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 بسمه تعالی

 نمونه سواالت فصل دوم زمین شناسی پایه یازدهم

 کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای. 

 .نامند می......................... هنجاری بی باشد باالتر  کالرک میانگین از عناصر غلظت ای منطقه در اگر

 .دارند را..............................   سلیکاتی بنیان خود ترکیب در ها سلیکات

 .شود می اطالق............................  دارد وجود ارزشمند فلز یک آن در که ها کانی از گروهی به

 .باشد می......................   اقتصادی عنصر دارای هماتیت

 .نامند می....................... را کانسنگ ارزشمند بخش

 .گویند می.........................  های کانی را فلزی غیر های کانی

 ...........................  نام به است شده تشکیل درشت بلورهای از و دارد ماگمایی منشا که های کانی از

 باشد می

 .ابدی یم شیگراد دما افزا یعمق .....................درجه سانت شیمتر افزا 100هر  یبه ازا نیدر پوسته زم

 .......................... ابدی یم شیعمق افزا شیمتر افزا 100هر  یکه به ازا نیدما در پوسته زم راتییتغ به

 .ندیگو یم

 باشد. یدانه و .............................. م زیمنشا نفت متشکل از رسوب ر سنگ

 شود. یم لی..................... تشک طیسنگ در مح لزغا

 شود. یفلز به کارخانه ذوب منتقل م یجداساز یمعدن به نام ........................ برا یینها محصول

 کنند. یم ییو پنهان با روش ........................ شناسا یسطح ریز ریذخا

 کانسنگ مثل شن و ماسه در ............................. کاربرد دارد. کیباطله  ای یاقتصاد ریغ بخش

 شود. یاز .............................. استفاده م کیساخت سرام در
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 که طوری به دهد، می نشان مثبت هنجاری بی عناصر غلظت زمین ازپوسته هایی بخش در" عبارت

  .باشد می....................  تعریف "است صرفه به مقرون اقتصادی، نظر از آن استخراج

 هستند....................  و....................  عمق کم دریایی های محیط در آلی مواد منشأ مهمترین

 

 دیدرست را در داخل پرانتز مشخص کن کلمه 

 باطله ( است. -ارزشمند کانسنگ)کانه   بخش

 باشد.  ی( م یرسوب-  یجز کانسنگ) گرماب یپالسر یطال

 شود.  یم ی( بعنوان سوخت بهره بردار نیتومیب -از ) تورب  رلندیکشور ا در

 دهد. یتله سنگ مخزن( رخ م-نفت در ) سنگ منشا   هیثانو مهاجرت

 دیپاسخ ده ریز یا نهیسواالت چهار گز به . 

 کدام است؟ نیدر پوسته زم یکاتیلیس یکان نیفراوانتر

 وکالزیپالژ فلدسپار( د          یرس یکان(ج          روکسنیپ( ب           می(فلدسپار پتاسالف

 در معدن چغارت بافق کدام است؟ یمعدن محصول

 سرب(د                ومینیآلوم( ج            مس(ب                       (آهنالف

 از کدام نوعند؟ شتریب رانیا ینفت یها تله

 یگسل(د                   یفیر( ج          یسیقدتاب(               یا نهی( چالف

 کدام است؟ یمعدن ریو برداشت ذخا ییمراحل شناسا بیترت

  یفراور اکتشاف استخراج( ب                              اکتشاف ی( استخراج فراورالف

 استخراج  ید( اکتشاف فراور                              یج( اکتشاف استخراج فراور 

 ریعناصر به دنبال ذخا یو پراکندگ یشناس نیاز اصول زم یریکه با بهره گ یشناس نیاز زم یا شاخه

 باشد؟ یارزشمند مانند طال و الماس و  ............    م
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 یاقتصاد( د       یپترولوژ( ج           دور از سنجش( ب         ی( سنگ شناسالف

 شود؟ یمشاهده م ریز یها یاز کان کیدر کدام    یکاتیلیس انیبن

 روزهید( ف                    اقوتیج(                     لی( الماس                    ب( برالف

 دیاوریدو مثال ب ست؟یچ یصنعت یها یاز سنگ ها و کان منظور

 .................... نباشد یتواند حاو یانسنگ مک یتیپگمات یکانسارها در

  د( کروم                    میتیج( ل                    تی( زمرد                    ب( مسکووالف

 ست؟یخواص گوهرها ن نیاز مهمتر کی کدام

 یج( درخشش                 د( چگال                   یالف( رنگ                    ب( سخت 

 م است؟ پس از الماس کدا یکان نیتر سخت

 د( زبرجد                      قیالف( کرندوم                ب( کوارتز                   ج( عق

       است؟ بیشتر ترکیب کدام در کربن درصد

 بیتومین( د     آنتراسیت( ج     تورب( ب     لیگنیت( الف     

 شود؟ نمی مشاهده زیر های کانی از یک کدام در   سیلیکاتی بنیان

 زمرد( د                    فیروزه( ج                    عقیق(ب                    زبرجد( الف

 شوند؟ یافت رسوبی های کانسنگ های سنگ ماسه در توانند می زیر عنصر دو از یک کدام

 طال و اورانیوم( د               طال و مس( ج               روی و سرب( ب               اورانیوم و مس( الف

 باشد؟ می شبیه زیر های کانی از یک کدام ترکیب به اپال ترکیب

 تورکوایز( د                    مگنتیت( ج                    کوارتز( ب                    کرندوم( الف

 باشد؟ نمی زیر عناصر از یک کدام حاوی ماگمایی های کانسنگ

 کروم( د                      پالتین( ج                     نیکل( ب                     لیتیم( الف  

 دارند؟ زمین پوسته در یکسانی وزنی درصد ها کانی از یک کدام
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 ها پیروکسن-میکاها-کوارتز( ب                       میکاها-ها آمفیبول-رسی های کانی( الف

 سولفید-رسی های کانی-ها آمفیبول( د                        میکاها-ها پیروکسن-رسی های کانی( ج

 باشد؟ نمی زیر موارد از یک کدام حاوی پگماتیتی های کانسنگ

 پالتین( د                    مسکوویت( ج                    بریل( ب                    لیتیم( الف

 گیرند؟ نمی قرار صنعتی های کانی و ها سنگ دسته در زیر موارد از یک کدام

 ماسه و شن( د                    شیل( ج                     رس خاک( ب                    مرمر سنگ( الف

  باشند؟ نمی ها گوهر جز زیر های کانی از یک کدام

 کرندوم( د     کلسیت( ج     کوارتز( ب     تورکوایز( الف

    است؟ الماس معادل زیر های کانی از یک کدام سختی

 الیوین( د     کوارتز( ج     برلیان( ب     کرندوم( الف  

 آید؟ نمی شمار به معادن اکتشاف ژئوفیزیکی های روش جز زیر موارد از یک کدام

 درگیر سیاالت الکترولیت قدرت( ب                                  کانسنگ مغناطیسی خواص( الف

 گوهرها زمی گرانش میدان تغییرات( د                                      ها سنگ الکتریکی رسانایی( ج

 آیند؟ نمی وجود به زیر فرآیندهای از یک کدام توسط

 گرمابی( د   آذرین( ج   دگرگونی( ب   رسوبی( الف

 

 دیدرست و نادرست را مشخص کن جمالت  

 هستند. ص غ یمنف یهنجار یبا ب یمناطق افتنیبه دنبال  یاکتشاف یها ییجو یشناسان در پ نیزم

 . ص غزبلورندیها از نظر اندازه ر تیپگمات

 است. ص غ ییاگمابصورت م تیکانسنگ کروم لیتشک

 است. ص غ نیتومیب ت،یگنیمرغوب تر از ل زغال
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 د؟یکن فیرا تعر ریز یعبارت ها 

 ب(کنسانتره                                                                                           یی( کانه آراالف

 د؟یکن فیرا تعر ییگرما نیزم بیش

 د؟یکن فیرا تعر کانسار

 شوند؟ یم لیچگونه تشک یمعدن یرگه ها

 وجود دارد؟ رانیا یشود؟ و در کدام استانها یم لیتبد یعیطب ریچگونه به ق ست؟یچ ینفت چشمه

 اهش دارند؟و کدام موارد ک شیشدن کدام موارد افزا یمراحل زغال در

 .کنید گذاری شماره ترتیب به زیر های گزینه در را معادن اکتشاف مراحل

 شیمیایی تجزیه( د       صحرایی بازدید( ج       افزاری نرم تحلیل( ب      ژئوفیزیکی های روش( الف

  د؟یسیرا بنو ریز یهر کدام از کانه ها یاقتصاد عنصر

          .............تیریکالکوپ(د.....   ...... تیبوکس (ج    گالن .............      (ب     ...........   تیهمات (الف

 د؟یآ یبدست م یکدام ماده ارزشمند اقتصاد  ر،یز یاز کانه ها کیهر از

 .تی...............        گالن.....................           بوکستیری......................           کالکوپتیمگنت

 شود؟ یم لیچگونه تشک یعیطب ریق ریذخا

   د؟یآ یتن سنگ چند گرم طالبه دست م 5/3ام باشد در  یپ یپ2معدن  کیطالدر  یاراقتصادیع اگر

 شود؟ می تعیین چگونه معادن استخراج روش

  د؟یسیخواص گوهرهارا بنو نیمهمتر

 د؟یسیو نقش آن هارا بنو ینفت یتله ها انواع

 د؟یسیرا بنو لیزوبریکر یکان یها یژگیو

 است؟ یزیچه چ انگریکالرک عناصر ب غلظت

 ست؟ین یکه چرا نبات کان دیده حیکرده و توض فیرا تعر یکان
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 د؟یسیشکل را بنو ینفت یتله ها نام

 

                                            

                      .................................                        .................................... 

                                          

                   ........................................                          ...................................        

             ؟بنویسید را مرحله هر نام و کرده، گذاری شماره تشکیل ترتیب حسب بر را آنتراسیت تشکیل مراحل    

                                      

  ……………                    ....................................                     ...................                 ..                

 چیست؟ ثانویه و اولیه مهاجرت از منظور

 مقادیر با آن مقایسه و منطقه هر های خاک و ها سنگ در عناصر غلظت مقدار گیری اندازه با پژوهشگران

 برند؟ می پی چیزی چه به میانگین غلظت

 نیست؟ کانی نبات چرا که دهید توضیح و کرده تعریف را کانی

 .دارد اهمیت....................  و....................  مقادیر کاهش یا افزایش نفتی ذخایر تشکیل فرآیند در

 اندازند؟ می دام به مخزن سنگ در را نفت چگونه و چیست؟ نفتی های تله دیگر نام

 نیستند؟ سنگ زغال تشکیل برای مناسبی مکان بودن، جنگلی وجود با مناطق از برخی چرا

 /کنید بیان عناصر کالرک غلظت جدول حسب بر فراوانی، ترتیب به را زمین پوسته سازنده عنصر پنج
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 است؟ کانی یخ چرا که دهید توضیح و کرده تعریف را کانی

 کرد؟ پیدا زمین پوسته مناطق از برخی در را غیرفلزی و فلزی ذخایر توان می چیزی چه از آگاهی با

 کنید بیان را آن دیگر نام و چیست؟ آرایی کانه

 هستند؟ نوعی چه از بیشتر ایران، نفتی های تله کنید بیان شکل، رسم با

 کنید؟ می توجیه چگونه را باشد می سرد سرزمینی که سیبری در سنگ زغال ذخایر وجود

 چیست؟ عناصر کالرک غلظت از منظور

 نیست؟ کانی نفت چرا که دهید توضیح و کرده تعریف را کانی

 نام مورد 2) دارند؟ دخالت معدن یک شدن صرفه به مقرون در عواملی چه غلظت، و حجم عوامل بر عالوه

 (ببرید

 مس، تن 1 استخراج برای مس معدن یک در کنید محاسبه 3ppm  حدود آن، ذخایر در مس اقتصادی عیار

 کنیم؟ استخراجاست  معدن سنگ باید چقدر

 چیست؟ آن بعدی های پیشرفت و گوهرشناسی علم ایجاد دالیل مهمترین از یکی

 باشد؟ می گاز و نفت آب، جدایش عامل فیزیکی خاصیت کدام ثانویه مهاجرت در

 ؟است گذشته در هوایی و آب نوع چه دهنده نشان طبس، دار زغال های الیه

 

 

 

 گروه زمین شتاسی و انسان ومحیط زیست استان کرمانشاه


