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Gregor Johann Mendel ile tanışmaya, biyoloji ve kalıtım bilimini keşfederek yepyeni bilgiler edinmeye hazır mısın? Bil bakalım: “Mendel” hangi canlılar üzerinde çalışarak çaprazlamayı, çekinik ve baskın genleri keşfetti? Kalıtımı kolayca kavrayabilmek için çaprazlama, kromozom, heterozigot, homozigot, genotip, fenotip gibi kavramları tanımalısın.
Bunun için hemen “Genetik Kavramlar” eğitimine başlayabilirsin. Artık kalıtımın genel ilkeleri 10.sınıf konu anlatımları ile bilgine bilgi katmaya hazırsın. İşte konunun detaylarına geçerken ilk izlemen gereken eğitim, “Monohibrit Çaprazlama ve Gamet Çeşidi Bulma”. Senin için hazırladığımız eğitimlerde gamet oluşumu nedir, çeşitleri nelerdir
öğrendiysen hemen “Dihibrit Çaprazlama”, “Bağımsız ve Bağlı Genler” derslerini izle. Zaman kaybetmeden “Soy Ağacı ve Kontrol Çaprazlaması”nı da öğren. Sırası ile “Eş Baskınlık”, “Eksik Baskınlık ve Pleiotripi – FL”, “Çok Alellik”, “Ab0 Sistemi”, “RH Faktörü ve Kan Uyuşmazlığı”, “Eşeye Bağlı Kalıtım”, “Akraba Evliliği” ve “Biyoçeşitlilik” derslerini
de cankulağı ile dinle. Üniteyi tamamladıktan sonra eğitimlerden en çok hangisinin senin dikkatini çektiğini yorumlara yaz. Bu derste ilk kez duyduğun kavram veya konu hangisi? Öğrenmek için yorumunu bekliyoruz! Page 2 Konu çalışmalarını tamamladıktan sonra, zaman zaman notlarına ve formüllere bakmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tekrar yaparken
ya da soru çözerken notlara göz atmak ve gerekli ipuçlarını almak, öğrenme aşamasında sana epey yardımcı olacaktır. Kunduz ekibi olarak, alanında uzman eğitmenlerimizin de desteğiyle, her konuda mutlaka görmen gereken ipuçlarını, formülleri, ders notlarını senin için derliyoruz! Bu yazımızda Genetik, Baskınlık ve Çekiniklik, Çaprazlama, Genotip
ve Fenotip, X’e Bağlı Kalıtım, Kan Grupları hakkında bilmen gerekenler ile Kalıtım ve Biyoteknoloji konusuna ait soruları çözerken işine yarayacağını düşündüğümüz ipuçları yer alıyor. Umarız bu notlar sana yardımcı olur. İyi okumalar! Bu notlar, Kunduz eğitmenimiz Fehmi Hoca tarafından hazırlandı. Fikret Hoca, Van Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu. Ege Ünivetistesi Zooloji, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen Yüzüncü Yıl üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans yapmaktadır. Mendel Genetği Mendel Genetiği Alt Başlıkları: Monohibrit ÇaprazlamaDihibrit Çaprazlama
Monohibrit çaprazlamada 1 karakter çaprazlanır. Örneğin sadece göz rengi. Dihibrit çaprazlamada 2 karakter çaprazlanır. Örneğn saç rengi ve saç şekli Mendel Genetiği neleri incelemez?Eş ve eksik baskınlıkÇok allellik Eş baskınlıkta karaketerlerin her ikisi de dış görünüşte görünür. Örneğin kan grubunun AB olması. (A ve B eşbaskın)Eksik
baskınlıkta her iki karakter de fenotipte görülmez. Karışımı görülür. Örneğin kırmızı aslanağzı ve beyaz aslanağzı çiçeciğinden pembe çiçek oluşması.Çok alellikte genotip çeşidi sayısı (n.(n+1))/2 formülü ile bulunur. Kontrol Çaprazlaması: X’e Bağlı Kalıtım Anne hasta ise doğacak tüm erkek çocuklar hasta olur. Kan Grupları Şimdi soru çözümlerine
devam edebilirsin! Kalıtım ve Biyoteknoloji konusunda bolca soru çözerek pratik yapabilirsin. Bu konu, Biyoloji dersi için ilk ve temel konulardan biri olduğu için iyice pekiştirmen önemli. Genetik, Baskınlık ve Çekiniklik, Çaprazlama, Genotip ve Fenotip, X’e Bağlı Kalıtım, Kan Grupları gibi alt başlıklar pek çok bilgi ve kavram içeriyor. Bu da daha çok
soru tipini barındırdığı anlamına gelir. Bu konudan direkt soru gelebildiği gibi, farklı konuların da içinde sıkça geçtiğini görüyoruz. Ders Biyoloji olunca, bu kavramlar, her zaman karşımıza çıkabilir! TYT Biyoloji ve AYT Biyoloji testlerinde de sıklıkla sorulması tercih edilen konulardan biri. Bilgileri, tanımları, özetleri, kuralları ve formülleri öğrendikten
sonra, bu bilgilerin soruların içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazımıza da göz attıktan sonra, kendi kaynaklarına ek olarak MEB tarafından yayınlanan Kazanım Testlerini de çözmeni tavsiye ediyoruz. TYT ve AYT Biyoloji dersindeki netleri yükseltmedeki anahtar, konu çalışmalarını tamamladıktan sonra bolca soru çözmek ve
yapılamayan soruların doğrusunu öğrenmek. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website. Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın. Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ. Bu sayfamızda
10.Sınıf Biyoloji konu anlatımı videolar, 10.Sınıf Biyoloji Ders Notları, 10.Sınıf Biyoloji Konu Özetleri,10.Sınıf Biyoloji Konularını ve size katkı sağlayacak birçok kaynağı bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com.tr olarak Konularımızın içinde o konu ile ilgili Ders Notu, Konu Anlatımı Video, Çözümlü Sorular ve ı bir araya getirdik. İyi Çalışmalar. 10.Sınıf
Biyoloji Konuları Uyarı: Aradığınız konuyu bu sayfamızda bulamadıysanız tıklayınız. Soru: Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerindeki mitoz ve sitokineze ait özelliklerden birisidir? A) Ara lamelin oluşması B) Sentriyoller arasında mikrotübül oluşumu C) Sitoplazmanın boğumlanması D) Tetratların oluşması E) Homolog kromozomlar arasında gen
alışverişiSoru: Hücre döngüsünün interfaz evresinde; I. DNA’nın kendini eşlemesi II. Çekirdekçiğin kaybolması III. Hayvan hücrelerinde sentrozomların kendini eşlemesi olaylarından hangileri gerçekleşir?Soru: Çok hücreli ökaryot bir canlıya ait bir vücut hücresinin, hücre döngüsünde; I. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması II. Kromozomların
eşlenmesi III. Yeni çekirdek zarları ve çekirdekçiğin oluşması IV. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine yerleşmesi olayları hangi sırada gerçekleşir?Soru: Kromozomların en belirgin şekilde görüldüğü ve bu nedenle kromozom sayısındaki anormalliklerin saptanabildiği hücre döngüsü evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mitozun profaz evresi B)
Mitozun metafaz evresi C) Mitozun anafaz evresi D) Mitozun telofaz evresi E) İnterfaz evresiSoru: I. Cam güzeli bitkisinin koparılan bir dal parçasından yeni bir bitkinin gelişmesi II. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının gelişmesi III. Karpuz tohumunun toprağa ekilmesiyle tam bir bitkinin elde edilmesi Yukarıdakilerden hangileri
vejetatif üreme örnekleridir?Soru: Kanser hücreleriyle ilgili olarak; I. Hücre döngüsünü düzenleyen sinyallere cevap vermezler. II. Kültürde üretildiklerinde belirli bir yoğunluğa ulaşınca bölünmelerini durdururlar. III. Normalden farklı sayıda kromozom içerebilirler. yargılarından hangileri doğrudur?Soru: Tomurcuklanma sonucu oluşan normal
bireylerle ilgili olarak; I. Birbirlerinden ve ana bireyden farklı büyüklükte olabilirler. II. Ana bireyden farklı genetik özellikler içerirler. III. Ana bireyden ayrılmayıp koloni oluşturabilirler. açıklamalarından hangileri doğrudur?Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken krossing over olma olasılığı vardır? A) İnsanda üreme organlarının
(yumurtalık ve testislerin) gelişmesi B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden yapması C) İki cinsiyete de sahip bir toprak solucanının sperm hücresini oluşturması D) Geçici olarak birleşen iki bakteri arasında doğrudan DNA transferi yapılması E) Ayrık otu bitkisinin toprak altındaki yatay gövdelerinde bulunan gözlerden yeni bitkilerin gelişmesi
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