


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل دوم - پرواز - تستی

زغال سنگ در چه محیط هایی به وجود می آید؟ - 1
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پگماتیت ها سنگ هاي  .................. بلوري هستند که می توانند کانسار عناصري مانند  .................. باشند. - 11
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نرم افزارها در تعیین کدام قسمت مورد استفاده قرار می گیرند؟ - 12

کیفیت مادة معدنی موقعیت تقریبی یک تودة معدنی

کدام گزینه نادرست است؟ - 13

در مهاجرت اولیه نفت و گاز از سنگ مادر به سمت باال حرکت می کند.

در مهاجرت اولیه نفت و گاز اگر به سنگ هایی با نفوذپذیري باال مثل ماسه سنگ و شیل برسند حفره ها و فضاهاي خالی آن ها را پر می کنند.
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کربن دي اکسید فراوان دارند. تجزیه کنندگان فراوان دارند.
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مناطق زمین گرمایی سنگ هاي رسوبی سنگ دگرگونی سنگ هاي آذرین

نفوذپذیر، ماسه سنگ و آهک نفوذ ناپذیر، ماسه سنگ و آهک نفوذناپذیر، شیل و گچ نفوذپذیر، شیل و گچ



چشمه هاي نفتی چه زمانی تشکیل می شوند؟ - 25

نفت، در اثر عدم وجود موانع به سطح زمین برسد. 

نفت در سنگ مادر به دام بیافتد. 

در عمق کم تر از  متر با اکسایش نفت ذخیره می شود.

حرکت رو به باالي نفت و گاز در سنگ منشأ، سبب جدایش آن ها از هم می شود.
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در شاخۀ زمین شناسی اقتصادي، زمین شناسان با بهره گیري از چه اصولی به دنبال مکان هایی براي کشف ذخایر ارزشمند معدنی هستند؟ - 26
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تراکم آن زیاد و درصد کمی کربن دارد.  آب و مواد فّرار بسیار کمی دارد. 
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ترکیب شیمیایی کروندم کدام است؟ - 33
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کدام کانی ها هم منشأ گرمابی دارند هم منشأ رسوبی؟ - 36
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سنگ گچ  سنگ آهک  ماسه سنگ 

تنها ترکیباتی که در خود عنصر سیلیسیم دارند.  فراوان ترین آنها، پالِژیوکالزها هستند. 

حدود 96 درصد مواد تشکیل دهندة زمین را تشکیل می دهند.  فقط در سنگ هاي آذرین بیرونی و درونی مشاهده می شوند. 

سرب و روي سزیم و اورانیوم قلع و مولیبدن اورانیوم و مولیبدن
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نوع کانسنگ گرمابی پالسري ماگمایی رسوبی 
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کدام مورد، سیلیکات نیست؟ - 48

میکا ژیپس فلدسپار کوارتز

در تقسیم بندي کانی هاي غیرسیلیکاته، گالن و هماتیت به ترتیب نوعی  .................. و .................. هستند. - 49

کلرید - اکسید  سولفید - اکسید 

در ترکیب کدام کانه اکسیژن وجود ندارد؟ - 50
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   F e3o4caso4A , 2 Ol2O3 H2pbs
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خمیرکره پوستۀ باالیی  گوشتۀ زیرین  هستۀ خارجی 

تصاویر ماهواره اي علم ژئوفیزیک 

 Mg2+  ،F e3+  Na+1  ،Ca+2

سولفات - سولفید  اکسید - اکسید 

اپال - گارنتُ زبرجد - عقیق آمتیست - عقیق



عیار اقتصادي طال در ذخایر آن، حدود  است. در یک معدن طال از هرتن سنگ استخراج شده، چند گرم طال به دست می آید؟ - 532ppm
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تاقدیسی - گسلی نازك شدن الیه ها - گسلی ریف هاي آهکی - دگرشیبی

پیروکسن ها، رس  غیرسیلیکات ها آمفیبول، میکا

هماتیت - گالن - بوکسیت  بوکسیت - کالکوپیریت - آپاتیت  مگنتیت - آپاتیت - بوکسیت 

زبرجد کوارتز عقیق

xAl2Si3O8(OH)4 به جاي x کدام یون قرار بگیرد تا یک کانی پایدار به وجود آید؟ در ترکیب شیمیایی  - 60




