
نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی فصل 8زیست

آموزشگاه پرسا

در رفتار دگرخواهی خفاش هاي خون آشام، چه زمانی یک خفاش از اشتراك غذا کنار گذاشته می شود؟  1

با توجه به توضیحات داده دشه، نوع یادگیري مورد نظر را در برگۀ پاسخ نامه بنویسید.   2
 

نوع یادگیريتوضیحات

الفشقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازو هاي خود را منقبض می کند؛ اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد.

بشامپانزه ها از تکه هاي چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ سخت میوه ها را بشکنند.

ججوجه غاز ها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند.

 

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  3

موازنۀ بین محتواي انرژي غذا و هزینۀ به دست آوردن آن، .................. نام دارد.

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیري است؟  4

جانور با چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیّت، انرژي خود را براي انجام فعالیت هاي حیاتی حفظ می کند.

جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري
می کند.

جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و آگاهانه برنامه ریزي می کند.

در دورة مشخصی از زندگی جانور انجام می شود.

علت هر یک از رفتار هاي زیر را بنویسید.  5

پرندة کاکایی پس از آنکه جوجه هایش از تخم بیرون می آیند، پوسته هاي تخم را از النه خارج می کند.

در نوعی جیرجیرك، جانور نر، جیرجیرك ماده اي را به عنوان جفت انتخاب می کند که بزرگ تر باشد.

کبوتر خانگی می تواند در یک روز ابري مسیر درست را بیابد و به النه باز گردد.

زنبور هاي کارگر قبل از جست و جو دربارة محل منبع غذا از زنبور یابنده اطالعاتی دریافت می کنند.

در هریک از عبارت هاي زیر جاي  خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  6

رفتاري که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگري را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود، افزایش می دهد را
.................. می نامند.

به سؤاالت زیر دربارة رفتارهاي جانوران پاسخ دهید.  7

درخشان  بودن رنگ پرهاي طاوس  نر نشانۀ چیست؟

چرا خرچنگ هاي ساحلی صدف هاي با اندازة بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟

جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی می کنند؟

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  8

رفتار نوك زدن جوجه  کاکایی به منقار والد یک رفتار غریزي است که به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد شده است.
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در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  9

جابه جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران، .................. نام دارد.

در هر مورد نوع یادگیري را مشخص کنید.  10

در آزمایش پاولوف، بزاق سگ با شنیدن صداي زنگ ترشح می شد.

رام کنندگان جانوران، انجام حرکات نمایشی در سیرك را به آن ها می آموزند.

کالغ با جمع کردن نخ، تکه گوشتی که به انتهاي آن آویزان است را به دست می آورد.

به سؤاالت زیر دربارة رفتارهاي جانوران پاسخ دهید.  11

رفتار خوگیري (عادي شدن) در جانوران چه فایده اي براي آن ها دارد؟

در کدام نظام جفت گیري، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوي دارند؟

چرا خرچنگ هاي ساحلی صدف هاي با اندازة بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟

رفتار به اشتراك گذاشتن غذا (خون) در خفاش هاي خون آشام، چه نوع رفتاري است؟

در مورد رفتارهاي جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  12

چرا اساس رفتار غریزي در همۀ افراد یک گونه یکسان است؟

محرك شرطی و محرك طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید.

چرا در نوعی جیرجیرك، جانور نر جفت را انتخاب می کند؟

بعضی طوطی ها براي خنثی شدن مواد سمی حاصل از غذاهاي گیاهی، چه می خورند؟

در اجتماع مورچه هاي برگ بُر، وظیفۀ مورچه هاي کوچک چیست؟

رفتار نگهداري و پرورش زاده هاي ملکه که توسط زنبورهاي عسل کارگر انجام می شود، چه نوع رفتاري است؟

در مورد رفتارهاي جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  13

در کدام نوع یادگیري، جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و آگاهانه برنامه ریزي می کند؟

عدم انقباض بازوهاي شقایق دریایی در پاسخ به حرکت مداوم آب، مثالی از کدام یادگیري است؟

کدام جانور، طاوس ماده یا جیرجیرك ماده براي تولیدمثل هزینۀ بیشتري نسبت به جفت خود می پردازد؟

غذایابی بهینه را تعریف کنید.

دو مورد از فایده هاي قلمروخواهی براي جانوران را بنویسید.

رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکارچی چه نوع رفتاري است؟

در جدول زیر، هریک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن ها را پیدا کنید و در برگۀ پاسخ نامه بنویسید. (در  14
ستون «ب» یک مورد اضافه است) 

ستون "ب" ستون "الف" 

- جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار
کرده و در آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري می کند.

حل مسئله 

- شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهاي خود را منقبض می کند، اما به
حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد.

شرطی شدن فعال
(آزمون و خطا) 

- جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال
می کنند.

شرطی شدن
کالسیک 

- شامپانزه ها از تکه هاي چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا
پوستۀ سخت میوه ها را بشکنند. 

خوگیري
(عادي شدن)

نقش پذیري

1

2

3

4

چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادري در موش اساس ژنی دارد؟  15
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جاي خالی را در جدول زیر با واژه اي مناسب پر کنید.   16
 

رفتارهاي سازگارکنندة برگزیده شده توسط سازوکار
انتخاب طبیعی در زندگی گروهی 

توضیح دهید رفتار رگرخواهی براي جامور دگرخواه چه منفعتی دارد؟ 

.......... خود را به خطر می اندازد ولینگعبانی در اجتماع دم عصایی دگرخواهی دم عصایی با نگهبانی از گروه ........

، .......... .......... را به نسل بعد توسط زادآوري ........ شانس انتقال ........
افزایش می دهد.

مراقبت از زاده هاي ملکه توسط کاگرهاي
نازا 

........... نازا با مراقبت از زاده هاي ملکه، شانس انتقال کارگرهاي .......

.......... را به نسل بعد افزایش می دهند. ........
اشتراك غذاي خورده شده در اجتماع ........

  ..........
.......... به نسل بعد افزایش شانس انتقال ژن هاي جانور دگرخواه و ........

......... و یا ......... از طریق افزایش شانس بقاي افراد خویشاوند .........

 . ........... ......... و حتی خوِد جانور دگرخواه در زمان .......

.......... از طریق کمک به پرنده هاي ........
النه سازي به پرنده هاي والد، به پرورش
زاده هاي آن ها در گروه کمک می کنند.

.......... در ......... منفعت می برد، زیرا افزون بر ........ بیشتر .........

.......... ، النه و قلمرو النه سازي گاهی ممکن است با مرگ احتمالِی ........

.......... کند.  آن ها را تصاحب کرده، خود ........
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سطرهاي ستون میانه را به یک یا چند سطر از سطرهاي ستون هاي کناري متصل کنید.  17
نمونه اي از رفتار

میمون  موزهاي آویزان از سقف را با کمک چند جعبه به دست
می آورد.

شامپانزه موریانه ها را از النه با برگ شاخه هاي نازك بیرون
می آورد.

حالت تهوع پرنده پس از خوردن پروانه سمی مونارك 

مترشح شدن بزاق سگ با صداي زنگ 

شامپانزه با سنگ و چوب به شکل سندان پوسته سخت میوه را
می شکند.

فشار دادن اهرِم درون جعبه اسکینر و به دست آوردن غذا
توسط موش 

کالغ نخ متصل به گوشت که از شاخه آویزان است را باال
می کشد.

عدم تحریک بازوهاي شقایق دریایی به حرکت امواج دریا 

 رفتار
غریزي

خوگیري

شرطی شدن کالسیک

شرطی شدن فعال

حل مسأله در آزمایشگاه

حل مسأله در طبیعت

نقش پذیري

 
 

نمونه اي از رفتار 
دنبال رویی جوجه غاز از انسان 

سازگاري کالغ با مترسِک مزارع 

النه سازي پرنده ها

جوجه ها به ریزش برگ بی تفاوتند

مکیدن شیر توسط بره ها

دنبال رویی بره از انسان 

آزمایش پاولوف 

حرکات نمایش جانوران سیرك 
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جاي خالی را با واژه اي مناسب در عبارت هاي جدول زیر پر کنید.    18
اساس رفتارتوضیح (تعریف) رفتار با بیان مثالانواع رفتار

نوك زدنغریزي (ژنی)
ناشیانه جوجه

کاکایی

........... ، براي دریافت بخشی از غذاي بلعیده شده، جوجه کاکایی، در .......
به منقار مادر به صورت ناشیانه نوك می زند.

......... است، ......... 
زیرا؛ رفتار .........

......... است. 
......... ......... ......... .......... موش مادر به واسطه ......... .......... در ........ فعال شدن ........

نوزادان و ارسال اطالعاتی از حواس، مانند بوییدن، لمس و چشایی به مغز.

......... ، با تولید ........... در ......... فعالیت این ژن طِی فرآیندي .......
پروتئینی، ژن ها و آنزیم هاي دیگري را فعال می کند تا رفتار مادري بروز یابد. 

 ........... ....... 

.......... اصالح رفتار ........
غریزي 

.......... به جوجه کاکایی هرچه دقیق تر به منقار والد نوك بزند، والد ........
درخواست پاسخ می دهد، بنابراین جوجه می آموزد که رفتار نوك زدنش باید

.......... شود. .......... کرده و  ........ ........

یکسان نیست، زیرا
افزون بر ژن به ........

.......... و .........

......... نیز ارتباط
دارد. 

خوگیري ........

  ..........
.......... در انرژي، جانوران می آموزند که به محرك هاي ........ جهت ........

.......... ندارند پاسخ ندهند.  .......... که برایشان ........

......... ......... 
کالسیک 

........... ) پس از مدتی همراه شدن در این نوع رفتار، محرك بی اثر ( .......

.......... ، باعث بروز پاسخ می شود. با یک ........

.......... ......... است، با ........ ........ در این نوع رفتار، رفتاري تصادفی که حاصل .........

.......... همراه می شود. پس از تکرار رفتار، جانور .......... یا ........
می آموزد که آن رفتار را تکرار کند یا از انجام آن خودداري کند. 

.......... و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و برنامه ايحل مسأله  جانور بین ........

.......... براي حل مسأله، طرح می کند. ........

.......... .......... از زندگی جانور انجام می شود. ........ نوعی یادگیري است که در ........
افزایش موفقیت آمیز بودن نقش پذیري به دوره حساسی از زندگی وابسته

است، در جوجه غازها چند ساعت پس از خروج از تخم، نقش پذیري بیشترین
شانِس موفقیت را دارد. 

برهم کنش غریزه - یادگیري و
اهمیت آن:

.......... رفتار قبلی و شکل گیري برهم کنش ژن ها و یادگیري جهت ........

.......... ، امکان سازگاري جانور با محیط متغیر را فراهم می کند و این ........

.......... جانوران ضروري است.  سازگاري براي ........

19

10
2345

67

8

1112

131430

31

15
16

1718

1920

21

2223

2425

26

27

2829

32

33

34

علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.  19

کالغ ها، با وجود مترسک درون مزرعه، به آن حمله می کنند.

در مورد رفتارهاي جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  20

رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه  اي از چه رفتاري است؟

کدام نوع یادگیري در دورة مشخصی از زندگی جانور انجام می شود؟

نظام جفت گیري در بیشتر پستانداران چگونه است؟

جانوران مهاجر براي جهت یابی هنگام روز از چه نشانۀ محیطی استفاده می کنند؟

چرا جانوران پیش از ورود به خواب زمستانی غذاي زیادي مصرف می کنند؟
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وظیفۀ افراد نگهبان در گروه جانوران چیست؟
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خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگر خواه را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراك غذا کنار گذاشته می شود.  1

الف) خوگیري (عادي شدن)   2
ب) حل مسئله 

ج) نقش پذیري

  3

غذایابی بهینه

  4

خوگیري (عادي شدن)

شرطی شدن فعال یا یادگیري با آزمون و خطا

حل مسئله

نقش پذیري

  5

براي کاهش احتمال شکار شدن یا افزایش احتمال بقاي جوجه ها انجام می دهند.

زیرا بزرگ تر بودن جیرجیرك ماده نشانۀ آن است که تخمک هاي بیشتري دارد.

کبوتر خانگی می تواند موقعیت خود را نسبت به میدان مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهت یابی کند.

چون با صرف انرژي کمتر و در زمان کوتاه تري محل دقیق منبع غذا را پیدا می کنند.

  6

دگرخواهی

  7

سالمت و کیفیت رژیم غذایی آن است. 

صدف هاي بزرگ تر انرژي بیشتري دارند امّا براي شکستن آن ها باید انرژي بیشتري صرف شود. 

جاهاي به شدت گرم مانند بیابان 

  8

نادرست

  9

مهاجرت

  10

شرطی شدن کالسیک  

شرطی شدن فعال (آزمون و خطا) 

حل مسئله 

  11

جانور با چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیت هاي حیاتی حفظ کند.  

نظام جفت گیري تک همسري

صدف هاي بزرگ تر انرژي بیشتري دارند؛ امّا براي شکستن آن ها باید انرژي بیشتري صرف شود.  

دگرخواهی

  12

زیرا ژنی وارثی است.

محرك شرطی: صداي زنگ و محرك طبیعی: غذا

جیرجیرك نر زامه هاي خود را درون کیسه هاي به همراه مقداري مواد مغذي به جانور ماده منتقل می کند یا جنس نر هزینۀ بیشتري براي تولیدمثل می پردازد.

خاك رس
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مورچه هاي کوچک تر دفاع می کنند.
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رفتار دگرخواهی

  13

حل مسئله 

خوگیري (عادي شدن) 

- طاوس ماده 

موازنۀ بین محتواي انرژي غذا و هزینۀ به دست آوردن آن 

استفادة اختصاصی از منابع قلمرو می تواند غذا و انرژي دریافتی جانور را افزایش دهد، امکان جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه براي در امان ماندن از شکارچی نیز افزایش می یابد.

رفتار دگرخواهی 

 14

- شرطی شدن فعال (آزمون و خطا)   

- نقش پذیري

- خوگیري (عادي شدن) 

- حل مسئله

با ایجاد جهش در ژن  آن را غیر فعال کردند، موش هاي ماده اي که ژن هاي جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش هاي تازه متولد شده را وارسی کردند؛ ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و  15
رفتار مراقبت نشان ندادند.

. نیاز به . غیر خویشاوند      . گرسنه      . ژن هاي مشترك      . خفاش هاي خون آشام      . ژن هاي مشترك      . ماده      . خویشاوندان      . ژن هاي مشترك      . بقاي       16

. زادآوري  . جفت هاي زادآور      . کسب تجربه      . جانور دگرخواه      . یاري گر جوان      غذا     

( )     ( به  و  ،  و  )     ( به  )     ( به  ،  و  )     ( به  )     ( به  و  ،  و  )     ( به  ( به  و   17

. سریع تر    . یادگیري     . ژنی     . یکسان     . رفتار مکیدن در شیرخواران     . مغز     . پیچیده     . وارسی     . مغز     . ژن      . رفتار مادري در موش     . بدو تولد      18

. شرطی شدن فعال    . محرك طبیعی      . محرك شرطی     . شرطی شدن     . سود و زیانی     . تکراري      . صرفه جویی     . عادي شدن     . دقیق تر     . تغییر    

. کامل . اصالح     . یادگیري     . تجربیات قبلی     . دوره مشخصی      . نقش پذیري     . آگاهانه     . تجربه هاي گذشته     . تنبیه     . پاداش     . آزمون و خطا    

. بقاي  رفتار    

  19

پاسخ جانور به یک محرك تکراري که سود یا زیانی براي آن ندارد، کاهش پیدا می کند و جانور می آموزد به برخی محرك ها پاسخ ندهد که به این نوع یادگیري، خوگیري می گویند.

  20

غریزي

نقش پذیري

چندهمسري

موقعیت خورشیدي 

پیش از ورود به خواب زمستانی، جانور مقدار زیادي غذا مصرف می کند و در بدن آن چربی الزم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام خواب به مصرف برسد. 

افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند تا به موقع فرار کنند. 
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