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1. Hidranın bölünmesi ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşması ile başlar. Bu çıkıntı zamanla büyüyüp 
gelişerek yeni bir bireyi meydana getirir. Bu şekilde üreme tamamlanmış olur.

Buna göre hidranın bölünmesi ile ilgili olarak,

I. Eşey hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

II. Yeni oluşan canlıların genetik özellikleri ana canlı ile aynıdır.

III. Bazı bitkiler de bu şekilde çoğalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2. Bir bitki tohumunun genç bir bitki oluncaya ka-
darki aşamaları aşağıda verilmiştir.

Bu tohumla ilgili olarak,

I. Tohum K aşamasında çimlenirken oksijene 
ihtiyaç duyar.

II. L aşamasında tohum taslağındaki besin 
miktarı azalır.

III. N aşamasında bitki kendi besinini kendisi 
üretebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

3. Aşağıdaki görsellerde iki farklı canlı verilmiştir.

     

Bu canlılar ile ilgili olarak;

I. Doğurarak çoğalma,

II. Yavru bakımı yapma,

III. Eşeyli üreme,

durumlarından hangileri ortaktır?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

Her canlının üremesi aynı olma-

yabilir. Bazı canlılar bölünerek, 

bazıları doğurarak, bazıları ise 

tomurcuklanarak çoğalır.

Çoğalmak için erkek ve dişi bi-

reylere gereksinim duyulan üre-

me çeşidine eşeyli üreme, tek bi-

reyden genetik olarak birbirinin 

aynısı olan bireylerin oluştur-

duğu üreme çeşidine ise eşeysiz 

üreme denir.
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5. Elif Hanım, komşusunda gördüğü menekşe bit-
kisini çoğaltmak için aşağıdaki işlemleri yapar.
1. işlem: Menekşe bitkisinden bir yaprak alıp su 
içinde bir süre bekletir.
2. işlem: Menekşe bitkisi köklendikten sonra 
onu toprağa diker.
3. işlem: Bitkinin toprağını sulayarak ışık gören 
ortamda bekletir.

Buna göre Elif Hanım’ın menekşe bitkisini 
çoğaltması ile ilgili olarak,
I. Çoğaltılırken  eşey hücreleri kullanılmamıştır.
II. Yaprağı alınan menekşe bitkisi ile ata canlı 

farklı genetik özelliğe sahiptir.
III. Nohut bitkisinin üreme şekline benzemek-

tedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

6. Aşağıda amibin çoğalması verilmiştir.

Amibin bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mitoz bölünme ile gerçekleşir.

B) Bölünerek üreme örneğidir.

C) Hidra da aynı şekilde çoğalır.

D) Eşey hücresi kullanılmamıştır.

7. Bir öğrenci eşeysiz üreme ödevi için poster ça-
lışması yapmaktadır.

Bu öğrenci poster çalışmasında aşağıdaki 
görsellerden hangisini kullanamaz?

A)  B) 

C)  D) 

4. Çiçekli bitkilerde tozlaşma aracılığıyla döllenme  
olayı gerçekleşir. Döllenme sonucunda oluşan 
embriyo, tohum tarafından korunur ve beslenir. 
Tohumdan genç bir bitki oluşması için tohumun 
çimlenmesi gerekir. Çimlenme (filizlenme), uygun 
koşullar oluştuğunda tohum içindeki embriyonun 
büyüyüp gelişmeye başlamasıdır. Tohumlar, çim-
lenmek için uygun ortam oluşana kadar bekler. Bu 
bekleyiş yıllarca sürebilir. Bu süre içinde embriyo 
uyku hâlindedir. Embriyo tohum kabuğu tarafından korunur. Tohumun çimlenmeye başlaması için or-
tamda yeterli miktarda su (nem) bulunması gerekir. Su alan tohum şişer ve tohumun kabuğu çatlar. 
Embriyo büyümeye başlar. Uygun sıcaklığın oluşması ve oksijen alınabilmesi de embriyonun gelişimi-
ne devam etmesini sağlar.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ortamda bulunan nem, tohumun şişerek tohum kabuğunun çatlamasını sağlar.
B) Tohum uygun çimlenme şartları oluşmadığı sürece uykuda olma özelliğini devam ettirebilir.
C) Çiçekli bitkilerde döllenme olayı gerçekleşmeden önce tozlaşma olayının gerçekleşmesi gerekir.
D) Bitkinin kendi besinini üretebilmesi için ışık ve havaya ihtiyacı vardır.

Eşeysiz Üreme

Tek atadan, dölenme olmadan, 

atasal canlı ile aynı genetik yapı-

da yeni canlıların meydana gel-

mesi şeklindeki üremedir. Bazı 

tek hücreli canlılarda görülür.

Eşeysiz Üreme

Amipin 

çoğalması

Bakterinin 

çoğalması

Tek hücrelilerin çoğunda görülen 

üreme şeklidir. Kısa sürede çok 

sayıda canlı oluşabilir.


