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មេម ៀន ADN ជាទម្េពតម៌ានមេមនទចិ 
I. ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 
1. អ្វីឆៅជាបាក់ឆររភី្នឺម ូកូក? មានរូប្រាងប្ ៉ុន្មា នបប្ប្? 
ច.ំបាក់ឆររភី្នឺម ូកូកជាបាក់ឆររបី្ងកជងឺំរលាកសួរ។ មានរូប្រាង ២បប្ប្គឺ រូប្រាង S មានឆរោមឆៅថា 
បាក់ឆររ ីS ប្ងកជងឺំ និងរូប្រាង Rគ្មា នឆរោម ឆៅថា បាក់ឆររ ីR មិនប្ងកជងឺំឆេ។  
2. ចូរប្ករោយពីោរពិឆោធន៍រប្ស់ឆលាក រគីភី្រ?  
ច.ំឆលាករគីភី្រសមាល ប់្បាក់ឆររឆីោយកឆតៅ  ឆ ើយយកឆៅលាយជាមួយបាក់ឆររ ីR ។ ប្ន្មា ប់្មកគ្មរ់យក
ល្បាយឆន្មោះចាក់ចូល្បកន៉ុងខ្លួនសរវកណៅ៉ុ រ។ កណៅ៉ុ រឆន្មោះោល ប់្ឆោយោរជងឺំរលាកសួរ ឆ ើយកន៉ុង
ឈាមសរវកណៅ៉ុ របែល្បោល ប់្មានបាក់ឆររ ីS មានជីវរិ។ ឆលាករគីភី្រសននិោា នថា បាក់ឆររ ីR  គ្មា នឆរោម
ប្បំប្លងជាបាក់ឆររ ី S ប្ងកជងឺំរលាកសួរ ឆ ើយប្ញ្ចូ នល្បកខណៈថ្ាឆីន្មោះឆៅឲ្យសន្មៅ នឆរោយ។ ពរ៌មាន
ឆសឆនេិចននពូជបាក់ឆររ ីR  ររូវបានប្បំប្លងឆោយោរធារ៉ុមួយបែល្បបានមកពីបាក់ឆររ ីS ។ 
3. ចូរប្ករោយពីោរពិឆោធន៍រប្ស់ឆលាក អាវរឺ?ី 
ច.ំឆលាកអាវរឺ ីទាញយក ADN ពីបាក់ឆររ ីS  តាមប្ឆចចកឆេសគីមី ឆោយយកឆៅលាយជាមួយបាក់ឆររ ីR 
ឆ ើយយកល្បាយឆន្មោះចាក់ឲ្យកណៅ៉ុ រ។ កណៅ៉ុ រឆន្មោះោល ប់្ឆោយោរជងឺំរលាកសួរ ឆ ើយកន៉ុងឈាម
រប្ស់កណៅ៉ុ រមានបាក់ឆររ ីS មានជីវរិ។ តាមពិឆោធឆនោះ គ្មរ់សននិោា នថាៈ  

 ADN រប្ស់បាក់ឆររឆីរជៀរចូល្បកន៉ុង ADN រប្ស់ R ឆធវើឲ្យ R មានល្បកខណៈថ្ាីគឺ មានឆរោម ឆ ើយ
ោល យជាបាក់ឆររ ីS បែល្បប្ងកជងឺំរលាកសួរ។ 

 ADN រប្ស់ បាក់ឆររ ីS ជាម ូឆល្បគ៉ុល្បប្បំប្លង 
 ADN ជាេរមងព័រ៌មានឆសឆនេិច។  

4. ចូរប្ករោយពីោរពិឆោធន៍រប្ស់ឆលាក ឆាស និង ឺស៉ុី។  
ច.ំឆលាកឆាសឆរៀប្ចវំរី៉ុសពីររកុមៈ មួយរកុមភ្ជា ប់្ោា ន់ធ័រវេិយ៉ុសកមា ៣៥ ឆៅនឹងឆរោមរបូ្ឆរអ្៉ុីនឆ ើយ
មួយរកុមឆេៀរភ្ជា ប់្ផូសវ័រវេិយ៉ុសកមា ៣២ឆៅនឹងAND ។ គ្មរ់ភ្ជច ប់្វរី៉ុសទាងំពីររកុមឆៅនឹងបាក់ឆររ ីឆ ើយរង់
ចាឲំ្យវាប្នៅពូជឆល្បើបាក់ឆររ។ី គ្មរ់សឆងករឆ ើញថា ោា ន់ធ័រវេិយ៉ុសកមា៣៥ ឆសាើរបរទាងំអ្ស់ឆៅសល់្បកន៉ុង
វរី៉ុស ឯផូសវ័រវេិយ៉ុសកមា៣២ ទាងំអ្ស់ររូវបានប្ញ្ចូ នឆៅកន៉ុងបាក់ឆររ។ី គ្មរ់សននិោា នថា វរី៉ុសប្ញ្ចូ ល្ប ADN 
ឆៅកន៉ុងបាក់ឆររ ីែូចឆនោះ ADN ពិរជាេរមព័រ៌មានឆសឆនេិច។  
5. ឆរើធារ៉ុប្ងករប្ស់ ADN មានអ្វីខ្លោះ?  
ច.ំធារ៉ុប្ងករប្ស់ ADN មាន អាស៉ុីរផូសវ័រចិ សករឆែអ្៉ុកស៉ុីរបូី្ស និងបាសអាសូរ។ 
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6. ឆរើធារ៉ុប្ងកនីមួយៗឬម ូណូបមររប្ស់ ADN គឺអ្វី?  
ច.ំធារ៉ុប្ងកនីមួយៗឬម ូណូបមររប្ស់ ADN គឺ ន៉ុយឆកលអូ្េីរ បែល្បផសឆំ ើងពីអាស៉ុីរផូសវ័រចិមួយម ូឆល្បគ៉ុល្ប 
សករឆែអ្៉ុកស៉ុីរបូី្សមួយម ូឆល្បគ៉ុល្ប និងបាសអាសូរមួយម ូឆល្បគ៉ុល្ប។  
7. ឆរើបាសអាសូរមានប្ ៉ុន្មា នរកុម? អ្វីខ្លោះ?  
ច.ំបាសអាសូរមាន ២ រកុមគឺ រកុមពួរនី(មានអាឆែនីន និងោមីន) និងរកុមពីរមីីឌីន(មានស៉ុីរូស៉ុីន និង
េីមីន)។  
8. កន៉ុងរចវា ក់នីមួយៗ ឆរើន៉ុយឆកលអូ្េីរភ្ជា ប់្គ្មន ឆោយោរអ្វី?  
ច.ំកន៉ុងរចវា ក់នីមួយៗ ន៉ុយឆកលអូ្េីរភ្ជា ប់្គ្មន ឆោយោរ សមា័នធកូវា  ង់រវាង ប្ណៅ៉ុ ំ អាស៉ុីរផូសវ័រចិនន
ន៉ុយឆកលអូ្េីរមួយឆៅសករឆែអ្៉ុកស៉ុីរបូី្សននន៉ុយឆកលអូ្េីរមួយ។  
9. ឆរើរចវា ក់ទាងំពីររប្ស់ ADN ភ្ជា ប់្គ្មន ឆោយោរអ្វី? 
ច.ំរចវា ក់ទាងំពីររប្ស់ ADN ភ្ជា ប់្គ្មន ឆោយោរ សមា័នធអ្៉ុ ីរែូបសន រវាងបាសពីរប្ឆំពញគ្មន  គឺ 
អាឆែនីនប្ឆំពញ េីមីន ឆោយសមា័នធអ្៉ុ ីរែូបសន ២ជាន់ និងស៉ុីរូស៉ុីន ប្ឆំពញ ោមីនឆោយសមា័នធអ្៉ុ ីរែូបសន 
៣ជាន់។  
10. ឆរើសមា័នធអ្៉ុ ីរែូបសនជាសមា័នធែូចឆមៅច?  
ច.ំសមា័នធអ្៉ុ ីរែូបសនជាសមា័នធឆខ្ោយ ឆររោះងាយដាយោច់ឆៅឆពល្ប ADN សវ័យរឆំ ើងឆេវ និងោរសឆំោគ 
ARNm ។ 
11. ឆរើអ្នកសឆងករឆ ើញែូចឆមៅច ពីប្រមិាណ ADN កន៉ុងឆោសិោននោររងគោយមួយ? 
ច.ំឆយើងសឆងករឆ ើញថា ប្រមិាណ ADN ឆថ្រកន៉ុងរគប់្ឆោសិោលូ្បរលាស់ ឆ ើយថ្យច៉ុោះរក់កណ្តៅ ល្ប
ឆៅកន៉ុងឆោសិោប្នៅពូជ។ 
12. ែូចឆមៅច ឆៅថា សវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN ?  
ច.ំសវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN ជាបារ៉ុភូ្របែល្បម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN ឆមមួយអាចប្ឆងកើរឆោយខ្លួនឯងនូវម ូឆល្បគ៉ុល្ប 
ADN កូនពីរ បែល្បែូចគ្មន ឆប្ោះបិ្េ ឆ ើយែូចឆៅនឹងម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN ឆម។  
13. ចូរប្ករោយពីចល្បន្មសវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN។  
ច.ំចល្បនោរសវ័យរឆំ ើងឆេវ AND មានៈ 

 ែបូំ្ងរចវា ក់ទាងំពីររប្ស់ AND ចាប់្ឆផៅើមរលា។ 
 រចវា ក់ទាងំពីររប្ស់ AND ររូវបប្កឆចញពីគ្មន ឆោយោរផ្តៅ ច់សមា័នធអ្៉ុ ីរែូបសនឆខ្ោយ។  
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 ន៉ុយឆកលអូ្េីរឆសរបីែល្បឆៅកន៉ុងនណវ យ ូ ររ់ឆៅភ្ជា ប់្ជាមួយនឹងន៉ុយឆកលអូ្េីររប្ស់ ADN ឆម តាម
ឆគ្មល្បោរណ៍ប្ឆំពញបាស A-T  C-G។ សណំ៉ុ ំ រប្រិកមាទាងំឆនោះ សថិរឆៅឆរោមអ្ឆំពើរប្ស់អ្ង់ស៉ុីម 
ADNប្ ូលី្បឆមរា ស។  

14. ឆរើសវ័យរឆំ ើងឆេវមានន្មេីែូចឆមៅច? 
ច.ំសវ័យរឆំ ើងឆេវមានន្មេីៈ 

  រា ប់្រងែឆំ ើងឆេវរកូម ូសូម  
 រកោចនួំន និងរូប្រាងរកូម ូសូមឲ្យឆថ្រ 
 រកោព័រ៌មានឆសឆនេិចឪ្យនូវឆថ្រ 

15. ឆរើែឆំ ើងសវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN រប្ស់បាក់ឆរររីប្រពឹរៅឆៅែូចឆមៅច? 
ច.ំែឆំ ើងសវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN រប្ស់បាក់ឆរររីប្រពឹរៅឆោយចាប់្ឆផៅើមឆៅឆល្បើចណំ៉ុ ចមួយ ឆ ើយបញក
តាមេិសឆៅផា៉ុយគ្មន រ ូរជួប្ចណំ៉ុ ចឆែើមវញិប្ឆងកើរបានរងវង់ ADN ពីរ។   
16. ចូរឆរប្ៀប្ឆធៀប្សវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN កន៉ុងរបូ្ោរយី ូរ(បាក់ឆររ)ីនិងអឺ្ោរយី ូរ(មន៉ុសស)។  
ច.ំឆរប្ៀប្ឆធៀប្សវ័យរឆំ ើងឆេវ ADN កន៉ុងរបូ្ោរយី ូរ(បាក់ឆររ)ីនិងអឺ្ោរយី ូរ(មន៉ុសស) 

របូ្ោរយី ូរ(បាក់ឆររ)ី អឺ្ោរយី ូរ(មន៉ុសស) 
 ចាប់្ឆផៅើពីចណំ៉ុ ចមួយរួចបញកឆៅតាម
េិសឆៅផា៉ុយគ្មន រ ូរជួប្គ្មន ។ 

 មានសភ្ជពឆល្បឿន១០៦ 

គូបាសកន៉ុងមួយន្មេី។ 

 ចាប់្ឆផៅើមពីចណំ៉ុ ចឆរចើនបញកតាមេិសឆៅផា៉ុយ
គ្មន រ ូរជួប្គ្មន ។ 

 សភ្ជពយឺរ៥០០ឆៅ៥០០០គូបាសកន៉ុង១ន្មេី 

 
17. ឆ រ៉ុអ្វីបានជាន៉ុយឆកលអូ្េីរបរ ៤រប្ឆភ្េ អាចប្ឆងកើរម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADNខ្៉ុសគ្មន ឆរចើន? 
ច.ំបានជាន៉ុយឆកលអូ្េីរបរ ៤រប្ឆភ្េ អាចប្ឆងកើរម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADNខ្៉ុសគ្មន ឆរចើន ឆររោះម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN នីមួយ
ៗ ឆកើរពីន៉ុយឆកលអូ្េីររាប់្ម៉ុ ឺនបែល្បរឆរមៀប្គ្មន ឆៅតាមរណំល្បោំប់្ន៉ុយឆកលអូ្េីរជាក់លាក់។ ម ូឆល្បគ៉ុល្ប 
ADN នីមួយៗខ្៉ុសគ្មន ឆោយោរចនួំនន៉ុយឆកលអូ្េីរ រប្ឆភ្េន៉ុយឆកលអូ្េីរ និងេីតាងំន៉ុយឆកលអូ្េីរ។ 
18. ឆ រ៉ុអ្វីបានជាឆគថា ADN ជាេរំពរ៌មានឆសឆនេិច? 
ច.ំឆររោះ ADN ឆកើរពីរណំល្បោំប់្ន៉ុយឆកលអូ្េីរ បែល្បជាព៉ុមាសឆំោគរបូ្ឆរអ្៉ុីន ឆ រ៉ុឆនោះ ADN ជាេរំមិន
បមនជាព័រ៌មានឆសឆនេិច។ 
19. ឆរើម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN មានន្មេីែូចឆមៅចកន៉ុងោរសឆំោគរបូ្ឆរអ្៉ុីន? 



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

ច.ំម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN មានផា៉ុកព័រ៌មានឆសឆនេិចបែល្បជាប្លង់ោងសងរបូ្ឆរអ្៉ុីន។ រណំល្បោំប់្ន៉ុយឆកលអូ្
េីរកន៉ុងម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN កណំរ់រណំល្បោំប់្អាស៉ុីរអាមីឆនកន៉ុងម ូឆល្បគ៉ុល្បរបូ្ឆរអ្៉ុីន។   
20. ឆរើប្បរមប្រមួល្បរណំល្បោំប់្ន៉ុយឆកលអូ្េីរកន៉ុងអ្ងករ់ននម ូឆល្បគ៉ុល្ប ADN ន្មឲំ្យមានវបិាកែូចឆមៅចខ្លោះ? 
ច.ំន្មឲំ្យមានប្បរមប្រមួល្បរណំល្បោំប់្ន៉ុយឆកលអូ្េីរកន៉ុងម ូឆល្បគ៉ុល្ប ARNm ឆ ើយជាប្នៅឆេៀរមានប្បរម
ប្រមួល្បរណំល្បោំប់្អាស៉ុីរអាមីឆនកន៉ុងម ូឆល្បគ៉ុល្បរបូ្ឆរអ្៉ុីន។ 

សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 
 


