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: وقت

دقيقه 20

: امتحان درس

 شناسی زمین

 دام مورد می تواند باشد؟کوجه اشتراک بين قيروذغال سنگ -1 

 موادتشکيل دهنده:د                     منشأ زيستی:ج                  کربنميزان :ب              شرايط تشکيل:الف

 استخراج معادن به روش روباز يا زيرزمينی برچه اساسی تعيين می شود؟-2

                  باطله ياغيرباطله بودن کانی ها                :ب                         عياراقتصادی توده معدنی      :الف

 شکل وچگونگی قرارگيری توده معدنی:د                         عياراقتصادی وعمق توده معدنی:ج
   

 :غلظت کالرک يعنی -3

 ترکيب شيميايی ميانگين پوسته زمين:صر موجود در کره ی زمين                   بايانگين همه عنم:الف

 حداقل غلظت ميانگين عناصر     :حداکثر غلظت شيميايی موجود دريک کانی                         د:ج

 کدام يک از عناصرزير کانی به حساب می آيد؟ -4

 سنگ نمک       :شاخه نبات                      د:نفت                       ج:شيشه                      ب:الف

 ها چنددرصد از پوسته زمين را تشکيل می دهند؟ سيليکات -5

 98:د                      96:ج                              94:ب                          92:الف
 

 کانی سيليکاتی در کدام نوع سنگ ها يافت می شود؟ -6

  همه موارد:سنگ دگرگونی                 د:جسنگ رسوبی                    :سنگ آذرين                  ب:الف

 کانی کوارتز چنددرصد از وزن پوسته زمين را شامل می شود؟ -7

 18:د                        16:ج                              12:ب                    10:الف

 کدام فلز استخراج می شود؟(cufes2) از کالکوپريت  -8

 مس: آهن                     د(روی                   ج:ب             سرب      :الف

 استخراج معدن در چه صورتی آغاز می شود؟ -9

   اکتشاف معدن:عيار وحجم کانی                د:عيارباال               ج:شناسايی معدن                     ب:الف

 .می گويند......................کارخانه ذوب فلزفرستاده می شودمحصول نهايی که از معدن به  -10

 کانه  :شمش فلز               د:کنستانتره                   ج:جريان فرآوری                    ب:الف

 کدام يک از موارد زير جزء خواص گوهرها نمی باشد؟ -11 

 درخشش:رنگ                     د:ج                    مصرف زياد:سختی                         ب:الف

 کريزوبريل چه نوع درخششی دارد؟ -12

 سبز زيتونی:قرمز رنگ                        د:رنگين کمانی                            ج:اپالی                ب:الف

 کدام سنگ قيمتی زير مربوط اليوين است؟ -13

 زمرد:زبرجد                                د:کارنت                    ج:ب                    فيروزه    :الف

 به وجود می آيند؟.....................گوهرها کانی هايی هستند که توسط فرايند های  -14

 ساختی،ماگمايی،زمين بگرما:ی،رسوبی                                ببماگمايی ،گرما:الف

 ی،دگرگونیبماگمايی،گرما:ی،دگرگونی                                  دبرسوبی،گرما:ج

 

 

 

 



 

 نفت خام درچه محيطی به وجود می آيد؟-15

 متر200تراز کم محيط دريايی با عمق:متر                    ب200محيط اقيانوس باعمق بيش از :الف

 متر500محيط دريايی با عمق بيش تراز:د                  متر    500محيط اقيانوس با عمق کمتراز :ج

 درفرايند تشکيل ذخايرنفت کدام مورد اهميت دارد؟ -16

دما وفشاربا روند نزولی                   :دما وفشار با روند صعودی                                  ب:الف

 محدوده معينی از دما وفشار الزم است:د             افزايش دما وکاهش فشار                         :ج

 .می گويند....................نفت وگاز که از راه تخلخل سنگ ها به سمت باال حرکت می کند را -17

 ذخاير قيرطبيعی:چشمه های نفتی             د:مهاجرت ثانويه                 ج:مهاجرت اوليه              ب:الف

 درصد از نفت تشکيل شده جهان،ذخاير نفت موجود را تشکيل می دهد؟چند -18

 9/0:د                     99:ج                         1/0:ب                      01/0:الف

 کدام يک از موارد زير به نام زغال نارس معروف است؟ -19

 گرافيت     :تورب             د:ج         ليگنيت              :آنتراسيت                  ب:الف

 ليگنيت در مرحله بعد به کدام زغال تبد يل می شود؟   ذغال سنگ  -20

 گرافيت:آنتراسيت                        د:بتومين                     ج:تورب                     ب:الف
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