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ست. (1  قدمت استفاده از گوهرها و سنگهای قیمتی به اندازه تاریخ..............ا

 آسان(-1)توانایی
 پیدایش بشر -الف

 پارینه سنگی  -ب 
سال قبل 1111  -ج 

سال قبل 0111  -د 

سسته اسرتفاده  (2 برای سرالت ا تراک اردان سرنا  ناا از  بشر بررای کررار ویوا

 آسان(-1)تواناییارد؟

 آهک -الف

ابسیدین  -ب 

 عقیق  -ج 
 آمتیست  -د 

 متوسط(-1)تواناییادامیک جزء سنگهای قیمتی است؟ (3

 در اوهی-عقیق  -الف

 جاسپر-یشم  -ب 

الماس-در اوهی   -ج 

 الماس-یاقوا   -د 

 آسان(-1)تواناییادامیک جزء ویژگیهای سنگهای قیمتی است؟ (4

 غیر کفاف-با دوان–امیاب  -الف

 به وفور یافت میشود–غیر کفاف   -ب 

با دوان و امیاب-با سختی باال–زیبا   -ج 

 غیر کفاف–زیبا -دارای سختی ام  -د 

 متوسط(-1)تواناییادامیک از ویژگیهای سنگهای نیمه قیمتی میباکد؟ (5

 غیر کفاف–فراوانی زیاد -دارای سختی ام -الف

 غیر کفاف-امیاب-دارای سختی باال  -ب 
 زیبا-بادوان-امیاب-دارای سختی باال  -ج 
 با سختی باال و کفاف-بادوان–امیاب   -د 

یسند و سطح زیرین بزرگ کرنالته -سطح اوچک-برک.........بوسیسه تاج باالی الماس (6

سخت(-1)توانایی میشود.

 تراک زمردی -الف

mine cut oldتراک   -ب 

 تراک صفته ای  -ج 
 تراک پسه دار  -د 

 سخت(-1)توانایی بیشتر به .............. کبیه است. برلیان گرد کده تراک(7

 دایره -الف

 بیضی  -ب 
 مربع  -ج 
مستطیل  -د 

8) Old miner-peruzzi cut-brilliant triple cut  سخت(-1)تواناییاسامی دیگر ادامیک میباکد؟ 

 mine cut old -الف

Round brilliant  -ب 
 تراک ساده  -ج 

 تراک مراب  -د 

یک  (9 های آنت از فرمهای تراک قدیمی ترامل یافته است اه امروزه به عنوان تراک 

یرد. تر مرورد اسرتفاده قررار میگ  -1)توانرایی یا قدیمی کنالته میشوند و ام

متوسط(

 زمردی -الف
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 برلیان  -ب 

گل سرلی   -ج 

 ساده  -د 

 متوسط(-1)توانایی فرمهای.............میباکد.تراک پسه وار کامل  (11

 صفخه ای-ورقه ای -متدب -الف

 بیضی–قسب -گالبی کرل  -ب 

 ذوزنقه-باگت-زمردی  -ج 
 مارایز-قسب-ذوزنقه  -د 

قط  (11 کد.اما ف سیاه  با تا  .................میتواند به رنا سبزمایل به زرد 

 سخت(-1گوهری دارد. )تواناییگونه کفاف سبز آن یعنی دمانتوئید اهمیت 

 گروسوالر -الف

آندرادیت  -ب 

 پیروپ  -ج 
آلماندین  -د 

 سخت(-1این نوع گارنت بیشترین ارزک را در بین گوهرها دارد.)توانایی (12

 آندرادیت -الف

 پیروپ  -ب 
 گروسوالر  -ج 
اوواروویت  -د 

رنا زرد ،زرد مایل به قهروه ..............گوهری امیاب است و بسورهای آن به  (13

شود. تراک داده می  ای و قهوهای مابل به نارنجی به صورا گوهرهای بسیار زیبا 

 متوسط(-1)توانایی

 گروسوالر -الف

 اسپسارتین  -ب 
گارنت ارون دار  -ج 

 آلماندین  -د 

سیر درلشران  (14 ...................یا گارنت ارون دار به صورا بسورهای ریز سبز

 متوسط(-1)توانایی یافت میشود.

 اوواروویت -الف

 پیروپ  -ب 
اسپسارتین  -ج 

 آلماندین  -د 

چین  (15 گوهر کرقی است اه قرنهای زیادی است از کنهای گوهر دار سریالنرا و هنردو 

 متوسط(-1)توانایی بدست میاید.

 زبرجد -الف

 زیران  -ب 
اولیوین  -ج 

 گارنت  -د 

 متوسط(-1)توانایی میتواند دامنه اامل رنگین امان را تولید اند.ادان اانی  (16

 ویسمیت -الف

ژادئیت  -ب 

اوارتز  -ج 

 اپال  -د 

..................یک مشخصه نوری است اه عست آن بازتاب نور بر اساس سرالتار  (17

 متوسط(-1دالسی گوهر میباکد. )توانایی

 ستاره نمایی -الف

فسوئور سانی  -ب 

 رنا تدالسی  -ج 
 درلشش موجی  -د 
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