


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل دوم تشریحی

در ارتباط با گوهرها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  - 1
آ. اهمیت علم گوهرشناسی را بنویسید. 

ب. از میان کانی هاي شناخته شده، چند کانی ویژگی گوهر را دارند؟ 

پ.  ویژگی جواهرها را بنویسید. 
ت. گوهرها به وسیلۀ کدام فرآیندهاي زمین شناسی ایجاد می گردند؟

4

الف) سخت ترین کانی بعد از الماس چه نام دارد؟  - 2
ب) نوع سرخ آن به چه نامی معروف است؟

کانسار طالي زرشوران و مس سرچشمه به ترتیب جزء کدام یک از کانسارها به شمار می روند؟ - 3

کدام یک از موارد زیر را می توان یک کانه به حساب آورد؟  - 4
الف) کرندوم   ب) کوارتز   ج) مگنتیت   د) گارنت   هـ) گالن   ي) الماس

چه عواملی در مقرون به صرفه بودن یک کانسنگ نقش دارند؟ توضیح دهید. - 5

جنس الیه هاي تشکیل دهندة تله هاي نفتی کدام است؟ - 6

سه ذخیرة معدنی که منشأ گرمابی دارند را نام ببرید. - 7

تشکیل ذخایر پالسري مخصوص کدام دسته از کانسنگ ها است؟ - 8

                    اپال          الف     مس و آهن 
گالن  ب درخشش چشم گربه اي

کریزوبریل  ج فسفات کلسیم با کمی کلر یا فلوئور 

آپاتیت د درخشش رنگین کمانی

کالکوپیریت 

- 9
هریک از ویژگی هاي سمت راست، با کدام کانی در سمت چپ ارتباط دارد؟
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2

3

4
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عامل اصلی کیفیت تولید انرژي زغال سنگ چیست؟ توضیح دهید. - 10

فرآیند زغال شدگی را از ابتدا تا انتها به ترتیب نام ببرید. - 11

الف) مادة تشکیل شده پس از تورب در فرآیند زغال شدگی چه نام دارد؟  - 12
ب) چگونگی تشکیل آن را بنویسید.

الف) کدام مادة آلی در اولین مرحلۀ تشکیل زغال سنگ ایجاد می شود؟  - 13
ب) از این ماده در کدام کشور به عنوان سوخت استفاده می شود؟

الف) زغال سنگ در محیط هاي دریایی ایجاد می شود یا خشکی؟  - 14
ب) منشأ تشکیل آن ها را بنویسید.

الف) ذخایر قیر طبیعی چگونه به وجود می آیند؟  - 15
ب) این ذخایر در کدام استان هاي ایران وجود دارند؟

تله هاي نفتی ایران بیشتر از کدام نوع هستند؟ - 16

انواع تله هاي نفتی را نام ببرید. - 17

الف) تله  نفتی را چیست؟  - 18
ب) نقش آن ها در مهاجرت نفت چیست؟
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چگونگی تشکیل چشمه هاي نفتی را بنویسید. - 19

مهاجرت ثانویۀ نفت چگونه صورت می گیرد؟ - 20

مهاجرت اولیۀ نفت را توضیح دهید. - 21

مراحل تشکیل آنتراسیت را به ترتیب نام برید. - 22

عامل اصلی در کیفیت و توان تولید انرژي در زغال سنگ را بنویسید. - 23

خصوصیات تورب را بنویسید. - 24

نقش شیل ها را در تله هاي نفتی بنویسید. - 25

سنگ مادرنفت چگونه تشکیل می شود؟ - 26

اگر فشار و دما از حد مورد نیاز براي تشکیل نفت بیشتر یا کمتر باشد، چه اتفاقی می افتد؟ - 27

الف) محیط تشکیل نفت و زغال سنگ را با هم مقایسه کنید.  - 28
ب) مهم ترین منشأ مواد آلی در این محیط ه را نام ببرید.

در جواهرات شفاف و گران بها از کدام روش تراش استفاده می شود؟ چرا؟ - 29

گوهر باستانی ایران را نام ببرید. - 30

الماس در کدام بخش از ساختمان زمین تشکیل می شود؟ - 31

تورکوایزنام علمی کدام جواهر است؟ - 32

الف) الیوین نام علمی کدام جواهر است؟  - 33
ب) این کانی جزء سیلیکات ها تقسیم بندي می شود یا غیرسیلیکات ها؟ 

پ) این کانی به چه رنگی دیده می شود؟

گارنت جزء کانی هاي سیلیکاتی است یا غیرسیلیکاتی؟ - 34

سیلیکات بریلیم نمایانگر کدام جواهر است؟ - 35

گوهر بی رنگ با ترکیب خالص کربن چه نام دارد؟  - 36
ب) این کانی در کدام قسمت از ساختمان زمین تشکیل می شود؟ 

پ) دو کاربرد براي آن بنویسید.

تفاوت الماس و برلیان در چیست؟ - 37

گوهرها به چه شکل ها و توسط چه ابزارهایی تراش داده می شوند؟ - 38

خاصیت بازي رنگ در چه کانی هایی دیده می شود؟ نام ببرید. - 39

نوع درخشش در کانی ها کریزوبریل و اوپال را بنویسید. - 40

علت تمایز جواهر از دیگر سنگ ها و کانی ها چیست؟ - 41

مراحل اکتشاف یک معدن را به ترتیب فقط نام برید. - 42

سه مورد از روش هاي اکتشافات ژئوفیزیکی را در معادن نام برید. - 43

کنسانتره چیست؟ - 44

محصول نهایی در کانه آرایی اصطالحًا چه نام دارد؟ - 45

الف) کانه آرایی را تعریف کنید.  - 46
ب) نام دیگر آن را بنویسید.

انواع روش هاي استخراج مادة معدنی را نام ببرید. - 47

روش استخراج یک مادة معدنی برچه اساسی تعیین می شود؟ - 48

الف) ذخایر زیرسطحی به کمک کدام روش ها شناسایی می شوند؟ - 49
ب) این روش ها براساس کدام ویژگی هاي یک کانسنگ انتخاب می شوند؟ نام ببرید.

در عمق  متري زمین، شاهد چند درجه افزایش دما خواهیم بود؟ توضیح دهید. - 50300
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شرایط آغاز عملیات استخراج از یک مادة معدنی کدام است؟ - 51

نمونه اي از ذخایر پالسري در ایران را بنویسید. - 52

ذخایر پالسري چگونه تشکیل می شوند؟ توضیح دهید. - 53

چهار ذخیرة فلزي که منشأ گرمابی دارند را نام ببرید. - 54

الف) شیب زمین گرمایی را تعریف کنید.  - 55
ب) ارتباط آن را با کانسنگ هاي گرمابی بنویسید.

الف) شرایط تشکیل پگماتیت ها را بنویسید.  - 56
ب) این سنگ ها می توانند کانسار کدام عناصر یا کانی ها باشند؟

هریک از عناصر زیرجزء کدام دسته از کانسنگ ها به حساب می آید؟  - 57
«مولیبدن، لیتیم، مس، قلع، پالتین، نیکل، سرب»

کانسنگ ها براساس نحوة تشکیل به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. - 58

بهره برداري از یک کانسار چه زمانی آغاز می شود؟ - 59

کانسار را تعریف کنید. - 60

سه باطلۀ همراه کانۀ مس نام ببرید. - 61

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟  - 62
 آ. زیربناي اقتصادي تمام کشورها، براساس معادن آن ها است. 

ب. در کابل هاي برق، منگنز استفاده می شود. 
پ. اورانیوم یک فلز کمیاب در صنایع است. 

ت. آپاتیت از گروه سیلیکات ها است. 

 درست          نادرست  

 درست          نادرست  

 درست          نادرست  

 درست          نادرست  

□□

□□

□□

□□

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی سنگ هاي یک منطقه در جدول روبه رو ارائه شده است. درکدام عناصر بی هنجاري مثبت و در کدام عناصر، بی هنجاري - 63
منفی دیده می شود؟ 

درصد وزنی عنصر 

Si17

F e5

Ca5/9

Na1

Cu0/7

P b2

Zn3

K1

در مورد عوامل مؤثر بر مقرون به صرفه بودن یک معدن، اطالعاتی جمع آوري و به پرسش  زیر پاسخ دهید.  - 64
عالوه بر عوامل حجم و غلظت، چه عواملی در مقرون به صرفه شدن یک معدن دخالت دارند؟

از میان کلمه هاي داخل پرانتز، کلمۀ مناسب را انتخاب کنید.  - 65
آ. میزان اکسیژن محیط براي تشکیل تورب (کم - زیاد) باید باشد. 

ب. تورب ماده اي (فشرده - پوك) می باشد. 
پ. مقدار آب لیگنیت نسبت به تورب (کمتر - بیشتر) است. 

ت. در کشور (فرانسه - ایرلند) از تورب به عنوان ماده سوختی استفاده می شود.
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در مورد کانه هاي زیر، اطالعات جمع آوري و جدول زیر را کامل کنید.  - 66
ترکیب شیمیایی عنصر اقتصادي کانه 

هماتیت 
مگنتیت 

بوکسیت 
کالکوپیریت 

گالن 
آپاتیت 
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