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 .شوند یم لیتبد ازین مورد یکاالها به.........  از پس و ........... معادن از شناسان نیزم توسط.......... از پس یمعدن منابع -1

  یفراور - ییشناسا - استخراج(2          استخراج – یفراور -ییشناسا(1

 استخراج - ییشناسا - یفراور(4          یفراور - استخراج - ییشناسا(3

     3 پاسخ

 یبرا 62/55 و میزیمن یبرا 99/2 آهن، یبرا 60/5 یوزن درصد از یحاک منطقه کی یها سنگ ییایمیش هیتجز جینتا -2

 دارد؟ مثبت یهنجار یب کی کدام.  است ژنیاکس

 میزیمن( 4             آهن و میزیمن( 3               آهن( 2         ژنیاکس( 1

    4 پاسخ

𝟏  از شیب عناصر کدام  -3

𝟒
 دهند؟ یم لیتشک را پوسته یوزن درصد  

 ژنیاکس - میکلس(4          میسیلیس - آهن(3         ژنیاکس – میسیلیس(2       مینیآلوم - ژنیاکس(1

     2 پاسخ

 .دهند یم لیتشک را پوسته % 96 که یعنصر سه -5

  مینیآلوم - میسیلیس - ژنیاکس( 4  آهن - مینیآلوم - ژنیاکس( 3 میکلس – میسیلیس - آهن( 2 آهن - ژنیاکس - میسیلیس( 1

    4 پاسخ

 یبردار بهره را عنصر کدام. است باطلهآن  یمابق و 6613/6 یرو عنصر و610/6 سرب عنصر یوزن درصد ،معدن کی در -5

 ؟کنند یمن

 باطله - یرو(4             باطله - سرب(3        باطله(2              یرو - سرب(1

    4 پاسخ

 دارند؟ یکسانی یوزن درصد ها یکان از کیکدام -0

  میپتاس یفلدسپارها - کوارتز - ها روکسنیپ( 2                ها بولیآمف - کوارتز - میپتاس هایفلدسپار(1

  یرس یها یکان - کاهایم - ها بولیآمف(4    یرس یها یکان - کاهایم - ی پالژیوکالزهافلدسپارها(3

    4 پاسخ

............  و حجم با عنصر که ردیگ یم صورت یبردار بهره یصورت در و شود یم..........  لیتشک سبب..........  یهنجار یب -9

 .باشد داشته وجود یمعدن ماده در فیکا

  اریع - کانسار - یمنف( 4       غلظت - کانسار - مثبت( 3    اریع - معدن - مثبت(2     غلظت – معدن - یمنف(1

    3 پاسخ

 .هستند.. ....... -.........-......:... بیترت به برق میس مس - یکاش رس خاک - ساختمان ینما تیگران -9

  یصنعت یکان - کانه - یصنعت سنگ(2        یصنعت سنگ - یصنعت یکان - کانه( 1

  کانه - یصنعت یکان - یصنعت سنگ(4        یصنعت سنگ - کانه - یصنعت یکان(3

   4 پاسخ

 است؟ درست کی کدام بیترت -7

  یبردار بهره - کانسنگ - مثبت یهنجار یب - عناصر کالرک غلظت یریگ اندازه(2 یبردار بهره - معدن - اکتشاف(1 

  یبردار بهره - مثبت یهنجار یب - منطقه کی در عناصر کالرک غلظت یریگ اندازه(4ی   بردار بهره - معدن - کانسار(3

    2 پاسخ

 است؟ باطله کاربرد از موارد زیر، کی کدام -16

  یساز ساختمان(4         ها جاده یرسازیز(3         ساختمان کفپوش( 2    آهن لیر( 1

     3 پاسخ

 تیریکالکوپ(4      تیهمات(3      تتیمگن(2    گالن(1    ؟ است ریز کانه کدام بیترک گوگرد ، آهن ، مس عناصر -11

     4 پاسخ
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  ؟شوند ینم نینش ته ماگما نیریز بخش در ر،یز عناصر از کی کدام -12

  نیپالت(4                   کلین(3              طال(2                کروم(1

     2 پاسخ

 ؟ است نادرست نهیگز کدام  -13

 . است کانسار در خالص عنصر ،میتیل( 2  شود یم نینش ته ماگما نیریز بخش در ،تیکروم( 1 

 .ستنی یصنعت یکان ،تیمسکوو( 4                                      ستا یگوهر یکان ،زمرد( 3

     4 پاسخ

  ندبیمول( 4       قلع(3        نمک( 2   سرب( 1    ؟ندارد یگرماب منشا یک،کدام -15

    2 پاسخ

 ؟ است یمتر 266 عمق برابر چند ،نیزم یمتر 966 عمق در دما شیافزا -15

1 )8          2 )18          3 )4           4 )2 

     3 پاسخ

 هستند؟ یفلز جنس از شتریب ها رگه لیدل چه به -10

 . هستند شتریب ماگما در عناصر نیا( 2       .شود یم یها سنگ جذب یفلز عنصر( 1

 .ردیگ یم صورت تر عیسر ادیز یچگال لیدل به ،ها آن شیجدا( 4 . هستند فراوان پوسته در عناصر نیا( 3

    4 پاسخ

 .  است ها یشکستگ در.............  و...........  مجاور گرم یها آب در عناصر...........  حاصل ی،معدن یها رگه -19

  محلول - نیزم یگرما - ماگما نیریز بخش در ینینش ته( 2   نینش ته - مذاب یها توده - انحالل( 1

  محلول - نیزم سطح - تبلور( 4   ینینش ته - ماگما - یحاو باطله رشد( 3

   1 پاسخ

 ؟ است درست ترتیب زیر، کدام -19

   اریع نییتع - یبردار نمونه - یحفار - ییشناسا - دیبازد - یشناس نیزم نقشه(1

   اریع نییتع - یبردار نمونه - یحفار - ییشناسا - دیبازد( 2 

  دیبازد - یشناس نیزم نقشه  -اریع نییتع - یبردار نمونه - یحفار - ییشناسا( 3 

   اریع نییتع - یبردار نمونه -ییشناسا - دیبازد -یحفار – یشناس نیزم نقشه (4 

   1 پاسخ

  شود؟ یم منتقل کارخانه به مرحله کدام در ی،اقتصاد دیمف یکان -17

  فلز ریغ یجداسازبا ( 4  فلز یجداساز از بعد( 3      کنسانتره( 2      (یفراور) ییآرا کانه( 1

     2 پاسخ

 د؟یآ یم دست به طال گرم چند ی،استخراج سنگ تن 5/3 در باشد، ppm 2 معدن کی در طال یاقتصاد اریع اگر -26

1 )07           2 )0             3 )5/5            4 )55 

    2 پاسخ

  الماس( 4         قیعق( 3          اقوتی( 2       زمرد( 1      ؟ ستین یمتیق یکان کدام -21

      3 پاسخ

 است؟ موکرندو  لیبر کاتیلیس ، زیتورکوا ، نیویال نام دیگر کانی های جمله کدام -22

  روزهیف - زبرجد - زمرد - اقوتی( 2        اقوتی - زمرد - زبرجد - روزهیف( 1

  زبرجد - روزهیف - اقوتی - زمرد( 4           اقوتی - زمرد - روزهیف -زبرجد( 3

    3 پاسخ

  الماس(4      اقوتی( 3          قیعق( 2       زمرد( 1      است؟ تر شیب ریز یکان کدام در رنگ تنوع -23
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    2 پاسخ

  شوند؟ یم لیتشک طیمح کدام در ی،گاز و عیما یعیطب یها دروکربنیه -25

  باتالق( 4      عمق کم ییایدر( 3         قیعم ییایدر( 2          یخشک( 1

     3 پاسخ

 شود؟ یم ریز مورد کدام لیتشک به منجر ی،نفت یها تله وجود عدم -25

  ینفت یها چشمه( 4  گاز منابع( 3ی    مصنوع ریق( 2  یعیطب ریق( 1 

    4 پاسخ

 است؟ درست جمله کدام  -20

 . شود یم لیتبد تیگنیل به تورب ،تراکم شیافزا اثر بر( 2.شودی م استفاده یسوخت ماده کی عنوان به تیگنیل از ،رلندیا در( 1 

 .  است متخلخل ریغ و ی زیادچگالبا  یسوخت ماده کی ،تورب( 4. دارد وجود تورب رد متان و دیاکس ید کربن مانند ارفرّ مواد( 3

     2 پاسخ

 است؟ درست بیترت کدام  -29

 تسیآنترا - تورب - نیومیتب - تیگنیل( 2           تورب – تسیآنترا - تیگنیل - نیومیتب( 1 

 تورب - نیومیتب - تیگنیل - تسیآنترا( 4          تسیآنترا – نیومیتب - تیگنیل - تورب( 3

     3 پاسخ

 د؟هستن ها کانسنگ دسته ازکدام ،معدن کی در تیپگمات سنگ-یآتشفشان کوه دامنه در قلع رگه-رودخانه در طال -29

 یگرماب - ییماگما - یرسوب( 4ی رسوب – یگرماب - ییماگما( 3 ییماگما – یگرماب - یرسوب( 2ی رسوب – ییماگما - یگرماب(1

     2 پاسخ

 ؟نمی گیردکدام یک در پترولوژی مورد مطالعه قرار  -27

  سنگ های رسوبی ماه( 4  رده بندی سنگ های دگرگونی( 3توده های نفوذی  ( 2منشا سنگ های آذرین  ( 1

    4 پاسخ

 باشد؟ ارتباط در نیز ها رشته سایر با تواند یم دوم فصل پایان در شده یمعرف یها رشته از کی کدام -36

  دور از سنجش( 4  نفت یشناس نیزم( 3   یاقتصاد یشناس نیزم( 2ی   پترولوژ( 1

    4 پاسخ

 11زمین شناسی پایه  –سواالت تشریحی فصل دوم 

 نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. درستی یا -31

 ص  الف(کانه بخشی ازیک کانسنگ است.  

 غ.    طول تاریخ تولید شده است دهم درصد نفتی است که در1جهان فقط  نفت موجود ب(همه ذخایر

 .             ص نفت کانی نیست ،ج(یخ یک کانی است ولی

 غد(تورب یک نوع زغال سنگ مرغوب است.   

 کلمه صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید. -32

 اکسیژن  اکسیژن( است. -الف(فراوان ترین عنصر در جدول کالرک )سیلیسیم

 مسسرب(است.       -ب(کالکوپیریت مهم ترین کانه فلز)مس

 یاقوتیاقوت( است.                       -م همان گوهر )زمردوج(کرند

 زبرجدزبرجد (است.     -د(اولیوین نام علمی)عقیق

 عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.  -33

 صرفه است به ان مناطق ...................می گویند.  ه منطقه ای مقرون ب درالف(وقتی استخراج کانسنگ 

 ب(شن  ماسه  خاک رس از گروه کانی های غیرفلزی یا................هستند.        

 ..رسوبی تقسیم بندی می شوند.       .....ج(کانسنگ ها براساس نحوه تشکیل به سه دسته ماگمایی.........
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 د(الماس یک گوهر بی رنگ با ترکیب.........خالص که در...........بسیار زیاد درگوشته تشکیل می شود.    

 فشار-الف(کانسار                        ب(صنعتی                           ج(گرمابی                                 د(کربن

       .تعریف کنید این اصطالحات را -35

 رایی(      ب(شیب زمین گرمایی       ج(مهاجرت ثانویهآالف(فراوری)کانه 

 درجه 3متر افزایش عمق 177الف(فرایند جداسازی باطله ازکانه          ب(افزایش دمای پوسته به ازای هر

 حفرات سنگ  را مهاجرت ثانویه می گویند ب درآتر از  گاز سبک ج(جدایش نفت و

 د زیر پاسخ دهید:      دراکتشاف معدن به موار -35

 الف(درمرحله اول زمین شناس چه فعالیت هایی می کند؟      

 ب(دو ویژگی فیزیکی کانسنگ ها که زمین شناس با اگاهی از آنها ذخایر زیرسطحی و پنهان را شناسایی می کند  نام ببرید.        

 ین.تغییرات میدان گرانش زم-رسانایی الکتریکی-مغناطیسیب(خواص  پاسخ:  الف(بررسی نقشه های زمین شناسی وعملیات صحرایی

 سوال:درفرایند های زغال شدگی ازتورب تا آنتراسیت چه تغییرات مهمی رخ می دهد؟ -30

 افزایش کیفیت وتوان تولید انرزی زغال  -افزایش کربن –پاسخ:خروج تدریجی آب ومواد فرار 

 ؟       هرعبارت مربوت به کدام علم یاشاخه زمین شناسی است -39

 وری اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی. آ الف(جمع

 معدنی پوسته زمین به منظور کشف ذخایر در ب(مطالعه پراکندگی عناصر

 الف(سنجش ازدور                 ب(زمین شناسی اقتصادی    پاسخ:

 جای خالی را با کلمه درست پر کنید : -39

1)نوعی زغال سنگ .......... است تورب :الیوین پاسخ: ........است .نام علمی کانی زبرجد  (2        نارس پاسخ 

 .بنویسید را آنتراسیت به تورب از شدگی زغال های درفرایند تغییرات مهمترین -37

 درصد فرار، مواد و آب خروج تدریجی با میشود سبب و دهد می رخ زیادی تغییرات آنتراسیت، تا تورب از شدگی زغال فرایندهای در

 می شود بهتر سنگ زغال تولید انرژی و توان و کیفیت یابد می افزایش حاصل، سنگ در کربن

 درجه ی سانتیگراد دما افزایش پیدا می کند ؟ 3ی زمین، به ازای هر چند مترافزایش عمق،  درپوسته -56

 به ازای هر صد متر افزایش عمق 

 (نحوه ی تشکیل به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ) آنها را ببرید اساسکانسنگ ها بر  -51

3 رسوبی 3( گرمابی   2( ماگمایی   1  :دسته ) 

 (می شوند ؟ ) پاسخ کوتاه استخراجنفت و گاز چگونه  -52

 استخراج می شوند سنگ مخزندر  حفاری چاه های عمیقنفت و گاز با  

 چیست؟ کنسانتره  -53

 شود می استفاده صنعت در اندک تغییر با مستقیم یا طوره ب یا ذوب منتقل کارخانه به فلز جداسازی برای )کنسانتره(نهایی محصول 

 شود؟ می انجام چگونه نفت ثانویه مهاجرت -55

 و ها حفره و رسند می آهک سنگ سنگ و ماسه مانند باال، نفوذپذیری با هایی سنگ به آب و گاز ، نفت مهاجرت، این طی در

 جدایش، این به که گیرند می قرار آن روی بر و شده جدا آب از ترند، سبک آب از گاز و نفت چون .کنند می پر را آنها خالی فضاهای

 گویند می مهاجرت ثانویه

  .دهید چیست؟شرح کالرک غلظت در منفی و مثبت هنجاری بی مفهوم -55

 بی را آن باشد، پایین تر میانگین از آنها غلظت اگر و مثبت هنجاری بی باشد، باالتر کالرک میانگین از عناصر غلظت ای، منطقه اگردر

 هستند مثبت هنجاری بی با مناطقی یافتن دنبال به شناسان نامند. زمین می منفی هنجاری

 .رسوبی مهم را نام ببرید هایکانسنگ  -50

1)ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی2)مس موجود در شیل ها و ماسه سنگ ها                                    

3)اورانیوم موجود در ماسه سنگ ها 
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 دو روش ژنوفیزیکی در اکتشاف معادن را نام ببرید. -59

 رسانای الکتریکی-خواص مغناطیسی

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. -59

 فرآوری چیست؟ب:منظور از    الف:چرا بعضی اوقات نفت و گاز در مسیر حرکت خود قادر به مهاجرت نیستند؟

 ج:زمین شناسان با اندازه گیری چه چیزی به تاریخچه تکوین یک منطقه پی میبرند؟

 الف:در مسیر خود به الیه ای از سنگ های نفوذ ناپذیر مانند شیل برسند در سنگ مخزن به دام می افتند.

 گوییند. ب:به فرآیند جداسازی باطله از کافی های مفید اقتصادی کانه آرایی یا فرآوری می

 ج:اندازه گیری غلظت عناصر در سنگ ها و خاک ها و مقایسه با غلظت میانگین 

 هریک از کانسنگ های زیر به چه صورتی تشکیل شده است؟ -57

 الف:نیکل     ب:مولیبدن    ج:اورانیوم    د:کرومیت

 الف:ماگمایی    ب:گرمایی     ج:رسوبی      د:ماگمایی

 پگماتیت چیست؟ علت درشت شدن کانی ها در سنگ -56

 اگر در آخرین مرحله تبلور مقدار آب و مواد فرار زیاد باشد سنگ هایی بسیار درشت پدید می آیند

 جاهای خالی را تکمیل نمایید. -51

 تشکیل می دهند.---------الف:اجزای اصلی سنگ ها و خاک ها را کانی های

 است.--------عهدهه ب:مطالعه مناطق زمین گرمایی ب

 است.---------فیروزهج:نام علمی 

 به کار می رود.----------د:در تلفن همراه ماده معدنی

 الف:سیلیکاتی     ب:پترولوژیست     ج:تورکوایز      د:پالتین

 نفت خام و ذغال سنگ در چه محیطی به وجود می آید؟ -52

 به وجود می آیدمتر  277ذغال سنگ در محیط های خشکی و نفت خام در محیط دریایی کم عمق یعنی کمتر از 

 مورد( 5چه عواملی در مقرون به صرفه بودن یک معدن دخالت دارد؟) -53

 پایین بودن هزینه استخراج-نوع کانی ارزشمند-غلظت-حجم

 هر یک از موارد سمت راست با کدام کانی در سمت چپ ارتباط دارد؟ -55

    3الف( گالن             

 4ب( هماتیت          

 2ج( کالکوپیریت    

 1مگنتیت          د( 

 

1 )4o3fe 

2 )2cufes 

3 )pbs 

4 )3o2fe 

5 )2fes 

 پاسخ دهید. -55

 پالتیندر تلفن همراه کدام ماده معدنی به کار می رود ؟     -الف 

 مورد ( 2تغییرات میدان گرانش ) -رسانایی الکتریکی  -خواص مغناطیسیدوروش ژئوفیزیکی در اکتشاف معادن را نام ببرید. -ب

باشد ، محاسبه کنید در یک معدن طال از هر کیلوگرم سنگ که استخراج می شود چند  ppm 5عیار اقتصادی طال در ذخائر آن  -ج  

                                                                                                        775/7گرم طال به دست می آید؟     

 حیح داخل پرانتز را انتخاب کنید :کلمه ص -50

 ماگماییماگمایی  ( می باشد .                 –کانسنگ کرومیت جزء کانسنگ های  ) رسوبی  -الف

 گرمابیگرمابی ( می باشد.                                            –ر مولیبدن  ) ماگمایی یمنشاء ذخا -ب

 زیادکم ( باشد ، پگماتیت تشکیل می شود.            –، مقدار آب و مواد فرار ) زیاد  اگر در هنگام تبلور ماگما -ج

 می نامند. ( منفی  –در صورتیکه در منطقه ای غلظت عناصراز میانگین کالرک پایین تر باشد آن را بی هنجاری ) مثبت  –د 
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 .هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید -59

  اطله ا زکانی های مفید اقتصادی کانه آرایی یا فراوری ماده معدنی می گویند .به فرایند جداسازی بفراوری : 

گذاری در سنگ به دام افتاده  نفت وگازی که در سنگ مادر تشکیل می شود همراه با آب دریا که در زمان رسوبمهاجرت اولیه نفت : 

 اولیه نفت می گوینداز طریق تخلخل سنگ ها به سمت باال حرکت می کند که به آن مهاجرت 

 هریک از مشخصات زیر کدام گوهر )جواهر ( را معرفی می کند؟ -59

 اوپالدارای درخشش رنگین کمانی می باشد .            -الف

 زمردکانی سیلیکات بریل می باشد .                            -ب

 فیروزهنام علمی آن تورکوایز است .                               -ج

 عبارات زیر کدامیک درست وکدامیک نادرست می باشد؟ -57

 نادرستنفت خام در محیط های دریایی عمیق تشکیل می شود.                  -الف

 درستشیل وگچ می توانند تله های نفتی را تشکیل دهند.                          -ب

 درستزغال سنگ در محیط خشکی تشکیل می شود .                                -ج

 نادرستدرصد کربن لیگنیت بیش تراز بیتومین  می باشد.                               -د

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید -06

 ( 1)گزینه آپاتیتدر کدام کانه زیر عنصر اقتصادی فسفر وجود دارد؟              -الف 

 همات -4کالکوپیرت             -3گالن                -2آپاتیت                -1

 ( 3درجه) گزینه  9   متری دمای درونی زمین چند درجه سانتی گراد می باشد؟    377درعمق  -ب

1- 6                       2- 3                    3- 9                           4- 12 

 ( 4) گزینه کالکوپیریت؟          نمی باشدکاتی یکدام یک از کانی های زیر سیل -ج

 کالکوپیریت -4موسکویت              -3کوارتز              -2پالژیوکالز          -1

 کانی های زیر را دسته بندی کنید .با ذکر عنوان دسته بندی -01

 طال -الماس-غیر سیلیکاتی:فیروزه               گارنت-زبرجد-پاسخ:سیلیکاتی :زمرد             طال–گارنت -الماس -فیروزه-زمرد-زبرجد

 .عبارت از ستون اول را به دوم وصل کنید -02

 اول دوم

 ذخایر قلع -1 منشاء گرمایی-الف

 سرب موجود در سنگهای آهکی-2 منشاء ماگمایی-ب

 مس موجود در شیل ها-3 منشاءرسوبی-ج

 کرومیت -4 

 کانسنگ کروم -5 

 ب-5الف   – 4ج  -3ج   -2الف    -1پاسخ:

 دلیل به وجود آمدن رگه های معدنی قلع چیست؟ -03

باعث  های عمیق پوسته را افزایش داده و یا توده های مذاب ،دمای آبهای موجود در بخش گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی و

 رگه های معدنی را تشکیل می دهد ها ته نشین و این عناصر به شکل کانسنگ در داخل شکستگی انحالل برخی از عناصر می شود و

 چرا بعضی اوقات نفت وگاز در مسیر حرکت خود قادر به مهاجرت نیستند؟ -05

 وقتی که در مسیرخود به الیه ای از سنگ های نفوذ ناپذیرمانند شیل برسنددر سنگ مخزن به دام می افتند

 راسیت را نام ببرید؟در مرحله آخر الیه ها به چه شکلی است؟مراحل تشکیل آنت -05

 آنتراسیت*  به شکل چین خوردگی-بیتومین-لیگنیت-تورب

 منشا نفت خام چیست ودرچه محیطهایی تشکیل می شود؟ -00

 باکتری هادر محیط دریای کم عمق پالنکتون ها و مانندجاندارانی 

. 
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 تکوین یک منطقه  پی میبرند؟ زمین شناسان با اندازه گیری چه چیزی به تاریچه -09

 :اندازه گیری غلظت عناصردر سنگ ها و خاک ها ومقایسه با غلظت میانگینپاسخ

 پوسته زمین را تشکیل می دهند؟مرتب کنید. موارد زیرازبیشترین درصد وزنی کانی های -09

 فلدسپارهای پالژیوکالز-4–سپارهای پتاسیم فلد -3پیروکسن ها-2کانی های رسی-1

 1-2-3-4:پاسخ   

 های زیر را با انتخاب کلمه ی مناسب کامل کنید: عبارت -07

 باالتر    اگر در منطقه ای غلظت عناصر از میانگین کالرک )باالتر/پایین تر(باشد بی هنجاری مثبت گفته می شود.-1

 کانه   کانسنگ ها از دو بخش )کانی /کانه( تشکیل شده اند.-2

 بی هنجاری مثبت .در آن )بی هنجاری مثبت/بی هنجاری منفی( قابل مشاهده استنسار بخشهایی از یک منطقه که اک-3

 بیرسوبی وگرما  شود. کانسنگ ها براساس نحوه تشکیل به دسته های)رسوبی وگرمابی/رسوبی و دگرگونی( تقسیم بندی می-4

 عبارات را کامل کنید: -96

 شناساییپاسخ:    اولین مرحله اکتشاف معدن .................ذخایر معدنی است.-

 متر      177پاسخ:   در شیب زمین گرمایی به ازای هر ............افزایش عمق........درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد.-

 شود در برخی موارد از بخشهای غیر اقتصادی یا .........یک کانسنگ بعنوان زیر سازی جاده ها استفاده می-

 ؟های نام برده شده به چه صورتی تشکیل شده است هریک از کانسنگ -91

 اورانیوم-3مولیبدن                  -2نیکل                    -1

 رسوبی        ماگمایی                 گرمابی                    

 رابنویسید(ترکیب شیمیایی در مورد هر گوهر یک ویژگی -ویژگی گوهر های زیر را نام ببرید:)رنگ -92

 زمرد                                                   یاقوت                                         اپال

 درخشش رنگین کمانی             پاسخ:کرندوم             -رنگ سرخپاسخ:سیلیکات بریل        -رنگ سبزپاسخ:

 سوال:کنسانتره چیست؟ -93

 دشو می دهستفاا صنعت در کندا تغییر با یا مستقیم رطو به یا منتقل ذوب، خانهرکا به فلز زیسااجد ایبر) هرکنسانت(نهایی لمحصو

 بنویسید: را فسیلی یها سوخت همیتا سوال: -95

 منابع فسیلی یها سوخت ن،جها یهاربیشترکشودر. نددار دییاز همیتا فسیلی یها سوخت س،سترد در ژینرا مختلف منابع نمیا از

 تندهس ژینرا تولید صلیا

 ؟یدآ می دجوو به محیطی چهدر مخا نفت سوال: -95

 یدآ می دجوو بهر مت277  از کمتر عمق کم یاییدر محیط در مخا نفت د،شو می تشکیل خشکی یها محیط در که غالسنگز فبرخال 

 د؟شو می منجاا چگونه نفت ثانویه تمهاجر سوال: -90

 یفضاها و ها هحفر و سندر می هکآ سنگ و سنگ ماسه مانند ،باال یپذیرذنفو با هایی سنگ به آب و زگا ، نفت ت،مهاجر ینا طی در

 تمهاجر ،یشاجد ینا به که گیرند می ارقر آن روی بر و هشد اجد آب از ،ترند سبک آب از زگاو نفت نچو. کنند می پر را نهاآ خالی

 .گویند می ثانویه

 بنویسید را سیتانترآ به ربتو از شدگی لغاز زها یندافردر اتتغییر ترین مهم سوال: -99

 ار،فر  ادّمو و آب یجیرتد وجخر با دشو می سبب و هدد می رخ دییاز اتتغییر ،سیتانترآ تا ربتو از شدگی لغاز ییندهاافر پاسخ: در

 دشو می بهتر سنگ لغاز ژینراتولید انتوو کیفیت و یابد می یشافزا ،حاصل سنگ در کربن صددر

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکنید. -99

 درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد. 3درپوستهء زمین به ازای هر .........................مترعمق ,-1

 گارنت از کانی های .................است ,معروف ترین گارنت به رنگ ............است .-2

 ت .نام علمی فیروزه ..............اس-3

 سوخت های فسیلی در سنگ های ............ذخیره شده اند.-4
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 رسوبی -4تورکوایز           -3سیلیکاته         -2     177-1جواب:

 عبارتهای زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید . -97

 آهن(است .– آلومینیومفراوان ترین فلزموجود در پوسته زمین )-1

 غیرسیلیکات ها (محسوب می شوند .– سیلیکات هاکانی فلدسپارجزء )-2

 گالن (حاوی عنصر آلومینیوم است .–بوکسیت کانه )-3

 مایع (است -جامدذغال سنگ نوعی سوخت فسیلی )-4

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. -96

 درست       پالتین موجود در تلفن همراه از منابع معدنی تأمین می شود . -1

 نادرست کالرک بیانگرترکیب شیمیایی میانگین کرهء زمین است . غلظت-2

 نادرستگالن و بوکسیت به ترتیب کانسنگ ,سرب و آهن هستند.-3

 نادرستسخت ترین کانی بعد از الماس ,گارنت است .-4

 (1گزینه درست را انتخاب کنید: ) -91

 ( با توجه به تعریف کانی ,کدام مورد کانی محسوب می شود ؟1

 هالیت-دنفت                      -بلورنبات             ج-مروارید                ب-الف

 (کدام یک از کانی های زیر کانی قیمتی نیست ؟2

 تورکوایز-الیوین                د-گارنت                       ج-ب                ژیپس-الف

 نفت و گاز مناسب ترند؟( کدام مورد برای پوشش سنگ مخزن ذخایر 3

 خاک های حاصلخیز-خاک های آبرفتی           د-ماسه سنگ                   ج-ب                 شیل-الف

 (کدام محیط برای تشکیل ذغال سنگ مناسب تر است ؟4

 دریاهای عمیق -باتالق ها     د-ج   جنگل های نواحی نیمه خشک-بدریاهای کم عمق        -الف

 یک از موارد ستون الف به کدام مورد ستون ب مربوط است ؟هر  -92

 الف                                     ب                            

 عقیق                                 غلظت میانگین                           

 سنگ بسیار درشت بلور                                                             مولیبدن                          

 کالرک                               کانی نیمه قیمتی                          

 پگماتیت                              ماده معدنی                          

 دارای منشاء گرمابی                                                                

  سنگ مخزن                                                                     

 به هر یک از پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید -93

 اولین مرحله اکتشاف معدن کدام است ؟ -1

شناسی و بازدید صحرایی ,مناطقی را که احتمال تشکیل ذخایرمعدنی درآن وجود دارد را زمین شناسان با بررسی نقشه های زمین 

  شناسایی می کنند 

 پالسرکانسنگ هایی که در رسوبات رودخانه ای تشکیل میشوند کدامند؟ -2

 منشاء مواد آلی تشکیل دهنده نفت و گاز چیست ؟-3

 جاندارانی مانند پالنکتون ها و باکتریها  

 ر سیلیکات ها را نام ببرید و سه نمونه ازآنها را بنویسید .انواع غی -95

 آپاتیت ,پیریت ,کلسیت  ---کربنات ها ,فسفات ها ,سولفات ها , سولفید ها و عناصر آزاد 

 علت تشکیل چشمه های نفتی را بنویسید. -95

 در مسیر حرکت نفت نباشد به سطح زمین راه پیدا میکند و چشمه های نفتی را به وجود می آورد . اگرمانعی
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 درصد کربن ومیزان آب و مواد فرار را در لیگنیت ,بیتومین و آنتراسیت مقایسه کنید . -90

نسبت به  لیگنیت و بیتومین درصد کربن در آنتراسیت و سپس در بیتومین نسبت به لیگنیت بیشتراست و میزان آب و مواد فرار در 

 .آنتراسیت بیشتر است

 پاسخ: میانگین کالرک  در منطقه ای که بی هنجاری مثبت دیده می شود غلظت عناصر از ............... باالتر است .  -99

   سیلیکاتها     الف : فراوانترین گروه کانی ها در ترکیب سنگهای پوسته زمین کدامند؟  -99

               SiO)4(-4این گروه کانی چیست؟ب : بنیان مشترک در 

 فلدسپارهای پالژیوکالز ج : فراوانترین کانی های این گروه کدامند؟

 یک از عناصر فلزی زیر را بنویسید. هرکانه   -97

 الف :  آهن           ب : سرب                  

 الف : هماتیت یا منیتیت        ب : گالن  

 های زیر چه عنصر اقتصادی استخراج می شود؟ هر یک ازکانه از  -76

 الف : بوکسیت              ب : کالکوپیریت

 الف :آلومینیم             ب :  مس 

 مس در کانسنگ مس و سه کانی که باطله کانسنگ مس را تشکیل میدهند بنویسید. کانه  -71

 ، کانی های رسی، پیریت و .... کانه کالکوپیریت و باطله : کوارتز ، فلدسپار، میکا 

 در چه صورتی یک کانسار به معدن تبدیل می شود؟  -72

 وقتی یک عنصر با حجم و غلظت کافی در ماده معدنی وجود داشته باشد چون استخراج ماده معدنی پر هزینه است 

 علت درشت شدن کانی ها در سنگ پگماتیت چیست؟  -73

 مقدار آب و مواد فرار زیاد باشد سنگهایی با بلورهای بسیار درشت پدید می آیند اگر در آخرین مراحل تبلور ماگما 

 علت افزایش دمای آب در اعماق پوسته چیست؟ پی آمد این افزایش دما را بنویسید.  -75

ش یافته و در اعماق پوسته به علت گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی و یا توده های مذاب ، دمای آب موجود در این منطقه افزای 

 سبب انحالل برخی از عناصر می شود

 هر یک از توضیحات زیر کدام کانی جواهری را معرفی می کند؟ -75

 .الف: این کانی بعد از الماس سخت ترین کانی است

 .ب : این کانی نیمه قیمتی در بسیاری از نقاط ایران یافت می شود

 الف : کروندم      ب : عقیق 

 فرار را در دو نوع زغال سنگ لیگنیت و بیتومین مقایسه کنید.درصد کربن و میزان مواد   -70

 درصد کربن در بیتومین و میزان مواد فراردر لیگنیت بیشتر است 

 درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید  -79

 (  غالف : همه کانی ها لزوما کانه نیز می باشند )  

 ( صتشکیل می شوند.)    ب: پگماتیتها در مراحل پایانی تبلور ماگما

 ( غج: بیشترین نوع کانی سیلیکاتی در پوسته فلدسپار پتاسیم است .)   

 ص(د: در کانه گالن فلز مس وجود دارد .) 

 گرمای ابی که عامل ایجاد کانسنگهای گرمابی است ناشی از چیست ؟ -79

 ناشی از شیب زمین گرمایی و یا توده های مذاب

 بافق از کدام نوع است ؟-استخراج ماده معدنی به چند روش انجام می شود ؟ معدن اهن چغارت -77

 غارت از نوع رو باز است چمعدن  -روش زیر زمینی و روباز  

 کیلوگرم سنگ استخراج شده چند گرم قلع وجود دارد ؟ 1566است در 5ppmعیار اقتصادی قلع در سنگ معدنی  -166

 5/1*5=5/9گرم قلع       تن     5/1کیلوگرم = 1566
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 با توجه به تفاوتهای زغال سنگ تورب و بیتومین جدول زیر را با گذاشتن * کامل کنید . -161

 ویژگی

 نام

 بهره برداری در ایرلند کیفیت بهتر دارای تخلخل زیاد درصدکربن باال

 *  *  تورب
  *  * بیتومین

 مورد3چه عوامل محیطی و زیستی در تشکیل نفت و گاز دخالت دارد ؟  -162

 فشار و دما - ریز دانه رسوبات – پالنکتون و باکتری وجود –پاسخ:محیط دریایی کم عمق 

 

 نام علمی گوهرهای زیر را مشخص کنید . -163

 یلرکریزوبگوهر چشم گربه :                  تورکوایزفیروزه: 

 مورد3چه عواملی در مقرون به صرفه بودن یک معدن دخالت دارد ؟   -165

 پایین بودن هزینه استخراج و ... –نوع کانی ارزشمند  –غلظت  –حجم  پاسخ:

  .تعریف کنید -165

 به فرایند جداسازی باطله از کانی های مفید اقتصادی کانه ارایی می گویند.الف : کانه ارایی : 

 غلظت کالرک گفته می شود. میانگین غلظت عناصر در پوسته زمینبه ب: غلظت کالرک : 

 به سؤاالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید: -160

 میانگین فراوانی کدام یک از عناصر زیر در پوسته ی زمین کم تر است ؟  -الف

1- Al                                2- Si                               3- Fe                                  4-Mg      

  ؟ نیست سیلیکاتیکدام یک از کانی های زیر  -ب

 میکا -4ژیپس                                -3کوارتز                          -2فلدسپار                       -1

 می شود ؟کدام یک در روشهای اکتشافی ژئوفیزیکی استفاده ن -ج

 رسانای الکتریکی سنگها -5نرم افزار خاص                -3مغناطیس زمین           -2میدان گرانش زمین       -1

 کدام کانی است ؟  ،بخش اصلی شیشه -د

 کلسیت  -4فلدسپار                             -3کوارتز                         -2رس                             -1

 2 -د                                    3 -ج                              3 -ب                   4 -اسخ: الفپ

 جاهای خالی را تکمیل نمایید. -169

 غلظت کالرک ، ترکیب شیمیایی میانگین ...........................  وانواع سنگها گفته می شود ؟ -1

 ک ها را کانی های  ........................... تشکیل می دهد.اجزای اصلی سنگ ها وخا -2

 به جدا سازی باطله از کانی های مفید اقتصادی ........................  گفته می شود؟ -3

 و چگونگی قرارگیری ماده ی معدنی در زیر زمین است ؟شکل ماده ی معدنی بر اساس ............. روش های  -4

 استخراج -4فراوری )کانه آرایی (              -3سیلیکاتی               -2پوسته ی زمین               -1پاسخ: 

 کلمه ی درست را از عبارتهای زیر انتخاب کنید:-169

 ماگمایی ( است . –کانسنگ کرومیت جزء کانسنگهای )رسوبی  -الف

 زیاد ( باشد پگماتیت تشکیل می شود . –) کم  اگر در هنگام تبلور ماگما مقدار آب ومواد فرار -ب

 پایین تر ( از آب دریا قرار می گیرد. –در طی مهاجرت نفت، نفت وگاز ) باالتر  -ج

 منفی ( نشان می دهد، تشکیل می شود . –کانسار در بخش هایی از پوسته ی زمین که غلظت عناصر بی هنجار) مثبت  -د

 مثبت -باالتر            د -زیاد                      ج-ب ماگمایی              -پاسخ: الف 

 برای هر یک از جمالت زیر یک دلیل بنویسید. -167

 زغال سنگ یک سوخت فسیلی جامد است که در محیطهای خشکی بوجود می آید . -الف
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 کانی کلسیت نمی تواند یک کانی قیمتی باشد. -ب

 کنند .  طالی موجود در آب دریاها را استخراج نمی -ج

 آپاتیت یک کانه نیست . -د
 –چون فراوان است   یا سختی کمی دارد .ج  -الف چون ماده آلی منشا زغالسنگ از گیاهان خشکی در شرایط باتالقی می باشد.ب 

 .فسفات استچون فاقد فلز است  در واقع یک نوع  -د  مقدار آن بسیار کم است و مقرون به صرفه نیست بعالوه فناوری آنرا نداریم.

توضیح  گیرد ؟ های پوسته زمین چگونه صورت می و مولیبدن در  سنگ "روی"و  "سرب"انحالل عناصری مانند   -116

 دهید

 این عناصر توسط آب داغ که بخاطر انرژی زمین گرمایی یا در مجاورت ماگما قرار گرفتن ایجاد شده است در سنگ حل می پاسخ:

 شود.

 انواع روش استخراج ذخایر معدنی را نام برده و بنویسید بر چه اساسی مشخص میشود ؟  -111

 براساس نوع قرار گرفتن ذخیره معدنی در پوسته زمین  "زیرزمینی"و  "بازرو

 را تعریف کنید. "کنسانتره "و    "کانه آرایی "اصطالحات  -112

 کنسانتره محصول نهایی کارخانه کانه آرایی-تصادیکانه آرایی یعنی جدا سازی باطله از کانی های مفید اقپاسخ:

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . -113

 الف( برخی ازذخایر .......... در سنگهای آهکی پیدا می شوند .

 ب( ........ موجود در ماسه سنگها نمونه ای از کانسنگهای رسوبی است.

 ج( بعد از الماس ........... سخت ترین کانی است 

 عهده ................... است.ه مطالعه مناطق زمین گرمایی ب د(

 پترولوژیستها –یاقوت     د  -اورانیوم    یا مس    ج -سرب   ب -الف

 نفت چیست؟ "مهاجرت ثانویه"و  "مهاجرت اولیه"منظور از  -115
باال و در سنگهای متخلخلی مانند ماسه سنگ یا سنگ آهک  در مهاجرت اولیه آب و نفت در اثر فشارهای فوقانی به سنگ مادر بسمت

  .گیرند روند.در مهاجرت ثانویه  به دلیل اختالف چگالی آب در پایین و نفت و گاز در باالتر قرار می می
 سنگ است ؟ ترین نوع زغال الف ( چرا آنتراسیت مرغوب  -115

وسته زمین با جدول کالرک چه نتایجی را به همراه دارد؟ ) دو ب( مقایسه غلظت عناصر در نمونه های موجود در بخشهای مختلف پ

 مورد(

 آن به دلیل خروج مواد فرار بیشتر شده است  "تراکم و کربن"چون تحت فشار زیاد طبقات فوقانی بیتومین     -الف

 تاریخچه تکوین یک منطقه –تعیین بی هنجاری   حرکت ورقه ها  -ب

 

 
 


