
ក្រសួងវប្បធម ៌និងវចិិក្រសិល្បៈរំណររ់ម្មៃសំប្ុក្រចូល្ទសសនា 

សារមនទរីក្ប្ល័្យពូជសាសនទ៍លួ្ស្សៃង 

បប្ើប ោះជាជនប្របទសបានប្ងម់្លៃចូល្ទសសនាសារមនទីរទលួ្ស្សៃងរនុងរាជធានីភ្នបំពញជាយូរមរប ើយ
រប៏ោយ រក៏្រសួងវប្បធមនិ៌ងវចិិក្រសិល្បៈបានក្ប្កាសថា ម្លៃចូល្ទសសនាពនធនាគារស្មែរក្រ មដ៏
បោរបៅបោយមនិគិរម្លៃ ក្រូវបានប្ញ្ចប្ប់ ើយ ប ើយបពល្បនោះនឹងក្រូវប្ង៣់ដុល្លៃ រ។ 
បោងតាមក្ប្កាសមយួចុោះម្លៃទី១០ ស្មមលុិនា និងចុោះ រថបល្ខាបោយបល្លរក្សី បភ្ឿង សរណា 
រដឋមន្តនរីក្រសួងវប្បធមនិ៌ងវចិិក្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថា “ជនប្របទសចាប្ពី់អាយុ១៨ឆ្ន បំ ើងបៅក្រូវស្រ
ទិញសំបុ្ក្រចូល្ទសសនាមានរម្មៃ៣ដុល្លៃ រសក្មាប្ម់នុសសមាន រ”់ ចាប្ពី់ម្លៃទី១ស្មសីហារបៅ។ […] 
 
ក្ប្ភ្ព ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/news/ministry-sets-official-tuol-sleng-ticket-price/ 
ចុោះម្លៃទី ២៧ ស្មមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 
សិរាពារយ 
បប្ើប ោះជា  malgré 
ទសសនា   visiter 
ក្ប្កាស   annoncer 
មនិគិរម្លៃ  gratuit 
សំប្ុក្រ   ticket 
ប្ងលុ់្យ  payer 
រដឋមន្តនរកី្រសួងវប្បធមន៌ងិវចិិក្រសិល្បៈ Ministre de la ministère des cultures et des arts 
 

សំបណរ 
ការល្រសំ់ប្ុក្រចូល្ទសសនាសារមនទីរទួល្ស្សៃង គរឺារាងំរនុងការររីចបក្មើន និងការផ្សពវផ្ាយពីវប្បធម ៌
និងក្ប្វររិសាន្តសរស្មែរ។ បរើអ្នរយល់្ោ៉ា ងដូចបមរច ?   ចូរពនយល់្ឱ្យបានបរបោះរបយ។ 

 

https://opendevelopmentcambodia.net/km/news/ministry-sets-official-tuol-sleng-ticket-price/


សារមនទីរទួល្ស្សៃង 
សារមនទីរឧក្រិដឋរមែក្ប្ល័្យពូជសាសនទ៍ួល្ស្សៃង ជាបូ្ជនីយោឋ នម្នការចងចាពីំក្ពឹររិការណ៍ស្ដល្បរើរ
ប ើងរនុងអ្រីរ “មនទីរសនរិសុម២១ ឬស-២១” រនុងរប្ប្រមពុជាក្ប្ជាធិប្បរយយ (សមយ័ស្មែរក្រ ម)។ 
អ្រីរមនទីរឃុំោងំបនោះ សថិរបៅចំរណារ ល្ទីក្រុងភ្នបំពញស្ដល្សាៃ រក់្ជងំ បក្កាយស្មែរក្រ មជបមៃៀស
ក្ប្ជាជន ងំអ្ស់បចញកាល្ពីម្លៃទី១៧ ស្មបមសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥។ 
 
មនទីរស-២១ ជាមណឌ ល្រណារ ល្ដធំ៏មយួម្នក្ប្ពន័ធគុរបៅទូ ងំក្ប្បទស ប ើយគុរបនោះរជ៏ារស្នៃង
សមាៃ រស់ក្មាប្ឃុ់ោំងំ សួរចបមៃើយ បធវើ រុណរមែ និងរំបទចអ្នរស្ដល្ក្រូវចារទុ់រថាជា “អ្នរប ស
នបោបាយ” រប្ស់រប្ប្បនោះ។ ស្មែរក្រ មចាប្យ់រអ្នរប សមរឃុំោងំ ងំក្រុមក្គួសារ បោយស្ផ្ែរបល្ើ
បគាល្នបោបាយោររំ់ ុសជាក្ប្ពន័ធ។ អ្នរប សមយួចំនួនរូច ក្រូវស្មែរក្រ មបោោះស្ល្ងបក្កាយចាប្ ់
មរឃុំោងំបៅមនទីរស-២១ បៅបក្កាមការក្គប្ក់្គងរប្ស់ មៃួនចបនាៃ ោះឆ្ន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ ប ើយរនុង 
ចំបណាមបនាោះមានស្រជនរងបក្គាោះ១២នារស់្រប្៉ាុបណាណ ោះ ស្ដល្មានជីវរិបៅបពល្ស្ដល្រងទព័រណសិរស 
សាមគគីសបន្ត គ្ ោះជារិបានរបំោោះទីក្រុងភ្នបំពញ។  
 
រនុងចំបណាមជនរងបក្គាោះ១២នារម់ានរុមារ៤នារ។់ មនទីរឃុំោងំស-២១ មានបុ្គគលិ្រប្បក្មើការផ្ទទ ល់្
និងក្ប្បោល្ក្ប្មាណ១.៧២០នារ។់ បុ្គគលិ្រភាគបក្ចើន ជារមែររប្បក្មើការ្រទូបៅបោយរាប្ប់្ញ្ចូ ល្
 ងំអ្នរោសំៃ រឯីបុ្គគលិ្រមយួចំននួបទៀរ ប្បក្មើការផ្ទទ ល់្បៅស្ផ្នររដឋបាល្ ោមកាម និងសួរចបមៃើយអ្នរ
ប ស។ 
ក្ប្ភ្ព ៖ http://tuolsleng.gov.kh/museum/building/ 

 
សិរាពារយ 
-សារមនទីរ =musée 
-ឧក្រិដឋរមែ/ក្ប្ល័្យពូជសាសន ៍= génocide 
-ប្ូជនីយោឋ ន =monument  
-អ្ររីមនទីរឃំុោងំ =Ancien centre de détention 
-ជបមៃៀស= évacuer  
-រំបទច =សមាៃ ប្ ់
-រប្ប្ = régime 
-ជនរងបក្គាោះ =victime 

http://tuolsleng.gov.kh/museum/building/


លំ្ហារ ់
រ. ចូរគូសក្រវូ ឬមុស 
 

ល្បោះ ក្រវូ មុស 
១. ស្មែរក្រ មជបមៃៀសក្ប្ជាជន ងំអ្ស់បចញពីទកី្រុងភ្នបំពញ កាល្ពីម្លៃទ១ី៧ ស្មរុល្ល ឆ្ន ១ំ៩៧៥។   
២. ស្មែរក្រ មចាប្យ់រអ្នរប សមរឃំុោងំ ងំក្រុមក្គសួារ។   
៣. មានស្រអ្នរប ស១២នារស់្រប្៉ាុបណាណ ោះ ស្ដល្មានជីវរិ។   

 
ម. សំណួរ 

១. បរើគុរស២១(ទួល្ស្សៃង)ក្រូវបានប្បងកើរប ើងបៅរនុងរប្ប្ណា? បៅឆ្ន ណំា? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

២. បរើសារមនទីរទួល្ស្សៃងសថិរបៅឯណា? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

៣. បរើគុរស២១បានបក្ប្ើសក្មាប្ឃំុ់ោងំអ្នរប សក្ប្បភ្ទណា? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

គ. សំបណរ 

បរើអ្នរយល់្បឃើញដូចបមរចចំបពាោះស្មែរក្រ មស្ដល្បានយរសាល្លបរៀនមរបធវើជាពនធនាគារ និងចាប្យ់រអ្នរប ស
មរឃំុោងំ ងំក្រុមក្គសួារ? ចូរពនយល់្ឱ្យបានបរបោះរបយ។ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 



1. Compréhension de l'oral (10 points)  

Titre du document: https://www.youtube.com/watch?v=5hBmTCKpX_M? 

 En rendant compte, en français, du document, vous montrerez que vous avez compris : 

 Le thème principal du document ;  

 À qui s'adresse le document ; 

 Le déroulement des faits, la situation, les événements, les informations ;  

 L’identité des personnes ou personnages et, éventuellement, les liens entre elles/entre eux  

 Les éventuels différents points de vue ; les éventuels éléments implicites du document ; 

 La fonction et la portée du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, 

etc.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hBmTCKpX_M

