ٌتبع ال فٌها الذرات توزٌع أن بمعنى عشوائٌا، فٌها

 .البلورٌة األنظمة

 

 

 

 

 الالبلورية ((( ))) المادة

 

 ٌكون وإنما ، بلورٌة شبكة فً منتظما توزٌعا الذرات فٌها تتوزع ال صلبة مادة هً

 بمعنى ، متساوٌة تكون تكاد مسافات على ولكن عشوائٌا فٌها الذرات توزٌـــــــــع

 المواد توصف.  البلورٌة األنظمة من نظام أي ٌتبع ال فٌها الـــذرات توزٌع أن

 الالبلورٌة المواد أشهر هو الزجاج أن حٌث التركيب زجاجية بأنها أٌضا الالبلورٌة

 والمعادن األحجار معظم) البالستيــــــك و البورسلين و السراميك جانب إلى

 على النظام من بشٌئ الالبلورٌة المواد تتسم وقد( .  بلورٌة تكون واألمالح األولٌة

 المــــــدى على منتظمة غٌر أنها إال ،(  ذرة 21 - 11 حٌز) القصٌر النطاق

 والبولٌسترٌن الزجاج بنٌة ذلك على مثال.  البلورٌة جوامد تسمى ولهاذا البعٌــد

 أي) البعٌد النطاق على بلوري نظام تذا الجوامد تتصف.  الحلــــــــوى وكذلك

 نجده البلورات على مقال.  بالبلورات( أخرها إلى أولها من البلورة ٌشمل واحد نظام

 .نبات السكــــــر واضحة وبصفة السكر و الطعام ملح فً

 حٌث" صلب سائل" أحٌانا المواد تلك وتسمى الزجاج الالبلورٌة المواد أنواع أشهر

 المواد توصف كما ، نظام بال عشوائٌا موزعة تكون لسائلا فً الجزٌئات أن

 . البنية زجاجيـــة بأنها الالبلورية

 

 (SiO2)للسٌلٌكا الالبلورٌة البنٌة



 

 

 


