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İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

1. Tüm canlılar gibi insanların da neslini devam  
ettirebilmesi üreme sayesindedir. İnsan 
eşeyli üremeyle çoğalır. Eşey hücrelerinin 
birleşmesiyle gerçekleşen üreme şekline 
eşeyli üreme denir. 

İnsandaki üreme hücreleri yanda verilmiştir.

Bu üreme hücreleri ile ilgili olarak;

I. Yumurta hücresi, dişi vücudundaki yu-
murtalıklarda üretilir.

II. Sperm hücresi, yumurta hücresine göre daha fazla üretilir.

III. Sperm hücresinin yumurta hücresini dölleme olayı, döl yatağında gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Aşağıdaki kartlarda dişi bireylerdeki üç yapının 
görevleri verilmiştir.

K

Döl yatağı ile dış ortam arasındaki 
bağlantıyı sağlayan esnek yapıdır. 
Gelişimini tamamlayan bebek 
buradan doğar.

L

Yumurtalıklarda oluşan yumurtayı 
döl yatağına taşıyan kanal 
şeklindeki yapıdır. Döllenme olayı 
burada gerçekleşir.

M

Biri sağda diğeri solda olmak üzere 
iki adet bulunur. Dişi üreme hücresi 
olan yumurta, mayoz bölünme ile 
burada oluşur.

Buna göre, kartlarda K, L ve M yazan kısım-
lara hangi seçenekteki yapıların isimleri gel-
melidir?

K L M
A) Döl yatağı Yumurtalık Yumurta 

kanalı
B) Yumurta 

kanalı
Vajina Döl yatağı 

C) Vajina Yumurta 
kanalı

Yumurtalık 

D) Yumurtalık Döl yatağı Yumurta 
kanalı

3. 

Tüp bebek, çocuk sahi bi olmak isteyen çiftler 
için modern tıbbın sağladığı en faydalı yön-
temlerden bi ridir. Tüp bebekte, önce ilaçlarla 
kadında yumurta gelişimi sağlanır. Yumur talar, 
kadından genel anes tezi altında ultrasonografi 
eşliğinde iğne ile toplanır. Daha sonra erkekten 
sperm alınır. Yumurta ve spermler laboratuvar-
da özel kaplar da döllenir ve bu durumda embri-
yo oluşur. Oluşan embriyo rahim ağzından ince 
bir kateterle anne rah mine yerleştirilir.

Buna göre tüp bebek ile ilgili olarak ifadele-
rinden hangisi yanlıştır?

A) Döllenmesi anne vücudunun dışında ger-
çekleşir.

B) Sperm ve yumurta hücreleri kullanılır.

C) Doğal döllenmenin olmadığı durumlarda 
gerçekleştirilir.

D) Döllenmiş yumurtanın gelişimi anne vücu-
du dışında tamamlanır.

1

İnsanların nesillerinin devam et-

mesi üreme ile gerçekleşir.

İnsanların nesillerinin devam et-

mesi, üreme ile gerçekleşir.

İnsandaki üreme organları, nes-

lin devamı için üreme hücrelerini 

oluşturur. İnsandaki erkek üre-

me hücresine sperm, dişi üreme 

hücresine ise yumurta adı verilir.

Sperm hücresi

Yumurta hücresi
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4. Aşağıda dişi üreme sistemindeki K yapısı belir-
tilmiştir.

K

Buna göre K yapısı ile ilgili olarak,

I. Bir dişide çift hâlde bulunur.

II. Yumurta hücresinin üretimini yapar.

III. Dişinin tüm hayatı boyunca görev yapar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

5. Aşağıdaki görselde dişi üreme sistemindeki 
bazı yapılar belirtilmiştir.

N L

K
M

Bu yapılar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
den yanlıştır?

A) K yapısı dişi vücudunda çift hâlde bulunur.

B) L yapısı döllenme olayının gerçekleştiği kı-
sımdır.

C) Döllenmemiş yumurtalar M yapısından dı-
şarı atılır.

D) Sperm ve yumurta dişi vücudundaki N’de 
birleşir.

6. Aşağıda dişi ve erkek üreme sistemindeki yapı-
lar verilmiştir.

Buna göre erkek ve dişi üreme sistemleri ile 
ilgili olarak,

I. Eşey hücresi üretir.

II. Neslin devam etmesini sağlar.

III. Ergenlik döneminde faaliyeti artar.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. Aşağıdaki şemada erkek üreme sistemindeki 
yapılar verilmiştir.

K

N

M

L

Buna göre bu yapılar ile ilgili olarak ifadele-
rinden hangisi yanlıştır?

A) K, spermi vücut dışına atar.

B) N, spermleri üretir.

C) L, spermleri penise taşır.

D) M, spermin hareket etmesini yavaşlatır.

Dişi üreme hücresi olan yumurta 

mayozla oluşur. Yetişkin ve sağ-

lıklı bir kadında ortalama her ay 

bir yumurta oluşur.

Yumurtalıkta oluşan yumurta, 

sperm ile yumurta kanalında 

birleşir.

Bebeğin doğuma kadar gelişimi 

döl yatağında gerçekleşir.


