اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

بانک تست شماره 6
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــه ســــواالتــــ و پاســــخنامه تشــریحی
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گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

بانک تست –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 22

m

بـــــــانک تستــــــــــــــ

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

زیست شناسی کنکور  – 99بانک تست مرحله ششم

-1

گروه آموزشی لیموترش

کدام عبارت درباره ساختار شبکیه چشم انسان نادرست بیان شده است؟
 )۱گیرندههای استوانهای شبکیه در سطح خلفی عنبیه در شدت نور کم ،بیشتر تحریک میشوند.
 )۲فراوانی گیرندههای مخروطی شبکیه در امتداد محور نوری کره چشم فراوانتر از سایر نقاط میباشد.
 )3تغییر پتانسیل الکتریکی غشای عالوه بر گیرندههای نوری ،در نورونهای واقع در شبکیه نیز ایجاد میگردد.
 )4قسمتی از شبکیه که عصب بینایی از آن خارج میگردد ،در پایینتر از محور نوری کره چشم قرار گرفته است.

m

 - 2در انسان کدام گزینه در ارتباط با سلولهای تمایزیافتهای که مستقیما توسط سلولهای بو تحریک میشوند ،صحیح نمیباشد؟
 )۱همانند سلولهای مجاور خود دارای مژکهایی در تماس با مایع مخاطی میباشند.
 )۲با گذر از منافذ جمجمه و مننژ سبب تغییر پتانسیل الکتریکی سلولهای پیاز بویایی میگردند.
 )3هستهی آنها در مقایسه با سلولهای پوششی اطرافشان ،در سطح باالتری قرار گرفته است.
 )4گیرندههای شیمیایی هستند که پس از تحریک شدن پیام عصبی را تولید و به مغز ارسال میکنند.
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 - 3کدام عبارت در مورد غدهی پینه آل انسان صحیح است؟
 )۱در تشکیل دیواره پشتی بطن چهارم شرکت میکند.
 )۲غدهای به اندازهی بادام است که مالتونین ترشح میکند.
 )3در پشت مغز میانی باالتر از برجستگیهای چهارگانه قرار دارد.
 )4فعالیت آن در روز بر اثر دریافت اطالعات از بخشهای بینایی به حداکثر میرسد.

or

 - 4کدام عبارت در مورد انسان نادرست میباشد؟
 )۱ویتامین  Dتحت تاثیر هورمون مترشحه از غدد پاراتیروئید تغییر یافته و میزان جذب کلسیم را افزایش میدهد.
 )۲هورمونهای مهارکننده و آزاد کننده در محل اتصال ساقه هیپوفیز به هیپوتاالموس وارد گردش خون میگردند.
 )3میزان فعالیت نوعی آنزیم در غشای گلبولهای قرمز تحت تاثیر هورمونهای تک آمینواسیدی تیروئید افزایش مییابد.
 )4اکسی توسین برخالف هورمون آنتیدیورتیک موجب تماس رشتههای اکتین با میوزین در سلولهای هدف میگردد.
 - 5چند مورد در ارتباط با قشر غده فوق کلیه فردی سالم درست بیان شدن است؟

 تحت تاثیر هورمون تحریک کننده مترشحه از هیپوفیز میزان متابولیسم استروئیدها را افزایش میدهد.

to

 با ترشح طوالنی مدت هورمون کورتیزول تعداد سلولهای دارای آنتیژن سرطانی در بدن افزایش مییابد.
 با اتصال به گیرندههای غشایی موجب تغییر شکل آن و تشکیل پیک دومین در سلولهای هدف میگردد.

 - 6کدام گزینه زیر به طور مناسبی بیان نشده است؟
 )۱نتیجه رقابت به تشابه و هم پوشانی کنام های واقعی گونه های رقیب بستگی دارد.
 ) ۲در صورت وجود منابع محدود ،همواره حدف رقابتی بین گونه های رقیب روی میدهد.
 )3هنگامی که دو گونه در یک زیستگاه دو کنام مختلف قرار دارند ،هر دو پایدار باقی میمانند.
 )4هنگامی که دو گونه از یک منبع تغذیه میکنند ممکن است یکی از آنها از زیستگاه حذف شود.

Li

 - 7کدام موارد زیر به طور مناسبی ،عبارت زیر را تکمیل مینمایند؟

m

oo

 افزایش ترشح هورمونهای آن موجب کاهش فعالیت سلولهای ترشح کننده هورمون محرک فوق کلیه میگردد.
4 )4
3 )3
۲ )۲
۱ )۱

« نتایج آزمایشات گوس بر روی گونههای پارامسی نشان داد ،ممکن است » .................
الف ـ در صورت وجود کنام واقعی مشترک بین دو گونه ،حذف رقابتی صورت میگیرد.
ب ـ به منظور کاهش رقابت بین گونهها ،تقسیم منابع صورت میگیرد.
ج ـ در صورت محدود بودن منابع برای افراد ،یکی از گونه ها حذف میشود.
د ـ هنگامی که دو گونه سازش دارند ،کنام بنیادی یکسانی داشته باشند.
3 )3
۲ )۲
۱ )۱

4 )4

 - 8کدام گزینه زیر صحیح است؟
 )۱در همهی گونههای جانوری ،افراد ماده جفت خود را انتخاب میکنند.
 )۲برخی از حشرات آوازهای ویژهای برای جلب توجه جفت تولید میکنند.
 )3جانوران شکارچی همواره طعمههایی را شکار میکنند که بزرگتر بوده و انرژی بیشتری دارند.
 )4غذایابی در محلهایی که خطر روبهرو شدن با شکارچی کمتر باشد ،موافق با انتخاب طبیعی است.
صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot
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گروه آموزشی لیموترش

 - 9کدام گزینهی زیر به نادرستی بیان شده است؟
 )۱همهی رفتارهای جانوران در جهت حفظ بقای گونه بروز میکند.
 )۲رفتار غریزی در برخی گونهها فقط از یک والد به فرزندان به ارث میرسد.
 )3در شرطی شدن فعال ،جانور در مقعیتی خاص میتواند از بروز رفتار صرف نظر کند.
 )4در رفتار مشارکتیِ عنکبوت نر بیوهی سیاه ،بقای ژنها به صورت مستقیم تضمین میشود.
 - 10در رابطهای زیستی که  ...................جاندار  ...................همواره ...................
 )۲دو – سود میبرند – هر دو گونه تغذیهی یکدیگر را برعهده دارند )۲ .یک – سود میبرد – گونهی دیگر از بین میرود.
 )4یک – سود یا زیانی نمیبیند – یگ گونه نفع میبرد.
 )3دو – تکامل همراه دارند – یک گونه ضرر و زیان میبیند.

m
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:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

گیرندههای نوری شبکیه با توجه به شکل کتاب تا مرز بین اجسام مژگانی مشیمیه امتداد یافتهاند و در پشت عنبیه (جلوی عدسی) وجود ندارد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )2لکه زرد در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد و با تراکم زیاد گیرندههای نوری مخروطی در دقت و تیز بینی چشم نقش دارند.
گزینه  )3شبکیه شامل گیرندههای نوری و نورونهاست.گیرندههای نوری تحت تاثیر محرک نوری پتانسیل غشای خود را تغییر میدهد نورونها نیز
برای این کار اختصاصیت پیدا کردهاند و پیام را از گیرندهها میگیرند.
گزینه  )4نقطه کور قسمتی از شبکیه است که اعصاب بینایی از آن خارج میگردد و در زیر لکه زرد قرار دارد.

m

 -1درون شبکیه دو نوع گیرندهی نوری وجود دارد؛ یکی سلولهای استوانهای و دیگری سلولهای مخروطی.
در مورد این سلولها باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aسلولهای استوانهای و مخروطی ،نورونهای حسی تمایز یافته هستند.
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 .bسلولهای گیرندهی نور انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل میکنند.

 .cبا توجه به شکل ( )3-3محل ورود دندریت به جسم سلولی گیرندههای نوری
یک عدد بوده و مقابل محل خروج آکسون از جسم سلولی قرار دارد.

 .dدر بخش دندریتی تمایز یافتهی سلولهای استوانهای ،تعداد بیشتری
ساختار بشقاب مانند (دیسک) وجود دارد( .نسبت به سلولهای

مخروطی) این امر باعث شده که تعداد رنگدانههای جاذب نور

or

در سلولهای استوانهای بیشتر از سلولهای مخروطی

باشد .بنابراین حساسیت سلولهای استوانهای بیشتر از

to

سلولهای مخروطی است.

نکته :در صفحات بشقاب مانند (یا دیسکها ) رنگدانههای جاذب نور وجود دارند.

هر چقدر تعداد این بشقابها بیشتر باشد توانایی آن سلول در جذب نور بیشتر است.

oo

 .eسلولهای استوانهای در نور ضعیف و سلولهای مخروطی در نور قوی بیشتر تحریک میشوند.

 در نور ضعیف هم سلولهای استوانهای و هم سلولهای مخروطی تحریک میشوند ولی سلولهای استوانهای بیشتر.
 در نور قوی همسلولهای استوانهای و هم سلولهای مخروطی تحریک میشوند ولی سلولهای مخروطی بیشتر.

m

 .fسلولهای مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ و جزئیات ظریف اشیا را نیز میدهند و در نتیجهی تحریک آنها ،تصاویر دقیقی تولید میشود.
 .gبخش دندریتی سلول مخروطی ،مخروطی شکل و بخش دندریتی سلولهای استوانهای ،استوانهای شکل است.

Li

 .hبخش مخروطی و استوانهای شکل سلولهای گیرندهی نور ،واجد دیسک و رنگدانههای جاذب نور است.

 .iدر پایانهی آکسون سلولهای گیرندهی نور ،وزیکولهای سیناپسی ذخیره شدهاند و نقش آنها انتقال پیام حسی به نورون پس سیناپسی است.

 -2در شبکیه عالوه بر سلولهای گیرندهی نور ،نورون وجود دارد .پیام بینایی تولید شده در نهایت توسط عصب بینایی از پشت چشم خارج شده و وارد
مغز میشود و تشکیل کیاسمای بینایی میدهد.

نکته :پیام بینایی ابتدا وارد کیاسمای بینایی و سپس تاالموس شده ،تقویت گردیده و سپس به قشر مخ در لوب پسسری ارسال میشود.
نکته :با توجه به شکل پشت جلد کتاب درسی؛ عصب بینایی خارج شده از هر دو چشم در مغز به یکدیگر میپیوندند و سپس جدا میشوند و در
نهایت برای پردازش به قشر مخ در لب پسسری ارسال میشوند.
 -3بخشی از شبکیه را بهش میگن لکهی زرد .در مورد لکهی زرد چند مطلب آوردیم:
 .aلکهی زرد بخشی از شبکیه بوده و از جنس بافت عصبی است.
 .bلکهی زرد در امتداد محور نوری کرهی چشم قرار دارد.
 .cلکهی زرد در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد.
نکته :چون لکهی زرد در دقت و تیزبینی نقش دارد پس محل اجتماع سلولهای مخروطی است و بیشترین تراکم گیرندههای مخروطی در این
ناحیه است.

آزمونهای زیست لیموترش

ویژه مرحلـــــه  92آذر  29قلم چی

9

2

گزینه 1

سلولهای پوششی سقف حفره بینی فاقد مژک میباشند
ولی دارای ریز پرزهای فراوان در سطح راس غشای
سلولی میبا شند( .الزم به ذکر ا ست حرکات مژک از نوع
ضربانی و حرکات تاژک به صورت موجی میباشد).
بررسی سایرگزینهها :

m

گزینه  )2با توجه به شکل کتاب درسی اکسون سلولهای
گیرنده با گذر از منافذ جمجمه با سلول های عصبی لب
بویایی (پیاز بویایی) سیناپس می دهند .سطح داخلی
جمجمه به وسیله مننژ پوشیده شده است.
گزینه  )3هسته سلول های گیرنده باال تر از هسته
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سلولهای پوششی قرار گرفته است  .هسته سلولهای
پوششی نزدیک راس سلول قرار گرفته است.

گزینه  )4ترکیبات شیمیایی موجود در هوا گیرندهها
بویایی را تحریک می کنند .این سلول ها پس از تحریک
شدن پیام عصبی را تولید و به مغز ارسال میکنند.

or

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و شکل کتاب ،دامدار مبحث سوال  :گیرندههای مژکدار بینی ()303

همهچیز در مورد گیرندههای بویایی:

سطح سوال  :متوسط

 -bفقط در سقف حفرهی بینی قرار دارند.
 -cدارای گیرندههایی برای ترکیبات بودار هستند.

to

 -aنوعی گیرنده شیمیایی هستند ( .مثل سلولهای چشایی)

oo

 -dاتصال مولکولهای بو به این گیرندهها باعث تغییر پتانسیل الکتریکی آنها میشود.

ترکیب :گیرنده های پروتئینی بویایی و چشایی در غشای پالسمایی قرار دارند ،بنابراین توسط شبکهی آندوپالسمی زبر (و ریبوزومهای متصل به
آن) ساخته میشوند.

m

 -eدر حفرهی بینی توسط مایع مخاطی پوشیده شدهاند.

نکته :در سرماخوردگی بهدلیل افزایش ترشح مایع مخاطی ،سطح این گیرندهها پوشیده میشود .بنابراین مولکولهای بودار خیلی کمتر به این
گیرندهها متصل میشوند و قدرت بویایی فرد کاهش مییابد.
میدهند.

Li

 -fرشتههای گیرندهی بویایی مستقیماً وارد لوبهای بویایی (در دستگاه لیمبیک) میشوند و با نورونهای لب بویایی سیناپس تشکیل
ترکیب :رشتههای گیرندههای بویایی که وارد مغز میشوند ،جز یکی از عصبهای مغزی بوده و منحصراً حسی میباشند .در ضمن طول آکسون
آنها بلندتر از دندریتشان میباشد.
 -gعصب بویایی وارد تاالموس نمیشود .پس پیام بویایی در تاالموس تقویت نمیگردد.
نکته :پیام حسی چشایی در تاالموس تقویت میشود.
عصب بویایی کوچکترین عصب مغزی است( .از سقف حفرهی بینی تا لوبهای بویایی)

عوامل مؤثر بر درک مزهی غذا


حس چشایی و حس بویایی بر درک مزهی غذا مؤثر میباشد .مثالً وقتی به سختی سرما خوردهایم و دچار گرفتگی بینی شدهایم (اگر گفتید
چرا؟!) به نظر میرسد که اغلب غذاها بیمزه اند.

:3

آزمونهای زیست لیموترش

3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه3

با توجه به شکل کتاب در سی پینه ال در پ شت مغز میانی و باالتر
از برجتگیهای چهار گانه قرار دارد.
بررسی سایرگزینهها :

4

m

پینه آل غدهای به اندازهی نخود در مغز استتت که مالتونین ترشتتح
میکند .هورمون مالتونین در انستتان در پاستت به تاریکی ترشتتح
میشود.
(در شتتتب حداکثر ف عال یت را دارد) ب نابراین احت ماال در ای جاد
ریتمهای شبانهروزی دخالت دارد.
گزینه 4

sh
.c
o

اک سین تو سین و هورمون ( ADHآنتی دیورتیک که در کنکور  ۶۹آمده بود) هر دو دارای گیرنده بر روی سلولهای ماهیچهای صاف ه ستند و موجب
انقباض آنها میگردند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1هورمون مترشحه از غدد پاراتیروئید موجب فعال شدن ویتامین  Dو افزایش جذب کلسیم میگردد.
گزینه  )2با توجه به شکل کتاب درسی آکسون نورونهای ترشح کننده هورمونهای آزادکننده و مهارکننده به ابتدای ساقهی هیپوفیز ختم میگردد.

5

گزینه 3
بررسی همهی گزینهها :

to

or

گزینه  )3هورمونهای تیروئیدی میزان متابولیسم پایه بدن را افزایش میدهند و از این طریق موجب افزایش تولید کربن دی اکسید و افزایش
فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک میگردد.

مورد اول) هورمون های ق شر فوق کلیه ا ستروئیدی میبا شند و تحت تاثیر هورمون محرک غده فوق کلیه میزان تر شح و تولید آنها افزایش
میباشد ( .تائید گزینه )

سرطانی کاهش مییابد و تعداد این سلولها افزایش ( .تائید گزینه )

oo

مورد دوم) ترشح طوالنی مدت کورتیزول سبب سرکوب سیستم ایمنی می شود در نتیجه توانایی بدن برای از بین بردن سلولهای تغییریافته

مورد سوم) هورمون های قشر فوق کلیه استروئیدی می باشند و گیرنده ی داخل سلولی دارند( .رد گزینه )

m

مورد چهارم) بر اساس مکانیسم باز خورد منفی افزایش ترشح هورمونهای قشر فوق کلیه موجب کاهش محرک آن میگردد.
( تائید گزینه )

Li

هورمونهاي ترشح شده از غدد فوق كليه

يادآوري :از بخش مركزي غدد فوق كليه ،اپينفرين و نوراپينفرين ،از بخش قشري آن كورتيزول ،آلدوسترون و ...ترشح ميشود .در اينجا
فقط بيماريهاي ناشي از فعاليت بخش قشري غدهي فوق كليه را بررسي ميكنيم.
يادآوري :قرار گرفتن فرد در فشارهاي روحي -جسمي سبب افزايش فعاليت غدد فوق كليه ميشود.
 -1كورتيزول

يادآوري :كورتيزول باعث شكستن پروتئينها و تبديل آنها به گلوكز ميشود و انرژي در دسترس بدن افزايش مييابد .اين هورمون سيستم
ايمني را نيز سركوب ميكند.
 )aافزايش غلظت كورتيزول در خون به مدت طوالني
در اين حالت همهي موارد زير رخ ميدهد:
 -1مقدار زيادي از پروتئينها شكسته ميشود .با كاهش پروتئين در خون احتمال ابتال به خيز (ادم) افزايش مييابد .در افراد مبتال به خيز حجم
مايع بين سلولي افزايش يافته و مقدار زيادي از پالسما از رگها خارج ميشود.
 -2كالژن موجود در بافتهاي پيوندي از قبيل سُست ،رشتهاي (زردپي و رباط) ،غضروف و استخوان تخريب گرديده و استحكام بافتهاي
مذكور كاهش مييابد.
 -3مقدار گلوكز خون افزايش مييابد در اين حالت فرد دچار عالئمي مانند افراد مبتال به ديابت شيرين ميشود .در افراد مبتال به اين بيماري،
دفع گلوكز و حجم ادرار افزايش مييابد.

آزمونهای زیست لیموترش
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يادآوري :همانطور كه در فصل يك به طور مفصل بررسي كرديم افزايش غلظت اين هورمون در خون سبب سركوب سيستم ايمني ميشود .در
اين حالت موارد زير ميتواند رخ دهد:
 -4كاهش فعاليت لنفوسيتها و ماكروفاژها سبب افزايش احتمال ابتال به سرطان ميشود.
 -5با كاهش فعاليت ائوزينوفيلها احتمال ابتال به بيماريهاي انگلي افزايش مييابد.
 -6ميزان فعاليت فاگوسيتها (ذرهخوارها) كاهش مييابد در نتيجه فاگوسيتوز ذرات خارجي كمتر ميشود.
 )bكاهش هورمون كورتيزول در خون به مدت طوالني
* اختالالت مربوط به كاهش اين هورمون نميشود در اينجا بررسي كرد .دليل آن هم اين است كه باالتر سطح كتاب درسي ميباشد.
يادآوري  :به افراد دريافتكنندهي عضو داروهاي شبه كورتيزولي و كورتيزول تزريق ميكنند تا سيستم ايمني سركوب شود و پيوند عضو به
خوبي صورت گيرد .اگر به فرد دريافتكنندهي عضو اين داروها تزريق نشود احتمال رد عضو پيوندي افزايش مييابد.

m

 -2آلدوسترون

sh
.c
o

يادآوري  :آلدوسترون در بازجذب سديم و ترشح پتاسيم در كليهها نقش دارد.
* افزايش بيش از حد و يا كاهش زياد اين هورمون در خون سبب تغيير در غلظت سديم و پتاسيم ميشود .تغيير در غلظت يونهاي سديم و
پتاسيم ميتواند در كار نورونها و قلب اختالل ايجاد كند.

يادآوري :اگر غلظت اين هورمون ها خيلي كاهش يابد ،مقدار پتاسيم ممكن است زياد شود و به مقادير خطرناك و حتي كشنده برسد.
* افزايش بيش از حد اين هورمون سبب افزايش مقدار يون سديم در بدن ميشود .با افزايش يون سديم در بدن احتمال ابتال به خيز افزايش
مييابد و پالسماي بيشتري از رگها خارج و وارد بافت ميشود.

نكته :با افزايش بازجذب سديم در نفرونها ،حجم ادرار فرد نيز كاهش مييابد.

در آزمایش دوم گوس بر روی پارامستیها مشتخ
است دو گونه باهم سازش داشته باشند.

or

6

گزینه 2

شتد که در صتورت وجود منابح محدود ،همواره حدف رقابتی بین گونه های رقیب روی نمیدهد و ممکن

to

سایر گزینه ها رو به عنوان چند نکته خیلی خوب به یاد بسپارید :

 نتیجه رقابت به تشابه و هم پوشانی کنام های واقعی گونه های رقیب بستگی دارد.

oo

 هنگامی که دو گونه در یک زیستگاه دو کنام مختلف قرار دارند ،هر دو پایدار باقی میمانند.

 هنگامی که دو گونه از یک منبح تغذیه میکنند ممکن است یکی از آنها از زیستگاه حذف شود.
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گزینه 4

m

بررسی مههی گزینهها :

Li

مورد الف) در آزمایش اول گوس بر روس گونههای پارامستتی نوع  1و  ،2حذف رقابتی بر اثر وجود کنام واقعی م شترک بین دو گونه( ،بهترین
جزوات زیست را با تخفیف ویژه تا پایان بهمن ماه از سایت لیموترش تهیه کنید) رخ داد( .گونهی  1حذف شد) ( .تایید گزینه )
نکته مهم (نوعی دام)  :پارامسی ها از دو گونه بودند ،خحواستون باشه طراح سرتون با یک گونه بودن این پارامسیها کاله نذاره!!

مورد ب) در آزمایش دوم بین پارامسیهای گونه  1و  3تقسیم منابح صورت گرفت ،این تقسیم منابح منجر شد که حذف رقابتی برخالف آزمایش 1
صورت نگیرد ( .کنام واقعی همپوشانی خاصی نداشت) ( .تایید گزینه )

یه نکته ق شنگ که یادتون بمونه  :باکتری که گونهی  1در باالی ظرف از آن تغذیه میکند هوازی ا ست و باکتریای که گونهی  3از آن تغذیه میکند
در پایین ظرف بوده و بیهوازی هست ،چیزی نمی گم خودت فقط فکر کن چطوری طراح میتونه این را با باکتری و شارش ترکیب کنه !!
مورد ج) در آزمایش 1به دلیل همپوشانی کنام واقعی ،یکسان بودن منبح تغذیهای ،رقابت براثر منابح محدود حذف گونهی 1رخ داد(.تایید گزینه )
مورد د) کنام بنیادی هر سه گونه ی پارامسی کل ظرف آزمایش است و برای همه یکسان است ،چه سازش داشته باشند چه حذف رقابتی رخ دهد.
(تایید گزینه )

:5

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

m
sh
.c
o
or
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گزینه 4

غذایابی در محلهایی که خطر روبهرو شدن با شکارچی کمتر باشد ،موافق با انتخاب طبیعی است.

to

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در گونههای جانوری ،معموال افراد ماده جفت خود را انتخاب میکنند.

گزینه  )2بسیاری از حشرات آوازهای ویژهای برای جلب توجه جفت تولید میکنند.

2

گزینه 2

oo

گزینه  )3جانوران شکارچی گاهی طعمههایی را شکار میکنند که کوچکتر بوده و انرژی کمتری دارند .چون ممکن است حاوی موادی باشند
که جاندار به آن نیاز دارد و یا احتمال بقای جانور با شکار کردن طعمه کوچک کمتر به خطر میافتد.

Li

بررسی سایر گزینهها :

m

رفتارهای جانوران می توانند به افزایش بقای گونه کمک کند ولی رفتارهایی که با توجه به انتخاب فرد بروز میکند مثل رفتار شتتتیرهای نر شتتترق
آفریقا میتواند شانس بقای گونه را کاهش دهد.
گزینه  )1در جانورانی که بکرزایی یا تولیدمثل غیرجنستتتی دارند ،اطالعات وراثتی مربوه به رفتارهای غریزی تنها از یک والد به فرزندان به ار
میرسد.
گزینه  )3در شرطی شدن فعال ،جانور در موقعیتی خاص میتواند رفتار مشخصی را انجام دهد یا از بروز رفتار صرف نظر کند.
گزینه  )4در رفتار مشارکتیِ عنکبوت نر بیوهی سیاه ،بقای ژنها به صورت مستقیم تضمین میشود.
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گزینه 4

در رابطهی همسفرگی ،یک گونه هیچ سود یا زیانی نمیبیند در حالی که گونهی دیگر از این رابطه سود میبرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در روابطی که دو جاندار هردو سود میبرند (همیاری) یک گونه در اغلب موارد تغذیهی گونهی دیگر را برعهده دارد ( .نه اینکه هر دو
تغذیهی یکدیگر را برعهده داشته باشند).
گزینه  )2در روابط صیادی و همسفرگی و انگلی یک گونه سود میبرد ،اگر رابطه از نوع همسفرگی باشد ،گونهای که سود نمیبرد ،از بین نمیرود.
گزینه  )3در همه ی انواع روابط زیستی ،دو جاندار باهم تکامل همراه دارند ،که انواع مختلفی دارد از جمله انگلی و صیادی و همیاری و همسفرگی،
در این میان در رابطهی صیادی و انگلی یک گونه ضرر و زیان میبیند.

