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- X

الجرانيت•
الريوليت•
ديورايت•
اندزاٌت بروفٌري•

الجابرو•

بازلت•

سكورٌا•

أوبسٌدان•

البٌومس•



اجلرانيت

صخر ناري جوفً حامضً•

كوارتز، : التركٌب المعدنً•

، (فلسبارات بوتاسٌة)أرثوكلٌز

مٌكا ومعادن ثانوٌة أخرى

ٌتمٌز بنسٌج خشن نظراً •

لتكونه تحت سطح األرض

ٌستخدم فً البناء وأعمال •

الزخرفة

- X



الريوليت

صخر ناري سطحً حامضً•

كوارتز، : التركٌب المعدنً•
، مٌكا (فلسبارات بوتاسٌة)أرثوكلٌز

ومعادن ثانوٌة أخرى

ٌتمٌز بنسٌج ناعم نظراً لتكونه من •
الحمم البركانٌة 

ٌستخدم فً البناء وأعمال الزخرفة•

- X



ديورايت

صخر ناري جوفً متوسط•

غالباً )فلسبارات : التركٌب المعدنً•

أو /هورنبلند و+بٌوتٌت ( +بالجوكلٌز

قلٌل جدأ من الكوارتز أن + بٌروكسٌن 

وجد ومعادن ثانوٌة أخرى

ٌتمٌز بنسٌج من متوسط إلى خشن •

ٌستخدم فً البناء وأعمال الزخرفة•

- X



انذزايت بروفريي
صخر ناري تحت سطحً متوسط•

غالباً )فلسبارات : التركٌب المعدنً•

هورنبلند +بٌوتٌت ( +بالجوكلٌز

قلٌل جدأ من + أو بٌروكسٌن /و

الكوارتز أن وجد ومعادن ثانوٌة 

أخرى

بللورات كبٌرة )ٌتمٌز بنسٌج بورفٌري •

الحجم تسمى فٌنوكرٌست منتشرة فً وسط بللورات 

( دقٌقة أو مجهرٌة او فً وسط زجاجً 

ٌستخدم فً البناء وأعمال الزخرفة•

- X



اجلابرو

صخر ناري جوفً قاعدي•

فلسبارات : التركٌب المعدنً•
أولفٌن ( + االنورثٌت)كلسٌة 

معادن ثانوٌة + بٌروكسٌن +
أخرى

ٌتمٌز بنسٌج خشن•

ٌستخدم فً البناء والخرسانة •
وأعمال الزخرفة وفً السكك 

الحدٌدٌة

- X



بازلت

صخر ناري سطحً قاعدي•

شبٌه بصخر : التركٌب المعدنً•
الجابرو وٌتكون من فلسبارات 

أولفٌن ( + االنورثٌت)كلسٌة 
معادن ثانوٌة أخرى+ بٌروكسٌن +

ٌتمٌز بنسٌج ناعم أو زجاجً•

ٌستخدم فً البناء والخرسانة •
وأعمال الزخرفة وفً السكك 

الحدٌدٌة ورصف الطرق

- X



سكوريا

صخر ناري سطحً قاعدي•

شبٌه بصخر : التركٌب المعدنً•

البٌومس ولكن ٌتكون من ماجما 

بازلتٌة  قلٌلة فً السٌلكا وٌسمى 

بصخر الالفا

ٌتمٌز بلون غامق وٌحتوي على •

فقاعات من الهواء ونسٌج زجاجً

ٌستخدم فً أعمال الزخرفة•

- X



Snowflake Obsidian أوبسيذان

صخر ناري سطحً بركانً حامضً•

فً الغالب  SiO2: التركٌب المعدنً•

مع بعض الشوائب

ٌتمٌز بنسٌجه الزجاجً وٌرجع تكوٌنه •

إلى الالفا البركانٌة تحت سطح الماء 

(كبحٌرة أو محٌط)

ٌستخدم فً صناعة المسنفرات و •

أعمال الزخرفة

- X



البيومس

صخر ناري سطحً بركانً حامضً•

شبٌه بتكوٌن صخر : التركٌب المعدنً•

الرٌولٌت وٌتكون من ثوران الماجما 

الجرانتٌة عند سطح االرض

ٌتمٌز بمسامٌة عالٌة وخفٌف لدرجة •

أنه ٌطفو على سطح الماء

ٌستخدم كمواد مسنفرة فً صناعة •

.الصابون، ألواح السنفرة، ألخ

- X


