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رفتارهای جانورانتم: شفصل ه،  دوازدهمزیست 

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

در بین جانوران معموال ماده ها زمان و انرژی بیشتری برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف می کنند.   الف( 

 تر بودن جیرجیرک ماده نشانه ای برای جیرجیرک نر در زادآوری با آن است.بزرگ      ب( 

 انرژی خالص به دست آمده از غذا شامل کل انرژی به دست آمده از مصرف شکار است.      ج( 

 رفتار برگزیده موازنه ای بین کسب بیشترین انرژی و کم ترین خطر است.     د( 

1

2
مناسب پر کنیدجاهای خالی را با کلمات 

ست.امعیار موفقیت زادآوری در داشتن بیشترین.......................... زاده های .........................  الف( 

دارد.نا نقشی هنظام جفت گیری در طاووس نر ................. بوده و جانور ....................... در نگه داری از زاده   ب(

2

سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .به  3
 ی می باشد؟نوعی رفتارچه نوک زدن جوجه کاکایی به نوک والدین خود    (1

کدام یاخته های موش قرار دارد؟ در Bژن  (2

 واکنشی که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد چه نام دارد؟    (3

 در جوجه غازها هرچه فاصله زمان تولد تا دیدن یک شی متحرک  بیشتر باشد، موفقیت در نقش پذیری چگونه است؟   ( 4

 محل ارسال اطالعات حسی دریافت شده پس از وارسی نوزادان توسط موش کجاست؟    (5

 انواع اطالعات حسی ارسال شده به هیپوتاالموس موش مادر چه اطالعاتی هستند؟     (6

   دلیل یکسان بودن اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه چیست؟  ( 7

 روش جمع آوری اطالعات حسی درباره نوزادان توسط موش مادر چگونه است؟   ( 8

نوعی رفتار که اساس آن در همه افراد یک گونه یکسان است؟  ( 9
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گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

 در جیرجیرک کدام جنس از جانور با ایجاد صوت با جنس مخالف ارتباط برقرار می کند؟ .1

الف( جنس ماده      ب( جنس نر      ج( هر دو جنس         د( جیرجیرک ها با صوت ارتباط برقرار نمی کنند

لع می شوند؟از اطالعات زنبور یابنده منبع مطام یک از حواس خود زنبور های کارگر درون کندو به وسیله کد. 2

الف(  بویایی       ب(  شنوایی       ج(بینایی     د( المسه

.  درصد موفقیت شکارچی با تعداد پرندگان چه رابطه ای دارد؟3

 م بهالف( رابطه مستقیم      ب( رابطه معکوس     ج( رابطه ای ندارد     د( با توجه به شرایط خاص هم گزینه الف و   

. ارتباط زنبور ها با هم با چه وسیله ای است؟4

الف و ج د(          مونوفر ج(      رنگ درخشان  ب(     ایجاد صدا  الف
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رفتارهای جانورانتم: شفصل ه،  دوازدهمزیست 

75/1  

5

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

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره آن را بنویسید:) یک واژه اضافی است( 6
بدون سود و زیانعادت به محرک های تکرار شونده الف(                                 نوک زدن دقیق -1

محیط همواره متغیر در پیرامون جانورانب(                             شرطی شدن فعال -2

شکار پروانه مونارک توسط پرندهپ(  خوگیری -3

به دست آوردن سریع تر غذات(                                  لزوم یادگیری -4

 رفتاری غریزی و بازتابی طبیعیث(  تهوع -5

فشار دادن تصادفی اهرم توسط موشج(       نقش پذیری -6

ترشح بزاق-7

5/2

2منظور از رفتار برگزیده چیست؟7

5/1دو مورد از معایب قلمرو خواهی را بنویسید: 8

5/1چگونه کبوتر خانگی می تواند در یک روز ابری مسیر النه را در بازگشت پیدا کند؟9

5/1سازگاری چگونه به وجود می آید؟ 10

5/0وجود دارد؟در زندگی گروهی کبوتر ها چه دلیلی بر توانایی تفاوت قدرت بینایی بین افراد گروه 11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

درستالف(  1

 درستب( 

یق کنیم.انرژی خالص وقتی به دست می آید که انرژی الزم برای به دست آوردن و مصرف غذا را از محتوی انرژی شکار تفرغلط. ج( 

درستد( 

1

2 نر -چند همسریب(      سالم -تعدادالف(  2

یادگیری  (1 3

 یاخته های پیکری هسته دار (2

 رفتار( 3

کم تر  (4

 هیپوتاالموس (5

شنوایی و المسه -بویایی ( 6

رفتارهای غریزی ژنی و ارثی هستند. ( 7

 وارسی نوزادان  (8

 رفتار غریزی ( 9

75/4

1ج-4 ب-3  ج -2 ب-41

 نقش پذیریرفتار  5

 کردن دنبال این نهاستآ مادر معموالً متحرک جسم. کنند می دنبال بینند، می که را متحرکی جسم نخستین تخم، از آمدن بیرون از پس غازها جوجه

نوعی پذیری نقش. شود یم ایجاد  پذیری نقش نام به یادگیری نوعی نتیجۀ در مادرشان و غازها جوجه پیوند .شود می مادر با ها جوجه پیوند موجب

 .شود می انجام جانور زندگی از مشخصی دورۀ در که است یادگیری

75/1

3 :الف 6

4ب:

5پ:

1ت:

7ث:

 2ج:

6واژه اضافی

5/2

2د.رفتاری که برای غذایابی انجام می شود و در طی این رفتار جانور باید بیشترین انرژی را با کم ترین خطر به دست آور 7

5/1حتی آسیب ببیند و یا شکار گردد. اید انرژی و زمان مصرف کند و گاهیبرای کسب قلمرو جانور ب 8

5/1زیرا از دسترسی شکارچی به زاده ها می کاهد و احتمال بقای آن ها را افزایش می دهد. 9

5/1در سر این پرنده ذرات مغناطیسی وجود دارد که به کمک آن میدان مغناطیسی زمین را احساس و با آن جهت یابی می کند. 10

5/0گروه بیشتر باشد شکارچی زودتر دیده می شود.هر چه افراد  11

موفق باشید
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