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 اند؟ هاي رسوبي كدام كاني عمده در سنگ-1
 ژيپس–هاليت–) ميكا4 كوارتز–رس–) كلسيت3 ميكا–ارتوكالز–) دولوميت2 ارتوكالز–رس–) كوارتز1

؟شود نميهاي رسوبي بلورهاي سيليس يافت يك از سنگ در ساختار كدام-2
يت) كلس4 ) چرت3تي) فلن2 ) كلسدون1

مي-3 و كربنات توليد  شود؟ از تركيب اسيد كربنيك با كدام سنگ، يون كلسيم
 ) شيل4 ) كلسدون3 ) چرت2 ) كلسيت1

مي با افزايش كدام عامل سرعت رسوب-4  شود؟ گذاري كربنات كلسيم زياد
دي1 آب2 اكسيد كربن) آب3 ) فشار آب4 ) عمق  ) آشفتگي

ا-5  ها ايجاد شده است؟ ها در امتداد سطح گسل لغزه يا خرد شدن سنگ ثر زمينكدام سنگ از تجمع رسوبات در
 ) سيلت4 ) كوكينا3 ) برش2 ) كنگلومرا1

 هاي آهك آلي ............... است. تر سنگ منشأ بيش-6
ها ) مرجان4 ) شعاعيان3 هاي آهكي ) جلبك2 داران ) روزن1

ته-7 و  است؟ نشيني اسكلت شعاعيان كدام حاصل انحالل
ها ) ريف4 ) تيل3 ) اوپال2 ) گل سفيد1

و بافت آواري دارد.-8  سنگ ............... منشأ شيميايي
 ) دولوميت4 ) شيل3 ) گل سفيد2 ) تراورتن1

گل-9 مي در شناسايي شيل از  تواند به ما كمك كند. سنگ ...............
 ذراتي ) اندازه4 ) خاصيت تورق3 ) لمس با دست2 ) رنگ1

 ها است. تر از ساير گزينه ميزان كربن در ............... بيش-10
 ) زغال سنگ4 ) آنتراسيت3 ) ليگنيت2 ) تورب1

به-11 مي كدام سنگ»ج-ب-الف«جاي در شكل مقابل  شود؟ ها قرار بگيرند نمودار تشكيل

 شيل-سنگ ماسه-) سنگ آهك1

 سنگ ماسه-رس-) سيلت2

 سنگ آهك-سنگهماس-) شيل3

رس4  سيلت-شيل-)

و قطعات آراگونيت در دريا ............... هستند. منشأ سوزن-12  ها
 داران ) روزن4 ) شعاعيان3 هاي آهكي ) جلبك2ها ) دياتوم1

؟شود نمييك از مواد زير سيمان مناسبي براي عمل دياژنز محسوب كدام-13
 سيلويت)4 ) انيدريت3 ) اوپال2 ) كلسيت1

و خشك شدن در تشكيل كدام سنگ رسوبي تأثير داشته است؟-14  متراكم شدن
 ) برش4 ) كنگلومرا3 ) گلسنگ2 ) آركوز1

مي ميلي2/0اي به قطر ذره-15 و فرسايش فيزيكي سنگ گرانيت  باشد كدام است؟ متر كه منحصراً حاصل هوازدگي
رس1  ) سيلت4 ) كوارتز آرنيت3 ) آركوز2)

مي-16  شود؟ از واكنش كدام دو ماده يون كلسيم آزاد
 ) فلدسپات + اسيد كربنيك4 ) سيليس + كلسيت3 ) سيلويت + اسيد كربنيك2 ) كلسيت + منيزيم محلول1

مي-17  شود؟ كدام سنگ رسوبي در اعماق زياد در دريا درست
 ) دولوميت4 ) ژيپس3 ) گل سفيد2 ) تراورتن1

؟ندارنديك تأثيري ها در تشكيل كدامو دياتوم جانوراني چون شعاعيان-18
 ) دولوميت4 ) فلينت3 ) اوپال2 ) چرت آلي1

مي آثار ساختارهاي گياهي در كدام-19  شود؟ يك از موارد زير حفظ
 ) زغال سنگ4 ) آنتراسيت3 ) ليگنيت2 ) تورب1

و منابع آب زيرزميني در ميان ... بيش-20  اند. ها پر حفره ............ ذخيره شده است، زيرا اين سنگتر نفت خام جهان، گاز طبيعي
رس2 ) كنگلومرا1  سنگ ) ماسه4 ) شيل3)
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و هوازدگي كدام سنگ، خاك حاصل-21 مي از فرسايش  شود؟ خيزتري براي كشاورزي حاصل
 ) گابرو4 ) ريوليت3 ) كلسدون2 ) كلسيت1

و آلي دارد؟-22  كدام سنگ بافت آواري
 ) سيلت4 ) كوكينا3 گل سفيد)2 ) برش1

مي-23  يابد؟ با افزايش كدام دو عامل در محيط، سرعت رسوبگذاري كربنات كلسيم كاهش
 اكسيد كربندي-) آشفتگي4 دما-) عمق3 فشار-) عمق2 دما-) فشار1

و ............... است.ي شيل دهنده هاي تشكيل كاني-24  ها از ...............
رس1 رس3 فلدسپات-) كوارتز2كامي-)  سيلت-) كوارتز4 كوارتز-)

و شيل كدام است؟-25  تفاوت اصلي گلسنگ
 ) تركيب شيميايي4 ) اندازه ذره3 پذيري ) تورق2 ) لمس صاف1

 اند؟ چرا آركوزها مخصوص مناطق خشك-26
مي)1 مي) زيرا2 شود. زيرا فلدسپات ارتوز در مناطق مرطوب به كائولن تبديل  شود. ارتوز در مناطق مرطوب به كوارتز آرنيت تبديل

مي3 مي4 شود. ) زيرا كوارتز در شرايط مرطوب به كائولن تبديل  شوند. ) زيرا آركوزها بر اثر هوازدگي فيزيكي درست
مي با افزايش ............... سرعت افزايش رسوب-27  شود. گذاري كربنات كلسيم زياد

دي1 آب2 اكسيد كربن) آب3 ) فشار آب4 ) دماي  ) عمق
 است؟» سنگ رسوبي شيميايي غيرآلي«يك كدام-28

گل2 ) كوكينا1  ) تراورتن4 ) چرت3 سفيد)
 هاي حياتي در پيدايش كدام دو سنگ اثر دارد؟ فعاليت-29

گل2 سفيدگل-سنگ ) زغال1  چرت-) تراورتن4 تراورتن-) كلسيت3 دولوميت-سفيد)
؟نيستشدگي در دياژنز كدام سنگ مؤثر سيمان-30

 ) برش4 ) كنگلومرا3 ) آركوز2 ) شيل1
آب يك از سنگ كدام-31 مي هاي رسوبي به كمك  شوند؟ هاي زيرزميني دياژنز

 ) كنگلومرا4 ) دولوميت3 ) برش2 ) كوكينا1
و اوپال از نظر ............... با هم مشابه-32  اند. كوارتز

آب1  ) سيستم تبلور4 ) ميزان سختي3 داشتن سيليسيم)2 ) وجود
و برش چيست؟ تفاوت-33  بين كنگلومرا

 ) نوع كاني4 ) قطر ذرات3 ) شكل قطعات2 ) بافت1
 تر است؟ هاي رسوبي در روي زمين بيش يك از سنگ فراواني كدام-34

 ) كوكينا4 ) برش3 ) كلسيت2 ) زغال سنگ1
 فعاليت حياتي جانداران نقش دارد؟در تشكيل كدام دو سنگ رسوبي-35

 كلسيت- ) چرت4 دولوميت-) تراورتن3 تراورتن-) گل سفيد2 گل سفيد-) زغال سنگ1
 اند؟ي شيل كدام دهنده هاي اصلي تشكيل كاني-36

 ارتوز-) مسكوويت4 كوارتز-) ارتوز3 كائولن-) بيوتيت2 ميكا-) كوارتز1
بهسيمان پرتلند از اختالط .....-37 مي ......... با ..............  آيد. وجود

رس1  كربنات كلسيم-) كربنات سديم2 كربنات سديم-)
رس3  ميكا-) آهك4 كربنات كلسيم-)

و مانند شيل-38 و رس درست شده است  ها لمس صاف دارد؟ كدام سنگ رسوبي از ذرات نسبتاً مساوي سيلت
بر4 ) شيل3 ) گلسنگ2 ) سيلت سنگ1 ش)

بهي شيل رنگ تيره- 39  چه علت است؟ هاي سياه
دي1  ) اكسيژن فراوان در محيط2 اكسيد كربن اندك در محيط)

 ) وجود اكسيد آهن در تركيب4 دار ) تجزيه نشدن تركيبات كربن3
مي-40  شود؟ سيماني از جنس اكسيد آهن سبب قرمزي رنگ كدام سنگ

 ) آركوز4 ) ژيپس3 ) سنگ نمك2 ) شيل1
 تر است؟ كدام سنگ براي تيز كردن چاقو مناسب-41

 ) ديوريت4 ) فيليت3 ) چرت2 ) اسليت1
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 پاسخ است.3گزينه-1

مي سه كاني عمده كه در سنگ و كلسيت است. هاي رسوبي يافت  شود شامل كوارتز، رس

 منشأ كوارتز

 شعاعيان آلي

ها دياتوم

 گرانيت معدني

 ريوليت

 هوازدگي شيميايي ارتوكالز← منشأ رس

 پاسخ است.4گزينه-2

و چرت سنگ آن هاي رسوبي هستند كه دانه كلسدون، فلينت مي هاي ريز سيليس در  شود. ها ديده

 پاسخ است.1گزينه-3

2 2 2 3CO H O H CO+ →

2
3 2 3 32CaCO H CO Ca HCO+ −+ +�

 كلسيت نامحلول

 پاسخ است.4گزينه-4

ع آب گذاري كربنات كلسيم مـي آب شود باعث افزايش رسوب2COكه باعث كاهش امليهر و فشـار در 2COشـود. بـا افـزايش عمـق

كمي سرعت رسوب تري در آب خواهد ماند كه در نتيجه بيش مي گذاري كربنات كلسيم هان فتوسنتزكننده شود. اما آشفتگي آب، گرما، گيا تر

مي باعث افزايش رسوب  شود. گذاري كربنات كلسيم

 پاسخ است.2گزينه-5

و جورشدگي در اين سنگ ضعيف است. برش سنگ رسوبي است كه دانه  درشت است اما گردشدگي

مي برش از تجمع رسوبات در اثر زمين  شود. لغزه ايجاد

 پاسخ است.2گزينه-6

 هاي آهكي است. آهك آلي از جلبكهاي تر سنگ منشأ بيش

و مرجان توجه كنيد: روزن مي داران به كنند اما منشأ بيش ها توليد رسوبات آهكي  روند. شمار نمي تر آهك آلي

 پاسخ است.2گزينه-7

و دياتوم به حاصل انحالل اسكلت موجوداتي نظير شعاعيان  نام اوپال است. ها، كاني غيرمتبلوري

خ است.پاس2گزينه-8

كم هاي آهكي بيش توجه كنيد سنگ آب تر در جاهاي و مي عمق داران در محـيطي روزن شوند، اما گل سفيد از تجمع پوسته هاي گرم تشكيل

و عميق دريا تشكيل مي و بافت آن آواري است. سرد  شود، زيرا منشأ اين سنگ شيميايي

 پاسخ است.3گزينه-9

گل هاي رسوبي آواري دانه رد، هر دو جزء سنگشيل مانند گلسنگ لمس صاف دا اي يافـت صـورت تـوده پذير نيسـت، بـه سنگ تورق ريزاند.

 پذير است. شود اما شيل تورق مي

 پاسخ است.3گزينه-10

و در مراحل تشكيل زغال سنگ ابتدا تورب تشكيل مي ف2COشود. آب از شار ميزان كربن زياد مـي در تورب زياد است، با افزايش و شـود

مي تورب ليگنيت به به وجود و از زغال سنگ آنتراسيت مي آيد، سپس از ليگنيت زغال سنگ آيد. بنابراين ميـزان كـربن در آنتراسـيت وجود

و   تر است. كم2COزياد است، اما ميزان آب

 پاسخ است.3گزينه-11

آن هـا از همـه فـراوان هـاي رسـوبي شـيل هاي رسوبي هستند. در بين سنگ ها در روي پوسته، سنگ ترين سنگ فراوان هـا ترانـد. بعـد از

و در نهايت سنگ آهك رتبه ها رتبه سنگ ماسه ي سوم دارد.ي دوم دارند

 پاسخ است.2گزينه-12

در تر سنگ هاي آهكي دريا منشأ بيش جلبك و قطعات صدف، منشـأ آلـي در دريـا دارنـد. دريا هستند. سوزنهاي آهك آلي هاي آراگونيت

و قطعات آراگونيت از جلبك سوزن مي ها و در تشكيل سنگ هاي آهكي نشأت  هاي رسوبي چون كوكينا دخالت دارند. گيرند

7تشريحي فصلهايپاسخ
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 پاسخ است.4گزينه-13

و ذرات سنگ در عمل دياژنز يا سنگ آن ماده را نوعي شدگي بايد بين قطعات و وي شيميايي پر كند هـا را بـه هـم بچسـباند. كلسـيت، كـوارتز

و اوپـال تر سنگ دولوميت، سيمان بيش (هماتيت، ليمونيـت، مانيتيـت) 2هاي رسوبي هستند، اما اكسيدهاي آهن 2(SiO ,nH O)و انيـدريت

4(CaSO با توانند سيمان سنگ مي( ميهاي رسوبي و سيلويت كه در آب حل  هاي رسوبي باشند. توانند سيمان سنگ شوند نمي شند، اما هاليت

 پاسخ است.2گزينه-14

 كنگلومرا

رس درشت دانه

و منشأ آلي دارد) شدگي سيمان (بافت آواري  كوكينا
 سنگ ماسه←دانه متوسط

 رس

 شيل هاي رسوبي دياژنز سنگ

 سيلت ريز دانه←متراكم شدن

 گلسنگ

 كلسيت

 تراورتن هاي آهكي سنگ

 گل سفيد

 دولوميت

 پاسخ است.3گزينه-15

مي ها است. از روي اندازه سنگي مورد نظر جزء ماسه ذره بهي ذره متوجه سنگي باشيم كـه بـر اثـر هـوازدگي دنبال يك ماسه شويم كه بايد

شود. كوارتز آرنيت عالوه بر هوازدگي فيزيكي، هوازدگي شيميايي هم در آن تأثير داشته است. آركوز خاص مناطق خشك فيزيكي درست مي

و از هوازدگي فيزيكي گرانيت محتوي فلدسپات مي است دار بر اثر هوازدگي شيميايي در برابـر رطوبـتتسنگ فلدسپا شود. ماسه دار حاصل

مي به  شود. بنابراين آركوز خاص مناطق خشك است. سرعت به رس تبديل

 پاسخ است.1گزينه-16
2 2

3 3 22Mg CaCO CaMg(CO ) Ca+ ++ → +
+ منيزيم محلول  كلسيم محلول دولوميت كلسيت

 پاسخ است.2گزينه-17

آبي روزن گل سفيد از تجمع پوسته و در مي داران در اعماق زياد دريا و جزء سنگ هاي سرد درست هاي رسوبي شيميايي آلي محسوب شوند

مي شوند. تراورتن در دهانه مي  شود.ي چشمه درست

 پاسخ است.4گزينه-18

و دياتوم مي شعاعيان هـاي اند. نام ايـن سـنگ هاي رسوبي حاوي سيليس كافي است بدانيد كدام سنگكنند فقط ها رسوبات سيليسي توليد

 خاطر بسپاريد: رسوبي حاوي سيليس را به
 ) چرت3 ) فلينت2 ) كلسدون1

2nH(كاني اوپال نيز O2وSiO(مي و شعاعيان باشد.ومتواند منشأ آن ديات سيليس آبدار غيرمتبلور است كه  ها

 پاسخ است.1گزينه-19

دي در مراحل تشكيل زغال سنگ ابتدا تورب تشكيل مي و اكسيد كربن زياد است، اما كربن آن كم است. در تورب ساختار شود. در تورب آب

 شود. گياه حفظ مي

 پاسخ است.4گزينه-20
و آب در ماسه بيش و منابع گاز مي سنگ تر نفت خام جهان مي ها چون پر حفره سنگ شوند. ماسه ها ذخيره توانند مقادير زيادي از اين مـواد اند

 را در خود جاي دهند.

 پاسخ است.3گزينه-21

CaCO)3كلسيت و اگر هوازده شود عناصر تشكيل( مي دهنده كربنات كلسيم است  شوند. اش به خاك وارد

ي در گزينه و پالژيوكالز سديمها ريوليت و بيوتيت، آمفيبول  دار است.ك سنگ اسيدي است كه حاوي كاني سيليكاتي روشن

مي اگر هوازده شود عناصر زيادي را نسبت به ساير سنگ  كند. ها به خاك وارد
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 پاسخ است.3گزينه-22
در مي امتداد سطح گسل بِرش: سنگ رسوبي با بافت آواري است، يعني حاصل تخريب يك سنگ ديگر است كه  شود. ها ديده

بهي روزن گل سفيد: سنگ رسوبي شيميايي آلي است، يعني از تجمع پوسته مي كمك واكنش داران  شود. هاي شيميايي در درياهاي عميق درست
 شود. كوكينا: سنگ رسوبي آواري با منشأ آلي است كه در دريا درست مي

ا سيلت: يك سنگ رسوبي آواري دانه  ست كه تركيب شيميايي معادل رس دارد.ريز
 پاسخ است.2گزينه-23

مي در محيط شود باعث افزايش سرعت رسوب2COكه باعث كاهش هر عاملي  شود. گذاري در محيط

و فشار،  كند.ب نميماند، بنابراين كربنات كلسيم رسو در محيط مي2COبا افزايش عمق

 صورت رسوب دشمن هم هستند؟و كربنات كلسيم به2COسؤال: چرا ��

مي در محيط با آب تركيب مي2CO: جواب و اسيد كربنيك توليد د.آور صورت يون محلول درمي را به3CaCOكند، اسيد كربنيك رسوب شود

و آشفتگي آب باعث كاهش  شود. مي2COدر گياهان فتوسنتزكننده، كاهش عمق، افزايش دما

 پاسخ است.1گزينه-24
و جزء فراوان هاي رسوبي دانه ها سنگ شيل و ميكا ساخته شده هاي رسوبي ترين سنگ ريزند و از رس  اند. اند

 پاسخ است.2گزينه-25
گل تفاوت و شيل در تورق اصلي گل پذيري است. شيل تورق سنگ  اي است. سنگ توده پذير است ولي

 پاسخ است.1گزينه-26
مي آركوز بر اثر هوازدگي فيزيكي ارتوز حاصل مي  شود. شود. ارتوز در محيط مرطوب به كائولن تبديل

 پاسخ است.3گزينه-27
مي سرعت رسوب2COبا افزايش در آب شود، باعـث افـزايش2COيابد. هر عاملي كه باعث كاهش گذاري كربنات كلسيم در آب كاهش

مي رسوب  شود. گذاري كربنات كلسيم در آب
 پاسخ است.4گزينه-28

 كوكينا-برش-دانه درشت: كنگلومرا
آر-دانه متوسط: آركوز آواري  نيتكوارتز

 سنگگل-سيلت-شيل-دانه ريز: رس

2SiOفلينت-كلسدون-: چرت 

 آلي
گل شيميايي هاي رسوبي سنگ (روزن آهك:  داران) سفيد

2SiOفلينت-كلسدون-: چرت 

 آهك: تراورتن غيرآلي
گچ-تبخيري: سنگ نمك  سنگ

 سنگ آلي: زغال
 پاسخ است.1گزينه-29

مي زغال گل سنگ از بقاياي گياهي حاصل و مي سفيد از تجمع روزن شود  شود. داران در دريا حاصل
 پاسخ است.1گزينه-30

و شيل ذرات دانه ريز چون رس، سيلت، گل مي سنگ و خشك شدن دياژنز  شوند. ها بر اثر متراكم شدن
اس2گزينه-31 ت.پاسخ

آب برش در امتداد سطح گسل مي ها در زير زمين به كمك  شود. هاي زيرزميني تشكيل
 پاسخ است.2گزينه-32

و اوپال در داشتن سيليس مشترك  اند. اوپال سيليس آبدار غيرمتبلور است. كوارتز
 پاسخ است.2گزينه-33

و برش در شكل قطعات است. ذرات كنگلومر ا گردشدگي خوبي دارند، اما ذرات برش گردشدگي مناسبي ندارند.تفاوت اصلي كنگلومرا
 پاسخ است.2گزينه-34

(ي زمين شيل هاي رسوبي در پوسته ترين سنگ فراوان و بعد از آن ماسه45ها ( سنگ %) هستند (32ها و بعد از آن سنگ آهك %) است.%22)
گز در گزينه و شيل وجود ندارد. سنگ ها ماسه تر است، زيرا در گزينه ها فراوان ينهها كلسيت نوعي سنگ آهك است كه نسبت به ساير
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 پاسخ است.1گزينه-35
و گل سفيد روزن  داران دخالت دارند. در تشكيل زغال سنگ بقاياي گياهي

 پاسخ است.2گزينه-36
و ميكا كاني شاي شيل دهنده هاي تشكيل رس و ميكا و مسكوويت است.ها هستند. كائولن نوعي رس است  مل بيوتيت

 پاسخ است.3گزينه-37
(آهك) درست مي  شود. سيمان پرتلند از اختالط رس با كربنات كلسيم

 پاسخ است.2گزينه-38
و مانند شيل گلسنگ يك سنگ رسوبي آواري دانه و رس درست شده ن ها لمس صاف دارد اما تورق ريز است كه از ذرات نسبتاً مساوي سيلت  يست.پذير

 پاسخ است.3گزينه-39
بهي شيل رنگ تيره  دار است. خاطر تجزيه نشدن تركيبات كربن ها

 پاسخ است.4گزينه-40
و بر اثر سيمان توجه كنيد كه شيل دانه از سنگ فلدسپات شود. آركوز ماسه شدگي دياژنز نمي ريز است دار است كه به خـاطر وجـود سـيماني

 شود.ميجنس اكسيد آهن قرمزرنگ 
 پاسخ است.2گزينه-41

و دانه  هاي ريز كوارتز براي تيز كردن چاقو مناسب است. سنگ چرت حاوي ذرات بسيار ريز كوارتز است


