
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/18

مدت زمان آزمون: --
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بوشهر

باقی مانده یک ماگمای متبلورشده، دارای آب و مواد فرار فراوان است. با تبلور آهسته این قسمت از ماگما، شرایط برای تشکیل بلورهای

بزرگ کدامیک فراهم می شود؟

1

سیلیکات بریلیم4)پالتین خالص3)اکسید نیکل2)اکسید آهن1)

در کدام سنگ، به ترتیب احتمال تشکیل «سرب و اورانیم» وجود دارد؟ 2

گچ و ماسه سنگ4)آهک و ماسه سنگ3)شیل و آهک2)گچ و شیل1)

برای تهیة آهن، سرب و مس به ترتیب از کدام کانه ها می توان استفاده کرد؟ 3

3)هماتیت، گالن، پیریت2)مگنتیت، گالن، کرندوم1)
پیریت، کرومیت،

کالکوپیریت
مگنتیت، گالن، کالکوپیریت4)

درصد وزنی کدام گروه از کانی ها در پوستة زمین کمتر است؟ 4

4)فلدسپارهای پتاسیم3)آمفیبول ها2)پیروکسن ها1)
فلدسپارهای سدیم و

کلسیم

عنصر مشترک سنگ آهک و گرانیت چیست؟ 5

آلومینیم4)اکسیژن3)کلسیم2)سیلیسیم1)

کدام دسته از ذخایر زیر امکان تشکیل در دو نوع کانسنگ مشابه را دارند؟ 6

نیکل – روی4)نیکل – طال3)سرب – مس2)مس – مولیبدن1)

کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

«............... به دلیل ............... مناسبی در نفتگیرها به شمار می آید.»

7

سنگ گچ/ نفوذناپذیری، سنگ مخزن2)شیل/ نفوذناپذیری، پوش سنگ1)

ماسه سنگ/ تخلخل و نفوذپذیری زیاد،  پوش سنگ4)ریف های مرجانی/ تخلخل و نفوذپذیری زیاد، پوش سنگ3)

کدام محیط ها به ترتیب برای تشکیل زغال  سنگ و نفت مناسبند؟ 8

محیط های خشکی – دریایی کم عمق1)

محیط های با اکسیژن کم – دریایی عمیق2)

محیط های با اکسیژن فراوان– دریایی کم عمق3)

دریایی کم عمق – محیط های با اکسیژن فراوان4)

ذخایر کدام یک از عناصر، براثر اختالف چگالی در سنگ های آهکی تشکیل می شوند؟ 9

سرب – روی4)نیکل – آهن3)اورانیم – طال2)مس – اورانیم1)



کدام یک از شرایط زیر باید محقق شود تا عملیات استخراج معدن آغاز شود؟ 10

تشکیل ذخایر فلزی و غیرفلزی در برخی از مناطق پوسته1)

شناسایی ذخایر زیرسطحی و پنهان با کمک روش های ژئوفیزیکی2)

مشخص شدن موقعیت تقریبی توده معدنی و انجام حفاری  با دستگاه های پیشرفته3)

تحلیل تمامی داده ها با نرم افزار، تع�ن ذخیره و عیار میانگین و تشخیص اقتصادی بودن ذخایر4)

کدام یک از کانی های گوهری زیر در ترکیب خود فاقد بنیان سیلیکاتی هستند؟ 11

فیروزه4)گارنت3)زمرد2)آمتیست1)

در سنگ های حاصل از سرد شدن مواد مذاب آتشفشانی، احتمال یافت شدن کدام یک از مواد زیر کمتر از بقیه است؟ 12

پالسر های طال4)فلز کروم3)رگه های معدنی مس2)زمرد1)

احتمال استخراج فلز طال از کدام محل، بیش تر است؟ 13

رسوباتی آبرفتی حاصل از فرسایش سنگ ها1)

بخش های عمیق پوسته زمین2)

دهانه چشمه های آب داغ اطراف آتش فشان ها3)

سنگ هایی آذرین که توسط گازهای داغ به سطح زمین رانده شده باشند.4)

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی عناصر موجود در سنگ های یک معدن به صورت زیر می باشد. کدام گزینه صحیح است؟ 14

کالرک غلظت
0/007
5/8
0/12

0/0016

جرم اساس بر درصد
0/006
5/02
0/01
0/016

عنصر
مس
آھن
منگنز
سرب

مس در این کانسار  بی هنجاری منفی داشته و استخراج آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.1)

این معدن دارای کانه کالکوپیریت بوده و کوارتز و فلدسپار به عنوان کانی باطله می باشند.2)

این معدن کانه گالن دارد ولی آهن و مس در آن بی هنجاری منفی دارند.3)

منگنز و سرب دارای  بی هنجاری منفی بوده و استخراج آن ها مقرون به صرفه نیست.4)

1

15

چرا زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی عناصر، به دنبال یافتن مناطقی با «بی هنجاری مثبت آن عنصر» هستند؟

برای تشکیل ورقه های بسیار بزرگ طلق نسوز طبیعی، کدام شرط الزم است؟ 16

آب های بسیار داغ مادة مذاب، اشباع از مواد دیرگداز باشد و در بین الیه های رسوبی تزریق شود.1)

ماده مذاب، حاوی مقدار فراوانی سیلیس باشد و در شکاف های نازک سنگ درونگیر تزریق شود.2)

پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مذاب باقی مانده حاوی آب و مواد فّرار فراوان باشد.3)

ماده مذاب تشکیل شده مقدار فراوانی ترکیبات دیرگداز همراه داشته باشد.4)

کدام ترکیب شیمیایی، در گوشه زمین تبدیل به جواهری قیمتی می شود؟ 17

کربن خالص4)سیلیکات بریلیم3)اکسید سیلیسیم2)اکسید آلومینیم1)



کدام موارد را نمی توان وجه اشتراک همه گوهر ها درنظر گرفت؟

الف) درخشش، رنگ خاص و کمیاب بودن                                                       ب) تشکیل شدن در دما و فشار کم در اعماق زمین

ج) لزوم حضور مواد فرار مانند کربن دی اکسید برای تشکیل                                     د) سختی باالتر از سختی کانی تالک

18

ب و د4)الف و د3)ب و ج2)الف و ج1)

کدام عبارت را می توان برای کانی های غیرسیلیکاتی به کار برد؟ 19

در انواع سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی یافت می شوند.2)بیش تر از 90 درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهند.1)

4)در ساختار خود قطعًا فاقد اکسیژن و سیلیسیم هستند.3)
نسبت به کانی های رسی در پوسته زمین درصد کم تری را شامل

می شوند.

کدام نوع زغال دارای چگالی بیشتری است؟ 20

بیتومینه4)آنتراسیت    3)لیگنیت 2)تورب1)

کدام یک از عوامل مؤثر در فرایند تشکیل ذخایر نفتی نیست؟ 21

باکتری های غیرهوازی2)دما و فشار1)

محیط با اکسیژن اندک4)رسوبات نفوذناپذیر مانند شیل3)

کدام گروه از عناصر زیر، از نظر نحوه تشکیل، حداقل دارای دو نوع کانسنگ می باشند؟ 22

پالتین – لیتیم4)سرب – کروم3)طال – مس2)نیکل – طال1)

کدام مورد به برخی ویژگی های کانسنگ های مس اشاره دارد؟ 23

تمامی عناصر موجود در کانی های این کانسنگ ها دارای بی هنجاری مثبت هستند.1)

برخی از مواد معدنی در این کانسنگ ها به عنوان شن و ماسه در زیرسازی جاده ها استفاده می شود.2)

عیار عنصر مس در این کانسنگ ها نود و نه درصد است و یک درصد باقی مانده کانی های باطله می باشد.3)

تنها راه تشکیل این کانسنگ ها سردشدن و تبلور یک ماگما می باشد.4)

توضیحات زیر مربوط به کدام کانی است؟

«سخت ترین کانی بعد از الماس می باشد که به رنگ های مختلف از جمله قرمز و آبی دیده می شود.»

24

عقیق4)الیوین3)گارنت2)کرندوم1)

1

25

عامل تأثیرگذار در مهاجرت اولیة نفت و گاز، کدام است؟

کدام یک از گزینه های زیر تعریف مناسب تری از کانه را بیان کرده است؟ 26

موادی که ارزش اقتصادی قابل توجهی ندارند.1)

سیلیکات هایی که ازنظر استخراج مقرون به صرفه هستند.2)

عناصر با  بی هنجاری منفی که در ماده معدنی وجود دارند.3)

گروهی از کانی ها که در آن یک فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد.4)



روش استخراج ماده معدنی بر چه اساسی انتخاب می شود؟ 27

نسبت باالی باطله به کانه1)

شکل و چگونگی قرارگیری توده معدنی در پوسته2)

آگاهی از خواص مغناطیسی، رسانایی الکتریکی سنگ ها3)

مطالعه و بررسی نقشه های زمین شناسی4)

با توجه به جدول زیر، در کدام مورد احتمال یافتن بیش از دو کانه وجود دارد؟

FeMgKNaCaAlعنصر

درصد فراوانی در پوسته
زمین

5/801/682/772/325/068/00

28

(1A(2B(3C(4D

کانسنگ کدام گروه از عناصر، ناشی از نفوذ آب های گرم، در داخل شکستگی های سنگ کره تشکیل می شود؟ 29

مس، نیکل4)کروم، پالتین3)اورانیوم، مولیبدن2)سرب، روی1)

چگونه می توان به وجود حرکت ورقه های سنگ کره در یک منطقه پی ُبرد؟ 30

مقایسه ترکیب شیمیایی عناصر در مناطق مختلف پوسته زمین1)

بررسی توزیع و ترکیب شیمیایی عناصر در سنگ های مناطق مختلف2)

مقایسه غلظت عناصر در سنگ  و خاک های یک منطقه با مقادیر غلظت میانگین کالرک3)

پیداکردن غلظت کالرک در سنگ ها و خاک های مناطق مختلف4)

کدام کانه ممکن است، نیاز به کانه آرایی نداشته باشد؟ 31

 کریزوبریل4)آلومینیم3)مس2) گالن1)

کدام شرایط، برای تشکیل ورقه های بسیار بزرگ مسکوویت الزم است؟ 32

مذاب حاوی آب و مواد فّرار در حّد فاصل دو الیه رسوبی تزریق شده باشد.1)

مذاب تشکیل شده را، مقدار متنابهی سیلیکات آلومینیوم و پتاسیم همراهی کند.2)

مذاب باقی مانده پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فّرار فراوان داشته باشد.3)

آب های بسیار داغ حاوی یون های فلزی در بین شکاف های سنگ ها تزریق شده باشد.4)

با توجه به شکل های زیر، در کدام نوع از زغال سنگ ها درصد اکسیژن و هیدروژن بیشتر است؟ 33

(1  (2  

(3  (4



معروف ترین ............... به  رنگ ............... مشاهده می شود. 34

زبرجد – قرمز تیره2)گارنت – سبز تیره1)

کرندوم – سبز زیتونی4)سیلیکات بریلیم – سبز3)

مهندسان اکتشاف نهایتًا مقدار ذخیره معدن و عیار میانگین ماده معدنی را چگونه تع�ن می کنند؟ 35

تجزیه شیمیایی سنگ ها و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای ویژه زمین شناسی1)

نمونه برداری و حفاری سنگ ها و مطالعه روی نمونه در آزمایشگاه توسط میکروسکوپ2)

آگاهی از ویژگی های فیزیکی کانسنگ و استفاده از روش های ژئوفیزیکی3)

بررسی روی رسانایی سنگ ها و میزان ماده معدنی موجود در آن ها4)

در فرایند زغال شدگی با کاهش .............، ............. افزایش می یابد. 36

چین خوردگی، کیفیت زغال سنگ2)خروج مواد فرار، ضخامت تورب1)

تخلخل، توان تولید انرژی4)فشردگی، درصد کربن3)

1

37

نرم ترین کانی در مقیاس موهس کدام است؟

1

38

طلق نسوز نوعی کانی ...........  است که منشا .......... دارد. 

کدام دسته از کانی های زیر منشأ غیرسیلیکاتی دارند؟ 39

فیروزه- گارنت2)زبرجد- زمرد1)

عقیق- الماس4)کرندوم- فیروزه3)

کدام دسته از عناصر زیر، امکان تشکیل در دو نوع کانسنگ گرمابی و رسوبی را دارند؟ 40

سرب- نیکل4)روی- طال3)قلع- پالتین2)آهن- پالتین1)

کدام عبارت را نمی توان برای کانسنگ های ماگمایی به کار برد؟ 41

 کانسنگ عناصر کروم، نیکل و پالتین نمونه ای از آن ها هستند.1)

چگالی عناصر در تشکیل آن ها نقش زیادی دارد.2)

عامل تشکیل آن انحالل و ته نشین شدن به وسیله آب3)

در صورت فراوان بودن مقدار آب و مواد فرار امکان تشکیل پگماتیت فراهم می شود.4)

کدام یک از کانی های گوهری، منشأ ماگمایی دارند؟ 42

کالکوپیریت4)زمرد3)پیریت2)مسکوویت1)

کانسنگ کدام دسته از عناصر زیر از لحاظ نحوه تشکیل، مشابه است؟ 43

پالتین- آهن4)مس- کروم  3)مولیبدن- نیکل2)قلع- اورانیوم1)



کدام تله نفتی زیر، از نوع ریفی است؟ 44

(1(2

(3(4

کدام یک از موارد زیر به ترتیب از ویژگی های پوش سنگ و سنگ مخزن است؟ 45

−نفوذپذیری  نفوذپذیری2)−نفوذپذیری  تخلخل زیاد1)

−تخلخل زیاد  نفوذناپذیری4)−نفوذناپذیری  تخلخل زیاد3)

ذخایر نفتی ایران به طور عمده در کدام سنگ ها قرار دارند؟ 46

شیست ها4)گابرو3)سنگ آهک2)شیل ها1)

توضیحات زیر مربوط به کدام گوهر است؟

«یکی از کانی های سیلیکاتی می باشد که معروف ترین رنگ آن قرمز تیره است.»

47

زمرد4)گارنت3)یاقوت2)فیروزه1)

خاک های کشاورزی منطقه ای، فقر آهن دارند. با اضافه کردن کود شیمیایی حاوی کدام کانی، خاک منطقه همچنان از نظر آهن فقیر

خواهد ماند؟

48

مگنتیت4)هماتیت3)گالن2)کالکوپیریت1)

احتمال استخراج فلز طال از کدام محل، بیشتر است؟ 49

بخش های عمیق پوسته زمین2)رسوباتی آبرفتی حاصل از فرسایش سنگ ها1)

4)دهانه چشمه های آب داغ اطراف آتش فشان ها3)
سنگ هایی آذرین که توسط گازهای داغ به سطح زمین رانده

شده باشند.

سخت ترین کانی بعد از الماس چه ویژگی دارد؟ 50

می تواند آبی یا سرخ رنگ باشد.2)نوعی کانی سیلیکاتی است.   1)

برای اولین بار در نیشابور یافت شد.4)گوهری با درخشش رنگین کمانی است.3)

تشکیل نفت  خام همزمان با کدام یک از فرایندهای زیر می باشد؟ 51

تبدیل رسوبات دانه ریز به سنگ مادر2)تدفین مواد آلی در بستر دریا1)

مهاجرت آب به دام افتاده در سنگ مادر4)مهاجرت نفت به سنگ های نفوذپذیر3)



کدام شرایط برای رشد بلورهای سنگ روبه رو مؤثرتر است؟ 52

سردشدن و تبلور سریع ماگما1)

ته نشین شدن عناصر چگال تر در بخش زیرین ماگما2)

فراوانی آب و مواد فرار در ماده مذاب3)

گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی در بخش های عمیق پوسته4)

کدام یک از گوهرهای زیر بنیان سیلیکاتی ندارد؟ 53

زمرد4)گارنت3)فیروزه2)زبرجد1)

کدام یک از موارد زیر می تواند سنگ مخزن نفت باشد؟ 54

ماسه سنگ4)رس3)شیل2)سنگ گچ1)

کدام شرایط، برای تشکیل ورقه های بسیار بزرگ مسکوویت الرم است؟ 55

مذاب حاوی آب و مواد فّرار در حّد فاصل دو الیه ی رسوبی تزریق شده باشد.1)

مذاب تشکیل شده را، مقدار متنابهی سیلیکات آلومینیوم و پتاسیم همراهی کند.2)

مذاب باقی مانده پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فّرار فراوان داشته باشد.3)

آب های بسیار داغ حاوی یون های فلزی در بین شکاف های سنگ ها تزریق شده باشد4)

مهم ترین عامل حفظ بقایای موجودات نفت ساز در یک حوضه رسوب گذاری کدام است؟ 56

سنگ مخزن مناسبی با تخلخل و نفوذپذیری خوب و یک پوش سنگ مناسب1)

متراکم شدن بقایای موجودات نفت ساز براثر فشار مؤثر لجن ها و خروج گازها2)

رسوبات دانه ریز که همراه بقایای موجودات نفت ساز رسوب می کنند.3)

باکتری های غیرهوازی که سبب باقی ماندن اسیدهای چرب و خروج گازها می شوند.4)

1

57

کالکوپیریت و گالن به ترتیب نوعی . . . . و  . . . . . هستند.

فرایند جداسازی ................. از ................. نوعی کانه آرایی می باشد. 58

آهن – مگنتیت2)سرب – گالن1)

مس – کالکوپیریت4)پیریت – کالکوپیریت3)

کالکوپیریت و گالن به ترتیب نوعی . . . . و  . . . . . هستند. 59

اکسید – سیلیکات4)سولفید – سولفید3)سولفات – سولفید2)اکسید – اکسید1)



کدام توصیف زیر در مورد گوهرها به درستی ذکر شده است؟ 60

کریزوبریل درخشش رنگین کمانی دارد.1)

زمرد همان، سیلیکات بریل است.2)

الیوین همان گوهر چشم گربه است.3)

کرندوم و زبرجد از جمله جواهرات سبزرنگ به شمار می آیند.4)

کدام تله نفتی زیرا نوع چینه ای می باشد؟

 

61

(1  (2  (3  (4  

نحوه تشکیل عناصر موجود در کدام یک از گزینه های زیر یکسان می باشد؟ 62

طال – پالتین4)سرب – نیکل3)کروم – مولیبدن2)لیتیم – پالتین1)

درصد وزنی کدام یک از کانی های زیر در پوسته زمین از بقیه بیشتر است؟ 63

آمفیبول ها2)فلدسپارهای پتاسیم1)

فلدسپارهای پالژیوکالز4)کوارتز3)

کانسنگ کدام یک از عناصر زیر به ترتیب منشأ گرمابی و ماگمایی دارند؟ 64

کروم – سرب4)روی – نیکل3)پالتین – مس2)مولیبدن – قلع1)


