
 

 به نام خدا

 نام دبیر:نام و نام خانوادگی:

 امتحان: زمین شناسی شماره صندلی:

 که انسان ساخته است.آلیاژی است ____ (1

 درصد هواکره نیتروژن است____ (2

 .که کمتر از یک استو آنهایی  ______ر از یک است عناصری که درصد آنها  بیشت (3

 .شوند نامیده می ______

 کره زمین است.کل ترین عنصر در شبی____ (4

 شوند. نمیذرات آهن وجود دارد که فلز محسوب  _____در  (5

 .می آیدسنگ به وجود ____از اجتماع (6

 است._____بی هنجاری)آنومالی(:در زمین شناسی به معنای باالتر  یا پایین تر بودن از یک (7

 کانی محسوب نمی شوند. _____و_____و_____ (8

و برخی فلزات دیگر منشا گرمابی ____،مولبیدن،____،____،____بسیاری از ذخایر  (9

 دارند.

 است ______عامل تشکیل کانسنگ های گرمابی  (11

 است _____و____استخراج کانسنگ ها روش های (11

 شود.ته تعیین میدر پوس______و چگونگی قرارگیری  ____براساس روش استخراج معدن  (12

 _____است. بنابراین  درصد___کمتر از  _____یعیار عنصر مس در این کانسنگ ها (13

 درصد کانسنگ استخراج شده، باطله است که باید از آن جدا شود.

 آنهاست که معموال کمیابند. _____،_____،_______ها، مهم ترین خواص گوهر (14

خراش بر می دارند و با آب حل می شوند پس کانی  _____و  _____چون کانی های  (15

 قیمتی نیست.

 می باشند. و سایر مواد ارزشمند ____،پالتین و ___،___پالسرها دارای ذخایری از  (16

 .،زمرد است_____،_____،الماس،____گوهرها شامل زبرجد،گارنت، (17



 

 نیز کاربرد دارد.ساینده ها افزون بر استفاده گوهری در _____کانی  (18

 کرندوم است. ____ی منام عل (19

 .نامند می____معروف ترین و گران ترین سیلیکات بریلیم که به رنگ سبز یافت می شود را  (21
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