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تغییر یک رفتار غریزی، همواره در اثر تجربه و یادگیری صورت می گیرد و در این صورت به یادگیری تبدیل می شود.  1  4
 گزینه های )1(، )2( و )3( متن کتاب درسی هستند و هرکدام را به عنوان یک نکته یاد بگیرید.

موارد )الف( و )ب( در مورد خواب زمستانی خرس های قطبی و مهاجرت سارها در زمستان به مناطق گرم تر، همچون فرار گوزن ها از شکارچی، رفتار جوجه  2  1
کاکایی ها در نوک زدن به منقار والد، النه سازی پرندگان و مکیدن شیر نوزادان پستاندار از پستان مادر نمونه هایی از رفتار غریزی می باشند.

 عدم فرار گوزن ها در اثر صداهای عادی اطراف شکار نشانه ای از خوگیری یا رفتار یادگیری عادی شدن برای آن ها می باشد )نادرستی ج(.
 پایین آمدن قند خون در اثر انس�ولین بدن، نمونه ای از رفتار غریزی با محرک درونی اس�ت ولی اگر در اثر رژیم غذایی صورت بگیرد، نوعی تغییر رفتار در اثر یادگیری 

بوده است )نادرستی د(.
موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 3  4

چ�ون در س�ؤال عن�وان ک�رده جوجه به هر منطقه ای از منقار نوک می زند، پ�س منظور رفتار غریزی در دو روز اول پس از خروج از تخم می باش�د و هنوز تغییر رفتار برای این 
جوجه رخ نداده است.

 الف( درس�ت اس�ت. نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد، س�بب برگردانده ش�دن بخیش از غذای خورده ش�ده توس�ط والد به جوجه می ش�ود. / 
ب( نادرست است. این رفتار پس از دو روز و با نوک زدن جوجه به مناطق جلویی منقار اصالح می شود. / ج( درست است. رفتار موردنظر در بقا و رشد جوجه کاکایی مؤثر 
اس�ت نه والد آن! )البته در بقای ژن های والدین آن به دلیل ش�انس زنده ماندن جوجۀ آن ها تأثیر دارد.( / د( درس�ت اس�ت. ویژگی های بدنی جانور نیز اساس ژنی دارند و 

به یادگیری از محیط ربطی ندارند.
موارد )الف(، )ب( و )د( اندرست می باشند. همۀ جوجه کاکایی ها، برای درخواست غذا به منقار والد خود نوک می زنند. 4  4

این جوجه ها این عمل را در دو روز اول بدون یادگیری با نوک زدن به هر قسمت منقار والد انجام می دهند ولی پس از دو روز طی تجربه به تدریج یاد می گیرند که باز هم 
با نوک زدن ولی به صورت دقیق تر، سبب پاسخ سریع تر از طرف والد بشوند. )درستی ج(

 الف( جوجه های برخی پرندگان از جمله همۀ جوجه کاکایی ها برای گرفتن غذا به والد یا والدین خود متکی هستند. / ب( جوجه کاکایی ها با نوک زدن 
به منقار والد خود س�بب برگرداندن بخیش از غذای والد می ش�وند. / د( در جمعیت پرندگان کاکایی، افراد بالغ که دیگه باباجون باید خجالت بکش�ن با نوک زدن به منقار 

ننشون غذا بگیرن! این نکته فقط برای جوجه های کاکایی صدق می کند.
در رفتار مراقبت موش ماده از زاده ها، یک ژن B اولیه بیان می شود و سپس پروتئین تولید شده با فعال کردن آنزیم ها و ژن های دیگر سبب ایجاد فرایندهای  5  3

پیچیده ای می شود که در نتیجۀ آن مادر از فرزندان خود مراقبت می کند.
 گزینۀ )1(: موش از پس�تانداران بوده که جانور ماده XX می باش�د و هر ژن موجود در بدنش در جانور نر نیز وجود دارد ولی بیان ژن B در فرد ماده 
برای مراقبت از فرزندان صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: موش مادر ابتدا نوزادان خود را وارسی می کند و سپس با اطالعاتی که از حواس خود به مغز می رساند، سبب فعال 
ش�دن ژن B برای محافظت از نوزادان می ش�ود. / گزینۀ )4(: ژن های مربوط به نگهداری نوزادان در هر یاختۂ هس��ته دار مغز و بدن وجود دارند ولی بیان این ژن فقط در 

برخی یاخته های مغزی صورت می گیرد که سبب رونویسی و ترجمۀ آن می شود.

موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. 6  1
 الف( نادرست است. موش ها ابتدا نوزادان خود را واریس می کنند و سپس از طریق اطالعات حسی، پیام های رسیده به مغز را برای بیان ژن B فعال می کنند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. بی�ان ی�ا فع�ال ش�دن ژن B در مغ�ز موش ه�ای م��ادر ص�ورت می گی�رد نه ن�وزادان! / ج( درس�ت اس�ت. اگ�ر ب�ه ژن B در موش م�اده جهش 
 وارد کنی�م، ای�ن جان�ور می توان�د به وارس�ی نوزادان بپ�ردازد ولی با عدم بی�ان ژن B در آن ها ویژگی مراقب�ت از نوزادان را از دس�ت می دهد و آن ها را نادی�ده می گیرد. / 
د( درست است. با بیان شدن ژن B در موش مادر، پروتئینی تولید می شود که سبب فعال کردن ژن ها و آنزیم های دیگری در مغز شده و با ایجاد فرایندهای پیچیده ای 

رفتار مراقبت از فرزندان توسط موش ماده انجام می شود.
فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 7  3

منظور سؤال رفتار غریزی می باشد که مانند هر رفتار دیگری به صورت واکنش هایی در پاسخ به محرک توسط جانوران رخ می دهد )درستی ج(.
 ال�ف( رفتاره�ای غری�زی در اثر تجربه از بین نمی روند بلکه تغییر یافته و اصالح می ش�وند. / ب( رفتارهای غریزی برحس�ب نوع آموزش جانور به انواع 
مختلف یادگیری تبدیل می شوند که یکی از این یادگیری ها می تواند از نوع حل مسئله باشد. / د( رفتار غریزی برخالف یادگیری، فرصتی برای آموختن در جانور نداشته است.

محققین با جهش دار کردن و غیرفعال کردن ژن B در موش های ماده، متوجه شدند که رفتار مراقبت از نوزادان اساس ژنی یا غریزی دارد. در این آزمایش  8  2
وارس�ی نوزادان بدون اش�کال صورت می گیرد و اطالعات حس�ی نیز به مغز جانور می رس�د ولی ژن B آن ها بیان نمی شود و در نتیجه با عدم ایجاد رفتار غریزی مراقبت از 

نوزادان، موش ماده این نوزادان را نادیده می گیرد.
هر دو مثال از انواع یادگیری عادی شدن می باشند، ولی شقایق دریایی که مغز و تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی ندارد، نوعی رفتار انعکاسی  9  3

می باشد اما در پرنده، این رفتار از نوع ارادی می باشد چون قشر مخ و توانایی تشخیص دارد.
صدای زنگ در آزمایش پاولوف در ابتدای آزمایش برای سگ مفهومی نداشته و یک محرک یب اثر می باشد اما در ادامه، سگ ارتباطی بین صدای زنگ و غذا  10  2

برقرار می کند و این صدای زنگ، به یک محرک رشطی تبدیل می شود )محرک طبیعی همان غذا یا بوی آن می باشد(.

صدای زنگ در ابتدای آزمایش، محرک بی اثر و در انتهای آزمایش، محرک شرطی می باشد.
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جوجه های کاکایی بعد از دو روز یاد می گیرند که اگر به بخش حس�اس تر جلویی منقار والد خود نوک بزنند، پاس�خ س�ریع  تری دریافت می کنند و س�ریع تر  11  2
پاداش خود یعنی رس�یدن به غذا را تجربه می کنند. این مثال در مورد رفتار جوجه ها یک نوع ش�رطی ش�دن فعال یا آزمون و خطا می باش�د ولی رفتار غذادهی مادر در هر 

صورت یک رفتار غریزی می باشد )درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )1((.
 عدم توجه موش مادر به مراقبت از نوزادان در اثر جهش در ژن B و عدم پاسخ رفتار غریزی رخ می دهد )نادرستی گزینۀ )3((.

 اس�تفادۀ ش�امپانزه ها از س�نگ و چوب به عنوان چکش و س�ندان برای شکس�تن پوس�تۀ س�خت میوه ها، نمونه ای از حل مس�ئله می باش�د نه شرطی ش�دن کالسیک! 
)نادرستی گزینۀ )4((.

همۀ موارد نادرست هستند. بروز رفتار در موش اسکینر شرطی شدن فعال یا آزمون و خطاست که همانند شرطی شدن کالسیک، جانور نسبت به محرکی،  12  3
شرطی می شود. 

جانور در شرطی شدن کالسیک، بین محرک بی اثر )صدای زنگ( و محرک طبیعی )غذا( ارتباط برقرار می کند. 13  2
 گزینۀ )1(: دقت ش�ود که در ش�رطی ش�دن کالسیک اپس��خ به محرک رشطی همانند اپس��خ جاندار به محرک غیررشطی اس��ت زیرا محرک یب اثر به دلیل 
 همراه ش�دن با محرک طبیعی، به محرک ش�رطی تبدیل ش�ده اس�ت ولی پاس�خی که ایجاد می ش�ود مثاًل در س�گ پاولوف در هر دو مورد ترش�ح بزاق بیش�تر می باشد. /

گزینۀ )3(: این جمله در رابطه با شرطی شدن کالسیک صادق نمی باشد و مربوط به نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )4(: توجه به این نکته ضروری است که طی شرطی 
شدن کالسیک، محرک بی اثر )نه محرک طبیعی( به محرک شرطی تبدیل می شود.

موش های ماده منظور سؤال می باشد که فاقد ویژگی های )الف( و )ج( می باشند. 14  1
هر دو جنس نر و ماده موش ها، ژن B را در ژنوم خود دارند ولی بیان یا فعال شدن این ژن ها فقط در موش ماده صورت می گیرد. پس منظور این سؤال ویژگی موش ماده 

می باشد که با نکات زیست دهم و یازدهم آن را ترکیب کرده ایم.

توج��ه: ح��دود 45 درص��د س��ؤاالت کنک��ور از س��ال 94 ب��ه بع��د ب��ه ای��ن ص��ورت ط��رح می ش��وند ک��ه در م��نت س��ؤال ب��ه بررس��ی ی��ک نکت��ٔه خ��اص ی��ا ی��ک کلم��ٔه علم��ی خاص 
می پردازد و سپس برای آن عبارت از کتاب های مختلف زیست شناسی، سؤال طرح می کند.

بررسی عبارات در مورد موش ماده:
)دقت کنید که در سؤال ذکر کرده، موش ماده فاقد کدام ویژگی می باشد.(

الف( مورد قبول اس�ت. موش برخالف حش�رات، کرم خاکی و برخی پرندگان، فاقد چینه دان می باش�د. / ب( مورد قبول نیس�ت. موش ماده اسپرم ندارد ولی تخمک های 
خود را پس از بلوغ و با ادامۀ میوز 1 ایجاد می کند. / ج( مورد قبول است. از فصل 1 به خاطر دارید که در اثر تزریق عصارۀ باکتری پوشینه دار به موش، بیماری سینه پهلو 
و مرگ موش ایجاد نمی ش�ود. پس موش ها فاقد این ویژگی هس�تند. / د( مورد قبول نیس�ت. موش از پس�تانداران جفت دار می باشد که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای را 

برای جنین خود ایجاد می کند.
جوجه کاکایی بعد از دو روز از تولد، می تواند به صورت رشطی ش��دن فعال بیاموزد که نوک زدن تصادفی به بخش هایی از منقار والد، س�بب پاس�خ سریع تر  15  2

غذادهی والد می شود. به این دلیل جوجۀ سه روزه به طور دقیق تر و عمدی به منقار والد خود نوک می زند.
 گزینۀ )1(: غذادهی رسیع توسط پرندۀ والد کاکایی به دنبال نوک زدن دقیق جوجه ها بعد از دو روز رخ می دهد. / گزینۀ )3(: رفتار ارثی جوجه ها بعد 
از دو روز کمی اصالح می شود و دقیق تر به منقار والد نوک می زنند. / گزینۀ )4(: جوجه کاکایی بعد از دو روز به مناطق جلویی منقار نوک زده تا پاسخ غذادهی سریع تری 

از جانب والد ایجاد شود. این رفتار نوعی آزمون و خطا بوده است نه حل مسئله چون مسئلۀ جدیدی نبوده است.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند ولی مورد )د( صحیح است، چون رفتارهای غریزی اساس ژنی دارند و فرصتی برای آموزش نداشته اند، این رفتار  16  3

در افراد مختلف یک گونه به دلیل داشتن ژنوم مشابه به صورت یکسان بروز می کند.
 ال�ف( اغل�ب رفتاره�ای غریزی در اث�ر تجربه و به ص�ورت یادگیری تغییر می کنن�د. / ب( هر یاختۀ هس�ته دار پیکری بدن حاوی هم�ۀ ژنوم جاندار 
 می باش�د. / ج( برخی رفتارهای غریزی اصالح می ش�وند یا در اثر عوامل محیطی دیگر بروز نمی یابند مثل عادی ش�دن و عدم پاس�خ جانور به محرک های دائمی بی خطر!

یا مثاًل نوزاد کاکایی که بالغ شود دیگر رفتار نوک زدن به منقار والد را انجام نمی دهد.
عدم تمایل به ش�کار پروانۀ س�می توسط پرندگان، مانند رفتار موش در جعبه اسکینر، نوعی یادگیری رشطی شدن فعال می باشد چون جانور یاد می گیرد که  17  2

در موقعیت خاص رفتار خاصی را انجام دهد یا ندهد ولی یادگیری عادی شدن )خوگیری( با عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی دیده می شود. رفتار حرکتی جوجه غازها 
)در آزمایش لورنز(، نقش پذیری و رفتار سگ پاولوف، شرطی شدن کالسیک دارد.

دقت کنید که رفتار آزمون و خطا نیز همانند شرطی شدن کالسیک، نوعی رفتار شرطی می باشد.

در رفتار حل مسئله که نمونه ای از رفتار یادگیری غیرشرطی می باشد، جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید خود ارتباط برقرار می کند و آن را آگاهانه  18  2
حل می کند. دقت کنید که ارتباط برقرار کردن بین موقعیت گذشته و محرک تکراری یا جدید در هر نوع یادگیری وجود دارد.

محرک بی اثر دائمی در نوع یادگیری به نام عادی ش�دن )خوگیری( رخ می دهد ولی برنامه ریزی آگاهانه در حل مس�ئله ایجاد می ش�ود. در عادی ش�دن  19  4
همانند حل مسئله، یادگیری اب تغییر رفتار هرماه می باشد. هر دو رفتار از نوع یادگیری غیررشطی می باشد که در پستاندار و غیرپستاندار رخ می دهد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 20  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. در هر نوع یادگیری، تجربه جانور س�بب تغییر رفتار غریزی می ش�ود. مثاًل در نقش پذیری، جوجه غازها ابتدا به دنبال هر شیء 
متحرک راه می افتند ولی پس از چند س�اعت فقط به دنبال جس�م خاصی حرکت می کنند که نقش گرفته اند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در هر دو رفتار، به دلیل غریزی بودن، 
جانور با مش�اهده یا درک یک محرک مثل ش�کل تخم یا هوای محیط، رفتاری صورت می گیرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. در رفتار حل مس�ئله همانند شرطی شدن کالسیک، 
آزمون و خطا وجود ندارد. آزمون و خطا مخصوص رفتار شرطی شدن فعال است. / د( درست است. شرطی شدن فعال )آزمون و خطا( و شرطی شدن کالسیک نیاز به شرطی 

ش�دن جانور دارند و تفاوت آن ها در ایجاد رفتار می باش�د. در نوع کالس�یک محیط سبب ایجاد آن شده و جانور بین دو محرک بی اثر و طبیعی ارتباط برقرار می کند ولی در 
نوع آزمون و خطا، خود جانور سبب شرطی شدن می شود.
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275 در رفتار پرندۀ والد کاکایی، برخورد مکانییک ملیس نوک زدن جوجه به منقار والد س�بب پاس�خ می ش�ود ولی در موش های ماده، وارس�ی نوزادان از راه بینایی  21  2
سبب پاسخ می شود.

 گزینۀ )1(: پرندۀ کاکایی غذای خورده ش�ده را برمی  گرداند تا جوجه ها از آن اس�تفاده کنند که می تواند کمی هم هضم مکانیکی روی آن انجام ش�ده 
باشد ولی در رفتار موش ماده، مراقبت از فرزندان دیده می شود. / گزینۀ )3(: در موش مادر ژن B و سایر ژن ها در ایجاد رفتار مؤثرند. البته در رفتار کاکایی ها نیز قطعًا بیان 
ژن تأثیرگذار بوده است. / گزینۀ )4(: وارسی زاده ها در رفتار موش ماده رخ می دهد ولی در صورتی این رفتار شکل می گیرد که ژن B جانور ماده دچار جهش نشده باشد.

فقط مورد )ج( صحیح است. دوقلوهای همسان اساس ژنی یکسان و مشابهی دارند و در صورت قرارگیری در دو محیط متفاوت، پس از تجربه های حاصل  22  1
کرده، دارای تغییر رفتارهای غریزی متفاوتی می شوند.

 الف( تغییر رفتار دوقلوهای همس�ان، با توجه به متن س�ؤال متفاوت بوده اس�ت )نه مشابه(. / ب( رفتار غریزی در همۂ افراد جامعه و کودکان خانواده 
می تواند یکسان باشد و ربطی به دوقلو بودن ندارد. / د( تغییر در ژن در اثر جهش رخ می دهد ولی تغییر رفتار در اثر یادگیری در محیط های متفاوت می باشد.

در مورد رفتار شرطی شدن کالسیک و فعال ابتدا دقت کنید که در هر دو نوع یادگیری، جانور در اثر شرطی شدن به یک تغییر رفتار می پردازد. در شرطی  23  2
ش�دن کالس�یک، جانور بین دو محرک بی اثر و طبیعی ارتباط برقرار می کند تا محرک بی اثر برای او به یک محرک ش�رطی تبدیل ش�ود ولی پاسخ جانور به محرک شرطی و 

طبیعی، مشابه هم می باشد. در شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا، جانور بین رفتار خود و پاسخ آن ارتباط برقرار می کند و سپس شرطی می شود.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 24  1

 الف( درس�ت اس�ت. در هر نوع یادگیری ش�رطی شدن، جانور تغییر رفتار می دهد. در نوع کالسیک به محرک شرطی شده پاسخ می دهد ولی در نوع 
آزمون و خطا به صورت عمدی به یک محرک قدیمی پاسخ می دهد. / ب( نادرست است. دورۀ حساس یادگیری مربوط به نقش پذیری است که نوعی یادگیری غیرشرطی 
می باش�د ولی یادگیری از نوع خوگیری نیز نوعی غیرش�رطی ولی بدون دورۀ حس�اس می باشد. / ج( نادرست است. شرطی شدن کالسیک نیز فاقد آزمون و خطا بوده ولی 
از نوع ش�رطی می باش�د. / د( نادرس�ت است. اگر میمون یا هر جانوری، مسئلۀ خود را در موقعیت تکراری حل کند، می توان آن را به آزمون و خطا نسبت داد. )دقت کنید 

که در عبارت عنوان شده است که جانور قباًل با این مسئله روبه رو شده است.(
حل یک مش�کل تکراری با ش�رطی ش�دن و آزمون و خطا رخ می دهد که جانور با استفاده از پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند به رفتار خود می پردازد. در  25  2

حالی که در رفتار حل مسئله، جانور با استفاده از تجارب گذشته به صورت آگاهانه به حل مشکل جدید خود می پردازد. )در بین یادگیری ها، فقط حل مسئله است که در 
بین برخی از جانوران رخ می دهد.(

جوجه غازهای از تخم بیرون آمده پس از تولد، با رفتار غریزی هر شیء متحرکی را دنبال می کنند و می توانند به آن نقش بگیرند. این رفتار غریزی پس از  26  4
چند ساعت به عنوان نوعی یادگیری از نوع نقش پذیری تبدیل می شود. از طرفی رفتار نوک زدن جوجه کاکایی ها به منقار مادر نیز نوعی رفتار غریزی می باشد.

 گزینۀ )1(: آزمون و خطا همان یادگیری ش�رطی ش�دن فعال می باش�د. / گزینۀ )2(: تولید انسولین بیش�تر در هنگام قند خون باال با بازخوردی منفی 
بدن به صورت رفتاری غریزی با محرک درونی صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: حل مس�ئله نوعی یادگیری اس�ت که فرصتی برای آموزش می خواهد ولی رفتارهای غریزی 

از جمله نوک زدن جوجه کاکایی ها به منقار مادر از نوع غریزی بوده و بدون آموزش فقط در اثر عوامل ژنی رخ می دهد.
هر دو مورد به کار رفته در گزینۀ )4( از نوع حل مسئله صورت می گیرد. 27  4

 گزینۀ )1(: قسمت اول حل مسئله ولی قسمت دوم نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )2(: قسمت اول بیانگر رفتار آزمون و خطا ولی قسمت دوم مربوط 
به نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )3(: هر دو رفتار از نوع غریزی بوده ولی یادگیری نمی باشند )در متن سؤال از یادگیری سؤال کرده است(.

فقط مورد )الف( همواره غریزی اس�ت و به تجربه و آموزش نیازی ندارد. ترش�ح بیشتر بزاق با تحریک گیرنده های شیمیایی چشایی یک نوع رفتار غریزی  28  1
می باشد که با آموزش تغییر نمی کند.

 ب( غذادهی سریع تر شده والد ماده به جوجه کاکایی در اثر آموزش یافتن جوجه ها در نوک زدن دقیق آن ها رخ داده است. / ج( جوجۀ پرندگان ابتدا 
به صورت غریزی در اثر ریزش برگ، سر خود را پایین آورده و آرام می شوند ولی پس از مدتی که با این محرک بی خطر خو گرفتند دیگر نه تنها سر خود را پایین نمی آورند 
بلکه به آواز خواندن هم می پردازند. این رفتار در اثر آموزش و عادی ش�دن رخ داده اس�ت. / د( باال پریدن میمون ها برای رس�یدن به موزها نش�انه ای از آزمون و خطا در 

تجربه های قبلی بوده است که سعی می کنند به غذای موردنظر خود برسند.
برنامه ریزی آگاهانه برای ایجاد ارتباط بین تجارب گذشته با موقعیت جدید در یادگیری حل مسئله رخ می دهد. عدم آرام گرفتن جوجۀ پرندگان با ریزش  29  3

برگ نوعی عادی شدن می باشد ولی قسمت دوم گزینۀ )3( در مورد حل مسئلۀ شامپانزه بوده است.
 گزین�ۀ )1(: ه�ر دو م�ورد از رفتاره�ای آزمون و خطا ب�وده که به صورت تصادیف، رفتاری با پاداش و تنبیه برای ش�رطی ش�دن فع�ال رخ می دهد. / 
گزینۀ )2(: رفتار کالغ ها در جمع کردن نخ دارای گوشت آویزان برخالف رفتار موش جعبه اسکینر، نوعی حل مسئله می باشد. / گزینۀ )4(: رفتار اول از نوع نقش پذیری 

و دومی از نوع آزمون و خطا بوده که هیچ کدام برنامه ریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید ندارند.
در خوگیری یا عادی ش�دن، جانور به محرک اولیۀ بی اثر دائمی دیگر پاس�خ نمی دهد. با این رفتار انرژی مورد نیاز برای پاس�خ به این محرک، صرف پاسخ و  30  2

ایجاد رفتار برای سایر محرک های مهم محیطی و داخلی بدن می شود.
 گزینۀ )1(: در خوگیری پاس�خ و محرک ش�رطی وجود ندارد. / گزینۀ )3(: دورۀ حس�اس مربوط به نقش پذیری می باش�د. / گزینۀ )4(: آزمون و خطا 

مربوط به شرطی شدن فعال می باشد.
جوجه های پرنده که در آش�یانه روی درختان زندگی می کنند در ابتدا هنگام افتادن برگ ها، س�ر خود را پایین می آورند و آرام می مانند. این یک رفتار غریزی  31  3

می باشد که فقط اساس ژین دارد و پس از مدتی می تواند با عدم پاسخ به این محرک به رفتار خوگیری تبدیل شود. در سه گزینۀ دیگر رفتار یادگیری وجود دارد که اساس 
آن عالوه بر ژن به تجربه و محیط نیز بستگی دارد.

 گزین�ۀ )1(: کالغ ه�ا در یادگی��ری ح��ل مس��ئله می توانن�د به ط�ور آگاهان�ه نخ�ی که گوش�ت ب�ه آن آویزان اس�ت را جمع کنن�د تا به غذا برس�ند. / 
گزین�ۀ )2(: بره های�ی ک�ه والدین خود را از دس�ت داده اند به دلیل نقش پذیری از انس�ان، تمایلی به همراهی با س�ایر گوس�فندان ندارند. / گزینۀ )4(: عدم ش�کار کردن 

پروانه های سمی مونارک توسط پرنده ها نوعی یادگیری آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال می باشد.
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. در یادگیری از نوع آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال، جانور یاد می گیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص، منجر به پاداش  32  3
یا تنبیه خواهد شد در نتیجه آن رفتار را تکرار کند یا از آن پرهیز کند. الف( در مورد شرطی شدن کالسیک، ج( نقش پذیری می باشد. ب( نیز در هیچ رفتار یادگیری رخ نمی دهد.

نقش پذیری رفتاری است که در بقای گونه و جاندار نقش دارد. امروزه پژوهشگران با تقلید از صدا یا پوشیدِن پوشش پرندگان، سعی در نگهداری آن ها در  33  4
زندگی اجتماعی و جلوگیری از انقراض آن ها دارند.

 گزینۀ )1(: خوگیری دورۀ حس�اس ندارد )دورۀ حس�اس یادگیری ویژۀ نقش پذیری اس�ت(. / گزینۀ )2(: رفتار عدم تکرار در ش�کار کردن پروانه های 
مقلد نمونه ای از آزمون و خطا بوده است نه حل مسئله! / گزینۀ )3(: پاسخ دادن به محرک طبیعی و ایجاد رفتار غریزی مثل ترشح بزاق سگ با دیدن غذا، همواره صورت 

می گیرد. در شرطی شدن کالسیک جانور پس از مدتی یاد می گیرد به یک محرک شرطی شده نیز پاسخ غریزی دهد.
فقط مورد )د( نادرست است. در شرطی شدن کالسیک، مثاًل در آزمایش پاولوف، محرک بی اثری مثل صدای زنگ، با محرک طبیعی همراهی می کند. پس از  34  1

مدتی محرک بی اثر به نوع شرطی تبدیل می شود. جانور پس از مدتی حتی اگر محرک طبیعی وجود نداشته باشد باز هم به محرک شرطی پاسخ طبیعی )ترشح زیاد بزاق( می دهد.
 الف( س�گ با دیدن یا بو کردن غذا و تحریک گیرندۀ بینایی و ش�یمیایی آن، به تولید بزاق بیش�تر می پردازد که رفتاری غریزی می باش�د. / ب( در 
آزمایش پاولوف، محرک بی اثر )قیافۀ پاولوف یا صدای زنگ( به محرک ش�رطی تبدیل می ش�ود. / ج( در ش�رطی ش�دن کالس�یک بین محرک بی اثر اولیه و محرک طبیعی 

ارتباط برقرار می شود ولی در شرطی شدن فعال، جانور بین محرک، رفتار خود و پاسخ محیط ارتباط برقرار می کند.
رفتار شرطی شدن فعال با پاداش یا تنبیه همراه می باشد ولی دورۀ حساس یادگیری در نقش پذیری مؤثر است. 35  2

 گزینۀ )1(: نادرست است.

در شرطی شدن کالسیک، جانور بین محرک بی اثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار می کند ولی پس از مدتی جانور بدون وجود محرک طبیعی نیز، فقط به محرک بی اثر اولیه 
که شرطی شده است، پاسخ می هد.

گزینۀ )3(: نادرست است. حل مسئله با برنامه ریزی آگاهانه و بدون آزمون و خطا به حل مشکل جدید جانور می پردازد که حل مسئله نوعی یادگیری شرطی شدن نمی باشد. / 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در ش�رطی ش�دن فعال یا آزمون و خطا، جانور به صورت تصادیف عملی را انجام می دهد که پاداش یا تنبیهی که در پی آن ایجاد می ش�ود به 

شکل گیری رفتار می انجامد.
یادگیری، نشان دهندۀ تغییر نسبتًا پایدار رفتار در اثر تجربه می باشد که فقط مورد )د( در اینجا صحیح است. نشان ندادن واکنش نسبت به حرکت مداوم  36  1

آب در شقایق دریایی، نوعی یادگیری عادی شدن می باشد ولی سایر موارد، غریزی یا رفتار ارثی است.
سؤال در مورد یادگیری شرطی شدن کالسیک می باشد که مثاًل در آن، صدای زنگ در آزمایش پاولوف در ابتدای آزمایش برای سگ مفهومی نداشته و یک محرک  37  4

یب اثر می باشد اما در ادامه، سگ ارتباطی بین صدای زنگ )محرک بی اثر( و غذا )محرک طبیعی( برقرار می کند. در این حالت صدای زنگ به یک محرک شرطی تبدیل می شود.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 38  3
 الف( نادرست است. موش جعبه اسکینر، بعد از چند ابر تکرار و اینکه به طور تصادفی اهرم را به حرکت درآورد، رفتار خود را در گرفتن غذا به کار می برد 
و س�پس اهرم را محرک ش�رطی می داند و به طور عمدی اهرم را فش�ار می دهد. / ب( نادرس�ت است. در هر دو رفتار شرطی ش�دن فعال و حل مسئله، جانور با استفاده از 
تجارب گذش�ته، به صورت عمدی یا آگاهانه به حل مش�کل خود فائق می آید. / ج( درس��ت اس�ت. در حل مسئله جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار 
می کند و با اس�تفاده از آن ها برای حل مس�ئله جدید، آگاهانه برنامه ریزی می کند. / د( نادرس�ت است. دورۀ حساس جوجه غازها برای بررسی شیء متحرک، چند ساعت 

بعد از خروج از تخم می باشد ولی در جوجه کاکایی برای نوک زدن به منقار والد به دو روز می رسد و با آزمون و خطا به یادگیری می انجامد. 
موارد )الف(، )ب( و )د( از نوع شرطی می باشند. ترشح بزاق سگ در آزمایش پاولوف اگر با دیدن غذا باشد، یک رفتار غریزی به حساب می آید ولی اگر  39  3

با دیدن پاولوف یا صدای زنگ باشد، یک رفتار شرطی شدن کالسیک می باشد. )نادرستی ج(
 الف( دقت کنید که شکار پروانه های تهوع آور یک رفتار غریزی می باشد ولی عدم شکار آن ها به دلیل مسموم شدن، نوعی رفتار آزمون و خطا یا شرطی 
شدن فعال می باشد. / ب( برخورد اولیۀ موش، درون جعبه اسکینر با اهرم یک رابطۀ غریزی و تصادفی بوده که اهرم نیز به عنوان یک محرک بی اثر مانند سایر بخش های 

جعبه تصور می شود. / د( نوعی رفتار حل مسئله را نشان می دهد که غیرشرطی می باشد.
فقط مورد )د( نادرست می باشد.  40  2

موارد )الف(، )ب( و )ج( خط کتاب درسی در مورد »برهم کنش غریزه و یادگیری« می باشند ولی در مورد عبارت )د( دقت کنید که تغییر ژن یا جهش برای اصالح رفتار 
غریزی رخ نمی دهد، بلکه بیان ژن در اثر یادگیری و تجربه تغییر می یابد.

از آنجا که کودک با گریه کردن اپداش دریافت می کند لذا نوعی رشطی شدن فعال یا آزمون و خطا محسوب شده که مانند عمل موش ها در جعبه اسکینر  41  2
یا عدم تمایل پرندگان به شکار پروانۀ سمی می باشد.

ش�کار موریانه های درختی توس�ط شامپانزه ها با جدا کردن برگ های ش�اخۀ نازک درختان و فرو بردن آن ها در النۀ موریانه ها صورت می گیرد که نوعی حل  42  1
مسئله به صورت طبیعی در محیط می باشد.

 گزینۀ )2(: رفتار بره ها با چوپان نگهدارنده از نوع نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )3(: عدم پاسخ به محرک بی اثر دائمی نمونه ای از خوگیری یا عادی 
شدن می باشد. / گزینۀ )4(: ارتباط بین محرک بی اثر و طبیعی فقط در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد.

اگر جانوری به محرکی نقش پذیرد، سعی می کند در ادامۀ زندگی خود به رفتار با آن محرک بپردازد ولی رفتار نقش پذیری محدود به شناسایی مادر نیست  43  2
ولی همواره با بقای جانور و گونه رابطۀ مستقیم دارد.

پاس�خ اولیه به محرک بخش غریزی رفتار نقش پذیری جوجه غازها اس�ت ولی عدم پاس�خ به سایر اجس�ام متحرک، پس از چند ساعت بخش یادگیری  44  4
رفتار می باشد.

 گزینۀ )1(: موش ها در جعبۀ آزمایش اس�کینر نوعی رفتار آزمون و خطا را ارائه می دهند. / گزینۀ )2(: در ش�رطی ش�دن کالسیک، محرک بی اثری که 
به محرک شرطی تبدیل شده است، سبب پاسخ جانور می شود. / گزینۀ )3(: رفتار جوجه کاکایی ها کاماًل جنبۀ غریزی دارد.
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277 در رفتار حل مس��ئله جانور به مس�ئله ای برمی خورد که تا به حال با آن مواجه نش��ده اس�ت و با برخورد به آن ش�روع به تجزیه و تحلیل آن می کند و پاس�خ  45  3
مناسب را می دهد. )در مورد گزینۀ )2(، شقایق دریایی پس از یادگیری، شاخک حسی خود را در مقابل محرک های دائمی بی خطر منقبض نمی کند و گزینۀ )1( و )4( نیز 

کاماًل واضح می باشد که صحیح هستند.(
موارد )الف(، )ج( و )د( در مورد نقش پذیری نادرست می باشد. این نوع یادگیری نقش پذیری می باشد که در حفظ بقای جانور نقش مهمی دارد.  46  3

در این نوع یادگیری آزمون و خطا رخ نمی دهد )رد الف(. نقش پذیری نمونه ای از رفتار ش�رطی نمی باش�د )رد ج(. هر نوع یادگیری با تغییر رفتار اولیه در اثر تجربه همراه 
می باشد )رد د(.

یادگیری یک رفتار در یک دورۀ حساس از زندگی، بیانگر نقش پذیری می باشد. 47  1
 گزین�ۀ )2(: در رفت�ار خوگی�ری که مدنظر اس�ت، جانور با عدم پاس�خ ب�ه محرک های بی اثر، انرژی خ�ود را صرف واکنش های مه�م بدنی می کند. / 
گزینۀ )3(: در رفتار حل مس�ئله با اس�تدالل همواره جانور برنامه ریزی آگاهانه برای حل مش�کل جدید با اس�تفاده از تجربیات گذشته دارد. / گزینۀ )4(: در شرطی شدن 
فعال یا آزمون و خطا، پرنده یاد می گیرد به محرکی که به صورت تصادفی چند بار به آن پاسخ داده است و پاداش گرفته است، در ادامه رفتار به صورت عمدی و آگاهانه 

رفتار مثبتی را انجام دهد و اگر نیز پاسخ منفی گرفته بود دیگر تکرار نکند.
همۀ موارد نادرست می باشند. 48  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. در هر دو آزمایش، آزمون و خطا نقش�ی ندارد چون نوع اول از مدل ش�رطی ش�دن کالس�یک و مثال دوم از یک رفتار غریزی 
می باشد. / ب( نادرست است. پاسخ جوجه غازها به محرک اولیه بخش غریزی فرایند نقش پذیری آن ها می باشد ولی در ادامه و با شناخت محرک اولیه، جانور به آن نقش 
می پذیرد و پاس�خ مناس�ب می دهد. / ج( نادرس�ت است. انعکاس های نخاعی در مهره داران همواره غیرارادی بوده و در یادگیری نقش ندارند. / د( نادرست است. محرک 
ش�رطی )صدای زنگ( همواره نمی تواند به تنهایی پاس�خ غیرش�رطی )ترشح بزاق س�گ( را ایجاد کند. در ابتدای آزمایش محرک بی اثر )صدای زنگ( به همراهی با محرک 
غیرش�رطی طبیعی )پودر گوش�ت( احتیاج دارد. این محرک ابتدا نمی تواند پاس�خ طبیعی یا غیرشرطی را ایجاد کند ولی هنگام شرطی شدن به تنهایی سبب پاسخ می شود. 

اگر جانور مشاهده کند که پس از مدتی به طور مثال به دنبال صدای زنگ، غذایی آورده نمی شود، به تدریج به دلیل خوگیری، به صدای زنگ نیز پاسخ نمی دهد.
فقط مورد )د( صحیح می باشد. 49  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. رفتار ش�رطی ش�دن فعال، نوعی رفتار یادگیری شرطی ولی بدون اس�تفاده از آزمون و خطا می باش�د. / ب( نادرست است. برخی 
 رفتارها مثل آزمون و خطا نیز پس از چندی به صورت عمدی رخ می دهد. / ج( نادرست است. هر نوع یادگیری در ارتباط جانور با محیط و افزایش بقای جانور نقش دارد. / 

د( درست است. عبارت بیانگر رفتار یادگیری عادی شدن یا خوگیری است که از انواع شرطی نمی باشد.
در رفتار آواز خواندن پرندگان، یادگیری از جانوران محیطی و تقلید از هم گونه ها نقش دارد اما در سایر رفتارها، ژنتیک و عوامل وراثتی نقش دارند و یادگیری  50  1

نقشی در آن ها ندارد.
رفتار موردنظر از نوع شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا می باشد که در یک موقعیت خاص به صورت پاداش یا تنبیه سبب یادگیری جانور می شود. 51  2

 گزین�ۀ )1(: یادگی�ری در دورۀ مش�خصی از زندگ�ی مربوط به نقش پذیری می باش�د. / گزینۀ )3(: یادگیری های مختلف پ�س از مدتی به تغییر رفتار 
می انجامد. / گزینۀ )4(: پاسخ به محرک بی اثر در شرطی شدن کالسیک و پس از شرطی شدن آن محرک رخ می دهد.

فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. در رفتار آزمون و خطا، جانور با اس�تفاده از تجربه های گذش�ته، رفتاری را تکرار یا اینکه از آن صرف نظر می کند. چون بین رفتار  52  1
خود و نتیجۀ آن ارتباط برقرار می کند. در رفتار پرنده ها برای خوردن یا امتناع از آن دربارۀ پروانه ها نوعی رفتار آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال است. در )الف( دقت کنید 

که برخورد تصادفی موش با اهرم یادگیری نمی باشد بلکه واکنش پس از آن به صورت عمدی از نوع شرطی شدن فعال می باشد. )ب( و )د( نیز رفتار غریزی می باشند.

نوک زدن جوجه کاکایی ها
تا دو روز اول  رفتار غریزی است  به همۀ مناطق منقار والد نوک می زنند.

بعد از دو روز  شرطی شدن فعال  فقط به طور عمدی به مناطق جلوی منقار والد نوک می زنند.

جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرندۀ والد نوک می زند و پس از دو روز با اصالح رفتار غریزی خود، با دقت بیش�تری نوک می زند تا س�ریع تر به  1  4
غذای مورد نیاز برسد.

اینکه شقایق دریایی، نسبت به حرکات دائمی آب که سود و زیانی برایش ندارد، شاخک های خود را منقبض نکند یک عدم انعکاس است و این رفتار نوعی  2  2
یادگیری از نوع خوگیری یا عادی ش�دن نام دارد. ویل در مورد گزینۂ )4( دقت کنید که انعکاس رفتار غریزی اس��ت نه یادگیری غریزی! )در رفتار غریزی، یادگیری و آموزش وجود 

ندارد.( از طریف این یادگیری به آزمون و خطا و برانمه ریزی یا استدالل نیازی ندارد.

در رفت�ار غری�زی م�وش ماده برای مراقبت از نوزادان، پس از فعال ش�دن ژن B و تولید mRNA و پروتئین محصول آن، این پروتئین س�بب فعال ش�دن  3  1
آنزیم ها و ژن هایی در مغز موش مادر می شود که اب ایجاد فرایندهای پیچیده در مغز جانور، رفتار کامل می شود.

4 1

در پروژه ای که میمون را با چند جعبه و موزهای آویزان از سقف رها می کنیم برای اولین بار که میمون در این شرایط قرار می گیرد نوعی یادگیری حل مسئله ایجاد می کند 
اما پس از تکرار، اگر میمون را در این وضعیت قرار دهیم، جانور یاد می گیرد که در شرایط خاص، رفتار خاصی را انجام دهد و در این حال نوعی یادگیری شرطی شدن فعال 

می باشد. )در این تست باید به کلمۀ آگاهانه دقت کنید چون در هر نوع یادگیری، باالخره جانور بین تجربۀ جدید و قدیمی خود ارتباط برقرار می کند.(

فقط مورد )د( جواب است. در رفتار حل مسئله، عمل آزمون و خطا رخ نمی دهد و هیچ کدام نیز غریزی نمی باشند )نادرستی الف(. در شرطی شدن فعال، جانور  5  1
 در موقعیت جدید قرار نمی گیرد اگر هم قرار گیرد به طور تصادفی به جواب می رس�د مانند اصابت ناگهانی پای موش درون جعبه اس�کینر به اهرم تعبیه ش�ده )نادرس�تی ب( 

ولی هر دو از یادگیری هایی می باشند که تغییر رفتار صورت می گیرد و در موقعیتی خاص، جاندار پاسخ مناسب می دهد )درستی د(.
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در شرطی شدن کالسیک و فعال، یک محرک بی اثر )صدای زنگ یا اهرم جعبه اسکینر( وجود داشته است که با درک نقش آن سبب پاسخ جانور می شود  6  3
ولی در عادی شدن )خوگیری(، جانور پس از مدتی به محرک بی اثر دیگر پاسخ نمی دهد.

 گزینۀ )1(: فقط در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد. / گزینۀ )2(: فقط در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد. / گزینۀ )4(: فقط در شرطی شدن 
فعال رخ می دهد. چون مثاًل ترشح بزاق در سگ همواره یک پاسخ غیرارادی انعکاسی می باشد.

جوجه ها پس از خروج از تخم، به دنبال اولین شیء متحرک به راه می افتند و آن را مادر خود به حساب می آورند. این رفتار در ابتدا غریزی است ولی پس  7  1
از مدتی که فقط مرغ خانگی را مادر خود به حساب می آورد دیگر نوعی یادگیری از نوع نقش پذیری بوده است. همان طور که می دانید هر نوع یادگیری در اثر تغییر رفتار 

به صورت نسبتًا پایدار و در اثر تجربه حاصل می شود.
 گزینه های )2(، )3( و )4( به ترتیب شرطی شدن کالسیک، حل مسئله و شرطی شدن فعال را معرفی می کنند.

نقش پذیری نوعی یادگیری اس�ت که در دورۂ حس��اس مش��خیص از زندگی رخ می دهد و ارتباط زیادی با رفتار غریزی دارد و بر بقای فرد و گونه مؤثر اس�ت. دورۀ 
حس�اس نقش پذیری در جوجه غازها چند س�اعت اول بیرون آمدن از تخم ها اس�ت که در حفظ بقا ارزش زیادی دارد. در این زمان غازها از ىشء متحرک اطراف 

خود نقش گرفته اند.
پذیرفتن نقش به این معناس�ت که بعضی از جانوران، ش�یء متحرک را به عنوان مادر خود در نظر می گیرند و از آن به بعد آن را دنبال می کنند. این نقش پذیری 
فقط در غازها نیست بلکه در جانوران دیگر هم ممکن است صورت گیرد. به طور مثال، بره هایی که توسط انسان پرورش یافته اند، پس از چندی، طی کردن مسیر 

با چوپان گله را به دنباله روی از حرکت سایر گوسفندان و حتی والد خود ترجیح می دهند.

اتصال قوطی های فلزی به مترسک های درون مزارع، سبب می شود که صدای زنگ سبب ادامۀ ترس کالغ ها از مترسک شده و فرار یا رفتار غریزی پرنده  8  2
ادامه یابد تا دیرتر در اثر خوگیری به آسیب مزرعه بپردازد.

 گزینۀ )1(: نادرست است. یادگیری یک تغییر نسبتًا اپیدار در رفتار جانوری است که در اثر تجربه حاصل شده است. / گزینۀ )3(: نادرست است. 
اگر محرک محیطی تکراری و بی خطر یعنی بدون سود و زیان باشد، سبب کاهش یا عدم پاسخ جانور می شود. 

گزینۀ )4(: نادرست است.

دقت کنید که وقتی در ش�رطی ش�دن کالس�یک به محریک یب اثر می گویند که جانور به آن پاس�خ ندهد. در انتهای ش�رطی ش�دن کالس�یک، جانور به محرک رشطی پاسخ 
می دهد. )دقت کنید که محرک بی اثر، ابتدا شرطی می شود و سپس جانور به تنهایی به آن محرک پاسخ می دهد.(

فقط مورد )د( نادرست است. در عادی شدن، محرک دامئی و یب اثر است و دیگر جانور به آن، عکس العمل نشان نمی دهد. )در مورد )الف( دقت کنید که  9  1
در یک اجتماع زیستی، تعداد زیادی اجتماع و گونه وجود دارد که هرکدام رفتار غریزی متفاوتی دارند.(

در هر دو یادگیری که به ترتیب مقایس�ه شرطی ش�دن کالس�یک با حل مسئله می باشد، تغییر رفتار غریزی اتفاق می افتد ولی آزمون و خطا و پاداش و تنبیه  10  2
ندارند ولی بروز آن ها به ژن ها و اثر محیط ارتباط دارد.

بر اساس متن کتاب، رفتار عملی یا مجموعه اعمالی است که جانور در پاسخ به محرک)ها( انجام می دهد. پرسش های چگونگی، دربارۀ مکانیسم بروز یک  53  3
رفتار اس�ت که پژوهش�گران فرایندهای ژین، رش��د و منو و عملکرد بدن جانور را بررس�ی کرده و به آن پاسخ می دهند ولی پرس�ش های چرایی بیشتر به دیدگاه انتخاب طبیعی 

برای شانس بقا و زادآوری و دالیل رفتار می پردازد که با بررسی سود و هزینه رفتار برای جانور انجام می شود.

به طور کلی برای تمییز دادن این دو پرسش چرایی و چگونگی، یک راه ساده وجود دارد، هر پرسشی که دلیل بخواهد یک پرسش چرایی است.

 گزینۀ )1(: درست است. هر دو قسمت در مورد پرسش های چگونه ای رفتار می باشد. / گزینۀ )2(: درست است. هر دو قسمت در مورد پرسش های 
چرایی و دلیل رفتار با نقش انتخاب طبیعی در افزایش فراوانی افراد سازگارتر می باشند. / گزینۀ )3(: نادرست است. قسمت اول در مورد پرسش چرایی و قسمت دوم در 

مورد چگونه ای است. / گزینۀ )4(: درست است. هر دو قسمت در مورد پرسش های چرایی می باشند.
دیدن پوس�تۀ س�فید تخم پرندگان، نش�انه ای برای رفتن به مقصد برای غذاگیری پرندگان می باش�د که نوعی یادگیری آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال  54  2

می باشد ولی بیرون انداختن تخم توسط جوجه کاکایی ها نوعی رفتار غریزی بوده است.
 دقت کنید که در متن سؤال به یادگیری بودن این رفتار اشاره شده است.

موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. در این سؤال موش ماده دارای ژن B فعال مد نظر می باشد که با رفتار غریزی به مراقبت از نوزادان  55  3
می پردازد. این جانور ماده همانند بیشتر پستانداران، به انتخاب جفت می پردازد و هزینۀ زیادی برای نگهداری جنین ها و شیر دادن و رشد آن ها می پردازد )درستی ج(.

 الف( نادرست است. در بیشتر پستانداران، جانور ماده به انتخاب جفت می پردازد ولی رقابت زیاد بین نرها اتفاق می افتد که صفت سازگار را بارز می کنند. / 
ب( نادرست است. بروز صفات سازگارکننده در بیشتر پستانداران، توسط جانور نر رخ می دهد که ویژگی چندهمسری دارد. / د( نادرست است.

رفتار بررسی کردن جنس مخالف در رفتار انتخاب جفت رخ می دهد نه در رفتار نوع نظام جفت گیری!

B

A

نقش پذیری

1  

C

B

A

B

B

B



279 موارد )الف( و )ج( نادرست می باشند. )قمری خانگی پرنده ای با نظام جفت گیری تک همسری می باشد.( 56  1
 الف( نادرست است.

نظام جفت گیری تک همسری قمری های خانگی یا چندهمسری بیشتر پستانداران در جنس نر آن ها مورد بحث قرار می گیرد. چون در جانور ماده چه در پستانداران و چه 
در پرندگان، سیستم تک همسری وجود دارد.

ب( درست است. قمری های خانگی به صورت غریزی و یادگیری از والدین می توانند با استفاده از شاخه های نازک درختان به النه سازی بپردازند. 
ج( نادرست است.

معیار موفقیت زادآوری برای جانوران، داشتن بیشترین تعداد زادۀ سامل می باشد و صرفًا زادۀ زیاد داشتن معیاری برای موفقیت تولیدمثلی نمی باشد. به همین دلیل جانوران 
با دقت به انتخاب جفت می پردازند.

د( درست است.

در جانورانی مثل بیش�تر پرندگان که سیس�تم تک همس�ری دارند، هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند و در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت س�هم 
مساوی دارند.

پرسش های چگونیگ یک رفتار به عملکرد، نقش ژنی، رشد و نمو و نوع محرک جاندار می پردازد ولی پرسش های چرایی به دیدگاه انتخاب طبیعی و نقش آن  57  4
در بقا، زادآوری و سازگاری جانور می پردازد.

 گزینۀ )1(: بررس�ی فرایند ژنی و رش�د و نمو رفتار در مورد پرس�ش های چگونیگ می باش�د )نه چرایی!(. / گزینۀ )2(: نقش س�ازگارکنندگی یک رفتار به 
احتمال بقا و زادآوری جانور در پرسش های چرایی می پردازد. / گزینۀ )3(: بررسی کیفیت یک رفتار در مورد پرسش های چگونگی رفتار می باشد.

فقط )الف( نادرست است. خارج کردن پوستۀ تخم از النۀ کاکایی ها توسط پرندگان والد صورت می گیرد نه جوجه ها! 58  1
 ب( در بیشتر پرندگان، به دلیل نظام جفت گیری تک همسری، هر دو والد نر و ماده به طور مساوی در انتخاب جفت نقش دارند و هزینۀ برابری برای 
پرورش زاده ها مصرف می کنند. / ج( زمان موجود برای خارج کردن پوس�ته های خالی تخم برای والدین پرندگان کاکایی بس�یار کوتاه می باش�د چون اگر این کار را س�ریع 
انجام ندهند، بقای جوجه های خود را به خطر انداخته اند )چون رنگ س�فید داخل تخم آن ها بس�یار تابلو می باش�د(. / د( در مورد رفتار غریزی جوجه کاکایی که پس از دو 

روز با آموختن دقیق تر می شود کاماًل صحیح می باشد که در گفتار 1 بررسی کردیم.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. 59  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. فرار کالغ از مترس�ک نوعی رفتار غریزی ترس از دشمن می باشد ولی عدم فرار کالغ از وجود مترسک همانند عدم عکس العمل 
شقایق دریایی به حرکات مداوم آب نوعی یادگیری خوگیری می باشد. / ب( درست است. برحسب متن کتاب، رفتارشناسان نقش رفتار در بقا و زادآوری جانوران را با بررسی 
 س�ود و هزینه رفتار آن ها می س�نجند. / ج( درس�ت اس�ت. در اثر نقش پذیری، ش�انس بقای جانوران باالتر می رود و آن ها را در ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد سهیم تر می کند. / 

د( نادرست است. رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته شده کاکایی بسیار برای گونه های مهاجم مشخص می باشد.
60  4

در بیشتر پستانداران و برخی پرندگان مثل طاووس ها انتخاب جفت توسط والد ماده و نظام جفت گیری به صورت چندهمسری توسط والد نر ایجاد می شود ولی در بیشتر 
پرندگان هر دو رفتار تولیدمثلی توسط هر دو والد صورت می گیرد.

 گزینۀ )1(: موفقیت تولیدمثلی با تعداد زاده های سامل هر جانور رابطۀ مستقیم دارد. / گزینۀ )2(: رفتار غذایابی برای موفقیت در بقا صورت می گیرد. / 
گزینۀ )3(: رفتارهای زادآوری دو نوع انتخاب جفت و نوع نظام جفت گیری دارد که بررسی ویژگی های جفت فقط در رفتار انتخاب جفت نقش دارد.

بیشرت رفتارهای جانوری محصول برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی در زندگی جانوران می باشد )قیدها را درست بخوانید!(. 61  3
 گزین�ۀ )1(: نق�ش س�ازگارکنندگی هر رفتار در بقا و زادآوری یا پاس�خ به پرس�ش های چرایی آن ارتب�اط دارد که بیانگر اثر انتخاب طبیعی می باش�د. / 
گزین�ۀ )2(: نقش پذی�ری، دورۀ حس�اس یادگیری دارد که در حف�ظ جانورانی مثل پرندگان برای جلوگیری از انقراض آن ها اس�تفاده کرده اند. / گزینۀ )4(: با وجود محیط 

متغیر بیرونی جانوران، یادگیری برای بقای جانوران الزامی می باشد.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. 62  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. رفتارهای س�ازگار تولیدمثلی طاووس نر به صورت ایجاد لکه های چشم مانند در پرهای دم، در فصل تولیدمثیل بروز می یابد نه 
در تمام طول س�ال! / ب( درس�ت اس�ت. در طاووس ها همانند بیشتر پس�تانداران، والد ماده به انتخاب جفت پرداخته و والد نر نیز نظام جفت گیری چندهمسری دارد. / 
ج( درس�ت اس�ت. رقابت برای انتخاب ش�دن جفت در بین طاووس های نر رخ می دهد که در نگهداری زاده ها نقش مستقیم ندارند. / د( نادرست است. طاووس ماده به 

انتخاب جفت می پردازد ولی رفتار چندهمسری در طاووس نر رخ می دهد.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد. 63  4

 الف( درس�ت اس�ت. در این گونه از جیرجیرک ها، جانور دارای کیس�ۀ آمیزش�ی یا همان جنس نر، انتخاب جفت می کند و جنس ماده ای که انتخاب 
 می ش�ود تخم ه�ا را در بدن خود ایجاد کرده و نگه می دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. غذای تخم ه�ای جیرجیرک ها را جنس نر تأمین می کند که نق�ش انتخاب جفت دارد. / 

ج( درست است. جیرجیرک نر، با تولید کیسۀ آمیزشی پرغذا، هزینۀ زیادی برای پرورش تخم صرف می کند. 
د( درست است.

از زیس�ت یازدهم به یاد دارید که روی پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظۀ هوا وجود دارد که روی آن پردۀ صماخ کش�یده ش�ده اس�ت. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، 
گیرنده های مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند )پاهای عقبی این ویژگی را ندارند(.
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در جانورانی مثل اغلب پرندگان که نظام جفت گیری تک همس�ری دارند، هر دو والد س�هم برابری در انتخاب جفت دارند و صفات س�ازگاری برای انتخاب  64  2
شدن جفت را بروز می دهند.

 گزین�ۀ )1(: در اغل�ب پرن�دگان هر دو والد و در بیش�تر پس�تانداران والد م�اده برای انتخاب جفت به بررس�ی جنس دیگر می پ�ردازد. / گزینۀ )3(: 
در بیشتر پرندگان هر دو والد صفات سازگار برای انتخاب جفت دارند. / گزینۀ )4(: همواره بین انتخاب شونده ها رقابتی به وجود می آید تا شانس زادآوری آن ها سریع تر شود.

طبق نظر رفتارشناسان، برهم کنش ژن ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می آورد. 65  3
 گزینۀ )1(: تکامل رفتار همراه بقا و زادآوری رخ می دهد که در پرسش های چرایی با نقش انتخاب طبیعی و دالیل رفتار ایجاد می کند ولی بررسی رشد و 
نمو و مکانیسم رفتار جانور، در پاسخ به پرسش های چگونه ای نقش دارد. / گزینۀ )2(: شکل گیری کامل رفتار کاکایی ها، پس از دو روز و با آموختن جوجه ها کامل می شود. / 

گزینۀ )4(: رفتارهای جانوری در جهت افزایش سود خالص به همراه کاهش هزینۀ مصرفی می شود.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. انتخاب طبیعی، سبب برگزیدن رفتارهای سازگارکننده شده تا شانس بقا و زادآوری جانور را زیاد کند. این عمل در  66  3

پاسخ به پرسش های چرایی نقش دارد. 
موارد )الف( و )ج( دربارۀ پرس�ش های چگونه ای هس�تند و در مورد عبارت )د( دقت کنید که از فصل 4 آموختید که انتخاب طبیعی س�بب تولید ویژگی نمی ش�ود بلکه 

فراوانی یک ویژگی سازگار را زیاد می کند.
موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 67  4

 الف( درس�ت اس�ت. رفتار غذایابی، مجموعه ای از رفتارهای جانور برای جست وجو و به دست آوردن غذا می باشد. / ب( نادرست است. در اثر عمل 
انتخاب طبیعی در غذایابی بهینه، غذایی انتخاب می شود که انرژی خالص دریافتی بیشتری داشته باشد. دقت کنید که انرژی خالص حاصل کسر، انرژی دریافتی از غذا 
از هزینۀ الزم برای غذایابی می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. غذایابی بهینه موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دس�ت آوردن آن می باش�د که صرفًا نباید بیشترین 

انرژی را تأمین کند. / د( درست است. برای تأیید این عبارت می توانید خوردن خاک رس توسط طوطی های آمازون را به یاد بیاورید.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت می باش�ند. به طور معمول هر جانوری س�عی در غذایابی بهینه دارد که برای آن باید موازنه ای بین محتوای انرژی غذا و  68  3

هزینۀ به دست آوردن آن ایجاد کند.
 الف( برای جانوران انرژی دریافتی کارآمد یا خالص مهم است. مثاًل خرچنگ ها، شکار صدف متوسط را به صدف بزرگ ترجیح می دهند با وجود اینکه 
صدف های بزرگ انرژی بیشتری دارند. / ب( تغییر رفتار غذایابی در جانوران وقتی رخ می دهد که جانور در اثر رقیب فراوان یا وجود صیاد، احساس خطر کند. / د( گاهی 

جانوران غذایی را مصرف می کنند که انرژی چندانی ندارد ولی به مواد آن در بدن نیاز دارند.
بر اساس متن کتاب درسی، فهم و درک انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش های چرایی که به دالیل و تکامل رفتار می پردازد، کمک می کند و سبب گزینش  69  2

صفات سازگارتر می شود.
خرچنگ های ساحلی به دلیل داشتن هزینۀ باال در شکار و استفاده از صدف های بزرگ، از خوردن آن ها صرف نظر می کنند و به خوردن و شکار صدف های  70  1

متوسط می پردازند که انرژی کمتری از صدف های بزرگ دارند ولی انرژی یا سود کارآمد یا خالص بیشتری از آن ها را دریافت می کنند.
همۂ رفتارهای جانوری با اینکه شکل متفاوت دارند ولی در جهت کاهش هزینه های مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب شده اند. دقت کنید که هدف  71  1

هنایی همۀ رفتارها حفظ بقا و تولیدمثل می باشد.

فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. رفتار قلمرویابی س�بب رقابت با س�ایر افراد هم گونه و غیر هم گونه ای می ش�ود که می خواهند به آن قلمرو وارد شوند. با این  72  1
عمل عالوه بر اینکه جانور رفتار غذایابی و انتخاب جفت راحت تری انجام می دهد ولی به پایداری قلمرو و حفظ منابع آن قلمرو نیز کمک می کند. )درستی ب(

 الف( رفتار قلمروخواهی س�بب محافظت از بخیش از محدودۀ جغرافیایی می ش�ود که جانور در آن زندگی می کند. / ج( در رفتار قلمروخواهی، جانور در 
برابر افراد هم گونه و سایر گونه ها به رقابت می پردازد. / د( قلمروخواهی سبب افزایش امکان جفت یابی و غذایابی جانور می شود.

فقط مورد )ب( در مورد طوطی های مد نظر سؤال نادرست می باشد.  73  2
 الف( درست است. طوطی های آمازون با خوردن خاک رس و خنثی کردن مواد سمی حاصل از خوردن مواد گیاهی، سبب بقای بیشتر خود شده و شانس 
 تأمین غذای پرانرژی را افزایش می دهد. / ب( نادرس�ت اس�ت. خاک رس انرژی چندانی ندارد و حاوی ذرات غیرآلی بس�یار ریز و به هم فش�رده می باشد )زیست دهم(. / 
 ج( درس�ت اس�ت. در بیش�تر پرندگان هر دو والد با ایجاد صفات س�ازگار تولیدمثلی، توانایی رقابت با هم نوعان خود را دارند. )س�ؤال در مورد پرندۀ طوطی می باش�د.( / 

د( درست است. کارایی تنفسی پرندگان به دلیل وجود کیسه های هوادار در مجاور شش ها و درون اندام ها، از پستانداران بیشتر می باشد )زیست دهم(.
در رفتار غذایابی بهینه، مهم ترین عامل انرژی خالص یا کارآمدی اس�ت که به دس�ت می آید و انتخاب طبیعی نیز به س�وی تکامل این رفتارها سیر می کند.  74  1

انرژی خالص یا کارآمد از تفاوت انرژی دریافتی از هزینه های غذایابی در هر ابر غذایایب به دست می آید.
فقط مورد )ج( مورد قبول اس�ت. با اینکه اندازۀ غذا رابطۀ مس�تقیمی با انرژی آن دارد ولی در غذایابی بهینه، مهم انرژی خالص دریافتی در اثر رس�یدن به  75  1

غذایی با هزینۀ مصرفی کمتر می باشد.
در غذایابی بهینه، میزان انرژی کارآمد و خالص دریافتی مهم است. یعنی جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت کند. 76  4
از آنجا که پس��تانداراِن نر نقش کمتری در پرورش نوزاد دارند، از س�ِر داش�تن فرصت اضافی)!( سیس�تم چندهمس�ری دارند!!! )البته اینو یکی از شاگردای  77  3

)!!!قدیم که رتبۀ 25 کنکور 92 شد، می گفت!! حرف من نیست

انتخاب همسر برای نرها به دو شیوه است: الف( چندهمسری ب( تک همسری
نحوۀ انتخاب یکی از این دو شیوه بستگی به این دارد که: 

1( هزینۀ انتقال ژن به زاده ها و نگهداری از آن ها تا رسیدن به مرحله ای که خود توانایی انجام کارهای خود را داشته باشند چقدر است؟
2( آیا این هزینه را فقط یک والد می تواند بپردازد، یا نه؟
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281 به طور مثال در پرندگان به علت اینکه جوجه بعد از بیرون آمدن از تخم مرتب به غذا نیاز دارد، باید مرتب والدین به آن ها غذا بدهند. از آنجایی که هم تهیۀ غذا 
و هم دادن غذا به آن ها پرهزینه اس�ت، این کار به تنهایی از عهدۀ یک والد برنمی آید. پس نیاز اس�ت که دو والد هر دو با هم در نگهداری و مراقبت از جوجه ها 
تالش کنند. در چنین مواردی به نفع والد نر نیس�ت که سیس�تم چندهمس�ری را انتخاب کند. زیرا اگر این کار را بکند زمان کمتری برای کمک به والد ماده در 
نگهداری فرزندان دارد، در نتیجه جوجه ها خوب نگهداری نش�ده، احتمال رس�یدن آن ها به س�نی که بتوانند خودشان جفت گیری کنند کم می شود، پس احتمال 

انتقال ژن به نسل های بعد کم می شود. بنابراین در اغلب پرندگان، والد نر سیستم تک همسری را انتخاب می کند.
اما در اغلب پستانداران والد ماده توانایی نگهداری از زاده ها را به تهنایی دارد؛ در چنین مواردی والد نر ترجیح می دهد سیستم چندهمسری را انتخاب کند؛ زیرا 
برای اینکه زاده های آن نگهداری شوند و به سن باروری و تولیدمثل برسند نیازی به همکاری والد نر نیست پس والد نر می تواند از طریق افزایش تعداد آمیزش 

با همسران بیشتر، انتقال ژن را به نسل های بعد افزایش داده و تعداد زاده های خود را بیشتر کند. )البته همیشه این طوری نیست، خانم ها زیاد نگران نباشند!!(

صفات س�ازگارکنندۀ تولیدمثلی در جانوری ایجاد می ش�ود که باید توسط جفت خود انتخاب ش�ود. پس این صفات در طاووس ماده، بیشتر پستانداران ماده و  78  1
جیرجیرک نر ایجاد نمی شود. چون این جانوران به انتخاب جفت می پردازند تا بین جفت هایی که صفت سازگارتر دارند، بهترین را انتخاب کنند )نادرستی گزینه های )3( و )4((.
 در طاووس نر، بروز صفت س�ازگاری مثل ایجاد لکه های چش�می ش�کل درخشان در پرهای دمی، سبب افزایش ش�انس لقاح و تضمین بقای ژن های آن می شود ولی این 

صفت هزینه بر بوده و احتمال به دام انداختن این جانور را افزایش می دهد )درستی گزینۀ )1((.
 جیرجیرک ماده که گیرندۀ کیس�ۀ لقاحی می باش�د، باید اندازۀ بزرگی داش�ته باش�د تا در انتخاب جفت، س�ریع تر توس�ط جانوران نر انتخاب ش�ود ولی این صفت برای 

تولیدمثل آن الزامی است نه برای بقای آن!! )نادرستی گزینۀ )2((.

در برخی موارد صفات ثانویۀ جنسی مثل شاخ گوزن نر، اندازۀ بدن جیرجیرک ماده یا رنگ درخشان پرهای طاووس نر، می تواند سبب کاهش شانس بقای جانور شود ولی 
در هر صورت این صفات در افزایش شانس تولیدمثلی آن ها مؤثر است.

فقط مورد )د( قابل قبول است. دلیل اینکه معمواًل ماده ها انتخاب جفت می کنند و با هر نری جفت گیری نمی کنند این است که اواًل انرژی بیشتری برای  79  1
تولیدمثل و رش�د فرزندان صرف می کنند )اثبات الف(، ثانیًا محدودیت بیش�تری در تولیدمثل دارند )اثبات ج( و ثالثًا باید جفتی را انتخاب کنند که انرژی ش�ان هدر نرود 

)اثبات ب( ویل خوش تییپ والد نر ربطی به انتخاب جفت توسط ماده ندارد! بلکه در رقابت بین ماده ها مؤثر است!! )دلیل انتخاب د(
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. واقعًا دنبال گزینۀ دیگری هس�تید؟؟!! در اغلب پس�تانداران، جاندار نر نظام جفت گیری چندهمسری دارد. خب  80  3

وقتی جانداری نر باشد که رحم ندارد!!! از زیست سال های قبل به یاد دارید که پستانداران سیستم تنفسی فشار منفی دارند، شکل کلیه پیچیده داشته و محل تولید و بلوغ 
اسپرم های آن ها فقط در بیضه ها می باشد )رد سایر عبارات(.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. طاووس نوعی گونه از پرندگان می باش�د که همانند اغلب پستانداران، سیستم چندهمسری در نظام جفت گیری  81  3
نرها دارد ولی در قمری خانگی، سیستم تک همسری مشاهده می شود که هر دو والد آن ها در انتخاب جفت نقش برابری دارند.

در طاووس ها و بیشتر پستانداران، رقابت برای انتخاب شدن بین نرها رخ می دهد ولی در جیرجیرک ها این رقابت بین ماده ها رخ می دهد.

در طی مهاجرت، پرندگانی که اولین بار اس�ت به مهاجرت می پردازند به طور غریزی مس�یر را تش�خیص می دهند ولی باتجربه ترها به کمک آزمون و خطا یا  82  1
شرطی شدن فعال، بهتر و راحت تر مسیر قبلی خود را تشخیص می دهند.

 گزینۀ )2(: اگر در حین مهاجرت، راه جدیدی در مسیر حرکت به وجود بیاید، جانور برای حل این مسئله جدید از یادگیری حل مسئله استفاده می کند 
تا مشکل خود را حل کند. / گزینۀ )3(: دقت کنید که طاووس نر با افزایش شانس تولیدمثلی خود می تواند هزینه های مصرفی خود برای بروز صفت سازگار را جبران کند. / 

گزینۀ )4(: ویژگی بزرگ بودن اندازه برای جیرجیرک ها در جانوران ماده نقش مهمی دارد.
دقت کنید که خصوصیت سازگارتر، یک رخ منود است زیرا در خصوصیات ظاهری فرد قرار دارد، لذا قطعًا ژن نمودی برای این صفت بوده است، که این ژن  83  2

بیان شده است و به صورت پروتئین هایی )رخ نمود( ظاهر شده است.
 گزین�ۀ )1(: صف�ات چش�مگیر در برخ��ی موارد احتم�ال بقای جان�دار را کاهش می دهد. چ�ون آن جانور را در معرض دید دش�منان ق�رار می دهد. / 
گزینۀ )3(: با بروز صفات سازگارتر احتمال نزاع و درگیری کاهش )نه افزایش( می یابد، زیرا جانورانی که خصوصیات فیزیکی برتری ندارند، در رقابت شرکت نمی کنند. / 
گزینۀ )4(: دقت کنید که صفات سازگار، احمتال تولیدمثل را افزایش می دهند نه که قطعیت بدهند. ممکن است جاندار نر علی رغم متحمل شدن هزینۀ باالی خصوصیتی 

چشمگیر، متأسفانه موفق به جفت گیری نشده باشد، لذا بحث رفتارشناسی در احتمال است نه قطعیت!!
صفات س�ازگارتر یا چش�مگیرتری که توسط انتخاب شوندگان ایجاد می شوند، سبب افزایش ش�انس تولیدمثیل شده و جبران هزینه های مصرفی آن جانور  84  4

می شود. این صفات می تواند در برخی گونه ها دائمی بوده و در برخی نیز در فصل تولیدمثل ایجاد شود.

در مورد رقابت بین افراد جمعیت دقت کنید، اگر تعدادی جانور نر، همگی دارای صفات س�ازگار کاملی باش�ند، بین آن ها برای انتخاب ش�دن رقابت ایجاد می ش�ود ولی 
سایر نرها که این ویژگی سازگار را ندارند، در رقابت شرکت نمی کنند، چون می دانند که شکست می خورند به همین دلیل انرژی خود را صرف رقابت بیهوده نمی کنند.

فقط مورد )الف( مدنظر اس�ت. صفات س�ازگارتر برای بقای جانور الزامی نیس�ت ولی جانور با بروز آن، ش�انس تولیدمثلی خود را باال می برد. این صفات  85  1
پرهزینه بوده و جبران هزینۀ آن با افزایش شانس تولیدمثلی جبران می شود. این صفات در بیشتر پستانداران و طاووس ها در جنس نر ایجاد می شود ولی در جیرجیرک ها 

در ماده نمود می یابند )البته این صفات در هر دو جنس اغلب پرندگان که سیستم تک همسری دارند، بروز می یابند(.
پرندۀ والد کاکایی بالغ، در زمان بسیار کوتاهی با خارج کردن همۀ پوسته های تخم شکسته شده از النه، سبب حفظ بقای زاده ها و جمعیت خود می شود. 86  4
پرندۀ والد کاکایی به صورت غریزی در زمان بسیار کوتاه تخم های شکسته شده را از النه خارج می کند تا پرندگان مهاجم متوجه پوستۀ درونی آن ها و حمله  87  3

به آشیانه نشوند. این رفتار با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده شده است و اساس ژنی دارد.
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قمری خانگی همانند اغلب پرندگان، نظام جفت گیری تک همسری دارد که هر دو والد در پرورش نوزاد و انتخاب جفت سهم تقریبًا برابری دارند. 88  3
 گزین�ۀ )1(: بررس�ی جف�ت برای تولیدمثل در طاووس ها، در فصل تولیدمثلی س�ال ص�ورت می گیرد. / گزینۀ )2(: هم�ۀ طاووس های بالغ، لکه های 
چش�می را در پرهای دم خود نمایان می کنند ولی هرکدام که لکۀ بیش�تری دارد، صفت س�ازگارتر داشته و زودتر توسط ماده ها انتخاب می شود. / گزینۀ )4(: در طاووس ها 
و اغلب پس�تانداران، فعالیت های پرهزینه و الزم برای پرورش تخم ها را والد ماده می پردازد و والد نر که انتخاب ش�ونده برای لقاح می باش�د نقش مس�تقیمی در پرورش و 

رشد زاده ها ایفا نمی کند.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. صفات ثانویۀ جنس�ی س�ازگارکننده که در اغلب پس�تانداران نر بروز می یابد، صفاتی پرهزینه بوده ولی به دلیل  89  3

افزایش شانس تولیدمثل، سبب جبران هزینه های پرداختی به آن می شود. این صفات در برخی موارد برای بقای جانور الزامی نمی باشند و در رقابت با نرهای دیگر به کار 
می رود ولی با تولیدمثل سبب تضمین بقای ژن می شود.

صفات ثانویۀ جنسی جیرجیرک ماده، همان اندازۀ بزرگ بدن آن ها برای جا دادن کیسۀ آمیزشی می باشد. این صفات در هنگام جفت یابی نرها و در رقابت  90  1
با سایر ماده ها بروز می یابد )نادرستی گزینۀ )1((. این جیرجیرک ها، سیستم چندهمسری دارند و فقط نرها، حق انتخاب جفت دارند )رد گزینۀ )2(( ولی سرعت انتخاب 
ش�دن جانور ماده در ایجاد نس�ل بعد را باال می برد )رد گزینۀ )3((. این صفت می تواند در حرکت و فرار از دش�من این جیرجیرک ها نقش منفی ایجاد کند و از بقای آن ها 

بکاهد )رد گزینۀ )4((.
موارد )الف(، )ب( و )ج( مدنظر اس�ت. قمری خانگی همانند اغلب پرندگان نظام جفت گیری تک همس�ری دارد که هر دو والد در بررس�ی و انتخاب جفت  91  3

و بروز صفات ثانویۀ جنسی سازگار نقش دارند. در این جانوران هر دو جنسیت نر و ماده دچار محدودیت در تولیدمثل با سایر افراد می باشند و سیستم تک همسری دارند.
طاووس ماده در فصل تولیدمثلی، برای داشتن تعداد زاده های سالم بیشتر یا همان موفقیت تولیدمثلی، به بررسی نرهای متعددی از جمعیت خود با توجه  92  4

به صفات سازگار آن ها می پردازد.
 گزین�ۀ )1(: طاووس ه�ای م�اده پس از بررس�ی تعدادی از نرها، به انتخاب هبرتین آن ه��ا می پردازند. / گزینۀ )2(: بقای ط�اووس ماده در اثر فعالیت 
طاووس نر در نگهداری از قلمرو و آشیانه سازی صورت می گیرد ولی هزینه های پرورش زاده ها را طاووس ماده متقبل می شود. / گزینۀ )3(: رقابت در فصل تولیدمثلی در 

بین طاووس های نر دارای صفات سازگار و برای انتخاب شدن سریع تر صورت می گیرد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. در بیش�تر پرندگان همانند قمری خانگی صفات ثانویۀ جنسی برای انتخاب جفت در هر دو والد نر و ماده ایجاد  93  3

می ش�ود ولی در برخی دیگر از پرندگان مثل طاووس ها و بیش�تر پس�تانداران )گوزن ها و…( که نظام جفت گیری چندهمس�ری دارند، فقط در طاووس نر رخ می دهد. این 
صفات در جیرجیرک ماده نیز رخ می دهد.

صفات هزینه بر تولیدمثلی همواره در گونه ها وجود دارد. چون جانوران همواره سعی می کنند بهترین و سالم ترین زاده ها را ایجاد کنند. در گونه های بیشتر  94  3
پرندگان هر دو والد صفات سازگار جنسی را ایجاد می کنند و به انتخاب جفت می پردازند ولی در اغلب پستانداران صفات هزینه بر را والد نر بروز می دهد.

 گزینۀ )1(: در گونه هایی که نظام چندهمسری دارند صحیح می باشد ولی در نظام تک همسری، هزینه کردن برای تولیدمثل در هر دو جنس برابر می باشد. / 
گزینۀ )2(: این هم بر منکرش لعنت! )اغلب، ماده ها در نظام چندهمسری حق انتخاب جفت دارند.( / گزینۀ )4(: مثاًل در طاووس های نر، صفت داشتن لکه های چشمی 

فراوان تر، رقابت را بین نرها زیاد می کند.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند  بررسی این سؤال پر از نکته های کنکوری می باشد. 95  2

 الف( نادرست است. طاووس نر و بیشتر پستانداران نر دارای ویژگی چندهمسری می باشند ولی انتخاب جفت با ماده ها می باشد. / ب( درست است. 
در این عبارت به کلمۀ »نقش دارد« دقت کنید. در سیس�تم های مختلف انتخاب جفت و پرورش نوزاد به طور مس�تقیم یا غیرمس�تقیم هر دو والد با ژن ها و عوامل کمکی 
خود در ایجاد و پرورش زاده های سالم نقش دارند. / ج( درست است. در نظام جفت گیری چندهمسری، اغلب والد نر در ایجاد صفات سازگارتر عمل می کند و در معرض 
 ش�کارچیان قرار می گیرد. مثاًل در مثال طاووس ها یا گوزن ها، نری که پرهای درخش�ان تر یا ش�اخ بزرگ تری دارد، بیش�تر در معرض ش�کارچیان محیطی قرار می گیرد. / 

د( درست است. بررسی جفت در این گروه معمواًل با ماده ها رخ می دهد و نرها سیستم چندهمسری دارند.
همۀ موارد دربارۀ سیستم جفت گیری چندهمسری صحیح می باشد. 96  2

منظور سؤال نظام جفت گیری چندهمرسی یم ابشد که والد نر در پرورش نوزاد نقش غیرمستقیم دارد.
 الف( درس�ت اس�ت. والد نر در این گونه ها، نگهداری از قلمرو و منابع غذایی را انجام می دهد و با محافظت از ماده ها، ش�انس تولیدمثلی جمعیت خود را 
 افزایش می دهد. / ب( درست است. سیستم چندهمسری در بیشتر پستانداران رخ می دهد که جانور مادۀ آن ها در اغلب موارد رحم و جفت برای نگهداری کامل جنین دارد. / 
ج( درس�ت اس�ت. در این گروه ها، رقابت بین جنس�یتی رخ می دهد که انتخاب ش�ونده هس�تند و صفات س�ازگار را بروز می دهند. / د( درست اس�ت. والد نر در سیستم 

چندهمسری وظیفۀ حمایت از قلمرو و محافظت از جنس ماده و زاده ها را بر عهده دارد.
در جانورانی با نظام جفت گیری چندهمسری، جنس ماده محدودیت زیادی برای جفت گیری دارد. در این گونه ها، معمواًل جنس نر، صفات ثانویۀ جنسی  97  1

برای انتخاب شدن بروز می دهد و جنس ماده به انتخاب جفت می پردازد )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )3((.
 در سیس�تم جفت گی�ری تک همس�ری ه�ر دو وال�د نر و م�اده، محدودی�ت در تولیدمثل دارند و نمی توانند تعدد همس�ر داش�ته باش�ند. در این گونه ها ه�ر دو الد در 
 پرورش نوزاد و انتخاب جفت نقش دارند و چون اغلب در پرندگان مش�اهده می ش�ود، بیش�تر مراحل رش�د زاده ها در درون تخم و بیرون بدن والد ماده صورت می گیرد 

)نادرستی گزینه های )2( و )4((.
در جیرجیرک ها، جنس ماده با انتقال تخمک ها به کیس�ۀ لقاحی، تعدادی تخم ایجاد می کند ولی در این گونه جنس�یت نر به انتخاب جفت برحس�ب صفت  98  1

سازگارتر اندازۀ بدن می پردازد.
 گزین�ۀ )2(: جیرجی�رک ن�ر، کیس�ۀ لقاحی را واجد اس�پرم می کند که وزن زیادی از بدن خود را توس�ط کیس�ۀ لقاحی وارد جفت م�ادۀ خود می کند. / 
گزینۀ )3(: جیرجیرک ماده هم کیسۀ لقاحی را با وارد کردن تخمک ها، حاوی دو نوع گامت می کند و هم با صفت اندازۀ بدن بزرگ تر خود، سبب ایجاد رقابت بین ماده ها می شود. / 

گزینۀ )4(: جیرجیرک نر، تولیدکنندۀ اسپرم و غذای زاده ها بوده و هزینۀ زیادی برای پرورش زاده ها می پردازد.
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283 موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.  99  3
در نظام جفت گیری تک همسری، هر دو والد نر و ماده هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند و هر دو نیز در انتخاب جفت سهم مساوی دارند )درستی ج(.

 الف( در جیرجیرک ها فقط والد نر به انتخاب جفت می پردازد ولی از بی مهرگان بوده و فاقد دفاع اختصاصی می باشند. / ب( طاووس از پرندگان است 
و حاوی کیس�ه های هوادار تنفس�ی می باش�د ولی فقط والد ماده آن در انتخاب جفت نقش دارد. / د( رفتار نظام جفت گیری تک همس�ری در بیشتر پرندگان و مقدار کمی از 

پستانداران رخ می دهد ولی کیسه های هوادار مربوط به پرندگان می باشد.
پرندگان به دلیل قدرت پرواز، انرژی زیادی برای حرکت صرف می کنند که بیشتر آن ها نظام جفت گیری تک همسری دارند. 100  3

دقت کنید که در تولیدمثل، دو نوع رفتار انتخاب جفت و نظام جفت گیری وجود دارد که نوع تک همسری یا چندهمسری به نظام جفت گیری مربوط می شود نه انتخاب جفت!!

 گزینۀ )1(: باال بودن اندازۀ نسبی مغز نسبت به وزن بدن، در پرندگان و پستانداران دیده می شود که نظام جفت گیری آن ها در پستانداران، چندهمسری 
و در بیشتر پرندگان، تک همسری می باشد. / گزینۀ )2( و )4(: رفتار انتخاب جفت برخالف رفتار نظام جفت گیری، به چندهمسری و تک همسری ربطی ندارد!!

م�وارد )ال�ف(، )ج( و )د( وج�ود ندارد. در جیرجیرک ماده، هرچه اندازۀ بدن بزرگ تر باش�د، ق�درت تولید تخمک های بیش�تری دارد و می تواند زاده های  101  3
بیشتری ایجاد کند.

 الف( نادرس�ت اس�ت. جیرجیرک ماده هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل می پردازد. / ب( درس��ت است. جیرجیرک ماده، غذای مورد نیاز رشد زاده های 
خود را از جفت نر خود و از طریق کیس�ۀ لقاحی می گیرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. انتخاب جفت این گونه بر عهده جیرجیرک نر می باش�د. / د( نادرست است. کیسۀ لقاحی 

در این گونه مقدار زیادی از وزن جانور نر را تشکیل می دهد.
در طاووس ها، انتخاب جفت با جنسیت ماده می باشد ولی نرها سیستم جفت گیری چندهمسری دارند. 102  1

 گزین�ۀ )2(: در قم�ری خانگ�ی، هر دو والد در انتخاب جفت و هزینۀ پرورش نوزاد نقش دارند. / گزینۀ )3(: گوزن نر با تولید ش�اخ بزرگ، هم صفت 
س�ازگار پرهزینه ایجاد می کند و هم سیس�تم جفت گیری چندهمس�ری دارد. / گزینۀ )4(: جیرجیرک نر، هم انتخاب جفت می کند و هم کیس�ۀ محتوی غذا و اس�پرم را به 

جفت ماده می رساند.
در نظام های چندهمس�ری، جنس�یتی که هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل و پرورش زاده ها می پردازد، اغلب جفت ماده می باشد که حق انتخاب جفت  103  3

نیز دارد.
 گزینه های )1(، )2( و )4(: در بیشتر پرندگان با اینکه تخم در بدن ماده تشکیل می شود ولی حق انتخاب جفت با هر دو والد نر و ماده می باشد چون 

در پرورش نوزاد و غذادهی به آن ها، هر دو والد نقش دارند.
فقط عبارت )ج( مربوط به پستانداران نمی باشد. 104  3

منظور این سؤال گروه پستانداران می باشند که در بیشتر آن ها، نرها، جفت گیری چندهمسری دارند. به طور معمول، پستانداران، پمپ فشار منفی تنفسی در شش ها دارند )رد الف(، 
قلب چهارحفره ای و طناب عصبی پش�تی دارند )رد ب(. در گونۀ پالتی پوس که از پس�تانداران می باش�د، تخم گذاری و خوابیدن روی تخم ها مش�اهده می شود )رد د( ولی 

غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان برای تنظیم نمک در برخی پرندگان و خزندگان دیده می شود )انتخاب ج(.
فقط مورد )د( را می توان در پرندگان مشاهده کرد )ترکیبی با زیست دهم می باشد(. در این سؤال، منظور ویژگی گروه پرندگان می باشد که نظام جفت گیری  105  2

تک همرسی دارند.

 الف( نادرست است. معدۀ چهار قسمتی ویژۀ پستانداران نشخوارکننده می باشد. / ب( نادرست است. کیسه های هوادار پرندگان در خارج از شش ها 
قرار دارند. / ج( نادرست است. نقش کلیه در دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین می باشد. / د( درست است. منظور سؤال رده پرندگان می باشد که در آن ها می توان به 

طاووس ها اشاره کرد که نر آن ها سیستم چندهمسری دارد.
 اگ�ر در ای�ن س�ؤال می گفتی�م »گونه ای که« هر دو والد هزینۀ پرورش نوزاد را می دهند، چه ویژگی دارد، عبارت )د( نیز نادرس�ت می ش�د ولی منظ�ور از رده یا گروهی از 

مهره داران، ویژگی و بررسی پرندگان می باشد.
همۀ موارد نادرست می باشند. 106  1

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. جانوران در هنگام وجود ش�کارچی یا جان�وران رقیب، نوع رفتار غذایابی خ�ود را تغییر می دهند و از غذایابی بهینه و س�عی در 
ب�ه دس�ت آوردن ان�رژی کارآمدتر، به مس��ت موازنه بین دریافت بیش��رتین انرژی و کمرتین خطا یم روند. / ب( نادرس�ت اس�ت. انرژی دریافتی کارآمدتر، بس�تگی به میزان 
 انرژی دریافتی خالص در هر بار غذایابی دارد نه اینکه فقط انرژی دریافتی بیش�تر باش�د. دقت کنید که باید هزینه هایی که برای غذایابی می ش�ود را نیز در نظر گرفت. /

ج( نادرس�ت اس�ت. در موقع وجود ش�کارچی، جانور به س�مت گرفتن غذایی با انرژی مناسب و کم خطر می رود و باز هم برای به دست آوردن غذایی با انرژی مناسب، در 
کمین قرار می گیرد. / د( نادرست است. تغییر رژیم غذایی در هنگام وضعیت نامساعد برای بقا مثل وجود رقیب یا شکارچی صورت می گیرد.

در این س�ؤال نباید ذهن ش�ما به ویژگی های طوطی مش�غول شود چون منظور سؤال گیاهان می باشد که مواد سمی تولید کرده اند و طوطی با خوردن خاک  107  2
+NADP به عنوان  +NAD و FAD و در فتوس�نتز از  رس س�بب خنثی کردن س�م آن ها می ش�ود. همان طور که در فصل 6 آموختید، گیاهان در تنفس یاخته ای از 

گیرندۀ الکترون استفاده می کنند.
 گزینۀ )1(: این ویژگی در مورد پرندگان مثل طوطی ها معنی پیدا می کند. / گزینۀ )3(: این ویژگی در خرچنگ های ساحلی دیده می شود. / گزینۀ )4(: 

این ویژگی در مورد گیاهانی که قدرت تخمیر دارند، رد می شود.

در این مدل سؤاالت خیلی باید دقت کنید، چون اگر منظور سؤال را اشتباه حدس بزنید، قطعًا تست را غلط می زنید.

رفتار خرچنگ های ساحلی در شکار صدف های متوسط به جای صدف های بزرگ، نمونه ای از غذایابی بهینه می باشد که جانور مقدار انرژی خالص یا کارآمد  108  4
دریافتی را مد نظر قرار داده است.

از طرفی مواد غذایی و انرژی خاک رس برای طوطی ها بسیار ناچیز بوده و فقط به دلیل خاصیت ضد سمی آن استفاده می شود.
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به ط�ور کل�ی رفتار غذایابی جانوران در موقع حضور ش�کارچی )مثل کالغ برای پرن�ده کاکایی( یا وجود جانوران رقیب تغییر می کن�د و از نوع بهینه به نوع  109  3
کم خطر تبدیل می شود.

همۀ موارد زیر در مورد ویژگی خرچنگ های ساحیل که شکار صدف متوسط را به صدف بزرگ پرانرژی تر ترجیح می دهند، صحیح می باشند. 110  2
خرچنگ ها، سخت پوستانی بی مهره می باشند که اسکلت بیرونی محکم به همراه دفاع غیراختصاصی دارند، طناب عصبی شکمی و قلب پشتی، دفع مواد زائد نیتروژن دار 

به صورت تراوش آبششی و از غدد شاخکی دارند )زیست دهم و یازدهم(.
فقط )د( موردنظر است. در رفتار قلمروخواهی، برخی موارد جانور وارد حمله و نزاع می شود و بقای خود را به خطر می اندازد ولی سایر موارد به طور معمول  111  1

در صورت بقا حفظ می شود. )به قید یم تواند در سؤال دقت کنید!(
فقط عبارت )د( ویژگی پرندگان را صحیح نشان می دهد. منظور سؤال پرندگان مهاجر می باشند. 112  1

 الف( نادرست است. در بیشتر پرندگان، هر دو والد نر و ماده در انتخاب جفت نقش دارند. / ب( نادرست است. این جانوران با اتمام سرمای زمستان 
و رشوع هبار به محل اولیۀ زندگی خود برمی گردند. / ج( نادرس�ت اس�ت. در رفتار مهاجرت که نوعی غریزی می باش�د، یادگیری نیز نقش دارد. / د( درس�ت اس�ت. برخی 

پرندگان سیستم جفت گیری چندهمسری دارند ولی بیشتر آن ها تک همسری می باشند.
ب�ا آزمایش�ی ک�ه با آهنربا روی کبوتران خانگی انجام گرفت، مش�خص ش�د که این گونه همانند الک پش�تان دریایی م�اده از میدان مغناطی��یس زمین در  113  1

مسیریابی درست خود بهره می برند.

وجود ذرات آهن یا قرارگیری آهنربا روی سر پرنده سبب عدم احساس نسبت به میدان مغناطیسی زمین می شود.

در روزها و شب های غیرابری، جانوران مهاجر با عالئمی مثل موقعیت خورشید یا ستاره ها برای مسیریابی خود استفاده می کنند ولی در شرایط ابری با عدم  114  2
تشخیص موقعیت خورشید و ستاره ها، جانوران با درک میدان مغناطیسی زمین به مسیریابی می پردازند.

اگر آهنربای کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دهیم، باعث عدم درک مناسب برای میدان مغناطیسی زمین توسط کبوتر شده ایم. اگر این شرایط را در  115  4
روز و ش�ب غیرابری ایجاد کنیم، جانور با تش�خیص موقعیت خورش�ید یا س�تاره ها می تواند به مس�یر مهاجرت یا رفت و آمد خود ادامه دهد ولی در روز و شب ابری برای 

مسیریابی به مشکل برمی خورد.
موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 116  2

منظور این سؤال الک پشتان دریایی ماده می باشند که از گروه خزندگان هستند.
 الف( نادرست است. الک پشتان تخم های خود را در سواحل دریا مخفی می کنند و پس از تخم گذاری، خود به دریا برمی گردند و منتظر به دنیا آمدن 
زاده ها نمی مانند. / ب( درس��ت اس�ت. خزندگان و پرندگان، در سیس�تم تخم گذاری خود، اندوختۀ غذایی ذخیرۀ زیادی را در تخم خود حفظ می کنند. / ج( نادرست است. 

اسکلت الک پشتان مانند هر مهره داری از نوع درونی می باشد. / د( درست است. ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه می باشد.
پرندگان و پروانه ها در مهاجرت خود در روزهای آفتابی از موقعیت خورشید و در روزهای ابری از میدان مغناطیسی زمین استفاده می کنند ولی الک پشتان  117  1

دریایی همواره برای مسیریابی از این میدان مغناطیسی زمین در شرایط مختلف استفاده کنند.
رفتار غذایابی بهینۀ جانوران در هنگام مشاهدۀ رقیب یا شکارچی تغییر یافته و به رفتاری با به دست آوردن انرژی در ازای کمترین خطر می پردازند. 118  4

 گزینۀ )1(: پرندگان با آواز خواندن و یا حمله می توانند به جانور مهاجم به قلمروی خود رفتار خاصی را انجام دهند. / گزینۀ )2(: در تأیید این گزینه 
می توانید به ابری ش�دن هوا و اس�تفاده از میدان الکتریکی به جای موقعیت خورش�ید در مسیریابی اش�اره کنیم. / گزینۀ )3(: به طور معمول در مهاجرت زمینۀ یادگیری و 
تجربه نقش مهمی دارد، به طوری که جانور با تجربه بیش�تر در مهاجرت، از س�ایر جانوران مس�یریابی راحت تری دارد )چون همان مس�یر قبلی را می رود و به کمک شرطی 

شدن فعال مشکل خود را حل کرده است(.
موارد )ب(، )ج( و )د( در مورد پرندگان که برخی از آن ها در حالت معمولی دارای ذرات آهن مغناطیسی می باشند، نادرست می باشند. 119  1

 الف( درست است. پرندگان با آواز خواندن یا حمله به مهاجمان رفتار قلمروخواهی خود را بروز می دهند. / ب( نادرست است. این ویژگی در مگس ها 
 وج�ود دارد ن�ه پرن�دگان )زیس�ت یازدهم فصل 2(. / ج( نادرس�ت اس�ت. اندوختۀ غذایی تخمک در پرندگان و خزندگان بس�یار زیاد اس�ت )زیس�ت یازدهم فصل 6(. / 

د( نادرست است. این ویژگی مربوط به مارها یا گروهی از خزندگان می باشد )زیست یازدهم فصل 4(.
فقط مورد )ب( صحیح می باشد. 120  3

رفتارهای غریزی خواب زمس�تانی )مثاًل در خرس قطبی( یا رکود تابس�تانی )مثاًل در برخی الک پش�ت ها( رفتارهایی برای س�ازش در مواقعی است که مقدار غذای محیطی 
کاهش می یابد و جانور با کاهش سوخت وساز بدن، سعی در استفاده از انرژی ذخیره ای دارد )درستی ب(.

 الف( یادگیری در تغییر رفتار غریزی از نوع خواب زمس�تانی و رکود تابس�تانی تقریبًا اثری ندارد. / ج( جانور قبل از اینکه به خواب زمس�تانی برود، با 
مصرف زیاد غذا، مقدار زیادی چربی ذخیره می کند. / د( هر دو رفتار در هنگام عمل آن سبب کاهش سوخت وساز جانور می شود.

همۀ موارد نادرست می باشند. 121  3
 الف( نادرس�ت اس�ت. در هنگام خواب زمس�تانی، دمای بدن نیز همانند مصرف اکس�یژن، تعداد تنفس و نیاز جانور به انرژی کاهش می یابد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. تولید الکتات زیاد در مهره داران، همراه با فعالیت عضالنی ش�دید رخ می دهد ولی در خواب زمستانی و با کاهش فعالیت، تنفس هوازی نیاز بدن 
را برطرف می کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. جانور در هنگام خواب زمس�تانی، با کم کردن سوخت وساز خود، نیاز به انرژی را در خود کاهش می دهد ولی ذخیرۀ چربی 
جانور برای روز مبادا و نیاز به انرژی می باشد. جانور از این چربی ذخیره ای نیز در خواب زمستانی استفاده می کند. / د( نادرست است. رکود تابستانی در خرس های 

قطبی رخ نمی دهد.
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موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 1  1
سؤال در مورد جوجۂ پرندۂ کاکایی می باشد که درخواست غذای خود را از بدو تولد با نوک زدن به منقار والد خود انجام می دهد.

 الف( اندرس��ت اس�ت. خارج کردن پوس�ته های شکسته ش�دۀ تخم کاکایی از آشیانه توس�ط والد صورت می گیرد نه جوجه! / ب( درست است. پرندگان 
 طناب عصبی پشتی دارند که همانند سایر مهره داران، بخش جلویی این طناب عصبی در آن ها به صورت برجسته درآمده و مغز جانور را تشکیل می دهند. / ج( اندرست است. 
جوجه کاکایی پس از تولد با رفتار غریزی به هر قسمت منقار والد خود نوک می زند ولی پس از دو روز یاد یم گیرد که اگر نوک زدن را دقیق تر و به مناطق جلویی منقار انجام 
دهد، پاس�خ س�ریع تری نیز از والد خود دریافت می کند که نوعی آزمون و خطا می باش�د )چون در عبارت اول ذکر کرده به هر قس�متی از منقار والد نوک می زند یعنی هنوز 

یادگیری آن کامل نش�ده اس�ت(. / د( اندرس��ت اس�ت. حرکت به دنبال نخس�تین جس�م متحرک ویژگی جوجه غازهاس��ت نه جوجه کاکایی ها!
جانوران رفتارهای مختلف خود را برای هدف هنایی که حفظ بقا و زادآوری می باشد، انجام می دهند ولی همۀ رفتارها در جهت کاهش هزینۀ مصرفی و افزایش  2  4

سود خالص می باشد.
 گزینۀ )1(: در بس�یاری از رفتارها، ژن و عوامل محیطی با هم بر بروز یک صفت مؤثر می باش�ند و یادگیری در ش�کل گیری کامل رفتار غریزی نقش 
دارد. به طور کلی، یادگیری طی تجربه سبب تغییر و اصالح در بروز یک رفتار غریزی می شود. / گزینۀ )2(: دلیل یک رفتار به پرسش چرایی ربط دارد ولی مکانیسم انجام 
یک رفتار یا محرک ایجادکنندۀ آن به پرسش های چگونه ای ربط پیدا می کند. / گزینۀ )3(: عملکرد انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش های چرایی یک رفتار عمل می کند 

که به بررسی دلیل رفتار می انجامد. بررسی عملکرد یک رفتار به چگونیگ یک رفتار بستگی دارد.
بر اساس متن کتاب درسی، در برخی از مواقع جانوران غذایی می خورند که انرژی کمی با مواد مورد نیاز مهم دارد. 3  3

بر اساس متن کتاب درسی گزینه های )1( و )2( صحیح می باشند.
گزینۀ )4(: رفتار غذایابی جانوران در هنگام مواجه شدن با شکارچی تغییر می کند )گرگ شکارچی گوزن می باشد(.

منظور سؤال جیرجیرک نر می باشد که کیسۀ لقاحی محتوی اسپرم ها و غذا را وارد بدن جفت مادۀ خود می کند. در این گونه، جیرجیرک های ماده برای انتخاب  4  2
شدن با هم رقابت می کنند و هر جانوری که بزرگ تر است، شانس انتخاب شدن بیشتری دارد.

 گزینۀ )1(: در این گونه جیرجیرک ها، جنس نر باید انتخاب جفت کند و به ارزیابی جفت مادۀ خود بپردازد. / گزینۀ )3(: بعد از ورود کیسۀ غذایی از 
جانور نر به ماده، با تخمک گذاری ماده ها، تخم های گوناگونی در این کیسه تشکیل می شود. / گزینۀ )4(: پرورش زاده های جیرجیرک در بدن جانور ماده صورت می گیرد 

ولی غذای آن را جانور نر تأمین می کند.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. 5  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. گوزن نوعی پس�تاندار می باش�د که همانند طاووس ها، رفتار انتخاب جفت را والد ماده انجام می دهد. / ب( درس�ت است. در 
جیرجیرک ها برخالف طاووس و اغلب پس�تانداران، رفتار انتخاب جفت را والد نر انجام می دهد. / ج( درس�ت اس�ت. قمری خانگی برخالف جیرجیرک، طاووس و اغلب 
پس�تانداران، نظام جفت گیری تک همس�ری دارد. / د( نادرس�ت است. بروز صفات س�ازگارکنندۀ تولیدمثلی در طاووس نر به صورت پرهای درخشان با لکه های چشمی و 

در جیرجیرک ماده با اندازۀ بزرگ بدن بروز می یابد.
موارد )ج( و )د( صحیح نمی باشند. 6  4

 الف( درس�ت اس�ت. رفتار قلمروخواهی، س�بب عدم ورود رقبا و ش�کارچیان به قلمرو شده و س�ایر جانداران قلمرو نیز در گونه های مختلف به حیات 
معمولی خود ادامه می دهند. در این حالت زیستگاه پایدارتر می ماند. / ب( درست است. جانداران مختلف یا به طور مستقیم در لقاح شرکت می کنند و بقای ژن های خود 
را با تولیدمثل ایجاد می کنند و یا به طور غیرمس�تقیم با حفاظت از س�ایر افراد گونه، س�بب انتقال ژن های مش�ترک خود و آن ها در نسل بعد می شوند. / ج( نادرست است. 
مهاجرت جانوران یک رفتار غریزی اس�ت که در اثر تغییر ش�رایط محیطی و رس�یدن به محیط مناس�ب تر رخ می دهد ولی در اثر یادگیری و تجربه، هر بار با موفقیت بهتر 

انجام می شود. / د( نادرست است. خواب زمستانی و رکود تابستانی، هر دو از رفتارهای غریزی با اساس ژنی می باشند.
پژوهشگران در روز ابری با قرار دادن آهنربای کوچک روی سر کبوتر خانگی سبب عدم احساس میدان مغناطیسی زمین توسط جانور شدند و بدین طریق  7  2

جانور نتوانس��ت به مس�یریابی صحیح بپردازد و به النه برگردد. محققین با نتایج این تحقیق متوجه ش�دند که در حالت عادی و در روزهای ابری، کبوتر با احس�اس میدان 
مغناطیسی زمین به جهت یابی مسیر خود می پردازد )نادرستی گزینۀ )4( و درستی گزینۀ )2((.

 گزینۀ )1( که نادرست بودن آن واضح است و گزینۀ )3( نیز با آزمایشات دیگری بررسی شد.
منظور سؤال خاک رس می باشد که ذرات غیرآلی بسیار فشرده و کوچکی دارند که هوا به خوبی در آن ها نفوذ نمی کند )زیست دهم فصل 7(. 8  3
در هر نوع یادگیری جانور می آموزد که به یک محرک تغییر رفتار ایجاد کند. تفاوت شرطی شدن کالسیک با خوگیری در آن است که در نوع شرطی شدن  9  2

کالسیک جانور به یک محرک شرطی شده پاسخ می دهد ولی در نوع خوگیری جانور به محرک دائمی دیگر پاسخ نمی دهد.
 در هر دو نوع شرطی شدن کالسیک و فعال، یک محرک بی اثر در ابتدا وجود دارد که در نوع کالسیک این محرک به نوع شرطی تبدیل شده ولی در نوع آزمون و خطا، 

جانور به محرک بی اثر ابتدا به صورت تصادفی پاسخ می دهد )درستی گزینۀ )1((.
 صفات ثانویۀ جنسی شانس انتخاب شدن توسط جفت دیگر را در جامعه زیاد می کند )درستی گزینۀ )3((.

 یادگیری با فرصت آموزشی که دارد، شکل رفتار غریزی را تغییر می دهد )درستی گزینۀ )4((.
فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. چون اغلب پرندگان، سیس�تم تک همس�ری داش�ته و هر دو والد در رشد و تکامل جنین و نوزاد نقش مهمی دارند، پس هر دو  10  1

والد در انتخاب جفت نقش و سهم دارند )درستی ج(.
 الف( کیسه هوای هوادار تنفسی ویژه همۀ پرندگان می باشد. / ب( همۂ پرندگان و پستانداران، اندازۀ نسبی مغز بیشتری نسبت به وزن بدن به نسبت 

سایر مهره داران دارند. / د( دفاع اختصاصی و غیراختصاصی در همۂ پرندگان، پستانداران و سایر مهره داران وجود دارد.
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فقط مورد )ب( نادرست می باشد. فرومون یک ماده شیمیایی برای ایجاد رفتار بین افراد یک گونه می باشد. در زنبورها از این ماده برای هشدار دادن حضور  122  2
شکارچی به سایر افراد گونه استفاده می شود.

سایر عبارات صحیح هستند و خط کتاب درسی می باشند. )در مورد عبارت )الف( در کتاب درسی آمده »برخی از جانوران زندگی گروهی دارند.«(
در بین جانوران، فقط زنبور نر، یاختۀ پیکری هاپلوئید دارد که جانداری زایا بوده و با تقسیم میتوز به تولید اسپرم می پردازد )رد گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )4((. 123  4

 مارها هم از طریق فرومون های موجود در هوا که توس�ط گیرندۀ ش�یمیایی زبان آن ها تش�خیص داده می ش�وند با هم ارتباط دارند و هم در نوعی مثل مار زنگی، قدرت 
پذیرش و درک امواج فروسرخ دارند )رد گزینۀ )2((.

 گربه ها با ترشح فرومون در تعیین قلمرو استفاده می کنند. همان طور که در گفتار قبل مشاهده کردید، جانوران در تعیین قلمرو در برابر افراد هم گونه یا سایر گونه ها به 
رقابت می پردازند )رد گزینۀ )3((.

فقط مورد )د( مدنظر است. ارتباط جوجه کاکایی و پرندۀ والد برای درخواست غذا از طریق لمس و نوک زدن جوجه به منقار والد صورت می گیرد. 124  1
 ارتباط زندگی گروهی بین جیرجیرک ها برای تعیین گونه و جنسیت از طریق صدای جیرجیرک نر نیز رخ می دهد )رد الف(.
 زنبورهای کارگر با وز وز کردن های متفاوت، به یکدیگر اطالعاتی در مورد محل منبع جدید غذایی ارسال می کنند )رد ب(.

 پرندگان از عالئم آوازی در تعیین قلمرو استفاده می کنند )رد ج(.
فقط مورد )الف( مدنظر است. فرومون نوعی مادۀ شیمیایی است که از طریق گیرنده های بویایی یا چشایی ارتباط آن برقرار می شود. 125  1

 ب( برخ�ورد لمس�ی ن�وک زدن جوجه ها ب�ه منقار والد از طریق گیرندۀ مکانیکی ص�ورت می گیرد. / ج( صدای زنگ در اث�ر تحریک گیرندۀ مکانیکی 
شنوایی سگ گرفته می شود. / د( برخورد برگ در حال ریزش از درخت به سر جوجه پرندگان، پس از مدتی سبب یادگیری عادی شدن می شود.

منظور سؤال، زندگی گروهی زنبورهای کارگر می باشد. همان طور که می دانید، زنبورها از فرومون برای اطالع رسانی حضور شکارچی در محیط استفاده می کنند. 126  4
 زنبورهای کارگر گل هایی با شهد فراوان را می افشانند که از طول موج های مرئی و فرابنفش در پیدایش گل ها استفاده می کنند. زنبورهای کارگر با انتقال اطالعات از طریق 

حرکات بدن و صدای وز وز متفاوت به همدیگر محل منبع جدید غذایی را در زندگی گروهی به هم نشان می دهند.
زنبورهای کارگری که منبع جدید غذایی را پیدا کرده اند، با مدت زمانی که حرکات خاصی انجام می دهند یا صدای وز وز متفاوتی را برای سایر کارگرها انجام  127  4

می دهند، سبب انتقال اطالعات به همدیگر می شوند.
 گزینۀ )1(: نادرست است. زنبورهای کارگر، هنگام انجام حرکات ویژه، صدای وز وز متفاوتی ایجاد می کنند تا به سایر کارگرها در مورد محل و جهت 

منبع غذایی اطالعاتی را منتقل کنند.
گزینۀ )2(: نادرست است.

دقت کنید که در ارتباط بین زنبورهای کارگر، جانور با انجام حرکات ویژۀ بدن در مدت زمان طوالنی تر اطالع رس�انی می کند ولی در مورد برقراری ارتباط صوتی، جانور با 
تغییر در صدای وز وز کردن به جانوران دیگر اطالع رسانی می کند.

گزینۀ )3(: نادرست است.

اطالعات بویایی برای پیدا کردن محل دقیق منبع غذایی توسط همان زنبور کارگری که به سمت منبع می رود، حس می شود. در حقیقت ارتباط بین زنبورهای کارگر برای 
پیدا کردن محل منبع جدید با استفاده از اطالعات کلی دیداری حرکات بدن و اطالعات شنوایی صدای وز وز کردن صورت می گیرد.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت اس�ت. در این س�ؤال منظور گیرندۂ بویایی زنبورهای کارگر می باش�د که از حواس ویژه بوده و سبب ردیابی محل گل ها و  128  3
گرده ها برای به دست آوردن منبع غذایی می شود. حس بویایی گیرندۀ شیمیایی دارد که همانند گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پاهای مگس قرار دارد.

 الف( چش�م مرکب گیرندۀ نوری دارد. / ج( گیرندۀ بویایی در انس�ان انتهای دندریتی مژک دار دارد. / د( لوب یا پیاز بویایی در ماهی ها نس�بت به کل 
مغز جانور، از لوب های بویایی انسان نیز بزرگ تر می باشد.

موارد )الف(، )ج( و )د( مدنظر می باش�ند. زندگی گروهی احتمال ش�کار ش�دن توس�ط ش�کارچی را کاهش می دهد و دسترس�ی به غذایابی نیز ممکن است  129  3
افزایش یابد. از طرفی احتمال رسیدن به شکار بزرگ و غذایابی بهینه را تسهیل می دهد.

 در زندگی گروهی رقابت بین افراد می تواند کاهش یابد ولی هیچ گاه رقابت از بین نمی رود. )نادرستی ب(
اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند، تفاوت دارند. 130  4

 گزینۀ )1(: در فصل آخر زیس�ت یازدهم آموختید که مورچه ها به صورت گروهی به حش�رات مزاحم روی 
برگ آکاس�یا حمله می کنند تا محیط زندگی خود را حفظ کنند ولی در این گفتار یاد گرفتیم که رفتار برش برگ مربوط به زندگی 
گروهی مورچه ها در استفاده از قارچ ها می باشد که به آن ها مورچه های برگ بر گفته می شود. / گزینۀ )2(: مورچه های کوچک تر 
هم زمان که مورچه های بزرگ تر در حال حمل برگ ها می باشند، روی برگ ها قرار دارند و از آن دفاع می کنند. )در شکل مقابل این 
نکته قابل مشاهده می باشد.( / گزینۀ )3(: مواد مترشحه شیمیایی از برگ آکاسیا، مانع حملۀ مورچه ها به زنبورهای گرده افشان 

می شود. چون زندگی گیاه آکاسیا وابسته به گرده افشانی زنبورها می باشد.
فقط مورد )الف( در مورد قارچ ها که منظور سؤال است، صحیح می باشد. 131  2

 الف( درست است. نوعی از قارچ ها منبع غذایی مورچه های برگ ُبر می باشند که مانند هر قارچ دیگری قادر به تولیدکنندگی و تبدیل مواد معدنی به مواد آلی 
 نمی باشند. )قارچ ها همانند جانوران، همگی مصرف کننده اند.( / ب( نادرست است. قارچ ها برخالف گیاهان فاقد سامانه های جذب نوری یا همان فتوسیستم ها می باشند. / 
ج( نادرس�ت اس�ت. انجام هم زمان فرایندهای رونویس�ی و ترجمه مخصوص پروکاریوت ها می باش�د. / د( نادرس�ت اس�ت. برخی RNAها نیز فعالیت آنزیمی و ساختار 

سه بعدی دارند ولی ساختار پپتیدی ندارند.
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287 در زندگی گروهی مورچه های کارگر، انواع کوچک تر، نقش دفاعی از برگ های بریده شده را در هنگام حمل آن ها بر عهده دارند. 132  1
 گزینۀ )2(: مورچه های کارگر بزرگ تر، وظیفۀ برش برگ ها و حمل آن ها را بر عهده دارند. / گزینۀ )3(: مورچه های بزرگ در دفاع از برگ نقش ندارند 
ولی در برش و حمل آن ها نقش دارند. / گزینۀ )4(: مورچه های کوچک تر عمل دفاعی خود از برگ ها را هنگامی انجام می دهند که این برگ های برش داده ش�ده توس�ط 

مورچه های بزرگ در حال انتقال می باشند.
فقط مورد )ب( صحیح نیس�ت. در زندگی مورچه های کارگر، این جانوران قطعه های برگ را به عنوان کود آیل درمی آورند که ضمن تجزیۀ آهس��تۂ آن، مواد  133  1

آلی مناسب را به قارچ ها می دهند. )در زیست دهم، خواندید که کود بیولوژیک یا زیستی شامل ابکرتی هایی هستند که برای خاک مفید می باشند.(
 الف( اجتماع گروهی مورچه ها روی درخت آکاس�یا در حقیقت نوعی حفظ قلرمو می باش�د که مانع س�وء استفادۀ حش�رات و سایر جانداران از محیط زندگی 
 خود می شوند. / ج( مورچه ها نمی توانند آسیبی به زنبورهای گرده افشان روی درخت آکاسیا برسانند چون این گیاهان با ترشح مواد شیمیایی مانع تجمع این مورچه ها می شوند. / 

د( مورچه های برگ ُبر از قارچ ها غذای خود را تأمین می کنند )نه گیاهان(.
همۀ گزینه ها زندگی گروهی را معرفی می کنند ولی گزینه های )2(، )3( و )4( نمونه ای از دگرخواهی می باشند در حالی که در اجتماع مورچه ها نوعی همکاری  134  1

بدون دگرخواهی انجام می شود.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد. 135  4

نوعی قارچ منبع غذایی مورچه های برگ ُبر می باش�د. الزم به ذکر اس�ت که قارچ ها موجوداتی مصرف کننده اند و قدرت تولیدکنندگی یعنی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی 
را ندارند.

 الف( درس�ت اس�ت. قارچ ها می توانند در تنفس هوازی به اکسایش پیرووات و در تخمیر به کاهش آن بپردازند. / ب( نادرست است. قارچ ها قدرت 
تولیدکنندگی و اس�تفاده از NADPH ندارند. / ج( درس�ت اس�ت. قارچ ها یوکاریوتند، پس حاوی توالی افزاینده و س�ه نوع دنابسپاراز می باشند. / د( درست است. برخی 

قارچ ها مثل مخمرها، حاوی ناقل ژنی دیسکی هستند که معمواًل یک نقطۀ شروع همانندسازی و تعدادی نقطۀ شروع رونویسی می باشند.
دگرخواهی رفتاری پرهزینه می باشد که طی آن جانور با کم کردن شانس بقا و زادآوری خود، سبب حفظ بقا و موفقیت تولیدمثلی جانوران دیگر هم گروه خود  136  2

می شود. )در گزینۀ )3( باید ذکر می شد که این عمل با کاستن شانس بقای خود رخ می دهد.(
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 137  1

 الف( نادرست است. خفاش هایی که رفتار دگرخواهی با تشکیل گروه همکاری تشکیل می دهند به هم سود می رسانند ولی لزومًا خویشاوند نیستند. / 
ب( نادرست است. خفاشان خون آشام از پستانداران بزرگ مثل دام ها، خون می مکند. / ج( نادرست است. خفاشان خون آشام، مقدار کمی از خون خورده شده را در رفتار 
دگرخواهی برمی گردانند و به اش�تراک می گذارند. / د( درس�ت اس�ت. اگر خفاش�ی در این رابطۀ گروهی، خون دریافت کرده را در آینده جبران نکند، لذا اشتراک گذاشتن 

غذا کنار گذاشته می شود.
م�وارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. پرندگان یاریگر با کمک ب�ه والدین دیگر، از یک طرف آموزش های الزم ب�رای فرایندهای بقا و زادآوری را فرا  138  3

می گیرند و از طرفی در صورت مرگ صاحب خانه ها، به آسانی صاحب قلمرو و محل زندگی می شوند.
 الف( رفتار پرنده های یاریگر هم دگرخواهی دارد و هم منافع فردی دارد. / ب( رفتار یاریگرها نباید قطعًا در حفظ خویشاوندان باشد. / ج( پرندگان یاریگر، 

اغلب پرندگان جوان هستند نه جوجه ها!
زنبور کارگر عقیم است و به طور ژنتیکی قادر به انتقال مستقیم ژن های خود به نسل بعد نمی باشد. 139  4

 گزینۀ )1(: رفتار پرندگان یاریگر نوعی رفتار گروهی از نوع دگرخواهی بوده که به نفع فرد می باشد. / گزینۀ )2(: گروه همکاری می تواند بین افراد خویشاوند 
یا غیرخویشاوند مثل نمونه خفاش های خون آشام رخ دهد. / گزینۀ )3(: در رفتار گروهی که با تشکیل گروه همکاری همراه می باشد، رابطۀ سودرسانی دوطرفه می باشد.

زنبوره�ای کارگ�ر و دم عصایی های نگهبان ش�انس بقای خود را کاهش می دهند و خود زاده ای نخواهند داش�ت. آن ها به طور غیرمس�تقیم، ش�رایط را برای  140  4
گسترش ژن های خویشاوندان خود فراهم می کنند ولی پرندگان یاریگر، قدرت لقاح داشته و مستقیمًا بقای ژن های خود را تضمین می کنند.

 گزینۀ )1(: دم عصایی نگهبان در رفتار دگرخواهی خود، معمواًل زاده ای تولید نمی کند. / گزینۀ )2(: رفتار دگرخواهی با نفع فردی در مثال پرندگان یاریگر 
دیده می شود ولی در رفتار خفاشان خون آشام نیز در همۀ افراد گروه سود دوطرفه ایجاد می شود. / گزینۀ )3(: هر دو نوع جاندار در بقای بیشتر زاده های جمعیت مؤثرند.

هر نوع رفتار دگرخواهی، در نهایت سبب باال رفتن شانس بقا و زادآوری سایر افراد جمعیت می شود ولی این رفتار می تواند با کاهش شانس بقای برخی افراد رخ دهد )مثاًل 
در نگهبان ها( و یا سبب افزایش بقای همۀ افراد شود )مثاًل در خفاشان و پرندگان یاریگر(.

فقط مورد )الف( دربارۀ رفتار خفاشان خون آشام موردنظر سؤال صحیح می باشد. 141  2
 الف( درس�ت اس�ت. خفاشان با تشکیل گروه همکاری، شانس سیر ش�دن و بقای خود و افراد جمعیت را باال برده و همۀ آن ها شانس آمیزش و انتقال 
ژن های خود را حفظ می کنند. / ب( نادرس�ت اس�ت. رفتار خفاش�ان در گروه همکاری با منافع جمعی می باش�د نه منافع فردی! / ج( نادرس�ت است. خفاش پستانداری با 
قدرت پرواز می باش�د ولی برخالف پرندگان فاقد کیس�ه های هوادار در مجاور ش�ش های خود می باشد. / د( نادرست است. خفاش از پستانداران غیرتخم گذار می باشد و از 

ویژگی های پرندگان فقط پرواز کردن را دارد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. رفتار دگرخواهی همواره در بین جاندارانی رخ می دهد که زندگی گروهی دارند. 142  3

 الف( دگرخواهی یکی از موارد زندگی گروهی است که سبب حفظ بقا و تولیدمثل جانور دیگری همراه با کاستن احتمال بقا و تولیدمثل جانور رفتارکننده 
می باش�د )مثاًل رفتار گروهی در اجتماع مورچه های برگ بر از نوع دگرخواهی نمی باش�د(. / ج( رفتار دگرخواهی در برخی موارد مثل جامعۀ خفاش ها، گروه همکاری تش�کیل 
می دهد ولی در جامعۀ زنبورهای کارگر یا دم عصایی های نگهبان، گروه همکاری وجود ندارد. / د( افراد نگهبان در زندگی گروهی ش�انس بقا و زادآوری خود را کم می کنند 

ولی در برخی مواقع می توانند لقاح نیز انجام دهند.
رفتار دگرخواهی زنبور کارگر و دم عصایی های نگهبان، س�بب کاهش ش�انس بقای فرد ولی افزایش ش�انس بقا و زادآوری خویش��اوندان می ش�ود. این رفتار  143  2

نگهبان ها به تولید گروه همکاری نمی انجامد.
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موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت تکمیل می کنند. رفتارهای دگرخواهی که ش�رایط مناسبی برای خویشاوندان ایجاد می کنند را می توان هم در نگهبان های  144  3
گونه های زنبورها و دم عصایی ها مشاهده کرد و هم در خفاشان خون آشام که در همۀ آن ها جانور رفتار کننده به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بقای ژن های خود کمک کرده 

است ولی لزومًا در جهت منافع فردی نمی باشد.
 عبارات )الف( و )ب( در مورد رفتار خفاشان و عبارت )د( در مورد زنبورهای کارگر رد می شوند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. انتخاب طبیعی همواره سبب کاهش فراوانی نسبی الل های نامطلوب و افزایش فراوانی ژن های مطلوب می شود. 145  3
 الف( از فصل 4 به خاطر دارید که انتخاب طبیعی برخالف جهش، الل جدیدی ایجاد نمی کند. / ب( دم عصایی های نگهبان زاده ای نخواهند داشت 

و در خزانۀ بعدی سهم مستقیمی ندارند. / ج( دم عصایی ها رفتار دگرخواهی بدون تشکیل گروه همکاری دارند.
عبارات )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت تکمیل می کنند. رفتار قلمروخواهی پرهزینه اس�ت و می تواند با در معرض ش�کارچی قرار گرفتن، ش�انس بقای خود را  146  3

کاهش دهد )درستی د(.
 ال�ف( رفت�ار قلمروخواهی پرندگان به ص�ورت آواز خواندن یا حمله به پرندگان مزاحم عمل می کند. / عب�ارات )ب( و ج( رفتار قلمروخواهی یک رفتار 

غریزی است که تحت کنترل تجربه به صورت یادگیری و شکل کامل تری درمی آید. اصل غریزی بودن این رفتار می تواند به نسل بعد نیز منتقل شود.
صفات دگرخواهی اگر به صورت گروه همکاری صورت گیرد، باید به صورت اش�تراکی و دوطرفه باش�د. همان طور که در مثال خفاش�ان خون آش�ام مطالعه  147  2

کردید، اگر این رفتار دوطرفه نباشد پس از مدتی از گروه طرد می شوند.
 گزینۀ )1(: در رفتار پرندگان یاریگر، گروه همکاری ایجاد نمی شود. / گزینۀ )3(: رفتار زندگی گروهی در اجتماع مورچه های برگ بر از نوع دگرخواهی نمی باشد. / 

گزینۀ )4(: در جمعیت زنبورها، نوع کارگر به رفتار دگرخواهی می پردازد. )ملکه رفتار دگرخواهی ندارد.(
موارد )الف(، )ج( و )د(، هر سه جزء رفتارهای غریزی اند و تنها در )ب(، یادگیری )تغییر نسبتًا پایدار رفتار(، نقش تعیین کننده دارد.  148  1
انتقال کیسۀ لقاحی از جیرجیرک نر به ماده و زندگی اجتماعی مورچه ها، سبب افزایش شانس تولیدمثل جاندار می شود. 149  2

 گزینۀ )1(: زنبور کارگر نازاست و قدرت تولید زاده ندارد. / گزینه های )3( و )4(: دم عصایی نگهبان معمواًل زاده ای ندارد و از طرفی در معرض دید 
شکارچیان نیز قرار می گیرد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. زنبورهای کارگر و دم عصایی های نگهبان برخالف سایر رفتارهای دگرخواهی یا گروهی، به طور غیرمستقیم  150  3
فقط شانس بقای ژن های مشترک خود را زیاد می کنند.

رفتار دم عصایی نگهبان همانند پرندگان یاریگر از نوع دگرخواهی می باشد ولی رفتاری به نفع سایر افراد جامعه می باشد. 151  3
 گزینۀ )1(: زنبور کارگر و دم عصایی نگهبان، هر دو به طور غیرمستقیم به بقای ژن خود می پردازند. / گزینۀ )2(: گروه همکاری در دم عصایی ها تشکیل نمی شود. / 

گزینۀ )4(: زنبورهای کارگر و دم عصایی نگهبان شانسی برای شرکت در خزانۀ ژنی نسل بعد ندارند چون زاده ای ندارند.
همۀ موارد نادرست است. تنها زنبور ماده ملکه است که می تواند ژن های خود را مستقیمًا به نسل بعد منتقل کند )نادرستی الف(. بقیۀ زنبورهای ماده که  152  4

کارگ�ر هس�تند، تنها بق�ای ژن های خود را به طور غیرمس��تقیم تضمین می کنند. دقت کنید که زنب�ور ملکه انرژی خود را صرف تولیدمثل ک�رده ولی صرف تغذیۀ تخم ها 
نمی کند )زنبور ملکه رفتار دگرخواهی ندارد ولی نصف ژن های خود را از 100 درصد والد نر هاپلوئید خود گرفته است.( )نادرستی سایر عبارات(.

زنبورهای عس�ل ملکه و کارگر ماده های دیپلوئید می باش�ند. ملکه به طور مس�تقیم و با لقاح ژن های خود را به نس�ل بعد می دهد ولی کارگرها با محافظت از  153  4
اجتماع به طور غیرمستقیم سبب انتقال ژن های مشابه با خود توسط خویشاوندان می شود.

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. زنبورهای عسل مادۀ کارگر یا ملکه دیپلوئید هستند که حاصل لقاح اسپرم و تخمک والدین خود می باشند ولی زنبورهای 
نر، هاپلوئیدند و از بکرزایی ملکه ایجاد ش�ده اند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. زنبور کارگر ماده عقیم می باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. زنبور کارگر قدرت تولیدمثل 

ندارد و عقیم می باشد. 
فقط مورد )د( صحیح است. 154  1

 الف( نادرست است. یادگیری حل مسئله در برخی جانوران رخ می دهد که قدرت استدالل آگاهانه برای حل مشکل جدید دارند. / ب( نادرست است. 
این رفتار غریزی در جوجۀ برخی پرندگان مثل غازها رخ می دهد تا نقش پذیری کنند. / ج( نادرس�ت اس�ت. برخی گونه های جیرجیرک با تولید صدا توس�ط جنس نر به 

جفت یابی می پردازند. / د( درست است. به دلیل ویژگی تغذیۀ جنین و نگهداری از زاده ها، معمواًل ماده ها جفت خود را انتخاب می کنند.
گربه، پستانداری است که توسط فرومون به تعیین قلمرو می پردازد ولی جزء دام ها یا پستانداران بزرگ نمی باشد به همین دلیل معمواًل منبعی برای غذای  155  4

خفاشان نمی باشد.
 گزینۀ )1(: هدف نهایی رفتارهای تولیدمثلی داش�تن موفقیت تولیدمثلی یعنی داش�تن بیش�ترین تعداد زادۀ س�الم می باش�د. / گزینۀ )2(: رفتارهای 
جانوری در جهت کاهش هزینه و افزایش س�ود خالص هس�تند. / گزینۀ )3(: طاووس ماده، دم طاووس نر را بررس�ی می کند و نری با دم درخش�ان تر و پرهای دارای لکۀ 

چشمی بیشتر را انتخاب می کند.
وقتی رفتار جانداری سبب برقراری شانس بقا و زادآروی برای سایر افراد جامعه می شود، از آن به عنوان یک رفتار دگرخواهی و گروهی یاد می شود. 156  4

 گزین�ۀ )1(: در رفتاره�ای مختلفی مثل قلمرویابی نیز مش�اهده می ش�ود که جانور ب�ا رفتارهای مختلفی به دنبال آن م�ی رود. / گزینۀ )2(: مثاًل رفتار 
تخم گذاری الک پش�تان برای قلمروخواهی رخ نداده اس�ت بلکه برای تولیدمثل و ایجاد نس�ل بعد رخ می دهد./ گزینۀ )3(: رفتار قلمروخواهی س�بب انتخاب بخش�ی از 

محدودۀ جغرافیایی جانور می شود ولی این رفتار جزء رفتارهای گروهی طبقه بندی نمی شود.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. 157  2

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. بارها در کت�اب دوازدهم جل�د )1( و )2( ذکر کرده ایم که انتخ�اب طبیعی یک عام�ل برگزیننده یا انتخاب گر می باش�د ولی 
 تولیدکننده نیس�ت. / ب( درس�ت اس�ت. انتخاب طبیعی رفتارهایی برای حفظ بقا و تولیدمثل را انتخاب می کند. / ج( درس�ت اس�ت. در رفتار غذایابی، انتخاب طبیعی 
در پی انتخاب غذایی است که بیشترین انرژی خالص همراه با کمترین هزینۀ غذایابی را ایجاد کند. / د( نادرست است. در رفتار زنبور کارگر یا دم عصایی نگهبان، انتخاب 

طبیعی در جهت حفظ منافع و بقای جامعه حرکت می کند نه فرد!
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289 فقط مورد )الف( صحیح می باشد. 158  1
 الف( درس�ت اس�ت. انتخاب طبیعی همواره در جهت کاهش هزینۀ رفتارها و افزایش س�ود خالص یا انرژی کارآمد می باش�د. / ب( نادرس�ت است. 
صفات ثانویۀ جنسی در هر جنسیت سبب ایجاد رقابت بین افراد همان جنس در جهت انتخاب سریع خود برای تولیدمثل می شوند. / ج( نادرست است. در رفتار خفاشان 

خون آشام، نگهبانی وجود ندارد. / د( نادرست است. رفتار پرندگان یاریگر نوعی دگرخواهی در جهت منافع فردی می باشد.
همۀ موارد نادرست می باشند. 159  1

 الف( در رفتار زنبورهای کارگر و دم عصایی نگهبان، انتخاب طبیعی س�بب گزینش صفتی ش�ده اس�ت که بقای فرد کاهش می یابد ولی بقای جمعیت 
را زیاد می کند. / ب( بروز رفتارهای س�ازگار برای اینکه ش�انس بقا و زادآوری را زیاد کنند، رفتارهای پرهزینه ای هس�تند که انتخاب می ش�وند. / ج( رفتار خفاشان در گروه 

همکاری سبب افزایش شانس بقای جمعیت شده است.

هر رفتاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بقای ژن های فرد را افزایش می دهد.

موارد )ج(، )د( و )ه ( صحیح هستند. 160  3
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. پرندگان یاریگر، اغلب جوان هس�تند. / ب( نادرس�ت اس�ت. پرندگان یاریگر از تجرب�ه خود برای پ�رورش زاده های خود و یا 
قلمرویابی استفاده می کنند. / ج( درست است. این رفتار برخالف نگهبان ها به نفع فرد می باشد. / د( درست است. رفتار پرندگان یاریگر، هم سبب افزایش بقای زاده های 

پرندگان دیگر می شود و هم در آینده در پرورش زاده های خود تجربه می گیرند. / ه ( درست است. این عبارت به طور کلی دربارۀ زندگی گروهی صحیح است.
رفتار دگرخواهی خفاش�ان خون آش�ام که با تشکیل گروه همکاری می باشد، با هدف افزایش شانس بقا و تولیدمثل همۀ افراد جامعه انجام می شود )برخالف  161  1

رفتار زنبورهای کارگر و دم عصایی های نگهبان که هدف آن ها فقط بقای سایر افراد خویشاوند خود می باشد(.
 گزینۀ )2(: مورچه های کارگر دفاعی، انواع کوچکی هس�تند که وظیفۀ برش و حمل برگ ندارند. / گزینۀ )3(: لقاح الک پش�ت در ساحل رخ نمی دهد 

بلکه تخم گذاری را در آنجا انجام می دهد. / گزینۀ )4(: جانور در خواب زمستانی و رکود تابستانی دچار کاهش سوخت وساز می شود نه قبل از آن!

پاسخ آزمون جمع بندی

موارد )الف( و )د( صحیح و موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 1  1
 الف( درست است. در اثر فعال شدن ژن B در مغز موش ماده، پروتئین محصول آن ژن، سبب فعال شدن ژن های دیگر و برخی آنزیم ها )کاتالیزگر زیستی( 
می شود. / ب( نادرست است. فرایندهای پیچیدۀ مغزی برای شروع این رفتار غریزی پس از اثر پروتئیِن محصوِل ژن B بر روی آنزیم ها و ژن های دیگر مغزی رخ می دهند. /

ج( نادرس�ت اس�ت. با غیرفعال کردن ژن B ، اصاًل mRNA و پروتئین محصول آن تولید نمی ش�ود. / د( درس�ت اس�ت. در زیس�ت یازدهم آموختید که در مهره داران  
بخش جلویی طناب عصبی پش�تی آن ها برجس�ته تر بوده و مغز را تش�کیل می دهد که برخی یاخته های آن با بیان ژن B در موش ماده س�بب آغاز رفتار غریزی مراقبت از 

نوزادان می شود.
اگر رفتار جانوری به یک محرک دائمی به صورت عدم اپس��خ دادن به محرک جلوه کند، این رفتار از نوع عادی ش�دن یا خوگیری بوده اس�ت که یک رفتار  2  2

غیرشرطی می باشد.
 گزینۀ )1(: تغییر رفتار به محرک بی اثر می تواند در عادی ش�دن و رفتارهای ش�رطی رخ دهد. / گزینۀ )3(: ش�رطی ش�دن کالسیک برخالف شرطی 

شدن فعال دارای محرک شرطی می باشد. / گزینۀ )4(: حل مسئله با استفاده از تجارب گذشته و به صورت برنامه ریزی آگاهانه رخ می دهد.
سگ پاولوف نشانه ای از رفتار شرطی شدن کالسیک بوده ولی رفتار موش ها در جعبه اسکینر از نوع شرطی شدن فعال می باشد. 3  4

در شرطی شدن کالسیک، جانور بین محرک بی اثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار می کند تا سبب ایجاد محرک شرطی شود ولی در شرطی شدن فعال )آزمون و خطا(، جانور 
بین عمل تصادفی محرک بی اثر اولیه و نتیجۀ آن )مثل فشار اهرم و پاداش آن( رابطه برقرار می کند و سپس یک رفتار عمدی را انجام می دهد.

 محرک طبیعی در ش�رطی ش�دن کالس�یک وجود دارد ولی انجام فرایند تصادفی روی محرک محیطی در ش�رطی ش�دن فعال مثاًل در برخورد تصادفی به اهرم در جعبۀ 
اسکینر رخ می دهد )نادرستی گزینه های )1( و )2((.

استفاده از تجربیات گذشته و برنامه ریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید در یادگیری حل مسئله رخ می دهد که نوعی رفتار غیرشرطی می باشد. 4  1
 گزین�ۀ )2(: پاس�خ ارادی ب�ه ی�ک محرک�ی ک�ه قباًل باع�ث پاداش یا تنبیه ش�ده اس�ت نمونه ای از آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال می باش�د. / 
گزینۀ )3(: در خوگیری، جانور س�عی می کند تغییر رفتار را به صورت عدم پاس�خ به محرک دائمی بی خطر، ارائه دهد. / گزینۀ )4(: در برخی یادگیری ها مثل عمل جوجه 
کاکایی در نوک زدن با دقت به منقار والد س�بب پاس�خ س�ریع تر والد می شود. این یادگیری در اثر تغییر رفتار غریزی در اثر پاداش یا آزمون و خطا رخ می دهد. در حقیقت 
جوجه کاکایی دو روزه بین عمل تصادفی خود و پاس�خ غذاگیری آن ارتباط برقرار کرده اس�ت و س�پس به طور عمدی به مناطق خاص از منقار مادر نوک می زند که دلیلی 

بر شرطی شدن فعال می باشد.
ح��ل مس��ئله ای از ن�وع غذاگی�ری از گوش�ت متصل به ن�خ آویزان از ش�اخۀ درخت مخصوص پرن��دگاین مثل کالغ ها هس�تند که در اغلب آن ها سیس�تم  5  4

تک همسری مشاهده می شود. در این جانداران، هزینۀ مصرفی برای رشد جوجه ها را هر دو والد نر و ماده و به طور اشتراکی انجام می دهند.
 گزینۀ )1(: در مورد رفتار شامپانزه ها در گرفتن غذا از موریانه ها و موز با یادگیری حل مسئله رد می شود. / گزینۀ )2(: موش ها که دارای ژن B برای 
نگهداری از نوزادان می باشند در جعبه اسکینر به آزمون و خطا می پردازند. / گزینۀ )3(: پرنده هایی که از خوردن پروانۀ سمی صرف نظر می کنند، در گونۀ کاکایی می تواند 

رفتار غریزی غذادهی به جوجه را پس از یادگیری به صورت سریع تر انجام دهد.
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صفات اثنویۂ جنیس، صفاتی هس�تند که در زمان تولیدمثل برای انتخاب ش�دن سریع در تولیدمثل به چشم می آیند که همان صفات سازگار جنسی هستند.  6  4
این صفات برحس�ب نوع گونه در طاووس نر، جیرجیرک ماده، اغلب پس�تانداران نر و هر دو والد بیش�تر پرندگان بروز می یابد چون در اغلب پرندگان، هر دو والد س�هم 

برابری در انتخاب جفت دارند. دقت کنید که بروز این صفات به دلیل ژن هاست و انتخاب شدن، نتیجه این بروز است. 
 پرهای دمی گستردۀ درخشان طاووس ها، در جنس نر نمایان می شود )رد گزینۀ )1((.

 صفات سازگارتر ثانویۀ جنسی در جانوری دیده می شود که حق انتخاب ندارد و این صفت را برای انتخاب شدن بروز می دهد )رد گزینۀ )2((.
 مثاًل در طاووس ها، جنس پر، سبب سالمت جنس ماده و زاده ها می شود )رد گزینۀ )3((.

متن سؤال در مورد جیرجیرک هایی می باشد که کیسۀ حاوی غذا و اسپرم را به جفت ماده می رساند. در این گونه، رشد و نمو جنین در بدن والد ماده صورت  7  4
می گیرد ولی برخوردار بودن وزن قابل توجهی از بدن با کیسۀ لقاحی در والد نر دیده می شود.

 گزینۀ )1(: جیرجیرک نر غذای جنین را از راه کیسۀ لقاحی به بدن ماده می رساند و هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل می پردازد. / گزینۀ )2(: در حشرات 
دف�ع م�واد زائد نیتروژن دار اوریک اس�یدی از طریق لوله های مالپیگی به لولۀ گوارش و به خارج بدن رخ می دهد )زیس�ت دهم(. / گزین�ۀ )3(: در روی بند پاهای جلویی 

جیرجیرک ها، محفظۀ هوادار به همراه پردۀ صماخ برای اطالعات صوتی وجود دارد )زیست یازدهم(.
ن�وع نظ�ام جفت گی�ری یک رفتار تولیدمثلی غریزی اس�ت که ربطی به رفتار قلمروخواهی ن�دارد. ولی رفتار قلمروخواهی احتمال رس�یدن به غذا، جفت و  8  2

موفقیت تولیدمثلی را باالتر می برد.
همۀ موارد صحیح می باشند. 9  3

 ال�ف( رفت�ار مهاجرت�ی از نوع غریزی بوده ک�ه یادگیری نیز در کامل کردن آن نقش دارد. / ب( رفتار مهاجرتی با جابه جایی طوالنی در مس�یر رفت و 
برگش�تی رخ می دهد. / ج( هر رفتار جانوری با هدف افزایش ش�انس بقا و زادآوری انجام می ش�ود. / د( س�ارها با شروع فصل سرما به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند ولی 

هر پرنده ای که تجربۀ بیشتری در مهاجرت دارد، راحت تر مسیر خود را شناسایی می کند.
فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 10  2

منظور س�ؤال گیرندۀ مکانیکی صدا روی پاهای جلویی جیرجیرک ها )نوعی بندپای بی مهره( می باش�د که یک محفظۀ هوا داش�ته و 
پردۀ صماخ روی آن کش�یده ش�ده اس�ت. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی متصل به پردۀ صماخ را تحریک 

کرده و جانور، صدا را دریافت می کند.
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. ایمن�ی اختصاص�ی ویژۀ مهره داران می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. حش�راتی مثل 
جیرجیرک ها، تنفس نایدیس�ی دارند و تبادل گازهای تنفس�ی آن ها به طور مس�تقیم با محیط صورت می گیرد. / ج( درس�ت است. 
انتخاب جفت در نمونه دارای قدرت انتقال کیسۀ تولیدمثلی، با جانور نر می باشد که هزینۀ تولیدمثلی بیشتری مصرف می کند. / 
د( نادرست است. صفات سازگارکنندۀ تولیدمثلی را جانوری انجام می دهد که با ویژگی های متعددی که بروز می دهد سبب انتخاب 

شدن سریع آن ها می شود. در گونۀ خاصی از جیرجیرک ها، این جیرجیرک ماده تخمک ساز است که آن رفتار را انجام می دهد.
در زندگ�ی گروهی زنبورها، زنبورهای کارگر که همگی ماده های دیپلوئید نازا می باش�ند، اطالعاتی را توس�ط حرکات ب�دن و صدای وز وز متفاوت به یکدیگر  11  4

منتقل می کنند. این اطالعات سبب یافتن آسان تر منبع غذایی توسط سایر افراد جامعه می شود که غذایابی بهینه با دریافت انرژی کارآمد بیشتر را ایجاد می کند.
 گزین�ۀ )1(: غذاگی�ری توس�ط زنبوره�ای کارگر صورت می گی�رد که همگی نازا می باش�ند. / گزین�ۀ )2(: زنبورهای کارگر همگی دیپلوئید هس�تند. / 
گزینۀ )3(: زنبورهای کارگر با اطالعات کلی دریافتی از سایر زنبورها محل و جهت منبع جدید غذایی را به طور تقریبی حدس می زنند ولی به کمک اطالعاتی که از طریق 

بویایی، توسط خودشان دریافت می کنند به محل دقیق غذا پی می برند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 12  2

 الف( درس�ت اس�ت. در اجتماع مورچه های برگ ُبر، کارگرهایی با اندازه، ش�کل و کار متفاوت وجود دارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. مورچه های کارگر 
کوچک تر در زندگی گروهی نقش دفاعی را برای محافظت از برگ های بریده شده و در حال حمل ایفا می کنند. / ج( نادرست است. برش و حمل برگ ها را فقط مورچه های 
کارگر بزرگ تر انجام می دهند. / د( نادرست است. مورچه های کارگر در اجتماع گروهی، غذای مورد نیاز را از نوعی قارچ محیطی به دست می آورند. این مورچه ها از برگ ها 

برای ایجاد کود آیل در رشد قارچ ها استفاده می کنند.
زنبور کارگر برخالف مورچۀ کارگر، از نوع ماده عقیم می باشد و ژن های خود را به نسل بعد منتقل نمی کند. 13  2

 گزین�ۀ )1(: زنب�ور کارگر نق�ش لقاحی ندارد. / گزینۀ )3(: زنبورهای کارگر از جمعیت خود محافظت می کنن�د. / گزینۀ )4(: مورچۀ کارگر، مواد اولیۀ 
الزم برای قارچ ها را تأمین می کند.

فقط مورد )ب( در مورد ویژگی کود آیل صحیح می باشد. 14  2
دقت کنید، کودی که در اثر فعالیت مورچه های برگ بر ایجاد می شود، کود آیل بوده چون از تجزیۂ برگ ها یا موجودات زنده ایجاد شده است.

 الف( نادرس�ت اس�ت. چرخۀ کالوین در قارچ ها که منبع غذایی مورچه ها می باش�د، صورت نمی گیرد چون قارچ ها فاقد ویژگی تولیدکنندگی می باشند. / 
ب( درس�ت اس�ت. کودهای آلی، مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و از معایب آن ها احتمال آلوده ش�دن با عوامل بیماری زا می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. قارچ ها 
نی�از دارن�د ت�ا م�واد آلی را به طور آماده از برگ های در ح�ال تجزیه بگیرند. در حقیقت این کودهای آلی، مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و در اختیار گیاهان و س�ایر 

تولیدکنندگان قرار می دهد. / د( نادرست است. کودهای شیمیایی برخالف کودهای آلی می توانند به سرعت مواد مغذی خاک را فراهم کنند.
رفتار پرندگان یاریگر در کمک به پرورش زاده های س�ایر خانواده ها نوعی رفتار با نفع فردی اس�ت چون هم یادگیری مراحل زندگی و هم ش�انس آش�یانه دار  15  2

ش�دن را برای آن ها افزایش می دهد ولی در گروه همکاری خفاش�ان، اگر خفاش�ی که خون گرفته اس�ت، این عمل را جبران نکند، در حقیقت س�بب کاهش زندگی گروهی و 
بقای افراد شده است.

 گزین�ۀ )1(: خفاش�ان رفت�ار گروهی دارند و منافع فردی را فقط در نظر ندارند. / گزین�ۀ )3(: در مثال زنبورهای کارگر یا دم عصایی های نگهبان، بدون 
تشکیل گروه همکاری، بقای ژن های خویشاوندان تضمین می شود. / گزینۀ )4(: رفتار خفاشان در مورد افراد خویشاوند و غیرخویشاوند ولی رفتار دم عصایی ها و زنبورهای 

کارگر در جهت حفظ منافع خویشاوندان می باشد.
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291 جیرجی�رک نر با تولید صدا، اطالعاتی در مورد گونه و جنس�یت خود  16  2
به جیرجیرک ماده می دهد تا رفتار انتخاب جفت و تولید زادۀ آن ها تسهیل شود.

 گزین�ۀ )1(: ب�ا توجه به ش�کل نم�ودار روبه رو ب�ه راحتی قابل 
تفهیم است که هرچه تعداد کبوتران بیشتر می شود، درصد حملۀ شکارچیان به آن ها 
کاهش می یابد. / گزینۀ )3(: در کنار عکس دم عصایی نگهبان می توانید بیاموزید که 
جانور با تولید صدا، دیگران را از وجود شکارچی باخبر می کند که نوعی قلمروخواهی 
است و رفتار دگرخواهی می باشد. / گزینۀ )4(: زنبورهای کارگر با تولید وز وز متفاوت 
در مطلع کردن س�ایر کارگرها از محل منبع غذایی استفاده می کنند ولی دم عصایی ها 

نیز از تولید صدا برای خبر دادن از حضور شکارچی استفاده می کنند.

در رفتار گروه همکاری در خفاشان دگرخواه، اگر خفاشی خون گرفته شده را در آینده به اشتراک نگذارد، این خفاش از زندگی گروهی کنار گذاشته می شود. 17  4
 گزینۀ )1(: این خفاش طرد ش�ده باید خودش به س�مت غذایابی برود تا نمیرد )دیگه کس�ی بهش خون نمی ده!(. / گزینۀ )2(: در گروه همکاری بین 

خفاش ها، مقدار کمی خون منتقل می شود. / گزینۀ )3(: خفاش طرد شده، خونی به سایر افراد هم گروه نمی دهد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 18  1

منظور این س�ؤال ش��امپانزه هایی می باش�ند که با حل مس�ئله به مش�کل غذایابی خود فائق می آیند.
 الف( نادرست است. حل این مشکل شامپانزه ها با روش حل مسئله رخ داده است نه آزمون و خطا! / ب( نادرست است. یادگیری به تجربه جانور ارتباط دارد. /
ج( درست است. در بیشتر پستانداران، نرها سیستم جفت گیری چندهمسری دارند. / د( نادرست است. شامپانزۀ ماده بچه زا می باشد و جفت دارد ولی تخم گذاری نمی کند.

فقط عبارت )ج( مدنظر است. پرنده های یاریگر، عالوه بر کمک به سایر پرندگان، امکان غذایابی و النه یابی را برای خود آسان می کنند.  19  1
 رفتارهای س�ازگار جنس�ی )صفات ثانویۀ جنس�ی( در طاووس نر یا جیرجیرک ماده همانند عدم جبران خون گرفته ش�ده توسط خفاش ها سبب کاهش شانس بقای آن ها 

می شود، چون بیشتر در معرض شکارچی ها قرار می گیرند یا به غذایابی می رسند.
رفتار گروهی گرگ ها نوعی رفتار غریزی می باش�د و آزمون و خطا در بروز آن بی تأثیر اس�ت. در مورد رد گزینه های )3( و )4( که بارها نقش تجربه در انواع  20  2

مختلف یادگیری مثل حل مسئله یا آزمون و خطا را بررسی کرده ایم. در مورد رد گزینۀ )1( نیز کافی است بدانیم که هر رفتاری یک زمینۀ ژنی نیز دارد.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

)در این تس�ت فقط باید گزینه ها را با دقت بخوانید( پرهای زینتی دم طاووس نر )نه طاووس ماده( از صفات ثانویۀ جنس�ی اس�ت که هنگام جفت یابی و  1  4
رقابت با نرهای دیگر به کار می رود.

رفتار دگرخواهی می تواند بین خویشاوندان )زنبورها( و یا غیرخویشاوندان )خفاش های خون خوار( مشاهده گردد. این رفتار هم در مهره داران )خفاش های خون خوار(  2  3
و هم بی مهرگان )مورچه ها و زنبور عسل( مشاهده می گردد اما در هر صورت توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است. گاهی دگرخواهی رفتاری به نفع خود فرد می باشد )پرندگان(.

رفتار دگرخواهی با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد همراه است اما در مورد رفتار پرندگان یاریگر به نفع آن هاست. یاریگرها اغلب  3  1
پرندگان جوانی هس�تند که با کمک به والدین صاحب النه تجربه کس�ب می کنند و هنگام زادآوری یم توانند از این تجربه ها برای پرورش زاده های خود اس�تفاده کنند یا با 

مرگ احمتایل جفت های زادآور، قلمرو آن ها را تصاحب و خود زادآوری کنند.
رفتارهای سازگارکننده با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده می شوند )این رفتارها می توانند با جهش ایجاد شوند(. سایر موارد صحیح هستند. 4  2
ط�اووس ن�ر در فص�ل زادآوری )نه همواره(، پرهای پرنقش و نگاری پیدا می کند. این پرها بر روی انحیۂ دیم )نه ابل( قرار گرفته اند. در قمری خانگی هر دو  5  2

جنس در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.
منظور س�ؤال زنبور اس�ت که به منظور هش�دار به دیگران نس�بت به حضور ش�کارچی، فرومون ترش�ح می کند. زنبورهای کارگر یابندۀ منبع غذایی، پس از  6  4

بازگشت، اطالعات خود دربارۀ منبع غذایی را با انجام حرکات ویژه ای به زنبورهای دیگر نشان می دهند.
 گزینۀ )1(: حشرات اسکلت خارجی از جنس کیتین دارند. / گزینۀ )2(: در هر واحد مستقل بینایی )نه درون هر چشم( حشرات، یک قرنیه، عدسی 

و تعدادی گیرندۀ نوری وجود دارد. / گزینۀ  )3(: حشرات جزء بی مهرگان هستند. بی مهرگان دفاع اختصاصی ندارند، در نتیجه در بدن آن ها پادتن یافت نمی شود.
همۀ موارد نادرست هستند. 7  4

 الف( نادرست است. دقت کنید در رفتار حل مسئله، موقعیت جدید است و تکراری نیست. / ب( نادرست است. رفتار شرطی شدن فعال به همراه آزمون و 
خطا می باشد. / ج( نادرست است. دقت کنید همۀ رفتارها دارای محرک یا محرک هایی هستند. / د( نادرست است. رفتارهای غریزی نیز می توانند تحت تأثیر محیط بروز کنند.

در نوع�ی جیرجی�رک، جنس نر کیس�ه ای حاوی زامه های نر و مق�داری مواد مغذی را هنگام جفت گیری به بدن جیرجیرک م�اده منتقل می کند، اما لقاح و  8  1
تشکیل تخم در بدن جیرجیرک ماده اتفاق می افتد.

الف( برخی رفتارها مانند بیرون انداختن پوست تخم جوجۀ کاکایی هم در دورۀ مشخصی رخ می دهد، اما نقش پذیری نیست و یا مثاًل رفتار رکود تابستانی  9  1
یا خواب زمس�تانی نیز نقش پذیری نیس�ت )نادرس�ت(. / ب( الزامًا هر رفتاری با افزایش بقای جانور همراه نیست، مثل رفتار دگرخواهی )نادرست(. / ج( در رفتارشناسی با 
دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به آن ها پژوهش می کنند. آن ها نقش سازگارکنندگی رفتارهای 
گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیش�تر جانوران بررس�ی می کنند )درس�ت(. / د( گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوای انرژی چندانی 

ندارد اما مواد مورد نیاز آن ها را تأمین می کند )نادرست(.
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پرندۀ یاریگر اغلب پرندۀ جوانی است که با کمک والدین صاحب النه، تجربه کسب کرده و هنگام زادآوری خود می تواند از این تجربه ها استفاده کند. 10  4
 زنبورهای عسل کارگر، ماده های نازایی هستند که خودشان امکان تولیدمثل نداشته و نگهداری و پرورش زاده های ملکه را بر عهده دارند )نادرستی گزینۀ )1((. 
خفاش های خون آش�ام الزامًا رفتار دگرخواهی را در قبال خویش�اوندان انجام نمی دهند )نادرس�تی گزینۀ )2((. در میان مورچه های برگ بر، مورچۀ بزرگ تر کارگری است که 

برگ ها را برش داده و به النه حمل می کند و کارگرهای کوچک تر، روی برگ قرار گرفته و از آن محافظت می کنند )نادرستی گزینۀ )3((.
یادگیری با آزمون و خطا، نام دیگر شرطی شدن فعال است. گزینۀ )2( مثالی از رفتار حل مسئله در کالغ است. 11  2
عبارت ه�ای )ال�ف( و )د( درس�ت هس�تند. در ب�روز همۀ رفتارهای جانور )غری�زی و یادگیری( ژن ها نقش دارند که در بس�یاری از آن ه�ا بین ژن و محیط  12  2

برهم کنش وجود دارد. 
 الف( درس�ت اس�ت. فرومون ها و نیز برخی از هورمون ها می توانند در بروز رفتار نقش داش�ته باش�ند. / ب( نادرست اس�ت. رفتارهایی که با یادگیری 
تصحیح می ش�وند و بروز می یابند نیز تحت تأثیر ژن ها هس�تند. / ج( نادرس�ت اس�ت. این مورد فقط برای رفتارهای غریزی صادق اس�ت. / د( درس�ت اس�ت. طبق متن 
کتاب، رفتار، واکنش یا مجموعۀ واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد. پس در همۀ آن ها محرک)های( داخلی و یا خارجی وجود دارد.

در رفتار شرطی شدن کالسیک، محرک بی اثر در صورت استفادۀ هم زمان با محرک طبیعی، رفته رفته از طرف جانور شناخته شده و تبدیل به محرک شرطی  13  1
می ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )3((. در رفتار ش�رطی ش�دن فعال، جانور بین رفتار خود و عواقب آن )پاداش / تنبیه( ارتباط برقرار می کند و رفتاری را که با تشویق همراه باشد، 

بیشتر تکرار می کند )نادرستی گزینه های )2( و )4((.
مادر، ابتدا نوزادان خود را وارسی کرده که این کار را از طریق اطالعات دریافت شده از طریق دستگاه عصبی محیطی حسی به مغز انجام می دهد. پس در  14  3

مغز ابتدا ژن B و سپس ژن های دیگری فعال می شوند تا نهایتًا با به راه افتادن فرایندهای پیچیده ای در مغز، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد.
زنبوره�ای کارگ�ر )م�اده و نازا( و زنبورهای نر هر دو توانایی بکرزایی را ندارند. هر دوی این جانداران توانایی انجام تقس�یم میوز را ندارند، در نتیجه س�اختارهای چهار  15  4

کروماتیدی ایجاد نمی کنند. سایر گزینه ها فقط برای زنبورهای کارگر صادق است. دقت کنید زنبور نر )برخالف زنبور کارگر( به طور مستقیم ژن های خود را به نسل بعد منتقل می کند.
دقت کنیم رفتار دنبال کردن جس�م متحرک برای نخس�تین بار توس�ط جوجۀ پرندگان غریزی است اما شناختن جسم متحرک و دنبال کردن آن در دفعات  16  3

بعد به صورت یادگیری می باشد. النه سازی پرندگان هم طبق متن کتاب جزء رفتارهای غریزی می باشد. 

رفتار مکیدن شیر در پستانداران و النه سازی در پرندگان غریزی هستند. پس دارای اساس مشترک و یکسان در همۀ افراد گونه می باشند.

 گزینۀ )1(: خارج کردن پوسته های تخم برای افزایش بقای زاده ها در مقابل خورده شدن توسط کالغ ها صورت می گیرد ولی انتخاب جیرجیرك مادۀ 
بزرگ تر برای تولید بیشترین تعداد زاده ها نیز مي باشد. / گزینۀ )2(: ارتباط میان تجربه های گذشته و موقعیت جدید جانور ویژۀ رفتار حل مسئله است. در جعبۀ اسکینر، 

رفتار شرطی شدن فعال صورت مي پذیرد. / گزینۀ )4(: دقت کنید رفتار حل مسئله با برنامه ریزی آگاهانه صورت مي گیرد نه رفتارهای دیگر!
رفتار رقص عروسی در ماهی ها نوعی رفتار زادآوری است زیرا در آزاد شدن هم زمان گامت ها و تشکیل بیشترین یاخته های تخم نقش دارد. این رفتار می تواند  17  4

تحت تأثیر انتخاب طبیعی که از عوامل به هم زنندۀ تعادل در جمعیت است، قرار بگیرد. همچنین پژوهشگران در بررسی رفتارها به دو سؤال پاسخ می دهند که سؤال اول 
در رابطه با چگونگی بروز یک رفتار است.

در رفتار خوگیری، پاس�خ به محرک تکراری که س�ود و زیانی برای فرد ندارد، کاهش پیدا می کند و یا پاس�خی بروز نمی کند. از طرفی دقت کنید در یادگیری  18  2
شرطی شدن فعال نیز در پی تنبیه میزان بروز یک رفتار کاهش پیدا می کند.

 الف( نادرست است. در شرطی شدن فعال برای جاندار زیان دارد. / ب( درست است. یادگیری ها همگی برای بقا الزم هستند و باعث سازگاری جانور با 
تغییرات محیط می شوند. از طرفی در زیست شناسی دهم نیز خوانده ایم که سازگاری با محیط یکی از ویژگی های حیات است. / ج( درست است. چون رفتارهای صورت سؤال 
از نوع یادگیری هستند و از طرفی در همۀ انواع یادگیری کسب تجربه الزم است، در نتیجه برهم کنش بین محیط و ژن های جاندار را مشاهده می کنیم. / د( نادرست است. 

در شرطی شدن فعال، محرک بی اهمیت نیست، بلکه تنبیه است. تنها در خوگیری چشم پوشی از محرک های بی اهمیت دیده می شود.
جانوران ماده معمواًل زمان و انرژی بیش�تری صرف زادآوری و پرورش زاده ها می کنند. )کاًل وقتی در این عبارات »همواره« یا »فقط« می بینید به دید منفی  19  4

به آن ها نگاه کنید!(
در ش�رطی ش�دن کالس��یک برقراری ارتباط میان محرک های مختلف و تبدیل ش�دن محرک بی اثر به محرک شرطی را می توان مشاهده کرد، محرک طبیعی  20  2

همان محرک غیرشرطی است.
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. رفتار حل مس�ئله در پرندگان مانند کالغ نیز دیده می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. رفتار خوگیری یا عادی شدن 
 باع�ث حف�ظ ان�رژی بدن برای فعالیت های حیاتی می ش�ود و پاس�خ به محرک ه�ای تکراری که س�ود و زیانی ب�رای آن ندارد، کاه��ش پیدا می کند )یا متوقف می ش�ود(. 
/ گزینۀ )4(: نادرست است. از نقش پذیری برای حفظ گونه های در خطر انقراض استفاده می شود که همراه با یادگیری رفتارهای اساسی همانند جستجوی غذا می باشد.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری

رفتار ش�قایق دریایی در مقابل حرکات مداوم آب، )یعنی عدم انقباض بازوهای حس�ی خود( نوعی یادگیری )عادی شدن( است اما در سایر گزینه ها ژنتیک  1  3
و زمینه های ارثی نقش دارند و زمانی برای یادگیری وجود نداشته است.

شرطی شدن کالسیک، رفتاری است که طی آن همۀ جانوران یاد می گیرند به یک محرک بی اثر که مدتی با یک محرک غیرشرطی همراه شده و از این پس،  2  4
آن محرک بی اثر به صورت شرطی درآمده است، یک پاسخ طبیعی بدهند.

نقش پذیری مربوط به رفتاری است که در اثر یادگیری در دورۀ حساس از زندگی ایجاد می شود که می تواند سبب بقای جانور شود. 3  2
در رفتار حل مسئله جانور می کوشد تا مشکل جدید خود را که برای اولین بار است با آن روبه رو می شود، حل کند. 4  3
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293 در بروز یک رفتار، در اغلب موارد، وراثت و محیط با هم نقش دارند. دقت شود که در یک رفتار غریزی، آموزش و تجربه نقشی ندارد ولی در یادگیری هم  5  3
ژن و هم محیط در آن تأثیر دارد.

در رفتارهای غریزی مثل عمل جوجه کاکایی تازه به دنیا آمده، تجربه و آموزش نقش�ی نداش�ته اس�ت ولی در س�ایر گزینه ها غریزه، محرک بی اثر و وراثت  6  2
نقش دارند چون از نوع یادگیری می باشد.

رفتار آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال برخالف حل مسئله به آزمون و خطا نیاز دارد ولی هر دو رفتار نوعی یادگیری بوده و زمینۀ ژنی و محیطی و تجربۀ  7  3
گذشته در آن مؤثر است.

8  4

هر رفتار غریزی با دس�تورالعمل های وراثتی خاصی صورت می گیرد و در افراد یک گونه به یک ش�کل انجام می ش�ود که محرک آن می تواند درونی یا بیرونی باش�د. بیش�تر 
این رفتارها در اثر تجربه، شکل متفاوتی پیدا می کنند.

دقت کنید که در شرطی شدن کالسیک )آزمایش پاولوف( محرک غیرشرطی مثل بوی گوشت، همواره به تنهایی پاسخ مناسب طبیعی را ایجاد می کند ولی  9  3
جانور در برابر محرک یب اثر، پاسخی ایجاد نمی کند تا وقتی که شرطی شود و همان پاسخ غیرشرطی طبیعی را به آن بروز دهد.

همۀ موارد درست می باشند. 10  4
صفات غریزی، فقط متأثر از ژن ها هس�تند. در اثر عمل هورمون ها، انعکاس ها با محرک های مختلف ایجاد ش�وند. این رفتارها در پاس�خ به محرک های خاص و از هر نوعی 

می توانند آغاز شوند و در افراد یک گونه به یک شکل دیده شوند.
در شرطی شدن کالسیک، محرک شرطی باعث پاسخ در جانور می شود.  11  2

گزینۀ )1( در مورد عادی شدن در شقایق دریایی، گزینۀ )3( در مورد انعکاس های نخاعی مهره داران که بدون تأثیر مغز رخ می دهد و گزینۀ )4( در مورد رفتار حل مسئله 
که بدون آزمون و خطا است رد می شوند.

همۀ رفتارهای جانوری با اینکه شکل های مختلفی دارند ولی همگی در جهت کاهش هزینه مصرفی و افزایش سود خالص می باشند و هدف نهایی آن ها حفظ  12  3
بقای تولیدمثل می باشد. )گزینۀ )1( در مورد رفتار دگرخواهی زنبور کارگر، گزینه های )2( و )4( در مورد عادی شدن یا خوگیری رد می شوند.(

نقش پذیری تنها نوعی از یادگیری است که به دورۀ حساس و مشخصی برای آموزش نیاز دارد. 13  3
 گزین�ۀ )1(: رفت�ار غری�زی در بروز اولیۀ رفتاری که می خواهد به نقش پذی�ری بیانجامد، کاربرد دارد )مثل دنبال کردن هر جس�م متحرک در جوجه 

غازهای تازه متولد شده(. / گزینۀ )2(: در شرطی شدن فعال آزمون و خطا وجود دارد. / گزینۀ )4(: هر یادگیری مسئول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری می باشد.
شرطی شدن فعال تنها نوع یادگیری است که در آن آزمون و خطا رخ می دهد. 14  1

 گزینۀ )2(: نقش پذیری در دورۀ مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد. / گزینۀ )3(: در خوگیری، پاداش و تنبیه وجود ندارد. / گزینۀ )4(: رفتارهای 
غریزی در اثر یک محرک تا انتها و بدون تغییر ادامه می یابند.

بررس�ی اینکه در یک رفتار س�هم بخش ژنی بیش�تر اس�ت یا یادگیری، بسیار مش�کل می باش�د ولی می دانیم که در یادگیری هم ژن تأثیر دارد و هم عوامل  15  2
محیطی مؤثرند.

 گزینۀ )1(: رفتارشناسان از آزمایشات علمی استفاده می کنند. / گزینۀ )3(: انتخاب طبیعی در تکامل رفتار و پاسخ به پرسش های چرایی فعال است. 
/ گزینۀ )4(: هدف رفتارهای مختلف جانوری، موفقیت در بقا و تولیدمثل می باشد.

انتخاب طبیعی در حفظ و بروز هر رفتار جانوری نقش دارد. 16  2
 گزینۀ )1(: در انتخاب جفت، جانوران اغلب به رخ نمود جنس�یت مخالف توجه می کنند که البته هر رخ نمودی در اثر وجود یک ژن نمود حاصل می ش�ود. / 
گزین�ۀ )3(: در مث�ال جیرجیرک های دارای کیس�ۀ لقاحی، ماده ه�ا صفات ثانویه اندازه بزرگ تر بدن دارن�د. / گزینۀ )4(: انتخاب طبیعی در برخ�ی موارد به انتخاب فرد 

می پردازد و ممکن است این انتخاب سبب کاهش شانس بقای گونه شود!!
جانور موردنظر سؤال، حشره ای به نام شته است که همولنف آن در هنگام استراحت قلب از منافذ دریچه دار باز، به قلب برمی گردد. 17  2

 گزینۀ )1(: مغز حشرات چند گره به هم جوش خورده دارد. )برخالف طناب عصبی که گره های مجزا دارد.( / گزینۀ )3(: حشرات نفریدی ندارند. / 
گزینۀ )4(: حشرات تنفس نایدیسی با لوله های منشعب دارند.

برخی رفتارهای دگرخواهی مثل نگهبان ها، فقط در ظاهر به نفع سایر افراد است و برخی مثل پرندگان یاریگر به نفع خود فرد نیز می باشد. 18  1
 گزینۀ )2(: در مورد زنبور کارگر صحیح اس�ت. / گزینۀ )3(: در مورد زنبورهای کارگر صحیح اس�ت. / گزینۀ )4(: رفتار دگرخواهی بر اس�اس انتخاب 

طبیعی انتخاب شده است.
هر رفتاری بر اساس انتخاب طبیعی در طبیعت انتخاب می شود. 19  3

 گزینۀ )1(: در مورد پرنده های یاریگر نادرست است. / گزینۀ )2(: در مورد خفاش ها نادرست است. / گزینۀ )4(: در مورد خفاش ها و گروه همکاری 
یا پرندگان یاریگر نادرست است.

منظور سؤال نقش پذیری می باشد. 20  2
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�ؤال در مورد نقش پذیری اس�ت، پس برخالف نقش پذیری، عبارت نادرس�تی اس�ت. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. 
نقش پذیری در دوره حساسی از زندگی رخ می دهد. / گزینۀ )3(: نادرست است. موقعیت جدید و برنامه ریزی آگاهانه، ویژه حل مسئله است. / گزینۀ )4(: نادرست است. 

در شرطی شدن کالسیک به محرک شرطی شده نیز پاسخ داده می شود.
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