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رفتارهای جانورانتم: شفصل ه،  دوازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

همیشه رفتار دگر خواهی صرفا رفتاری به نفع دیگران است.   الف( 

 در رفتارهای دگرخواهی همکاری هیچ جایگاهی ندارد.    ب( 

در رفتار دگر خواهی خفاش خون آشام، تمامی خفاش ها خویشاوند هستند.      ج( 

 لمرو پرهزینه و زمان بر است.مواره تصاحب جفت و قه     د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

ع می دهد.نبورها اطاله دیگر زبمحل منبع غذایی را با  انجام ............................. و...........................  نبور کارگرز الف( 

د.م اندازن........ را به دا....شکار گروهی موفقیت................... دارد زیرا افراد گروه می توانند شکار........  ب(

2

سخ کوتاه بدهید .به سواالت زیر پا 3
 چیست؟ الزمه زندگی گروهی    (1

 دفاع جانور از قلمرو در برابر افراد هم گونه یا گونه های دیگر چه نام دارد؟    (2

 روش برقراری ارتباط در جانورانی مانند زنبور چیست؟    (3

 نتیجه برقراری ارتباط چیست؟  ( 4

 نقش ترشح فرومون در مورچه ها چیست؟    (5

 اطالعاتی که جیرجیرک نر از طریق صدا مبادله می کند، چه اطالعاتی می باشد؟     (6

اطالعاتی که زنبور کارگر با مشاهده حرکات زنبور یابنده کسب می کنند ، چه اطالعاتی می باشد؟  ( 7

 نوع رفتار رکود تابستانی چیست؟   ( 8

چه نام دارد؟حرکت دراز مدت، دوره ای و رفت و برگشتی جانوران   ( 9
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5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

 ساز و کار برگزیننده رفتارهای سازگار کننده:   .1   

DNAطبیعت و  د(         انتخاب طبیعی ج(یادگیری      ب(       ژن هاالف( 

 و خطا چه نام دارد؟ شرطی شدن با آزمون     .2

تجربهد(     شرطی شدن کالسیک    ب(  یادگیری       ج(شرطی شدن فعالالف(  

محرکی که فقط در صورت همراهی با یک محرک طبیعی می تواند موجب بروز پاسخ شود چه نام دارد؟ .  3   

 محرک فعالد(      شرطی شدن فعال     ج(      پذیر سازشمحرک ب(         محرک غیر فعالالف(   

نوعی یادگیری که در آن جانور استدالل و برنامه ریزی آگاهانه دارد:     .4

 سازش د(       خوگیری ج(      نقش پذیری  ب(   حل مسئله (الف
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75/1  

5

شکل زیر چه چیزی را نشان می دهد؟ در مورد آن توضیح دهید:

 اولین بار چه کسی این آزمایش را انجام داد؟

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره آن را بنویسید:) یک واژه اضافی است( 6
حرکات ویژه ای که زنبور کارگر انجام می دهد.الف( پرورش قارچ                                   -1

ه می شود.حمل و برش برگ ها به وسیله مورچه به این منظور استفادب(                                          بویایی -2

انجام رفتار دگرخواهی نسبت به خویشاوندانپ(                                   افراد نگهبان -3

گروهی است.الزمه زندگی ت(                             ژن های مشترک -4

کمک به زنبور کارگر برای پیدا کردن محل دقیق غذاث(                               برقراری ارتباط -5

نشان دادن محل منبع غذایی -6

5/2

2جانور در شرطی شدن فعال چه چیزی را می آموزد؟7

5/1در پستانداران ذکر کنید:مثالی از نقش پذیری  8

5/1؟آورد می فراهم را جانور شدن سازگار امکان ،یادگیری و ها ژن کنش برهمچگونه 9

5/1رفتار انتخاب جفت را توضیح دهید: 10

5/0عوامل موثر در شکل گیری کامل رفتار نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد:11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

غلط. گاهی رفتار دگر خواهی رفتاری به نفع فرد است الف(  1

 در خفاش خون آشام رفتار دگر خواهی همراه با همکاری مشاهده می شود.غلط. ب( 

 غلط. لزوما نباید خفاش ها خویشاوند باشند.ج( 

ود.شمرده می  دگر خواهی را نشان داده صاحب جفت و قلمرو جانور گاهی در دگر خواهی با مرگ جفت های زادآور فردی که رفتارغلط. د( 

1

2بزرگتری -بیشتری ب(      صدای وزوز متفاوت -حرکات ویژهالف(  2

برقراری ارتباط (1 3

 قلمرو طلبی (2

 استفاده از فرومون ( 3

تغییر رفتار  (4

تشخیص النه (5

گونه و جنسیت خود ( 6

منبع و جهت آن فاصله تقریبی محل ( 7

 غریزی) ژنی(  (8

 مهاجرت ( 9

75/4

1الف-4 د-3 ج -2 ج-41

شرطی شدن فعال 5

 وجود اهرمی آن درون که داد قرار ای جعبه دررا  ای گرسنه موش اسکینر نام به دانشمندی یادگیری، نوع این به مربوط های آزمایش نخستین در

 ای هتک نتیجه، در .داد می فشار را جعبه درون اهرم تصادفی طور به و کرد می حرکت جعبه درون موش دهد فشار را آن توانست می موش و داشت

 دست به یعنی پاداش و اهرم دادن فشار بین ارتباط به موش رفتار، این تکرار چندبار از پس. کرد می دریافت غذا موش و افتاد می جعبه درون به غذا

 .آورد دست به غذا تا داد می فشار را اهرم عمدی، طور به آن از پس موش. برد پی غذا آوردن

75/1

6 :الف 6

1ب:

3پ:

5ت:

2ث:

4واژه اضافی

5/2

 نجاما از یا تکرار را رفتاری یندهآ در و کرده برقرار ارتباط کند، می دریافت که تنبیهی یا پاداش با خود رفتار بین آموزد می جانور فعال، شدن شرطی در 7

.کند می خودداری آن
2

راه او دنبال است، داده پرورش را آنها انسان و اند داده دست از را خود مادر که هایی بره مثالً شود، می دیده نیز پستانداران در پذیری نقش 8

.دهند نمی نشان دیگر های گوسفند با ارتباط برای تمایلی و افتند می
5/1

 برای را آنها و آورد می تدس به تجربه محیط از خود های آموخته از کند می رشد که همچنان و دارد را ها رفتار انجام برای الزم ژنی اساس جانور 9

.آورد می فراهم را تغییرات این با جانور شدن سازگار امکان یادگیری و ها ژن کنش برهم ترتیب، این به. برد می کار به قبلی رفتار اصالح و تغییر
5/1

5/1.نه یا کند گیری جفت آن با گیرد می تصمیم بعد و کند می بررسی را جفت های ویژگی ابتدا جانور جفت، انتخاب رفتار در 10

5/0ادگیریی -والد -جوجه در حال رشد 11

موفق باشید
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