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کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی/چهارم تجربی

رفتار شناسی

سؤاالت از آزمون های سراسری-آزاد-سنجش-گزینه دو و ...

زیست شناسی آرمان(خفر) -
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-1آنچه محرک نشانه باعث بروز آن می شود را  ............................می نامند ( .سنجش)28-
)1الگوی رفتاری ارثی

)8الگوی رفتاری غریزی

)3الگوی رفتار ثابت

)4رفتار اکتسابی

-8در مورد راه های ارتباطی جانداران کدام گزینه نادرست است؟ (سنجش)28-
)1ارتباط درون گونه ها و بین گونه هاست.
)8از ویژگی عالئم ارتباطی آن است که سبب بروز پاسخ می شوند.
)3عالئم صوتی بیش از عالئم شیمیایی در نخستی ها به کار می روند.
)4فرومون ها عالئم شیمیایی هستند که تنها در پروانه های شب پرواز به کار می روند.
-3کدام صحیح تر است؟ الگوی آواز خواندن پرندگان  .........................است( .سنجش)28-
)1یادگیری

)8غریزی

)3یادگیری و غریزی )4یادگیری یا غریزی

-4نوع پیچیده تری از یادگیری کدام گزینه است و معموالً در کدام جانوران دیده می شود؟ (آزاد)23-
)1رفتار عادی شدن-پرندگان

)8شرطی شدن فعال-موش ها

)3رفتار حل مسئله-نخستی ها

)4شرطی شدن کالسیک-سگ ها

-5جانوران با راه های مختلف با هم ارتباط برقرار می کنند  ،کدام گزینه یکی از ابتدایی ترین راه هاست و کدام جانوران از این طریق بیشتر استفاده
می کنند؟ (آزاد)23-
)1با کمک مواد شیمیایی-پروانه های شب پرواز

)8از طریق عالئم صوتی-نخستی ها

)3با کمک مواد شیمیایی-نخستی ها

)4از طریق صداهای بلند-قورباغه ها

-6راه ارتباط نخستی ها  ،بیشتر از طریق کدام است؟ (سنجش)23-
)1بو

)8رنگ

)3صوت

)4فرومون

-7واکنش افراد در روش یادگیری شرطی شدن فعال چیست؟ (سراسری)24-
)2بین تجارب گذشته ارتباط برقرار نموده و استدالل می نماید.
)1بدون استفاده از آزمون و خطا ،رفتار مناسبی نشان می دهد.
)4حتی با وجود دریافت پاداش  ،از تکرار مجدد رفتار خودداری می نماید.
)3در موقعیتی خاص با کمک تجربه ،رفتار مشخصی را ترک می نماید.
-2در آموزش حرکات نمایشی به جانوران سیرک ،کدام نوع یادگیری نقش اصلی را دارد؟ (سنجش)24-
)1حل مسئله

)8نقش پذیری

)3شرطی شدن کالسیک

)4شرطی شدن فعال

-9خصوصیات چشمگیر در گوزن های آالسکا چیست؟ (گزینه )24-8
)1شاخ بزرگتر و ضخیم تر در جنس نر

)8شاخ پر انشعاب تر در جنس نر

)3شاخ بزرگتر و ضخیم تر در جنس ماده

 )4شاخ پر انشعاب تر در جنس ماده

-11کدام نوع یادگیری در موش مشاهده نمی شود؟ (سنجش)24-
)1حل مسئله

)8شرطی شدن کالسیک

)3عادی شدن

)4نقش پذیری

-11شرطی شدن فعال چگونه رفتاری است؟ (سنجش)24-
)1محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ در جاندار می شود.
)3در دوره ی مشخصی رخ داده و رابطه ی تنگاتنگی با رفتار غریزی دارد.

)2با یک محرک خاص آغاز شده و همیشه به یک شکل انجام می شود.
)4در موقعیت خاص ممکن است منتهی به دریافت پاداش گردد.
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-18بازگشت ماهی آزاد جوان به رودخانه محل تولدش برای تخم ریزی چه رفتاری است؟ (گزینه )24-8
)1عادی شدن

)8نقش پذیری

)3الگوی عمل ثابت

)4حل مسئله

-13کدام رفتار احتمال بقای گونه را کم می کند؟ (گزینه )24-8
)1مرگ زنبور کارگر پس از نیش زدن مهاجم

)8خورده شدن عنکبوت نر توسط بیوه ی سیاه پس از جفت گیری

)3تغذیه ی فرزندان ملکه توسط زنبورهای ماده ی عقیم

)4کشتن بچه شیرهای دیگر توسط شیر نر جوان رهبر گله

-14رفتار سینه سرخ نسبت به جوجه های خود ،قطعاً ( ..........................سنجش)24-
)1به ضرر افراد هم گونه ی خود می باشد .

)8شانس بقای فرزندان را بیشتر می کند.

)3شایستگی تکاملی فرزندان را افزایش می دهد.

)4در کاهش شایستگی تکاملی خودش مؤثر است.

-15در محیط هایی که هیچ یک از منابع غذایی فراوان تر نباشد  ،چه نوع رژیم غذایی موفق تر است؟ (گزینه )24-8
)1گیاه خواری

)8گوشت خواری

)3همه چیز خواری

)4بسته به شرایط هر سه موفق اند.

-16کدام جانوران برای ارتباط با هم  ،فرومون های جنسی ترشح می کنند که سبب جلب جنس مخالف از فاصله های بسیار دور می شود؟(آزاد )24-
)1پروانه های شب پرواز

)8قورباغه های نر

)3پرنده های نر مرغ جوال

)4جانوران پیشرفته مثل نخستی ها

-17ارتباط جانوران با کمک مواد شیمیایی چگونه است و نام ماده ی شیمیایی که از بعضی از جانوران در این رابطه ترشح می شود چیست؟
(آزاد)25-
)1ابتدایی ترین راه است-فرمون

)8بهترین راه ها می باشد-پریون

)3کارآمد و مناسب است-هورمون

)4مناسب ترین راه است-مالتونین

-12جانوران که با راه های متفاوتی با هم ارتباط برقرار می کنند  ،برای قورباغه های نر در فصل تولید مثل بهترین راه کدام است؟ (آزاد)25-
)1ترشح فرومون های جنسی

)8صدای بلند

)3حالت چهره و ایجاد بو

)4حرکت و حالت بدن

-19در کدام نوع یادگیری جانور یاد می گیرد که از محرک های دائمی که هیچ سود و زیانی برای او ندارد  ،صرف نظر کند و به آن ها پاسخی ندهد؟
(آزاد)25-
)1حل مسئله

)8شرطی شدن کالسیک

)3عادی شدن

)4آزمون و خطا

-81بهترین گزینه برای غذایابی بهینه کدام است؟ غذایی که ( ............................سنجش)25-
)1اندازه ی طعمه ،کوچک ولی سهل الوصول باشد.

)8انرژی بیشتری به ازای کم ترین زمان از آن حاصل شود.

)3مقدار انرژی حاصل از آن کمتر از انرژی مصرفی باشد.

)4اندازه ی طعمه ،بزرگ و سهل الوصول نباشد.

-81رفتار  ..................با نظریه ی انتخاب فرد قابل تفسیر است ( .سنجش)25-
)1دفاعی زنبورهای کارگر از کندو

)8مراقبت از نوزادان در زنبور عسل ماده

)3عنکبوت نر بیوه ی سیاه

)4شیرهای نر جوان شرق آفریقا

-88در  ، ............................یک رفتار به دنبال پاداش عمل مجدد تکرار می شود( .سنجش)25-
)1شرطی شدن فعال
)3عادی شدن

)8شرطی شدن کالسیک
)4نقش پذیری

-83در کدام نوع یادگیری جانور یاد می گیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص منجر به پاداش و یا تنبیه خواهد شد؟ (آزاد)25-
)1حل مسئله

)8شرطی شدن کالسیک

)3شرطی شدن فعال

)4عادی شدن
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-84درباره ی آواز پرندگان کدام نادرست است؟ (سنجش)26-
)1به طور غریزی با لهجه ی محلی می خوانند.

)8آوازی را می خوانند که اطالعات ژنی آن را دارند.

)3آوازهای گونه های نزدیک را یاد نمی گیرند.

)4یادگیری در آواز خواندن نقش دارد.

-85کدام جمله بر خالف فرض مدل لجستیک است؟ (سنجش)26-
)1محدود بودن منابع ،رشد جمعیت را محدود می کند.

)8شدت رقابت ،آهنگ رشد را کم می کند.

 )3اندازه ی جمعیت را گنجایش محیط تعیین می کند.

)4رشد جمعیت به صورت تصاعد هندسی است.

-86در آموزش حرکات نمایشی به جانوران سیرک ،کدام نوع یادگیری نقش اصلی را دارد؟( سنجش)26-
)8شرطی شدن کالسیک

)1نقش پذیری

)4حل مسئله

)3شرطی شدن فعال

-87کدام نوع یادگیری در دوره ی مشخصی از زندگی یک جانور رخ می دهد؟ (سنجش)26-
)1نقش پذیری

)8آزمون و خطا

)3عادی شدن

)4حل مسئله

-82کدام رفتار زیر ،تنها بر اساس اطالعات ژنتیکی بنا نگردیده است؟ (سنجش)27-
)1آشیانه سازی مرغ عشق آفریقایی

)8بیرون انداختن تخم پرندگان از النه ی میزبان ،توسط کوکوی جوان

)3برگرداندن تخم غاز به درون النه

)4نقش پذیری در جوجه های غاز

-89شیرهای نر شرق آفریقا در هنگام رهبر ی گله ( .........................سراسری)27-
)1رفتارهای مشارکتی از خود نشان می دهند )8رفتاری در جهت منافع گونه دارند.
)3شانس بقای گونه را کاهش می دهند.

)4اندازه ی جمعیت را به طور قابل توجهی افزایش می دهند.

-31کدام روش یادگیری ارتباط تنگاتنگی با رفتار غریزی دارد و در دوره ی مشخصی از زندگی رخ می دهد؟ (سنجش)22-
)1شرطی شدن فعال

)8شرطی شدن کالسیک

)3نقش پذیری

)4عادی شدن

-31در ساده ترین نوع یادگیری و تغییر شکل رفتار  ،جاندار یاد می گیرد که به محرک های  ..................پاسخ ندهد( .سنجش)22-
)1شرطی

)8منجر به تنبیه

)3مکانیکی

)4دائمی بی ضرر

-38شیرهای نر جوان شرق آفریقا با رفتار خود ،کدام هدف را دنبال می کنند؟ (سنجش)22-
)1افزایش جمعیت بچه شیرها

)8رفتارهای فداکارانه

)3باال بردن شانس بقای گونه

)4افزایش زاد و ولد

-33در شرطی شدن کالسیک ،پس از مدتی ،محرک  ( ....................سراسری)22-
)1غیر شرطی ،به تدریج به جای محرک شرطی قرار می گیرد.
)8غیر شرطی ،پاسخی متفاوت با پاسخ محرک شرطی ایجاد می کند.
)3شرطی ،برای بروز پاسخ مناسب نیازمند محرک شرطی دیگری است.
)4شرطی ،برای بروز پاسخ مناسب مستقل از محرک غیر شرطی عمل می کند.
-34کدام عبارت درباره ی «نقش پذیری» نادرست است؟ (سراسری)22-
)1در حفظ و بقای جاندار ارزش زیادی دارد.

)8منحصر به تشخیص و شناسایی مادر است.

)3نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد.

)4در دوره ی مشخصی از زندگی جاندار رخ می دهد.
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-35در شکل گیری کدام رفتار عاملی نقش دارد که در سایر رفتارها بی تأثیر است؟ (سراسری)29-
)1آواز خواندن گنجشک

)8آشیانه سازی مرغ عشق

)3برگرداندن تخم به درون النه توسط غاز ماده

)4بیرون انداختن تخم میزبان توسط جوجه ی کوکو

-36هر زنبور ماده می تواند( ........................... ،سراسری)91-
)1بقای ژن های خود را تضمین کند.

)8تولید مثل جنسی و یا غیر جنسی داشته باشد.

)3تخمک هایی با توانایی بارور شدن داشته باشد.

)4غیر مستقیم ژن های خود را به نسل بعد منتقل نماید.

پاسخنامه سؤاالت زیست چهارم تجربی
فصل 7
س

1

2

1

3

4

*

س

1

2

4

11

62

12

66

13

62

14

62

11

23

2

*

31

*

12

21

6

*

32

*

16

22

33

*

12

23

12

24

23

21

21

22

36

22

26

32

23

22

32

24

22

43

21

23

12

*

41

22

21

16

*

42

26

22

43

22

23

44

22

24

41

63

21

42

61

22

46

62

26

42

63

22

42

64

22

13

61

133

2

22

3

س

*

26

*

1

2

3

4

س

*

3

*

22

4

*

22

*

33

*

1

*

*

2
2
13

*

34

*

31
*

11
12

*
*

13
14

*

11

*

12

*

12

*

23

*

21
22

*
*

23
24
21

*

*
*
*

32

*
*
*

4

1

2

3

4

