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املقدمت .... العلىم وحمضرات حمضري : وأخىاتً إخىانً  
................أهنئكن ببلعبم الدراسً اجلدٌد  

نجٌيببغا هٌِببضلتا همؼويٌيببتانبب وهمِضاوأرحبببانضُاببٌضًلياأهبب اأعببز ا هؼوببىىا

نضهٌحبببتاو هؼءببض اا،اًمٌِيببتاهلببياػضًببضا ر عببيضاًٌوببى   ا هحبيبببتا هلى بب ا

.و هملضتفاو همؼضوٍ
أ ٌضُضاًِضاُحَاأعز ا همىجيب ا هنِبلاهوؼوبىىانيةٌيبتاو وراًحابزا هؼوبىىا

 هلبيزافلاأُجضحا هب رو ا هؼٌويبتا همبلات بلنا هؼٌبى ا هنلبضرواه عبوى ا

. هؼٌولا هٌبِلاأعضعضاػو ا هٌالحظتاو همجز ب

ذ اػز ببزواًحابزا هؼوببىىاأُب اجببز  اما مجبزأاًببَاحقبتا هؼوببىىاو  ببياهب

 هؼوىىانضهٌ رعتاوًَاأجناأٍاتؤ وا وركافبلا همزنيبتا هؼوٌيبتاو هؼٌويبتا

ػو اأكٌبناوجب اوهمحليبتا اةب  عا هؼضًبتاو هفض بتافبلاتب ر  ا هؼوبىىا

ُى اأٍاُبيَاهليا اػٌضماو هى جبضتا هنِيتافبلاػٌبنا هٌحابزانٌفمببز تا

. هجيىهىجيضانضهٌ رعت



  : على قبدرا املتدرة سٍكىن الربنبهج نهبٌة يف  
 

التعرف على متطلبات األمن والسالمة في مختبرات الجيولوجيا -1

2016دورة المحضرٌن الجدد نوفمبر 

إتباع شروط األمن والسالمة في التنظيم والترتيب  األووات واألجزب ف فبي  -2

.مختبرات الجيولوجيا 

معرفة طرق تنظيم والتصنيف والتخ ين لألووات والمبواو واألجزب ف فبي  -3

. مختبرات الجيولوجيا 

. العمل في بعض المزارات الفنية في مختبرات الجيولوجيا  -4



ألامن والسالمت في مخخبراث الجيىلىجيا 

بالرغم من أن مادة الجٌولوجٌا تبدو أكثر العلوم أمانا إال أن األمر      

ال ٌخلو من الحاجة إلى مراعاة بعض احتٌاجات األمن والسالمة ،    

.والوقاٌة والحماٌة من األخطار داخل المختبرات 
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أهداف ألامن والسالمت في مخخبراث  

     

      

توفٌر األمن  -1 

والسالمة لألفراد 

العاملٌن فً 

.المختبرات 

توفٌر األمن  -2 

والسالمة لألجهزة 

.واألدوات 

توفٌر األمن  -3

والسالمة لإلنشاءات 

.والتجهٌزات الثابتة 

الصٌانة  -4 

والفحص الدوري 

.لمختبرات العلوم 

تدرٌب محضري  -5 

العلوم على إتباع 

األمن والسالمة فً 

.المختبرات 

التوعٌة واإلرشاد  -6

.
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 املخخبراثوالسالمت في الشزوط الىاجب جىافزها في ألامن  

     

      

صندوق

إسعافات 

أولية  

سطل 

رمل

مطفأة 

حريق

كاشف

دخان

شفاطات 

تهوية 

بطانية 

حريق
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الجيىلىجيا   Geology

ا هً كلمة التٌنٌة معناها علم األرض ، جٌولوجٌ 

:والمفهوم العام لهذه الكلمة هو 

العلم الذي ٌختص بدراسة كل ما ٌتعلق باألرض 

والتغٌرات التً طرأت علٌها وعالقتها باألجرام 

.السماوٌة 
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إلارشاداث الخاّصت
.  مع أن مجال الجٌولوجٌا هً األكثر أمانا إال أن األمر ال ٌخلو من الحاجة إلى مراعاة بعض احتٌاجات األمن والسالمة

ذي ال المونازٌتمعدن  فهناك بعض المعادن تحتوي على عناصر مشعة مثل

.المشع  الثورٌومٌحتوي على عنصر 

وبعضها ٌكون ساما بل شدٌد السمٌة مثل 

معدن المالكٌت معدن الجالٌنا  
        

معدن األوزورٌت
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إرشاداث هاّمت
.  ٌجب إن تحفظ المعادن المشعة فً العلب الرصاصٌة المعدة لهذا الغرض مع عدم مسك العٌنات بالٌد  -1

.  التً تستخدم فً تكسٌر الكتل الصخرٌة لوجٌة ٌوٌجب الحرص عند استخدام المطارق الج -2

كما ٌجب إن ٌكون على ، ٌجب إن ٌكون لكل عٌنة علبة بالستٌكٌة علٌها جمٌع البٌانات الخاصة بالعٌنة -3

.  العٌنة نفسها رقم خاص وٌفضل رقم الصنف بالمخزن

ن تعاد العٌنة إلى مكانها أها إال فً أضٌق الحدود ولضرورة الفحص على تمن علب نةٌجب عدم إخراج العٌ -4

.نتهاء من الفحص مباشرة إلابعد 

.  بإهمال التً تسبب جروحا إذا تداولها ٌجب الحرص عند فحص العٌنات ذات الحواف الحادة -5

.  ٌجب عدم تذوق العٌنة -6

مالحظة هاّمة

  .ٌصعب فصلها خاصة إذا تشابهت فً المظهر الخارجً هٌجب الحرص على عدم اختالط العٌنات الجٌولوجٌة إذ أن (أ)

فٌجب التنبٌه إلى إن المقصود دراسته هو العٌنة الصغٌرة ، بعض العٌنات تكون محمولة على قطعة من الصخر(  ب)

.المحمولة ولٌست الصخرة الحاملة
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غرفت التحضير الجيولوجيا  

     

      

خزانة خاصة  -1

.للصخور 
خزانة للمجسمات  -2

.الكبٌرة 

حامل للمصورات  -3

.العلمٌة  
وضع بطاقات تبٌن  -4

.محتوٌات الخزانة 
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جنظيم وجرجيب ألادواث وألاجهزة الخاصت في 
مختبراث الجيولوجيا

توجد عدة طرق لتصنٌف وترتٌب مختبر الجٌولوجٌا

األهمٌة الصناعٌة المنشأ
التشابه فً 

الخواص الطبٌعٌة 
التركٌب الكٌمٌائً 
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طرق جصنيف ُمختبر الجيولوجيا

األحافٌر -3الصخور -2المعادن -1
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ً
ا
املعادن:ًأول

-:تصنٌف المعادن حسب خواصها الكٌمٌائٌة. أ

(هو أفضل ترتٌب )  

مجموعة المعادن العنصرٌة .1
الحرة

الجرافٌت الكبرٌت البالتٌن الذهب
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  كبرٌتٌداتمعادن  -2

جالٌتا      Galena سٌنابار Cinnabarكالكوبٌرٌت Chalcoprite
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معادن كبرٌتات  -3

أنهٌدرٌدت Anhydrite جبس            Gypsum بارٌت Barite 

2015دورة المحضرٌن الجدد أكتوبر 



معادن كربونات   -4

Microclineماالكاٌن  Calciteكالساٌت Azurite     أزورٌت
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معادن فوسفات   -5

Apatiteأباتٌت  مونازٌت 
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  هالٌداتمعادن  -6

فلوراٌت    Fluorite
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    هٌدروكسٌداتو  أكاسٌدمعادن  -7

بوكساٌت  جاسبار pyroxenite ًكالسٌدون
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عبارة عن مجموعة معادن     : سلٌكاتمعادن  -8

أرثوكلٌز ) مثل  فلسبارمعادن  - (Orthoclase

( (مٌكا بٌضاء ) مسكوفٌت )مثل  مٌكامعادن  -

معدن الكوارتز ٌدخل تحت هذه المجموعة -
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-:طرق تصنٌف المعادن حسب الخواص الفٌزٌائٌة. ب

معادن ألوانها ثابتة: اللون: الخواص الضوئٌة أوالا 

(أزرق)األزورٌت       ( أخضر)  المالكٌت

(أحمر قانً) السٌنابار

(أصفر نحاسً) بٌرٌت

(أسود) الماجنٌت

(أصفر)الكبرٌت 
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تالعب األلوان: ثانٌاا 

- . األلماس 

. الالبردوراٌت  -

( . الألألة ) األوبال  -

  

تحّول األشعة فوق البنفسجٌة والسٌنٌة إلى لون: التضّوء: ثالثاا 

فلوراٌت/   األزرق  

كالسٌت/    األحمر  

ماكٌوالٌت/  األصفر  

وٌالمٌت/  األخضر  
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رابعاا : المخدش أو المحك

. معادن مخدشها مشابه للونها األصلً  -

:  معادن مخدشها ٌختلف عن لونها األصلً -

  .أسود  مخدشهلونه أصفر نحاسً  بٌرٌت 

 ألوانها سوداء ولكن  واللٌمولٌت والهٌماتٌت ماجنتٌت

أحمر وأسود وبنً مائل إلى األصفر  مساحٌقها ذات لون

على الترتٌب 
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البرٌق: خامساا 

برٌق فلزي  

اٌتربٌ
 جالٌنا

الذهب

الفضة

فلزي  ال برٌق 

( كالسٌت –كوارتز ) برٌق زجاجً 

 (األلماس ) برٌق ماسً 

( تلك ) برٌق لؤلئً 

( كالسٌدونً –سفالٌرٌت –أوبال ) برٌق صمغً 

( االسبستوس –جبس ساتان ) برٌق حرٌري 

:تصنف المعادن إلى 
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ً
ا
الصخوًر:ًثاهيا

رسـوبٌة   نـارٌة

  

 متحـولة 

جــوفــــٌة

  تحت سطحٌة

 سطحٌـة 

مٌكــانٌـكٌــة

كٌـمٌــائـــٌة

عضــوٌــة

 اقلٌمــٌا

حــرارٌا 
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ً
ا
ألاحافير:ًثاهيا

بالبلضاهوؼقىرا هجيىهىجيتا هملاعض تافيهضانحيثا فمصا هؼقزا هى ح انٌجٌىػتاتتمزا

ا-:وتحٌناكناأحنىر ا هبيضُضتا همضهيتا،او ح  ا

الرتبة أو الطائف اسم الجنس والنوع

العصر الجٌولوجً
أو  التحافرطرٌقة 

التكوٌن

مالحظة هاّمة

تحفظ كل عٌنة فً علبة 

بالستكٌة وٌوضع اسفل منها 
.كمٌة من القطن 
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تاى ا هٌؼض ٍ
ةىاتحى نا هٌؼ ٍااشلضما هءض تا هٌفمونت

ًثنا هحز ر او اشؼتافىقا هبِن جيتاأوا اشؼت

 ه يِيتاأه اضى ا فموفاػَاهىُ ا ا ولا



التضوء المعدن

ابيض كالسيدوني  

chalcedony

اخضر willemiteدوليميت

امحر الكوراندومواقوت  ruby corundum       

ابيض فلوراوت fluorite                           

اصفر فاتح سكابوليت scapolite                      

برتقالي هكمناوت  

hackmanite

جهاز التضوء 



  

عرض لبعض املجسماث املستخدمت في مختبراث الجيولوجيا
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عرض لبعض ألاجهزة املستخدمت في مختبراث الجيولوجيا
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 هحليبتا هٌمِلوتا
 ىج افيهضاجٌيغا ُى عا هقفىراو هٌؼض ٍاو محضفيزو هٌِضذجا

 هف بيتاوًليض ا هقال  او هجىُيىًيمزا



املهاراث الفنيت الالسمت           

للعمل في 

الجيىلىجيا مخخبراث
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املهاراث الفنيت الالسمت للعمل في مخخبراث الجيىلىجيا

 مهارة تصنيف وترتيب والحفظ

. الصحيح للمعادن 

 مهارة فحص الصخور

وتصنيفها وترتيبها وكيفية التعامل 

. معها 

 مهارة التعامل مع أشكال

. البلورات والتعرف على أنواعها

 األحافيرمهارة التعامل مع 

.  والتدريب على عمل أحفورة

 مهارة عمل البلورة والقالب

.  والنموذج 
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ورشت عمل                     أحفىرةمهارة عمل  

: األحافٌرطرٌقة عمل نموذج للقوالب والنماذج من 

حضر عجٌنة من الجبس فً طبق من الورق ثم اضغط علٌها صدفة وٌفضل دهن سطح الصدفة من  -1

.الخارج بالزٌت حتى ال تلتصق 

بعد جفاف العجٌنة انزع الصدفة ، تالحظ أن كل تفاصٌل السطح الخارجً للصدفة قد طبع على الجبس  -2

.ومثل هذه الطبعة العمٌقة تعرف بالقالب 

.لعمل نموذج لهذا القالب نغطً سطح القالب بقلٌل من الزٌت  -3

.حضر عجٌنة أخرى من الجبس ثم اسكبها على سطح الطبقة األولى واضغط علٌها لتمأل القالب -4

.  بعد أن تجف العجٌنة الجدٌدة أفصل طبقتً الجبس عن بعضهما ، وٌعرف هذا بالنموذج  -5
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مهارة عمل بلورة                                                       

ورشت عمل   

:طرٌقة عمل البلورة 
ا،  أحضر قطعة خٌط وملعقة وبعض الماء الساخن -1 ا من الرصاص، ووعاءا صغٌرا ومشبك ورق وقلما

. أو الملح وكوبٌن من الزجاج( كربونات صودٌوم)وبعض صودا الغسٌل 

ا بالماء الساخن، ثم أضف إلٌه كمٌة من الصودا  -2                        ذوب،ٌ، وقلِّبه بالملعقة حتى أو الملح  امأل كوبا

 .ثم أضف كمٌة أخرى، وقلبها، وهكذا
 .به المخلوط وامأل الوعاء الصغٌر بالماء الساخن، ثم ضع فٌه الكوب المحتوي على المحلول  -3
                              اربط مشبك الورق فً قطعة الخٌط، ثم ضعه فً كوب المحلول بعد أن تربط طرفه اآلخر -4

. فً منتصف قلم الرصاص، ثم ضع القلم الرصاص فً منتصف حافة الكوب

.وهذه العلمٌة تسمى البلورة اترك الكوب عدة أٌام تالحظ تكوٌن بلورة كاملة على المشبك -5 
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وقفت مع

الخطبيقاث 
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...نتمّنى لكم عاماً مليئاً باإلنجازات والعمل الُمثمر 

مع جمنّياحي
لكم بالخىفيق

نجوى حوران / مشرفة المختبرات  l


