វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

1. ម៉ូលេគុេADNមួយមានសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន ៥១០០។ នុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ T និង G សមា
មាដ្តល ៀងគ្នានឹង ៩ និង ១១។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ADN?
ខ.លេេម៉ូ.ADNលនេះសវ័យតំល

ើងលទវ ៣រង លតើវាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីរុន្មាន?

2. ម៉ូលេគុេ AND មួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ទំងអស់ចំនួន ៤២០០ និងមានផេគុណ
ភាគ យ វាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតេ៊ី ដ្រលេទសរេជាគ៉ូបាសរំលេញគ្នាគឺ A និង T លសាើ 16%។
a) គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADNលនេះ?
b) ដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADNគិតជាម៊ីេ៊ីសមដ្ត?
c) ច៉ូ គណន្មចំនួនសមពន័ធអុ៊ីដ្រូសសន វាង A និង T ដ្េមនឹង C និង G ។
3. ម៉ូលេគុេADNមួយមានដ្រសវង ០.៣៤ម៊ីដ្លូសមដ្ត ល

ើយមានសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន ២៧០០។

ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ADNលន្មេះ?
ខ.លេេម៉ូ.ADN ខាងលេើលនេះសវ័យតំល

ើងលទវ ៣រង លតើវាដ្តូវកា នុយ.លស ៊ីរុន្មាន?

4. ម៉ូលេគុេADNមួយមានដ្រសវង ៨,៧០៤ម៊ីដ្លូសមដ្ត និង A=២០%ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត
ទំងអស់ រស់ ADNលម។ ម៉ូលេគុេADN លនេះបានសវ័យតំល

ើងលទវជារនតរន្មារ់ រលងកើត

បានម៉ូលេគុេADNល៉ូនមួយចំនួន សរេមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតលរើគិតរញ្៉ូច េគ្នាជាស រ
ុ
ចំនួន ៤០៩៦០០។

ល.លតើម៉ូលេគុេADNលនេះបានសវ័យតំល

ើងលទវរុន្មានរង?

ខ. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADNលម?
5. ម៉ូលេគុេADNមួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ទំងអស់ ១៤៤០០។លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី១ មាន
សមាសភាេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A,T ,C ,G សរេសចលជាសមាមាដ្តតាមេំដារ់េំលដាយ
រ៉ូចតល

ៅៈ ៣:៤:៥:៦។

ល/ច៉ូ លចំនួននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN?
ខ/ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីដ្រលេទន៊ីមួយៗលេេសរេម៉ូលេគុេ ADN លនេះដ្តូវ
កា លរើមប៊ីល្វើកា សវ័យតលមេើងលទវ ២រង ?
6. សសនមួយមានដ្រសវង 0.510ម៊ីដ្លូសមដ្ត និងមានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ 3600 ។
ល/ លចំនួននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់សសនលនេះ?

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
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ខ/ លចំនួនសមព័នគ
ធ ៊ីម៊ីស រ
ុ រស់សសន?
7. ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានដ្រសវង ១,០២ mm ។ លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី ១ននម៉ូលេគុេ ADN មាន
សមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីតរ៉ូចតល

ៅៈ A  2T  3C  4G ។

ល/គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលាុងដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូ. ADN ?
ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN ?
គ/ គណន្មមាសម៉ូលេគុេស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេ ADN ?
ឃ/ លតើម៉ូលេគុេ ADN លនេះមានរុន្មានជំហាន ?
8. ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានដ្រសវង០,៣៤ម៊ីដ្លូសមដ្តល

ើយមានសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសន ២៧០០ ។

ល/ ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN លនេះ?
ខ/លេេ. ADN ខាងលេើលនេះសវ័យតលមេើងលទវ៣រង លតើវាដ្តូវកា នុយ.លស ៊ីចំនួនរុន្មាន ?
9. សសនមួយមានចំនួនសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ 2052 ។ ដ្ចវាល់ទ៊ីមាាងននសសនលនេះ លំណត់
សមាមាដ្តននរាេ់នុយលលេអ៉ូទ៊ីតរ៉ូចតល

T=2A=3C=4G ។

ល.គណន្មសមាមាដ្តជាភាគ យននរាេ់នុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗ រស់សសន?
ខ.សសនលនេះ ជាអងកត់មួយ រស់ម៉ូលេគុេ ADN សរេមានដ្រសវង ២០%ននដ្រសវង
ម៉ូលេគុេADN ។ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលាុងម៉ូលេគុេ ADN លនេះ?
លរើលគរឹងថា ម៉ូលេគុេ ADN លនេះមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត ដ្រលេទទ៊ីម៊ីន T=3000។
10.

ម៉ូ.ADNមាន ៤៤៤៤នុយលលេអ៉ូទ៊ីត។ លាុងម៉ូលេគុេ ADN ចំនួននុយ.ដ្រលេទអាលរន៊ីន

សចលនឹងចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទសុ៊ីត៉ូសុ៊ីន លគបានផេសចល ៣ ល
លរើមប៊ីល្វើស័យ
វ តំល

ើយសំណេ់ ២។

ើងលទវ ADN លនេះដ្តូវកា នុយ.លស ៊ីទំងអស់ចំនួន ១៣៧៧៦៤។

ល.លតើម៉ូលេគុេADN លនេះបានសវ័យតំល

ើងលទវរុន្មានរងល

ើយ?

ខ.ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗមុន និងលដ្កាយលេេសវ័យតំល
11.

ើងលទវ AND

គ. លចំនួនសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេADN?

ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតលាុងដ្ចវាល់មាាង រស់ម៉ូលេគុេ ADN មាន 90000 នុយលលេអ៉ូទ៊ីត ។

លគសលងកតលឃើញលៅលេើដ្ចវាល់មាាងនន ADN មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត C=3/10 ,G=4/10 និង
A=3/10 នននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្ចវាល់មាាង លនេះ។
ល/ ច៉ូ លនុយលលេអ៉ូទ៊ីតរាេ់ដ្រលេទន៊ីមួយៗសរេដ្តូវកា លរើមប៊ីស័យ
វ តលមេើងលទវមង
ត ៗ?
ខ/ លំណត់ចំនួនសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ។

គ/ លំណត់ចំនួនសមព័នធគ៊ីម៊ីសរេភា់រ់េ៊ីនុយ.មួយល
12.

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
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នុយលលេអ៉ូទ៊ីតមួយលទៀត ។

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន ១២៣០០។ នុយលលេអ៉ូទ៊ីត ដ្រលេទ T និង

G មានសមាមាដ្តល ៀងគ្នានឹង ៧ និង ៩។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ADN?
ខ.លេេម៉ូ.ADN លនេះសវ័យតំល
13.

ើងលទវ ៣រង លតើវាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីរុន្មាន?

ម៉ូលេគុេADNមួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

C=20%

ននចំនួននុយទំងអស់។

ម៉ូលេគុេ ADN លនេះមានដ្រសវង ២០៤nm។ លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី១ ននម៉ូលេគុេADN មាន
ដ្រលេទនុយលលេអ៉ូទ៊ីត A T C G សរេលាុងលន្មេះនុយលលេអ៉ូទ៊ីត T1= 25% G1=30%។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN?

ខ. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់ន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN?
14.

ម៉ូលេគុេADN មួយមានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A និង T លសាើ ៦០% ល

ើយ

មានសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនចំនួន ៣៦០០០។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗ?
ខ.លតើម៉ូលេគុេADNមានដ្រសវងរុន្មានសង់ទ៊ីសមដ្ត?
15.

ម៉ូលេគុេADNមួយមានមាស

២០៧

.១០៥ខាាតការ៉ូន។

ម៉ូលេគុេ ADNមានផេល្ៀរនុយលលេអ៉ូទ៊ីតរ៉ូចល

លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី១

នន

T=2A/3 , C=4T/5, G=3C/4។ លរើលគ

រឹងថា មាស១ម៉ូលេគុេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ Aលសាើនឹងមាស១ម៉ូលេគុេនុយលលេអ៉ូទ៊ីត
ដ្រលេទ

G

=

400ខាាតការ៉ូន

ល

ើយមាស១ម៉ូលេគុេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

T

លសាើនឹងមាស១ ម៉ូលេគុេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ Cគឺលសាើ ៣០០ខាាតការ៉ូន។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN?
16.

ខ. លចំនួនសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ លាុង ម៉ូលេគុេADN?

លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១ននម៉ូ.ADN មានសមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីតរ៉ូចតល

A=2T=3C=4G

ល. លភាគ យនននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN?
ខ. លមាសម៉ូលេគុេស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេADN ? លរើលគរឹងថា ម៉ូលេគុេADN មាន
សមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៤៧៨៨។

17.

ម៉ូលេគុេADNមួយមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

សមនជាគ៉ូបាសរំលេញគ្នាចំនួន

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

២.១០៤

A

លេើសដ្រលេទនុយសរេមិន

នុយលលេអ៉ូទ៊ីត។

ម៉ូលេគុេលនេះ

មានដ្រសវង

៦៨ម៊ីដ្លូសមដ្ត។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ADN?
ខ.លរើលុងដ្ចវា
ា
ល់ទ៊ី១ A មានចំនួន ៣.១០៤ នុយ និងCមានចំនួន ៤.១០៤នុយ។លតើលុង
ា

ដ្ចវាល់ន៊ីមួយៗ រស់ADNមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលសាើចំនួនរុន្មាន?
18.

ម៉ូ.ADNមួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ T=16%នននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់។ លគរឹងថា

ម៉ូលេគុេADNលនេះមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ Cលដ្ចើនជាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A ចំនួន
៣៦០០០។
ល.គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ADN?
ខ. លចំនួនសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន វាង A និងT ដ្េមទំងសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន វាង C និង G។
គ.គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេADNគិតជាម៊ីដ្លូសមដ្ត។
19.

ម៉ូលេគុេADNមួយមានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A និង Tលសាើ ៧០% ល

ើយមាន

សមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនចំនួន ៥០៦០០។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗ?
20.

ម៉ូលេគុេ AND មួយបានសវ័យតំល

ខ. លដ្រសវងម៉ូលេគុេADNគិតជាម៊ីដ្លូសមដ្ត?
ើងលទវ ៤រង ដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីដ្រលេទ

T=៥២៥០។ លគរឹងថា លាុងម៉ូលេគុេADNលម នុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C និង Aសមាមាដ្ត
ល ៀងគ្នានឹង ៨ និង ៧។ គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADNលម គិតជាសង់ទ៊ីសមដ្ត?
21.

ម៉ូ. ADN មួយមានផេរ៉ូល វាងដ្រលេទ A2  C 2 13% ននចំនួននុយ.ស រ
ុ

និងមាន

ចំនួនសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៥៨៥០ ។ លគរឹងលទៀតថា ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C ្ំ
ជាងចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

A។

លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី

១ននម៉ូលេគុេ ADN មាននុយ

លលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A 670 និង G  671។
ល/គណន្មសមាមាដ្តជាភាគ យននរាេ់ដ្រលេទនុយ.ន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN ?
ខ/ លតើម៉ូលេគុេ ADN លនេះមានចំនួនជំហានរុន្មាន ?
គ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN ?

22.

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

ម៉ូលេគុេ ADN មួយ មានចំនួននុយដ្រលេទ A តិចជាងចំនួននុយ C ចំនួន ១/១០នន

ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់ ល

ើយមានចំនួនសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ១៩៥.១០3 ។ ច៉ូ ល

a) ដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN លនេះគិតជាម៊ីដ្លូសមត?
b) លេេម៉ូ. ADN ល្វើស័យ
វ តំល

ើងលទវ ២រង លតើវាដ្តូវកា នុយ.លស ៊ីស រ
ុ រុន្មាន?

c) លតើម៉ូលេគុេ ADN លនេះមានចំនួនរុន្មានជំហាន?
23.

លាុងលេេសរេម៉ូលេគុេ ADN សវ័យតំល

ដ្រលេទ T= ២១៣.១០៣ ល
សរ
ុ

ើងលទវ ២រង វាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ី

ើយវាផតេ់ម៉ូលេគុេADNល៉ូនចំនួន ៤ សរេមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

លរើគិតរញ្៉ូច េគ្នាជាស រ
ុ ចំនួន

២៦៨.១០៤។

គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

ន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADNលម?
24.

លាុងដ្ចវាល់មាាងននម៉ូលេគុេ ADN មួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ T  6000 ។ ដ្ចវាល់

មាាងលទៀត

មាន T  4.104

គិតជាភាគ យមាន

40%

នននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

ទំងអស់លុងដ្ចវាល់
ា
មាាង ។

ល/ លតើនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់អងកត់ ADN មានរុន្មាន ?
ខ/ លតើនុយលស ៊ីដ្រលេទន៊ីមួយៗសរេដ្តូវកា លាុងលេេសវ័យតលមេើងលទវមានរុន្មាន ?

គ/ លមាសម៉ូ. រស់ ADN ។ លរើលគរឹងថា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតមួយមាន 300 ខាាតការ៉ូន
25.

អងកត់មួយននម៉ូលេគុេ ADN មានផេគុណនុយ. A និង T = 4%។ ចំនួនសមព័នធ

អុ៊ីដ្រូសសនមាន ៣៩០០ ។
ល/ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតននដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់អងកត់ ADN លនេះ ?
ខ/ អងកត់លនេះសវ័យតលមេើងលទវ ៤ រង លតើវាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតរុន្មានច៉ូេ ម
ួ ?
គ/

លរើមប៊ីស័យ
វ តលមេើងលេើលទ៊ី

៥

លតើម៉ូលេគុេ

ADN ល៉ូនទំងអស់ដ្តូវកា

ផ្តតច់សមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន វាង A  T រុន្មាន? វាង C  G រុន្មាន ?
26.

អងកត់ ADN មួយមានដ្ចវាល់មាាងសរេមានសមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីតរ៉ូចតល
A1  2T1  3C1  4G1 ។ អងកត់លនេះមានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនចំនួន៤១០៤ល

ៅៈ

ើយមានដ្រសវង 20%

ននដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN ។
ល/ គណន្មសមាមាដ្តជាភាគ យនននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់អងកត់លនេះ ?
ខ/ គណន្មនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់អងកត់

ADN លនេះមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត C  4000 ។

ADN ។ លរើលគរឹងថា អងកត់

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

27.

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីត C និង G 

8
ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត
10

ទំងអស់ ។ ម៉ូលេគុេលនេះដ្តូវ កា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីចំនួន ១៨០០០ លរើមប៊ីស័យ
វ តលមេើង
លទវ ៤រង ។ លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត A100 និង G  249 ។ ច៉ូ គណន្មៅៈ
ល/ លដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN ?

ខ/ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗមុនលេេសវ័យតលមេើងលទវ ?
គ/ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN ?
28.

ម៉ូលេគុេ

ADN មួយមានផេរលនុយលលេអ៉ូទ៊ីត A និង C  20000 ។

ម៉ូលេគុេលនេះ

មានដ្រសវង ៦៨ម៊ីដ្លូសមដ្ត ។
ល/ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ?
ខ/លរើលុងដ្ចវាល់
ា
ទ៊ី១មាន

មាាងៗមានរុន្មាន ?
29.

A 3.104 , C  4.104 ។លតើនុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗលាុងដ្ចវាល់

ដ្ចវាល់ទ៊ី១ ននម៉ូលេគុេ ADN មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយ A1 , T1 ,C1 ,G1 សរេមាន

សមាមាដ្តល ៀងគ្នា 7 : 4 : 3 : 6 ។ សមព័នធអុ៊ីដ្រូសសន រស់ម៉ូលេគុេលនេះមាន ៣៦៧៥។
ល/ គណន្មសមាមាដ្តជាភាគ យនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលាុងម៉ូលេគុេ ADN ?
ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ?
30.

លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី ១ននម៉ូលេគុេ ADN មួយមាន G 10%, C  40%,T  30% និង A14200 ។

ល/ គណន្មចំនួនដ្រលេទនុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN ?
ខ/ គណន្មសមាមាដ្តភាគ យ និងចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ?
31.
ល

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A15% ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ
ើយនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C លេើសនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A ចំនួន ៤៤០០។
ល/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ?
ខ/ គណន្មដ្រសវង ADN គិតជាម៊ីដ្លូសមដ្ត?
គ/ លរើម៉ូលេគុេ ADN សវ័យតលមេើងលទវ ៤រង លតើវាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីរុន្មាន ?

32.

ម៉ូលេគុេ

ADN មួយមានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីត

C និង G

លសាើ ៤០% ននចំនួន

នុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់ ។ ម៉ូលេគុេ ADN លនេះដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីចំនួន ៩០០០

លរើមប៊ីល្វើកា សវ័យតលមេើងលទវ

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

២រង

។

លគរឹងលទៀតថា

លៅលាុងដ្ចវាល់ទ៊ី

នុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A 727 និង G  497 ។

១

មាន

ល/ គណន្មដ្រសវង រស់ម៉ូលេគុេ ADN ?
ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗមុនលេេសវ័យតលមេើងលទវ ?
គ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ ADN ?
33.

ម៉ូលេគុេ

A មួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

ADN លេើសដ្រលេទនុយលលេអ៉ូទ៊ីតសរេ

មិនសមនជាគ៉ូបាសរំលេញគ្នាចំនួន 2.10 4 នុយលលេអ៉ូទ៊ីត ។ ម៉ូ.លនេះមានដ្រសវង ៦៨ម៊ីដ្លូ
សមដ្ត ។
ល/ ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ?

ខ/ លរើលុងដ្ចវាល់
ា
ទ៊ី ១មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត A 3.104 និង C  4.104 នុយលលេអ៉ូទ៊ីត ។ លតើំលុង
ា

ដ្ចវាល់ន៊ីមួយៗ រស់ ADN មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលសាើនឹងចំនួនរុន្មាន ?
34.

ម៉ូលេគុេ

ដ្រលេទ C ចំនួន

ADN មួយមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ
1
ននចំនួននុយ
10

លលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់

ល

A តិចជាងចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត
ើយមានចំនួនសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន

សរ
ុ 195.103 ។
ល/ ច៉ូ លដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN លនេះគិតជាម៊ីដ្លូសមដ្ត ?
ខ/ លេេម៉ូលេគុេ ល្វើស័យ
វ តលមេើងលទវ ២រង លតើវាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីស រ
ុ រុន្មាន ?
គ/ លតើម៉ូលេគុេ ADN លនេះមានចំនួនជំហានរុន្មាន ?
35.

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A 30% នននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ល

ើយ

នុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C តិចជាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A ចំនួន ៣៦០០ ។
ល/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ?
ខ/ គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN គិតជាម៊ីដ្លូសមដ្ត ?
គ/ លរើម៉ូលេគុេ ADN សវ័យតលមេើងលទវ ៣រង លតើវាដ្តូវកា នុយ.លស ៊ីចំនួនរុន្មាន
36.

ម៉ូលេគុេ

ADN មួយមានផេគុណ វាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតអាលរន៊ីន

ទ៊ីម៊ីនលសាើ ១៦% ល

និងនុយលលេអ៉ូទ៊ីត

ើយមានសមព័នធ អុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៣៩៦០ ។

ល/ គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN លនេះ ?
ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN លនេះ ?

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

គ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់ន៊ីមួយៗ រស់ ADN ? លរើលគរឹង
ថា លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១ មាន នុយលលេ អ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A1  800, G1  210 និង ADN ។
37.

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានសមាសភាេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A1 , T1 ,C1 ,G1 សរេសចលជា

សមាមាដ្តតាមេំដារ់រ៉ូចតល

ៅៈ ៣:៤:៦:៧ ។ ម៉ូលេគុេ លនេះមានសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសន

សរ
ុ = ៣៩៧៥ ។
ល/ គណន្មសមាមាដ្តជាភាគ យននរាេ់នុយដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូ. ADN ?
ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN លនេះ ?
38.

លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី១ រស់ម៉ូលេគុេADN មួយមានសមាសភាេនុយ.ដ្រលេទ A,T,C,G

សរេសចលជាសមាមាដ្តតាមេំដារ់េំលដាយរ៉ូចតល

9:7:3:1។ម៉ូលេគុេ ADN លនេះ

មានដ្រសវងស រ
ុ 32.64ម៊ីដ្លូសមដ្ត។
ល/ច៉ូ លចំនួននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗ លៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេADN ?
ខ/ច៉ូ លចំនួននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN លនេះ?
39.

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានផេរ៉ូលនុយ.ដ្រលេទ A និង T លសាើ ៦០% ល

ើយមាន

សមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនចំនួន ៣៦០០។
ល/ច៉ូ លចំនួននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗ?
ខ/លតើម៉ូលេគុេ ADN មានដ្រសវងរុន្មាន?
40.

ម៉ូលេគុេADN មួយមាននុយ.ដ្រលេទ G និងT ចំនួន៤០០។ លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី

១ននម៉ូលេគុេADN មួយសរេមានសមាមាដ្តនុយ.ដ្រលេទ A=1/10 ,T = 2/10 ,C =
3/10, G=4/10 ននចំនួននុយ.លាុងដ្ចវាល់មាាង រស់ម៉ូលេគុេADN។

ល/ច៉ូ លចំនួននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN ខាងលេើ?
ខ/ច៉ូ លមាសម៉ូលេគុេននម៉ូលេគុេ

ADN

លរើលគរឹងថានុយ.មួយមានមាស

ម៉ូលេគុេជាម្យម ៣០០ខាាតការ៉ូន។
គ/ លសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសន វាង A-T និង C-G?
41.

លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី ១ននម៉ូលេគុេADN មានសមាមាដ្តនុយ.រ៉ូចតល

A=2T=3C=4G។

ល/គណន្មភាគ យនននុយ.ដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេADN ?

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

ខ/គណន្មមាសម៉ូលេគុេស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេ ADN ។ លរើលគរឹងថាម៉ូលេគុេADN

មានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៤៧៨៨។

គ/លតើម៉ូលេគុេADN លនេះមានរុន្មានជំហាន?
42.

ម៉ូលេគុេADNមានផេរ៉ូល C+G=៣០% និងសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនមាន៤៦០០០។
ល-ច៉ូ លចំនួននុយ-ទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ។
ខ-ច៉ូ លចំនួនសមព័នគ
ធ ៊ីម៊ីសរេសរេភា់រ់េ៊ីនុយ-ទ៊ីតមួយលាុងម៉ូលេគុេADN។
គ-ច៉ូ លដ្រសវងម៉ូលេគុេADN។

43.

ម៉ូ.ADN មួយមាននុយ.ដ្រលេទ T=៣០% នននុយ.ស រ
ុ ល

ើយនុយ.ដ្រលេទC តិចជាង

នុយ.T ចំនួន 7200។
ល/គណន្មចំនួន និងសមាមាដ្តជាភាគ យននរាេ់ដ្រលេទនុយ. រស់ADN ?
ខ/គណន្មដ្រសវងADN គិតជាម៊ីេ៊ីសមដ្ត?
គ/លរើ ADNលនេះសវ័យតំល
44.

ើងលទវ ៣រង លតើវាដ្តូវកា នុយ.លស ៊ីរុន្មាន?

លគមានម៉ូលេគុេ ADN េ៊ី សរេមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ៥៤០០។ ម៉ូលេគុេ

ADN ទំងេ៊ី បានសវ័យតំល

ើងលទវជារនតរន្មារ់ សរេម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី១ សវ័យតំល

យឺតជាងម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី២ចំនួន ២រង។ លដ្កាយេ៊ីស័យ
វ តំល

ើង

ើងលទវចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

ADN ល៉ូនសរេលលើតេ៊ីម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី១ តិចជាងចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត ADN ល៉ូនសរេ
លលើតលចញេ៊ីម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី២ ចំនួន ២៦៤០០។ លគរឹងថា ម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី១ មាន
នុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួន ៦០០ លេើសម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី២។
ល.គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេ AND ន៊ីមួយៗ?
ខ.លតើម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗបានសវ័យតំល
45.

ម៉ូលេគុេ

ADN

េ៊ី សរេម៉ូលេគុេ

ើងលទវចំនួនរុន្មានរង?

ADN

ទ៊ី១មានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតតិចជាង

ម៉ូលេគុេ AND ទ៊ី២ចំនួន ៦០០០។ លគរឹងថា ម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី២ ល្វើស័យ
វ តំល
លេឿនជាងម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី១ ចំនួន ៣រង។ លដ្កាយេ៊ីស័យ
វ តំល

ើងលទវ

ើងលទវលគលឃើញថា

ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេ ADN ល៉ូនលលើតេ៊ីម៉ូលេគុេADN ទ៊ី១ គឺលសាើ ១/២០

ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេ ADNល៉ូនលលើតេ៊ីម៉ូលេគុេADNទ៊ី២។ គណន្ម
ដ្រសវងម៉ូលេ គុេADNន៊ីមួយៗ?

46.

លគមានម៉ូលេគុ ADN េ៊ី

សរេមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ៤៩០០។ ម៉ូលេគុេ

ADN ទំងេ៊ី ២ បានសវ័យតំល
តំល

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

ើងលទវជារនតរន្មារ់ សរេម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី១ សវ័យ

ើងលទវតិចជាងម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី២ចំនួន ២រង។ លដ្កាយេ៊ីស័យ
វ លទវ លគទទួេបាន

ADNល៉ូន សរេលលើតេ៊ីម៉ូលេគុេ AND ទ៊ី១ តិច

ជាងADNល៉ូន សរេលលើតលចញេ៊ី

ម៉ូលេគុេADNទ៊ី២ចំនួន ៩៦។ លគរឹងថា ម៉ូលេគុេADN ទ៊ី១ មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួន
១០០លេើសម៉ូលេគុេADNទ៊ី២។
ល.គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗ?
ខ.លតើម៉ូលេគុេADN ន៊ីមួយៗបានសវ័យតំល
47.

ម៉ូលេគុេADNេ៊ី

បានតំល

ើងលទវចំនួនរុន្មានរង?

ើងលទវ ចំនួន ៥រងលសាើគ្នា ល

ើយរលងកើតបានម៉ូលេគុេ

ADN ល៉ូនមួយចំនួនសរេមានដ្រសវងស រ
ុ លរើគិតរញ្៉ូច េគ្នា ២០,៤ម៊ីដ្លូសមដ្ត។ គណន្ម
ដ្រសវងម៉ូលេគុេADN ន៊ីមួយៗ លរើលគរឹងថាម៉ូលេគុេADNទ៊ី២ មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួន
៦៥០លេើសម៉ូលេគុេADNទ៊ី១។
48.

លគមានម៉ូលេគុេADNេ៊ី បានសវ័យតំល

តលស ៊ីចំបាច់សដ្មារ់ល្វើស័យ
វ តំល

ើងលទវជាស រ
ុ

លគរឹងថា ម៉ូលេគុេADNទ៊ី១ ល្វើស័យ
វ តំល
តំល

ើងលទវជារនតរន្មារ់ល

ើយដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ី

លរើគិចរញ្៉ូច េគ្នាចំនួន

៦២៥០០។

ើងលទវ ៣រង និងម៉ូលេគុេADNទ៊ី២ ល្វើស័យ
វ

ើងលទវ៤រង។
ល. លដ្រសវងម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗ លរើម៉ូលេគុេADNទ៊ី១ មានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត
៥០០ តិចជាងម៉ូលេគុេADNទ៊ី២?
ខ. លចំនួនជំហាន រស់ម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ?

49.

លគមានម៉ូលេគុេ ADN េ៊ី សរេម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី១បានសវ័យតំល

និងម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី២បានសវ័យតំល
បានសវ័យតំល

ើងលទវ ៥រង

ើងលទវ ៣រង។ លដ្កាយេ៊ីម៉ូលេគុេADNទំងេ៊ី

ើងលទវ វារលងកើតបានម៉ូលេគុេANDល៉ូន មួយចំនួនសរេមានដ្រសវងស រ
ុ

លរើគិតរញ្៉ូច េគ្នា ១១៥៦០nm។

ល. លដ្រសវងម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ លរើលគរឹងថា ម៉ូលេគុេADNទ៊ី១ មាននុយលលេអ៉ូ
ទ៊ីតចំនួន ៤០០លេើស ម៉ូលេគុេADNទ៊ី២។
ខ. លមាសម៉ូ. រស់ADNន៊ីមួយៗ លរើនុយលលេអ៉ូទ៊ីត១មានមាស ៣០០ខាាតការ៉ូន។

50.

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

លគមានម៉ូលេគុេ ADNេ៊ី សរេម៉ូលេគុេADNទ៊ី១មានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតតិចជាងម៉ូ

លេគុេADNទ៊ី២ចំនួន ៤០០០។ លគរឹងលទៀតថាម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី២ ល្វើស័យ
វ តំល
លេឿនជាងម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី១ ចំនួន ២រង។ លដ្កាយេ៊ីស័យ
វ តំល

ើងលទវ

ើងលទវលគលឃើញថា

ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេ ADNល៉ូន សរេលលើតេ៊ីម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី១លសាើ
១/២០

ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេADNល៉ូនលលើតេ៊ីម៉ូលេADNទ៊ី២។

គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ?
51.

ម៉ូលេគុេADNេ៊ី

បានតំល

ើងលទវចំនួន ៣រងលសាើគ្នា ល

ើយរលងកើតបានម៉ូលេគុេ

ADN ល៉ូនមួយចំនួនសរេមានដ្រសវងស រ
ុ លរើគិតរញ្៉ូច េគ្នា ៨,៩៧៦ម៊ីដ្លូសមដ្ត។គណន្ម
ដ្រសវងម៉ូលេគុេANDន៊ីមួយៗ លរើលគរឹងថា ម៉ូលេគុេADNទ៊ី១ មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួន
៤០០ លេើស ម៉ូលេគុេADNទ៊ី២។
52.

ចំល

េះដ្ជូលសសន A លំនត់េលាណៅៈខេួនសវង ជាេលាណៅៈេុរ លរើលផៀរនឹ ងេលាណៅៈ

ដ្ជូលខេួនខេ៊ីសរេលំនត់លដាយសសន a ។សសនទំងេ៊ី មានសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៤៤៧៦។
សសន A មានសមពន័អ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនលេើសសសន a ចំនួន ២៧៦។ សសន A មានផេរ៉ូល A និង
T លសាើ ៣៦%ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់។ ចំល

េះសសន a មានផេរល A និង G លសាើ

១០% ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់។
ល. លដ្រសវងសសនដ្រលេទន៊ីមួយៗសរេលំណត់េលាណៅៈខាងលេើ?
ខ. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត និង សមាមាដ្តភាគ យននរាេ់ដ្រលេទនុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗ
រស់ដ្រលេទសសនន៊ីមួយៗខាងលេើ?
53.

អងកត់ ADN េ៊ី មានសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៤៤៧៦។ សមព័នធអុ៊ីដ្រូសសនអងកត់ទ៊ី១លេើស

អងកត់ទ៊ី២ចំនួន

២៧៦

។

លាុងអងកត់ទ៊ី

១ផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតទ៊ីម៊ីន

និង

នុយលលេអ៉ូទ៊ីតសរេជាបាសរំលេញគ្នាលសាើ ៣៦% និងអងកត់ទ៊ី ២មានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីត
សុ៊ីត៉ូសុ៊ីន និងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតសរេជាបាសរំលេញគ្នាមាន ៤០% ។
ល/ លដ្រសវងអងកត់ន៊ីមួយៗគិតជាម៊ីដ្លូសមដ្ត ?
ខ/ លនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់អងកត់ ADN ន៊ីមួយៗ ។
54.

លគមានអងកត់ ADN េ៊ី សរេមាននុលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ៥៤០០ ។ អងកត់ ADN ទំងេ៊ី បាន

តលមេើងលទវរនតរន្មារ់សរេមានចំនួនរងលសាើគ្នា

ល

ើយរលងកើតបាន

សរេមានដ្រសវងស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េគ្នា ៧,៣៤៤ម៊ីដ្លូសមដ្ត ។

ADN ល៉ូនមួយចំនួន

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ល/ លតើអងកត់ ADN ន៊ីមួយៗតលមេើងលទវរុន្មានរង ?
ខ/ គណន្មដ្រសវងអងកត់ ADN ន៊ីមួយៗ លរើលគរឹងថាអងកត់ ADN ទ៊ី១មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត
ចំនួន ៦០០ លេើសអងកត់ ADN ទ៊ី២ ។
55.

លគមាន ADN េ៊ី ដ្រសវងលសាើគ្នាគឺ ៤០៨ ។ ADN ទ៊ី១មានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន ៣២៤០

សសនទ៊ី២មានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន ៣១២០ ។
ល/ ច៉ូ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតរាេ់ដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់សសន ?
ខ/ ច៉ូ គណន្មមាសម៉ូលេគុេ រស់ ADN ន៊ីមួយៗ ?
56.

ម៉ូលេគុេ

ADN េ៊ី ម៉ូលេគុេ រស់ដ្រលេទភាវ ស់មួយមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

T C
T C
T និង C លាុងសមាមាដ្តរ៉ូចគ្នាគឺ 1  1 និង 2  2 ។ ផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ
3 2
3 2
ុ រស់ ADN ទ៊ី១
T រស់ ADN ទំងេ៊ី លសាើនឹង ៩៦០០ ល ើយចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត ស រ
លេើសនុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ រស់ ADN ទ៊ី២ចំនួន ៨០០០ ។
ល/ លតើ ADN ន៊ីមួយៗមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួនរុន្មាន ?
ខ/

ច៉ូ លដ្រសវង ADN ទំងអស់សរេលលើតេ៊ី ADN ទំងេ៊ី សវ័យតលមេើងលទវ

?

លរើលគរឹងថា ADN ន៊ីមួយៗសវ័យតលមេើងលទវចំនួន ៤រង ។
57.

ម៉ូលេគុេ ADN េ៊ី ននគ៉ូដ្លូម៉ូស៉ូមអ៉ូម៉ូ

៉ូលមួយគ៉ូមានដ្រសវងលសាើគ្នា ។ ADN ទ៊ី១មាន

សមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន ៤៦៨០ និង មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតអាលរន៊ីន 20% ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

ទំងអស់ ។ ADN ទ៊ី២ មានផេរ៉ូល វាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ G និង C លសាើនឹង 30% នន
ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់ ។
ល/ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗននម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗ ?
ខ/ លេេសវ័យតលមេើងលទវ៥រង លតើ ADN ន៊ីមួយៗមាននុយ.លស ៊ីច៉ូេរំលេញចំនួនរុន្មាន ?
58.

លដ្កាយេ៊ីកា សវ័យតលមេើងលទវលុងចំ
ា
នួនរងលសាើគ្នា

ម៉ូលេគុេ

ADN េ៊ី

បានផដេ់ ADN ល៉ូនមួយចំនួនសរេមានដ្រសវង ស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េគ្នា ៥,០៣២ ម៊ីដ្លូសមដ្ត

។ នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីសរេដ្តូវកា សវ័យតលមេើងលទវរនតរន្មារ់លនេះមានចំនួន ២៥៩០០ ។
ម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី១មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតលេើសនុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ ADN ទ៊ី២ចំនួន ៥០០
ល

ើយនុយលលេអ៉ូទ៊ីត A 20% ឯម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី២មាន C  30% ។
ល/ លតើម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗតលមេើងលទវរុន្មានរង ?

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADN ន៊ីមួយៗ?
59.

ម៉ូលេគុេ ADN មួយមានអងកត់េ៊ី ។ អងកត់ទ៊ី១មានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនលេើសអងកត់ទ៊ី២

ចំនួន ២៧៦ ។ លាុងអងកត់ទ៊ី១ មានផេរ៉ូលអាលរន៊ីន និងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតរំលេញវាលសាើនឹង

36% ឯអងកត់ទ៊ី២មានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតសុ៊ីត៉ូន៊ីន

លេញគ្នាលសាើនឹង

40% ។

លគរឹងថា

អងកត់

និងនុយលលេ

អ៉ូទ៊ីតសរេជាគ៉ូបាស

ADN ទំងេ៊ី មានសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ

៤៤៧៦។
ល/ លតើអងកត់ ADN ន៊ីមួយៗមានដ្រសវងរុន្មានម៊ីដ្លូសមដ្ត ?
ខ/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់អងកត់ន៊ីមួយៗ ?
60.

ម៉ូលេគុេ ADN េ៊ី បានសវ័យតលមេើងលទវរនតរន្មារ់សរេមានចំនួនរងលសាើគ្នា ល

ើយ

ដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េ គ្នាចំនួន ៣៧៨០០ ។ លដ្កាយេ៊ីស័យ
វ តលមេើង
លទវរលងកើតបាន ADN ល៉ូនមួយចំនួនសរេមានដ្រសវងស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េគ្នា

៧,៣៤៤ម៊ីដ្លូសមដ្ត ។ លគរឹងលទៀតថា ចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ម៉ូលេគុេ

ADN ទ៊ី១

លេើសចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ ADN ទ៊ី២ចំនួន ៦០០ ។
ល/ គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗ ?
ខ/ លតើម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗតលមេើងលទវរុន្មានរង ?
61.
តំល

លគមានម៉ូលេគុេ ADN 2 សរេមាននុយ.ស រ
ុ ៦៦០០។ ម៉ូ.ADN ទំងេ៊ី មាន
ើងលទវរនតរន្មារ់សរេមានចំនួនរងលសាើគ្នា ល

ើយរលងកើតបានម៉ូលេគុេADN ល៉ូនមួយ

ចំនួនសរេមានដ្រសវងស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េគ្នា 8.976ម៊ីដ្លូសមដ្ត។
ល/លតើម៉ូលេគុេADN ន៊ីមួយៗសវ័យតំល

ើងលទវរុន្មានរង?

ខ/គណន្មដ្រសវងម៉ូលេគុេADN ន៊ីមួយៗ លរើលគរឹងថា ម៉ូលេគុេ ADN ទ៊ី១ មាន
នុយ.ចំនួន400 លេើសម៉ូ.ADN ទ៊ី២។
62.

ម៉ូលេគុេADNមានចំនួន៤។ម៉ូ.ADNន៊ីមួយៗមានដ្រសវង០.៥១ម៊ីដ្លូសមតរ៉ូចគ្នា។
-លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១ រស់ម៉ូលេគុេADNទ៊ី១មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A=1/10 ;T=2/10;

G=3/10; C=4/10 នននុយ-ទ៊ីតទំងអស់លុងដ្ចវា
ា
ល់ទ៊ី១។

-លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១ រស់ម៉ូលេគុេADNទ៊ី២មាននុយ-ទ៊ីតដ្រលេទA=100;G=400

AADN=14% នន នុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់។

;

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

-លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១ រស់ម៉ូលេគុេADNទ៊ី៣មាននុយ-ទ៊ីដ្រលេទA=200;G=500

និង

CADN=35% នននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់។

លាុងដ្ចវាល់ទ៊ី១ រស់ម៉ូលេគុេADNទ៊ី៤មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទA=250;G=550,TADN=12,5
%នននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់។

ច៉ូ លចំន៉ូន

នុយលលេអ៉ូទ៊ីតរាេ់ដ្រលេទលាុងដ្ចវាល់ន៊ីមរាេ់ដ្រលេទលាុងដ្ចវាល់ន៊ីមួយៗ រស់ANDន៊ីមួយៗ។
63.

ម៉ូលេគុេ ADN េ៊ី មានដ្រសវងលសាើគ្នាគឺ ៥១០nm ។ ម៉ូលេគុេ ADNទំងេ៊ី បាន

សវ័យតំល

ើងលទវ លដ្ចើនរងរនតរន្មារ់ សរេមានចំនួនរងលសាើគ្នា ល

ល៉ូនមួយចំនួនសរេមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េគ្នា
ADNទ៊ី១ មានសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសន ៣៩០០ ល

ើយរលងកើតបានADN

៤៨០០០។

ម៉ូលេគុេ

ើយម៉ូលេគុេADNទ៊ី២ មានផេរ៉ូលនុយ

លលេអ៉ូទ៊ីត A និង T លសាើ ៧០% ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ។
ល.លតើម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ សវ័យតំល

ើងលទវចំនួនរុន្មានរង?

ខ.ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADNន៊ីមួយៗ?
64.

ម៉ូលេគុេ

ADN

មួយមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

A

លេើសដ្រលេទនុយ

លលេអ៉ូទ៊ីតសរេមិនសមនជាគ៉ូបាសរំលេញគ្នាចំនួន ២០០០០នុយលលេអ៉ូទ៊ីត។ ម៉ូលេគុេលនេះ
មានដ្រសវង ៦៨ម៊ីដ្លូសមដ្ត។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ AND?
ខ.លរើលុងដ្ចវា
ា
ល់ទ៊ី១មាន

A=៣0000នុយលលេអ៉ូទ៊ីត និងមាន

C=៤០០០០នុយ

លលេអ៉ូទ៊ីត។ លតើលុងដ្ចវា
ា
ល់ន៊ីមួយៗ រស់ ADNមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗរុន្មាន?
គ. លចំនួនសសន

សរេជាអងកត់ រស់ម៉ូលេគុេ

ADNលនេះ?

លរើលគរឹងថា

សសន

ន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADNលនេះមាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតជាម្យម ២៥០០០។
65.

ម៉ូលេគុេADNេ៊ី

សរេម៉ូលេគុេADNទ៊ី១

មានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

តិចជាង

ម៉ូលេគុេADNទ៊ី២ ចំនួន៧៥០។ម៉ូលេគុេ ADNទ៊ី១មានផេរ៉ូល C និង G លសាើ ៣២%
ល

ើយមានចំនួនសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ ៣៦៥៤។ ម៉ូលេគុេADN ទ៊ី២ មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

A=30%ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់ រស់ម៉ូលេគុេADNទ៊ី២។
ល. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ រស់ម៉ូលេគុេ ADNន៊ីមួយៗ?
ខ. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតន៊ីមួយៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗ?
គ. លចំនួនជំហាន រស់ម៉ូលេគុេ ADN ន៊ីមួយៗ?

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

ឃ. លដ្រសវងម៉ូលេគុេADN ល៉ូនស រ
ុ ? លរើម៉ូលេគុេADNទំងេ៊ី បានសវ័យតំល

ើង

លទវរ៉ូចគ្នា?
66.

ម៉ូលេគុេ ADNេ៊ី សរេមានសមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីត T និង C លេើដ្ចវាល់មាាងៗ គឺ
និង

។ ផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទT

េ៊ី លសាើនឹង ៩៦០០ ល

រស់ម៉ូលេគុេADNទំង

ើយចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ADNទ៊ី១ លេើសចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត

រស់ADNទ៊ី២ចំនួន ៨០០០។
ល.លតើម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួនរុន្មាន?
ខ.ច៉ូ លដ្រសវង

ADNទំងអស់លដ្កាយសវ័យតំល

លគរឹងថា ADNន៊ីមួយៗសវ័យតំល
67.

ើងលទវនន

ADN

ទំងេ៊ី ។

ើងលទវ ៤រងរ៉ូចគ្នា។

ម៉ូលេគុេADN មួយមានមាសម៉ូលេគុេ ៤២.១០៤ ខាាតការ៉ូន ល

ើយ នុយលលេអ៉ូទ៊ីត

មួយមានមាសជាម្យម ៣០០ខាាតការ៉ូន។ លាុងម៉ូលេគុេ ADN លនេះចំនួន នុយលលេអ៉ូទ៊ីត

ដ្រលេទ A តិចជាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C ចំនួន ២០០។ លគរឹងលទៀតថាលាុងដ្ចវាល់មាាង
រស់ម៉ូលេគុេ

ADN

សរេមានសមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីត

គឺ

និង

ល. លចំនួនសមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសនស រ
ុ លាុងម៉ូលេគុេADN?
ខ. លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលៅលេើដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេADN?
68.

.ម៉ូលេគុេ ADNមួយសរេមានសមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីតលេើដ្ចវាល់មាាងៗ គឺ

និង

។ ផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C1 និង C2 លសាើនឹង ១០០០។
ល.លតើម៉ូលេគុេ AND មានដ្រសវងរុន្មានសង់ទ៊ីសមដ្ត?
ខ.ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗលាុងដ្ចវាល់មាាងៗ រស់ម៉ូលេគុេ ADN?

លរើលគរឹងថា ផេរល T1-T2=400 និង C1 –C2=100។

69.

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

3(4).ម៉ូលេគុេ ADN េ៊ី មានដ្រសវងលសាើគ្នាគឺ ៥១០nm ។ ម៉ូលេគុេ ADNទំងេ៊ី បាន

សវ័យតំល

ើងលទវ

លដ្ចើនរងរនតរន្មារ់

សរេមានចំនួនរងលសាើគ្នា

ល

ើយរលងកើតបាន

ADNល៉ូនមួយចំនួនសរេមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ គិតរញ្៉ូច េគ្នា
ម៉ូលេគុេ

ADNទ៊ី១

មានសមព័នធអុ៊ីដ្រូសសន

៣៩០០

ល

៤៨០០០។

ើយម៉ូលេគុេADNទ៊ី២

មានផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីត A និង T លសាើ ៧០% ននចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតស រ
ុ ។
ល.លតើម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ សវ័យតំល

ើងលទវចំនួនរុន្មានរង?

ខ.ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទន៊ីមួយៗ រស់ ADNន៊ីមួយៗ?
70.

4.

(៦)ម៉ូលេគុេ

ADNេ៊ី សរេមានសមាមាដ្តនុយលលេអ៉ូទ៊ីត

លេើដ្ចវាល់មាាងៗគឺ

និង

។

រស់ម៉ូលេគុេADNទំងេ៊ី លសាើ នឹង ៩៦០០ ល

T

និង

ផេរ៉ូលនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

C
T

ើយចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ADNទ៊ី១

លេើសចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតនុយលលេអ៉ូទ៊ីត រស់ADNទ៊ី២ចំនួន ៨០០០។
ល.លតើម៉ូលេគុេADNន៊ីមួយៗ មាននុយលលេអ៉ូទ៊ីតចំនួនរុន្មាន?
ខ.ច៉ូ លដ្រសវង ADNទំងអស់លដ្កាយសវ័យតំល
ADNន៊ីមួយៗសវ័យតំល
71.

ើងលទវនន ADN ទំងេ៊ី ។ លគរឹងថា

ើងលទវ ៤រងរ៉ូចគ្នា។

សសនមួយ មានសមព័នធ វាងនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A និង T លសាើ សមព័នអ
ធ ុ៊ីដ្រូសសន វាង C

និងG លសាើ២៤០។ លៅលេើដ្ចវាល់ទ៊ី ១មានផេរ៉ូលមាសនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ T និង Cលសាើ
១៨០០០

ល

ើយផេរលមាសនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

គណន្មចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

ន៊ីមួយៗ

A

និង

Gលសាើ

៨០០០។

លាុងដ្ចវាល់ន៊ីមួយៗ រស់សសនលនេះ?

លរើលគរឹងថា មាសមួយ ម៉ូលេគុេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ A លសាើនឹងមាសមួយម៉ូលេគុេ
នុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ
ល

G

គឺលសាើ

ើយមាសមួយម៉ូលេគុេនុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

T

៤០០ខាាតការ៉ូន

លសាើនឹងមាស

មួយម៉ូលេគុេ

នុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ C គឺលសាើ ៣០០ខាាតការ៉ូន។
72.

ម៉ូលេគុេ

ADNមួយ

លដ្កាយេ៊ីស័យ
វ តំល

ើងលទវលដ្ចើនរងជារនតរន្មារ់

វាដ្តូវកា នុយលលេអ៉ូទ៊ីតលស ៊ីចំនួន ៤៩៧០០។ ម៉ូលេគុេ ADN លនេះរលងកើតបាន ADN
ល៉ូនមួយចំនួនសរេមានដ្រសវងស រ
ុ ៩៦៥៦ ។ លគរឹងលទៀតថា លាុងម៉ូលេគុេ ADN

រ ៀបចំរោយ រោកគ្រូ វុទ្ធី ោា

លមមានចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតដ្រលេទ

វវ ិ.សិ ីរោភ័ណ

រេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

C=30% នននុយលលេអ៉ូទ៊ីតទំងអស់ រស់ ADNលម។

ច៉ូ លចំនួននុយលលេអ៉ូទ៊ីតននរាេ់ដ្រលេទន៊ីមួយៗលាុងម៉ូលេគុេ ADNលម?

