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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در ارتباط با رفتار شکل زیر کدام عبارت درست است؟1

بین رفتار خود و پاداشی که دریافت می کند، ارتباط برقرار می کند. (1

با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت انرژی خود را حفظ می کند. (2

گاهانه برنامه ریزی می کند. با استفاده از تجربه های گذشته بر رفتار خود، آ (3

مانند آموختن پرنده برای نخوردن پروانۀ مونارک، به دنبال تجربه های  گذشته  می آموزد. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه در رابطه با رفتارهای جانوری به درستی بیان شده است؟ 2

هر رفتاری که در دورۀ مشخصی از زندگی یک جانور رخ می  دهد، نقش پذیری است. (1

رفتار رکود تابستانی اساس ژنی دارد اما نمی تواند در فرآیند انتخاب طبیعی برگزیده شود. (2

امکان ندارد جانور غذایی را مصرف کند که محتوای انرژی چندانی نداشته باشد. (3

یکی از مزیت های قلمروخواهی افزایش دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد دربارۀ رفتارهای جانوران به درستی بیان شده است؟3

الف) محرک هایی که موجب بروز رفتارهای گوناگون در جانوران می شوند، قطعًا به نوعی تغ�ر درون بدن جانور یا محیط زندگی آن

وابسته هستند.

ب) هر رفتار قطعًا به یک واکنش خاص اشاره دارد که جانوران به محرک نشان می دهند.

ج) در قمری، قطعًا جمع آوری شاخه ها با هدف زادآوری انجام می گیرد.

د) پاسخ رفتاری هر جانور نسبت به یک نوع تغ�ر محیط، یکسان و ثابت است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۸دوازدهم

آقای کنکور
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ممکن نیست در یادگیری به روش شرطی شدن ............4

تحریک عصب پاراسمپاتیک به دنبال تحریک گیرندۀ مخروطی رخ دهد. (1

دیدن فرد غذا دهنده، قبل از دریافت غذا موجب ترشح بزاق سگ شود. (2

جانور از طریق تکرار، رفتار خاصی را ترک کند. (3

جانور بدون تکرار و به کمک تجربه های قبلی خود رفتار خاصی را بروز دهد. (4

تالیفی مسعود حدادی

هر رفتاری که ............5

در آن وراثت نقش تع�ن کننده دارد، نقش پذیری است. (1

در حفظ و بقای جاندار ارزش زیادی دارد، متأثر از ژن ها است. (2

در دورۀ مشخصی از یک جانور رخ می دهد، نقش پذیری نام دارد. (3

بدون استفاده از آزمون وخطا انجام گیرد، نوعی یادگیری محسوب می شود. (4

تالیفی مسعود حدادی

در ارتباط با رفتارهای زیر کدام مطلب درست است؟6

در رفتار حل مسئله نیازی به استفاده از تجربیات قبلی وجود ندارد. (1

در رفتار مراقبت از فرزندان در موش ماده فقط یک ژن دخالت دارد. (2

برخی از رفتارهای غریزی که نیازی به یادگیری ندارند، بعد از تولد شکل می گیرند. (3

یادگیری یعنی تغ�ر پایدار در رفتار که در اثر تجربه ایجاد می شود. (4

تالیفی منصور کهندل

در انسان، برای انجام هر نوع فعالّیت انعکاسی،...............7

یاخته های نوروگلیا نقش مؤثری دارند. (1

وجود تجربه و یادگیری ضروری است. (2

تنها دستگاه عصبی خودمختار درگیر است. (3

مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن فرمان می دهد. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند مورد در رابطه با انواع رفتارهای تولیدمثلی جانوران صادق است؟8

الف) داشتن بیشترین تعداد زاده سالم به عنوان معیاری برای موفقیت زادآوری محسوب می شود.

ب) در گونه های مختلف جانوران، انتخاب جفت تنها توسط جانور ماده صورت می گیرد.

ج) همواره یکی از والدین هزینه پرورش زاده ها را می پردازد.

د) ماده ها در بیشتر پرندگان، برخالف نرهای بسیاری از پستاندارن، سهم بیشتری در انتخاب جفت دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در رفتار غریزی ............9

جوجۀ کاکایی، غذا خوردن جوجۀ کاکایی قطعًا رفتار والد مادر منجر به بقا و رشد جوجه می شود. (1

مراقبت موش مادر از فرزندان به محض تولد یک موش، این رفتار در آن بروز می کند. (2

نوک زدن جوجۀ کاکایی به نوک مادر، در تولید نوعی بسپار درون  یاخته ها نقش دارد. (3

وارسی نوزادان توسط موش مادر قطعًا در فعال شدن ژن  در یاخته های مغز موش نقش دارد. (4B

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یادگیری با آزمون وخطا ............10

گاهانه بوده است. در موش اسکینر، فقط اولین فشار دادن اهرم و دریافت غذا به صورت ناآ (1

گاهانه برای رسیدن به پاداش تبدیل می شود. گاهانۀ جانور به رفتاری آ همواره رفتار ناآ (2

در موش اسکینر یک محرک بیرونی باعث می شود موش نحوۀ دریافت غذا را یاد بگیرد. (3

در خورده شدن پروانۀ مونارک توسط پرنده، نوعی پاسخ ایمنی محرکی برای تغ�ر رفتار پرنده است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت صحیح است؟11

در بروز برخی رفتارهای یادگیری، وراثت فاقد نقش است. (1

در معدودی از رفتارها، وراثت نقش تع�ن کننده دارد. (2

در بروز یک رفتار غریزی، آموزش و تجربه فاقد نقش است. (3

در شکل گیری معدودی از رفتارها، دو عامل وراثت و محیط نقش دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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کدام یک از رفتارهای زیر، با استفاده از آزمون وخطا انجام می گیرد؟ (با تغ�ر)12

ترشح بزاق سگ به هنگام شنیدن صدای زنگ (1

روی هم قرار دادن جعبه ها برای به دست آوردن موز آویزان از سقف توسط شامپانزه (2

امتناع پرنده از خوردن پروانه های مونارک (3

عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی در برابر حرکات عادی آب (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام عبارت در ارتباط با رفتار دگرخواهی نادرست است؟13

فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند. (2

می تواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند. (3

به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در شرطی شدن کالسیک ............14

همانند خوگیری، جانور با کسب تجربه های گوناگونی در محیط، تغ�ر نسبتًا پایداری در رفتار خود ایجاد می کند. (1

همانند شرطی شدن فعال، رفتار تصادفی جانور به رفتار عمدی تغ�ر می کند. (2

گاهانه برنامه ریزی می کند. همانند رفتار حل مسئله، جانور بین تجربیات گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار کرده و آ (3

برخالف نوعی رفتار که شقایق دریایی در مقابل حرکات مداوم آب نشان می دهد، برهم کنش بین غریزه و یادگیری، جانور را (4

نسبت به تغ�رات سازگار می کند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینۀ، صحیح است؟(با تغ�ر)15

جانداری با پیچیده ترین شکل کلیه، فاقد هرگونه تغ�ر رفتار ژنتیکی است. (1

در مواردی، محرک شرطی می تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید. (2

بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است. (3

در تغ�ر هر رفتار ژنتیکی، آزمون وخطا نقش مؤثری دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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در ارتباط با جوجۀ کاکایی کدام مورد عبارت درستی بیان می کند؟16

رفتار غریزی نوک زدن به منقار مادر، به طور کامل هنگام تولد ایجاد شده است. (1

مادۀ دفعی نیتروژن داری که از کلیه دفع می شود، متفاوت با مادۀ دفعی مار زنگی است. (2

پاسخ سریع تر مادر به درخواست جوجه، در نوک زدن دقیق تر جوجه نقش دارد. (3

آموختن برای آنکه دقیق تر به منقار مادر نوک بزند، نوعی رفتار غریزی است. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام پرسش با سایرین متفاوت است؟17

دور انداختن پوسته های تخم از النه توسط پرندۀ کاکایی، چه سودی دارد؟ (1

رفتار دور انداختن پوسته های تخم از النه توسط پرندۀ کاکایی، ژنی است یا یادگیری؟ (2

چه محرکی سبب مهاجرت انواعی از پرنده ها در زمستان می شود؟ (3

عملکرد بدن پرندۀ کاکایی چگونه موجب گرم نگه داشتن یکنواخت تخم ها می شود؟ (4

تالیفی مسعود حدادی

نمی توان گفت ............ نوعی محرک است که سبب بروز رفتار خاصی در جانور می شود.18

صدای قوی (2 تغ�ر تستوسترون خون (1

تغ�ر دمای محیط (4 مهاجرت سارها برای زمستان گذرانی (3

تالیفی مسعود حدادی

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟19

الف) طوطی های تغذیه کننده از خاک رس در ساحل رود آمازون، گیاه خوارند.

ب) در جیرجیرک ها، جنس نر هزینۀ بیشتری در تولیدمثل می پردازد؛ بنابراین جنس نر، جفت را انتخاب می کند.

ج) در جیرجیرک، جانور ماده هنگام تشکیل تخم، برای رشد و نمو جنین به زامه های مغذی درون کیسه نیاز دارد.

د) جیرجیرک نر، ماده ای را انتخاب می کند که کیسۀ حاوی مواد مغذی بزرگ تری داشته باشد.

هـ) جیرجیرک های مادۀ بزرگ تر، تخمک های بیشتری دارند و می توانند زاده های بیشتری تولید کنند.

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تالیفی مسعود حدادی

هر رفتاری که ..............20

در آن وراثت نقش تع�ن کننده دارد، الگوی عمل ثابت نام دارد. (1

در حفظ و بقای جاندار ارزش زیادی دارد، متأثر از ژن ها است. (2

در دورۀ مشخصی از زندگی یک جانور رخ می دهد، نقش پذیری نام دارد. (3

بدون استفاده از آزمون وخطا انجام گیرد، نوعی یادگیری محسوب می شود. (4

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام عبارت درست است؟21

هر رفتار غریزی می تواند تحت تأثیر تجربه، تغ�ر نماید. (1

عدم بروز یک رفتار در جانور می تواند نتیجۀ آزمون و خطا باشد. (2

بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است. (3

نقش پذیری قطعًا در دوره های مختلفی از زندگی هر جانور بروز می کند. (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت، دربارۀ هر رفتار جانوری درست بیان شده است؟(با تغ�ر)22

در دوره مشخصی از زندگی جانور شکل می گیرد. (1

در پاسخ به محرک های مداوم تغ�ر می نماید. (2

تحت تاثیر تجربه می تواند تغ�ر کند و اصالح شود. (3

با استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشته انجام می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

چند مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ "در همۀ انواع رفتارهای جانوران ............"23

- برهم کنش ژن ها و یادگیری، موجب سازگار شدن جانور با تغ�رات محیطی می شود.

- فرآیندهای پیچیده ای در مغز جانور به راه می افتد که درنتیجه آن ها رفتار بروز می یابد.

- کسب تجربه و آموختن می تواند باعث تغ�ر و اصالح رفتار شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

دربارۀ جمعیت قمری ها کدام گزینه درست است؟24

مانند سایر پرندگان، هر دو والد نر و ماده هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند. (1

جنس ماده معموًال زمان و انرژی بیشتری صرف می کند. (2

جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند. (3

مانند سایر پرندگان نظام جفت گیری تک همسری دارند. (4

تالیفی مسعود حدادی
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در ارتباط با رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی کدام عبارت به درستی بیان شده است؟25

نوعی رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در پرنده ایجاد شده است. (1

رفتار نوک زدن جوجه کاکایی تحت کنترل ژن  قرار دارد. (2

جانور در مدت زمان کوتاه با کسب تجربه  تغ�ر نسبتًا پایداری در رفتار نوک زدن خود ایجاد می کند. (3

جانور در دوره مشخصی از زندگی خود رفتارهای اساسی را از مادر می آموزد. (4

B

تالیفی کیوان نصیرزاده

Operantدر یادگیری  ............26 Conditioning

گاهانۀ اهرم توسط موش باعث می شود تکه ای غذا به درون جعبه بیافتد. همواره فشار دادن آ (1

پس از یادگیری، محرک صوتی به عنوان محرک شرطی موجب پاسخ می شود. (2

ارتباط رفتار جانور با پاداش دریافتی باعث می شود جانور رفتار خود را تکرار کند. (3

بازتاب طبیعی به محرک همان پاسخ غریزی است که پس از یادگیری کامل می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟27

"در یادگیری  ............"

الف) جانور یاد می گیرد که انرژی خود را برای فعالیت یادگیری صرف کند.

ب) جوجۀ پرنده ها، جوجه های دیگر یاد می گیرند که به افتادن برگ ها پاسخ ندهند.

ج) حضور مترسک در مزرعه محرکی است که همواره پرنده ها را دور نگه می دارد.

د) سازش در گیرنده های دریافت کنندۀ محرک باعث تغ�ر در پاسخ رفتاری جانور می شود.

Habituation

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند.28

کدام عبارت دربارۀ این رفتار صحیح است؟

همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش آموخته می شود. (1

همانند رفتار حل مسئله، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (2

برخالف رفتار نقش پذیری، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می گردد. (3

برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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چند مورد در ارتباط با رفتار موش در مراقبت از فرزندان به طور نادرست بیان شده است؟29

الف) در همۀ افراد این گونه موش به طور یکسان مشاهده می شود.

ب) مانند سایر رفتارهای غریزی جانوران به طور کامل هنگام تولد ایجاد شده اند.

، مادر، نوزادان خود را وارسی می کند. ج) به دنبال فعال شدن ژن 

د) به دنبال ارسال اطالعاتی از راه حواس به مغز موش، ژن  در یاخته های مغز موش مادر فعال می شود.

هـ) ژن  با فعال شدن، دستور ساخت پروتئین هایی را می دهد که ژن های دیگر را فعال می کند.

B

B

B

2 (2 صفر (1

5 (4 4 (3

تالیفی مسعود حدادی

از آزمایش پاولف، چنین برداشت می شود که محرک طبیعی، ............ (با تغ�ر)30

پس از مدتی جایگزین محرک بی اثر اولیه خواهد شد. (1

تنها هنگامی مؤثر است که با محرک شرطی همراه شود. (2

می تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید. (3

پس از خوگیری، نمی تواند واکنش خاصی را در جانور برانگیزد. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد، دربارۀ رفتارهای غریزی، درست است؟ (با تغ�ر)31

الف) می توانند با گذشت زمان دچار تغ�ر شوند.

ب) در افراد مختلف یک  گونه، دارای اساس یکسانی هستند.

ج) می توانند به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشوند.

د) در پی تولید پیک های شیمیایی بروز می نمایند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد دربارۀ رفتارهایی که فقط متأثر از ژن ها هستند، درست است؟32

الف) می توانند در پاسخ به محرک های غیرطبیعی هم انجام شوند.

ب) در افراد مختلف یک گونه، به یک شکل ظاهر می شوند.

ج) می توانند در پاسخ به محرک های نشانه شروع شوند.

د) در پی تولید پیک های شیمیایی (ناقلین عصبی و هورمونی) انجام می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1395 مدارس برتر 
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در رفتار شکل زیر، کدام گزینه درست است؟33

مانند آموختن پرنده برای نخوردن پروانۀ مونارک، بین تجربه های گذشته استدالل می کند. (1

یک محرک بی اثر مدتی به همراه محرک طبیعی استفاده شده است. (2

با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت انرژی خود را حفظ می کند. (3

گاهانه برنامه ریزی می کند. با استفاده از تجربه های گذشته بر رفتار خود، آ (4

تالیفی مسعود حدادی

باتوجه به آزمایش پاوولف بر روی سگ، کدام گزینه نادرست است؟34

گیرندۀ مخروطی شبکیه در ترشح بزاق سگ نقش دارد. (1

گیرندۀ حسی مژک دار در ترشح بزاق سگ نقش دارد. (2

ترشح بزاق به علت شنیدن صدای زنگ، نوعی محرک شرطی است. (3

در شرطی کالسیک مربوط به ترشح بزاق سگ، تجربه و تکرار نقش اساسی دارند. (4

تالیفی مسعود حدادی

در رفتاری که ارتباط بین تجارب گذشته و موقعیت جدید برقرار می شود ............35

گاهانه برنامه ریزی می شود. برای حل مسئله به صورت آ (1

پاداش و تنبیه می تواند در انجام یا عدم انجام یک رفتار مؤثر باشد. (2

دورۀ حساسی وجود دارد که در آن، نقش پذیری بیشترین موفقیت را دارد. (3

فرآیندهای ژنی و رشد نموی نقشی ندارند. (4

تالیفی منصور کهندل

چند مورد برای تکمیل جملۀ زیر مناسب هستند؟36

"بعضی از ............"

الف) جانوران در زمان مواجهه با دشمن، قیافۀ ترسناکی به خود می گیرند.

ب) گونه های پرندگان در جنس نر، دارای پرهای زینتی بیشتر و رنگ های درخشان تر هستند.

ج) جانوران گیاهخوار قادرند از گیاهاِن تولیدکنندۀ مواد شیمیایی دفاعی تغذیه کنند.

د) گونه های پرندگان، با شروع فصل سرما به سوی مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 
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دربارۀ یادگیری، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟37

در حل مسئله، جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند. (1

در شرطی شدن کالسیک، بروز پاسخ همواره با حضور محرک شرطی در کنار محرک طبیعی اتفاق می افتد. (2

در شرطی شدن فعال، نتیجه ای که جانور از انجام یک رفتار می گیرد، در میزان بروز دوبارۀ آن رفتار مؤثر است. (3

در عادی شدن، محرک های بی اهمیت برای جانور، بی پاسخ می مانند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت نادرست است؟38

حرکت دوره ای، طوالنی و رفت و برگشتی جانوران را مهاجرت می گویند. (1

مساعد بودن شرایط، افزایش منابع موردنیاز، عواملی برای مهاجرت هستند. (2

مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری نیز در آن نقش دارد. (3

سارهایی که تجربۀ مهاجرت دارند، بهتر از آن هایی که برای نخستین بار مهاجرت می کنند، مسیر مهاجرت را تشخیص (4

می دهند.

تالیفی مسعود حدادی

می توان گفت به طورقطع ............39

جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، مادر خود را دنبال می کنند. (1

هر رفتاری که در دورۀ خاصی از زندگی جانور بروز می دهد، نقش پذیری است. (2

دنبال کردن مادر توسط جوجه غازها، موجب پیوند جوجه ها با مادر می شود. (3

هر رفتار ژنی به  مرور زمان با کسب تجربه، دقیق تر بروز می کند. (4

تالیفی مسعود حدادی

نوک زدن جوجۀ کاکایی به منقار والد برای نخستین بار، رفتاری است که ............40

صرفًا غریزی محسوب نمی شود. (2 همیشه به یک شکل انجام نمی گیرد. (1

هیچ گاه در آینده به زاده هایش منتقل نمی شود. (4 در اثر تجربه حاصل نشده است. (3

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور درست کامل می کند؟(با تغ�ر)41

"هر رفتار جانوری، ............"

برای تکرار نیاز به تنبیه و پاداش دارد. (1

برای بروز به محرک شرطی خاصی نیاز دارد. (2

با بروز یکسان در همۀ افراد یک گونه جنبه ژنی و ارثی دارد. (3

به منظور دادن پاسخ مناسب به محرک بیرونی بروز می کند. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ "در جانوران، ............ "42

هر یک از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف کنند. (1

همواره یکی از والدین (نر یا ماده) سهم بیشتری در انتخاب جفت دارد. (2

هر رفتاری، محصول برهم کنش ژن ها و اثرات محیطی است که جانور در آن زندگی  می کند. (3

همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد درجانوران ایجاد می شوند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در رابطه با زنبورهای عسل، ............43

هر زنبور کارگری برای یافتن منبع غذایی به اطالعات زنبورهای کارگر دیگر نیازمند است. (1

پیدا کردن محل دقیق منبع غذایی با استفاده از اطالعات دیداری و شنیداری زنبور کارگر اتفاق می افتد. (2

هر چه حرکات انجام شده توسط زنبور کارگر بیشتر باشد، فاصلۀ زمانی رسیدن به منبع غذایی افزایش می یابد. (3

هر نوع برقراری ارتباط بین دو زنبور کارگر باعث می شود، انرژی کمتری برای رسیدن به غذا صرف شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغ�ر)44

"در همۀ جانورانی که ............ دارند، ............"

معدۀ چهارقسمتی - گازهای تنفسی بین انشعابات نای و همۀ سلول های بدن مستقیمًا مبادله می شوند. (1

تولید فرومون - انتقال گازهای تنفسی به طور عمده از طریق پروتئین های آهن دار خون صورت می گیرد. (2

انجام رفتار نقش پذیری - سطح مبادلۀ اکسیژن و دی اکسید کربن، کامًال به بیرون بدن منتقل شده است. (3

دفع اوره - با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، تنفس واقعی سلول های بدن انجام می شود. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند.45

کدام عبارت دربارۀ این رفتار صدق می کند؟

برخالف رفتار نقش پذیری، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (1

برخالف رفتار شرطی شدن فعال، در دورۀ حساسی از زندگی جانور رخ می دهد. (2

همانند رفتار حل مسئله، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می گردد. (3

همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، فقط در پاسخ به محرک های طبیعی بروز می نماید. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش که "چگونه پرنده کاکایی پس ازآنکه جوجه هایش از تخم بیرون می آیند، پوسته تخم را از46

النه خارج می کند" باید ............ را بررسی کنند.

فرایندهای ژنی، رشدونمو و عملکرد بدن پرنده (1

اثر انتخاب طبیعی روی شکل گیری رفتار (2

نقش سازندگی این رفتار در بقاء و زادآوری بیشتر پرنده (3

برهم کنش ژنی و فرآیندهای انتخاب طبیعی (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

به طورقطع ............47

آواز خواندن، موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار می کند. (1

قلمروخواهی، رفتاری پرهزینه است ولی برای آن جانور فایده هایی دارد. (2

استفادۀ اختصاصی از منابع قلمرو، غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش می دهد. (3

در قلمروخواهی امکان جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن شکارچی افزایش می یابد. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام عبارت در ارتباط با جانوران مهره دار صحیح است؟(با تغ�ر)48

انتخاب طبیعی، فقط به رفتارهای مشارکتی هرگونه شکل می دهد. (1

انتخاب طبیعی، صفاتی را برمی گزیند که همواره، تنها به نفع هرگونه است. (2

انتخاب جفت، همواره باعث ازدیاد صفات چشمگیر(صفات ثانویۀ جنسی) در نرهای هرگونه می شود. (3

انتخاب جفت، از عواملی است که سهم هر فرد را در ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد مشخص می کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

می توان گفت در جوجۀ کاکایی ............49

آموختن برای آنکه دقیق تر به منقار مادر نوک بزند، نوعی رفتار غریزی است. (1

مادۀ دفعی نیتروژن داری که از کلیه دفع می شود، متفاوت با مادۀ دفعی خزندگان است. (2

پاسخ سریع تر مادر به درخواست جوجه، در نوک زدن دقیق تر جوجه، نقش دارد. (3

رفتار غریزی نوک زدن به منقار مادر، به طور کامل هنگام تولد ایجاد شده است. (4

تالیفی مسعود حدادی
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رفتار ............ رفتار نقش پذیری ............50

شرطی شدن فعال برخالف - نیازمند یک محرک شرطی برای بروز است. (1

حل مسئله همانند - همواره به واسطۀ تجربیات گذشتۀ جانور شکل می گیرد. (2

شرطی شدن کالسیک برخالف - تحت تأثیر پاداش و تنبیه آموخته می شود. (3

خوگیری همانند - بر اساس برهم کنش اثر مادۀ وراثتی و محیط بروز می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از رفتارهای زیر قطعًا اساس ژنی دارد؟51

الف) رفتار النه سازی در هر پرنده

ب) رفتار کسب غذا از والدین در هر پرنده

ج) رفتار مکیدن شیر در همۀ جانوران

د) رفتار مراقبت از موش نوزاد توسط موش مادر سالم

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

دربارۀ رفتار انتخاب جفت در جانوران، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟52

در جانوری که در پاهای جلویی پردۀ صماخ دارد، اندازۀ بدن معیار انتخاب شدن جانور نر است. (1

تعداد لکه های چشم مانند روی پرهای دم طاووس نر، توسط طاووس ماده بررسی می شود. (2

در جانورانی که یکی از والدین نقش بیشتری در پرورش و نگهداری از زاده ها دارد، نظام جفت گیری چندهمسری است. (3

به طورمعمول در تولیدمثل جانوران، جانور ماده هزینۀ بیشتری پرداخت می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

دربارۀ ویژگی جانوری که دو جنس در آن توسط روش های تولیدمثلی متفاوت ایجاد می شوند، کدام گزینه به نادرستی بیان شده53

است؟

انجام حرکات ویژه توسط نوعی از آن ها اطالعاتی دربارۀ محل منبع و جهت پرواز به افراد دیگر می رساند. (1

رفتار دگرخواهی در همۀ اعضای جمعیت، احتمال بقا و تولیدمثل اعضای دیگر جمعیت را باال می برد. (2

در این جانوران حضور شکارچی باعث ترشح نوعی مادۀ شیمیایی می شود. (3

برخی از این جانوران برای نوعی ترکیب آزادشده از یاخته های گیاهی آسیب دیده گیرنده دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه درست است؟54

هر نوع تغ�ر نسبتًا پایدار در رفتار، یادگیری نام دارد. (1

جانوران در محیط، رفتارهای گوناگون پیدا می کنند که تجربه های آن ها را تغ�ر می دهد. (2

در خوگیری، جانور می آموزد به برخی محرک ها پاسخ ندهد. (3

پاسخ جوجۀ پرنده به یک محرک تکراری، کاهش می یابد. (4

تالیفی مسعود حدادی

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟55

"در یادگیری شرطی شدن کالسیک در سگ ............"

الف) دیدن فرد غذادهنده قبل از دریافت غذا نوعی محرک شرطی است.

ب) پاولوف، اگر محرک طبیعی وجود نداشت، ممکن بود نوع دیگری از یادگیری اتفاق بیافتد.

ج) پاولوف، دیدن غذا تنها محرک طبیعی ترشح بزاق است.

د) پس از انجام یادگیری، محرک شرطی تنها عاملی است که پاسخ ترشح بزاق به آن داده می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

انتخاب جفت در طاووس بر عهدۀ چه کسی و بر چه اساسی است؟56

نر - بزرگ بودن جثۀ طاووس ماده (1

نر - زیاد بودن لکه های چشم مانند روی پرهای دم (2

ماده - بزرگ بودن جثۀ طاووس نر (3

ماده - زیاد بودن لکه های چشم مانند روی پرهای دم (4

تالیفی مسعود حدادی

مطالعه بر روی موش ها نشان داد که ............57

جهش در ژن  مادر، باعث می شود بررسی موش های تازه متولد شده توسط مادر صورت نگیرد. (1

به طور حتم رفتار مراقبتی هر دو والد از بچه موش ها به فعالیت ژن  مربوط می شود. (2

انتقال اطالعات از راه حواس به مغز موش ارتباطی به بیان شدن ژن  ندارد. (3

ژن  در همه یاخته های مغز موش موجب فعال شدن آنزیم ها و ژن های دیگر می شود. (4

B

B

B

B

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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می توان گفت به طورقطع ............58

قلمروی یک جانور، محدودۀ جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند. (1

قلمروخواهی به آسیب دیدن جانور صاحب قلمرو می انجامد. (2

هر ساله با آغاز فصل پا�ز، پرندگان از سیبری و اروپا به تاالب ها و آبگیرهای شمال ایران مهاجرت می کنند. (3

جابه جایی طوالنی مدت و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد. (4

تالیفی مسعود حدادی

هر رفتار غریزی، ............ (با تغ�ر)59

می تواند تحت تأثیر تجربه قرار گیرد. (1

به طور کامل در هنگام تولد در جانور ایجاد شده است. (2

در افراد گونه های مختلف، به یک شکل ظاهر می شود. (3

بر طبق دستورالعمل های وراثتی خاصی انجام می گیرد. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

می توان گفت که ............ در بروز رفتار ............ بی تأثیر است.60

غریزه - نقش پذیری (1

تجربه - نخستین نوک زدن جوجۀ کاکایی (2

شرطی شدن فعال -  اصالح رفتار درخواست غذا جوجۀ کاکایی  (3

وراثت - النه سازی پرندگان (4

تالیفی مسعود حدادی

دربارۀ رفتارهای جانوری، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟61

تغ�ر رفتار جوجۀ کاکایی نوعی یادگیری با استفاده از آزمون وخطا است. (1

رفتارهای غریزی یک جانور، فقط در افراد هم جنس آن جانور مشاهده می شود. (2

هرگونه تغ�ر در رفتار جانور در طول حیات آن نوعی یادگیری محسوب می شود. (3

اصالح رفتار نتیجۀ هر نوع یادگیری در جانور است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟62

"رفتار دگرخواهی ............"

فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

به طور حتم مربوط به افرادی است که نازا هستند. (2

به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (3

فقط در بین افرادی رخ می دهد که خویشاوند هم هستند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در پرندگان ............ پستانداران، جنس نر، ............ است.63

برخالف - همواره تک همسری (2 همانند - اغلب تک همسری (1

همانند - همواره چندهمسری (4 برخالف - اغلب تک همسری (3

تالیفی مسعود حدادی

در سگ ترشح بزاق در برابر بوی غذا نوعی .............. است که برنامه ریزی .............. دارد و وقتی نسبت به یک محرک بی اثر64

انجام می شود، نوعی .............. است.

الگوی عمل ثابت - حتمًا ژنی - یادگیری (2 یادگیری - تحت اثر محیط - رفتار غریزی (1

یادگیری - حتمًا ژنی - یادگیری (4 الگوی عمل ثابت - تحت اثر محیط - رفتار غریزی (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

کدام عبارت در مورد نوعی رفتار یادگیری که پژوهشگران از آن در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده می کنند،65

درست است؟

جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ می کند. (1

گاهانه برنامه ریزی می کند. جانور بین تجربیات گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار کرده و آ (2

جانور با کسب تجربه، رفتار تصادفی خود را به رفتار عمدی تغ�ر می دهد. (3

در دوره مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد و طی آن رفتارهای اساسی از مادر آموخته می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

دربارۀ جانورانی که گیاه توبره واش از طریق آن ها نیتروژن موردنیاز خودش را تأمین می کند، کدام گزینه به نادرستی بیان شده66

است؟

سامانۀ گردش مواد دخالتی در جابه جایی گازهای تنفسی در بدن جانور ندارد. (1

در سامانۀ دفع مواد، مواد نیتروژن دار پس از آب به درون لوله های ته بسته وارد می شود. (2

سامانۀ گردش مواد، از طریق قلب منفذدار مواد بین یاخته ای را دریافت می کند. (3

در این جانوران قطعًا جانور ماده بر اساس ویژگی هایی توسط جانور نر برای تولیدمثل انتخاب می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت در ارتباط با جانوران مهره دار درست است؟(با تغ�ر)67

انتخاب جفت از ویژگی های مستقل از ژنوتیپ(ژن نمود) محسوب می شود. (1

2) انتخاب جفت، از عواملی است که سهم هر فرد را در ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد مشخص می کند. 

انتخاب جفت همواره موجب بروز صفات ثانویه جنسی در نرهای هرگونه می شود. (3

انتخاب طبیعی همواره صفاتی را برمی گزیند که به نفع گونه است. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟68

الف) جانوری با داشتن کیسه های هوادار، نمی تواند بین تجارب قبلی خود و موقعیت جدید ارتباط برقرار کند.

ب) هر رفتاری که فقط در دورۀ خاصی از زندگی جانور رخ دهد، از نوع نقش پذیری است.

ج) بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.

د) در تغ�ر هر رفتار ژنتیکی جانوری با داشتن کیسه های هوادار، آزمون وخطا نقش مؤثری دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی مسعود حدادی

در رفتار غذایابی خرچنگ های ساحلی، ............69

جانور غذایی را می خورد که هرچند محتوی انرژی چندانی ندارد، ولی مواد موردنیاز بدنش را تأمین می کند. (1

در هر بار غذایابی، غذاهایی مصرف می شود که هرچند فراوانی کمتری دارند، ولی بیشترین میزان انرژی را دارند. (2

صدف های با اندازه متوسط ترجیح داده  می شوند، زیرا انرژی بیشتری نسبت به صدف های بزرگ تر دارند. (3

بر اساس انتخاب طبیعی، بین محتوی انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن، موازنه برقرار می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام عبارت دربارۀ رفتار شرطی شدن فعال صادق است؟(با تغ�ر)70

برخالف رفتار حل مسئله، با استفاده از آزمون وخطا صورت می گیرد. (1

برخالف شکل خاصی از یادگیری، فقط در دورۀ مشخصی از زندگی جانور بروز می کند. (2

همانند عادی شدن، به طور حتم، انجام آن به دریافت پاداش یا تنبیه منجر می شود. (3

همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، محرک شرطی باید همراه با محرک طبیعی ارائه شود. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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عبارات زیر به ترتیب در مورد کدام یک از انواع یادگیری در جانوران است؟71

- جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ می کند.

گاهانه برنامه ریزی می کند. - جانور بین تجربیات گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار کرده و آ

- جانور با کسب تجربه، رفتار تصادفی خود را به رفتار عمدی تغ�ر می دهد.

- در دوره مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد و طی آن رفتارهای اساسی از مادر آموخته می شود.

حل مسئله - عادی شدن - نقش پذیری - شرطی شدن کالسیک (1

خوگرفتن - شرطی شدن کالسیک - شرطی شدن فعال - نقش پذیری (2

حل مسئله - شرطی شدن فعال - نقش پذیری - خوگرفتن (3

عادی شدن - حل مسئله - شرطی شدن فعال - نقش پذیری (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام رفتار نسبت به سایرین تفاوت بیشتری دارد؟72

امتناع پرنده از خوردن پروانۀ مونارک (1

پا�ن آمدن سر جوجه هنگام مشاهدۀ برگ های در حال افتادن (2

پی بردن موش به ارتباط بین فشار دادن اهرم و به دست آوردن غذا (3

حضور مترسک مانع از رسیدن پرنده به ذرت های مزرعه نمی شود. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام جمله، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟73

"اثر یادگیری در رفتار غریزی ............"

نوک زدن جوجۀ کاکایی قطعًا باعث دقیق تر شدن بروز رفتار است. (1

نوک زدن جوجۀ کاکایی منجربه نوعی تغ�ر رفتار در والد می شود. (2

مراقبت موش نوزاد توسط موش مادر باعث افزایش احتمال بقا در فرزندان می شود. (3

همواره در پاسخ هایی که جانوران به محرک های محیط می دهند، دیده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در مورد رفتار غریزی، کدام مورد به درستی بیان شده است؟74

در اغلب پرندگان، نیازهای غذایی جوجه ها حداقل به یک والد وابسته است. (1

بخشی از غذای خورده  شده توسط جوجۀ کاکایی برای تغذیه برگردانده می شود. (2

جوجۀ کاکایی بیرون آمده از تخم، بدون یادگیری به منقار والد نوک می زند. (3

هر جوجۀ کاکایی در پاسخ به یک محرک بیرونی، یعنی وجود بخشی از غذا در نوک والد رفتار مشخصی نشان می دهد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هر رفتار غریزی .................75

می تواند تحت تأثیر تجربه قرار گیرد. (1

فقط با حضور یک محرک نشانه شروع می شود. (2

در افراد گونه های مختلف، به یک شکل ظاهر می شود. (3

بر طبق دستورالعمل های وراثتی خاص انجام می گیرد. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1394 مدارس برتر 

در جانوران، رفتار شرطی شدن فعال برخالف رفتار حل مسئله، ............ (با تغ�ر)76

با گذشتن زمان و در اثر تجربه دچار تغ�ر شده است. (1

با استفاده از تجارب گذشته به انجام می رسد. (2

با استفاده از آزمون  و خطا انجام می گیرد. (3

فقط دارای برنامه  ریزی ژنی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

چند مورد در ارتباط با عاملی که باعث چسبیدن ذره های غذایی و لغزنده کردن آن ها در دهان می شود، صحیح است؟(با تغ�ر)77

الف- تحت کنترل مرکزی در پا�ن مغزمیانی است.

ب- می تواند تحت تأثیر محرک شرطی قرار گیرد.

ج- جزئی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می شود.

گاهانه تنظیم می شود. د- تولید آن همواره به صورت آ

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام یک از رفتارهای زیر با استفاده از آزمون وخطا انجام می گیرد؟78

آرام ماندن جوجۀ پرنده هنگام افتادن برگ (2 پا�ن آمدن سر جوجه هنگام افتادن برگ (1

ترشح بزاق سگ هنگام دیدن غذا (4 امتناع پرنده از خوردن پروانه های مونارک (3

تالیفی مسعود حدادی

ساده ترین نوع رفتار یادگیری همان ...... است که در بروز آن، محرک های ......... بدوِن سود و یا زیان، نقش دارند.79

عادی شدن - موقتی (2 عادی شدن - دائمی (1

الگوی عمل ثابت - موقتی (4 الگوی عمل ثابت - دائمی (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1395 مدارس برتر 
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در فرآیند خواب زمستانی ............ رکود تابستانی ............80

همانند - مقصد پیرووات در اکثر یاخته های پیکری جاندار، واکنش های چرخه ای را کاهش می دهد. (1

برخالف - یاخته های بدن جاندار، تولید اکسایشی و غیراکسایشی شکل رایج و قابل استفاده انرژی تغ�ر می کند. (2

همانند - تولید  در سطح پیش ماده برخالف تولید آن به روش اکسایشی، کاهش می یابد. (3

همانند - فرآیند تولید کاهشی  همانند تولید اکسایشی و غیراکسایشی  کم می شود. (4

ATP

NAD+ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

انتخاب طبیعی، در جمعیت ها نمی تواند ............ (با تغ�ر)81

بر فنوتیپ افراد جمعیت مؤثر باشد. (2 در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد. (1

سبب پیدایش الل های سازگار شود. (4 فراوانی الل های نامطلوب را کاهش دهد. (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

برای بروز همۀ انعکاس های بدن انسان، کدام مورد نقش مؤثری دارد؟82

یاخته های نوروگلیا (2 یادگیری و تجربه (1

مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن (4 دستگاه عصبی خودمختار (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

دربارۀ رفتار مراقبتی موش ماده چند مورد به درستی بیان شده است؟83

الف) ژن  در یاخته های مغز موش آنزیمی تولید می کند که موجب تفسیر اطالعات دریافتی از راه حواس می شود.

ب) در موش ماده ای که باعث رفتار مراقبتی از فرزندان می شود، همۀ یاخته های مغز دو نسخه ژن دارند.

ج) رفتار مراقبتی موش مادر از فرزندان در تمام طول عمر موش های مادر به یک صورت اجرا می شود.

د) موش مادری که رفتار مراقبتی از فرزندان را نشان نمی دهد، قطعًا ژن  جهش یافته را در یاخته ها دارد.

B

B

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟84

"در نوعی رفتار که جوجه پرندگان، اجسام گوناگونی مانند برگ های در حال افتادن را باالی سر خود می بیند ............"

جانور یاد می گیرد که با کاهش پاسخ به محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند. (1

جانور با تغ�ر نسبتًا پایدار در رفتار، می آموزد که به محرک ها پاسخ ندهد. (2

جوجه پرنده در اثر تجربه، تغ�ر نسبتًا پایداری در رفتار خود ایجاد می کند. (3

جانور از آموخته های خود از محیط، تجربه به دست آورده و آن ها را برای تغ�ر و اصالح رفتار قبلی به کار می برد. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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دربارۀ رفتارهای جانوری چند مورد به طور نادرستی بیان شده است؟85

الف) هر رفتاری که در هنگام تولد یک جانور وجود دارد، در افراد دیگر همان  گونه نیز دیده می شود.

ب) یادگیری در یک رفتار غریزی در جانوران همواره موجب اصالح رفتار می شود.

ج) هر نوع یادگیری باعث تغ�ر ناگهانی در نحوۀ بروز رفتار است.

د) یادگیری نحوۀ نوک زدن در جوجۀ کاکایی نوع شرطی شدن فعال است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

می توان گفت هر رفتاری که ............، به طور حتم ............86

در جهت دفاع از افراد هم گونه باشد - سبب افزایش احتمال بقای جانور می شود. (1

با هدف افزایش سود خالص صورت گیرد - طبق نظریۀ "انتخاب فرد" توجیه می شود. (2

در جهت فداکاری انجام شود - به طور غیرمستقیم بقای ژن های هر فرد را تضمین می کند. (3

با هدف حفظ بقا و تولیدمثل صورت گیرد - در جهت کاهش هزینه های مصرفی انتخاب می گردد. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست کامل می کنند؟87

"جانوران در فصل تولیدمثل ................. ."

الف) راهبردهای یکسانی در امر تولیدمثل دارند

ب) بر اساس هزینه های مصرفی، راهبردهای تولیدمثلی خود را تع�ن می کنند

ج) از عالئم اختصاصی در هر گونه برای جفت یابی استفاده می کنند

د) می توانند در موقعیت های متفاوت، با جانوران گونه های دیگر نیز ارتباط برقرار نمایند

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1394 مدارس برتر 

کدام عبارت دربارۀ رفتار نقش پذیری درست است؟(با تغ�ر)88

همانند رفتار حل مسئله، یکی از روش های پیشنهادی برای حفظ گونه های در معرض انقراض است. (1

همانند رفتار شرطی شدن فعال، بدون استفاده از آزمون وخطا بروز می کند. (2

برخالف خوگیری، در دورۀ مشخصی از زندگی یک جانور رخ می دهد. (3

برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

شکل، رفتار حل مسئله را نشان می دهد. در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و

گاهانه برنامه ریزی می کند. با استفاده از آن ها برای حل مسئلۀ جدیدی، استدالل کرده و آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بر شرطی شدن فعال داللت دارد.

گزینۀ 2: بر عادی شدن داللت دارد.

گزینۀ 4: بر شرطی شدن فعال داللت دارد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 2

یکی از مزیت های قلمروخواهی افزایش دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی است. از دیگر مزیت  های این نوع

رفتار می توان به افزایش غذا و انرژی دریافتی، افزایش امکان جفت یابی و استفادۀ اختصاصی از منابع نام برد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) نمی  توان گفت هر رفتاری که در دورۀ مشخصی از زندگی به جانور رخ می  دهد نقش پذیری است؛ زیرا انتخاب جفت و یا رفتار

مراقبت مادری نیز در دورۀ مشخصی از زندگی رخ می  دهد اما نقش پذیری محسوب نمی شود.

2) رفتار رکود تابستانی اساس ژنی دارد. توجه کنید که این رفتار می تواند در فرآیند انتخاب طبیعی برگزیده شود.

3) گاهی جانور غذایی را مصرف می  کند که محتوای انرژی چندانی ندارد. این رفتار در گروهی از طوطی  ها که خاک رس می  خورند

دیده می  شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 3

تنها مورد "الف" به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست. محرک هایی که باعث پاسخ در جانوران (رفتار) می شود، یا به تغ�رات محیطی (مثل بو، رنگ، صدا، دمای محیط،

مدت طول روز) یا به تغ�رات درونی بدن (مثل گرسنگی، تغ�رات هورمونی یا تغ�رات مقدار مواد در بدن) اتفاق می افتد.

ب) نادرست. در برخی رفتارها مجموعۀ چندین واکنش، به عنوان رفتار شناخته می شود.

ج) نادرست. در قمری، جمع آوری شاخه ها با هدف النه سازی و زادآوری اتفاق می افتد و الزامًا برای زادآوری نیست.

د) نادرست. پاسخ جانوران مختلف (از گونه های مختلف) به یک نوع تغ�ر محیط می تواند متفاوت باشد. مثًال خرس های قطبی در

زمستان می خوابند ولی سارها به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۸دوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 4 4

فقط در روش حل مسئله است که جانور بدون تکرار و به کمک تجربه های قبلی خود رفتاری را بروز می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در شرطی شدن کالسیک، ترشح بزاق (تحریک پاراسمپاتیک) به دنبال دیدن غذا (تحریک گیرندۀ مخروطی) رخ می دهد.

گزینۀ ۲: در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد.

گزینۀ ۳: در شرطی شدن فعال رخ می دهد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 5

همۀ رفتارها متأثر از ژن ها هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در رفتارهای موش مادر و نوک زدن جوجۀ کاکایی وراثت نقش تع�ن کننده دارد ولی نقش پذیری نیستند.

گزینۀ 3: رفتار جفت یابی و مهاجرت نیز در دورۀ مشخصی بروز می کند ولی نقش پذیری نیستند.

گزینۀ ۴: رفتارهای موش مادر و نوک زدن جوجۀ کاکایی بدون استفاده از آزمون وخطا انجام می گیرد، ولی یادگیری محسوب

نمی شود.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 6

برخی رفتارهای غریزی به هنگام تولد کامًال شکل نگرفته اند و بعدًا شکل می گیرند. در رفتار موش ماده ژن  بخشی از رفتار را

سبب می شود.

گزینۀ 4: نادرست. باید گفته شود تغ�ر نسبتًا پایدار.

B

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 7

انعکاس چون فرآیندی است که به سرعت باید انجام شود لذا یاخته های نوروگلیا با تولید میلین در این فرآیند نقش مهمی  دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: انعکاس ها آموخته نمی شوند و به تجربه و یادگیری احتیاجی ندارند.

گزینۀ 3: در طی فرآایند انعکاس دستگاه عصبی پیکری نیز نقش دارد.

گزینۀ 4: این گزینه برای فرایند انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ صادق نیست!

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 8

موارد الف و د صحیح است.

داشتن بیشترین تعداد زاده سالم به عنوان معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران محسوب می شود. بیشتر پرندگان نظام

تک همسری دارند، در این نظام سهم جانور نر و ماده در انتخاب جفت مساوی است. درحالی که در پستانداران، ماده ها سهم

بیشتری در انتخاب جفت دارند. پس ماده ها در بیشتر پرندگان برخالف نرهای بسیاری از پستاندارن، سهم بیشتری در انتخاب

جفت دارند.

بررسی سایر موارد:

ب) مثًال در نوعی جیرجیرک، جانور نر هزینه بیشتری در تولیدمثل می پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می کند.

ج) در نظام تک همسری هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 9

ازآنجایی که رفتار نوک زدن جوجۀ کاکایی به نوک مادر غریزی و ژنی است، پس انجام آن موجب تولید پروتئین می شود. همان طور

که می دانید پروتئین ها بسپار هستند و درون  یاخته تولید می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید که رفتار غذا خوردن جوجۀ کاکایی رفتاری غریزی است ولی دقت کنید که رفتار غذا دادن به جوجه الزامًا

توسط والد ماده اتفاق نمی افتد و ممکن است توسط والد نر انجام شود.

گزینۀ 2: مراقبت موش مادر از فرزندان در موش مادر اتفاق می افتد. دقت کنید که این رفتار به محض تولد موش مادر نیست، بلکه

به محض تولد موش فرزند در موش مادر اتفاق می افتد. توجه داشته باشید که سؤال در مورد بروز رفتار مراقبت عنوان شده است،

پس نمی تواند به پس از تولد موش مادر ارتباط داشته باشد.

گزینۀ ۴: توجه داشته باشید که وارسی نوزادان الزامًا با ژن  ارتباطی ندارد، بلکه رفتار مراقبتی به ژن  مرتبط است؛ چون در

موش هایی که این ژن جهش پیدا کرده است، وارسی نوزادان انجام می شود.

BB

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 10

در یادگیری شرطی شدن فعال در مثال پرنده، پرنده با خوردن پروانۀ مونارک دچار استفراغ می شود. در حقیقت استفراغ (که نوعی

پاسخ ایمنی است) به نوعی تنبیهی است که باعث تغ�ر رفتار پرنده (به نخوردن دوبارۀ پروانۀ مونارک) می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گاهانه بوده است؛ بلکه گزینۀ 1: ازآنجایی که یادگیری به تدریج اتفاق می افتد، نمی توان گفت غیر از اولین فشار دادن اهرم بقیه آ

گاهانه انجام شده است. گاهانه فشار داده شده و پس از یادگیری آ چندین بار اهرم ناآ

گزینۀ 2: ممکن است تنبیه مانع انجام رفتاری شود و همواره جانور پاداش دریافت نمی کند.

گزینۀ ۳: در موش اسکینر محرک اصلی گرسنگی جانور و نیاز به دریافت غذا است که باعث می شود یادگیری در رفتار اتفاق بیافتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 11

رفتار غریزی به رفتاری گفته می شود که متأثر از ژن ها و دارای برنامه های ژنی می باشد و در بروز آن آموزش و تجربه فاقد نقش

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: رفتار متأثر از ژن هاست. توجه کنید که تجربه می تواند یک رفتار ژنتیکی را تغ�ر دهد.

گزینۀ2: در بسیاری از رفتارها وراثت نقش تع�ن کننده دارد.

گزینۀ4: در بروز بیشتر رفتارها هردو عامل وراثت و محیط نقش دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

گزینه 3 12

پرنده با خوردن پروانه های مونارک می تواند دچار حالت تهوع شود. این پرنده با رفتار شرطی شدن فعال و با استفاده از آزمون و

خطا می آموزد بین رفتار خود با تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و از تکرار آن بپرهیزد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 1 13

رفتار دگرخواهی در پرنده های یاری گر به نفع خود جانور نیز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: رفتار دگرخواهی در زنبورهای کارگر نیز دیده می شود که نازا هستند.

گزینۀ ۳: در بیشتر موارد رفتار دگرخواهی بین افرادی وجود دارد که باهم خویشاوند هستند.

گزینۀ ۴: رفتار دگرخواهی همانند دیگر رفتارها طی انتخاب طبیعی برگزیده شده و به نسل های بعدی منتقل می شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 14

شرطی شدن کالسیک و خوگیری هر دو نوعی یادگیری است. در همه ی انواع یادگیری در جانوران، جانور در اثر تجربه تغ�ر نسبتًا

پایداری در رفتار خود ایجاد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: تغ�ر رفتار تصادفی جانور به رفتار عمدی در شرطی شدن فعال صورت می گیرد.

گاهانه گزینۀ 3: در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربیات گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار کرده و برای حل مسئله جدید آ

برنامه ریزی می کند.

گزینۀ 4: رفتاری که شقایق دریایی در مقابل حرکات مداوم آب نشان می دهد، نوعی یادگیری از نوع خوگیری است. در همه انواع

یادگیری در جانوران، برهم کنش بین غریزه و یادگیری، جانور را نسبت به تغ�رات سازگار می کند.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 2 15

در آزمایش پاولوف که بیانگر شرطی شدن کالسیک است هرگاه یک محرک بی اثر (مثل صدای زنگ) به همراه یک محرک طبیعی

به جانور عرضه شود پس از مدتی محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ در جانور می شود. یا به عبارتی محرک شرطی می تواند

پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در جوجه کاکایی رفتاری غریزی نوک زدن به منقار والد بر اثر تجربه تغ�ر می کند و اصالح می شود.

گزینۀ 3: در بعضی انعکاس ها مغز نقشی ندارد.

گزینۀ 4: تغ�ر رفتار ژنتیکی که حاصل تجربه باشد، یادگیری نامیده می شود که یکی از انواع یادگیری حل مسئله است. در رفتار

حل مسئله جانور در موقعیتی جدید قرار می گیرد که قبًال با آن روبه رو نشده است، در این هنگام جانور بدون آزمون وخطا رفتار

مناسبی از خود بروز می دهد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 3 16

آموختن جوجۀ کاکایی در دقیق تر نوک زدن به منقار مادر نوعی رفتار آزمون وخطا محسوب می شود؛ یعنی رفتاری را (دقت در نوک

زدن به منقار مادر) که پاداش می بیند (پاسخ سریع مادر به درخواست جوجه) تکرار می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رفتار غریزی نوک زدن به مرور تغ�ر می کند و اصالح می شود.

گزینۀ 2: در هر دو اوریک اسید دفع می شود.

گزینۀ 4: نوک زدن به منقار مادر رفتار غریزی است ولی آموختن به منظور دقیق تر نوک زدن به منقار مادر، نوعی یادگیری است.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 17

گزینۀ ۱ پرسش چرایی است و سایر گزینه ها پرسش چگونگی هستند.

در پرسش چرایی، ویژگی های زیر موردنظر است:

1) رفتار چه سودی، چه هزینه ای یا چه زیانی دارد.

۲) به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است.

۳) نقش سازگارکنندگی رفتارهای گوناگون موردنظر است.

۴) نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می کنند.

در پرسش های چگونگی، ویژگی های زیر موردنظر است:

۱) چگونگی بروز رفتار: آیا ژنی است یا یادگیری یا برهم کنش ژن و محیط

۲) محرک بروز رفتار موردنظر است: آیا تغ�ر نور، دما یا محرک خاصی باعث بروز رفتار می شود.

٣) فرآیندهای ژنی، رشد و نمو و عملکرد بدن جانور را بررسی می کنند.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 3 18

مهاجرت سارها برای زمستان گذرانی نوعی رفتار جانور محسوب می شود که به علت محرک تغ�ر دمای محیط رخ می دهد. سایر

موارد نوعی محرک هستند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 19

موارد "ب"، "ج" و "د" نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) این طوطی ها، خاک رس می خورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آن ها خنثی کند.

ب) در نوعی جیرجیرک این چنین است.

ج) جیرجیرک ماده برای رشد و نمو جنین به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد، نه به اسپرم های آن.

د و هـ) جیرجیرک نر، ماده ای را انتخاب می کند که بزرگ تر باشد، زیرا تخمک های بیشتری دارد و می تواند زاده های بیشتری تولید

کند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 20

اگرچه رفتارهای جانوری به شکل های متفاوت بروز می کنند اما همگی آن ها در جهت کاهش هزینه های مصرفی و افزایش سود

خالص انتخاب شده اند. جانورانی که بهینه تر و اقتصادی تر عمل می کنند نسبت به جانورانی که انرژی خود را هدر می دهند در حفظ

بقای خود موفقیت بیشتری دارند. رفتارها محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: رفتار جانوران می تواند محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری باشد که در این صورت وراثت نقش تع�ن کننده ای

می تواند داشته باشد، درحالی که الگوهای عمل ثابت رفتارهای کامًال غریزی اند و در همۀ افراد یک  گونه به یک  شکل انجام

می شوند.

گزینۀ3و4: رفتار جوجه کوکو درمورد این 2 گزینه صادق نیست.

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 21

با آزمون و خطا می توان به جانور یاد داد که در موقعیتی خاص، رفتار مشخصی از خود نشان دهید یا اینکه آن کار را دیگر انجام

ندهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر رفتار غریزی مجموعه ای از حرکات مشخص و ثابت است که لزومًا تحت تأثیر تجربه تغ�ر نمی یابد.

گزینۀ 3: همۀ جانوران سر و مغز ندارند بعالوه رفتارهای انعکاسی توسط پیام های عصبی نخاع انجام می شود.

گزینۀ 4: نقش پذیری شکل خاصی از یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور بروز می کند. (نه دوره های مختلفی!!)

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 22

تمامی رفتارها می توانند تحت تاثیر تجربه تغ�ر کنند و اصالح شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: درمورد همه رفتارها اینگونه نیست.

گزینۀ2: فقط در رفتار عادی شدن این اتفاق رخ می دهد نه همۀ رفتارهای جانوری!

گزینۀ4: رفتارهای غریزی با استفاده از آزمون و خطا و یا تجارب گذشته انجام نمی شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 23

بررسی موارد:

مورد اول: همه  رفتارهای جانوران هرچند اساس ژنی دارند ولی در بروز همه  آن ها یادگیری نقش ندارد، مثل رفتار مراقبت مادری

در موش ماده.

مورد دوم: کیسه تنان مغز ندارند.

مورد سوم: کسب تجربه و آموختن به منظور تغ�ر و اصالح رفتار یعنی یادگیری. در بروز همه  رفتارهای جانوران یادگیری نقش

ندارد.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 24

قمری مانند بیشتر پرندگان تک همسر است و مانند بیشتر پرندگان، هردو والد نر و ماده هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند.

در این نظام جفت گیری قمری ها هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند، بنابراین جنس نر و ماده در انتخاب جفت

سهم مساوی دارند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 25

رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی یک رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در پرنده ایجاد نشده است. پس از تولد

در مدت زمان کوتاهی (پس از دو روز) جانور رفتار نوک زدن خود را تغ�ر می دهد و می آموزد که دقیق تر نوک بزند. بنابراین، جانور

در مدت زمان کوتاه با کسب تجربه  تغ�ر نسبتًا پایداری در رفتار نوک زدن خود ایجاد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی یک رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در پرنده ایجاد نشده است.

گزینۀ 2: همه رفتارها اساس ژنی دارند. ولی بر اساس متن کتاب درسی رفتار مراقبت مادری در موش ماده تحت کنترل ژن  قرار

دارد نه رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی!

گزینۀ 4: در مورد رفتار نقش پذیری صادق است.

B

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 3 26

 همان شرطی شدن فعال است. در این نوع یادگیری جانور بر اساس پاداش یا تنبیهی که

درنتیجۀ رفتار خود دریافت می کند، رفتار خود را تکرار کرده یا از انجام دوبارۀ آن دوری می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گاهانه گزینۀ ۱: یادگیری در موش اسکینر نوعی شرطی شدن فعال است ولی دقت کنید که فشار اهرم توسط موش در دفعات اول آ

گاهانه صورت می گیرد. نیست و پس از یادگیری به صورت آ

گزینۀ 2: این گزینه توصیف یادگیری شرطی شدن کالسیک در سگ پاولوف است.

گزینۀ ۴: بازتاب طبیعی همان پاسخ غریزی است ولی در شرطی شدن کالسیک چنین موضوعی صادق است.

Operanent Conditioning

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 27

 همان خوگیری (یادگیری عادی شدن) است. همۀ موارد جملۀ سؤال را به نا درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در خوگیری، جانور یاد می گیرد که انرژی خود را صرف فعالیت های حیاتی (نه یادگیری) کند.

ب) نادرست. دقت کنید که جوجۀ پرنده ها یاد می گیرند که به حرکت برگ ها اهمیتی ندهند. درواقع یادگیری در همان جوجه

انجام می شود، نه جوجه های دیگر!

ج) نادرست. حضور مترسک در مزرعه باعث دور نگه داشتن پرنده ها می شود ولی دقت کنید که این دور نگه داشتن همیشگی

نیست و پس از مدتی پرنده ها به حضور مترسک عادت می کنند.

د) نادرست. دقت کنید که یادگیری ارتباطی با سازش در گیرنده ها ندارد. به بیان ساده، سازش زمانی است که گیرنده پیامی ارسال

نمی کند، درصورتی که در یادگیری پیام توسط محرک ارسال می شود ولی جانور به آن پاسخ نمی دهد.

Habituation

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 28

از رفتار نقش پذیری در جهت حفظ گونه های جانوری در معرض خطر انقراض استفاده می شود. می توان گفت به طورمعمول رفتارها

تحت اثر و برهم کنش ژن ها و اثرات محیطی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نقش پذیری تحت تأثیر تنبیه یا پاداش آموخته نمی شود.

گزینۀ ۳: عبارت موجود در صورت سوال در ارتباط با نقش پذیری صحبت می کند پس نمی توان گفت نقش پذیری برخالف

نقش پذیری!

گزینۀ ۴: رفتار شرطی شدن کالسیک به واسطۀ محرک های طبیعی و شرطی انجام می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 29

همۀ موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) این رفتار فقط در موش های مادر به طور یکسان دیده می شود و در سایر موش ها (مادۀ بدون فرزند و یا نرها) دیده نمی شود.

ب) نمی توان گفت همۀ رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد شده اند.

ج و د) ابتدا مادر نوزادان را وارسی می کند، سپس اطالعاتی از راه حواس به مغز موش مادر ارسال می شود. درنتیجه ژن  در

یاخته هایی از مغز موش (نه یاخته های مغز موش) فعال می شود.

هـ) ژن  با فعال شدن دستور ساخت پروتئینی (نه پروتئین هایی) را می دهد.

B

B

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 30

در آزمایش پاولف، محرک طبیعی (غذا) به تنهایی می تواند پاسخ طبیعی و مناسبی (ترشح بزاق) در جانور ایجاد نماید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در این آزمایش محرک بی اثر پس از مدتی جایگزین محرک طبیعی می شود.

گزینۀ2: محرک غیرشرطی (غذا) به تنهایی هم می تواند سبب بروز پاسخ شود.

گزینۀ4: در این آزمایش خوگیری نداشتیم !

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 31

همۀ موارد صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف: مثال این مورد رفتار درخواست غذا در جوجۀ کاکایی است که ابتدا به منقار والد به طور غیر دقیق و پس از گذشت مدتی به

صورت دقیق نوک می زند.

ب: اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه یکسان میباشد زیرا ژنی و ارثی است.

ج: صحیح است می تواند ایجاد نشود.

د: رفتار غریزی می تواند با تولید هورمون ها و انتقال دهندۀ عصبی (پیک های شیمیایی) بروز کند.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 32

هر چهار جمله صحیح هستند.

بررسی جمالت:

الف: رفتار الگوی عمل ثابت می تواند در برابر ماهیان مصنوعی با شکم قرمز یا تخم غاز مصنوعی با همان شکل هندسی نیز صورت

گیرد.

ب: رفتار الگوی عمل ثابت در تمام افراد جمعیت به یک شکل صورت می گیرد.

ج: رفتار الگوی عمل ثابت در پاسخ به محرک نشانه انجام می شود.

د: رفتارهای انعکاسی می توانند تحت تأثیر ناقلین عصبی و هورمون ها صورت گیرند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1395 مدارس برتر 
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گزینه 4 33

شکل در ارتباط با حل مسئله است. در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و با

گاهانه برنامه ریزی می کند. استفاده از آن ها برای حل مسئلۀ جدیدی، استدالل و آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آموختن پرنده برای نخوردن پروانۀ مونارک، نوعی شرطی شدن فعال است.

گزینۀ ۲: بر شرطی شدن کالسیک داللت دارد.

گزینۀ ۳: بر عادی شدن داللت دارد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 34

ترشح بزاق به علت شنیدن صدای زنگ، نوعی پاسخ شرطی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و ۲: دیدن غذا (تحریک گیرندۀ مخروطی شبکیه) و بو کشیدن غذا (تحریک گیرندۀ بویایی مژک دار) به ترشح بزاق

سگ کمک می کند.

گزینۀ ۴: شرطی شدن کالسیک، نوعی یادگیری است؛ بنابراین قطعًا در آن تجربه نقش دارد. از طرفی در عادی شدن، شرطی شدن

کالسیک و شرطی شدن فعال، تکرار در یادگیری نقش دارد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 35

گاهانه است. سؤال به رفتار حل مسئله مربوط است که نیازمند برنامه ریزی آ

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 36

فقط دو مورد "ج" و "د" صحیح هستند؛ ولی جمالت دیگر؛ یعنی مورد الف و ب در بسیاری موارد صادق   هستند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 37

پس از یادگیری شرطی شدن کالسیک، حضور محرک شرطی به تنهایی باعث بروز پاسخ جانور می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 38

تغ�ر فصل، نامساعد بودن شرایط محیط و کاهش منابع موردنیاز، جانوران را وا می دارد به سوی زیستگاه های مناسب تری برای

تغذیه، بقا و زادآوری مهاجرت کنند.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 3 39

باتوجه به نقش پذیری، دنبال کردن مادر توسط جوجه غازها، موجب پیوند جوجه ها با مادر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند. جسم متحرک، معموًال (نه

به طورقطع) مادر آن ها است.

گزینۀ ۲: رفتارهای جفت یابی هم در زمان های خاصی بروز می دهد ولی نقش پذیری نیست.

گزینۀ ۴: انواعی از رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد ایجاد شده اند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 40

نوک زدن جوجۀ کاکایی به منقار والد برای نخستین بار، رفتار غریزی و ژنی است و در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام

می شود و در بدو تولد بروز می کند. همینطور در اثر تکرار و تجربه حاصل نشده است و به زاده ها هم انتقال پیدا می کند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 41

اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه یکسان است و جنبه ژنی و ارثی دارد.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: بعضی رفتارهای جانوری برای تکرار نیاز به تنبیه و پاداش دارد مثل شرطی شدن فعال.

گزینۀ 2: بعضی رفتارهای جانوری برای بروز به محرک شرطی خاصی نیاز دارند مانند رفتارهای شرطی شدن فعال و کالسیک.

گزینۀ 4: محرک های بروز رفتار دو نوع هستند: محرک های درونی و محرک های بیرونی، پس دلیلی ندارد هر رفتار جانوری به منظور

پاسخ دادن به محرک بیرونی بروز پیدا کند و ممکن است محرک از نوع درونی باشد.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 42

طبق متن کتاب در جانوران هر یک از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف کند که سهم هر والد

می تواند با سهم والد دیگر برابر، کمتر یا بیشتر باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: بیشتر پرندگان نظام تک همسری دارند، در این نظام سهم جانور نر و ماده در انتخاب جفت مساوی است.

گزینۀ 3: طبق متن کتاب درسی، بیشتر رفتارهای جانوری محصول برهم کنش ژن ها و اثرات محیطی است که جانور در آن زندگی

 می کند.

گزینۀ 4: همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد درجانوران ایجاد نشده اند.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 3 43

یکی از مواردی که مشخص شده این است که هرچه حرکات زنبور کارگر طوالنی تر باشد، نشان می دهد فاصله منبع غذایی و کندو

بیشتر است. پس زمان زیادی توسط زنبورهای کارگر برای رسیدن به منبع غذایی صرف می شود.

همه زنبورهای کارگر (ازجمله زنبور اولیه) برای رسیدن به غذا الزامًا به اطالعات زنبورهای دیگر نیازمند نیستند (رد گزینۀ 1). ازطرفی

محل دقیق منبع غذایی ازطریق حس بویایی زنبور مشخص می شود (رد گزینۀ 2). دقت کنید که هر نوع ارتباط بین دو زنبور کارگر

به معنی انتقال اطالعات الزم برای رسیدن به منبع غذایی نیست (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 44

تنفس واقعی سلول های بدن جانوران با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی انجام می شود. این در جانورانی که اوره دفع می کنند

نیز صادق است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گاوها از پستانداران هستند و ازطریق شش ها گازهای تنفسی را مبادله می کنند.

گزینۀ 2: حشرات هم توان تولید فرمون دارند اما خون در انتقال گازهای تنفسی آنها نقشی ندارد و به کمک سامانۀ نایدیس این کار

صورت می گیرد.

گزینۀ 3: غازها دارای شش هستند و سطح تنفسی آن ها درون بدن است.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 45

منظور صورت سؤال، رفتار نقش پذیری است. رفتار نقش پذیری یکی از رفتارهایی است که در زمان خاصی از زندگی جانور (مثًال در

جوجه غازها در چند ساعت اولیه پس از خروج از تخم) روی می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. رفتار نقش پذیری نمی تواند برخالف نقش پذیری باشد!

گزینۀ 3: نادرست. استفاده از تجارب گذشته برای برنامه ریزی در موقعیت جدید مخصوص رفتار حل مسئله است نه رفتار

نقش پذیری.

گزینۀ 4: نادرست. رفتار شرطی شدن کالسیک در پاسخ به محرک های طبیعی و غیرطبیعی می تواند بروز کند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 46

برای بررسی چگونگی انجام رفتار، فرآیندهای ژنی، رشدونمو و عملکرد بدن جانور بررسی می شود. ولی برای بررسی چرایی انجام

رفتار، اثر انتخاب طبیعی روی شکل گیری رفتار و نقش سازندگی رفتار در بقاء و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 2 47

با اینکه قلمروخواهی هزینه بر است و هنگام تهاجم ممکن است جانور آسیب ببیند ولی فایده هایی نیز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آواز خواندن ممکن است موقعیت پرنده را آشکار کند.

گزینۀ ۳: استفادۀ اختصاصی از منابع قلمرو، می تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد.

گزینۀ ۴: امکان جفت یابی و دسترسی جانور به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی افزایش می یابد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 48

برای شرکت فرد در تولیدمثل انتخاب جفت یک عامل تع�ن کننده است پس انتخاب جفت، از عواملی است که سهم هر فرد را در

ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد مشخص می کند. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: انتخاب طبیعی در شکل گیری رفتارهای فرد و گونه مؤثر است و دقت کنید لزومًا در همۀ گونه ها رفتار مشارکتی دیده

نمی شود.

گزینۀ ۲: در انتخاب طبیعی صفاتی انتخاب می شوند که به نفع فرد یا گونه باشند.

گزینۀ ۳: انتخاب جفت لزومًا در همۀ گونه ها رخ نمی دهد. ازطرفی دقت کنید که صفات چشمگیر لزومًا همیشه در نرها به وجود

نمی آید بلکه گاهی نرها انتخاب می کنند مانند جیرجیرک.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 49

آموختن جوجۀ کاکایی در دقیق تر نوک زدن به منقار مادر نوعی رفتار آزمون وخطا محسوب می شود؛ یعنی رفتاری را (دقت در نوک

زدن به منقار مادر) که پاداش می بیند (پاسخ سریع مادر به درخواست جوجه) تکرار می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ١: نوک زدن به منقار مادر رفتار غریزی است ولی آموختن به منظور دقیق تر نوک زدن به منقار مادر، نوعی یادگیری است.

گزینۀ ۲: در هر دو اوریک اسید دفع می شود.

گزینۀ ۴: رفتار غریزی نوک زدن به مرور تغ�ر می کند و اصالح می شود.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 50

در رفتارهای خوگیری و نقش پذیری، برهم کنش بین اثرات مادۀ وراثتی و محیط موجب بروز رفتار می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": رفتار نقش پذیری نیز به یک محرک نیازمند است.

گزينۀ "2": در نقش پذیری تجربیات گذشته نقشی ندارند.

گزينۀ "3": شرطی شدن فعال به پاداش و تنبیه وابسته است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 51

موارد "الف" و "د" درست هستند.

بررسی موارد:

الف) درست. رفتار النه سازی در پرندگان اساس ژنی دارد.

ب) نادرست. در هر پرنده ای الزامًا والدین به جوجه ها غذا نمی دهند.

ج) نادرست. فقط پستانداران رفتار شیردهی دارند، نه همۀ جانوران!

د) درست. این رفتار قطعًا نوعی رفتار غریزی است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 52

در جیرجیرک (دارای پردۀ صماخ) در پاهای جلو، جانور ماده توسط جانور نر انتخاب می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 53

اشارۀ صورت سؤال به زنبور است. رفتار دگرخواهی در زنبور، به همۀ افراد گونه مربوط نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 54

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ 1: هر نوع تغ�ر نسبتًا پایدار که در اثر تجربه به وجود آید، یادگیری نام دارد.

گزینۀ ۲: جانوران در محیط، تجربه های گوناگونی پیدا می کنند که رفتارهای آن ها را تغ�ر می دهد.

گزینۀ ۴: پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود و زیانی برای آن ندارد، کاهش پیدا می کند. مثًال هر زمان جوجه، یک گربه را

ببیند فرار می کند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 55

موارد "ج" و "د" جملۀ سؤال را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. دیدن فرد غذادهنده نیز می تواند به عنوان محرک شرطی در نظر گرفته شود؛ چون در هنگام دیدن فرد غذادهنده نیز

بزاق سگ ترشح می شود.

ب) درست. در آزمایشگاه سگ پاولوف، اگر محرک شرطی وجود نداشت از یک محرک بی اثر مثل زنگ استفاده می شد.

درصورتی که یادگیری شرطی شدن کالسیک اتفاق نمی افتاد، محرک بی اثر زنگ زدن نوعی یادگیری خوگیری را راه اندازی می کرد.

ج) نادرست. عالوه بر دیدن، بوی غذا نیز به عنوان محرک طبیعی برای ترشح بزاق عمل می کند.

د) نادرست. دقت کنید عالوه بر محرک شرطی، قطعًا محرک طبیعی نیز پاسخ ترشح بزاق را به همراه دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 56

در رفتار انتخاب جفت، طاووس نر برای جلب جفت دم خود را مانند بادبزن می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور ماده قرار

گیرد.

نکته: طاووس ماده، نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که لکه های چشم مانند بیشتری روی پرهای دم خود داشته باشد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 57

در این مطالعات نشان داده شده موش های دارای ژن جهش یافته  موش های تازه متولد شده را بررسی کرده و از راه حواس،

اطالعاتی به مغز آن ها ارسال می شود، ولی این موش ها رفتار مراقبتی از نوزادها نشان نمی دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بررسی موش های تازه متولد شده به ژن  ارتباطی ندارد.

گزینۀ 2: والد ماده مورد بررسی قرار گرفت.

گزینۀ 4: در همه یاخته های مغز!؟

B

B

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 58

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ 1: قلمرو یک جانور، بخشی از محدودۀ جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند.

گزینۀ ۲: قلمروخواهی ممکن است به آسیب دیدن جانور صاحب قلمرو بیانجامد.

گزینۀ ٣: فقط پرندگان مهاجر این ویژگی را دارند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 59

رفتارهای غریزی  ارثی و ژنی هستند، پس بر طبق دستورالعمل های وراثتی خاصی انجام می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: برخی از رفتارهای غریزی می توانند تحت تاثیر تجربه قرار گیرند اما لزوما همۀ آن ها تحت تاثیر تجربه قرار نمی گیرند مثل

رفتار مراقبتی موش ماده که تحت تاثیر تجربه و یادگیری قرار نمی گیرد.

گزینۀ2: همۀ رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشده اند.

گزینۀ3: در افراد یک گونه رفتارهای غریزی به یک شکل ظاهر می شود.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 60

رفتار نخستین نوک زدن جوجۀ کاکایی برای به دست آوردن غذا، غریزی است و هیچ فرصتی برای آموزش نداشته و رفتارش کامًال

تحت تأثیر ژن است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در نقش پذیری، غریزه (منظور ژن) و محیط (زیرا نقش پذیری نوعی یادگیری است) هر دو نقش دارند.

گزینۀ ۲: جوجۀ دو روزۀ کاکایی طی آزمون وخطا (نوعی یادگیری که حاصل تجربه است) یاد می گیرد که دقیق تر نوک زدن به منقار

والد را انجام دهد.

گزینۀ ۴: النه سازی پرندگان رفتاری غریزی است.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 61

تغ�ر رفتار نوک زدن جوجۀ کاکایی بر اساس کسب پاداش و تنبیه (آزمون وخطا) انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 62

تمام رفتارهای سازگار جانوری بر اساس فرآیند انتخاب طبیعی برگزیده شده اند.

رفتارهای دگرخواهی در زنبورعسل کارگر یا افراد نگهبان در میرکت (دم عصایی) به خاطر وجود ژن های مشترک و افزایش احتمال

انتقال آن ها به نسل بعد، توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. گاهی رفتار دگرخواهی به نفع خود فرد است مانند افراد یاریگر در میان پرندگان که در پرورش زاده ها به والدین

آن ها یاری می رسانند و کسب تجربه می کنند. یاریگرها اغلب پرنده های جوانی هستند که هنگام زادآوری می توانند از تجربه های

آموخته شده برای پرورش زاده های خود استفاده کنند یا با مرگ احتمالی جفت های زادآور، قلمرو آن ها را تصاحب و خود زادآوری

کنند.

گزینۀ 2: نادرست. این مورد دربارۀ زنبورعسل نگهبان درست است ولی دربارۀ بسیاری از رفتارهای دگرخواهی مانند خفاش ها،

دم عصایی ها و پرندگان یاریگر درست نیست.

گزینۀ 4: نادرست. رفتار دگرخواهی در میان خفاش ها و همچنین پرندگان یاریگر ممکن است بین افرادی برقرار شود که لزومًا

خویشاوند نیستند (برخالف زنبورهای عسل کارگر).

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 63

پرندگان نر اغلب سیستم تک همسری و پستانداران نر اغلب سیستم چندهمسری دارند.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 2 64

ترشح بزاق سگ در برابر بوی غذا رفتاری   غریزی (الگوی عمل ثابت) است و در همۀ افراد گونه یکسان بروز می کند و برنامه ریزی آن

کامًال ژنی است؛ اما این پدیده وقتی در برابر یک محرک غیرواقعی انجام می شود، نوع یادگیری به صورت شرطی شدن کالسیک

است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 65

پژوهشگران از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده می کنند. در رفتار نقش پذیری که در دوره

مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد، رفتارهای اساسی از مادر آموخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در ارتباط با رفتار خوگیری است.

گزینۀ 2: در ارتباط با رفتار حل مسئله است.

گزینۀ 3: در ارتباط با رفتار شرطی شدن فعال است.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 66

گیاه توبره واش از حشرات نیتروژن موردنیاز خود را جذب می کنند. در حشرات ممکن است جانور ماده توسط جانور نر انتخاب شود.

مثًال جیرجیرک ماده با معیار اندازۀ بدن توسط جانور نر انتخاب می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 67

 برای شرکت فرد در تولیدمثل انتخاب جفت یک عامل تع�ن کننده است پس انتخاب جفت، از عواملی است که سهم هر فرد را

در ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد مشخص می کند.  

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ژنوتیپ می تواند در انتخاب جفت نقش داشته باشد. ازآنجایی که ژنوتیپ بر روی فنوتیپ مؤثر است، پس می تواند در

انتخاب جفت (فنوتیپ خاص) توسط جانور مؤثر باشد.

گزینۀ 3: در همۀ مهره داران صفات ثانویه جنسی بروز نمی کند و همچنین گاهی نرها انتخاب کننده هستند مثل جیرجیرک.

گزینۀ 4: انتخاب طبیعی ممکن است صفاتی را انتخاب کند که به نفع فرد باشد.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 68

بررسی موارد:

الف و د) در پرندگان، کیسه های هوادار وجود دارد. پرنده ای مانند کالغ قادر به بروز رفتار حل مسئله است؛ بنابراین می تواند بین

تجارب قبلی خود و موقعیت جدید ارتباط برقرار کند. در حل مسئله، آزمون وخطا نقش ندارد.

ب) رفتار جفت یابی نیز در دورۀ خاصی از زندگی جانور رخ می دهد، ولی از نوع نقش پذیری نیست.

ج) شقایق دریایی و هیدر، مغز ندارند؛ ولی رفتارهای غریزی و یادگیری از نوع عادی شدن نشان می دهند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 69

در رفتار غذایابی بهینه در خرچنگ های ساحلی، بر اساس انتخاب طبیعی، رفتاری برگزیده می شود که ازنظر میزان انرژی کارآمدتر

باشد. در این نوع رفتار، بین محتوی انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن، موازنه برقرار می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: خرچنگ های ساحلی، صدف های با اندازه متوسط را ترجیح می دهند. این صدف ها در مقایسه با صدف های بزرگ انرژی

کمتری دارند ولی بیشترین انرژی خالص را تأمین می کنند؛ زیرا برای شکستن آن ها انرژی کمتری مصرف می شود.

گزینه های 2 و 3: صدف های با اندازه  بزرگ، بیشترین میزان انرژی را دارند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 70

در رفتار شرطی شدن فعال، آزمون وخطا صورت می گیرد. درحالی که رفتار حل مسئله بدون دخالت آزمون وخطا است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: رفتار شرطی شدن در همۀ دوران زندگی جانور بروز می کند.

گزینۀ 3: در یادگیری عادی شدن، انجام یک رفتار با پاداش و تنبیه همراه نیست.

گزینۀ 4: در شرطی شدن فعال تنبیه و پاداش اهمیت دارد.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 71

هرکدام از عبارات به ترتیب در ارتباط با عادی شدن، حل مسئله، شرطی شدن فعال و نقش پذیری است.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 72

پا�ن آمدن سر جوجه هنگام مشاهدۀ برگ های در حال افتادن نوعی رفتار غریزی است (ولی در اثر تکرار، نوعی رفتار عادی شده و

دیگر سر خود را پا�ن نمی آورد). سایر رفتارها به نوعی یادگیری هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و 3: رفتار شرطی شدن فعال است.

گزینۀ ۴: عادی شدن است.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 4 73

اثر یادگیری در رفتار غریزی الزامًا به محرک های محیطی نیست و ممکن است به یک محرک درونی برای جانور (مثل گرسنگی)

مربوط باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید که یادگیری باعث افزایش دقت رفتار غریزی نوک زدن جوجۀ کاکایی می شود.

گزینۀ 2: هرچه جوجۀ کاکایی دقت باالیی در نوک زدن داشته باشد، میزان رسیدن غذا از طرف والد افزایش می یابد که

نشان دهندۀ تغ�ر در رفتار والد است.

گزینۀ ۳: مراقبت مادر از موش های نوزاد باعث افزایش احتمال زنده ماندن موش نوزاد می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 74

جوجۀ کاکایی پس از خروج از تخم به منقار والد نوک می زند. این رفتار نوعی رفتار غریزی بر اساس ژن ها است. به این ترتیب بدون

یادگیری صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در برخی پرندگان، نیازهای غذایی جوجه ها به یک والد (والدین) وابسته است.

گزینۀ 2: بخشی از غذای خورده شده توسط پرندۀ والد کاکایی برگردانده می شود تا جوجۀ کاکایی از آن تغذیه کند.

گزینۀ ۴: جوجۀ کاکایی به محرک درونی گرسنگی پاسخ می دهد نه به یک محرک بیرونی حضور غذا در نوک والد!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 75

تمام رفتارهای غریزی تحت تأثیر "ژن" قرار دارند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 76

رفتار شرطی شدن فعال با استفاده از آزمون و خطا و رفتار حل مسئله با کمک تجارب گذشته و بدون آزمون و خطا انجام می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 77

بزاق موجب چسبیدن ذره های غذایی و لغزنده کردن آن ها در دهان می شود.

بررسی موارد:

الف: درست - بزاق به وسیله پل مغزی که در پا�ن مغزمیانی است کنترل می شود.

ب: درست - بزاق تحت تأثیر محرک شرطی نیز می تواند تولید شده یا تولید آن افزایش یابد. در مثال سگ پاولف این مسئله کامًال

مشاهده شد.

ج: درست - به دلیل حضور لیزوزیم در بزاق، می توان عنوان کرد بزاق جزئی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می شود.

گاهانه نیست و تحت تأثیر دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. د: نادرست - تولید و ترشح بزاق آ

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



20لرنیتو 1400 /22

گزینه 3 78

وقتی پرنده یک بار پروانۀ سمی را می خورد تنبیه می شود و این رفتار را تکرار نمی کند؛ بنابراین رفتار شرطی شدن فعال است. سایر

گزینه ها رفتار ژنی و غریزی است.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 79

ساده ترین نوع یادگیری همان عادی شدن است که در آن، جانور یاد می گیرد از محرک های دائمی که هیچ سود یا زیانی برای او

ندارند، صرف نظر نماید و به آن ها پاسخ ندهد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1395 مدارس برتر 

گزینه 1 80

در فرآیند خواب زمستانی و رکود تابستانی، سوخت وساز، مصرف اکسیژن و تولید  کاهش می یابد؛ بنابراین گلیکولیز، تولید

، چرخه کربس و واکنش های زنجیره انتقال الکترون نیز کاهش می یابند. استیل کوآنزیم 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. در هر دو فرآیند، تولید  و سوخت وساز کاهش می یابد.

گزینۀ 3: نادرست. به دلیل کاهش سوخت وساز، تولید و مصرف  در هر دو فرآیند کاهش می یابد.

گزینۀ 4: نادرست. تولید  از  با فرآیند اکسایشی صورت می گیرد نه کاهشی.

ATP

A

ATP

ATP

NAD+NADH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 81

انتخاب طبیعی در جهت انتخاب رفتارها و صفاتی عمل می کند که بیشترین سازگاری را با محیط اطراف داشته باشند. طی این

فرآیند، انتخاب طبیعی بر فنوتیپ افراد اثر می گذارد و با توجه به کم شدن شانس بقای افراد دارای الل نامطلوب، فراوانی این الل ها

را کاهش می دهد. البته باید توجه داشت که خود انتخاب طبیعی الل های سازگار را به وجود نمی آورد، بلکه در جهت حفظ الل های

سازگار که در اثر عواملی مانند جهش ایجاد می شوند، عمل می کند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 2 82

چون انعکاس ها پاسخ های حرکتی سریع هستند پس باید نورون های این دستگاه میلین دار باشند تا در کمترین زمان بیشترین

فعالیت انجام شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: انعکاس ها آموخته نمی شوند.

گزینۀ3: در انعکاس ها هم دستگاه عصبی پیکری و هم دستگاه عصبی خودمختار می توانند دخالت داشته باشند.

گزینۀ4: مرکز برخی از انعکاس های بدن نخاع است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



21/22لرنیتو 1400

گزینه 2 83

فقط مورد "ب" به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. ژن  در یاخته های مغز موش پروتئینی را تولید می کند که آنزیم ها و ژن های دیگر را فعال می کند. از طرفی توجه

داشته باشید که این ژن به ارائۀ پاسخ مربوط است، نه تفسیر اطالعات!

ب) درست. ازآنجایی که موش جانداری دیپلوئید است، پس دو نسخه از هر ژنی دارد. توجه داشته باشید که چون در مورد موش

ماده صحبت می شود، پس دو کروموزوم  دارد و حتی از نظر ژن های کروموزوم جنسی نیز چنین است.

ج) نادرست. ازآنجایی که رفتارهای غریزی می توانند با یادگیری کامل شوند، پس می توان گفت در تمام طول عمر به یک صورت

اجرا نمی شوند.

) مطالعه کرده اند. این به این معنی نیست که ژن های دیگر (مثًال د) نادرست. دقت کنید که پژوهشگران در مورد یک ژن (ژن 

ژن های مربوط به آنزیم ها و ژن های دیگر) اثری در این رفتار ندارند.

B

X

B

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 84

منظور سؤال رفتار خوگیری است که طی آن جانور می آموزد که به محرک های بی اهمیت پاسخ ندهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در این نوع رفتار، جانور یاد می گیرد که با کاهش پاسخ به محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های

حیاتی حفظ کند.

گزینۀ 3: تغ�ری نسبتًا پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید را یادگیری گویند. در رفتار خوگیری مثل همه ی انواع

یادگیری در جانوران، جانور در اثر تجربه تغ�ر نسبتًا پایداری در رفتار خود ایجاد می کند.

گزینۀ 4: در هر نوع یادگیری در جانوران، جانور از آموخته های خود از محیط، تجربه به دست آورده و آن ها را برای تغ�ر و اصالح

رفتار قبلی به کار می برد.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 85

موارد "الف"، "ب" و "ج" به  نادرستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. رفتار غریزی در هنگام تولد یک جانور دیده می شود. دقت کنید که همۀ افراد آن  گونه ممکن است چنین رفتاری

انجام ندهند. مثًال در والد نر این رفتار الزامًا وجود ندارد.

ب) نادرست. توجه داشته باشید که یادگیری باعث تغ�ر و اصالح رفتار می شود. در برخی موارد ممکن است این تغ�ر رفتار الزامًا

اصالح رفتار نباشد.

ج) نادرست. تغ�ر در رفتار به واسطۀ یادگیری به تدریج اتفاق می افتد و دیده می شود.

د) درست. ازآنجایی که جوجۀ کاکایی طی دو روز یاد می گیرد که با دقیق تر نوک زدن به نوک مادر غذای بیشتری دریافت می کند،

نوعی رفتار شرطی شدن فعال (آزمون وخطا) اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 86

همۀ رفتارها در جهت کاهش هزینه های مصرفی و افزایش سود خالص صورت می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: رفتار زنبوران کارگر ماده در نیش زدن مهاجم، سبب مرگ خودشان می شود و احتمال بقا را کاهش می دهد.

گزینۀ2: این رفتارها بر اساس انتخاب طبیعی توجیه می شوند.

گزینۀ3: ژن های عنکبوت نر در گونۀ بیوۀ سیاه، مستقیمًا به فرزندان منتقل می شود.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 87

بررسی جمالت:

الف: نادرست است زیرا جانوران در فصِل تولیدمثل، راهبردهای تولیدمثلی متفاوتی دارند ولی بقیۀ موارد صحیح هستند.

ب: مهم ترین عامل در تع�ن راهبردهای تولیدمثلی هزینه های مصرفی جانوران است.

ج: جانوران در فصل تولیدمثل برای ارتباط با جفت خود از عالئم ویژه ای استفاده می کنند.

د: معموًال هر جانور در موقعیت های مختلف می تواند با جانوران سایر گونه ها ارتباط برقرار نماید.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 88

بررسای سایر گزینه ها:ادگیری است که در دورۀ خاصی از زندگی جانور رخ می دهد. دقت کنید که رفتار خوگیری یا عادی شدن

لزومًا در دورۀ مشخصی از زندگی یک جانور اتفاق نمی افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نقش پذیری یکی از روش های پیشنهادی برای حفظ گونه های در معرض انقراض است اما رفتار حل مسئوله اینگونه

نیست. 

گزینۀ 2: رفتار شرطی شدن فعال، همان رفتار آزمون وخطا است.

گزینۀ 4: در شرطی شدن کالسیک نیز، رفتار جانور حاصل تعامل ژن ها و یادگیری است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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