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មេម ៀន  ភស្តតុាងនៃការវិវត្ត 
1. ត ើផូស ៊ីលជាអ្វ៊ី? ត ើវាមានប្រតោជន៍អ្វ៊ី? 
2. ត ើផូស ៊ីលណាដែលមានលក្ខណៈសគំាល់ជាលមូនផង និងជារក្ស ៊ីផង? មានលក្ខណៈែូចតតេច?  

ច.ំផូស ៊ីល អាតក្អ្ រត រចិ ។ មានលក្ខណៈជាលមូន តោយវាមានក្នទ យនឹងមានតមមញតៅតលើឆ្នឹងថ្គា ត។ 
មានស្លា រនឹងផ្ទ ងំស្លា រ អាតក្អ្ រត រចិមានលក្ខណៈជារក្ស ៊ី ត ើយអាតក្អ្ រត រចិជាភសេ តាងតួយ
រញ្ជា ក់្ថ្គរក្ស ៊ីវវិ េព៊ីលមូន។  
3. ចូរគូសដសសការវវិ េននប្រតភទភាវរស់ររស់ថ្គន ក់្ទងំប្រ?ំ 

ច.ំប្ ៊ីអ្ភំ៊ីរ ៊ីោង  លមូន  រក្ស ៊ី 
ថនិក្ស វ 

4. ចូរពនយល់ព៊ីដសសវវិ េននតសេះ។ រ ពវតសេះមានតជើងត សប្មាតរួន តៅជាតសេះមានប្មាតរ៊ី។ 
ច.ំក្ន ងតជឈោា នដែលមានអាកាសធា  តតេ  ត ើយតសើតនឹងតៅវាលតមម សពស់ៗ។ តោយអាកាសធា  
កាន់ដ សងួ  រ ក្ខជា ិែ េះរតងវើលៗ តសេះតៅជនំាន់តនាេះ មានតតមោរយដ តួយ គឺរ ់ោ៉ា ងតលឿន តែើតប ៊ីតគច
ផ  ព៊ីសប្ ូវ។ សថិ តប្កាតឥទធិពលននជតប្តើសតោយមតមជា ិនិងការប្រដជងគាន តែើតប ៊ីរស់តជើងតសេះវវិ េព៊ីតជើង
មានប្មាតប្រ ំ រ ូ ែល់តជើងមានប្មាតដ តួយ ត ើយតជើងកាន់ដ លូ ដវងដែលរង្ហា ញព៊ីលក្ខណៈរន  ្ ំ
ននតសេះក្ន ងការរ ់កាន់ដ តលឿន។  

5. ត ើភសេ តាងអ្វ៊ីសាេះ? ដែលរញ្ជា ក់្ថ្គភាវរស់មានការវវិ េ។  
ច.ំមាន៖  
-ផូស ៊ីល   
-ការតប្រៀរតមៀរការលូ លាស់អ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងស វប្រតភទតផសងៗ 
-ភាពែូចគាន ននរូរផា សំ្លរពាងាកាយ 

6. ត ើសពវនថង ភាវរស់វវិ េដែរឬតទ? តប្ពាេះអ្វ៊ី? 
ច.ំភាវរស់មានការវវិ េ។ តគសតងេ ត ើញមានតតតោគ ដែលរតងេើ ជងឺំថម៊ីៗនិងមានស វលអិ តួយចនួំនមន់
នឹងថ្គន សំមាា រ់ស វលអិ  

7. ត ើភសេ តាងដែលរញ្ជា ក់្ ព៊ីប្ទឹសេ៊ីវវិ េររស់ោវនិមានអ្វ៊ីសាេះ?  
ច.ំភសេ តាងដែលរញ្ជា ក់្ព៊ីប្ទឹសេ៊ីវវិ េររស់ោវនិមានផូស ៊ីល អ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងននស វប្រតភទតផសងៗភាពែូចគាន នន
រូរផា សំ្លរពាងាកាយ។ 

8. ត ើផូស ៊ីលរង្ហា ញព៊ីអ្វ៊ី? ទក់្ទងតៅនឹងការវវិ េ។ 
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ច.ំការពិនិ យផូស ៊ីល រង្ហា ញថ្គ ភាវរស់ជនំាន់តែើតមានរូរោងនិងលក្ខណៈស សព៊ីភាវរស់សពវនថងតនេះ។ 
9. ត ើអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងជាអ្វ៊ី?  

ច.ំអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងជាទប្តង់ែរូំងននស្លរពាងាកាយ ដែលលូ លាស់ចារ់ព៊ីស ៊ីកូ្ រ ូ ែល់ែណំាក់្កាលក្តក្ើ 
សរ ៊ីោងាតផសងៗ។  

10. ចូរតមវើការតប្រៀរតមៀរអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងស វឆ្អឹងក្ងទងំប្រថំ្គន ក់្។ 
ច.ំក្ន ងែណំាក់្កាលែរូំងអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងននស វទងំប្រថំ្គន ក់្មានលក្ខណៈប្សតែៀងគាន ដែលតិនអាចសគំាល់ 

រនថ្គ អ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងណាជាររស់ស វថ្គន ក់្ណាត ើយ។ ក្ន ងែណំាក់្កាលច ងតប្កាយតទើរអាចសគំាល់រនថ្គ 
 ជាអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងររស់ស វថ្គន ក់្ណាតួយចាស់លាស់។ ស វឆ្អឹងក្ងទងំប្រថំ្គន ក់្វវិ េតចញព៊ីរ ពវស វរួតដ តួយ។ 
11. ក្ន ងែណំាក់្កាលែរូំង ត ើអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងននស វឆ្អឹងក្ងទងំប្រថំ្គន ក់្មានលក្ខណៈែូចគាន ប្ ង់ណា? 

ច.ំមានក្នទ យ ពប្ង្ហងអ្វយវៈ រងវេះប្សក្៊ី សួរឆ្អឹងសនង ររ ់ឈាតតទល...។  
12. ត ើសរ ៊ីោងាដែលតិនតប្រើប្រស់វានឹងតៅជាោ៉ា ងែូចតតេច?ចូរឧទរ ណ៍។ 

ច.ំវាជាសរ ៊ីោងាតិនលូ លាស់ ក៏្ជាភសេ តាងរញ្ជា ក់្ថ្គ ភាវរស់វវិ េ។ សរ ៊ីោងាតិនលូ លាស់ ជាសរ ៊ីោងាដែល
រួញប្កិ្ន ត ើយគាម ននាទ៊ីអ្វ៊ីត ើយ។ ឧទរ ណ៍ ចតំពាេះតន សសសរ ៊ីោងាតិនលូ លាស់មាន៖ ឆ្អឹងក្ញ្ាូ ញគូទ 
(ចតំពាេះរ ពវស វគឺ ក្នទ យ) ដសនងតពាេះតវៀន(ចតំពាេះស វ ិណាស៊ីគឺ ថនក់្តពាេះតវៀន) ស្លច់ែ តំៅគ តពប្ តចៀក្
(ចតំពាេះស វ ស្លច់ែ តំនេះ លូ លាស់ ត ើយស វអាចរក្សាឹក្ប្ តចៀក្រន)។  

13. ត   ែូចតតេចរនជាតគថ្គអ្វយវត សររស់ស វឆ្អឹងក្ងទងំប្រថំ្គន ក់្ ជាសរ ៊ីោងាអូ្ត៉ាូ ូក្?  
ច.ំអ្វយវទងំតនាេះផា តំ ើងតោយដផនក្ឆ្អឹងែូចគាន  ត ើយសថិ តៅក្ន ងរាង់ដ តួយ។ តៅែណំាក់្អ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងឆ្អឹង
ទងំតនាេះមានតែើតក្តំណើ  ព៊ីពប្ង្ហងែូចគាន ។ 

14. ចូរឲ្យឧទរ ណ៍សរ ៊ីោងាអូ្ត៉ាូ ូក្ចតំពាេះថ្គន ក់្ថនិក្ស វ។ 
ច.ំអ្វយវត ស អ្វយវតប្កាយ សណំ ំ សួរក្ាល ជាសរ ៊ីោងាអូ្ត៉ាូ ូក្។  

15. ែូចតតេចតៅថ្គសរ ៊ីោងាអូ្ត៉ាូ ូក្ ? សរ ៊ីោងាអាណា ូក្? 
ច.ំសរ ៊ីោងាអូ្ត៉ាូ ូក្ ជាសរ ៊ីោងាតួយដែលមាននាទ៊ីស សគាន  ដ មានរូរផា ែូំចគាន គឺវាផា តំ ើងតោយដផនក្ែូចគាន  
ត ើយសថិ តៅក្ន ងរាង់ដ តួយ តប្ពាេះវាមានតែើតក្តំណើ  ព៊ីរ ពវរួតដ តួយ។ សរ ៊ីោងាអាណា ូក្ ជាសរ ៊ីោងា
តួយដែលមានរូរផា សំ សគាន  ដ មាននាទ៊ីែូចគាន ។  

16. ត   អ្វ៊ីរនតគអាចសននិោា នថ្គ ថ្គន ក់្ប្ ៊ី ថ្គន ក់្ក្ដងេរ ថ្គន ក់្លមូន ថ្គន ក់្រក្ស ៊ី និងថនិក្ស វមានទនំាក់្ទនំងដស
ប្សឡាយជាតួយគាន ឬមានរ ពវរួត? 
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ច.ំអ្បំ្រ៊ីយ៉ា ងននស វទងំប្រថំ្គន ក់្តៅែណំាក់្កាលែរូំងមានរូរោងែូចគាន  គឺមានក្នទ យ រងវេះប្សក្៊ី 
ពួរឆ្អឹងសនង...។ ការសិក្្ព៊ីរូរផា នំនស្លរពាងាកាយស វទងំប្រថំ្គន ក់្ រង្ហា ញព៊ីសរ ៊ីោងាអូ្ត៉ាូ ូក្ ែូចជា
អ្វយវត ស អ្វយវតប្កាយ និងប្រព័នធប្រស្លទជាតែើត។ តែើតប ៊ីរក្ទនំាក់្ទនំងដសប្សឡាយរវាងប្រតភទ
តផសងៗននភាវរស់ តគសិក្្តប្រៀរតមៀរត៉ាូតលគ ល ADN និងត៉ាូតលគ លប្រូត អ្ ៊ីនររស់ភាវរស់ទងំតនាេះ។ 
ភាវរស់ដែលមានទនំាក់្ទនំងដសប្សឡាយជិ ដ ងដ មាន ណំលោំរ់ន យតក្ាអូ្ទ៊ី ក្ន ងត៉ាូតលគ លADN 
និង ណំលោំរ់អាស ៊ី អាត៊ីតនែូចគាន តប្ចើន។ 

17. ចតំពាេះតន សស តែើតប ៊ីក្ណំ ់រក្ទនំាក់្ទនំងដសប្សឡាយជាឪព ក្និងកូ្ន ឬជាមាេ យនិងកូ្ន រវាងតន សសព៊ីរ
នាក់្ ត ើតគអាចតប្រើវមិ៊ីអ្វ៊ី? 
ច.ំតោយតប្រៀរតមៀរ ត៉ាូតលគ លប្រូត អ្ ៊ីន និងត៉ាូតលគ ល ADN ននប្រតភទភាវរស់។  

18. ែូចតតេចតៅថ្គ ប្ព៊ីមា៉ា  ?  
ច.ំប្ព៊ីមា៉ា   ជាលោំរ់តួយននថ្គន ក់្ថនិក្ស វដែលមានអ្ឌ្ឍតគាលសួរក្ាលមនិំងមាននែជាសរ ៊ីោងាចារ់
កាន់។ 

19. ត ើប្រតភទជាអ្វ៊ី? ពពួក្ជាអ្វ៊ី? 
ច.ំប្រតភទជាប្កុ្តស្លរពាងាកាយដែលមានរូរោងប្សតែៀងគាន  ត ើយតមវើការរនេពូជជាតួយគាន រន តោយ
រតងេើ កូ្នតៅដែលអាចរនេពូជរន។ ពពួក្ជាប្កុ្តឯក្ េតៅក្ន ងប្រតភទដ តួយ។ វាអាចរង្ហេ  ់ពូជជា
តួយគាន រន ត ើយរស់តៅក្ន ង រំន់ដ តួយ។ 

20. ត ើក្តាេ អ្វ៊ីសវេះដែលជប្តុញឲ្យមានការក្តក្ើ ប្រតភទថម៊ីៗ? 
ច.ំគឺក្តាេ ររងំភូតិស្លស្រសេ និងក្តាេ ររងំជ៊ីវស្លស្រសេ។  

21. ត   ែូចតតេចរនជា ររងំភូតិស្លស្រសេអាចតមវើឲ្យតក្ើ ប្រតភទថម៊ីៗ? 
ច.ំកាលណាមានររងំភូតិស្លស្រសេ ពពួក្តផសងៗប្ ូវដរងតចញព៊ីគាន  ត ើយតិនអាចមានទនំាក់្ទនំងជាតួយ
គាន ។ តប្កាតឥទធិពលននជតប្តើសតោយមតមជា ិពពួក្ន៊ីតួយៗមានលក្ខណៈរន  ្ ំតៅនឹងតជឈោា នតរៀងៗ
សាួន។ ឆ្ាងកា ់រយៈតពលែ៏យូរតក្ ពពួក្ទងំតនាេះមានលក្ខណៈស សគាន កាន់ដ តប្ចើនត ើងៗ ត ើយតិនអាច
រនេពូជជាតួយគាន រន ែូតចនេះក៏្កាា យជាប្រតភទតផសងៗព៊ីគាន ។  

22. ត ើក្តាេ ររងំជ៊ីវស្លស្រសេមានអ្វ៊ីសាេះ? 
ច.ំឯក្ េមានរូរោងនិងទ ំំប្រោរ់រនេពូជស សគាន ។ ឯក្ េតមវើការរនេពូជតៅរែូវនិងដសស សគាន ។ ការទក់្ 

ទញរវាងស វញ៊ី  និងស វតឈាម លតែើតប ៊ីតមវើការរនេពូជមានរតរៀរស សគាន ។  



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

23. ត ើនឹងមានអ្វ៊ីតក្ើ ត ើង តៅតពលដែលពពួក្តផសងៗ ក្ន ងប្រតភទដ តួយប្ ូវដរក្តចញព៊ីគាន តោយលក្ខ
សណឌ ភូតិស្លស្រសេ? 
ច.ំតប្កាតឥទធិពលននជតប្តើសតោយមតមជា ិ ពពួក្ន៊ីតួយៗស្ល នឹំងតជឈោា នតរៀងៗសាួន។ ពពួក្ទងំតនាេះតិន
អាចមានទនំាក់្ទនំងជាតួយគាន  វាតិនអាចរនេពូជជាតួយគាន រន វាក៏្កាា យជាប្រតភទថម៊ីតផសងៗគាន ។  

 
សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 

 


