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 وارد زیر در ارتباط با رفتار مراقبت از زاده ها در موش نادرست است؟ )با ذکر دلیل بیان کنید(.چند مورد از م2

 الف( این رفتار در همه افراد سالم این گونه به صورت یکسان بروز می کند.

 این رفتار قطعا در موش های مادر بروز می کند. Bب( در صورت بیان ژن 

 ج( بیان ژن های موثر در این رفتار پیش از وارسی نوزادان توسط مادر اغاز می شود.

می شود از ارسال اطالعات حسی مربوط به مغز موش مادر جلوگیری  Bد( جهشی که باعث غیرفعال شدن زن 

 می کند.
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 (نوع رفتار را در مثال های زیر مشخص کنید.1

 الف( مکیدن هنگام شیر خوردن در شیرخواران

 ب( دنبال کردن اولین جسم متحرک توسط جوجه غازها بالفاصله پس از خروج از تخم

 پس از تولد ج( نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد جهت دریافت غذا  بالفاصله

 د( عدم عکس العمل جوجه پرندگان نسبت به برگ های در حال افتادن

 ه( فرو بردن شاخه های نازک در النه موریانه توسط شامپانزه

 و( امتناع پرنده از خوردن پروانه مونارک

 



 

.... شرطی تکمیل می کند؟ در شرطی شدن فعال........ نادرستی( چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به 3

 ...............................شدن کالسیک ........

 پاداش یاتنبیه منجر به بروز رفتار مناسب در جانور می شود. -الف( مانند

 محرک بی اثر پس از مدتی توانایی تاثیر گذاری در بروز پاسخ را پیدا می کند.نوعی  –ب( برخالف 

 پاسخ جانور به هر نوع محرک، تحت تاثیر تکرار شدن ان قرار دارد. -( مانندج

 جانور بر اساس تجربیات به دست امده نوعی رفتار از خود نشان می دهد -د( برخالف
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 .در ارتباط با نقش پذیری جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.4

 الف( در نقش پذیری جوجه غازها، جسم متحرک همواره مادر ان هاست.

 ب( نقش پذیری جوجه غازها، فقط طی چند ساعت ابتدای تولد ان ها رخ می دهد.

 اسایی کنند.خود را شن می توانند مادر ، ج( جوجه غازها به کمک نقش پذیری

 د( جوجه غازها پس از خروج از تخم اولین جسمی که می بیند نقش می پذیرند.
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