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មេម ៀន      បមចេកវិទ្យាជីវៈ 
I. ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 
1. ឆេរុអ្វី បានជាឆយើងចបំាច់ររូវមានោរឆររើសឆរ ើសពូរ? 
ច.ំឆ ើមបរីក្សាទុក្សនូវពូរល្អ ប្បំារ់ឆចល្នូវពូរអារក្សក់្ស ឆ្វើឲ្យមានទិននផល្ខ្ពស់ក្សនុងោរចិញ្ចឹ មសរវនិងដំ
 ណំ។ំ 
2. ឆរើរឆរមើសពូរ សរវឬរុក្សខជារិ ឆដយមនុសសជាអ្វី? 
ច.ំរឆរមើសពូរ សរវឬរុក្សខជារិ ឆដយមនុសសជាោរឆររើសឆរ ើសឯក្សរតដ ល្មានប្ដរមប្រមួល្ មានរប្ឆោរន៍ 
រក្សាទុក្សនិងប្ងកល្ក្សខខ្ណឌ ឲ្យវាប្នតពូរនិងលូ្រលាស់។  
3. ឆរើអីុ្រប្រកី្សមមជាអ្វី? ឆរើឆអ្ឆររ  ូសីុសជាអ្វី?  

ច.ំអីុ្រប្រកី្សមមជាោរប្ង្កក រ់ឆមបាដ ល្មានល្ក្សខណៈខុ្សគ្នន  ពូរខុ្សគ្នន  ឬរប្ឆេទខុ្សគ្នន  ឆ ើមបបី្ឆងកើរ 
អីុ្រប្ររី។ ឆអ្ឆររ  ូសីុស ជាក្សឆំណើ នសមរថភាពននអីុ្របី្រដ ល្មានក្សមាល ងំរីវរិខាល ងំមានរប្ឆោរន៍ឆល្ើសពីឆមបា
ក្សនុងក្សរណីប្ង្កក រ់ឆមបា ពូរសុទធ ល្ក្សខណៈខុ្សគ្នន  ឬពូរខុ្សគ្នន ឬរប្ឆេទខុ្សគ្នន ៕  

4.  ូចឆមតចឆៅថា អីុ្របី្រ? ឆ ើមបបី្ឆងកើរឲ្យបានអីុ្របី្រ ឆរើររូវឆ្វើ ូចឆមតច? 
ច.ំអីុ្របី្រ ជាកូ្សនដ ល្បានមក្សពីោរប្ង្កក រ់ឆមបាពូរសុទធខុ្សគ្នន ។ ឆ ើមប ី      ប្ឆងកើរឲ្យបានអីុ្របី្រ ររូវឆររើស
ឆមបាពូរខុ្សគ្នន ឬមានល្ក្សខណៈខុ្សគ្នន  ឆប្ើពូរ ូចគ្នន ររូវឆររើសឆរ ើសពីរបំ្ន់ឆ្ងា យពីគ្នន ៕ 
5. ក្សនុងោរដឬំចិញ្ចឹ ម ឆេចង់បានកូ្សនជាអីុ្របី្រ ឆរើឆររោះអ្វី? 
ច.ំក្សនុងោរដឬំចិញ្ចឹ ម ឆេចង់បានកូ្សនជាអីុ្របី្រ ឆររោះរុក្សខជារិអីុ្របី្រ ង្កយរសួល្ដឆំ្ងប់្បានផល្ ទិននផល្
ខ្ពស់ ្ន់នឹងរងឺំ។ ឯសរវជាអីុ្របី្រ ឆ្ងប់្្ ំ្ន់នឹងរងឺំ ល្អ បានផល្ច្ចើន។ 
6. ឆរើោរប្ង្កក រ់រិរជាអ្វី? ឆរើសន្តត នឆរោយមានល្ក្សខណៈ ូចឆមតច? 
ច.ំោរប្ង្កក រ់រិរ ជាោរប្ង្កក រ់រវាងសរវឆចញពីឆមបាមួយេូឬឆមបានិងកូ្សនរប្ស់វា។ សន្តត នឆរោយ មាន
ក្សមាល ងំរីវរិឆខ្ាយ ល្ទធផល្ប្នតពូរថយចុោះ ប្ឆងកើរភាពមិនរប្រក្សរីននរកូ្សម ូសូម ដ ល្ន្តឆំៅរក្សភាព
ផុរពូរ។ ផល្រប្ឆោរន៍ េឺទទួល្បានសាររងគោយអូ្ម ូសីុកូ្សរចឆំរោះល្ក្សខណៈអ្ន់។  
7.  ឆរើោរប្ង្កក រ់ឆ្ងា យជាអ្វី? សន្តត នឆរោយមានល្ក្សខណៈ ូចឆមតច? 
ច.ំោរប្ង្កក រ់ឆ្ងា យជាោរប្ង្កក រ់រវាងពូរខុ្សគ្នន ឬមានដខ្សរសឡាយខុ្សគ្នន ឬរប្ឆេទខុ្សគ្នន ។ សន្តត ន
ឆរោយមានល្ក្សខណៈល្អ លូ្រលាស់ឆ្ងប់្បានផល្ ទិននផល្ខ្ពស់ ្ន់នឹងរងឺំ។ ផល្វបិាក្ស ឆដយផតល់្ភាព
អារ ល់្សន្តត នឆរោយ។ 
8. ចូរប្អូនឆរប្ៀប្ឆ្ៀប្ចណុំចខុ្សគ្នន រវាងោរប្ង្កក រ់រិរនិងប្ង្កក រ់ឆ្ងា យ។ 
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ច.ំឆរប្ៀប្ឆ្ៀប្ចណុំចខុ្សគ្នន រវាងោរប្ង្កក រ់រិរនិងប្ង្កក រ់ឆ្ងា យ។ 
ោរប្ង្កក រ់រិរ ប្ង្កក រ់ឆ្ងា យ 

 រវាងកូ្សនឆក្សើរឆចញពីឆមបាដរមួយឬ
រវាងកូ្សននិងកូ្សន 

 សន្តត នឆរោយមានក្សមាល ងំរីវរិឆខ្ាយ 
ល្ទធផល្ប្នតពូរថយចុោះប្ឆងកើរភាពមិន
រប្រក្សរីននរកូ្សម ូសូមន្តឆំៅរក្សោរផុរពូរ 

 អាចប្ឆងកើរនិងរក្សានូវពូរសុទធចឆំរោះ
ល្ក្សខណៈអ្ន់។ 

 រវាងពូរខុ្សគ្នន ឬមានដខ្សរសឡាយឆ្ងល យ
ពីគ្នន ឬរប្ឆេទខុ្សគ្នន  

 អីុ្របី្រមានក្សមាល ងំរីវរិខាល ងំ ្ន់នឹងរងឺំ ឆ្ងប់្
លូ្រលាស់ល្អ ផតល់្ទិននផល្ខ្ពស់។ 

 អារមិនអាចប្ងកក្សឆំណើ របានក្សនុងក្សរណី
ឆមបារប្ឆេទខុ្សគ្នន ។  

 
9. ឆរើ ក្សលូនជាអ្វី? 
ច.ំក្សលូនជាសាររងគោយមួយរកុ្សមដ ល្មានព័រ៌មានឆសឆនទិច ូចគ្នន ឆប្ោះបិ្ទ។ 
10. ចូរពណ៌ន្តពីរឆប្ៀប្ប្ឆងកើរក្សលូនបាក់្សឆររ។ី 
ច.ំឆេប្ឆងកើរ ឆដយប្ណតុ ោះបាក់្សឆររកី្សនុងរប្អ្ប់្ឆប្ រទីក្សនុងមរឈដា នចិញ្ចឹ មអាោអាោ។ បាក់្សឆររដីចក្សខ្លួនជា
ប្នតប្ន្តា ប់្ ឆេើយប្ឆងកើរបានជាបាក់្សឆរររីាប់្លាន។   
11. ឆរើឆេប្ឆងកើរក្សលូនរុក្សខជារិោ ង ូចឆមតច? 
ច.ំឆេប្ឆងកើរក្សលូនរុក្សខជារិឆដយ 

 ឆេយក្សពនលក្សោរ  ុរមួយឆៅប្ណតុ ោះក្សនុងប្ពំង់ដក្សវ។ 
 ១ដខ្ឆរោយមក្ស ឆេទទួល្បានមា សឆោសិោមួយឆៅថា មីរកូ្សោល់្។ ឆេោរ់មីរកូ្សោល់្ 
ជាប្ដំណក្សរូចៗ រួចយក្សឆៅប្ណតុ ោះប្នតប្នតក្សនុងប្ពំង់ដក្សវឆផសងៗឆទៀរ។ 

 ឆេឆ្វើដប្ប្ឆនោះ ដ ល្ៗប្នតឆៅឆទៀរ រេូរ ល់្ដខ្ទី១០ ឆេទទួល្បានោល់្រាប់្រយរន់។  
 ឆៅដខ្ទី ១០ ឆេយក្សោល់្ទងំឆនោះ ឆៅដក់្សក្សនុងប្ពំង់ដក្សវដ ល្មានមរឈដា នចិញ្ចឹ មសរមាប់្ឲ្យ
ោល់្ទងំឆនោះ មានល្ទធភាពប្ងកបានជាឬស ឆ ើមសលឹក្ស។  

 ទីប្ញ្ច ប់្ឆេបានកូ្សនរុក្សខជារិ ូចៗក្សនុងរាប់្រយរន់ឆ ើម។  
12. ឆរើកូ្សនឆភាល ោះពិរជាក្សលូនដ រឬឆទ?ចូរពនយល់្។ 
ច.ំ (ជាក្សលូន ឆររោះវាឆក្សើរឆចញពីសីុកូ្សរដរមួយ មានព័រ៌មានឆសឆនទិច  ូចគ្នន ។  
13.  ូចឆមតចឆៅថា ប្ ូលី្ប្លូ អីុ្ឌី? 



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

ច.ំប្ ូលី្ប្លូ អីុ្ឌី ជាបារុេូរដ ល្ឆ្វើឲ្យចនួំនរកូ្សម ូសូមឆក្សើរឆ ើងតាមពេុេុណនន n ។ ចឆំរោះរុក្សខជារិ
ឆេប្ឆងកើរប្ ូលី្ប្លូ អីុ្ឌីឆដយឆរប្ើរបាស់សារធារុេីមី កុ្សល្សីុសីុន ណប់្តាដ ន...។ 
14. ចូរពណ៌ន្តពីរឆប្ៀប្ប្ឆងកើរក្សលូនសរវឆគ្ន។ 

ច.ំឆេប្ឆងកើរសរវឆគ្នឆដយ៖ 
-ឆេឆររើសឆរ ើសឆមឆគ្នពូរល្អមួយ 
-ប្ន្តា ប់្មក្សឆេប្ញ្ចូ ល្ដសពមា រូសូអីុ្ររប្ស់ឆគ្នឆមម ល្ល្អមួយឆៅក្សនុងសបូនរប្ស់ឆមឆគ្នឆន្តោះ 
ឆ ើមបឆី្វើោរប្ងកក្សឆំណើ រ។ 
-ឆរោយពីប្ងកក្សឆំណើ រ ឆេទុក្សឲ្យសីុកូ្សរឆ្វើមីរូសជាប្នតប្ន្តា ប់្ បានជាអ្រំបី្យ ុងដ ល្មានឆោសិោចនួំន 
៣២។ 
-តាមប្ឆចចក្សវទិាឆេយក្សអ្រំបី្យ ុងឆន្តោះ ឆចញពីឆមឆគ្នឆេើយឆេដក់្សយក្សនណវ យ ូ ឆចញឆោសិោទងំ ១០ 
រប្ស់អ្រំបី្យ ុងឆនោះ ឆៅប្ញ្ចូ ល្ក្សនុងអូ្វុល្ ១០ ដ ល្ឆេបាន ក្សយក្សនណវ យ ូ ឆចញ។ អូ្វុល្ទងំ១០ឆនោះ 
ជាអូ្វុល្រប្ស់ ឆមឆគ្នទងំ១០ ពូរឆផសងៗគ្នន ។ 
-ឆេទុក្សឆោសិោទងំ ១០ឆនោះ ក្សនុងដក្សវ ឆ ើមបឲី្យឆ្វើមីរូសប្ន្តា ប់្មក្សយក្សអ្រំបី្យ ុងទងំ១០ ឆៅដក់្ស
ប្ញ្ចូ ល្ក្សនុង សបូនឆមឆគ្នទងំ១០ខាងឆល្ើ។  
-ឆរោយមក្ស ឆមឆគ្នទងំ១០ បានប្ឆងកើរកូ្សនឆគ្ន១០ក្សាល្ ដ ល្មានល្ក្សខណៈ ូចគ្នន ទងំអ្ស់។  

15. ឆេរុអ្វីបានកូ្សនឆគ្នទងំ ១០ មិនមានល្ក្សខណៈ ូចឆៅនឹងឆមឆគ្នទងំ ១០រប្ស់វា? 
ច.ំឆររោះកូ្សនឆគ្នទងំ១០ ឆក្សើរឆចញពីឆោសិោ១០ ននអ្រំបី្យ ុងដរមួយរប្ស់ឆមឆគ្នពូរល្អមួយ ឯឆមឆគ្នទងំ 
១០ជាឆមឆគ្នសរមាប់្ពរឆរោះ(ផាុក្សអ្រំបី្យ ុង)។  
16. ឆរើរុក្សខជារិ្មមតានិងរុក្សខជារិប្ ូលី្ប្លូ អីុ្ឌីខុ្សគ្នន  ូចឆមតច? 
ច.ំខុ្សគ្នន  ូចជា៖ ចនួំនរកូ្សម ូសូមឆក្សើន ឆ ើម ដផល សលឹក្ស្ដំប្លក្ស គ្នម នរគ្នប់្ មានរសជារិដផអម ្ន់នឹងរងឺំ 
និងអាោសធារុ។  
17. ឆរើឆេឆរប្ើរបាស់សារធារុអ្វី ឆ ើមបបី្ឆងកើរឲ្យមានបារុេូរប្ ូលី្ប្លូ អីុ្ឌី? 
ច.ំសារធារុេីមីមាន ណប់្តាដ ន កុ្សល្សីុសីុន ឆអ្ទីដ ន ោឆេវអីុ្ន។ 
18. ឆរើឆេឆរប្ើកុ្សល្សីុសីុនដក់្សឆៅឆល្ើដផនក្សណននរុក្សខជារិ? 
ច.ំដក់្សនូវឆល្ើ ចណុំចលូ្រលាស់ននរុក្សខជារិ  ូចជា ពនលក្ស រប្ព័នធឬស ជាលិ្ោ។ 
19. ឆរើកុ្សល្សីុសីុនមានអ្ឆំពើអ្វីខ្លោះ ឆៅឆល្ើដផលក្សលូ្រលាស់ននរុក្សខជារិ? 
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ច.ំមានអ្ឆំពើ ឆដយប្ញ្ឈប់្ក្សណំររយ ូងអារកូ្សមា ទិច ឆ្វើឲ្យរកូ្សមា ទីរមិនផ្តត ច់ឆចញពីគ្នន ឆៅប្ ូល្ ប្ន្តា ប់្មក្ស
ឆោសិោមិនដចក្សខ្លូនឆទ  ូចឆនោះចនួំនរកូ្សម ូសូមឆក្សើនឆ ើងឆទវ ង។  
20. ឆរើប្ឆចចក្សវទិារីវៈជាអ្វី? មានសារៈសខំាន់ ូចឆមតច? 
ច.ំប្ឆចចក្សវទិារីវៈជាល្នំ្តឧំសសេក្សមម ៏ចមបងនឹងល្បលី្ាញដ ល្ផតល់្ផលិ្រផល្ឆឆ្ងព ោះឆៅរក្សសមបទនន
វសិវក្សមមឆសឆនទិចននបាក់្សឆររ។ី ផលិ្រផល្អាចជាសារធារុេីមីសររីាងគសខំាន់ៗ ជារបូ្ឆរអីុ្នដ ល្ឆរប្ើរបាស់
ឆ្វើជាវា ក់្សសាងំ ឬថាន សំរមាប់្សុខ្ភាពមនុសស ជាឆ ើម។ បាក់្សឆររវីសិវក្សមមឆសឆនទិច មិនររឹមដរក្សណំរ់ធារុ
េីមីននរុក្សខជារិក្សនុងមនាីរពិឆសា្ន៍ប្ ុឆណណ ោះឆទ េឺវាអាចប្បំារ់ជារិពុល្សមាអ រប្រសិាថ ន ប្ឆងកើនរីជារិ
 ី ណំនិំងសលំាប់្សរវល្អិរចនរងដ ល្ប្ផំ្តល ញ ណំ។ំ  
21. ចូរពនយល់្រក្សយ វសិវក្សមមឆសឆនទិច បាល សមីរ ។ 
ច.ំវសិវក្សមមឆសឆនទិចជាសណំុំប្ឆចចក្សឆទសដ ល្ឆ្វើឲ្យមានប្ឆនារដសនចដមលក្សមួយឆៅក្សនុងឆោសិោប្ណតុ ំ
មួយ។ បាល សមីរជាម ូឆល្េុល្ ADN រាងជារងវង់រប្ស់បាក់្សឆររ។ី  
22. ឆរើវសិវក្សមមឆសឆនទិចមានប្ ុន្តម នរហំាន? អ្វីខ្លោះ? 

ច.ំមាន ៤រហំាន៖ 
-ោរោរ់ម ូឆល្េុល្ ADN ជាអ្ងករ់រូចៗឆដយអ្ង់សីុមប្រងួម 
-ោរប្ញ្ចូ ល្អ្ងករ់ AND ឆៅក្សនុងបាល សមីររប្ស់បាក់្សឆររ ីឆដយអ្ង់សីុមភាា ប់្(ADN លី្ហាក ស) 
-ោរប្ឆងកើរក្សលូន ឆដយទុក្សឲ្យបាក់្សឆររបី្ឆងកើននូវចនួំន 
-ោរសដមតងននដសន ឆដយឆេ ក្សយក្សដសន សឆំោក្សរបូ្ឆរអីុ្នដ ល្ឆេចង់បាន។  

23. ឆរើអ្ង់សីុមប្រងួមជាអ្វី? រក្សឆ ើញឆដយអ្នក្សណ? 
ច.ំជាអ្ង់សីុមសរមាប់្ោរោរ់អ្ងករ់ ADN ។ រក្សឆ ើញឆដយឆលាក្ស សមីរ ឆៅឆ្ងន  ំ១៩៧០។  

24. ចូរពនយល់្ពីរឆប្ៀប្ោរ់អ្ងករ់ ADN ។ 
ច.ំក្សនុងម ូឆល្េុល្ ADN មានដសនដ ល្ឆយើងចង់បាន។ ោរោរ់ម ូឆល្េុល្ ADN ជាអ្ងករ់រូចៗឆ្វើឆ ើង 

ឆរោមអ្ឆំពើរប្ស់អ្ង់សីុមមួយឆៅថា អ្ង់សីុមប្រងួម ដ ល្វាទទួល្សាគ ល់្រណំល្ដំប់្ននបាសឆេើយវាោរ់
ម ូឆល្េុល្ ADN ឆៅឆពល្ដ ល្វារួប្នឹងរណំល្ដំប់្ឆន្តោះ។ អ្ង់សីុមប្រងួមឆរប្ៀប្បាន ូចជាក្សន្នត ដ ល្អាច
ោរ់ ADN ឆៅររង់រណំល្ដំប់្ននបាសមួយ ឆេើយមានដរវាឆទដ ល្ទទួយសាគ ល់្។  

25. ចូរពនយល់្ពីរឆប្ៀប្ភាា ប់្ AND ប្ឆនារឆៅនឹងបាល សមីររប្ស់ ADN ននបាក់្សឆររ ី។ 
ច.ំឆយើងប្ញ្ចូ ល្អ្ងករ់ AND ដ ល្មានដសនចង់បានឆៅក្សនុងឆោសិោ្មួល្ ូចជា វរុីស បាក់្សឆររ។ី ឆ ើមប ី
ឆ្វើប្ឆនារដសនឆនោះ ឆៅក្សនុងឆោសិោបាក់្សឆររ ី  បូំ្ងររូវយក្សបាល សមីរឆចញពីបាក់្សឆររ។ី អ្ង់សីុមប្រងួមឆប្ើក្ស
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បាល សមីរឆៅររង់ក្សដនលងក្សណំរ់មួយ។ ប្ន្តា ប់្មក្សឆេប្ញ្ចូ ល្អ្ងករ់ ANDឬដសនប្ឆនារឆៅក្សនុងបាល សមីររប្ស់
បាក់្សឆររ។ី អ្ងករ់ ADN ប្ឆនារភាា ប់្ឆៅនឹងបាល សមីរឆដយអ្ង់សីុម ADN លី្ោស។ បាល សមីរដ ល្មានអ្ងករ់ ADN 
ប្ឆនារឆន្តោះ ររូវបានប្ញ្ចូ ល្ឆៅក្សនុងបាក់្សឆររវីញិ។ 
26. ចូរពនយល់្ពីរឆប្ៀប្ឆ្វើវសិវក្សមមឆសឆនទិចបាក់្សឆររ។ី  

ច.ំឆេយក្សបាល សមីរឆចញពីបាក់្សឆររមួីយ។ ប្ន្តា ប់្មក្សឆេោរ់អ្ងករ់ឆចញពីបាក់្សឆររឆីចញ ឆេើយយក្សដសន 
ប្ឆនារឆៅភាា ប់្ជាមួយបាល សមីរ ឆៅទីប្ញ្ច ប់្ ឆេប្ញ្ចូ ល្បាល សមីរដ ល្មានដសនប្ឆនារឆនោះឆៅក្សនុងឆោសិោ 
្មួល្។ ឆោសិោ្មួល្ឆ្វើចដំណក្សបានជាក្សលូនដ ល្ក្សនុងក្សលូននីមួយៗមានដសនដ ល្េួរឲ្យចង់បាន។  
ដសននីមួយៗ ឹក្សន្តសំឆំោេរបូ្ឆរអីុ្នដ ល្ឆេចង់បាន។   

27. ឆរើអាងំសរុយលី្នជាអ្វី? មានន្តទីអ្វី? 
ច.ំអាងំសរុយលី្នជាអ្រម ូនដ ល្ផលិ្រឆចញពីឆោសិោល្ដំពង។ វាមានន្តទីររមូវប្រមិាណសករក្សនុង
មម។  

28. ឆរើអ្នក្សរងឺំទឹក្សឆន្តមដផអមមានឆរាេសញ្ញា  ូចឆមតច? ឆរើអ្នក្សរងឺំររូវបានពាបាល្ឆដយវ ិ្ ីណ?  
ច.ំក្សរមិរេលុយកូ្សសឆក្សើនឆ ើងក្សនុងមម ក្សនុងទឹក្សឆន្តម អ្នក្សរងឺំអាចសាល ប់្ ឆប្ើមិនពាបាល្ឆទ។ អ្នក្សរងឺំររូវោរ
ចក់្សប្ញ្ចូ ល្អ្រម ូនអាងំសរុយលី្នជារប្ចឆំៅក្សនុងមម។  
29. ចូរព័ណ៌ន្តពី ឆំណើ រោរផលិ្រអ្រម ូនអាងំសរុយលី្ន? 

ច.ំ ឆំណើ រោរផលិ្រ៖ 
-ោរ់អ្ងករ់ ADN រប្ស់មនុសសដ ល្ជាដសនក្សណំរ់ោរសឆំោេអ្រម ូនអាងំសរុយលី្ន ឆដយ
អ្ង់សីុមប្រងួម។ 
- ក្សយក្ស ADN រប្ស់បាក់្សឆររ ីឆេើយោរ់យក្សអ្ងករ់មួយឆចញឆដយអ្ង់សីុម។  
-ប្ញ្ចូ ល្អ្ងករ់ ADN(ដសនសឆំោេអ្រម ូនអាងំសរុយលី្ន)រប្ស់មនុសសឆៅក្សនុងបាល សមីររប្ស់បាក់្សឆររ។ី
ប្ន្តា ប់្មក្សប្ញ្ចូ ល្បាល សមីរដ ល្មានប្ឆនារដសនឆនោះឆៅក្សនុងបាក់្សឆររវីញិ។ ឆរោយមក្សបាក់្សឆររឆីនោះ 
ប្ឆងកើនចនួំនដ ល្ឆ្វើឲ្យដសនសឆំោេអាងំសរុយលី្នឆក្សើនចនួំនដ រ។  
-ដសននីមួយៗសឆំោេបានអ្រម ូនអាងំសរុយលី្ន។  

30. ឆរើវសិវក្សមមឆសឆនទិចរួយ ល់្រុក្សខជារិ ូចឆមតចខ្លោះ? 
ច.ំឆ្វើឲ្យរុក្សខជារិ៖ ្ន់នឹងរងឺំ សរវល្អិរចនរង ធារុអាោស ថាន សំលំាប់្សរវល្អិរ ថាន សំលំាប់្ឆមម
ឆ្វើឲ្យរុក្សខជារិមានដផលផ្តក ឆរចើន រួយប្ឆងកើនេុណភាព ី ណំ។ំ  

31. ឆរើផសរិឆមរ  ូឆរសយូមអាចសឆំោេអ្វី? 
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ច.ំសឆំោេអ្ង់សីុមសាណមី អីុ្រដតាស។ វាប្ដំប្លងសាណមី ឲ្យឆៅជាអ្រុយឆរ   ឆដយផតល់្រីជារិ
 ល់្ ីដ ល្ឆ្វើឲ្យរុក្សខជារិលូ្រលាស់។  

32. ឆរើអ្នក្សវទិាសា្សតឆរប្ើរបាស់វសិវក្សមមឆសឆនទិចក្សនុងវស័ិយអ្វីខ្លោះ?  
ច.ំក្សនុងវស័ិយសុខាេិបាល្ កសិកម្ម និងផលិ្រអាហារ។ 

33.  ូចឆមតចឆៅថា វា ក់្សសាងំ? រាប់្ឆមម ោះវា ក់្សសាងំដ ល្អ្នក្សសាគ ល់្។  
ច.ំវា ក់្សសាងំជាសារធារុដ ល្ឆរៀប្ចឆំ ើងសរមាប់្ប្ឆងកើរឲ្យមានភាពសុាឆំៅក្សនុងសាររងគោយមនុសស សរវ 
ឆេើយឆ្វើឲ្យសាររងគោយទងំឆន្តោះរប្ឆ្ងងំទល់្នឹងោររាររារននឆមឆរាេ។ វ់ាក់្សសុាងំ ឆរតាណុស 
រលាក្សឆថលើម សវិរន ឆរើង ខាន់សាល ក់្ស ក្ស្ញ្ាិល្...។  
34. ឆរើផលិ្រវា ក់្សសុាងំ ូចឆមតច? 
ច.ំ បូំ្ងឆ្វើឲ្យមីរកូ្សសាររងគោយឆខ្ាយ ឆេើយចក់្សប្ញ្ចូ ល្ឆៅក្សនុងសាររងគោយមនុសស សរវ។  
35. ឆរើឆេប្ញ្ចូ ល្ដសនរប្ស់វរុីសឆៅក្សនុងអ្វី?  

ច.ំឆៅក្សនុងបាល សមីររប្ស់បាក់្សឆររ។ី ដសនឆនោះអាចឆ្វើឲ្យបាក់្សឆររសីឆំោេឆរសាមរបូ្ឆរអីុ្ន ប្ន្តា ប់្មក្ស
ឆេយក្សរប្ូឆរអីុ្នឆរប្ើរបាស់ឆ្វើជាវា ក់្សសុាងំ។  

36. ឆរើវា ក់្សសុាងំអាចពាបាល្និងប្ង្កក រងឺំបានទងំអ្ស់ដ រឬឆទ? ឆររោះអ្វី? 
ច.ំវា ក់្សសុាងំមិនអាចពាបាល្និងប្ង្កក រងឺំបានទងំអ្ស់ឆន្តោះឆទ វារគ្នន់ដរឆ្វើឲ្យមានភាពសុាបំ្ ុឆណណ ោះ។ 
ក្សតាត សខំាន់េឺររូវោរររខ្លួនកុ្សឲំ្យឆមឆរាេចូល្រាររារ ឆដយរស់ឆៅសាអ រ េូប្សាអ រ និងឆគ្នរពតាម
វ ិ្ ីប្ង្កក ររងឺំឆផសងៗ។ 
37. ឆរើអ្ង់ទីក្សរផលិ្រឆចញពីឆោសិោអ្វី?មានន្តទីអ្វី? 
ច.ំផលិ្រឆចញពីឆគ្នលិ្ោស ឆមម ោះឡាផូំសីុរ B។ មានន្តទីរប្ឆ្ងងំនឹងអ្ង់ទីដសនរប្ស់ឆមឆរាេ។  
38. ចូរព័ណ៌ន្តពីរឆប្ៀប្ផលិ្រអ្ង់ទីក្សរ។  
ច.ំអ្ង់ទីក្សរ ជារបូ្ឆរអីុ្នដ ល្ប្ឆងកើរឆ ើងឆដយឡាផូំសីុរ B។ឆេយក្សឆោសិោឆមដ ល្បានមក្សពីោរ 

រលាយចូល្គ្នន រវាងឡាផូំសីុរនិងឆោសិោនន ុពំក្ស។ ឆោសិោឆមឆនោះប្ឆងកើនចនួំនោ ងរេ័សក្សនុងមរឈដា ន
ចិញ្ចឹ ម។ ឆោសិោនីមួយៗដ ល្បានប្ឆងកើរឆ ើងឆនោះ មានអ្ង់ទីក្សរ ូចគ្នន និងអ្ង់ទីក្សររប្ស់ឡាផូំសីុរ B  បូំ្ង។  

39.  ូចឆមតចឆៅថា អាងំដទឆផរ  ូន? មានន្តទី ូចឆមតច? សរមាប់្ពាបាល្រងឺំអ្វី? 
ច.ំអាងំដទឆផរ  ូន ជារប្ឆេទរបូ្ឆរអីុ្នដ ល្ផលិ្រឆចញពីឆោសិោប្ងកឆរាេ។ វាមានន្តទីទប់្សាក រ់កុ្សឲំ្យវរុីស 

ឆៅរាររារនិងប្នតពូរក្សនុងឆោសិោឆផសងៗដ ល្ឆៅដក្សបរវា។ សរមាប់្ពាបាល្រងឺំ មហារកី្សនិងរប្ឆ្ងងំ
និងវរុីស។  
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40.  ូចឆមតចឆៅថា អាងំដទ ឺេីន? មានន្តទី ូចឆមតច? សរមាប់្ពាបាល្រងឺំអ្វី? 
ច.ំអាងំដទ ឺេីនជារប្ឆេទរបូ្ឆរអីុ្នដ ល្ប្ឆញ្ចញពីឆោសិោឆផសងៗននរប្ព័នធសុា។ំ វាមានអ្ឆំពើឆៅឆល្ើ 

ឆោសិោឆផសងៗននរប្ព័នធសុា ំ ឆដយឆភាោ ចោរឆ្វើចដំណក្សនិងប្ដំល្ងឯក្សឆទសរប្ស់ឡាផូំសីុរ។ សរមាប់្
ពាបាល្រងឺំមហារកី្ស។ 

41.  ូចឆមតចឆៅថា អ្ង់ទីប្យ រូ ទិច? 
ចអំ្ង់ទីប្យ រូ ទិចជាសារធារុដ ល្ផលិ្រឆដយមីរកូ្សសាររងគោយសរមាប់្ពាបាល្រងឺំប្ងកឆដយបាក់្សឆររ ី
42. ចូរព័ណ៌ន្តពីរប្ក្សេឆំេើញក្សនុងោរផលិ្រអ្ង់ទីប្យ រូ ទិច។  
ច.ំឆៅឆ្ងន  ំ១៨២២ ឆផលមិញបានទុក្សឆចល្រប្អ្ប់្ឆប្ រទីប្ណតុ ោះបាក់្សឆររបី្ងករងឺំមួយឆមម ោះថា សាត េវី ូកូ្សក្ស។  
គ្នរ់ឆ ើញឆដយនច នយនូវមីរកូ្សសាររងគោយ នទ ដ ល្រាររារឆល្ើសាត េវី ូកូ្សក្ស ឆេើយប្ញ្ឈប់្ោរលូ្រ
លាស់រប្ស់វា។ រប្ក្សេឆំេើញឆនោះ មនឆៅរក្សោរផលិ្រសារធារុសរមាប់្សមាល ប់្បាក់្សឆររឆីៅថា 
អ្ង់ទីប្យ រូ ទិច។  
43. ឆរើសាររងគោយណដ ល្ផលិ្រអ្ង់ទីប្យ រូ ទិច? រាប់្ឆមម ោះអ្ង់ទីប្យ រូ ទិចដ ល្អ្នក្សសាគ ល់្។ 
ច.ំសាររងគោយបាក់្សឆររ ី និងផសរិដ ល្ផលិ្រអ្ង់ទីប្យ រូ ទិច។ មាន ឆប្ នីឆសលី្ន ្សតិប្រូមីសីុន 
ឆររតាសីុេលីន...។  
44.  ូចឆមតចឆៅថា អ្រម ូនលូ្រលាស់? 
ច.ំអ្រម ូនលូ្រលាស់ជាទូឆៅជារបូ្ឆរអីុ្នមា ងសរមាប់្ោរលូ្រលាស់ដ ល្ផលិ្រឆចញពីប្ឆចចក្សវទិាវសិវ
ក្សមមឆសឆនទិច។  
45. ឆេរុ ូចឆមតចបានជាឆេឲ្យឆមម ោះថាទឹក្សឆដោះឆគ្នរូ? ឆេរុអ្វីវាមានរសជារិរូរ? 
ច.ំឆររោះវាមានរសជារិទឹក្សឆដោះ ដផអមនិងរសជារិរូ។ រស់ជារិរូរប្ណត ល្មក្សពីបាក់្សឆររ ី Lactobaccillus 
ប្ដំប្លងសករទឹក្សឆដោះ(ឡាក់្សរូស) ឆៅជាអាសីុរឡាក់្សទិចដ ល្មានរសជារិរូរ។  
46. ឆរើបាក់្សឆររ ីLactobacillus រស់ឆៅក្សនុងមរឈដា នដប្ប្ណ?  
ច.ំមរឈដា នគ្នម នខ្យល់្ វាឆ្វើ ណំក្ស ឆងហើមគ្នម នខ្យល់្ឆៅថា ឆល្ប ើង។  
47. ឆ ើមបឆី្វើឲ្យមរឈដា នដរប្ជាគ្នម នខ្យល់្ ឆរើឆេឆរប្ើរបាស់បាក់្សឆរររីប្ឆេទណ? 
ច.ំបាក់្សឆររ ី ្សតិប្រូកូ្សក្សរសូប្យក្សអុ្ក្សសីុដសនឆចញដ ល្ឆ្វើឲ្យមរឈដា នឆន្តោះ ដរប្ជាគ្នម នខ្យល់្(គ្នម ន
អុ្ក្សសីុដសន)។ 
48. ក្សនុងោរផលិ្រទឹក្សឆដោះឆគ្នរូ ចបំាច់មានោរចូល្រួមពីបាក់្សឆរររីប្ឆេទណខ្លោះ? 

ច.ំបាក់្សឆររ ី្ សតិប្រូកូ្សក្ស និងឡាក់្សរូបាសីុលី្ស។  



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

49. ឆរើមូល្ឆេរុអ្វីបានជានំប័ុ្ងមានរនធរូចៗ? 
ច.ំក្សនុងឆមៅនំប័ុ្ងមាន អាមី ុង របូ្ឆរអីុ្ន និងអ្ង់សីុមអាមីឡាស។ លាយឆមៅមី ទឹក្ស និងឆម ដំប្រ។  

អ្ង់សីុមអាមីឡាសប្ដំប្លងអាមី ុងឆៅជាសករ។ ឆម ដំប្រឆ្វើ ណំក្ស ឆងហើមគ្នម នខ្យល់្ ឆដយប្ដំប្លងសករឆៅជា
អាល់្កុ្សល្និងោបូ្នឌីអុ្ក្សសីុរ។ោបូ្នឌីអុ្ក្សសីុរឆ្វើឲ្យឆមៅនំប័ុ្ងឆ ើងឆមដ ល្ប្ឆងកើរបានជារនធរូចៗឆៅក្សនុង
នំប័ុ្ង។ អាល់្កុ្សល្ដ ល្ឆក្សើរឆ ើង ររូវភាយឆចញឆៅឆពល្ឆេ ុរនំប័ុ្ង។  

50. ចូរសរឆសរសមីោរ ណំក្ស ឆងហើមគ្នម នខ្យល់្ ឆដយប្ដំប្លងសករឆៅជាអាល់្កុ្សល្និងោបូ្នឌីអុ្ក្សសីុរ? 
ច.ំសមីោរ៖                C6H12O6    2CO2   +  2C2H5OH   + 25 kcal 
51. ចូរពនយល់្ពី រសានិងឆប្ៀ? 
ច.ំរសានិងឆប្ៀ ជាឆេសរាៈដ ល្ឆេនិយមឆរប្ើក្សនុងឪោសពិសារអាហារក្សនុងក្សមមវ ិ្ ីឆផសងៗ។ ោរផឹក្សរសា 

ឬឆប្ៀរួយសរមួល្ ឆំណើ រមមររ់ក្សនុងសរនសមមប្បំារ់ជារិខាល ញ់ និងរួយរលំាយអាហារ។ រប្សិនឆប្ើឆេ
ផឹក្សឆរចើនខុ្សឆពល្ឆវលា វាប្ណត ល្ឲ្យឆក្សើររងឺំរក្សពោះ ឆថលើម ឆរោះឆវៀន បារ់ប្ង់ភាពមាច ស់ោរ អ្ស់ថវោិ 
អាប់្ឪនកិ្សរតិយស។ 

52. ឆរើបាក់្សឆររ ីBaccillus thuregens (Bt) ជាអ្វី? 
ច.ំ (Bt) ជាបាក់្សឆររដី ល្ប្ឆងកើរជារិពុល្ អាចសមាល ប់្កូ្សនញាស់សរវល្អិរ។ ជារិពុល្ឆនោះ ឆៅថា Bt ជារិ 

ពុល្។ ពីឆ្ងន  ំ១៩១១ ឆមៅជារិពុល្ Bt ររូវបានបាចឆៅឆល្ើរុក្សខជារិ ឆេើយសមាល ប់្កូ្សនញាស់សរវល្អិរ។ ក្សនុងឆ្ងន  ំ
១៩៨០ ដសនដ ល្ប្ឆងកើរជារិពុល្ Bt បានសមាល ប់្ ងកូ វ ឆៅឆល្ើឆ ើមឆររ។ ដសនឆនោះររូវបានរជាប្ចូល្
ឆៅក្សនុងឆ ើមឆររ។ ឆ ើមឆររពរង្កយជារិពុល្ដ ល្អាចសមាល ប់្ ងកូ វ។ ឆនោះជាឆរគ្នោះថាន ក់្សមួយសរមាប់្មនុសស 
ររី រុក្សខជារិរូចៗ ពិឆសសសរវល្អិរទងំអ្ស់។  

53. ឆរើវសិវក្សមមឆសឆនទិចមានផតល់្អ្រថរប្ឆោរន៍អ្វីខ្លោះ?  
ច.ំវសិវក្សមមឆសឆនទិចមានរប្ឆោរន៍ជាឆរចើនឆៅ ល់្មនុសស ៖  

-ក្សនុងវស័ិយសុខាេិបាល្ មានផលិ្រអាងំសរុយលី្ន អាងំដទឆផរ  ូន អាងំដទ ឺេីន អ្ង់ទីប្យ រូ ទិច វា ក់្សសុាងំ។  
-ក្សនុងវស័ិយក្សសិក្សមម ឆេឆ្វើឲ្យរុក្សខជារិមានផ្តក  ដផល ្ន់នឹងរងឺំ ្ន់នឹងអាោសធារុ និងថាន សំមាល ប់្សរវល្អិរ 
ថាន សំមាល ប់្ឆមម ។  
-ក្សនុងវស័ិយឧសាេក្សមមឆសបៀង ផលិ្រអាហារមានអ្រម ូន ទឹក្សឆដោះឆគ្នរូរ  ផលិ្ររសាឆប្ៀរ។   

54. ចូរពនយល់្ពីឆរគ្នោះថាន ក់្សននវសិវក្សមមឆសឆនទិចចឆំរោះប្រសិាថ ន។  
ច.ំប្ ោះរល់្ ល់្ប្រសិាថ ន ឆ្វើឲ្យរុក្សខជារិមានក្សដំណដរប្ដសន ឆដយ 

-សមាល ប់្សរវ ឆ្វើឲ្យសាល ប់្ ល់្រីវរិរីវៈចរមុោះសុានឹំងសារធារុសមាល ប់្សរវល្អិរ។  
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-ប្ឆងកើនភាពអារ ល់្រុក្សខជារិ មិនឲ្យផលិ្ររគ្នប់្ល្អំ្ងសរមាប់្ប្ង្កក រ់ពូរ។  
55. ចូរពនយល់្ពីឆរគ្នោះថាន ក់្សននវសិវក្សមមឆសឆនទិចចឆំរោះឆស ាកិ្សចច។ 
ច.ំប្ ោះរល់្ ល់្ឆស ាកិ្សចច ក្សនុងោរផលិ្ររគ្នប់្រុក្សខជារិក្សដំណដរប្ដសន ឆដយរកុ្សមេរុនផលិ្ររគ្នប់្រុក្សខជារិ 

ក្សដំណដរប្ដសន ោររររសប្ចាប់្មិនឲ្យរកុ្សមេរុន នទផលិ្ររគ្នប់្រុក្សខជារិក្សដំណដរប្ដសនឆន្តោះឆទ។ ក្សសិក្សរ
មិនអាចយក្សរគ្នប់្រុក្សខជារិឆៅទុក្សឆ្វើពូរបានឆទ េឺររូវឆៅទិញពូរពីរកុ្សមេរុនឆន្តោះជាឆរៀងរាល់្ឆ្ងន ឆំពល្ររូវ
ោរដ។ំ  

56. ចូរពនយល់្ពីឆរគ្នោះថាន ក់្សននវសិវក្សមមឆសឆនទិចចឆំរោះសុខ្ភាព។  
ច.ំប្ ោះរល់្ ល់្សុខ្ភាព ឆៅឆពល្ឆរប្ើរបាស់ផលិ្រផល្វសិវក្សមមឆសឆនទិច  ូចជា 

-ឆ្វើឲ្យមានរប្រិក្សមមពីរប្ព័នធសុា ំឆៅឆពល្ឆេប្រឆិភាេសារធារុដ ល្បានពីវសិវក្សមមឆសឆនទិច។ 
-រុក្សខជារិមានប្ឆនារដសនក្សដំណដរប្ដសន  សរវល្អិរញឆញើរនឹងសីុវា ឆប្ើមនុសសប្រឆិភាេរុក្សខជារិឆន្តោះ 
ប្ ោះរល់្ ល់្សុខ្ភាពផងដ រ។ 
-ដសនខ្លោះឆ្វើឲ្យមានភាព្ន់នឹងអ្ង់ទីប្យ រូ ទិច ឆពល្ពាបាល្រងឺំ មិនអាចពាបាល្រងឺំជាបាន ឆដយ
ឆរប្ើអ្ង់ទីប្យ រូ ទិចឆទ។  

57. ចូរពនយល់្ពីឆរគ្នោះថាន ក់្សននវសិវក្សមមឆសឆនទិចចឆំរោះសងគម និងសីល្្ម៌។  
ច.ំោរប្ ោះរល់្ ល់្សងគម និងសីល្្ម៌មាន  

-ឆ្វើឲ្យមានមុយតាសយុងដសនឆៅក្សនុងអូ្វុល្ ឬដសពមា រូសូអីុ្រដ ល្រោះឥទធិពល្ឆៅឆល្ើសន្តត នឆរោយ។ 
-ដប្ងដចក្សវណណៈឆររោះមានដរអ្នក្សមានមួយចនួំនឆទដ ល្មានរបាក់្សរេប់្រគ្នន់ក្សនុងោរឆ្វើវសិវក្សមមឆសឆនទិច 
-អ្នក្សរប្ោន់សាសន្តមិនទទួល្សាគ ល់្ោរដក្សនចនដសន្មមជារិឆ ើមបបី្ឆងកើរសាររងគោយ។  

58. ឆរើវសិវក្សមមឆសឆនទិចផតល់្ផល្អារក្សក់្ស ល់្មនុសស ូចឆមតចខ្លោះ? 
ច.ំវសិវក្សមមឆសឆនទិចផតល់្ផល្អារក្សក់្ស ល់្មនុសស ូចជា 

-ឆរគ្នោះថាន ក់្សប្ ោះរល់្ ល់្ប្រសិាថ ន ៖ រុក្សខជារិក្សដំណដរប្ដសន ឆ្វើឲ្យបារ់ប្ង់ ល់្រីវរិរីវៈចរមុោះ សរវល្អិរ
្ន់នឹងរុក្សខជារិក្សដំណដរប្ដសន មានសក្សមមភាពជារិពុល្ ូចរុក្សខជារិក្សដំណដរប្ដសន ឆ្វើរុក្សខជារិ
ឆមម ល្អារមិនផលិ្ររគ្នប់្ល្អំ្ងសរមាប់្ប្នតពូរ។  
-ឆរគ្នោះថាន ក់្ស ល់្សុខ្ភាព៖ ផលិ្រសារធារុេីមីឆរប្ើរបាស់ក្សនុងស្ង្កគ ម។ អ្ង់ទីប្យ រូ ទិចមិនអាចពាបាល្
រងឺំដ ល្ប្ណត ល្មក្សពីដសន្ន់នឹងអ្ង់ទីប្យ រូ ទិច។  
-ឆរគ្នោះថាន ក់្ស ល់្សងគម និងសីល្្ម៌៖ ឆ្វើឲ្យមានដសនមុយតាសយុងដ ល្មានឥទធិពល្អារក្សក់្ស ល់្ 

សន្តត នឆរោយ ប្ ោះរល់្ជាមួយសាសន្ត ដប្ងដចក្សវណណៈ(មានដរអ្នក្សមានឆទើប្ឆ្វើវសិវក្សមមឆសឆនទិចបាន)។ 



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

59.  ូចឆមតចឆៅថា អីុ្របី្រក្សមម ឆអ្ឆររ  ូសីុល្ ក្សលូន អ្ង់សីុមភាា ប់្។ 
ច.ំអីុ្របី្រក្សមម ជាោរប្ង្កក រ់រវាងឆមបារប្ឆេទខុ្សគ្នន ឬមានពូរខុ្សគ្នន ឬល្ក្សខណៈខុ្សគ្នន ដផនក្សឆសឆនទិច 
ឆ ើមបឲី្យកូ្សនឆៅជាអីុ្របី្រ។  ឆអ្ឆររ  ូសីុល្ ជាបារុេូរដ ល្ផតល់្ឲ្យក្សនុងោរប្ង្កក រ់រវាងឆមបាមានពូរខុ្សគ្នន ឬ
រប្ឆេទខុ្សគ្នន  ឬមានដសរសឡាយខុ្សគ្នន នូវសន្តត នឆរោយជាអីុ្របី្រដ ល្មានក្សមាល ងំ រីវរិខាល ងំ 
ផតល់្ទិននផល្ខ្ពស់ ប្ឆងកើនចនួំនអាដ ល្។ ក្សលូន ជាឆោសិោលូ្រលាស់មួយរកុ្សមឬសាររងគោយមួយរក្សុម
ដ ល្ឆក្សើរឆចញពីឆោសិោដរមួយ ឆេើយមានព័រ៌មានឆសឆនទិច ូចគ្នន ។ អ្ង់សីុមភាា ប់្ ជាអ្ង់សីុមសរមាប់្
ភាា ប់្នុយឆក្សលអូ្ទីររវាងគ្នន  ឆ ើមបបី្ឆងកើរបានជាម ូឆល្េុល្ ADN។ 

 
សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 

 


