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   ماند در غیر این صورت محرک تنها در صورت ایجاد پاسخ محرک می  :محرک

  

  

  

یابد حتی اگر محـرک نـشانه را شود و تا آخر ادامه می شروع مینشانه محرکرفتاری که با : نوعی الگوی عمل ثابت

  .وسط رفتار برداریم

  .در این رفتار، ژن هیچ نقشی ندارد

  .اندازد بیرونهمه رو می/ نارس به دنیا میاد  جوجه کوکو
  

    قرمز شکم ماهی /  وحشی غاز 
   

 رفتار ژنی یا غریزي

 یک محرک حسی ساده

  یادگیري

   در تمام جانوران–شود  محرک حذف می–ترین ساده  عادی شدن-١

 سگ پاولوف  شرطی شدن کالسیک-٢

 گوشت طبیعی محرک غیر شرطی

 صدای زنگ مصنوعی شرطیمحرک 

  پاداش و تنبیه منجر به افزایش و یا کاهش تعداد رفتار  )آزمون و خطا( شرطی شدن فعال -٣
 ی اسکینرجعبه 

  بدون آزمون و خطا، موقعیت جدید در تجربیات قبلیبرقراری ارتباط بین   مسئله حل  -٤

              
  )ها، سمورها و آدمیانفقط در میمون(ترین یادگیری پیچیده

 ها و اتاق پر از جعبه و موزهای آویزانمیمون 

  ارتباط تنگاتنگی با غریزه / شود دیده می) حساس(ی خاص تنها در دوره  نقش پذیری-٥
 های محرک به دنبال اولین شیء متحرکجوجه.  

 وقتی با صدا باشد بهتر است  آزاد هاییماه. 

  خوارخوار یا گوشتگیاه
 

انواع جانوران از 
 ر تغذیهنظ

  ... مورچه و – توتیا –عنکبوت 
 

  .هنگامی که یک نوع ماده غذایی فراوان است
 

  .کنندتر عمل میموفق
 

  همه چیز خوار
 

   گنجشک و کرم خاکی– مرغ خانگی –انسان 
 

  .باشدهنگامی که هیچ یک از منابع غذایی فراوان نمی
 

  .کنندتر عمل میموفق
 

 هیچ سود و ضرری برای جانور نداردًمحرکی که ذاتا 
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    :انواع جانوران از نظر تغذیه
الوصول بودن آن داردی بین محتوای انرژی و سهل نوع غذایابی بستگی به موازنه.  

گویندبهینه غذایابیترین زمان ترین انرژی در کم به بدست آوردن بیش .  

 کـه تـردرشـت، به همین دلیل برخی جانوران از شکار جانوران باشدمیتر از غذایابی بهینه  جانور مهمتعادل حفظ 
  .کنندصرف نظر میباشد تری می انرژی بیشحاوی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :انواع رفتار از نظر انتخاب طبیعی
 انتخاب طبیعی رفتارهای خودخواهانه یا انتخاب فرد صفات یک فـرد را انتخـاب کـرده و فراوانـی آن را افـزایش 
  .دهد می

هـای فـرد را تـضمین فتارهای فداکارانه به طور غیر مستقیم بقـای ژن رفتارهای خودخواهانه به طور مستقیم و ر
  .کند می

  فرومون
 

انواع راه ارتباط 
 بین جانوران

  ترین راه ارتباطاییترین و ابتدساده
  

شود به طور مثال نوعی پروانه ماده به دیده می) حشرات(در بعضی جانوران 
  .کندمنظور جلب جفت از نوعی فرومون جنسی استفاده می

  

  عالئم صوتی
 

ها به منظور شود و قورباغهدیده می) هانخستی(ها تر پریماتدر بیش
  جلب جفت

  

سازی را نداشته و از نمادهای صوتی پریمات به جز انسان توانایی جمله
 .کنندبه منظور برقراری ارتباط استفاده می

  الئم صوتی ویژهع هابسیاری از نخستی
  

 .سازند ولی جمله نمیسازندمی نماد صوتی ، عالئمها با استفاده از اینها و گوریلشامپانزه

هاي ارتباط بین راه
 جانوران

  دخواهانه یا انتخاب فردرفتارهای خو
 رفتارهای شیر نر شرق آفریقا

انواع رفتار از نظر 
 انتخاب طبیعی

 رفتارهای فداکارانه یا انتخاب گونه

  بیوه سیاه نررفتار عنکبوت

 رفتار زنبورهای کارگر

 رفتار گاوهای وحشی قطبی
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  مثال  هدف  نوع رفتار
  .دهدهای خود حشره میسرخ که به جوجهسینه  اطمینان از بقای فرزندان  مراقبت از فرزندان

  جلب جفت  گیریجفت
ماهی خواردار که در فصل تولید مثل پشت درخـشانی دارد و بـرای 

  .سازدی بزرگی می النهجلب جفت

  .خوابدمار که در هنگام خطر به پشت می  حفاظت در برابر شکارچی  دفاع

  آوری در مصرف غذاذخیره یا جمع  تغذیه
راگون که غذای آن ماهی و قورباغه و خرچنگ بـوده و از رودخانـه و 

  .آوردآبگیر به دست می

  ی موتارکپروانه  حرکت به سمت محیط مساعدتر  مهاجرت

ن قلمرو   حفاظت از منابع  تع
چنگ کشیدن چیتا بر روی درخت و برجای گذاشـتن بـو بـه منظـور 

ن قلمرو   تع

  
شود تمام این رفتارها توسط انتخاب طبیعی انتخاب شده و باعث حفظ بقا و افزایش احتمال تولید مثل می.  

  

гراهربد تولید مث:    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن راترینمهم تولید مثل و نگهـداری از فرزنـدان به منظور میزان هزینه صرف شده هبرد تولید مثلی  عامل در تع
  .باشدمی

    :انتخاب جفت
شودداران دیده میمهرگان و در تمام مهره انتخاب جفت در اکثر بی.  

ر تولیـد تـری دکند و محدودیت بـیشتری برای تولید مثل صرف میً در تولید مثل معموال والد ماده انرژی بیش
  .مثل دارد

باشد که هزینه صـرف شـده بـه منظـور تولیـد مثـل و نگهـداری از ی والد ماده میً انتخاب جفت معموال بر عهده
  .فرزندان به هدر نرود

  تک همسری
 

نواع راهبرد تولید ا
 مثلی در جانوران

  شودتر پرندگان دیده میدر بیش
  

هزینه صرف شده به منظور تولید مثل و نگهداری از فرزندان بین والد نر و 
  .ًماده تقریبا برابر است

  

  چند همسری
 

  .شود پستانداران دیده میدر
  

تر به هزینه صرف شده به منظور تولید مثل و نگهداری از فرزندان بیش
 .باشدی والد ماده می عهده
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شوند ولی با توجه به افزایش شـانس تولیـد مثـل اثـر گاهی باعث کاهش شانس بقا می :صفات چشمگیر جنسی  
  .کنندمنفی آن را خنثی می

  بربسیار هزینه  چشمگیر انتخاب براساس صفات جنسی   :نتخاب جنУا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هش رقابت و افزایش تنوع در جمعیت  : نکته   صفات جنسی و انتخاب جنسی و انتخاب طبیعی باعث 
  .شوندمی

  .کنندجفت خود را بر اساس خصوصیات فیزیکی انتخاب می هامعموالً ماده :ي آخر نکته  

  شاخ در قوچ
  

  انشعابات شاخ در گوزن
  

  یال در شیر

  
  جوال مرغ افزایش طول دم در 

صفاتی در جنس نر که باعث 
 شودجلب توجه جنس ماده می

 برابر ٥دم مرغ جوالی نر در فصل تولید مثل 
 .شود برابر طول بدن می٣حالت عادی و 
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             مجموعه تست

   است؟نادرستپذیري در غازها  کدام گزینه در مورد نقش-1
  .پاسخ به محرك، بخش یادگیري این فرایند است) 1
  .دهدي مشخصی از زندگی جانور رخ میدر دوره) 2
  .ي داردارتباط تنگاتنگی با رفتار غریز) 3
  .کندها ارتباط برقرار میهاي مؤثر در بروز رفتار را شناسایی و با آني محركپرنده) 4
   است؟نادرست کدام عبارت -2
  .ها نیز نقش داردگیري انعکاسیادگیري در شکل) 2  .تواند به تنهایی سبب بروز رفتار شودمحرك شرطی می) 1
  .پذیري در غازهاستپاسخ به محرك بخش یادگیري فرایند نقش) 4  .ود داردها وجرفتار حل مسئله در بعضی از نخستی) 3
  .......................... رفتارهاي غریزي -3
  .گیرندهمواره تحت تأثیري محیط شکل می) 1
  .معموالً یک بخش ژنی و یک بخش یادگیري دارند) 2
  .روندهمواره با یک محرك حسی شروع و به طور کامل تا پایان پیش می) 3
  .اي از حرکات مشخص و ثابت هستنددر افراد یک گونه، مجموعه) 4
  ......................گیرد که رفتاري شکل می» کنرادلورنز«هاي  در پژوهش-4
  .کندطی آن، جانور با نوعی  محرك ارتباط برقرار می) 1
  .یابددر پاسخ به یک محرك نشانه شروع شده و تا پایان ادامه می) 2
  .شکل خاصی از غریزه است و ارتباط تنگاتنگی با یادگیري دارد) 3
  .شودپاسخ به محرك، بخش تجربی آن محسوب می) 4
  ........................ي میزبان، هاي پرندهي کوکوي تازه متولد شده در بیرون انداختن تخم رفتار جوجه-5
  .گیردا صورت میبراساس آزمون و خط) 2  .در اثر تجربه حاصل شده است) 1
  .شوددر پاسخ به یک محرك نشانه شروع می) 4  .شودصرفاً غریزي محسوب می) 3
  .........................ترین تغییر شکل رفتار،  ساده-6
  .شود که برایش هیچ سود و زیانی ندارندهاي موقتی میباعث صرف نظر کردن جانور از محرك) 1
  .رودو به طور کامل تا پایان پیش میبا یک محرك نشانه شروع شده ) 2
  .دهدي مشخصی از رندگی جانور روي میشکل خاصی از یادگیري است که در دوره) 3
  .هاي عصبی نیز وجود داردحتی در مورد رفتارهایی مثل انعکاس) 4
  ».ندارداثري . ........................، ...................... در بروز رفتار « کدام عبارت درست است؟ -7
   غریزه به تنهایی–ها در سیرك آبی دلفین) 2    ها ژن–ي کوکو جوجه) 1
   تنبیه کردن–آزمون و خطا ) 4   محرك حسی ساده–الگوي عمل ثابت ) 3
  ي تمام رفتارهاي غریزي درست است؟ کدام مطلب درباره-8
  .یابدها در اثر دریافت تنبیه، کاهش میاحتمال تکرار آن) 1
  .شوندي حساس شروع میا یک عالمت حسی ساده و فقط در دورهب) 2
  .ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با یادگیري دارند) 3
  .در حفظ بقاي جاندار مؤثر هستند) 4
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این رفتـار چـه   .  شاگردان ممکن است در مدرسه یاد بگیرند تا براي کسب تعریف و تمجید مدیر، در مدرسه آرام باشند                -9
  ؟نوع یادگیري است

  شرطی شدن کالسیک) 4  شرطی شدن فعال) 3  عادي شدن) 2  حل مسئله) 1
  ..........................  آزمایش پاولوف نشان داد که -10
  .تر تکرار کندري را در اثر تنبیه کردن، ترك نماید یا کمجانور ممکن است رفتا) 1
  .انگیزدو پاسخی را در جانور برمیشود محرك غیر شرطی پس از مدتی، جانشین محرك طبیعی دیده می) 2
  .شوندهاي بدون سود و ضرر، همواره توسط جانور نادیده گرفته میمحرك) 3
  .دهدجانور پس از مدتی به محرکی که تا قبل از آن برایش بی معنی بود، پاسخ می) 4

  .......................شود، اثر پس از مدتی باعث بروز پاسخ می در رفتاري که محرك بی-11
  .گوینداثر، محرك غیر شرطی نیز میبه محرك بی) 1
  .دهدجانور با استفاده از تجارب گذشته به محرك پاسخ می) 2
  .دهدجانور پس از آزمون و خطا به محرك پاسخ می) 3
  .دهدچون محرك سود و زیانی براي جانور ندارد، به آن پاسخ می) 4

  .......................رصتی که براي رهبري گله دارند،  رفتار شیرهاي نر شرق آفریقا در ف-12
  .دهداحتمال بقا و تولید مثل فرد را افزایش می) 1
  .دهدتعداد بچه شیرهاي گله را افزایش می) 2
  .کندهاي فرد را تضمین میبه طور غیر مستقیم بقاي ژن) 3
  .کندهاي گونه را تضمین میبه طور غیر مستقیم بقاي ژن) 4

  .دهندرا کاهش می...................... را افزایش و اغلب ....................  صفات چشمگیر در جانوران نر، احتمال -13
   احتمال تولید مثل–رقابت ) 2     احتمال رقابت–تولید مثل ) 1
   احتمال بقاي نسل–هاي مصرفی هزینه) 4  هاي مصرفی هزینه–بقاي جانور ) 3

  ..................... قوچ نر  به طور معمول،-14
  .هاي صفات چشمگیر را نداردتوانایی پرداخت هزینه) 1
  .هیچ نقشی در تغذیه و نگهداري نوزادان ندارد) 2
  .محدودیت زیادي در امر تولید مثل دارد) 3
  .کنددر هنگام زادآوري، خصوصیات فیزیکی پر هزینه پیدا می) 4

  .........................نر هاي تر شاخ در قوچ ضخامت بیش-15
  افزایش رقابت بین نرها) 2    هاجلب نظر ماده) 1
  افزایش انتخاب جنسی) 4    کاهش نزاع جدي بین نرها) 3

   کدام گزینه درست است؟-16
  .تاب، الگوي بازتابش خاص خود را داردي شبهرگونه حشره) 1
  .شودصفات چشمگیر همواره مانع از نزاع بین نرها می) 2
  .توانند احتمال بقاي جانور را کاهش دهنداند و میصفات چشمگیر پر هزینه) 3
  .شودصفات چشمگیر در مرغ جوال و چلچله در جنس ماده دیده می) 4
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  .بی تأثیر است......................... در بروز رفتار .......................... توان گفت که  می-17
   شرطی شدن کالسیک–محرك بی اثر ) 2    پذیري نقش–غریزه ) 1
  هاي مونارك مهاجرت پروانه–وراثت ) 4    ي کوکو جوجه–تجربه ) 3

  ................... راکون جانداري است که -18
  .سیستم تک همسري دارد) 2  .کندمهرگان تغذیه نمیاز بی) 1
  .کنداي استفاده میهبراي جلب جفت از صداها یا آوازهاي ویژ) 4    .غذایابی بهینه دارد) 3

  ».....................در رفتار «کنند؟  چند مورد عبارت داده شده را به درستی کامل می-19
  .عادي شدن جانوران، غریزه فاقد نقش است) الف
  .شرطی شدن کالسیک، برخالف آزمون و خطا، تجربه فاقد نقش است) ب
  .کندحفظ گونه عمل میشیرهاي نر شرق آفریقا، انتخاب طبیعی در جهت ) ج
  .اي را انجام دهدي مشخصی از زندگی خود رفتار ویژهآموزد که در دورهنقش پذیري مانند حل مسئله، جانور می) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .......................تواند  هر زنبور ماده می-20
  .ور شدن داشته باشدهایی با توانایی بارتخمک) 2  .هاي خود را تضمین کندبقاي ژن) 1
  .هاي خود را به نسل بعد منتقل سازدغیر مستقیم ژن) 4  .تولید مثل جنسی یا غیر جنسی داشته باشد) 3

  ........................ زنبورهاي عسل ماده، که توانایی بکرزایی ندارند، -21
  .رسانندرفتاري به نفع خود دارند و به گونه نفعی نمی) 1
  .سازندهاي خود را به نسل بعد منتقل میمستقیماً ژن) 2
  .کنندهاي خود را تضمین میبه طور غیر مستقیم بقاي ژن) 3
  .کنندهاي خود میي زادهانرژي خود را صرف نگهداري و تغذیه) 4

   کدام عبارت صحیح است؟-22
  .گیري رفتار غریزي داردیادگیري در همه جانوران نقش مهمی در شکل) 1
  .کندهاي خود او را تضمین میار هر جانور به طور مستقیم بقاي ژنهمواره رفت) 2
  .کنندي جانوران داراي پرده مننژ، براي حل مسئله از تجارب گذشته استفاده میهمه) 3
  .هاي مصرفی استبروز رفتارهاي متفاوت در جانوران در جهت کاهش هزینه) 4

  کند؟الف از چه طریقی عمل میي بیستون بتوالریا براي جذب جنس مخ جنس ماده-23
  تغییر رنگ بدن) 4  تاباندن نور) 3  ترشح مواد شیمیایی) 2  عالئم صوتی) 1

  .کندمی..................... ي بالغ ي ماده به طور معمول قورباغه-24
  ي گلویی خودش را تا آخر عمر حفظحفره) 2  براي جلب نظر نرها صداهاي بلندي تولید) 1
  تريها، طی دگردیسی رشد بیشاش نسبت به سایر اندامروده) 4  ي هوایی مرطوب، تنفسهابا کیسه) 3

  .قدرت پیوستگی زیادي با اکسیژن دارد..........................  هموگلوبین جانوري که -25
  اش یک طرفه استجهت جریان هوا در دستگاه تنفسی) 1
  ي رفتار آن پرداختکنراد لورنز به مطالعه) 2
  اش به خارج از بدنش منتقل شده است سیستم تنفسی)3
  ي رفتار یادگیري در آن پرداختاسکینر به مطالعه) 4
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  ................................. یک پرنده همواره -26
  .ترسنداز یک مترسک درون مزرعه دوري کرده و می) 1
  .پردازدبه تنهایی میي نوزادان خود را هاي مربوط به پرورش و تغذیهتمام هزینه) 2
  .ریزي ژنی انجام دهدتواند رفتارهایی براساس برنامهمی) 3
  .تري استهاي درخشان بیشدر جنس نر، داراي پرهاي زینتی و رنگ) 4

  .......................... است؟ همواره نادرست کدام -27
  .کنندرا به نسل بعد منتقل میهاي خود زنبورهاي ماده به غیر از ملکه، به طور غیر مستقیم ژن) 1
  .کندهاي خود را تضمین میعنکبوت نر در رفتار مشارکتی به طور مستقیم بقاي ژن) 2
  .دهدگزیند که احتمال بقا و تولید مثل فرد و گونه را افزایش میانتخاب طبیعی صفاتی را برمی) 3
  .کنندل میهاي خود را به نسل بعد منتقزنبورهاي نر، به طور مستقیم ژن) 4

   چند جمله از جمالت زیر در مورد حشرات درست است؟-28
  .کننداي براي جلب جفت تولید میبسیاري از حشرات صداها و یا آوازهاي ویژه) الف
  .در جمعیت حشرات معموالً هر فرد یک بار فرصت تولید مثل دارد) ب
  .شوندساس فرضیه انتخاب فرد تفسیر نمیتوان رفتارهاي مشارکتی را مشاهده نمود که برادر حشرات می) ج
  .ارتباط با کمک مواد شیمیایی یکی از راهبردهاي ارتباطی در جمعیت حشرات است) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )با تغییر( است؟ نادرست کدام -29
  .تر توسط مغز هستندداران عالوه بر کنترل از طریق انعکاس، مستلزم هماهنگی بیشرفتارهاي مهره) 1
  .شودداران، مغز و نخاع توسط مننژ سه الیه محافظت میدر مهره) 2
  .داران، سیستم دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی دارندمهره) 3
  .شوددهند، دیافراگم دیده میدارانی که جفت تشکیل میدر مهره) 4

  ».................................... سیاه، يرفتار عنکبوت نر بیوه«کنند؟  چند مورد عبارت داده شده را به درستی کامل می-30
  .دهدشانس بقاي گونه را افزایش می) الف
  .کندهاي خود را تضمین میبه طور غیر مستقیم بقاي ژن) ب
  .مانند رفتار زنبورهاي کارگر نوعی رفتار مشارکتی است) ج
  .دهدمیي مشخصی از زندگی جاندار رخ نوعی الگوي عمل ثابت است که در دوره) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  کند؟ي زیر را به درستی کامل می چند مورد جمله-31
  ».........................ي پرندگان همه«

  .نر، سیستم تک همسري دارند) الف
  .توان تولید پرفورین دارند) ب
  .کنندبا شروع سرما به سوي مناطق گرمسیري مهاجرت می) ج
  .دهندهاي خود بعد از بیرون آمدن از تخم غذا میبند و به جوجهخوابر روي تخم خود می) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 هفتمفصل 

  ..........................ي سیاه،  عنکبوت نر بیوه-32
  .کندآمونیاك و اسید اوریک دفع می) 1
  .کنددر طول عمر بیش از یک بار تولید مثل می) 2
  .ها داردهاي مشابه فاگوسیتدرون همولنف، سلول) 3
  .کندهاي خود را به نسل بعد منتقل میفداکارانه و غیر مستقیم ژن) 4

   چه تعداد از جمالت زیر درست هستند؟-33
  .شوندتمام رفتارهاي جانوري با هدف حفظ بقا و یا تولید مثل انجام می) الف
  .گزینند را براساس خصوصیات فیزیکی برمیجانوران ماده، همواره جفت خودشان) ب
  .کنندتمام پرندگان نر، سیستم تک همسري را براي خودشان انتخاب می) ج
  .ترین راه برقراري ارتباط با محیط اطراف استدهند، سریعرفتارهایی که جانوران نشان می) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  »......................بسیاري از « است؟ نادرست کدام عبارت -34
  .گیرندي ترسناکی به خود میجانوران هنگام مقابله با دشمن، چهره) 1
  .اي دارندها براي اطالع دیگران از حضور شکارچی، عالئم صوتی ویژهنخستی) 2
  .کنندپرندگان با شروع سرما به سمت مناطق گرمسیري مهاجرت می) 3
  .نماینداي تولید میژهحشرات براي جلب جفت، صداها و آوازهاي وی) 4

  .است..............................  هر جانوري که -35
  کند، نوعی حشرههاي شیمیایی براي ارتباط با دیگران استفاده میاز فرومون) 1
  اي براي نگهداري و پرورش جنین بهره ببرد، پستانداراز رحم ماهیچه) 2
  دارگیري برگزیند، مهرهرده و سپس براي جفتي آن، نرها را ابتدا ارزیابی کجنس ماده) 3
  ها بنشیند و فرزندان آن را پس از بیرون آمدن تغذیه کند، نوعی پرندهي آن، روي تخمجنس ماده) 4

  ...................... در الگوي ثابت -36
  .وجود محرك نشانه در طول زمان انجام رفتار، ضروري است) 1
  .ت وجود یک محرك نشانه، رفتار مشخصی انجام دهدگیرد در صورجانور یاد می) 2
  .رودرفتار جانور یا یک محرك نشانه شروع شده و به طور کامل تا پایان پیش می) 3
  .اي را شروع کرده و به پایان رساندتواند حتی بدون وجود یک محرك نشانه، رفتار ویژهجانور می) 4

  ».............ي نر مرغ جوال در فصل تولید مثلی، ایجاد دم بلندپرنده«کند؟ ي زیر را به درستی کامل می چند مورد جمله-37
  .دهددر بعضی مواقع احتمال بقاي جانور را کاهش می) الف
  .دهدگیري را افزایش میاحتمال جفت) ب
  .شودباعث کاهش رقابت بین افراد نر گونه می) ج
  .هاي مفید دیگر دارداخت آن را با داشتن ژناي است که جاندار نر توانایی پردصفت پر هزینه) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  گیرد؟ کدام یک از رفتارهاي زیر، با استفاده از آزمون و خطا انجام می-38
  کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید گله) 2  برگرداندن تخم به النه توسط غاز ماده) 1
  ي نوعی ماهی به نرهاي وارد شده در قلمرواشحمله) 4  هاي مقلدامتناع پرنده از خوردن پروانه) 3
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 هفتمفصل 

  .........................شوند، رفتاري است که ي نوعی ماهی به نرهایی که وارد قلمرو او می حمله-39
  .شودصرفاً غریزي محسوب نمی) 2  .در اثر تجربه حاصل نشده است) 1
  .شودایش منتقل نمیهگاه به زادههیچ) 4  .گیردهمیشه به یک شکل انجام نمی) 3

  ي هر رفتار جانوري درست بیان شده است؟ کدام عبارت، درباره-40
  .ي انتخاب فرد قابل تفسیر استبر اساس فرضیه) 1
  .نمایدهاي مداوم تغییر میدر پاسخ به محرك) 2
  .در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است) 3
  .شودانجام میبا استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشته ) 4

   ............................تواندنمی انتخاب طبیعی، در جمعیت شیرهاي شرق آفریقا -41
  .بر فنوتیپ افراد جمعیت مؤثر باشد) 2  .در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد) 1
  .هاي سازگار شودسبب پیدایش الل) 4  .هاي نامطلوب را کاهش دهدفراوانی الل) 3

  ...........................ره انتخاب طبیعی  هموا-42
  .گزیند که در بقاي گونه دخالت دارندصفاتی را برمی) 1
  .دهندگزیند که احتمال بقا و تولید مثل فرد را افزایش میصفاتی را برمی) 2
  .دهدتر دارند، احتمال بقاي گونه را افزایش میبا انتخاب افرادي که سازش بیش) 3
  .کندازش افراد جمعیت با محیط عمل میدر جهت س) 4

  ............................... به طور معمول مرغ جوالي ماده در فصل تولید مثل، -43
  .گیردابتدا توسط نرها مورد ارزیابی قرار می) 1
  .محدودیت زیادي در امر تولید مثل دارد) 2
  .هاي مصرفی ناتوان استدر جبران هزینه) 3
  .گیردهاي الزم براي پرورش نوزادان را بر عهده مینهي هزیهمه) 4

  ...................... هر رفتاري که -44
  .در آن وراثت نقش تعیین کننده دارد، الگوي عمل ثابت نام دارد) 1
  .ها استدر حفظ و بقاي جاندار ارزش زیادي دارد، متأثر از ژن) 2
  .پذیري نام داردد، نقشي مشخصی از زندگی یک جانور رخ دهدر دوره) 3
  .شودبدون استفاده از آزمون و خطا انجام گیرد، نوعی یادگیري محسوب می) 4

  ....................... هر رفتار غریزي، -45
  .تواند تحت تأثیر تجربه قرار گیردمی) 1
  .شودفقط با حضور یک محرك نشانه شروع می) 2
  .شودظاهر میهاي مختلف، به یک شکل در افراد گونه) 3
  .گیردهاي وراثتی خاصی انجام میبر طبق دستورالعمل) 4

  ........................ در انسان، براي انجام هر نوع فعالی انعکاسی، -46
  .هاي نوروگلیا نقش مؤثري دارندسلول) 1
  .باشدوجود تجربه و یادگیري ضروري می) 2
  .تنها دستگاه عصبی خود مختار درگیر است) 3
  .دهدمرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن فرمان می) 4
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 هفتمفصل 

  ........................ در بروز رفتار -47
  .الگوي عمل ثابت، محرك حسی ساده اثري ندارد) 1
  .ها دخالت ندارندي کوکو، ژنجوجه) 2
  .ي اسکینر، دخالت مستقیم داردحرکت اهرم توسط موش در جعبه) 3
  .گیردموزهاي متصل به سقف اتاق، استفاده از آزمون و خطا صورت نمییابی شمپانزه به دست) 4

   کدام گزینه صحیح است؟-48
  .ترین دستگاه گردش مواد، فاقد هرگونه تغییر رفتار ژنتیکی استجانداري با ساده) 1
  .تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نمایددر مواردي، محرك شرطی می) 2
  .جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز استبروز رفتار در هر ) 3
  .در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقش مؤثري دارد) 4

  زیستی درست است؟اي از همي نوع ویژه کدام موارد، درباره-49
  .باشندهر دو جاندار، داراي کنام واقعی یکسانی می) الف
  .نگ استساختار و رفتار دو جاندار با یکدیگر هماه) ب
  .برنددر اغلب اوقات، دو جاندار از یکدیگر سود می) ج
  .شوددر مواردي، یکی از دو جاندار حذف می) د
  ب و ج) 4  ب و د) 3  الف و د) 2  الف و ج) 1

  ........................شود که محرك غیر شرطی،  از آزمایش پاولف، چنین برداشت می-50
  .ثر اولیه خواهد شداپس از مدتی جایگزین محرك بی) 1
  .تنها هنگامی مؤثر است که با محرك شرطیهمراه شود) 2
  .تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نمایدمی) 3
  .تواند واکنش خاصی را در جانور برانگیزدپس از عادي شدن، نمی) 4

  ............................. در جانوران، رفتار شرطی شدن فعال برخالف رفتار حل مسئله، -51
  .محصول برهم کنش اطالعات ژنتیکی و یادگیري است) 1
  .رسدبا استفاده از تجارب گذشته به انجام می) 2
  .گیردبا استفاده از آزمون و خطا انجام می) 3
  .ریزي ژنی استفقط داراي برنامه) 4

  .تأثیر استبی...................... تار در بروز رف............................... توان گفت که  می-52
   جوجه کوکو–تجربه ) 2    پذیري نقش–غریزه ) 1
  هاي مونارك مهاجرت پروانه–وراثت ) 4   شرطی شدن کالسیک–اثر محرك بی) 3

  باشند، درست است؟ها میي رفتارهایی که فقط متأثر از ژن چند مورد، درباره-53
  .هاي غیر طبیعی هم انجام شوندركتوانند در پاسخ به محمی) الف
  .شونددر افراد مختلف یک گونه، به یک شکل ظاهر می) ب
  .هاي نشانه شروع شوندتوانند در پاسخ به محركمی) ج
  .نمایندهاي شیمیایی بروز میدر پی تولید پیک) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 هفتمفصل 

  .................................. هر رفتاري که -54
  .شودگیرد، نوعی یادگیري محسوب میبدون استفاده از آزمون و خطا انجام می) 1
  .باشدها میدر حفظ بقاي جاندار نقش زیادي دارد، متأثر از ژن) 2
  .اي دارد، الگوي عمل ثابت نام دارددر آن وراثت نقش تعیین کننده) 3
  .ستپذیري ادهد، نقشي مشخصی از زندگی یک جانور رخ میدر دوره) 4

  ......................... هر زنبور ماده -55
  .هاي خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تضمین کندتواند بقاي ژنمی) 1
  .تولید مثل جنسی و غیر جنسی دارد) 2
  .هایی با توانایی بارور شدن داشته باشدتواند تخمکمی) 3
  . منتقل سازدهاي خود را به نسل بعدتواند غیر مستقیم، ژنمی) 4

  ي گلویی، درست است؟ي نر داراي حفرهي قورباغه چند مورد، درباره-56
  .رودهاي بدن میخون خارج شده از دستگاه تنفس، ابتدا به سمت اندام) الف
  .باشددار دفعی، محصول سوختن آمینواسیدها میتر مواد نیتروژنبیش) ب
  .کنندشرکت میهاي نوترکیب به طور تصادفی در لقاح گامت) ج
  .باشدصداي بلند بهترین راه برقراري ارتباط با جفت می) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  هاي بدن انسان، کدام مورد نقش مؤثري دارد؟ي انعکاس براي بروز همه-57
  هاي نوروگلیاسلول) 2    یادگیري و تجربه) 1
  دنمرکز اصلی پردازش اطالعات حسی ب) 4    دستگاه عصبی خودمختار) 3

  کنند؟را دنبال می) حفظ بقا و تولید مثل( کدام رفتارهاي زیر یک هدف مشترکی -58
  کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید گله و پیدایش دم بلند در مرغ جوال) 1
  ي مونارك با تغییر فصل و به پشت افتادن مار هنگام خطرمهاجرت پروانه) 2
  یري و نزاع بین دو قوچ نرگپس از جفت) بیوه سیاه(رفتار عنکبوت نر ) 3
  تعیین مرزهاي قلمرو توسط چیتاي جوان و نیش زدن زنبور کارگر) 4
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