
- .................. مثالی از یادگیري به روش .................. محسوب نمی شود. 1

عدم تمایل پرنده حشره خوار به خوردن پروانه مونارك - شرطی شدن فعال

باال کشیدن نخ براي خوردن براي خوردن تکه گوشت متصل به آن توسط کالغ - آزمون و خطا

تعقیب غاز مادر توسط جوجه غاز ها - نقش پذیري

عدم انقباض بازو ها در شقایق دریایی در پاسخ به حرکت مداوم آب - خوگیري

کدام گزینه نادرست است؟ - 2

جانوران ماده در انتخاب جفت به ویژگی هاي ظاهري نر ها توجه می کنند.

ویژگی هاي ظاهري جانور نر نشانه اي از داشتن ژن هاي مربوط به صفات سازگار کننده هستند.

صفات ثانویۀ جنسی نر مانند شاخ گوزن نر هنگام جفت یابی و رقابت با نر هاي دیگر به کار می روند.

جانوران ماده نسبت به جانوران نر، همواره زمان و انرژي بیشتري صرف زادآوري و پرورش زاده ها می کنند.

براي بروز رفتار مراقبت از فرزندان در موش مادر، کدام مورد قبل از سایرین اتفاق می افتد؟ - 3

بیان شدن سایر ژن هاي مؤثر در رفتار مراقبتی رونویسی از ژن B در مغز موش

وارسی دقیق نوزادان توسط مادر هدایت پیام حسی به سمت مغز

طاووس .................. - 4

ماده نظام جفت گیري چند همسري دارد. نر در نگهداري زاده ها هیچ نقشی ندارد.

ماده رقابت با طاووس هاي دیگر را به کمک دم خود انجام نمی دهد. نر جلب صفات ثانویه جنسی طاووس ماده می شود.

چند مورد از موارد زیر، دربارة رفتار نقش پذیري به نادرستی بیان شده است؟  - 5
- همانند رفتار حل مسأله، پاسخ نسبت به محرك در موقعیتی تکراري، دچار تغییر نسبتًا پایداري می شود. 

- همانند رفتار شرطی شدن فعال، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز می یابد. 
- بر خالف رفتار شرطی شدن کالسیک، بدون وجود محرك خاصی بروز می کند. 

- بر خالف هر رفتار غریزي، تحت تأثیر محیط نیز بروز می کند.

کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ - 6

در گونه اي از جیرجیرك ها که انتخاب جفت توسط جنس نر صورت می گیرد، لقاح داخلی در بدن جنس نر اتفاق می افتد.

رفتار زاد آوري در طاووس نر، به صورت جلب توجه جفت و در طاووس ماده به صورت انتخاب جفت است.

رقابت بر سر انتخاب شدن توسط جفت، در نظام هاي چند همسري مورد انتظار است.

در نظام تک همسري جانور نر و ماده به یک اندازه در انتخاب جفت سهم دارند.

کدام گزینه دربارة رفتار گروهی در اجتماع مورچه هاي برگ بُر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 7
«مورچۀ بزرگتر .................. مورچۀ کوچکتر، ..................»

همانند - مجموعۀ پیوسته اي از رفتار هایی را انجام می دهد که منافع افراد گونه را تضمین می کند. 

همانند - می تواند بدون همکاري با یکدیگر، رفتار مشارکتی خود را تکمیل کند. 

برخالف - به هنگام حمل برگ توسط مورچۀ کوچکتر از آن محافظت می کند.

برخالف - از مسیري متفاوت رفت و آمد خود را انجام می دهد.

تنظیم: مهندس صادق طاهري

مبحث: زیست دوازدهم - فصل 8

صادق طاهريشماره تماس: 09174457144
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- کدام گزینه در ارتباط با تصویر مقابل به درستی بیان شده است؟ 8

پرنده بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند. 

در این حالت پس از مدتی پاسخ پرنده نسبت به محرك تکراري، کاهش می یابد.

فرایند تهوع در پی خوردن پروانۀ مونارك نوعی رخداد غریزي محسوب می شود.

در این رفتار جانور سعی می کند میان یک محرك معنی دار و بی معنی ارتباط برقرار کند. 

کدام گزینه درست است؟ - 9

بعضی جانوران، براي جفت یابی از عالئم ارتباطی استفاده می کنند.

زنبور ها براي برقراري ارتباط با یکدیگر فقط از فرومون استفاده می کنند. 

براي تغییر رفتار یک جانور، ابتدا باید عالئم ویژه اي از سایر افراد گونه به آن منتقل شود. 

جانوري که با تولید صدا ارتباط برقرار می کند، ممکن است اسکلت درونی یا بیرونی داشته باشد. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 10

«در نوعی موش ماده که در آن ژن  .................. است، امکان مشاهدة .................. وجود ندارد.»

فعال - دور شدن نوزادان از والد  فعال - فعال شدن ژن هاي دیگر تحت اثر ژن  

غیرفعال - کشیدن فرزندان به سمت مادر  غیرفعال - رفتار وارسی نوزادان توسط والد ماده 

عدم شکار پروانه هاي مونارك توسط زاغ کبود نمونه  اي از کدام رفتار یادگیري است؟ - 11

حل مسأله شرطی شدن کالسیک شرطی شدن فعال خوگیري

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه هاي جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، - 12
دربارة این رفتار صحیح است؟

همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش آموخته می شود.

همانند رفتار حل مسئله، حاصل بر هم کنش ژن ها و اثر هاي محیطی است. 

بر خالف رفتار نقش پذیري، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزي می گردد.

بر خالف رفتار شرطی شدن کالسیک، انجام آن نیازمند یک محرك شرطی یا محرك طبیعی است. 

کدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگر خواهی نادرست است؟ - 13

ممکن است مربوط به افرادي باشد که نازا هستند.  فقط به نفع سایر افراد گروه است. 

به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.  می تواند در بین افرادي رخ دهد که خویشاوند هستند. 

در نوعی از یادگیري میزان بروز یک رفتار در پاسخ به نوعی محرك کاهش پیدا می کند و یا پاسخی به محرك داده نمی شود. دربارة این نوع از - 14
یادگیري، چند مورد قطعًا صحیح است؟ 

الف) این محرك تکراري سود یا زیانی براي جانور ندارد. 
ب) باعث ایجاد سازگاري با تغییرات محیط به عنوان یکی از ویژگی هاي حیات می شود. 
ج) قطعًا در بروز آن برهم کنش بین محتواي وراثتی جانور و عوامل محیطی نقش دارد. 

د) با چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیت هاي حیاتی حفظ کند.

چند مورد در رابطه با مشاهدات پاولف به درستی بیان نشده است؟  - 15
الف) بازتاب طبیعی در این آزمایش به گروهی از ژن هاي سگ مربوط است. 

ب) بدون شنیدن صداي زنگ، ممکن است پاسخ شرطی دیده شود. 
ج) همانند سایر یادگیري ها، با استفاده از تجربۀ گذشته انجام می شود. 

د) محرك شرطی به تنهایی می تواند سبب تکرار بروز پاسخ تصادفی شود.
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نوعی رفتار که براي حفظ گونه هاي جانواران در خطر انقراض استفاده می شود، همانند رفتار .................. - 16

مراقبت از فرزندان در موش هاي ماده، در دورة مشخصی از زندگی جانور انجام می شود.

حل مسئله در شامپانزه ها، فرد با استفاده از آزمون و خطا تجربیات جدیدي به دست می آورد.

جوجۀ کاکایی براي دریافت غذا، رفتاري غیرغریزي بوده که با کسب تجربه توسط جانور تغییر می کند.

عادي شدن، باعث می شود که جانور با نادیده گرفتن محرك هاي بی اهمیت، انرژي خود را حفظ کند. 

رفتار مشاهده شده در  .................. همانند رفتار .................. - 17

خارج کردن پوسته هاي تخم کاکایی - انتخاب جیرجیرك ماده با جثه بزرگ تر، تنها با هدف افزایش بقاي زاده ها صورت می گیرد.

آزمایش جعبه اسکینر - کالغ در دستیابی به گوشت، جانور میان تجربه هاي گذشته خودش و موقعیتی که در آن قرار می گیرد بدون بازخورد از رفتار ارتباط برقرار می کند.

دنبال کردن جسم متحرك توسط جوجه غاز ها بالفاصله پس از بیرون آمدن از تخم - النه سازي در پرندگان، غریزي بوده و داراي اساس مشترك در همۀ افراد اجرا کنندة رفتار
در گونه است.

شامپانزه براي به دست آوردن موز ها - درخواست غذا در جوجۀ کاکایی، براي کسب غذا بوده و جانور آگاهانه براي آن برنامه ریزي می کند.

در یادگیري شرطی شدن .................. ، انتظار نداریم .................. - 18

کالسیک - رفتار ترشح بزاق، تنها بر اثر بر هم کنش برخی ژن هاي جانور باشد.

فعال - جانور بین رفتار خود و پاداش یا تنبیه دریافتی آن ارتباط برقرار کند.

کالسیک - محرك بی اثر در صورت همراهی با محرك طبیعی، تبدیل به محرك شرطی شود.

فعال - رفتاري که همراه با دریافت پاداش است، تکرار شود.

رفتار دگر خواهی .................. - 19

تنها بین بی مهرگان مشاهده می شود. قطعًا بین افراد خویشاوند مشاهده می شود.

قطعًا به ضرر فرد انجام دهنده است. توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

کدام مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «پرندگان یاریگر قطعًا  .................. »  - 20
الف) احتمال بقاي زاده هاي جفت هاي زاد آور را افزایش می دهند. 

ب) رفتاري به نفع خود را انجام می دهند. 
ج) قلمرو جفت هاي زاد آور را تصاحب می کنند. 

د) پرندگان جوان هستند.

ب - ج ج - د الف - د الف - ب

کدام مورد یا موارد زیر جملۀ مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ «در پرندة کاکایی  .................. »  - 21
الف) ارتباط بین جوجه و مادر از طریق لمس برقرار می شود. 

ب) دور کردن پوسته هاي تخم از النه، رفتاري سازگار کننده است. 
ج) سطح داخل و خارج پوستۀ تخم ، رنگ متفاوتی دارد. 

د) رفتار سازگار کننده از طریق ساز و کار انتخاب طبیعی ایجاد می شود.

ب - ج ب - د فقط د الف - د

در رفتار انتخاب جفت ..................  (با تغییر) - 22

همواره یک جنس، از بین افراد جنس مخالف دست به انتخاب نمی زند. همواره جنس ماده از بین نر ها، دست به انتخاب می زند.

در طاووس، جنس نر فاقد لکه هاي چشم مانند بر روي پر هاي بال خود است. در طاووس، جنس نر همواره داراي پر هاي پرنقش و نگاري است.
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جانور گرده افشان درخت آکاسیا که براي ارتباط با همنوع و نیز به منظور هشدار براي حضور شکارچی نوعی پیک شیمیایی به نام فرومون ترشح می  - 23
کند، ..................

اسکلت آن بیش تر از استخوان تشکیل شده است.

درون هر چشم آن یک قرنیه، عدسی و تعداد گیرنده نوري وجود دارد.

یاخته هاي ترشح کننده پادتن به میزان فراوانی درون خونابش یافت می شود.

با انجام حرکات ویژه اي می تواند اطالعات منبع غذایی را به هم نوعان خود ارائه کند.

چند مورد، عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «در جانوران هر رفتاري که .................. »  - 24
الف) در دورة مشخصی از زندگی جانور بروز می کند، نوعی نقش پذیري محسوب می شود. 

ب) بدون آزمون و خطا انجام می شود، الزامًا با افزایش بقاي جانور در برابر تغییرات محیط همراه است. 
ج) در بقا و زاد آوري جانوران نقش دارد، انتخاب طبیعی در شکل دادن به آن نقش مهمی دارد. 

د) براي جست و جو و کسب غذا بروز می کند، موجب مصرف غذایی با بیشترین انرژي خالص می شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  - 25
«در یک کندو، هر زنبور عسلی که توانایی انجام بکرزایی ندارد،  .................. »

با صرف هزینۀ کاسته شدن از بقا و تولید مثل خود، احتمال موفقیت تولید مثلی فرد دیگري را افزایش می دهد.

در جمع آوري شهد و گردة گل ها و انتقال آن ها به کندو نقش دارد.

به طور غیر مستقیم ژن هاي مشترك را به نسل بعد منتقل می کند.

توانایی تشکیل ساختاره هاي چهار کروماتیدي را ندارد.

چند مورد از موارد زیر دربارة همه رفتار هایی که تحت تأثیر ژن هاي موجود در ژنوم جانور انجام می شود، صحیح است؟  - 26
الف) پیک هاي شیمیایی مختلف می توانند در بروز این رفتار ها مؤثر باشند. 

ب) براي بروز یافتن نیازمند تجربه و یادگیري نیستند. 
ج) در افراد مختلف یک گونه، اساس یکسانی دارند. 

د) الزامًا نیازمند محرك (هاي) داخلی و یا خارجی است.

کدام گزینه دربارة رقص عروسی در ماهی هاي تخم گذار به نادرستی بیان شده است؟ - 27

در آزاد شدن همزمان گامت هاي والدین به درون آب نقش دارد.

می تواند تحت تأثیر نوعی عامل برهم زنندة تعادل در یک جمعیت قرار بگیرد.

نوعی رفتار زاد آوري است که به منظور داشتن بیشترین تعداد زاده هاي سالم انجام می شود.

در نوع اول پرسش ها در بررسی این رفتار توسط پژوهشگران چگونگی انجام آن مورد مطالعه قرار نمی گیرد.

کدام گزینه دربارة رفتار دگرخواهی در جانوران مختلف، قطعًا درست است؟ - 28

این رفتارها در جهت بهبود زندگی گروهی انجام می شود. با افزایش احتمال شکار شدن فرد و کاهش شانس بقاي او همراه است. 

انجام آن تنها باعث افزایش بقاي خویشاوندان جانور می شود. این رفتارها، ممکن نیست تأثیر در بقاي زاده هاي خود فرد، داشته باشد. 

هر رفتاري که .................. - 29

در همۀ افراد یک گونۀ کامًال یکسان است، به تدریج دقت انجام آن بیشتر می شود.  

در دورة مشخصی از زندگی جانور ایجاد شود، در اثر تجزیه به وجود آمده است. 

در پاسخ به محرك  (ها) ایجاد شود، مستلزم بیان شدن ژنی در یاخته هاي مغز است. 

در بدو تولد جانور ایجاد شده است، بر طبق دستورالعمل هاي وراثتی خاصی انجام می شود.
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کدام گزینه براي تکمیل عبارت مقابل قطعًا صحیح است؟ «همۀ رفتارهاي جانوري که در ارتباط با غذایابی بهینه است، .................. » - 30

با استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشتۀ جانور انجام می شود.  در پاسخ به محرك هاي مداوم جهت سازگار شدن تغییر می کنند. 

غذاهایی با محتواي انرژي زیاد را انتخاب می کنند.  براي دریافت بیشترین انرژي خالص صورت می گیرد. 

از آزمایش پاولف چنین برداشت می شود که محرك طبیعی برخالف محرك شرطی .................. - 31

نوعی پاسخ غریزي را به دنبال دارد.  به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی در جاندار ایجاد کند. 

می تواند جایگزین محرك شرطی دیگر شود.  پیش از بروز رفتار یادگیري، می تواند باعث پاسخ جانور شود. 

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 32

در خفاش هاي خون آشام، در صورت عدم جبران کار خفاش دگرخواه، خفاش دریافت کنندة غذا همچنان غذا دریافت می کند.

شانس موفقیت حملۀ شکارچیان در مقابل یک گروه   تایی از کبوتر ها، کمتر از  است. 

جانور دم عصایی، در هنگام احساس وجود شکارچی دیگران را با حرکت دم خود آگاه می کند.

در اجتماعات مورچه هاي برگ بُر، مورچه هاي کارگر داراي اندازه هاي تقریبًا یکسانی هستند. 

چند مورد در ارتباط با رفتار قلمرو خواهی در جانوران به درستی بیان شده است؟  - 33
الف) حفاظت از قلمرو جانور نیازمند صرف زمان و انرژي است. 

ب) جانور تنها در برابر افراد گونه هاي دیگر از قلمرو خود دفاع می کند. 
ج) در اثر رفتار قلمرو خواهی، میزان غذاي در دسترس براي جانور افزایش می یابد. 
د) نحوة حفاظت از قلمرو، نشان دهندة رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ «هر ..................» - 34

دو والد در نظام تک همسري، هزینۀ پرورش زاده ها را می پردازند.

رفتاري که براي بقاي جانور الزم است، تحت تأثیر ژن (هاي) جانور است. 

جانور در مهاجرت، از مسیر هایی عبور می کند که قبًال در آنجا نبوده است. 

فرد بروز دهندة رفتار در یک گونه، داراي اساس رفتار غریزي یکسان با سایر افراد انجام دهندة آن رفتار در همان گونه است. 

کدام گزینه درست است؟ - 35

همۀ خفاش ها از خون پستانداران تغذیه می کنند.

در دگر خواهی یک جانور موفقیت تولید مثلی جانور دیگري را به هزینه کاهش احتمال بقاء خود، افزایش می دهد.

همیشه در رفتار دگرخواهی، احتمال بقاي خود فرد، کاهش می یابد.

رفتار دگرخواهی لزومًا در افراد خویشاوند ایجاد می شود و در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

در آزمایش پاوولف روي سگ، یادگیري سبب تبدیل .................. به .................. می شود. - 36

محرك طبیعی- محرك بی  اثر محرك شرطی- محرك طبیعی محرك طبیعی- محرك شرطی محرك بی اثر- محرك شرطی 

رفتار برگزیده اي که باعث موفقیت تولید مثلی می شود باید .................. - 37

بیشترین انرژي در مواد مورد نیاز تامین شود. احتمال تعداد زاده ها را افزایش دهد.

تناسبی بین بیشترین انرژي و کمترین خطر را داشته باشد. هزینۀ بدست آوردن غذا و یافتن جفت بسیار کم باشد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟  - 38
«در همۀ جانورانی که توانایی  .................. را دارند، .................. »

انجام حل مسأله - در پی رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، در زنجیزة انتقال الکترون مولکول  بازسازي می شود.

انجام لقاح داخلی - سطوح مرطوب براي مبادلۀ گاز هاي اکسیژن و دي اکسید کربن، به درون بدن جانور منتقل شده است.

انجام دفاع اختصاصی - خون با سلول هاي پوششی سطح درونی رگ ها و حفرات قلب به طور مستقیم در تماس است.

ذخیرة کلسیم در استخوان - گاز هاي تنفسی از طریق پروتئین هاي آهن دار موجود در گویچه هاي خومی قرمز منتقل می شوند.
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چند مورد، جملۀ مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ «در هر جانوري که  .................. »  - 39
- جنین پس از طی مراحل رشد و نمو در بدن والد، متولد می شود، قلب به صورت دو تلمبه با فشار متفاوت عمل می کند. 

- تخمک دیواره اي شفاف و ژله اي دارد، تعداد زیادي گامت نر و ماده به صورت همزمان وارد آب می شود. 
- پس از انجام لقاح داخلی تخم گذاري می کند، دفع اوریک اسید با مصرف انرژي غیر ممکن است. 

- داراي نظام تک همسري است، اندازة تخمک به علت ذخیرة اندوختۀ غذایی زیاد، بزرگ می باشد.

رفتار دگر خواهی در  .................. - 40

کندوي زنبور هاي عسل، مربوط به نر هاي نازاست که جمع آوري غذا، نگهداري و پرورش زاده هاي کندو را بر عهده دارند.

بین خفاش هاي خون آشام تنها در قبال خویشاوندان صورت گرفته و هدف آن انتقال ژن هاي مشترك به نسل بعد است.

مورچه هاي برگ بر بزرگ تر به صورت دفاع از برگ هایی صورت می گیرد که این مورچه ها براي پروش نوعی قارچ استفاده می کنند.

پرندگان یاریگر، برخالف رفتار دگرخواهی در دم عصایی ها، می تواند به نفع فرد دگرخواه نیز باشد.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در نوعی از یادگیري که .................. » - 41

در آن جانوران بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کنند، در پستانداران برخالف پرندگان دیده می شود.

با برقراري ارتباط میان محرك هاي مختلف پس از مدتی همراه است، تبدیل شدن محرك بی اثر به محرك شرطی را می توان در آن دید. 

باعث حفظ بهینه انرژي براي انجام فعالیت هاي حیاتی می شود، قطعًا در آن به محرك یا محرك هاي تکراري پاسخی داده نمی شود.

براي حفظ گونه هاي در خطر انقراض استفاده می شود، بدون یادگیري رفتارهاي اساسی از جانوارن دیگر همراه می باشد.

چند مورد زیر به درستی بیان شده اند؟  - 42
الف) رفتارهاي غریزي درخواست غذاي جوجه کاکایی، به طور کامل در هنگام تولید جانور ایجاد می شود. 

ب) رفتار مراقبت مادري در موش، یک جزء ژنی دارد. 

ج) اغلب رفتار ها،  جزء ژنی و یادگیري دارند. 
د) پریدن شیر از حلقۀ آتش، نوعی رفتار فداکارانه و دگرخواهی است.

چند مورد زیر دربارة رفتار شرطی شدن کالسیک به درستی بیان شده است؟  - 43
الف) پس از مدتی محرك شرطی مستقل از محرك طبیعی عمل می کند. 

ب) پس از مدتی، محرك شرطی، پاسخی جدید و متفاوت از محرك طبیعی ایجاد می کند. 
ج) ترشح بزاق در پاسخ به غذا رفتاري یادگیري است. 

د) صداي زنگ پس از مدتی در صورتی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با محرك طبیعی دیگر همراه باشد.

در بروز رفتار .................. همانند ..................فاقد نقش است. - 44

عدم انقباض بازوهاي شقایق دریایی- حرکت جوجه ها به دنبال مادر، یادگیري خوگیري- نوك زدن جوجه کاکایی به منقار مادر، غریزه

مراقبت مادري از فرزندان- ترشح بزاق هنگام دیدن غذا در سگ، یادگیري نقش پذیري- آزمون و خطا، غریزه

چند مورد زیر دربارة زنبور عسل می تواند به درستی بیان شده باشد؟  - 45
الف) انسان همانند زنبور عسل، می تواند تحت شرایط خاصی، فرابنفش را دریافت کند. 

ب) زنبور عسل برخالف انسان، داراي چشم مرکب است. 
پ) برخی زنبور ها می  توانند با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 

ت) سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله هاي مالپیگی در زنبور عسل دیده می شود.
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کدام گزینۀ زیر در ارتباط با خفاش خون  آشام درست است؟ - 46

برخالف جانداري که شکار می کند، داراي قلب چهار حفره  اي می  باشد.

برخالف جانداري که شکار می  کند، داراي کیسه  هاي هوایی می  باشد.

همانند جانداري که شکار می کند، داراي ایمنی اختصاصی است.

اندام جلویی آن و جانداري که شکار می کند، داراي ساختاري مشابه هستند و آنالوگ محسوب می شوند.

در شرطی شدن فعال .................. شرطی شدن کالسیک .................. . - 47

همانند - جانور یاد می گیرد به محرك هاي دائمی پاسخ ندهد.  برخالف - جانور از تجربه هاي قبلی خود استفاده می کند.

همانند - یک رفتار غریزي تغییریافته است.  برخالف - در دورة مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد.

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 48
«در نوعی رفتار یادگیري که پاسخ جانور به یک نوع محرك تکراري، تغییر می کند، قطعًا .................. » 

الف) توانایی تولید مواد آلی از ترکیبات معدنی وجود دارد. 
ب) از دستگاه عصبی مرکزي جانور، پاسخ مناسبی صادر می شود. 

ج) به محرك هاي دائمی و بی ضرر، پاسخ داده نمی شود. 
د) جانور داراي سنگدان می باشد.

2 صفر

چند جملۀ زیر دربارة رفتارهاي جانوران به درستی بیان شده است؟  - 49
الف) رفتارهاي غریزي در هنگام تولد می توانند به طور کامل ایجاد شوند. 

ب) بروز رفتار در هر جانوري، مستلزم صدور پیام عصبی از مغز است. 
ج) اساس رفتار مؤثر مادر در مراقبت از فرزندان در همۀ افراد یک گونه یکسان است. 

د) بروز هر رفتاري در جانور، مستلزم صرف انرژي زیادي می باشد.

در گونه اي از جیرجیرك ها امکان دارد .................. - 50

همانند کرم خاکی، در اطراف لوله گوارش مویرگ ها رگ پشتی را به رگ شکمی متصل کنند.

برخالف حلزون ها، اسکلت خارجی همگام با رشد بدن بزرگ و ضخیم شود.

همانند اسبک ماهی، جاندار نر مواد مغذي مورد نیاز رشد و نمو جنین را تأمین می کند.

برخالف لیسه ها، انشعابات انتهایی مجاري تنفسی فاقد کیتین، توسط مایعی پوشیده شده باشد.
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» مثالی از رفتار حل مسئله در کالغ است. یادگیري با آزمون و خطا، نام دیگر شرطی شدن فعال است . گزینۀ « گزینه 2 - 1
گزینه 4 - 2

جانوران ماده معموًال زمان و انرژي بیش تري صرف زادآوري و پرورش زاده ها می کنند.

مادر، ابتدا نوزادان خود را وارسی کرده و اطالعات دریافت شده از طریق دستگاه عصبی محیطی حسی به مغز ارسال می شود. در مغز ابتد ا ژن  و سپس ژن هاي دیگري فعال می  گزینه 4 - 3
شوند تا نهایتًا با به راه افتادن فرایند هاي پیچیده اي در مغز، موش ماده رفتار مراقبت مادري را نشان می دهد.

گزینه 1 - 4
پر هاي زینتی دم طاووس نر (نه طاووس ماده) از صفات ثانویه جنسی است که هنگام جفت یابی و رقابت با نر هاي دیگر به کار می رود. طاووس نر نظام جفت گیري چند همسري دارد در این نظام

یکی از والدین پرورش و نگهداري زاده ها را انجام می دهد طاووس نر در نگهداري زاده ها نقشی ندارد.

همۀ موارد به نادرستی بیان شده است. به درستی تک تک موارد:  گزینه 4 - 5
 الف) دقت کنید در رفتار حل مسأله، موقعیت جدید است و تکراري نیست. (نادرست)

ب) رفتار شرطی شدن فعال به همراه آزمون و خطا می باشد. (نادرست)
ج) دقت کنید همۀ رفتار ها داراي محرك یا محرك هایی هستند. (نادرست)
د) رفتار هاي غریزي نیز می توانند تحت تأثیر محیط بروز کنند. (نادرست)

گزینه 1 - 6
در نوعی جیرجیرك، جنس نر کیسه اي حاوي زامه هاي نر و مقداري مواد مغذي را هنگام جفت گیري به بدن جیرجیرك ماده منتقل می کند اما لقاح و تشکیل تخم در بدن جیرجیرك ماده اتفاق می 

افتد.

بررسی گزینه ها:  گزینه 1 - 7
: رفتار گروهی مورچه هاي برگ بر بزرگ و کوچک نوعی رفتار مشارکتی است که در جهت تأمین منافع جمعیت مورچه ها انجام می شود.  گزینۀ 

: مورچۀ بزرگ کارگر در حین حمل برگ به سمت النه، توسط مورچۀ کوچکتر محافظت می شود. این رفتار مورچه ها مکمل یکدیگر و نوعی رفتار مشارکتی به حساب می آید.  گزینۀ 

: مورچۀ کارگر بزرگتر برگ را به سمت النه حمل می کند.  گزینۀ 

: با توجه به شکل می توان فهمید که هر دو مورچه در یک مسیر به سمت النه حرکت می کنند. گزینۀ 

شکل مربوط به رفتار شرطی شدن فعال در پرندگانی است که پروانۀ مونارك را خورده و دچار حالت تهوع می شوند. دقت داشته باشید عمل تهوع در پی خوردن پروانۀ مونارك نوعی گزینه 3 - 8
فرایند غریزي است و یادگیري در آن نقشی ندارد. گزینه هاي دیگر به ترتیب بیان کنندة رفتار حل مسئله، خوگیري و شرطی شدن کالسیک است. 

گروهی از جانوران با تولید صدا ارتباط برقرار می کنند. براي اثبات درستی گزینۀ  کافی است یک نمونه از حشرات و یک نمونه از مهره داران را ذکر کنیم. حشراتی مانند جیرجیرك  گزینه 4 - 9
ها از عالئم صوتی براي برقراري ارتباط استفاده می کنند. مهره داران نیز از عالئم صوتی استفاده می کنند. مثًال پرندگان براي جفت یابی و یا دور کردن مزاحم از قلمرو خود، عالئم صوتی به کار می 

برند. 
حشرات اسکلت بیرونی دارند؛ درحالی که مهره داران اسکلت درونی دارند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: تقریبًا همۀ جانوران براي جفت یابی از عالئم ارتباطی استفاده می کنند.  گزینۀ 

: زنبور ها عالوه بر استفاده از فرومون، می توانند با استفاده از عالئم صوتی و حتی عالئم حرکتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  گزینۀ 

: تغییر رفتار یک جانور، لزومًا به دلیل ارتباط داشتن با افراد دیگر نیست. تغییر رفتار می تواند حاصل تجربیات دیگري نیز باشد؛ مانند شرطی شدن که به خاطر ارتباط بین صداي زنگ و غذا گزینۀ 
رخ می دهد و سبب تغییر رفتار می شود.

هنگامی که نوعی موش ماده، ژن  غیرفعال دارد، دیگر رفتار مراقبت مادري را بروز نمی دهد. درنتیجه اگر بچه موش ها از والد دور بشوند، مادر دیگر به سراغ آن ها نرفته و آن ها گزینه 4 - 10
را به سمت خود نمی کشد. 

بررسی سایر گزینه ها:
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، پروتئینی ایجاد می شود که آنزیم ها و ژن هاي دیگري را فعال می کند.  : در موش ماده اي که طبیعی است، با فعال شدن ژن  گزینۀ 

: در هنگامی که رفتار مراقبت از فرزندان وجود داشته باشد در صورت دور شدن نوزادان، والد آن ها را به سمت خود می کشد.  گزینۀ 

: در صورت غیرفعال شدن ژن  همچنان رفتار وارسی نوزادان انجام می شد. گزینۀ 

در این نوع یادگیري، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیه ارتباط برقرار کند و در آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري کند. گزینه 2 - 11

منظور سؤال رفتار نقش پذیري است.  گزینه 2 - 12
مثًال پژوهشگران، براي پرورش جوجۀ پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به دنیا آمده اند، صداي پرندگان همان  گونه را پخش می کنند و یا افرادي که از این جوجه ها

نگهداري می کنند، ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند. رفتار هایی مانند نقش پذیري و حل مسأله، محصول برهم کنش ژن ها و اثر محیطی هستند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

- در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري کند.  گزینۀ 

- در رفتار حل مسأله، جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و با استفاده از آنها براي حل مسئلۀ جدید، آگاهانه برنامه ریزي می کند.  گزینۀ 

- در شرطی شدن کالسیک، محرك شرطی و یا طبیعی وجود دارد.  گزینۀ 

گاهی دگر خواهی، رفتاري به نفع خود فرد است. مثًال پرنده هاي یاریگر در میان پرندگان، افراد یاریگري هستند که اغلب پرنده هاي جوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، گزینه 1 - 13
تجربه کسب می کنند و هنگام زاد آوري می توانند از این تجربه ها براي پرورش زاده هاي خود استفاده کنند و یا با مرگ احتمالی جفت هاي زاد آور، قلمرو آنها را تصاحب و خود زاد آوري کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) زنبور هاي عسل کارگر که نازا هستند، رفتار دگر خواهی دارند.  گزینۀ 

) افراد نگهبان در گروه جانوران یا زنبور هاي عسل، رفتار دگر خواهی را نسبت به خویشاوندان خود انجام می دهند. آنها با خویشاوندان، ژن هاي مشترکی دارند. بنابراین اگر چه جانوران گزینۀ  و 
خود زاده اي نخواهند داشت؛ ولی خویشاوندان آنها می توانند زاد آوري کرده و ژن هاي مشترکی را به نسل بعد منتقل کنند. به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی رفتار دگر خواهی برگزیده

شده است. 

موارد (ب) و (ج) صحیح هستند.  گزینه 2 - 14
 در رفتار خوگیري پاسخ به محرك تکراري که سود و زیانی براي فرد ندارد، کاهش پیدا می کند و یا پاسخی بروز نمی کند . از طرفی دقت کنید در یادگیري شرطی شدن فعال نیز در پی تنبیه میزان

بروز یک رفتار کاهش پیدا می کند.
بررسی تک تک موارد: 

 الف) در شرطی شدن فعال براي جاندار زیان دارد. (نادرست)

ب) یادگیري ها همگی براي بقا الزم هستند و باعث سازگاري جانور با تغییرات محیط می شوند. از طرفی در زیستشناسی  نیز خوانده ایم که سازگاري با محیط یکی از ویژگی هاي حیات است.
(درست)

ج) چون رفتار هاي صورت سوال از نوع یادگیري هستند و از طرفی در همۀ انواع یادگیري کسب تجربه الزم است؛ در نتیجه برهمکنش بین محیط و ژن هاي جاندار را مشاهده می کنیم.(درست)
د) در شرطی شدن فعال، محرك بی اهمیت نیست، بلکه تنبیه است. (نادرست) 

 تنها در خوگیري چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیت دیده می شود.

فقط مورد «د» نادرست است.  گزینه 4 - 15
بررسی موارد: 

مورد الف: بازتاب طبیعی در این آزمایش ترشح بزاق است که نوعی رفتار غریزي می باشد. اطالعات رفتار غریزي در ژن هاي فرد موجود است. 
مورد ب: در ابتداي آزمایش، پاولف مشاهده کرد سگ با دیدن پاولف شروع به ترشح بزاق می کند که در این حالت محرك شرطی خود فرد محسوب می شود. 

مورد ج: همۀ یادگیري ها با استفاده از تجربیات گذشته است. 
مورد د: عمل تصادفی مربوط به عمل شرطی شدن فعال است، نه کالسیک. 

درضمن محرك شرطی بعد از مدتی همراهی با محرك طبیعی می تواند به تنهایی سبب بروز پاسخ شود. 

نقش پذیري نوعی رفتار یادگیري است که پژوهشگران از آن براي حفظ گونه هاي جانوران در خطر انقراض استفاده می کنند. این رفتار در دورة مشخصی از زندگی رخ می دهد. از گزینه 1 - 16
سوي دیگر، رفتار مراقبت از فرزندان در موش ماده نیز تنها هنگامی که فرزندان نوزاد هستند، صورت می گیرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در رفتار حل مسئله، جانور هیچ گاه از آزمون و خطا استفاده نمی کند. آزمون و خطا در رفتار شرطی شدن فعال مشاهده می شود.  گزینۀ 

: رفتار جوجۀ کاکایی براي دریافت غذا رفتاري غریزي است.  گزینۀ 

: در رفتار نقش پذیري نادیده گرفتن محرك کم اهمیت مشاهده نمی شود. گزینۀ 

گزینه 3 - 17
دقت کنیم رفتار دنبال کردن جسم متحرك براي نخستین بار توسط جوجۀ پرندگان غریزي است اما شناختن جسم متحرك و دنبال کردن آن در دفعات بعد به صورت یادگیري می باشد. النه سازي

پرندگان هم طبق متن کتاب جزو رفتار هاي غریزي می باشد.
نکته: رفتار مکیدن شیر در پستانداران و النه سازي در پرندگان غریزي هستند. پس داراي اساس مشترك و یکسان در همۀ افراد گونه می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

) خارج کردن پوسته هاي تخم براي افزایش بقاي زاده ها در مقابل خورده شدن توسط کالغ ها صورت می گیرد ولی انتخاب جیرجیرك ماده بزرگ تر براي تولید بیشترین تعداد زاده ها نیز  گزینۀ 
می باشد.

) ارتباط میان تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید جانور ویژه رفتار حل مسئله است. در جعبه اسکینر، رفتار شرطی شدن فعال صورت می پذیرد. گزینۀ 

) دقت کنید رفتار حل مسأله با برنامه ریزي آگاهانه صورت می گیرد نه رفتار هاي دیگر! گزینۀ 
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گزینه 1 - 18
( در رفتار شرطی شدن کالسیک، محرك بی اثر در صورت استفاده هم زمان با محرك طبیعی، رفته رفته از طرف جانور شناخته شده و تبدیل به محرك شرطی می شود. (نادرستی گزینۀ 

(  در رفتار شرطی شدن فعال، جانور بین رفتار خود و عواقب آن (پاداش / تنبیه) ارتباط برقرار می کند و رفتاریی را که با تشویق همراه باشد، بیش تر تکرار می کند. (نادرستی گزینه هاي  و 
گزینه 3 - 19

رفتار دگرخواهی می تواند بین خویشاوندان (زنبور ها) و یا غیرخویشاوندان (خفاش هاي خون خوار) مشاهده گردد . این رفتار هم در مهره داران (خفاش هاي خون خوار) و هم بی مهرگان (مورچه ها و
زنبور عسل ) مشاهده می گردد اما در هر صورت توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است. گاهی دگرخواهی رفتاري به نفع خود فرد می باشد. (پرندگان)

گزینه 1 - 20
رفتار دگرخواهی با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد همراه است اما در مورد رفتار پرندگان یاریگر به نفع آن هاست. یاري گر ها اغلب پرندگان جوانی هستند که با کمک به
والدین صاحب النه تجربه کسب می کنند و هنگام زادآوري می توانند از این تجربه ها براي پرورش زاده هاي خود استفاده کنند یا با مرگ احتمالی جفت هاي زادآور، قلمرو آن ها را تصاحب و خود

زادآوري کنند.

گزینه 2 - 21
رفتار هاي سازگارکننده با ساز و کار انتخاب طبیعی برگزیده می شوند (این رفتار ها می توانند با جهش ایجاد شوند.)

گزینه 2 - 22
طاووس نر در فصل زادآوري (نه همواره )، پر هاي پرنقش و نگاري پیدا می کند. این پر ها بر روي ناحیۀ دمی (نه بال ) قرار گرفته اند. در قمري خانگی هر دو جنس در انتخاب جفت سهم مساوي

دارند.

گزینه 4 - 23
منظور سؤال زنبور است که به منظور هشدار به دیگران نسبت به حضور شکارچی، فرومون ترشح می کند. زنبور هاي کارگر یابندة منبع غذایی پس از بازگشت، اطالعات خود دربارة منبع غذایی را با

انجام حرکات ویژه اي به زنبور هاي دیگر نشان می دهد.
 بررسی سایر گزینه ها: 

) حشرات اسکلت خارجی از جنس کیتین دارند. گزینۀ 

) در هر واحد مستقل بینایی (نه درون هر چشم) حشرات، یک قرنیه، عدسی و تعداد گیرنده نوري وجود دارد.  گزینۀ 

) حشرات جزو بی مهرگان هستند. بی مهرگان دفاع اختصاصی ندارند، در نتیجه در بدن آن ها پادتن یافت نمی شود. گزینۀ 

فقط مورد (ج) درست بیان شده است. به درستی تک تک موارد:  گزینه 1 - 24
 الف) برخی رفتار ها مانند بیرون انداختن پوست تخم جوجۀ کاکایی هم در دورة مشخصی رخ میدهد اما نقش پذیري نیست و یا مثًال رفتار رکود تابستانی یا خواب زمستانی نیز نقش پذیري نیست.

(نادرست)
ب) الزامًا هر رفتاري با افزایش بقاي جانور همراه نیست مثل رفتار دگر خواهی. (نادرست)

ج) در رفتار شناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برا ي پاسخ به پرسش چرایی رفتار ها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به آنها پژوهش می کنند. آنها نقش سازگارکنندگی رفتار هاي
گوناگون و به عبارتی نقش رفتار ها را در بقا و زادآوري بیشتر جانوران بررسی می کنند. (درست)

د) گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتواي انرژي چندانی ندارد اما مواد مورد نیاز آنها را تأمین می کند. (نادرست)

گزینه 4 - 25
زنبور هاي کارگر (ماده و نازا) و زنبور هاي نر هردو توانایی بکرزایی را ندارند . هردوي این جانداران توانایی انجام تقسیم میوز را ندارند؛ در نتیجه ساختار هاي چهارکروماتیدي ایجاد نمی کنند . سایر

گزینه ها فقط براي زنبور هاي کارگر صادق است. دقت کنید زنبور نر (برخالف زنبور کارگر) به طور مستقیم ژن هاي خود را به نسل بعد منتقل می کند.

موارد (الف) و (د) صحیح هستند.  گزینه 2 - 26
 در بروز همۀ رفتار هاي جانور (غریزي و یادگیري) ژن ها نقش دارند که در بسیاري از آن ها بین ژن و محیط برهمکنش وجود دارد. بررسی تک تک موارد:

الف) فرومون ها و نیز برخی از هورمون ها می توانند در بروز رفتار نقش داشته باشند. (درست)
ب) رفتار هایی که با یادگیري تصحیح می شوند و بروز می یابند نیز تحت تاثیر ژن ها هستند. (نادرست)

ج) این مورد فقط براي رفتار هاي غریزي صادق است. (نادرست)
د) طبق متن کتاب، رفتار، واکنش یا مجموعه واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرك یا محرك ها انجام می دهد. پس در همۀ آن ها محرك (هاي) داخلی و یا خارجی وجود دارد. (درست)

گزینه 4 - 27
رفتار رقص عروسی در ماهی ها نوعی رفتار زادآوري است زیرا در آزاد شدن همزمان گامت ها و تشکیل بیشترین سلول هاي تخم نقش دارد. این رفتار می تواند تحت تأثیر انتخاب طبیعی که از

عوامل به هم زننده تعادل در جمعیت است، قرار بگیرد. هم چنین پژوهشگران در بررسی رفتار ها به دو سوال پاسخ می دهند که سوال اول در رابطه با چگونگی بروز یک رفتار است.

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 28
»: کاهش یا افزایش شانس بقاي فرد در انواع رفتار دگرخواهی دیده می شود. به طور مثال در پرندگان یاریگر این رفتار به نفع خود فرد هم است؛ ولی در زنبورهاي عسل کارگر و افراد گزینۀ «

نگهبان در گروه جانوران رفتار دگرخواهی باعث کاهش بقا و افزایش احتمال شکار شدن می شود.
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»:  درست است؛ هدف رفتار دگرخواهی بهبود زندگی افراد در گروه است.  گزینۀ «

»: به طور مثال پرندة یاریگر که رفتار دگرخواهی انجام می دهد، با کسب تجربه می تواند در نگهداري از زاده هاي خود نیز مؤثر باشد.  گزینۀ «

»: رفتار دگرخواهی در خفاش هاي خون آشام، لزومًا در میان خویشاوندان نیست.  گزینۀ «
بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 29

»:  رفتار غریزي غیرمرتبط با جنسیت، به طور یکسان در همۀ افراد یک گونه انجام می شود و می تواند در طول زمان با فرآیند یادگیري تغییر کند. (نادرست)   گزینۀ «

»:  رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان نوعی رفتار غریزي بوده و با یادگیري انجام نمی شود. (نادرست)  گزینۀ «

»: انعکاس ها نیز نوعی رفتارند که نخاع و بصل النخاع مراکز انجام آن ها هستند، نه مغز. (نادرست)  گزینۀ «

»:  رفتارهاي بدو تولد نوزاد داراي اساس ژنی هستند. (درست)  گزینۀ «

براساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی اي برگزیده می شود که از نظر میزان انرژي دریافتی کارآمد باشد، یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژي خالص را دریافت کند.  گزینه 3 - 30
بررسی سایر گزینه ها: 

): در مورد رفتارهاي کامًال غریزي صادق نیست.  گزینۀ (

): در مورد رفتار حل مساله در کالغ سیاه صادق نیست.  گزینۀ (

): براي خرچنگ هاي ساحلی صادق نیست.  گزینۀ (
محرك طبیعی همان غذا بوده و پیش از آنکه رفتار یادگیري بروز پیدا کند در جانور باعث پاسخ ترشح بزاق می شود؛ اما محرك شرطی (زنگ) در حالت عادي پاسخی ایجاد نمی کند گزینه 3 - 31

و طی شرطی شدن کالسیک می تواند باعث ایجاد پاسخ در جانور شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: محرك طبیعی همواره می تواند پاسخ مناسبی در جاندار ایجاد کند.  گزینۀ 

: هر دو محرك شرطی و غیرشرطی می توانند باعث بروز یک رفتار غریزي یعنی ترشح بزاق شود.  گزینۀ 

: محرك طبیعی جایگزین محرك شرطی نمی شود. گزینۀ 

در صورتی که تعداد کبوتر ها در یک گروه  تا  عدد باشد، درصد موفقیت حملۀ شکارچی کمتر از  درصد خواهد بود.  گزینه 2 - 32
بررسی سایر گزینه ها: 

: خفاشی که غذایی دریافت کرده اگر غذاي دریافت شده را جبران نکند، از اشتراك غذا کنار گذاشته می شود.  گزینۀ 

: جانور دم عصایی هنگام احساس وجود شکارچی دیگران را با فریاد آگاه می کند.  گزینۀ 

: در اجتماع مورچه هاي برگ بُر، کارگر ها اندازه هاي متفاوتی دارند.  گزینۀ 
موارد (الف) و (ج) به درستی بیان شده است.  گزینه 2 - 33

بررسی موارد: 
مورد الف: رفتار هایی که جاندار براي حفاظت از قلمرو خود نشان می دهد، نیازمند صرف زمان و صرف انرژي است. (درست) 

مورد ب: قلمرو یک جاندار، بخشی از محدودة جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند. جانوران در برابر افراد هم گونه یا افراد گونه هاي دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند. (نادرست) 
مورد ج: یکی از فایده هاي قلمرو خواهی استفادة اختصاصی از منابع قلمرو است. این استفادة اختصاصی می تواند غذا و انرژي دریافتی جانور را افزایش دهد. (درست) 

مورد د: نحوة حفاظت از قلمرو چگونگی انجام یک رفتار را نشان می دهد؛ بنابراین نشان دهندة دیدگاه نخست در بررسی رفتار ها است. درحالی که دیدگاه انتخاب طبیعی در مورد چرایی انجام یک
رفتار است. (نادرست) 

بسیاري از جانوران در حین مهاجرت از مکان هایی عبور می کنند که هرگز آنجا نبوده اند.  گزینه 3 - 34
بررسی سایر گزینه ها: 

: در نظام تک همسري هر دو والد در پرداخت هزینه هاي پرورش زاده ها نقش دارند.  گزینۀ 

: همۀ رفتار ها تحت تأثیر ژن (هاي) جانور می باشند.  گزینۀ 

: اساس رفتار غریزي در افراد انجام دهندة آن رفتار در یک گونه یکسان است.  گزینۀ 
دگرخواهی رفتاري است که در آن یک جانور موفقیت تولید مثلی جانور دیگري را به هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود، افزایش می دهد.  گزینه 2 - 35

: خفاش خون آشام از خون پستانداران تغذیه می کند.  گزینۀ 

: گاهی دگرخواهی رفتاري به نفع فرد است. مثل رفتار پرندگان یاریگري  گزینۀ 

: رفتار دگرخواهی لزومًا در افراد خویشاوند نیست.  گزینۀ 

پاوولف آزمایشی طراحی کرد و در آن همزمان با دادن پودر گوشت به سگ، زنگی را به صدا درآورد. با تکرار این کار سگ بین صداي زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد، طوري که بزاق گزینه 1 - 36
آن با شنیدن صداي زنگ و حتی بدون دریافت غذا ترشح می شد. صداي زنگ یک محرك بی اثر بود ولی وقتی با محرك طبیعی همراه شد، سبب بروز پاسخ شد.

رفتار برگزیده اي که باعث موفقیت تولید مثلی باید موازنه اي بین کسب بیشترین انرژي و کمترین خطر را نشان دهد. گزینه 4 - 37
گزینه 2 - 38

جانوران هرمافرودیت (نرماده) مانند کرم خاکی نیز لقاح داخلی دارند. کرم خاکی داراي تنفس پوستی است و سطوح تنفسی به درون بدن جانور منتقل نشده است.
بررسی سایر گزینه ها:

) همۀ جانورانی که توانایی حل مسأله دارند، هنگامی که اکسیژن در اطراف سلول ها به مقدار کافی وجود داشته باشد، تنفس هوازي انجام داده و در زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري  گزینۀ 

سلول هاي خود مولکول هاي   و  را بازسازي می کنند.

) دفاع اختصاصی در مهرهداران دیده میشود و مهرهداران همگی داراي گردش خون بسته هستند و خون با سلو ل هاي پوششی رگ هاي خونی و حفرات قلب در تماس مستقیم است. گزینۀ 

) جانورانی که اسکلت درونی استخوانی دارند می توانند در مادة زمین هاي استخوانی خود کلسیم ذخیره کنند. این جانوران همگی گردش خون بسته دارند و براي جابجایی اکسیژن به گزینۀ 
هموگلوبین نیاز دارند.
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گزینه 4 - 39
مورد اول) در اسبک ماهی، جنین ها بعد از طی مراحل رشد و نمو در بدن والد نر، متولد می شوند و این جانور داراي گردش خون ساده است و قلب آن فقط یک بطن دارد و داراي یک تلمبه است. هم

چنین در پستانداران نیز جنین پس از طی مراحل رشد و نمو در بدن والد ماده متولد می شود که این گروه داراي گردش خون مضاعف هستند. ( نادرست)
مورد دوم) تخمک انسان نیز داراي دیوارة ژل هاي و شفاف است. اما آزاد شدن تعداد زیادي گامت به درون آب در مورد جانوران داراي لقاح خارجی صادق است. (نادرست)

مورد سوم) حشرات جانورانی تخمگذار هستند و می تواند به لوله هاي مالپیگی با مصرف انرژي، اسید اوریک ترشح کنند.(نادرست)
مورد چهارم) بیشتر پستانداران نظام چند همسري و برخی پستانداران نظام تک همسري دارند. در پستانداران اندوخته غذایی تخمک کم است و اندازة آن کوچک است. (نادرست)

گزینه 4 - 40
پرنده یاریگر اغلب پرنده جوانی است که با کمک والدین صاحب النه، تجربه کسب کرده و هنگام زادآوري خود می تواند از این تجربه ها استفاده کند.

رد سایر گزینه ها:

( زنبور هاي عسل کارگر، ماده هاي نازایی هستند که خودشان امکان تولید مثل نداشته و نگهداري و پرورش زاده هاي ملکه را بر عهده دارند. (نادرستی گزینۀ 

 (  خفاش هاي خون آشام الزامًا رفتار دگرخواهی را در قبال خویشاوندان انجام نمی دهند. (نادرستی گزینۀ 
در میان مورچه هاي برگ بر، مورچه بزرگ تر کارگري است که برگ ها را برش داده و به النه حمل می کند و کارگر هاي کوچک تر، روي برگ قرار گرفته و از آن محافظت می کند. (نادرستی گزینۀ 

(

»: رفتار حل مسئله در پرندگان مانند کالغ دیده می شود.  گزینۀ « گزینه 2 - 41
»: در شرطی شدن کالسیک برقراري ارتباط میان محرك هاي مختلف و تبدیل شدن محرك بی اثر به محرك شرطی را می توان مشاهده کرد محرك طبیعی همان محرك غیرشرطی است.  گزینۀ «

»: رفتار خوگیري یا عادي شدن باعث حفظ انرژي بدن براي فعالیت هاي حیاتی می شود و پاسخ به محرك هاي تکراري که سود و زیانی براي آن ندارد، کاهش پیدا می کند.  گزینۀ «

»: از نقش پذیري براي حفظ گونه هاي در خطر انقراض استفاده می شود که همراه با یادگیري رفتارهاي اساسی همانند جستجوي غذا می باشد. گزینۀ «

مورد ب و ج به درستی بیان شده اند.  گزینه 2 - 42
علت نادرستی سایر موارد: 

مورد الف) رفتار درخواست غذا، در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین، این رفتار دقیق تر می شود. 
مورد د) رفتار یادگیري پریدن از حلقۀ آتش نوعی رفتار شرطی شدن فعال است. 

مورد الف و د به درستی بیان شده اند.  گزینه 2 - 43
علت نادرستی سایر موارد: 

ب) محرك شرطی، پاسخ جدیدي ایجاد نمی کند. 
ج) ترشح بزاق در پاسخ به غذا، رفتاري غریزي است. 

مراقبت مادري متأثر از ژن  است و یک رفتار غریزي می باشد که با جهش یا غیر فعال کردن این ژن، رفتار مراقبت مادري بروز نمی کند و ترشح بزاق در هنگام دیدن و یا احساس گزینه 4 - 44
بوي غذا در سگ نیز نوعی رفتار غریزي است که یادگیري نقشی در بروز این رفتارها ندارد.

همۀ موارد به درستی بیان شده اند.  گزینه 4 - 45
مورد الف: انسان به کمک دستگاه  هاي ویژه اي می  تواند پرتوهاي فرابنفش را دریافت کند. 

مورد ب: زنبور عسل داراي چشم مرکب و انسان داراي چشم ساده است. 
مورد پ: برخی زنبور ها می  توانند با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 

مورد ت: حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله  هاي مالپیگی دارند. 

پستانداران داراي قلب چهار حفره اي هستند. پستانداران داراي کیسه  هاي هوایی و فاقد کیسه  هاي هوادار می  باشد. ساختارهایی را که کار یکسان ولی طراحی متفاوت دارند، ساختار  گزینه 3 - 46
هاي آنالوگ می  گویند.

چون هر دو رفتار شرطی شدن (فعال و کالسیک) نوعی رفتار یا همان تغییر رفتار ژنتیکی هستند.  گزینه 4 - 47
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

»: رفتاري که جانور از تجربه هاي قبلی خود استفاده می کند، رفتار حل مسئله می باشد.  گزینۀ «

»: در خوگیري جانور به محرك هاي دائمی که براي آن سود و زیانی ندارد پاسخی نمی دهد.  گزینۀ «

»: رفتار نقش پذیري، در دورة مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد. گزینۀ «
الف) جانوران نمی توانند فتوسنتز کنند.  گزینه 1 - 48

ب) شقایق دریایی فاقد مغز و نخاع است. 
ج) در رفتار خوگیري، پاسخ جانور به یک محرك تکراري که سود و یا زیانی براي آن ندارد، کاهش پیدا می کند و جانور می آموزد به برخی محرك ها پاسخ ندهد. 

د) رفتار خوگیري در جانورانی مثل هیدر و شقایق دریایی دیده می شود که فاقد لولۀ گوارش و سنگدان هستند. 
مورد الف و ج به درستی بیان شده اند.  گزینه 2 - 49

بررسی موارد: 
الف: گروهی از رفتارهاي غریزي در هنگام تولد به طور کامل ایجاد می شوند مانند شیر خوردن نوزادان یا تنیدن تار در عنکبوت. 

ب: هیدر و شقایق دریایی نسبت به موج هاي دائم دریا، رفتار خوگیري را نشان می دهند ولی مغز ندارند و فقط شبکۀ عصبی دارند. 
ج: رفتار مؤثر مادر در مراقبت از فرزندان، رفتاري غریزي است که اساس غریزي در همۀ افراد یک گونه، یکسان است. 

د: در خوگیري، جانور یاد می گیرد به برخی محرك ها پاسخ ندهد و موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیت، انرژي خود را براي فعالیت هاي حیاتی حفظ کند. 
گزینه 3 - 50

در نوعی جیرجیرك جانور نر هزینه بیشتري در تولید مثل می پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می کند. جیرجیرك نر زامه هاي خود را درون کیسه اي به همراه مقداري مواد مغذي به بدن جانور ماده
منتقل می کند و جانور ماده هنگام تشکیل تخم و رشد و نمو جنین به مواد مغذي درون کیسه نیاز دارد. در اسبک ماهی نیز لقاح در بدن نر انجام می شود و جنس نر جنین ها را در بدن خود نگه می
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 دارد.
  بررسی سایر گزینه ها:

) جیرجیرك گردش خون باز دارد و فاقد مویرگ و رگ شکمی است.  گزینۀ 

) حشرات و حلزون ها اسکلت بیرونی دارند. گزینۀ 

) لیسه ها شش دارند و سطوح تنفسی مبادله اي براي تبادل گاز هاي تنفسی باید مرطوب باشد. انشعابات پایانی در تنفس نایدیسی همانند شش ها فاقد کیتین است. گزینۀ 
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