
 

 

 
 

 بارم االتؤس رديف

 درستي يا نادرستي جمالت زير را بدون ذکر دليل مشخص کنيد. 1

 (□ نادرست  –  □)درست . ر همه ي افراد يك گونه يکسان استاساس رفتار غريزي دالف( 

 (□ نادرست  –  □)درست .را فقط جانور ماده انجام مي دهد ب جفتانتخا در گونه هاي مختلف جانوران( ب

 (□ نادرست  –  □)درست .کنند يم يرا بررس جانوررفتار،پژوهشگران رشد ونمو وعملکرد بدن  ييدر چرا( ج

 (□ نادرست  –  □)درست .استتك همسري  قمري خانگييرینظام جفت گد( 

1 

 .ديينما ليبا کلمات مناسب تکم ريز یاز عبارت ها کيخالي را در هر  یجا 2

 ............ است ................رفتار...... يرفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان ، نوع( الف

 .ددارن .........................جفت گیري پستانداران نظام  شتریب( ب

 . جانوران نگهبان و زنبورهاي عسل کارگر رفتار ......................... دارند( ج

 .نام دارد .....................به دست آوردن آن، ........... نهيموازنه بین محتواي انرژي غذا و هزد( 

1 

 دهد؟يرا نشان م یريادگيرفتار  یکدام الگو رياز موارد ز کيهر  3

 .......................................................   پرهیز پرنده ازخوردن دوباره پروانه مونارک( الف

 بي اهمیت شدن مترسك براي پرنده ها در مزرعه: ..............................................  (ب

 : ................................................راه افتادن بره ها دنبال گوسفندان( ج

 ..................................................... ها توسط شامپانزه : وهیشکستن پوسته م يچوب برا ي( استفاده از تکه هاد

1 

 در آزمايش پاولوف در مورد ترشح بزاق سگ باشنيدن صدای زنگ ، 4

 چرا به صداي زنگ محرک شرطي مي گويند ؟(الف

 ب( محرک طبیعي در اين نوع رفتار چه نام دارد؟

 اين نوع رفتار ، چه نوعي از يادگیري را نشان مي دهد ؟( ج

1 

5 

 
 به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

 دارد؟ يتیپاسخ چه اهم نيکند و ا يم دایشدن، پاسخ جانور به کدام  محرک ها کاهش پ يالف( در رفتار عاد

 ؟  دارد  ييامدهایچه پنشانه چیست و  مثل  دیطاووس نر در فصل تول يظاهر يها يژگيو( ب
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 های زير پاسخ دهيد: رفتارهای جانوران به پرسشدر ارتباط با   6

  سازگارکننده است؟، در بیرون انداختن تخم از النه ييبه چه علت رفتار کاکا( الف

 يم ترجیح صدفهاي متوسط را به عنوان غذاژي بیشتر موجود در صدفهاي بزرگ د انربا وجو يچرا خرچنگهاي ساحل( ب

 ؟دهند

غذايي به  در زندگي گروهي زنبورهاي عسل ، حرکات ويژه زنبور کارگر يابنده منبع غذايي ، چه اطالعاتي را درباره منبع( ج

 زنبور هاي ديگر ارائه مي کند؟

 در چه شرايطي در جانوران رکود تابستاني رخ مي دهد؟د( 

 

2 

 باسمه تعالي 

 م تجربيدوازدهسال  8فصل يشناس ستياالت امتحان مستمردرس زؤس

                                                          دقیقه                40مدت امتحان :                           نام و نام خانوادگي :                                                 نام آموزشگاه:                                            



 

 

 بارم االتؤس رديف

 شود؟ يانجام م يچه هدف یدر جانوران برا ريز یهر يک از رفتارها 7

 ...................................................................ها از خاک رس در ساحل رود آمازون: ............................ يطوط هي( تغذالف

 ( آواز خواندن قو در تاالب ها : .................................................  ب
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 کدام است؟ان زير جانوردر هر يک از برقراری ارتباط های اه ر 8

 .......................     ..............:  .........جیرجیرک نر، ب(                    ..........    ........:    .......زنبور( الف
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 .ديکن ريدهد، آن را تفس يرا نشان م يگروه يزندگ تيمز رينمودار ز 9
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 است.  ريتأث يب ............................ در بروز رفتار ....................توان گفت که  يم  -1 10

       اکاييجوجه ک  -:  تجربه 2                                                                 يرينقش پذ  -  زهي: غر1

  روانه  مونارک پمهاجرت   - وراثت:  4                                       شرطي شدن کالسیك  - محرک بي اثر: 1

      

 ..................به طور معمول در جانوران نر  -2

 مي شوند. ظاهر ) جلب کننده جفت(ه اي صفات چشمگیرژفقط در فصل هاي وي:1

 تولید مثل محدوديت زيادي در امر تولیدمثل وجود دارد. در فصل :  2

 براي پرورش فرزندان نسبت به والد ماده مصرف مي شود. ي در نظام تك همسري هزينه کم: 3

 تغییر ي کند.  طیبا مح افرادن ي ايسازگارت ثانويه جنسياصفبروز  با : 4

 

 نادرست است؟ یرينقش پذ  مورد رفتار کدام عبارت در -3 

 مادر است. ييو شناسا صیمنحصر به تشخ: 2                                                است، حیاتي براي بقا :1

 دهد. ير رخ مجاندا كي ياز زندگ يدر دوره مشخص: 4.         دارد يزيرفتار غر يریدر شکل گ ينقش مهم :3
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 10  نمرهجمع  «                                                         دیموفق باش»   

 


