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ការប្រឡងចូលររៀនថ្នា ក់ពិរេេភាសាបារាំងផ្នាកនីតិសាស្តេរ  
ឆ្ា ាំេិកា ២០១៧-២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions « Droit » 

 

 

1. De quelle branche du droit dépend le droit de propriété ? 

រតីេិទ្ធិរលីកម្មេិទ្ធេិថតិរៅកាុងវធិាននីតិមួ្យណា? 
□ Droit objectif  

នីតិវតថុវេយ័ 

□ Droit subjectif 

នីតិអតរវេិយ័ 

□ Droit constitutionnel 

នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
□ Droit commun 

នីតិរមួ្ 
2. La maison est-elle considérée comme un bien ? Si oui, quelle est sa nature juridique? 

រតីនទះប្តូវបានចាតទុ់្កជាវតថុផ្ដ្រឬរទ្។ ររីជាវតថុ រតីរររគតិយុតរនន «នទះ» គឺជាអវ?ី 

□ Ce n’est pas un bien. 

នទះមិ្នផ្ម្នជាវតថុរឡយី។ 
□ C’est un bien immobilier. 

នទះគឺជាអចលនវតថុ។ 

□ C’est un bien mobilier. 

នទះគឺជាចលនវតថុ។ 
□ C’est un être humain. 

នទះប្តូវបានចាតទុ់្កដូ្ចម្នុេស។ 
3. A quelle grande famille des normes juridiques, appartient le droit français ? 

កាុងចាំរណាម្វធិានគិតិយុតរធាៗំ ខាងរប្កាម្រនះ រតីវធិានណាមួ្យផ្ដ្លជានីតិបារ ាំង? 

□ Le Common Law 

នីតិរមួ្ 

□ Le droit religieux 

នីតិសាេនា 

□ Le droit civil 

នីតិេីុវលិឡ 
 

Nom គោត្តនាម : ……………………………………………………………. 

Prénom  នាម : ……………………………………………………………… 

 Date de naissance ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំគ ើ ត្ : ………../……….../………. 
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□ Le droit naturel 

នីតិធម្មជាតិ 
4. En droit des obligations, lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations, une des voies 

juridiques ci-dessous peut être envisagée. Laquelle ? 

រៅកាុងនីតិកាតពវកិចច រៅរពលផ្ដ្លភាគីម្ខា ងននកិចចេនាមិ្នអនុវតរកាតពវកិចចររេខ់្លួន រតីភាគីម្ខា ងរទ្ៀតម្ខនេិទ្ធ ិរធវី
អវខី្លះ? 

□ L’autre partie peut demander la résolution du contrat et demander les dommages intérêts.  

ភាគីរនាះអាចរេាីេុាំការរ ាំលាយកិចចេនា រ យីររឹងទាម្ទារេាំណងជម្ងឺចិតរ។ 

□ L’autre partie doit refaire un deuxième contrat. 

ភាគីរនាះប្តូវផ្តរធវីកិចចេនាទី្២។ 

□ L’autre partie peut exiger par la force pour demander l’exécution du contrat. 

ភាគីរនាះអាចរប្រីប្បាេ់កម្ខល ាំងរដី្ម្បរីអាយភាគីម្ខា ងរទ្ៀតអនុវតរកាតពវកិចច។ 

□ L’autre partie ne peut rien faire. 

ភាគីរនាះមិ្នអាចរធវីអវីបានរសាះរឡយី។ 
5. Quels sont les deux moyens pour adopter un enfant? 

រតីម្រធាបាយពីរប្ររេទ្កាុងការេមុ ាំកូនម្ខនអវខី្លះ? 

□ L’adoption en matière civile et l’adoption en matière pénale  

ការេមុ ាំកូនរៅកាុងនីតិរដ្ឋរបរវណី និងកាុងនីតិប្ព មទ្ណឌ  
□ L’adoption des mineurs et l’adoption des majeurs  

ការេមុ ាំកូនចាំរ ះអនីតិជន និងចាំរ ះនីតិជន 

□ L’adoption simple et l’adoption forcée  

ការេមុ ាំកូនតាម្េប្មួ្ល និងរោយរងាាំ 
□ L’adoption simple et l’adoption plénière  

ការេមុ ាំកូនមិ្នរពញរលញ និងការេមុ ាំកូនរពញរលញ 
 

6. Quelles sont les limites à la liberté contractuelle ? 

រតីអវរីៅជាការរតឹតបតិរៅរលីរេរភីាពននកិចចេនា? 

□ Il n’y en a pas 

មិ្នម្ខនការរតឹតបតិរនាះរទ្ 

□ L’ordre public et les bonnes mœurs  

រេចករីរង្គា រជ់ាសាធារណៈ និងប្កម្េីលធម្៌ 
□ Les coutumes de la région où le contrat a été signé 

ទ្ាំរនៀម្ទ្ាំលារស់ាេនា ផ្ដ្លកិចចេនារនាះេថិតរៅរប្កាម្អានុភាព 
 

7. Quel est le rôle de la doctrine en droit français ? 

រតីលទ្ធិនននីតិបារ ាំង ម្ខនតួនាទី្យ៉ា ងដូ្ចរម្រច? 

□ Elle n’a pas de rôle particulier 

មិ្នម្ខនតួនាទី្អវីជាពិរេេរនាះរទ្ 

□ C’est une force de proposition, elle guide la jurisprudence et le législateur. 

គឺម្ខនកម្ខល ាំងេប្ម្ខររ់េាីេុាំ ម្ខននយ័ថ្នលទិ្ធរនះរដី្រតួនាទី្ជាអាកររីកនលូវដ្លយុ់តរិសាស្តេរ និងនីតិករ។ 
□ Elle ne sert qu’à écrire des livres pour les étudiants. 

លទ្ធិ គឺប្ានផ់្តម្ខនតួនាទី្កាុងការចងប្កងជារេៀវរៅេប្ម្ខរនិ់េសតិ។ 
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8. La Constitution est une loi fondamentale dont son auteur est appelé juridiquement : 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាចារ់កាំពូល ។អាជាា ធរផ្ដ្លអនុម្័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្តូវបានកាំណតថ់្នជា៖ 
□ Le pouvoir constituant originaire  

អាំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដី្ម្ 
□ Le pouvoir constituant dérivé  

អាំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទាន 
□ Le pouvoir politique  

អាំណាចនរយបាយ 
□ Le pouvoir judiciaire et administratif  

អាំណាចយុតារ ធិការ និងរដ្ឋបាល 

 

9. Quelle disposition a été introduite par de nombreux États dans leurs Constitutions pour 

garantir la démocratie ? 

រតីរញ្ញតរអិវផី្ដ្លរដ្ឋជារប្ចីនផ្តងផ្តរញ្ចូលរៅកាុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញររេខ់្លួនរដី្ម្បធីានាលទ្ធបិ្រជាធិររតយយ? 

□ L’interdiction de la guerre  

ការហាម្ឃាតេ់ស្តង្គា ម្ 

□ Les droits de l’Homme, Libertés fondamentales  

េិទ្ធិម្នុេស និងរេរភីាពជាមូ្លោឋ ន 

□ La suppression des impôts  

ការលុររចាលរររពនធោរ 
□ Pas de peine pénale  

ាម នរទាេរលមីេប្ព មទ្ណឌ  
 

10. Quel principe a déclaré que la Constitution est une norme suprême et qu’aucune autre norme 

ne peut y déroger ? 

រតីរាលការណ៍មួ្យណាផ្ដ្លផ្ចងថ្ន រដ្ឋធម្មនុញ្ញជានិយម្ផ្ដ្លម្ខនឧតរម្ខនុភាព? 
□ Le principe de légalité  

រាលការណ៍ប្េរចារ់ 
□ Le principe de légitime défense  

រាលការណ៍ការ រខ្លួនធម្ខម នុរូរ 

□ Le principe de la hiérarchie des normes  
រាលការណ៍ឋានានុប្កម្នននីតិ 

□ Le principe général du droit  

រាលការណ៍ទូ្រៅនននីតិ 
 

11. Qu’est-ce qu’une administration publique ? 

រតីរដ្ឋបាលសាធារណៈគឺជាអវី? 
□ Institution politique  

សាថ រន័នរយបាយ 
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□ L’institution que l’État établie pour rendre des services publics aux administrés.  

សាថ រន័ផ្ដ្លរដ្ឋររងកីតរដី្ម្បរីរប្មី្រេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋ 
□ L’organisation non-gouvernementale  

អងាការមិ្នផ្ម្នរោឋ េិបាល 
□ L’institution qui interprète la loi.  

សាថ រន័ផ្ដ្លរកប្សាយចារ ់
12. Le premier Code civil khmer a été adopté par le protectorat français en quelle année ? 

ប្កម្រដ្ឋរបរវណីផ្ខ្មរដ្ាំរូងរាំនុតប្តូវោកឲ់្យរប្រីប្បាេរ់ោយអាណាពាបាលបារាំងរៅកាុងឆ្ា ាំណា? 

□ 1863 

□ 1886 

□ 1919 

□ 1921 

13. Quel est l’origine de la structure communale cambodgienne actuelle ?  

រតីរដ្ឋបាលឃុាំ េង្គក តរ់ចចុរបនាននប្រទ្េកម្ពុជាម្ខនរចនាេម្ពន័ធដូ្ចនឹងរដ្ឋបាលមួ្យណាពីមុ្ន? 

□ Du Srok ancien  

រដ្ឋបាលប្េុកេម្យ័រុរណ 

□ Des terres des Sdach Tranh  

ផ្ដ្នដី្ររេរ់េរចប្តាញ់ 

□ Des provinces anciennes  

រដ្ឋបាលរខ្តរេម្យ័រុរណ 

□ La Commune existait depuis la naissance de l’État.  

រដ្ឋបាលឃុាំ េង្គក តក់រកីតជាយូរយរណាេម់្ករ យី។ 
14. Qu’est-ce qu’un Conseil d’État ? 

រតីប្កុម្ប្រឹការដ្ឋគឺជាអវ?ី 

□ La haute juridiction administrative  

យុតារ ធិការផ្នាករដ្ឋបាលផ្ដ្លខ្ពេជ់ាងរគ 

□ Le gouvernement  

រោឋ េិបាល 

□ Les conseillers du Président de la République 

ប្កុម្ទី្ប្រឹការរេប់្រធានាធិរតី 

□ Les administrations territoriales  

រដ្ឋបាលផ្ដ្នដី្ 
15. Selon la loi portant l’organisation administrative de la Capitale, des provinces, des khans, des 

districts, des villes de 2008, qu’est-ce qu’une (des) villes représente(nt) pour les provinces ? 

រយងតាម្ចារេ់រពីីការប្គរប់្គងរដ្ឋបាលរជធានីរខ្តរប្កុងប្េុកខ្ណឌ  ឆ្ា ាំ ២០០៨, រតីរដ្ឋបាលថ្នា កប់្កុងផ្ដ្លចាំណុះឲ្យ
រដ្ឋបាលថ្នា ករ់ខ្តរ គឺតាំណាងអវ?ី 

□ La zone urbaine 

តាំរនទី់្ប្រជុាំជន 
□ La zone rurale  
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តាំរនជ់នរទ្ 

□ La région délaissée  

តាំរនផ់្ដ្លរគរបាះរងរ់ចាល 

□ La zone autonome   

តាំរនេ់វយត័ 

Questions « Cultures générales » 

 

16. L’évènement de football « EURO 2016 » a été organisé dans quel pays ?  

រតីប្ពឹតរកិារណ៍បាលទ់ាតអឺ់រ ៉ារុ «យូរ ៉ា»ូ ឆ្ា ាំ ២០១៦ ប្តូវបានររៀរចាំរឡងីរៅកាុងប្ររទ្េណា? 

□  En Espagne 

ប្ររទ្េរអេា៉ាញ 

□ Au Mexique  

ប្ររទ្េមិុ្ចេិក 

□ En France  
ប្ររទ្េបារ ាំង 

17. Le temple « Sambo Prey kok » a été inscrit sur la liste des patrimoines mondiaux à quelle 

date ? 

រតីប្បាសាទ្េម្បូរនប្ពគុក ប្តូវចុះរញ្ជ ីជាេម្បតិរររតិកេណឌ ពិេពរលាករៅនងងផ្ខ្ឆ្ា ាំណា? 

□ 08 juillet 2017 

០៨ កកកោ ២០១៧ 

□ 07 août 2017 

០៧ េីហា ២០១៧ 

□ 04 juin 2017 

០៤ មិ្ងុនា ២០១៧ 
18. Parmi ces pays, l’un ne se trouve pas dans le continent de l’Amérique latine. Lequel ? 

កាុងចាំរណាម្ប្ររទ្េខាងរប្កាម្ ប្ររទ្េមួ្យណាផ្ដ្លមិ្នេថតិរៅកាុងទ្វរីអារម្រចិឡាទី្ន? 

□ Le Pérou 

ប្ររទ្េររ៉ារូ 
□ Le Bénin 

ប្ររទ្េររណាាំង 

□ Le Paraguay  

ប្ររទ្េបា៉ា រ៉ាហាា យ 
19. En Asie, L’idée de « la route de la soie » a été initiée en 2013 par : 

រតី វងីិេូប្ត ឬផ្ខ្សប្កវា៉ាតមួ់្យ វងីិមួ្យរៅទ្វរីអាេីុ រៅឆ្ា ាំ ២០១៣ ជាគាំនិតនរួចរនរមី្ររេន់រណា? 

□ Le Président français, M. Emmanuel MACRON 

រលាក រអម្ខ៉ា នុយផ្អល ម្ខ៉ា ប្កុង ប្រធានាធិរតីបារ ាំង  
□ Le Président de la République populaire de la Chine, M. XI Jinping  

រលាក េីុ ជិនពីង ប្រធានាធិរតីចិន 

□ Le Premier ministre du Royaume du Cambodge, Samdech HUN Sen 

េរម្រច   ុនផ្េន នាយករដ្ឋម្ស្តនរីននប្ពះរជាណាចប្កកម្ពុជា 
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20. Quel État européen vient de quitter l’Union européenne ? 

រតីប្ររទ្េេថតិរៅកាុងទ្វរីអឺរ ៉ារុមួ្យណាផ្ដ្លរទី្រផ្តចាករចញពីេ ភាពអឺរ ៉ារុ? 

□ Le Royaume-Uni 

ចប្កេពអងរ់គលេ 

□ La Croatie  

ប្ររទ្េប្កូអាត  
□ La Turquie  

ប្ររទ្េតួគី 
 

21. Qui est actuellement le premier ministre de la Grande Bretagne ? 

រតីនរណាជានាយករដ្ឋម្ស្តនរបី្ររទ្េអងរ់គលេរចចុរបនា? 

□ Mariano RAJOY 

ម្ខ៉ា រយី៉ា ណូ រ៉ា យ 

□ Theresa MAY 

រងររ ៉ាសា រម្៉ា 
□ Margaret THATCHER  

ម្ខ៉ា ហាា ររដ្ ថ្នចរ់  ី

22. Quelle est la capitale du Royaume du Danemark ? 

រតីរជធានីររេប់្ររទ្េោណឺម្ខ៉ា ក ម្ខនរ ម្ ះថ្នដូ្ចរម្រច? 

□ Copenhague  

កូរិុនហាក 

□ Prague 

ប្បាក 
□ Sofia 

េូ វយី៉ា  
23. Le tribunal des khmers rouges a pour le nom officiel : 

តុលាការផ្ខ្មរប្ក ម្ម្ខនរ ម្ ះនលូវការថ្ន៖ 

□ Le tribunal international des khmers rouges  

តុលាការអនររជាតិផ្ខ្មរប្ក ម្ 

□ Le tribunal d’hybride pour le régime des khmers rouges au Cambodge  

តុលាការកូនកាតទ់្ទួ្លរនទុកជាំនុាំជប្ម្ះថ្នា កដឹ់្កនាាំរររផ្ខ្មរប្ក ម្រៅកម្ពុជា 

□ La Chambre extraordinaire au sein des tribunaux cambodgiens    

អងាជាំនុាំជប្ម្ះវសិាម្ញ្ញកាុងតុលាការកម្ពុជា 
24. L’organisation des Nations Unies a été créée en 1945, soit après la seconde guerre mondiale. 

Elle s’est succédé à quelle organisation ? 

អងាការេ ប្រជាជាតិផ្ដ្លររងកតីរឡងីរៅកាុងឆ្ា ាំ១៩៤៥ រ លគឺរប្កាយេស្តង្គា ម្រលាករលីកទី្២ គឺជាអងាការផ្ដ្លរនរ
ររេកកម្មពីអងាការ៖ 

□ L’organisation internationale du Commerce  

អងាការ ណិជជកម្មអនររជាតិ 

□ L’organisation des Traités d’Atlantique Nord (OTAN) 

អងាការេនធិេញ្ញញ ននតាំរនអ់ាតលងទិ់្ចខាងរជីង (OTAN) 

□ La société des Nations  

អងាការេងាម្ប្រជាជាតិ 
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25. Comment appelle t’on le climat qui prédomine en Asie du Sud Est ? 

រតីេីតុណហ ភាពផ្ដ្លប្គរដ្ណរ រម់្ករលីតាំរនអ់ាេីុអារគាយ ៍ម្ខនរ ម្ ះអវ?ី 

□ Le climat tropical 

េីតុណហ ភាពប្តូពិក 

□ Le climat continental 

េីតុណហ ភាពទ្វីរ 

□ Le climat méditerranéen 

េីតុណហ ភាពរម្ឌីផ្ទ្រ៉ា រណ 
26. Quel est le titre officiel du chef du gouvernement allemand ? 

រតីរារម្ង្គរររេប់្រមុ្ខ្រោឋ េិបាលរៅប្ររទ្េអាលលមឺ្៉ាងគឺ់អវ?ី 

□ Le Chancelier  

អធិការរតី 

□ Le Chargé de mission gouvernementale  

ររេកជនរោឋ េិបាល 

□ Le Premier ministre  

នាយករដ្ឋម្ស្តនរី 
27. Le Palais dans lequel travaille le Président de la République française est : 

រតីប្រធានាធិរតីបារ ាំងរធវកីាររៅកាុងវមិ្ខនមួ្យណា? 

□ Le Palais de Bourbon 

វមិ្ខន រួរុង 

□ Le Château de Versailles 

ប្បាសាទ្ ផ្វនេ 

□ Le Palais de l’Élysée  

វមិ្ខនរអលីរ ស 
28. Pour quelle épice la province de Kâmpôt est-elle mondialement connue ? 

រខ្តរកាំពតប្តូវបានពិេពរលាកសាា លរ់ោយសារនលិតនលអវ?ី 

□ Le sel 

អាំរិល 

□ Le poivre 

រប្ម្ច 

□ Le piment rouge 

រម្ទេប្ក ម្ 
29. La Coupe du Monde de football est organisée : 

កម្មវធីិបាលទ់ាតពិ់េពរលាកប្តូវបានររៀរចាំរឡងី៖ 

□ Tous les deux ans 

ជាររៀងរលពី់រឆ្ា ាំម្រង 

□ Tous les quatre ans  

ជាររៀងរលរ់ួនឆ្ា ាំម្រង 

□ Tous les six ans  

ជាររៀងរលប់្បាាំម្ួយឆ្ា ាំម្រង 
 
 
 



 

8 

30. La Révolution française s’est remontée en : 

ប្រជាជនបារ ាំងរធវរីដិ្វតរ រៅកាុងឆ្ា ាំណា? 

□ 1789 

□ 1792 

□ 1963 

□ 1958 
 

31. L’Université Royale de Droit et des Sciences Économiques a été créée en : 

សាកលវទិ្ាលយ័េូមិ្នទនីតិសាស្តេរ និងវទិ្ាសាស្តេររេដ្ឋកិចចររងកីតរឡងីរៅឆ្ា ាំណា? 

□ 1936 

□ 1948 

□ 1993 

□ 1997 

 

32. Combien de membres compte le nouveau comité national des élections au Cambodge ? 

រតីគណៈកម្មធិការជាតិររៀរចាំការរបាះរឆ្ា តកម្ពុជាម្ខនេម្ខជិករ៉ាុនាម នររូ? 
□ 15 

□ 13 

□ 9 

□ 7 

 

33. Quelle est la finalité première de l’ASEAN ? 

រតីរាលរាំណងដ្ាំរូងអវ ីជារ តុនាាំឲ្យ្នដ្លក់ារររងកតីអងាការអាសា ន? 

□ Créer un état fédéral 

រដី្ម្បរីរងកីតរដ្ឋេ ពន័ធ 
□ Renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre ses membres, offrir un espace pour régler 

les problèmes régionaux et peser en commun dans les négociations internationales. 

រដី្ម្បពីប្ងឹងនូវកិចចេ ប្រតិរតរិការ និងជួយាា រៅវញិរៅម្ករវាងេម្ខជិក និងទុ្កចរនាល ះខ្លះេប្ម្ខររ់ោះប្សាយ
រញ្ញហ កាុងតាំរន ់និងពប្ងឹងរមួ្ាា រៅកាុងកិចចចរចារជាអនររជាតិ។ 

□ Aucune finalité spécifique 

ាម នរាលរាំណងពិរេេណាមួ្យរនាះរទ្ 
34. Quel club de football a gagné la ligue des champions en 2017 ? 

រតីកលរឹបាលទ់ាតមួ់្យណាផ្ដ្ល ាះ នរង្គវ នប់ាលទ់ាតអឺ់រ ៉ារុ «UEFA Champion League» ឆ្ា ាំ ២០១៧រនះ? 

□ Le Juventus de Turin  

កលឹរ ជូវនិទុ្េ 
□ L’Olympique de Marseille 
កលឹរ អូឡាាំពិច ម្ខ៉ា េីយ ៍

□ Le Real Madrid  

កលឹរ ររៀល ម្ខ៉ា ប្ឌីត 
35. Qui est l’auteur de l’hymne national khmer ? 

រតីអាកណាជាអាកនិពនធរេលងជាតិកម្ពុជា «នគររជ»? 

□ Le Roi Norodom Sihanouk  

េរម្រចប្ពះបាទ្ររម្រតនរកាដ្ឋ ប្ពះបាទ្នររតរម្ េី នុ 

□ Samdech Choun Nath  

េរម្រច ជួន ណាត 
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□ M. VANN Molyvann 

រលាក វា៉ាន ់ម្លលីវា៉ា ន ់
36. A quel moment de l’histoire khmère l’œuvre Phum Dérachann fait référence ? 

រតីសាា នដ្ររឿង «េូមិ្តិរចិាា ន» ប្តូវបាននិពនធរឡងីរដី្ម្បឆីលុះរញ្ញច ាំងពីតងភាពនាេម្យ័កាលមួ្យណាននប្រវតរសិាស្តេរកម្ពុ
ជា? 

□ La période angkorienne 

េម្យ័អងារ 
□ La période de Khmer Rouge 

េម្យ័ផ្ខ្មរប្ក ម្ 

□ La période du protectorat français 

េម្យ័អាណាពាបាលបារាំង 

37. Qui est l’actuel président du Conseil constitutionnel du Cambodge ? 

រតីនរណាជាប្រធានប្កុម្ប្រឹកាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានារពលរចចុរបនា? 

□ M. SAY Bory  

រលាក សាយ រូរ ី
□ M. IM Chhun Lim  

រលាក អឹុម្  ុនលឹម្ 

□ M. BIN Chhin  

រលាក រ និ  និ 

38.  Sous Donald TRUMP, les États-Unis ont attaqué militairement un État parce que ce dernier 

utilisait des armes chimiques contre ses propres citoyens. De quel État s’agit-t-il ? 

រៅរប្កាម្រដ្ឋអាំណាចររេរ់លាកប្រធានាធិរតី ដូ្ណាល ់ប្តាាំ រតីេ រដ្ឋអារម្រចិបានរប្រីប្បាេក់ម្ខល ាំងរយធាវាយ
ប្រហារប្ររទ្េមួ្យណា រោយរចាទ្ថ្នប្ររទ្េរនាះរប្រីប្បាេអ់ាវធុគីមី្ប្រឆ្ាំងនឹងប្រជាជនររេខ់្លួន? 

□ Le Mali 

ប្ររទ្េម្ខ៉ា លី 

□ La Syrie  

ប្ររទ្េេីុរ ី
□ L’Afghanistan  

ប្ររទ្េអាហាា នីេរង់ 
39. En 2017, quelles étaient les deux derniers candidats au deuxième tour lors des élections 

présidentielles en France ? 

រតីររកាជនពីរររូណាខ្លះផ្ដ្ល ររ ម្ ះរបាះរឆ្ា តប្រធានាធិរតីបារ ាំងឆ្ា ាំ២០១៧ រៅជុាំទី្២? 

□ Emmanuel Macron et Marine Le Pen    

រលាក រអម្ខ៉ា នុយផ្អល ម្ខ៉ា ប្កុង និងរលាកប្េី ម្ខ៉ា រនី ឡ ឺផ្រ៉ាន 

□ Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon  

រលាក រអម្ខ៉ា នុយផ្អល ម្ខ៉ា ប្កុង និង រលាក  សង់ លុច រម្៉ាឡង់ឆុង  

□ Emmanuel Macron et François Fillon  

□ រលាក រអម្ខ៉ា នុយផ្អល ម្ខ៉ា ប្កុង និង រលាក ស្ត វង់េរ័  វយី៉ាុង 

□ Emmanuel Macron et Antoine De Caunes   

រលាក រអម្ខ៉ា នុយផ្អល ម្ខ៉ា ប្កុង និង រលាក អង់ទាន ់ដឺ្ កូន 
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40. Dans lequel de ces pays l’anglais n’est pas une langue officielle ? 

រតីកាុងចាំរណាម្ប្ររទ្េខាងរប្កាម្ រតីប្ររទ្េមួ្យណាផ្ដ្លមិ្នប្រកានយ់កភាសាអងរ់គលេជាភាសានលូវការ? 
□ L’Estonie 

ប្ររទ្េរអេរូនី 
□ Le Canada 

ប្ររទ្េកាណាោ 
□ L’Australie  

អូស្តសារ លី 
41. À l’heure actuelle, quel boxer international n’a jamais perdu aucun match ? 

នារពលរចចុរបនា រតីកីឡាករប្រោលអ់នររជាតិររូណាមួ្យផ្ដ្លមិ្នផ្ដ្លចាញ់ការប្រកួតទាលផ់្តរសាះ? 

□ Oscar De La Hoya  

អូសាក រ ដឺ្ ឡា  ូយ៉ា  
□ Manny Pacquiao  

ម្ខ៉ា នី ផាករកអាវ 
□ Floyd Mayweather  

 លយ រម្៉ារវ ៉ាដឺ្ 

□ Jeff Horn  

ផ្ច វ  ន 
42. Pour refroidir la tension dans la péninsule coréenne, l’une des propositions de solution semble 

faisable. Laquelle ? 

រដី្ម្បរីនថូរនថយភាពតានតឹងរៅកាុងឧរទ្វរីកូររ ៉ា គឺម្ខនដ្ាំរណាះប្សាយមួ្យផ្ដ្លប្តូវបានរេារីឡងី ។ រនាះគឺ៖ 

□ La guerre d’unification  

ការរធវីេស្តង្គា ម្រប្ងួររប្ងួម្កូររ ៉ាទាាំងពីរ 
□ L’abolition des frontières terrestres entre les deux Corées  

ការលុររាំបាតរ់ចាលប្ពាំផ្ដ្នរាករវាងកូររ ៉ាទាាំងពីរ 
□ L’élection d’un président pour les deux Corées  

ររៀរចាំការរបាះរឆ្ា តប្រធានាធិរតីេប្ម្ខរប់្ររទ្េកូររ ៉ាទាាំងពីរ 
□ L’organisation des jeux olympiques d’hiver en 2018 à Séoul et à Pyong Yang  

ការររៀរចាំកីឡាអូឡាាំពិចរដូ្វរង្គរឆ្ា ាំ២០១៨ រៅរដ្ឋធានីរេអ ូល និងរដ្ឋធានីពយុងយ៉ា ង 
43. La chanson la plus écoutée en ce moment « Despacito » est interprétée en quelle langue ? 

រតីរទ្ចរប្ម្ៀងផ្ដ្លកាំពុងរពញនិយម្រប្កាម្ចាំណងរជីងថ្ន «រដ្េាេីុតូ» ប្តូវបានរប្ចៀងជាភាសាអវ?ី 

□ En italien 

ជាភាសាអីុតាលី 

□ En français 

ជាភាសាបារាំង 

□ En espagnol 

ជាភាសារអេាញ៉ាុល 

□ En arabe  

ជាភាសាអារ៉ារ់ 
44. Où se trouve le musée du Louvre ? 

រតីសារម្នទរី លូវ េថតិរៅទី្ប្កុងមួ្យណា? 

□ À Paris 

ទី្ប្កុងបា៉ា រេី 
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□ À Londres 

ទី្ប្កុងឡុនដ្៍ 
□ À New York 

ទី្ប្កុង ញ៉ាូ វ យ៉ាក 
□ À Berlin  

ទី្ប្កុងផ្ររឡាាំង 
45. Qui est le secrétaire général actuel de l’ONU ? 

រតីទ្រនលមួ្យណា ផ្ដ្ល ូរកាតប់្ររទ្េរអ សុរី? 

□ Ban Ki-Mon 

បាន គីមូ្ន 

□ Nelson Mandela  

រនលេុន ផ្ម្នរដ្ឡា 

□ Édouard Philippes  

រអដ្រ័  វលីីព 

□ Antonio Guterres  

អងតូ់នីញ៉ាូ   ាូរតររេ  
46. La chute du mur de Berlin en 1989 était le symbole de : 

ការដួ្លរ ាំលាំជញ្ញជ ាំងទី្ប្កុងផ្រ រឡាាំងរៅកាុងឆ្ា ាំ ១៩៨៩ ជានិម្មតិររូនន៖ 

□ La fin de la guerre froide 

ការរញ្ចរេ់ស្តង្គា ម្ប្តជាក ់

□ Le commencement du régime démocratique de tous les États dans le monde entier  

ការចារ់រនរីម្ននការប្រកាន់ខាជ រ់លទ្ធិប្រជាធិររតយយរៅប្គរ់រដ្ឋទាាំងអេ់ទូ្ទាាំងពិេពរលាក 

□ La création de l’ONU 

ការររងកីតអងាការេ ប្រជាជាតិ 

□ La disparition de la Russie du Monde  

ប្ររទ្េរូេសបី្តូវបាតរ់ងរ់ចញពីផ្ននទី្អនររជាតិ 

47. Quelle est la capitale du Cuba ? 

រតីប្ររទ្េគុយបា ម្ខនរដ្ឋធានីរ ម្ ះអវ?ី 

□ La Havane 

ឡាហាវា៉ាន 

□ Le Caire 

ឡ ឺផ្ករ 
□ Mojito  

ម្៉ាូជីតូ 

□ Brasilia  

ប្បាេីុលីយ៉ា  
 

48. Quel Roi demandait l’aide de la France pour protéger le Cambodge de l’invasion voisine ? 

រេរចកម្ពុជាអងាណាផ្ដ្លរេាបីារ ាំងម្កោកអ់ាណាពាបាលរៅកាុងប្ររទ្េកម្ពុជា? 

□ Le Roi Norodom 1er  

ប្ពះបាទ្នររតរម្ 

□ Le Roi Chey Chetha III  

ប្ពះបាទ្ជយ័ រចោឋ ទី្៣ 
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□ Le Roi Chan Reachea  

ប្ពះបាទ្ចនទរជា 

□ Le Roi Suraya Varaman  

ប្ពះបាទ្ េុរយិវរ មន័ 
49.  Qui a remporté le championnat de la ligue 1 de football en France pour la saison 2016-

2017 ? 

រតីកលរឹបាលទ់ាតណ់ាផ្ដ្ល ាះរជីងឯកផ្នាកបាលទ់ាតប់ារ ាំង រៅកាុងរដូ្វកាល ២០១៦-២០១៧? 

□ Paris Saint-Germain 

បា៉ា រេី  
□ AS Monaco  

ម្៉ាូណាកូ 

□ Olympique de Lyon  

លីយ៉ាុង 

□ OSC Nice  

នីេ 
50.   Quelle compagnie aérienne a décidé d’effectuer un vol direct entre Dubaï et Phnom Penh 

depuis le 1er juillet 2017 ? 

រតីប្កុម្  ុនអាកាេចរណ៍ណាមួ្យផ្ដ្លបានតភាជ រក់ាររហាះរ រីរោយផាទ លពី់ទី្ប្កុង ឌូយនរ ម្កទី្ប្កុងេាាំរពញ ចារ់
ពីនងងទី្ ១ ផ្ខ្កកកោ ឆ្ា ាំ២០១៧? 

□ Qatar Airways  

ប្កុម្  ុនកាតាផ្អ រ 
□ Etihad Airways  

ប្កុម្  ុនរអទី្រ តផ្អ រ 
□ Emirates  

ប្កុម្  ុនរអមី្ររ ៉ាត 

□ Air-France  

ប្កុម្  ុនផ្អ រស្ត វង់ 
51. Le Prince Norodom Ranariddh, ancien dirigeant du parti FUNCINPEC et maître de 

conférences à l’Université d’Aix-Marseille, a écrit un ouvrage dont l’intitulé est :   

េរម្រចប្កុម្ប្ពះនររតរម្ រណឬទ្ធ ិផ្ដ្លប្ទ្ងជ់ាអតីតប្រធានគណរកស វុនេិុនរិុច និងជាសាស្តសារ ចារយរៅសាកលវទិ្ាល័
យ អិុច-ម្ខ៉ា េីយ ៍(បារ ាំង) បាននិពនធរេៀវរៅម្យួផ្ដ្លម្ខនចាំណងរជីងថ្ន៖ 

□ Droit de la mer  

នីតិេមុ្ប្ទ្ 

□ Droit de la guerre 

នីតិេស្តង្គា ម្ 

□ Droit administratif général  

នីតិរដ្ឋបាលទូ្រៅ 

□ Droit public cambodgien  
នីតិសាធារណៈកម្ពុជា 
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52. Le Roi Samdech Norodom Sihanouk a abdiqué en quelle année ? 

េរម្រចប្ពះររម្រតនរកាដ្ឋ ប្ពះបាទ្នររតរម្េី នុ ប្ទ្ងោ់ករ់ជយរៅឆ្ា ាំណា? 

□ 2002 

□ 2003 

□ 2004 

□ 2005 

53. Où se trouve l’Andorre ?  

រតីប្ររទ្េអងដូ់្រ៉ាេថតិរៅកាុងទ្វរីណា? 

□ En Europe 

ទ្វីរអឺរ ៉ាុរ 

□ En Asie centrale  
ទ្វីរអាេីុកណារ ល   

□ En Amérique du Nord  
ទ្វីរអារម្រចិខាងរជីង 

□ En Océanie  
ទ្វីរអូរេអានី 

54. Parmi ces pays, lequel se trouve dans la région magrébine ?  

កាុងចាំរណាម្ប្ររទ្េខាងរប្កាម្ ប្ររទ្េណាមួ្យេថតិរៅកាុងតាំរនម់្ខ៉ា ប្កិរ? 

□ La Tunisie   
ប្ររទ្េទុ្យនីេីុ 

□ Le Sénégal  
ប្ររទ្េរេរណហាា ល់ 

□ L’Afrique du Sud  

ប្ររទ្េអាស្ត វកិខាងតបូង 

□ Les États-Unis d’Amérique  

េ រដ្ឋអារម្រចិ 
55.  Comment appelle-t-on les militaires de l’ONU ? 

រតីទាហានររេអ់ងាការេ ប្រជាជាតិ អាចរៅម្ា៉ាងរទ្ៀតថ្នជាអវ?ី 

□ Les casques bleus  

ទ្ព័មួ្ករខ្ៀវ 
□ L’armée du monde  

ទាហានពិេពរលាក 

□ La Vigipirate  

ប្កុម្វ ីសពីីរ៉ា ត 

□ Brigade de recherche et d’intervention  

ប្កុម្ឃាល ាំរមី្លអរងកត និងប្រតិរតរិការ 
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56. Quel État a connu la vague révolutionnaire « Jasmine » ? 

រដិ្វតរនផ៍្ដ្លរគឲ្យរ ម្ ះថ្ន «ផាក ម្លះិ» បានរកីតរឡងីរៅកាុងប្ររទ្េមួ្យណា? 

□ En Égypte  

ប្ររទ្េរអ សុរី 
□ En Tunisie  

ប្ររទ្េទុ្យរណេីុ 

□ En Israël 

ប្ររទ្េអីុប្សាផ្អល 

□ Aux Philippines  

ប្ររទ្េ វលីីពីន 

57. Qui était Simone Veil ? 

រតីអាកណាជាេីុម្៉ាូន រវ ៉ាល? 

□ Une femme politique française 

អាកនរយបាយជនជាតិបារ ាំង 

□ Une femme politique anglaise  

អាកនរយបាយជនជាតិអងរ់គលេ 

□ Une révolutionnaire  

ជនរដិ្វតរន ៍

□ Une ancienne ambassadrice de France au Cambodge  

អតីតឯកអគារដ្ឋទូ្តបារ ាំងប្រចាាំកម្ពុជា 

58. M. Robert Badinter, ancien garde des sceaux et ministre de la justice en France, était à 

l’initiative de la loi portant sur :   

រលាក រ ៉ាផូ្ររ បាោាំងផ្ទ្រ ជាអតីតរដ្ឋម្ស្តនរបី្កេួងយុតរធិម្ប៌ារ ាំង រ យីរលាកបាននរួចរនរមី្គាំនិតររងកតីចារេ់រពីី៖ 

□ L’instauration de la peine des morts 

ការររងកីតរទាេប្រហារជីវតិ 

□ L’abolition de la peine des morts 

ការលុររាំបាតរ់ទាេប្រហារជីវតិ 

□ L’institution des collectivités territoriales  

ការររងកីតរដ្ឋបាលថ្នា ករ់ប្កាម្ជាតិ (រដ្ឋបាលវមិ្ជឈការ) 

□ L’interruption volontaire de grossesse (IVG) 

ការអនុញ្ញញ តិរអាយម្ខនការរ ាំលូតកូនរោយប្េរចារ ់

59. Quelle période a été celle du protectorat français au Cambodge ? 

រតីេម្យ័អាណានិគម្បារ ាំងរៅកម្ពុជា ររច់ារពី់ឆ្ា ាំណាដ្លឆ់្ា ាំណា?  
□ 905-1054 

□ 1548-1621 

□ 1863-1953 

□ 1985-2015 
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60. Qui est le premier ministre du Canada ? 

រតីអាកណាជានាយករដ្ឋម្ស្តនរនីនប្ររទ្េកាណាោ? 

□ Enrique Iglésias  

អិុនររីគ អីុកាល េាេ 

□ Enrique Pena Nieto 

អិុនររីគ ររ៉ាណា នីរញ៉ាតូ  

□ Justine Trudeau  

ចាេេ់ទីន ប្ទូ្ដូ្ 

□ Jean-Claude Junker   

 សងក់លូដ្  សងផ់្គរ 
61. Depuis 2015, Barak Obama a pu rétablir les relations diplomatiques avec un pays voisin. 

Lequel ? 

ចារពី់ឆ្ា ាំ ២០១៥ រលាកបារ៉ាក ់អូបាម្ខ៉ា បានកសាងទ្ាំនាកទ់្ាំនងការទូ្តជាងមមី្រងរទ្ៀតជាមួ្យប្ររទ្េេថតិរៅកាុងទ្វរីដូ្ច
ាា  ។ រនាះគឺប្ររទ្េ៖ 

□ Le Cuba 

ប្ររទ្េគុយបា 

□ La Venezuela  

□ ប្ររទ្េរវ ៉ារណ សុយរអឡា 

□ La Mexico  

ប្ររទ្េមិុ្ចេីុកូ 

□ Le Pérou  

ប្ររទ្េររ៉ារូ 
62. Le Pakistan a été colonisé par: 

ប្ររទ្េបា៉ា គីសាថ នប្តូវបានោកេ់ថតិរៅរប្កាម្អាណានិគម្ររេ៖់ 
□ La Grande Bretagne  

ចប្កេពអងរ់គលេ 
□ La France 

ប្ររទ្េបារ ាំង 

□ L’Espagne  

ប្ររទ្េរអេា៉ាញ 

□ La Russie  

ប្ររទ្េរូេស ី 
 

 

 

 
 


