
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/18

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

اگر پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند کربن دی اکسید و ... فراوان و از طرفی زمان تبلور بسیار کند و طوالنی باشد،

شرایط برای رشد بلورهای تشکیل دهنده سنگ، فراهم و سنگ هایی با بلورهای بسیار درشت، به نام پگماتیت تشکیل می شود که می تواند

کانسار مهمی برای بعضی عناصر خالص مانند لیتیم و بعضی کانی های گوهری مانند زمرد یا کانی های صنعتی مانند مسکوویت (طبق نسوز)

باشد.

زمرد: معروف ترین و گران ترین سیلیکات بریلیم که به رنگ سبز یافت می شود را زمرد می نامند.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزينة «3»

ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی، مس و اورانیم موجود در ماسه سنگ ها، نمونه هایی از کانسنگ های رسوبی مهم هستند.

سوال 3

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

کانه، بخش ارزشمند یک کانسنگ است.

عنصر اقتصادیترکیب شیمیاییکانه

آهنمگنتیت

سربPbSگالن

مسکالکوپیریت

Fe3O4

CuFeS2



سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

گزينة «2»

سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

عناصر تشکیل دهنده سنگ آهک:  کلسیم، کربن و اکسیژن

عناصر تشکیل دهنده گرانیت: سیلیسیم، اکسیژن، آلومینیم و عناصر دیگر

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

ذخایر سرب و مس، هر دو، در کانسنگ های گرمابی و رسوبی می توانند تشکیل شوند.

سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

شیل ها به دلیل ریزبودن اندازه ذرات و نفوذناپذیر بودن، می توانند به عنوان پوش سنگ در نفتگیرها، ایفای نقش کنند.



سوال 8

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

برخالف زغال سنگ که در محیط های خشکی مانند محیط های مردابی (اکسیژن اندک) تشکیل می شود، نفت خام در محیط  دریایی کم عمق

(کم تر از 200 متر) به وجود می آید.

سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

ذخایر سرب و روی موجود در سنگ  های آهکی، مس و اورانیم در ماسه سنگ ها نمونه هایی از کانسنگ های رسوبی مهم هستند.

سوال 10

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

اصوًال پس از پایان عملیات اکتشاف، با تع�ن اقتصادی بودن ذخایر، عملیات استخراج آغاز می گردد.

سوال 11

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

فیروزه با نام تجاری تورکوایز از گوهرهای قدیمی، دارای ترکیب  فسفاتی است. سایر موارد، بنیان سیلیکاتی دارند.

سوال 12

گزینه 4 پاسخ:

گزینۀ «4»

کانی  گوهری زمرد و فلز کروم جزو کانسنگ های ماگمایی بوده و رگه های معدنی فلز مس حاصل گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی یا توده های

مذاب و در نهایت شکل گیری کانسنگ های گرمابی باشد. هم کانسنگ های ماگمایی و هم گرمابی می توانند حاصل تأثیر مواد مذاب آتشفشانی

باشند. این در حالی است که پالسر های طال از کانسنگ های رسوبی بوده و گدازه های آتشفشانی نقشی در شکل گیری آن ها ندارند.



سوال 13

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی، مس و اورانیوم موجود در ماسه سنگ ها، نمونه ای از کاسنگ های رسوبی مهم هستند. گاهی

هوازدگی سنگ ها، باعث می شود تا کانی های آن در رسوبات تخریبی رودخانه به علت چگالی زیاد ته نشین شده و به صورت خالص قابل

بهره بردای شود، مانند پالسرهای طال، الماس، پالتین و . . . از هزار سال پیش تاکنون در منطقه تخت سلیمان تکاب، از رودخانه  زرشوران، طال

برداشت می شود.

سوال 14

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

با توجه به این که درصد براساس جرم سرب 0/016 است (غلظت کالرک سرب: برابر 0/016 درصد است)، این عنصر  بی هنجاری مثبت داشته و

کانه اصلی آن گالن می باشد. آهن و مس نیز دارای مقادیر کمتر از غلظت کالرک هستند. (بی هنجاری منفی) دالیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: غلظت مس کمتر از غلظت کالرک آن در پوسته (0/007 درصد) می باشد (بی هنجاری منفی دارد) و استخراج آن مقرون به صرفه

نیست.

گزینه «2»: غلظت مس پا�ن بوده و نمی تواند به عنوان کانه کالکوپیریت در نظر گرفته شود.

گزینه «4»: منگنز بی هنجاری منفی و سرب بی هنجاری مثبت دارد.

1
سوال 15

زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی عناصر، به دنبال یافتن مناطقی با بی هنجاری مثبت آن عنصر هستند. استخراج مادة معدنی یا

کانسنگ اغلب پرهزینه است و تنها در صورتی بهره برداری آغاز می شود که یک عنصر با حجم و غلظت کافی در مادة معدنی وجود داشته

باشد.

سوال 16

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند کربن دی اکسید فراوان و از طرفی زمان تبلور بسیار کند و طوالنی

باشد، شرایط برای رشد بلورهای تشکیل دهنده سنگ، فراهم و سنگ هایی با بلورهای بسیار درشت به نام پگماتیت تشکیل می شود که می تواند

کانسار مهمی برای بعضی عناصر خاص مانند لیتیم و بعضی کانی های گوهری مانند زمرد یا کانی های صنعتی مانند مسکوویت طلق نسوز باشد.



سوال 17

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

الماس گوهری با ترکیب کربن خالص است که در دما و فشار بسیار زیاد در گوشته زمین تشکیل می شود.

سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

گزینه ی«2»

گوهرها یا جواهر، شامل سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی است که به دلیل زیبایی، درخشش، سختی زیاد، رنگ و کمیاب بودن، از سایر

کانی ها و سنگ ها متمایز هستند و مورد توجه خاص انسان ها قرار می گیرند. گوهرها نمونه های بسیار زیبا و خاص و کمیاب دنیای کانی ها

هستند که توسط فرایندهای ماگمایی، گرمابی و دگرگونی، اکثرًا تحت شرایط خاصی مانند دما و فشار زیاد در اعماق زمین و گاهی با حضور

مواد فرار به وجود می آیند.

سوال 19

گزینه 2 پاسخ:

گزینه 2

Si)کانی های غیرسیلیکاتی، گروهی از کانی ها هستند که در ترکیب خود فاقد بنیان سیلیکاتی  است و در انواع سنگ ها یافت می شوند. )O4−
4

سوال 20

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

آنتراسیت به دلیل فشار ناشی از طبقات باالیی و چین خوردگی، کمترین میزان آب و مواد فرار و بیشترین تراکم و در نتیجه بیشترین چگالی را

دارد.

سوال 21

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

مواد آلی در طی تبدیل رسوب دانه ریز به سنگ مادر، از طریق یک سری واکنش های شیمیایی به نفت خام تبدیل می شود. در فرایند تشکیل

ذخایر نفتی، عواملی مانند دما، فشار، وجود باکتری غیرهوازی، زمان و محیطی بدون اکسیژن اهمیت فراوانی دارند.



سوال 22

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

طال و مس در کانسنگ های گرمابی به صورت رگه های معدنی و نیز کانسنگ های رسوبی یافت می شوند.

سوال 23

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در برخی موارد، بخش غیراقتصادی یا باطله یک کانسنگ، به عنوان شن و ماسه در زیرسازی جاده ها و ... استفاده می شود.

در معادن مس، کانی کالکوپیریت همراه با کانی های باطله مختلفی مانند کوارتز، فلدسپار، میکا، کانی های رسی، پیریت و . . . . کانسنگ مس

را تشکیل می دهند.

سوال 24

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

نام علمی یاقوت کرندوم (اکسید آلومینیم) است. کانی کرندوم به رنگ آبی و سرخ دیده می شود، رنگ آبی آن یاقوت کبود و رنگ قرمز آن را

یاقوت سرخ می گویند. این کانی بعد از الماس، سخت ترین کانی می باشد.

1
سوال 25

نفت و گاز تشکیل شده در سنگ مادر، ناشی از فشار طبقات فوقانی، از طریق نفوذپذیری سنگ ها، به سمت باال حرکت می کنند (مهاجرت اولیة

نفت).

سوال 26

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

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



سوال 27

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

روش استخراج یک ماده معدنی براساس شکل و چگونگی قرارگیری توده معدنی در پوسته تع�ن می شود.

سوال 28

گزینه 3 پاسخ:

گزينة «3»

با توجه به مقایسة درصد وزنی عناصر با میانگین عناصر پوستة زمین (غلظت کالرک)، عناصر Na،Ca و Fe وMg در نمودار شکل C، بی هنجاری

مثبت دارند و می توانند به عنوان کانه استخراج گردند.

سوال 29

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

ذخایر عناصری مانند مس، سرب، روی، مولیبدن، قلع و برخی فلزات در اثر عملکرد آب های گرم به شکل رگه های معدنی در داخل

شکستگی های سنگ تشکیل می شوند.

سوال 30

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

با اندازه گیری مقدار غلظت عناصر در سنگ ها و خاک های هر منطقه و مقایسه آن با مقادیر غلظت میانگین کالرک، می توان به فرایندهای

زمین شناسی مانند حرکت ورقه های سنگ کره، تاریخچه تکوین یک منطقه و . . . پی ُبرد.

سوال 31

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

برخی از کانه ها مانند طال، نقره و مس به صورت آزاد یافت می شوند.



سوال 32

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

ورقه های بزرگ مسکوویت در داخل پگماتیت ها تشکیل می شوند و در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فرار مانند 

فراوان باشد شرایط برای تشکیل پگماتیت فراهم است. 

CO2

سوال 33

گزینه 1 پاسخ:

گزينة «1»

در طی میلیون ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و سنگ های باالیی، فشرده تر شده و آب و مواد فراری مانند کربن دی اکسید و متان از آن

خارج می شود. درنتیجه درصد حضور اکسیژن و هیدروژن در تورب بیشتر است.

سوال 34

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»             

زمرد کانی سیلیکات بریلیم است که معروف ترین و گران ترین آن به رنگ سبز دیده می شود. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: معروف ترین گارنت به رنگ قرمز تیره است.

گزینه «2»: زبرجد (الیوین) به رنگ سبز زیتونی دیده می شود.

گزینه «4»: کرندوم به رنگ های سرخ (یاقوت سرخ) و آبی (یاقوت کبود) دیده می شود.

سوال 35

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

نمونه های تهیه شده از حفاری، برای تع�ن عیار فلز یا کیفیت ماده معدنی و شناسایی کانی های موجود در آن ها به آزمایشگاه حمل و در آن جا

توسط میکروسکوپ و یا دستگاه های تجزیه شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند. درنهایت، زمین شناسان یا مهندسان اکتشاف، تمامی داده های

به دست آمده را با نرم افزارها تحلیل و مقدار ذخیره معدن و عیار میانگین ماده معدنی را تع�ن می کنند.



سوال 36

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

در فرایند زغال شدگی، با خروج تدریجی آب و مواد فرار (کاهش تخلخل)، درصد کربن در زغال سنگ افزایش یافته و کیفیت و توان تولید انرژی

آن بهتر می شود.

1
سوال 37

سختی کانی براساس مقیاس موهس توصیف می شود. در این مقیاس تالک با درجه سختی یک نرم ترین کانی و الماس با درجة سختی 10

سخت ترین کانی است.

1
سوال 38

مسکوویت یا طلق نسوز نوعی کانی صنعتی است که در ساختمان پگماتیت ها وجود دارد و منشا آن ماگمایی است.

سوال 39

گزینه 3 پاسخ:

کرندوم (اکسید آلومینیوم) و فیروزه (ترکیب فسفاتی) هر دو منشأ غیرسیلیکاتی دارند.

سوال 40

گزینه 3 پاسخ:

عناصر روی و طال، هر دو امکان تشکیل در کانسنگ های گرمابی و رسوبی را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: آهن: ماگمایی، پالتین: ماگمایی و رسوبی

گزینه «2»: قلع: گرمابی، پالتین: ماگمایی و رسوبی

گزینه «4»: سرب: گرمابی و رسوبی، نیکل: ماگمایی



سوال 41

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3» چگونگی تشکیل کانسنگ های گرمابی را بیان می کند. در بخش های عمیق پوسته، به  علت گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی و یا

توده های مذاب، دمای آب های موجود در این مناطق افزایش می یابد. این آب های گرم باعث انحالل برخی از عناصر و ته نشین کردن آن ها به

شکل کانسنگ می شوند. رگه های معدنی مانند مس، سرب، روی، مولیبدن، قلع و برخی از فلزات منشأ گرمابی دارند.

سوال 42

گزینه 3 پاسخ:

بعضی از کانی های گوهری مانند زمرد و یا کانی های صنعتی مانند مسکوویت، منشأ ماگمایی دارند.

سوال 43

گزینه 4 پاسخ:

پالتین و آهن هر دو دارای منشأ ماگمایی هستند. کانسنگ آن ها از یک ماگمای در حال سردشدن تشکیل می شوند.

سوال 44

گزینه 4 پاسخ:

تله نفتی ریفی (مرجانی) را نشان می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: تاقدیسی

گزینه «2»: گسلی

گزینه «3»: گنبد نمکی

سوال 45

گزینه 3 پاسخ:

مهم ترین ویژگی پوش سنگ، نفوذناپذیر بودن و ویژگی اصلی سنگ مخزن، تخلخل و نفوذپذیری آن می باشد.



سوال 46

گزینه 2 پاسخ:

ذخایر نفت ایران به طور عمده در الیه های سنگ آهک قرار دارند.

سوال 47

گزینه 3 پاسخ:

گارنت از کانی های سیلیکاتی است و معروف ترین رنگ آن قرمز تیره می باشد.

سوال 48

گزینه 2 پاسخ:

کانی گالن (PbS) فاقد آهن در ساختار خود است. پس اگر آن را به خاک منطقه اضافه کنیم، فقر آهن همچنان باقی خواهد ماند.

سایر گزینه های ذکر شده در ساختار خود دارای آهن هستند و در صورت تجزیه می توانند منشأ آهن خاک باشند.  

کالکوپیریت: 

هماتیت: 

مگنتیت: 

CuFeS2

Fe2O3

Fe3O4

سوال 49

گزینه 1 پاسخ:

ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی، مس موجود در شیل ها و ماسه سنگ ها و اورانیوم موجود در ماسه سنگ ها، نمونه ای از

کاسنگ های رسوبی مهم هستند. گاهی نیز آب های روان، کانی ها را از سنگ ها جدا کرده و در مسیر رود آن ها را ته نشین و ذخایر پالسری را

تشکیل می دهند. برای مثال از هزار سال پیش تاکنون در منطقه تخت سلیمان تکاب از رودخانه زرشوران طال برداشت می شود.

سوال 50

گزینه 2 پاسخ:

سخت ترین کانی بعد از الماس، کرندوم نام دارد که اگر سرخ باشد، یاقوت سرخ و اگر آبی باشد، یاقوت کبود نامیده می شود.

سوال 51

گزینه 2 پاسخ:

مواد آلی در طی تبدیل رسوبات ریزدانه به سنگ مادر، از طریق یک سری واکنش های شیمیایی به نفت  خام تبدیل می شوند.



سوال 52

گزینه 3 پاسخ:

در تشکیل کانسنگ های ماگمایی در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند کربن دی اکسید فراوان باشد، شرایط

برای رشد بلور های تشکیل دهنده سنگ، فراهم و سنگ هایی با بلورهای بسیار درشت، به نام پگماتیت تشکیل می شود.

سوال 53

گزینه 2 پاسخ:

Si)فیروزه نوعی کانی فسفاتی بوده و بنیان سیلیکاتی  ندارد. )O4−
4

سوال 54

گزینه 4 پاسخ:

ویژگی مهم سنگ مخزن وجود تخلخل و نفوذپذیری باالی آن است. مانند ماسه سنگ  و سنگ  آهک حفره دار (ریف ها) ولی سنگ گچ و شیل و

رس ها به عنوان الیه نفوذ ناپذیر یا یک پوش سنگ عمل می کنند و نفت را در سنگ مخزن به دام می اندازند.

سوال 55

گزینه 3 پاسخ:

گزینه 3

ورقه های یزرگ مسکوویت در داخل پگماتیت ها تشکیل می شوند و در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فرار مانند 

فراوان باشد شرایط برای تشکیل پگماتیت فراهم است.

CO2

سوال 56

گزینه 3 پاسخ:

بقایای موجودات پس از مرگ، در رسوبات دانه ریز بستر دریا مدفون می شوند. ماده آلی باقی مانده توسط الیه های باالیی پوشیده و سنگ منشأ

نفت را تشکیل می دهند.

1
سوال 57

CuFeS2کالکوپیریت با فرمول  و گالن با فرمول PbS هر دو نوعی سولفید هستند.  



سوال 58

گزینه 3 پاسخ:

به فرایند جداسازی باطله از کانی های مفید اقتصادی، کانه آرایی (فراوری) ماده معدنی گفته می شود. کوارتز، فلدسپار، میکا، کانی های رسی و

پیریت به عنوان کانی های باطله در کانسنگ مس هستند.

سوال 59

گزینه 3 پاسخ:

CuFeS2کالکوپیریت با فرمول  و گالن با فرمول PbS هر دو نوعی سولفید هستند.  

سوال 60

گزینه 2 پاسخ:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: کریزوبریل درخشش اپالی دارد.

گزینه 3: کانی کریزو بریل همان گوهر چشم گربه است.

گزینه 4: کرندوم به رنگ آبی یا سرخ و زبرجد به رنگ سبز زیتونی دیده می شوند.  

سوال 61

گزینه 3 پاسخ:

تله های نفتی در حالت کلی به 2 دستة ساختمانی و چینه ای تقسیم بندی می شوند:

* تله های نفتی ساختمانی: طاقدیسی، نازک شدگی (pinch out)، گسلی، دگرشیبی

* تله های نفتی چینه ای: آهکی (کارستی)، گنبد نمکی

گزینة 1: طاقدیسی / گزینة 2: گسلی / گزینة 3: گنبد نمکی / گزینة 4: دگرشیبی

سوال 62

گزینه 1 پاسخ:

 کروم، نیکل، لیتیم و پالتین از گروه کانسنگ های ماگمایی هستند.



سوال 63

گزینه 4 پاسخ:

با توجه شکل (1-2) صفحه 31 کتاب درسی، فلدسپارهای پالژیوکالز بیشترین درصد وزنی را در پوسته زمین دارند. بعد از آن فلدسپارهای پتاسیم

و کوارتز، پیروکسن ها، آمفیبول ها و ... قرار دادند.

سوال 64

گزینه 3 پاسخ:

 کانسنگ برخی عناصر فلزی مانند کروم، نیکل و پالتین می توانند از یک ماگمای در حال سرد شدن تشکیل شوند. (منشأ ماگمایی دارند.)

ذخایر مس، سرب، روی، مولیبدن، قلع و . . . منشأ گرمابی دارند.


