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 برگرداندن تخم خارج النه توسط غاز ماده ...............-1
مي1 مي2 شود. ) تنها در دوره حساس پس از تولدش انجام  باشد. ) رفتاري با اساس غريزي

مي3 مي) شكل خاصي از يادگ4 شود. ) گاهي با حركات زيگزاگي گردن جانور انجام  باشد. يري
مي كدام جانور براي جلب جفت، النه-2  كند؟ي بزرگي بنا

نر1 نر3 ) ماهي خاردار ماده2 ) ماهي خاردار  ) مرغ جوالي ماده4 ) مرغ جوالي

 يادآور كدام نوع يادگيري است؟» جعبه اسكينر«-3
 ) شرطي شدن كالسيك4 پذيري ) نقش3 ) شرطي شدن فعال2 ) عادي شدن1

 ها كدام است؟ گير در قوچ چشمصفت-4
ها ) انشعابات شاخ در ماده4ها ) شاخ ضخيم در ماده3 ) انشعابات شاخ در نرها2 ) شاخ ضخيم در نرها1

ي چه رفتاري است؟ گردد. اين امر نشانه ريزي، دوباره به رودخانه محل تولد خودش بازمي ماهي آزاد جوان براي تخم-5
 ) الگوي عمل ثابت4 ) عادي شدن3 پذيري ) نقش2 ) غريزي1

مي پذيري جوجه همراهي ............... با شيء متحرك در رفتار نقش-6  كند. غازها، اثر آن را تقويت
بو2 ) صفات چشمگير1  ) صدا4 ) رنگ3)

مي درخشان-7  شود؟ تر شدن پشت در كدام جانور، صفتي چشمگير محسوب
نر1 نر) ماهي خار2 ) پروانه مونارك  ) ماهي خاردار ماده4 ) پروانه مونارك ماده3 دار

مي-8  دهد؟ كدام رفتار با برقراري ارتباط بين تجارب گذشته در موقعيت كامالً جديد روي
و خطا2 ) الگوي عمل ثابت1  ) حل مسأله4 ) شرطي شدن كالسيك3 ) آزمون

ي الگوي عمل ثابت در اغلب موارد، چه عالمتي است؟ محرك نشانه-9
 ) حسي پيچيده4 ) حركتي پيچيده3 ) حسي ساده2 ) حركتي ساده1

.نداردشقايق دريايي ...............-10
آب2 ) خارهاي سمي گزنده براي دلقك ماهي1  ) رفتار عادي شدن در برابر تحريكات مداوم

به4 ) رابطه همسفرگي با دلقك ماهي3  هاي حسي صورت انقباض شاخك ) انعكاس عصبي
، تا حدودي نيازمند يادگيري است.-11  رفتار ...............

به1  ) خورده شدن عنكبوت نر توسط بيوه سياه2 دنبال مادرشان ) به راه افتادن جوجه غازها
 ) بيرون انداختن تخم پرنده ميزبان توسط جوجه كوكو4 ) نيش زدن زنبور عسل مدافع به مهاجمين كندو3

 شكل مقابل صحيح است؟ي كدام مطلب درباره-12

 ترين نوع تغيير رفتار در اثر تجربه است. ) ساده1

 ) محرك نشانه در بروز اين رفتار دخالتي ندارد.2

 ) اساس ايجاد اين رفتار، ژنتيكي(غريزي) است.3

به4 مي روش ) اين رفتار در غازها  گيرد. هاي متفاوتي انجام

ت-13 و محدوديت براي بهميزان انرژي مصرفي  ترتيب چگونه است؟ وليدمثل توسط جانوران ماده نسبت به نرها
كم3تر بيش-تر ) بيش2تركم-تر ) بيش1 كم4تر بيش-تر) تركم-تر)

و ولد، كدام عامل نقش مهم-14  تري دارد؟ در تعيين راهبردهاي توليدمثلي متفاوت جانوران در فصل زاد
 ) كاهش ميزان درگيري بين نرها2ها ) افزايش ميزان رقابت بين ماده1

و نگه ) هزينه3 به4 داري از فرزنداني توليدمثل تر دست آوردن منابع غذايي فراوان)
 دهند. مي ............... را جمعيت كوچك افراد ميرو مرگ رفتارشان با اند، رسيده گله رهبري به تازه كه آفريقا شرق نر شيرهاي ............... قطبي وحشي گاوهاي-15

 افزايش-) مانند4 افزايش-) برخالف3 كاهش-) مانند2 كاهش-) برخالف1
و خطا رفتاري است كه ...............-16  آزمون

و رابطه ) در دوره1 ي تنگاتنگي با غريزه دارد.ي مشخصي از زندگي روي داده
بي2 ر شود.اثر ممكن است به تنهايي سبب ايجاد آن در جانو ) محرك
مي3  گردد. ) در يك موقعيت خاص به دريافت پاداش يا تنبيه منتهي
مي4 و همواره به يك شكل خاص انجام  شود. ) با يك محرك خاص شروع شده
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؟شود نميكدام گزينه به مشاهدات يا فرضيات داروين مربوط-17
 گيري نقش مهمي دارند. گيري هستند كه در رفتار جفت ) جانوران نر اغلب داراي خصوصيات چشم1
 هاي مختلف، ممكن است در اثر صيادي كاهش يابد. ) رقابت بين گونه2
به گير در طي تغييرگونه ) انتخاب صفات چشم3  دليل افزايش احتمال توليدمثل بوده است. ها
آن ) هرچه شباهت بين گونه4  ها نيز حادتر است. ها زيادتر باشد، رقابت ميان

 ...............»گير در جانوران نر، خصوصيات چشم«است؟ ادرستنكدام عبارت-18
 اي ظاهر شوند. ) ممكن است تنها در فصول ويژه1
تك2 مي ) تنها در جانوراني كه سيستم  شود. همسري دارند ديده
 دهد.ي ژني نسل بعد افزايشمي ) سهم نسبي فرد را در تشكيل خزانه3
و ) صفات هزينه4  ممكن است شانس بقاي فرد را كاهش دهند. بري هستند

مي-19  گيرد. رفتار جلب جفت در بسياري از حشرات توسط ............... صورت
 ) عاليم نوري مختلف4 ) الگوهاي تابشي متفاوت3 ) صداهاي ويژه2 هاي جنسي ) فرومون1

 كدام عبارت درست است؟-20
ميها همواره جفت خود را بر اساس خصو ماده)1 تك2 كنند. صيات فيزيكي انتخاب  گزينند. همسري را براي خودشان برمي ) همه پرندگان نر، سيستم

مي ) رفتار انتخاب جفت، همواره توسط ماده3 مي4 گيرد. ها صورت و توليدمثل انجام  شوند. ) همه رفتارهاي جانوري با هدف حفظ بقا
 است؟ نادرستكدام مطلب-21

مي هاي ) بعضي از گونه1  خورند. مورچه فقط تخم عنكبوت
كم ) شكار طعمه2 مي هاي بزرگ كه معموالً  تر است. شوند براي شكارچي، سخت تر يافت
مي ) همه3  توانند نيازهاي خود را از يك منبع غذايي تأمين كنند. چيزخواران
مي4 كم ) گاهي جانوران غذايي  تري دارد. خورند كه انرژي

22-Biston betularia مي  تواند نظر جنس ماده را جلب نمايد؟ عمدتاً از چه طريقي
 ) عاليم بينايي ويژه4ها ) ترشح فرومون3 ) ايجاد صداهاي بلند2 ) الگوي خاص تابش نور1

 است؟ نادرستي صفات چشمگير كدام مطلب درباره-23
مي ) شانس توليدمثل را بيش1  بر است. ان نر، هزينهها براي جانور ) همواره پيدايشآن2 كنند. تر

 دهند. ) هميشه شانس بقاي جانوران نر را افزايشمي4 دهند. ) نزاع جدي بين نرها را كاهشمي3
مي هاي نمايشي كه فيل بازي-24 مي ها در سيرك انجام  ...............جزبهي رفتارهاي زير باشد، تواند ناشي از همه دهند،

 ) غريزي4 ) شرطي شدن كالسيك3 ) شرطي شدن فعال2 پذيري ) نقش1
 تر است؟ رفتار خورده شدن جنس نر بيوه سياه توسط عنكبوت ماده به كدام رفتار شبيه-25

 ) ترشح بزاق سگ در اثر شنيدن صداي زنگ به تنهايي1
 هاي ميزبان توسط جوجه كوكوهاي تازه متولد شده ) بيرون انداختن تخم2
رس ) روي هم چيدن جعبه3  يدن به موز آويزان توسط شامپانزهها براي
 هاي ثابت در مزرعه پس از مدتي ) عدم ترس پرندگان از مترسك4

؟شود نميدر كوكو، كدام رفتار ديده-26

 ) غذايابي بهينه4 ) جلب جفت3 سازي ) آشيانه2 ) انتخاب جنسي1
 ............... مگري مطالب زير در مورد مرغ جوال درست هستند، همه-27

 شود.ميZW، در فصل توليدمثل پنج برابر طول دم فردZZ) طول دم پرنده1
ميZZ) طول دم پرنده2  باشد.، همواره سه برابر طول بدن اين جانور
ميZZ) انتخاب جنسي بر اساس خصوصيت چشمگير افراد3  شود. انجام
ميZW) انتخاب جفت توسط افراد4 .گيردو در فصل توليدمثل صورت
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 پاسخ است.2گزينه-1
و برگرداندن تخم خارج النه توسط حركات زيگزاگي گردن غازهاي ماده صورت مي نام دارد كه رفتاري كامالً غريزي» الگوي عمل ثابت«گيرد

مي محرك نشانهاست. الگوي عمل ثابت در پاسخ به يك   دهد. روي
 پاسخ است.1گزينه-2

مي پشت ماهي خاردار نر در فصل توليدمثل، درخشان و براي جلب نظر ماده تر مي ها النه شود  سازد.ي بزرگي
 پاسخ است.2گزينه-3

مي در جعبه و غـذا دريافـت كنـد. ايـن نـوعي اسكينر، موش ياد گيرد كه پس از چند بار فشردن تصادفي اهرم، خودش اهرم را فشار داده
و خطا است. يادگيري را شرطي   شدن فعال نامند كه همان آزمون

 پاسخ است.1گزينه-4
و در فصل توليدمثلي باعث جلب نظر ماده شاخ ضخيم در قوچ مي هاي نر و صفتي چشم ها مي گردد  شود. گير محسوب

 پاسخ است.2گزينه-5
به ماهي آزاد جوان از بوي رودخانه محل تولدش نقش مي و ب همين پذيرد به راي تخمدليل گردد. اين نـوعي رودخانه بازمي همانريزي از دريا

 شود. پذيري فقط به تشخيص بوي بدن مادر محدود نمي توان فهميد كه نقش پذيري است، پسمي رفتار نقش
 پاسخ است.4گزينه-6

مي غازها قوي پذيري جوجه با صدا همراه شود، اثر آن در ايجاد رفتار نقش» كُنراد لورنز«اي متحرك در آزمايش اگر شئ  شود. تر
 پاسخ است.2گزينه-7

مي هاي خاردار نر در فصل توليدمثل، درخشان پشت ماهي آن تر و مي اي بزرگ ها براي جلب جفت النه شود  سازند. تر
 پاسخ است.4گزينه-8

كه رفتار حل مسأله، پيچيده (نخست در پريمات معموالًترين رفتار يادگيري است مييها و طي آن، يـك جانـدار بـين تجـارب ها) روي دهد
آن گذشته و در مواجهه با مشكل جديدش كه تا كنون با و خطا) اسـتدالل روبه اش ارتباط برقرار كرده (بدون استفاده از آزمون رو نشده بود
مي مي و مشكلش را حل  نمايد. كند

 پاسخ است.2گزينه-9
مي» حسي ساده«عالمت موارد نوعي اغلبمحرك نشانه در  شود. است كه باعث بروز الگوي عمل ثابت

 پاسخ است.1گزينه-10
و اگرچه در برابر كوچك ماهي رابطه شقايق دريايي با دلقك بهي همسفرگي دارد هـاي صورت انقباض شـاخك ترين تحريكي، انعكاس عصبي
در حسي از خود نشان مي و خارهاي سمي گزنده دارد، ولي ميدهد و شاخك برابر تحريكات مداوم آب، رفتار عادي شدن نشان را دهد هايش

 كند. در عين حال خارهايش براي دلقك ماهي سمي نيستند. منقبض نمي
 پاسخ است.1گزينه-11

و اردك كردن مادر توسط جوجه دنبال مي يادگيرياست كه نوعي» پذيري نقش«ها رفتار غازها تنگاتنگي با غريزه شود، ولي ارتباط محسوب
(ژنتيكي) هستند. (وراثت) دارد. ساير موارد همگي رفتارهايي غريزي

 پاسخ است.3گزينه-12
به غريزيبازگرداندن تخم خارج النه توسط حركات زيگزاگي گردن غاز ماده، نوعي رفتار است كه در پاسخ» الگوي عمل ثابت«نام(ژنتيكي)

و انحناي (شكل و در تمام افراد گونه غازها به به محرك نشانه مي يك شكلهندسي تخم)  گيرد. انجام
 پاسخ است.2گزينه-13

و توليدمثل انرژي بيش مي جانوران ماده براي تربيت فرزندان و بنابراين محدوديت بيش تري صرف تري هم براي توليدمثل دارند، پـس كنند
 گيري برگزينند. بايد بهترين نرها را براي جفت

 پاسخ است.3گزينه-14
آن ترين عامل در تعيين راهبردهاي توليدمثلي جانوران، هزينه مهم و نگه اي است كه  داري از فرزندان خود بايد بپردازند. ها براي توليدمثل

 پاسخ است.1گزينه-15
و فرزندان خود گاوهاي وحشي قطبي در برابر خطر شكارچي(مثل گرگ) در اطراف جوان مي» لقه دفاعيح«ترها آن تشكيل ها دهند تا از مرگو مير

(رهبر گله) در كشتن توله و اين برخالف رفتار شيرهاي نر شرق آفريقا  دهد. شيرهاي قبلي است كه احتمال بقاي گونه را كاهشمي جلوگيري نمايند
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 پاسخ است.3گزينه-16
آ و خطا يا شرطي شدن فعال نوعي يادگيري است كه طي ن، دريافت پاداش منجر به تكرار يك عمل ولي تنبيه باعث كاهش تكرار عمل آزمون

 شود. مزبور مي
 پاسخ است.2گزينه-17

 دريافت كه صيادي، ممكن است ميزان رقابت را كاهش دهد، ولي ساير موارد همگي به فرضياتو مشاهدات داروين مربوط هستند.» رابرت پاين«
 پاسخ است.2گزينه-18

و هزينه ات چشمخصوصي آن گير در واقع صفات فيزيكي (يعني ماده بري در نرها هستند كه سبب جلب جفت مي ها و اين ربطي بـه ها) شوند
 همسري يا چند همسري بودن نرها ندارد. ساير موارد همگي صحيح هستند. تك

 پاسخ است.2گزينه-19
و پرندگان، صداها يا آوا بسياري از حشرات مي زهاي ويژهو دوزيستان  كنند. اي براي جلب جفت توليد

 پاسخ است.4گزينه-20
و افزايش شانس توليدمثل انجام مي و هميشگي نيستند. همه جانوران، رفتارهاي خود را با هدف حفظ بقا  دهند، اما ساير موارد حتمي

 ها: بررسي ساير گزينه
(يعني نرها) معموالًها : ماده1ي گزينه  گزينند. را بر اساس خصوصيات فيزيكي برميجفت خودشان
نر2ي گزينه تك معموالً: پرندگان  همسري دارند. سيستم
مي توسط ماده معموالً: انتخاب جفت3ي گزينه  گيرد! ها صورت

 پاسخ است.3گزينه-21
يكتمام نيازهاي خود را تنها از يك منبع غذايي تأمين كنند، گروه توانند نميچيزخواران همه كننـد، نوع غذا استفاده مـيي كه منحصراً از

يك هنگامي چيزخوارهـا غـذاي تر نباشـد، همـه يك از منابع غذايي فراوان كه هيچ ترند، ولي وقتي تر است موفق نوع منبع غذايي فراوان كه
مي بيش  كنند. ساير موارد همگي درست است. تري براي خوردن پيدا

 پاسخ است.3گزينه-22
هاي شب پرواز فلفلي(بيستون بتوالريـا) سـبب هاي ارتباطي است كه عمدتاً در پروانه ترين راه هاي شيميايي يكي از ابتدايي فرومونترشح

مي جلب جنس مخالف از فاصله  شود. هاي بسيار دور
 پاسخ است.4گزينه-23

ش شانس توليدمثل نرها را افزايشمي» گير صفات چشم«هرچند كمدهد ولي گاهي مي انس بقاي نرها را آن تر در هـا را بـيش كند! چـون تـر
 دهد. ساير موارد همگي صحيح هستند. معرض شكار شدن توسط جانداران شكارچي قرار مي

 پاسخ است.4گزينه-24
به حركات نمايشي كه جانوران در سيرك انجام مي و در طبيعت صورت نمي دهند، هرگز ميگيرند، اما اين رفت طور غريزي از ارها توانند ناشـي

و يا حتي شرطي شدن كالسيك(ماندن در كنار مربي از بدو تولد) يا شرطي شدن پذيري نقش و بدن مربي)  فعـال(پاسخي به حركات دست
 دليل دريافت پاداش يا تنبيه) باشد.(به

 پاسخ است.2گزينه-25
اش، رفتار غريزي يـا وراثتـي خورده شدن عنكبوت نر توسط جفت مادهثلمها توسط جوجه كوكوهاي تازه متولد شده بيرون انداختن تخم

 است.
 ها: بررسي ساير گزينه

 : نوعي شرطي شدن كالسيك است.1ي گزينه

مي3ي گزينه  باشد. : نوعي حل مسأله

 : رفتار عادي شدن است.4ي گزينه
 پاسخ است.2گزينه-26

ميي ديگر تخم گان گونهي پرند اي است كه در آشيانه كوكو پرنده و بنابراين زحمت آشيانه گذاري !دهد نميسازي به خودش كند
 پاسخ است.2گزينه-27

مي نوعي صفت چشم (ZZ)طول دم مرغ جوالي نر كه گير محسوب و3در فصل توليدمثل فقطشود دم5برابر طول بدن خودش برابر طول
 صحيح هستند. شود. ساير موارد همگيمي (ZW)جنس ماده
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