
    

های هر  وخاک درسنگعناصر هشگران با اندازه گیری مقدارغلظتپژو چه کابرد هایی دارد؟لظت میانگین عناصرغ -1

رند.سنگ کره پی می ب منطقه ومقایسه آن با مقادیرغلظت میانگین به فرایند های زمین شناسی مانند حرکت ورقه های  

باالترت عناصراز میانگین کالرک یک منطقه غلظ؟  اگردر منفی را تعریف کنید بی هنجاری مثبت و -2  

باشد آن را بی هنجاری منفی می گویند.گرغلظت آنها از میانگین پایین ترآن را بی هنجاری مثبت وا باشد  

.صادی وجود دارد کانه گفته می شودارزشمند اقتها که درآن یک فلز به گروهی از کانی کانه چیست؟ -3  

کانه  ت.تشکیل شده اس سنگ معدن یا کانسنگ از دو بخش کانه و باطلهکانسنگ ها ازچند بخش تشکیل شده اند؟  -4

 بخش ارزشمند کانسنگ وباطله موادی است که ارزش اقتصادی چندانی ندارد.

ه غلظت دریک منطقه نسبت ب پوستۀ زمین غلظت عناصراز دربخش هاییق کانسارگفته می شود؟ به کدام مناط -5

به این مناطق کانسار می گویند. . متمرکز می شود  حجم زیادی از ماده معدنی درآنجا میانگین افزایش می یابد و  

 رس اکخ - ساختمان سازیشن وماسه در د آنها را بنویسید؟چند نوع سنگ و کانی نام ببرید و کاربر -6

سرامیک وسنگ های ساختمانی درنمای ساختمانها، کف پوش، پله، دیوارها. و کاشی درساخت آجر یا  

پالتین  نیکل و نگهای برخی عناصر فلزی مانند کروم،کانسهای ماگمایی را توضیح دهید؟ نحوه تشکیل کانسنگ -7

بتاً باالیی که چگالی نستبلور یک ماگما ، این عناصر شدن تشکیل شوند. با سرد شدن وماگمای درحال سرد  یک می توانند از 

ن کانسنگها را میسازند. بخش زیرین ماگما ته نشین می شوند وای،دردارند  

را اصربرخی عن ، پوستۀ  آب های گرم درمناطق عمیق درچه فرایندی کانسنگ های گرمابی به وجود می آید؟ -8

یل این عامل تشککه  نجاو رگه های معدنی را می سازند. ازآکنند  ها ته نشین می به شکل کانسنگ داخل شکستگی سنگ

 کانسنگها آب گرم است به آنها کانسنگ های گرمابی گفته می شود.

ر د کرده و جدارا ازسنگ ها  گاهی آب های روان کانی ها روش تشکیل کانسنگ های رسوبی را توضیح دهید؟ -9

د درسنگ های آهکی یا مس موجو موجودروی  را تشکیل می دهند. ذخایر سرب وذخایر پالسری  ته نشین و نها راآمسیر رود 

هستند.کانسنگهای رسوبی مهم درشیل ها وماسه سنگها، نمونه ای از   

بایی، سنگ ها و کانی های گرانبهایی هستند که  به دلیل زی؟  گوهرها یا جواهرات چگونه کانی هایی هستند -01

نگ وکمیاب بودن ان از سایر کانی ها و سنگ ها متمایزند.درخشش، استحکام، سختی باال ور  
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ه درفشار است ک رنگ با ترکیب خالص کربنگوهری بی؟ هایی داردچه کاربردالماس چگونه تشکیل می شود و -00

ۀ زمین تشکیل می شود.تزیاد درگوشبسیار  

 

به رنگ   معموالًزمرد کانی سیلیکات بریل است که دیده می شود؟  رنگهاییچه به ست وازمرد چگونه کانی  -02

 سبز دیده می شود.

ه معموالً به ک گارنت از کانی های سیلیکاتی است ؟ هایی دیده می شودچگونه کانی است و به چه رنگگارنت  -03

نارنجی و... دیده می شود. -زرد  -قرمز -سبز رنگ های  

علمی آن  زبرجد کانی سیلیکاتی ونام؟ ونام علمی آن چیستمی گیرد کانیها قرارزبرجد درکدام دسته از -04

 الیوین است که به رنگ سبز زیتونی دیده می شود.

جانوری که در   - گیاهی  - لیآ از تجزیه مواد  سوخت های فسیلی ازچه فرایندی به دست می آیند؟ -05

 رسوبات یا سنگ های رسوبی ذخیره شده اند به وجود می آیند. 

یمه جامد هیدروکربن هایی هستند که بطورطبیعی به صورت مایع و گاز ن از ازچه موادی بدست می آیند؟نفت و گ -06

 در زمین وجود دارند.

 یک سوخت فسیلی جامد است که از مواد آلی در محیط های خشک به  وجود می آید. این موادزغال سنگ چیست؟  -07

حاصل می شود. -چمنزارها  -بوته زارها  -آلی بیشتر از درختان   

ه می یابند عی درمسیر حرکت نفت و گاز نباشد، به سطح زمین رااگر مان چشمه های نفتی چگونه پدید می آیند؟ -08

  وچشمه های نفتی رابه وجود می آورند.

ان نفت وگازی که در سنگ ها تشکیل می شود همراه با آب دریا که اززممهاجرت اولیه نفت را تعریف کنید؟  -09

می  گذاری در سنگ به دام افتاده، از طریق تخلخل سنگ ها به سمت باال حرکت می کند که به ان مهاجرت اولیه نفترسوب 

 گویند.

گیرند  چون نفت وگاز از آب سبکترند، از آب جداشده و برروی آن قرار میتعریف کنید؟  را  نفت مهاجرت ثانویه -12

 که به این جدایش مهاجرت ثانویه می گویند. 
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