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نام و نام خانوادگی

در فرآیندهای زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت کدام مورد، سبب افزایش درصد کربن در زغال های مرغوب می شود؟1

فشرده شدن مواد آلی در سنگ (2 گرمای زیاد در زمان طوالنی (1

افزوده شدن کربن خالص جدید به مواد آلی (4 خروج تدریجی آب و مواد فرار (3

زغال سنگ و نفت به  ترتیب در چه محیطی تشکیل می شود و مهم ترین منشأ مواد آلی نفتی چیست؟2

خشکی - محیط مردابی - تورب (2 محیط مردابی - دریایی کم عمق - پالنکتون (1

خشکی - خشکی - تورب (4 خشکی - دریایی پرعمق - پالنکتون (3

در کدام گزینه "نام عنصر یا معدن و محل استخراج آن" با عبارت داده شده انطباق دارد؟3

"جواهری است که رنگ بنفش زیبایی دارد و از انواع کوارتز به شمار می آید."

کرندوم، شهرستان تبریز (2 زبرجد، شهرستان جیرفت (1

آمتیست، شهرستان شاهرود (4 تور کوایز، شهرستان نیشابور (3

با توجه به مراحل تشکیل آنتراسیت، چرا به تدریج ضخامت تورب، کاهش می یابد؟4

خروج آب و مواد فرار از بازمانده های گیاهی (2 فشار رسوبات و وزن سنگ های باالیی (1

افزایش درصد کربن، نسبت به سایر عناصر (4 سرعت تجزیۀ مواد گیاهی، در روی زمین (3

کدام عبارت را می توان برای کانی های سیلیکاتی به  کار برد؟5

فراوان ترین آن ها، پالژیوکالزها هستند. (1

تنها ترکیباتی که در خود عنصر سیلیسیم دارند. (2

فقط در سنگ های آذرین بیرونی و درونی مشاهده می شوند. (3

حدود 96 درصد مواد تشکیل دهندۀ زمین را تشکیل می دهند. (4

در کدام سنگ به ترتیب احتمال تشکیل "سرب و اورانیوم" وجود دارد؟6

شیل و آهک (2 گچ و شیل (1

گچ و ماسه سنگ (4 آهک و ماسه سنگ (3
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کدام یک از سنگ های زیر نقش پوش سنگ و نقش سنگ مخزن را ایفا می کنند؟7

ماسه سنگ (پوش سنگ) - شیل (سنگ مخزن) (1

سنگ گچ (پوش سنگ) - سنگ آهک حفره دار (سنگ مخزن) (2

شیل (پوش سنگ) - سنگ گچ (سنگ مخزن) (3

ماسه سنگ (سنگ مخزن) - سنگ گچ (سنگ مخزن) (4

کدام گزینه، دلیل قابل قبولی در توجیه فرآیند ترسیم، شده است؟8

اختالف چگالی (1

مهاجرت ثانويۀ نفت (2

برخورد با پوش سنگ (3

نفوذپذیری الیه های رسوبی (4

چرا زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی عناصر، به دنبال یافتن مناطقی با "بی هنجاری مثبت آن عنصر" هستند؟9

استخراج عناصر با هزینۀ کمتر (2 کنترل آلودگی های زیست محیطی (1

شناسایی کانی های ارزشمند اقتصادی (4 اندازه گیری غلظت میانگین عناصر (3

کدام عبارت، با فرآیند تشکیل "ذخایر نفتی ایران" مغایرت دارد؟10

عمدتًا در الیه های سنگ آهک، قرار گرفته اند. (1

به صورت مایع و نیمه جامد، در زمین وجود دارند. (2

با راه یافتن به سطح زمین، ذخایر قیر طبیعی را به وجود آورده اند. (3

از ذخیرۀ مواد آلی تجزیه شده و آب شور دریا، در سنگ مادر به وجود آمده اند. (4

کدام گزینه با "شرایط بهره برداری کانسنگ" مغایرت دارد؟11

تعیین عیار و کیفیت ماده معدنی (1

وجود عناصر با حجم و غلظت کافی در مادۀ معدنی (2

تعیین موقعیت تقریبی یک تودۀ معدنی در زیرزمین (3

افزایش غلظت عناصر نسبت به غلظت کالرک در یک منطقه (4

کدام کانه ممکن است، نیاز به کانه آرایی نداشته باشد؟12

مس (2 گالن (1

کریزوبریل (4 آلومینیم (3
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باتوجه به تعریف گوهر، کدام یک از گروه های زیر گوهر محسوب نمی شود؟13

اپال - عقیق - فیروزه - زبرجد (2 تالک - اپال - زبرجد - مرمر (1

الماس - فیروزه - گارنت - یاقوت (4 تالک - اسلیت - مرمر - صدف (3

در کدام گزینه شباهت "کانی کریزوبریل و تورکوایز" به درستی بیان شده است؟14

الف) درخشنده بودن 

ب) سختی زیاد 

ج) رنگ 

د) کمیاب بودن

الف و ج (2 الف و ب (1

د و ج (4 ب و د (3

کدام گزینه. دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟15

"متخصصین زمین شناسی مهندسی، می توانند نقش مهمی در هدایت پروژه های عمرانی کشورمان داشته باشند."

بررسی مقاومت مواد سطحی زمین (1

مطالعۀ پراکندگی عناصر در پوسته زمین (2

مطالعۀ مغناطیس زمین و مقاومت الکتریکی سنگ ها (3

بررسی فرآیندهای فرسایشی و تبدیل رسوبات به انواع سنگ (4

کدام کانی با ویژگی های ارائه شده مطابقت بیشتری دارد؟16

از کانی های سیلیکاتی است که فراوان ترین رنگ آن، قرمز تیره است.

اُپال (2 عقیق (1

گارنت (4 یاقوت (3

یاقوت، زمرد، گارنت، زبرجد، فیروزه جزء کدام گروه از کانی ها محسوب می شود؟17

سیلیکات - سیلیکات - اکسید - اکسید - فسفات (1

سیلیکات - اکسید - سیلیکات - فسفات - اکسید (2

اکسید - سیلیکات - سیلیکات - سیلیکات - فسفات (3

همه جزء گروه سیلیکات ها محسوب می شوند. (4

عامل اصلی در تشکیل ذخایر پالسری طال، کدام است؟18

تبلور (2 گرما (1

مواد فرار (4 چگالی (3
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در کدام گزینه، نام عنصر یا مادۀ معدنی و محل استخراج آن، بر اساس مؤلفه های ذکرشده، به درستی بیان شده است؟19

"با سردشدن و تبلور ماگما، این عنصر که چگالی نسبتا باالیی دارد، در بخش زیرین ماگما، ته نشین می شود."

مس ← شهرستان تفت در استان يزد (2 سرب ← شهرستان مالیر در استان همدان (1

طال ← شهرستان قروه در استان کردستان (4 کروم ← شهرستان جیرفت در استان کرمان (3

کدام شرایط، برای تشکیل ورقه های بسیار بزرگ مسکوویت الزم است؟20

مذاب حاوی آب و مواد فرار در حد فاصل دو الیۀ رسوبی تزریق شده باشد. (1

مذاب تشکیل شده را، مقدار متنابهی سیلیکات آلومینیم و پتاسیم همراهی کند. (2

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

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

کانی های باطله، کانۀ کالکوپیریت را نام ببرید.21

کانی رس - فلدسپار - میکا - پیریت (2 کوارتز - فلدسپار - کانی رس - هماتیت (1

کانی رس - فلدسپار - هماتیت - مسکوویت (4 کوارتز - فلدسپار - پیریت - مگنتیت (3

در کدام گزینه به ترتیب، مهم ترین کانۀ فلزی های کمیاب "مس و سرب" معرفی شده است؟22

کوارتز و پیریت (2 میکا و هماتیت (1

کالکوپیریت و گالن (4 فلدسپار و مگنتیت (3


