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第一頁

考 試 別： 外交人員特考

等 別： 三等考試 
類 科 組： 外交領事人員阿拉伯文組
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※注意： 禁止使用電子計算器。 
 
甲、 申論題部分：（75 分） 
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。 
請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。 

一、請將下列文章翻譯成中文：（25 分） 

 مضى بعد ذلك . في الواليات المتحدة األمريكية فرومانيا وروسيا 1859إن اآلبار النفطية األولى حفرت عام 
 ، وتبعتھا آبار 1927وقد حفرت أول ھذه اآلبار في العراق عام . عشرات السنين قبل أن تظھر آبار النفط العربية

 وتأخر اكتشاف البترول في المغرب . يج العربيالمملكة العربية السعودية فالكويت وغيرھا من إمارات الخل
 وقد اكتشفوا البترول . 1958وعام  1955العربي ولم يبدأ العرب بحفر آباره في ليبيا والجزائر إال في عام 

 وقد أنفقت الدول العربية إيراداتھا البترولية في تعمير المباني الحديثة . بكميات كبيرة في مصر وعمان واليمن
 كما أنفقت األموال التي تجنيھا . رق والشوارع، وأنفقتھا كذلك في إقامة المدارس والمعاھد والجامعاتوتعبيد الط

 نظرا  من البترول في تأسيس المصانع، وال يخفى على أحد أن إقامة المصانع بتلك اإليرادات خير من إبقائھا نقودا
 في خدمة اقتصادھم،  عملون على أن يكون البترولوالعرب اآلن ي. ألن منتجاتھا توزع وتباع سريعا لقاء النقود

  .والدفاع عن حقوقھم، حتى تحتل األمة العربية مكانا مرموقا بين دول العالم المتمدنة
二、請將下列新聞報導摘譯成中文：（25 分） 

 ثنين رسالة شفھية إلى قطر بشأن األزمة المستمرة مع عبد الفتاح السيسي مساء أمس اإل وجه الرئيس المصري
  ".مصر والسعودية واإلمارات والبحرين" الدول األربعة

 وخالل استقبال السيسي لوزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، دعا السيسي قطر 
  .إلى التجاوب مع مطالب الرباعي العربي

 بھا الكويت في التعامل مع وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لھا، إن رسالة أمير الكويت تتعلق بالجھود التي تقوم 
  .أزمة قطر، سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي

 وأعرب السيسي بحسب البيان عن دعم مصر لمساعي الكويت، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل 
 وعبر عن تقديره للجھود التي يقوم بھا أمير دولة الكويت على الساحة العربية . والدول الخليجية الثالث مصر

 .وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي
  ".جرى االتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خالل الفترة القادمة"ووفقًا للبيان 

三、請用阿拉伯文撰寫一篇「今日人類與環境」的報告。（25 分） 
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乙、測驗題部分：（25 分）                       代號：5106 
本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。 
共20題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。 

 .الجار ماال من جاره __________  - 1
  قرض  
  أقرض  
  اقترض  
  مقترض 

  االتّصال؟ أيّة وسيلة مما يلي ليست من وسائل  -2
  الشبكة الدوليّة  
  التلفاز  
  المراكب الشراعيّة  
  الصحف 

  ."تقع على أشكالھا__________   "  -3
  الطير  
  الطيور  
  الطيارة  
  الطيران  

  اإلسالم  يدعو إلى المساواة وما تعريفھا المناسب؟  -4
  أال تفّرق بين الناس.  
  أن تقول الحقيقة.  
   أحداأال تظلم.  
  أن يتقاتل الناس. 

  . ________يبحث مجلس األمن التابع لألمم المتّحدة في المنازعة بين الدول ويفرض عقوبات على   -5
  الدول الصادقة  
  الدول الضعيفة  
  الدول المعتدلة  
  الدول المعتدية 
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  .مدينة         12      زار ابن سينا أكثر من   -6
  اثنا عشر  
  اثني عشرة  
  اثنتي عشر  
  اثنتي عشرة 

  .الحية  ال  يحتاج  الى  الماء  __________كائن  من  ليس  ھناك    -7
  الكيان  
  الكون  
  التكوينات  
  الكائنات 

  .البيئة المحيطة  به  __________يريد الطفل أن يعرف كل ظاھرة من   -8
  ظواھر  
  ظاھرات  
  ظھر  
  ظھور 

  .بسبب نقص األمطار_________ عانى كثير من الدول األفريقيّة من   -9
  الخصب  
  المجاعة  
  رأس المال  
   ّالري 
  .وجود نوع من االمتحانات ، حتّى يمكن لعجلة التعليم أن تدور وتستمرّ ________ يجمع العلماء والمربّون على   - 10
  ضرورة  
  سخافة  
  إھمال  
  تجنيب 
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  ."من المھد الى  اللحد   __________  وااطلب"   - 11
  التعليم  
  المعلوم  
  العلم  
  اإلعالم 
  .__________ھذا البيت يكون في   .يتوضأ  المسلم للصالة  وألداء عبادات أخرى مثل قراءة القرآن  والطواف حول البيت  - 12
  المدينة المنورة  
  مكة  المكرمة  
  جدة  
  القدس 
  .البيان والتبيين ، والبخالء ، والحيوان: للمكتبة العربيّة ثروة حافلة بمختلف ألوان المعرفة واألدب ، ومن كتبه المشھورة ________ قد خلّف   - 13
  المتنبي  
  الجاحظ  
  أحمد شوقي  
  أبو الفرج األصفھاني 
 ففي أّي عام توفّي الروائي السوداني.  ، تزامنا مع الذكرى السنويّة األولى لوفاته 2010أّن جائزة الطيّب صالح العالميّة لإلبداع الكتابّي أطلقت في عام  ذكر  - 14

  الطيّب صالح ؟

   2011عام  
   2010عام  
   2009عام  
   2008عام 
  :تعني "  ال ينشط الرياضيّون فقط ويكسل غيرھم" العبارة  - 15
  عندما ينشط الرياضيّون يكسل غيرھم.  
  ال ينشط الرياضيّون ألّن غيرھم يكسلون.  
  إّن النشاط مقصور على الرياضيّين دون غيرھم.  
  ليس النشاط مقصورا على الرياضيّين دون غيرھم. 
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請依據下文回答第 16 題至第 20 題 

 كان الطفالن.  المھديّ في بادية نجد بالجزيرة العربيّة ، وفي أوائل القرن الثاني الھجرّي وفي بني عذرة ، نشأ الطفالن قيس بن الملّوح وبنت عّمه ليلى بنت      

  .كعادة األطفال في البادية في ذلك الوقت –يرعيان غنم األھل في سفح جبل التوباد القريب من مضارب الخيام 

 ومّرت السنون ، وكبرت ليلى وبلغت السّن التي تقضي.  من زمالة اللعب وزمالة العمل في ھذه السّن المبّكرة ، نبت في قلب الصغيرين وّد عميق جارف     

  .تعاليم اإلسالم فيھا بفصل األوالد عن البنات ، فاحتجبت عن قيس

 وكانت ھذه ھي الغلطة الكبرى الّتي ارتكبھا.  ھذا الشعر واشتھر بين الناس فحفظوه وتغنّوا به واشتعل الحّب في قلب قيس فأنشد في حّب ليلى شعرا ، وذاع     

  .ألّن ذلك يضّر بسمعتھا بين الناس.  قيس ، فقد كانت تقاليد الشرف في ذلك الوقت تقضي بمنع زواج الشاب من الفتاة إذا أنشد شعرا في حبّه لھا

  .كّل ذلك يمنع الزواج –ولكّن التقاليد والعادات االجتماعيّة الّتي كانت تتّصل بشرف الفتاة والقبيلة في ذلك الوقت ...... ،  وخطب قيس ليلى من أبيھا المھديّ      

 على كره –فاختارت ليلى وردا .  وألّح قيس ، وكّرر الطلب ، وجاء بالوسطاء ، فخيّر الوالد ليلى بين الزواج من قيس أو من شخص آخر ھو ورد العقيليّ      

  .وبذلك ضّحت بالحّب من أجل الشرف.  لكي تحافظ على شرف أسرتھا –منھا 

 ومرضت ليلى ، ثّم ماتت وعلم قيس بموتھا" مجنون"أو مجّرد " مجنون ليلى"يئس قيس من الحياة وتشّرد في الصحراء واختّل عقله وأصبح معروفا باسم      

  .....بل عاشت قّصتھما إلى اليومولكّن حبّھما لم يمت .  فسقط ميّتا ھو اآلخر

  ماذا كانت عادة األطفال في البادية في وقت نشأ فيه قيس وليلى؟  - 16

  اللعب في سفح الجبل.  

   ّإنشاد الشعر في الحب.  

  رعاية غنم األھل.  

  انفصال األوالد عن البنات. 

  مّم نما الحّب بين قيس وليلى؟  - 17

   في حب ليلىمن الشعر الّذي أنشده قيس.  

  من زمالة اللعب والعمل عند صغرھما.  

  من جنون قيس.  

  من تقاليد الشرف. 

（請接第六頁） 
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  _________غلطة قيس كانت أنّه   - 18
  قال شعرا وصف فيه حبّه لليلى.  
  رغب في الزواج من فتاة من غير قبيلته.  
  تأّخر في طلب يد ليلى من أبيھا.  
  والد ليلى جاء بالوسطاء إلقناع. 
  من قّرر زواج ليلى من ورد ؟  - 19
  قيس.  
   ّالمھدي.  
  أسرة ليلى.  
  ليلى. 
  ________تزّوجت ليلى من ورد بسبب   - 20
  حبّه لھا منذ التعّرف عليھا.  
  حبّھا له حبّا جارفا.  
  رغبتھا في المحافظة على شرف العائلة.  
  غضبھا من الغلطة الّتي ارتكبھا قيس. 



類科名稱：

106年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員、稅務人員及原住民族
考試

科目名稱：
外國文(含新聞書信撰寫與編譯)(阿拉伯文)（試題代號：5106)

測驗式試題標準答案

考試名稱：

外交領事人員阿拉伯文組

單選題數：20題 單選每題配分：1.25分

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

第1題

C

第2題 第3題 第4題 第5題 第6題 第7題 第8題 第9題 第10題

第11題 第12題 第14題 第15題 第16題 第17題 第18題 第19題 第20題

第21題 第22題 第23題 第24題 第25題 第26題 第27題 第28題 第29題 第30題

第31題 第32題 第33題 第34題 第35題 第36題 第37題 第38題 第39題 第40題

第13題

第41題 第42題 第43題 第44題 第45題 第46題 第47題 第48題 第49題 第50題

第51題 第52題 第53題 第54題 第55題 第56題 第57題 第58題 第59題 第60題

第61題 第62題 第63題 第64題 第65題 第66題 第67題 第68題 第69題 第70題

第71題 第72題 第73題 第74題 第75題 第76題 第77題 第78題 第79題 第80題

第81題 第82題 第83題 第84題 第85題 第86題 第87題 第88題 第89題 第90題

第91題 第92題 第93題 第94題 第95題 第96題 第97題 第98題 第99題 第100題

C B A D D D A B A

C B C D C B A D CB

複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

備　　註：


