
ŞİRİN ALTINTAŞ SÜLEYMAN ALTINTAŞ

7. Sınıf
Konu Anlatımları

6. Ünite
Canlılarda Üreme, Büyüme ve

Gelişme



 

Nedir? üreme Canlıların nesillerini devam ettirmek üzere kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmelerine  denir.

Kaç Çeşit Üreme Vardır? Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere iki çeşit üreme vardır.

   Üreme hücrelerine  (eşey hücreleri, sperm ve yumurta) denir.gamet
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- ÜREME -

İNSANDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

Eşeyli Üreme

> Eş ile üremedir.

> Gametler kullanılır.

> Mayoz ve döllenme sayesinde gerçekleşir.

> Yeni bireyler kalıtsal olarak ana bireyden farklıdır.

> Genetik çeşitlilik sağlanır.

Eşeysiz Üreme

> Eş olmadan üremedir.

> Gametler kullanılmaz.

> Mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir.

> Yeni bireyler kalıtsal olarak ana bireyin aynısıdır.

> Mayoz bölünme ve döllenme olayları görülmez.

> Genetik çeşitlilik sağlanmaz.



 

   İnsanda üremeyi gerçekleştiren hücreleri meydana getiren ve yavru canlıların oluşmasını sağlayan yapılara  denir.üreme sistemi

   İnsan üreme sisteminin yapısı cinsiyete göre farklılıklar gösterir.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- İNSANLARDA ÜREME -

İNSANDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

Erkek Üreme Sistemi

> Erkek üreme sistemi sperm üretir.

> Bir çift testis, penis, sperm kanalı, ve salgı bezlerinden 

oluşur.

Testis: Sperm üretir.

Sperm Kanalı: Spermleri penise iletir.

Salgı Bezleri: Spermleri korumak için ve hareketlerini 

hızlandırmak için kaygan bir sıvı üretir.

Penis: Spermleri ve idrarı penisten dışarı atar.    

Dişi Üreme Sistemi

> Dişi üreme sistemi yumurta üretir, döllenmeyi sağlar ve 

yavrunun gelişmesine ortam hazırlar.

> Bir çift yumurtalık, yumurta kanalı, rahim (döl yatağı) ve 

vajinadan oluşur.

Yumurtalık: Yumurta üretir.

Yumurta Kanalı: Yumurtaları rahme iletir ve döllenme 

burada gerçekleşir.

Rahim: Döllenmiş yumurtanın yerleşip geliştiği yerdir.

Vajina: Spermlerin döl yatağına iletilmesini ve gelişen 

yavrunun dışarı çıkmasını sağlar.  

Vajina

YumurtalıkDöl Yatağı

Yumurta KanalıTestis
Penis

Sperm Kanalı Salgı Bezleri

Sperm Yumurta



 

   Spermler küçüktür ve kuyrukları sayesinde hareket eder.

   Yumurtalar büyüktür ve hareketsizdir.

   Milyonlarca spermden bir tanesi yumurta ile birleşir, diğer spermler ölür.

   Sperm ile yumurtanın birleştiği bu olaya  denir.döllenme

   Döllenme ile oluşan hücreye  denir.zigot

   Döllenme gerçekleşmediğinde yumurta ve bir miktar atık madde

 kanama yoluyla dışarı atılır. Buna  denir.adet kanaması (regl)

   Zigot oluştuktan sonra bölünerek çok hızlı bir şekilde büyür.

   Zigotun büyümesiyle oluşan bu yapıya  denir.embriyo

   Döl yatağının (rahim) iç dokusu kalınlaşır ve kan damarları artar.

   Embriyo döl yatağının kalınlaşan bu duvarlarına bağlanır.

   Bebeğin anne karnındaki beslenmesini, boşaltımını ve

 solunumunu  denilen yapı sağlar.plasenta
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- DÖLLENME -

İNSANDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- EMBRİYO -

Yumurta Döllenme

Sperm

Zigot

Embriyo

Fetüs
Bebek



 

   Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesi için annenin yapması gerekenler;

> Belirli aralıklarla doktora gitmelidir.

> Yeterli ve dengeli beslenmelidir.

> Çok dar giysiler giymemelidir.

> Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmamalıdır.

> Doktor önermeden ilaç kullanmamalıdır.

> Radyasyona maruz kalmamalıdır.

> Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamalıdır.

> Doktorun önerdiği şekilde egzersizler yapmalıdır.

> Fiziksel aktivitelerine dikkat etmeli ve ağır yükler kaldırmamalıdır.

   Sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan maddeler sağlığa zararlıdır. Baba adayları ve anne adaylarının bu maddeleri kullanmaları bebek 

sağlığını olumsuz etkiler. Antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü vb ilaçlar yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Doktorların 

yasakladığı besinler hariç bütün besinlerden dengeli ve yeteri kadar beslenilmelidir. Röntgen, MR, cep telefonu vb cihazlar radyasyon 

yayan cihazlardır. Radyasyon anne ve bebek sağlığını riske edeceği için hamilelik boyunca bu cihazlardan uzak durulmalıdır. Ultrason 

cihazı ise ses dalgaları ile çalıştığı için bilinen bir zararı yoktur. Anne adayının düzenli bir şekilde ve hafif sporlar yapmalıdır, ağır ev 

işlerinden ve sporlardan uzak durulmalıdır. 
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- EMBRİYONUN SAĞLIĞI -

İNSANDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME



 

   Gametler kullanılmadan gerçekleşir.

   Mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir.

   Yeni bireyler genetik olarak ana bireyin aynısıdır.

   Mayoz bölünme ve döllenme görülmez.

   Genetik çeşitlilik sağlanmaz.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- EŞEYSİZ ÜREME -

BİTKİ VE HAYVANLARDA

ÜREME, BÜYÜME

VE GELİŞME

2. Tomurcuklanarak Çoğalma:

> Canlının vücudunda oluşan çıkıntıdan yeni 

bir canlı meydana gelmesidir.

> Bira mayası, hidra, deniz anası, sünger ve 

mercan gibi canlılarda görülür.

3. Yenilenmeyle (Rejenerasyon) Çoğalma:

> Vücuttan kopan parçaların kendisini 

tamamlayarak yeni canlılar 

oluşturmasıdır.

> Planarya, solucan ve deniz yıldızı gibi 

canlılarda görülür.

4. Vejetatif Çoğalma:

> Bitkinin kök, dal, yaprak gibi 

kısımlarından yeni bir bitki oluşmasıdır.

> Söğüt, kavak, gül, patates, üzüm ve 

çilek gibi canlılarda görülür.

1. Bölünerek Çoğalma:

> Bir hücrenin ikiye bölünmesidir.

> Paramesyum, amip ve öglena gibi canlılarda görülür.

Amipin bölünebilmesi için yeterli büyüklüğe

ulaşması gerekir.

Hidra

Deniz Yıldızı

Dal kesilir

Yeni bitki
oluşur



 

   İki farklı canlının üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni canlı oluşmasına  denir.eşeyli üreme

   Gametler kullanılarak gerçekleşir.

   Mayoz ve döllenme sayesinde gerçekleşir.

   Yeni bireyler genetik olarak ana bireyden farklıdır.

   Genetik çeşitlilik sağlanır.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- EŞEYLİ ÜREME -

BİTKİ VE HAYVANLARDA

ÜREME, BÜYÜME

VE GELİŞME

- BİTKİLERDE ÜREME -

Çiçek Sapı: Çiçeği gövdeye bağlar.

Çiçek Tablası: Çiçeğin kısımlarını 

üzerinde taşır.
Çanak Yaprak: Yeşil renkli olup kloroplast 

bulundururlar. Çiçek tomurcuk hâlindeyken 

onu sararak dış etkilerden korur.

Taç Yaprak: Canlı renklerde ve 

güzel kokulu olan bu yapraklar 

böcek ve kuş gibi canlıları çiçeğe 

çekerek tozlaşmaya yardımcı 

olurlar. Kloroplast bulundurmazlar.

Erkek Organ: İki kısımdan oluşur. 

Başçık kısmı, erkek üreme 

hücreleri olan polenleri oluşturur. 

Sapçık kısmı ise başçığı taşır.

Dişi Organ: Yapışkan ve pürüzlü olan 

dişicik tepesi, polenlerin ilk 

tutunduğu yerdir. Dişicik borusu, 

polenleri yumurtalığa taşır. 

Yumurtalık ise içinde dişi üreme 

hücresi olan yumurtaları bulundurur.

Dişicik Tepesi

Dişicik Borusu

Yumurtalık

Başçık

Sapçık



 

 Tozlaşma: Böcekler, kuşlar, diğer hayvanlar, yağmur ve rüzgâr gibi etkiler ile erkek organdaki polenlerin

 dişi organın tepecik kısmına taşınmasına tozlaşma denir.

Döllenme: Dişicik borusundan yumurtalığa gelen polen hücrelerinin yumurta hücreleri ile

birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenme sonucunda oluşan hücreye  denir. Zigotzigot

gelişerek  denilen yapıyı oluşturur. Embriyonun etrafı sert bir kabukla çevrilerekembriyo

tohum meydana gelir. Tohumu saran bu kabuğa tohum kabuğu denir. Yumurtalık gelişerek

tohumun etrafında etli bir yapı oluşur, buna  denir. Meyve tohumu korur ve genişmeyve

alanlara dağıtılmasına neden olur.

   Tohumun içinde bulunan embriyo kendisi için uygun şartlar sağlandığında

gelişir ve yeni bir bitki oluşturur. Bu olaya  denir.çimlenme

   Tohumun çimlenmesi için gerekli olan şartlar; veuygun sıcaklık, su (nem) 

hava (oksijen) dır.

   Bitkinin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan şartlar; uygun sıcaklık, su,

karbondioksit, oksijen ışık ve tır.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- TOZLAŞMA - DÖLLENME -

BİTKİ VE HAYVANLARDA

ÜREME, BÜYÜME

VE GELİŞME

- ÇİMLENME -



 

    Omurgalı hayvanlarda  görülür.eşeyli üreme

    Erkek üreme hücresine , dişi üreme hücresine  denir.sperm yumurta

    Yumurta ile spermin birleşmesine , döllenme sonucu oluşan hücreye ise  denir.döllenme zigot

    Zigotun gelişip büyümesi ile  denilen yapı meydana gelir.embriyo

    Memeliler  çoğalır, kuşlar, balıklar, sürüngenler ve kurbağalar ise  çoğalır.doğurarak yumurtlayarak

    Kuşlar ve memelilerde yavru bakımı görülür. Memeliler yavrularını sütle besler.

    Balık, kurbağa ve sürüngenlerde yavru bakımı görülmez.

    Yumurtadan çıkan ve ana canlıya benzemeyen bazı canlıların yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine   başkalaşım

 denir.

    Kelebek, kurbağa, uğur böceği, arı, sinek, çekirge ve ipek böceği başkalaşım geçiren canlılardandır.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

6. ÜNİTE

CANLILARDA ÜREME,

BÜYÜME VE GELİŞME

- HAYVANLARDA ÜREME -

BİTKİ VE HAYVANLARDA

ÜREME, BÜYÜME

VE GELİŞME

Kurbağa
Yumurtalar

İribaş

Kurbağalarda

Başkalaşım

Sivrisineklerde

Başkalaşım

Yumurtalar

Larva

Pupa

Sivrisinek



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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