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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、請將下列阿拉伯短文翻譯成中文：（20 分）

منذ أكثر من اثني عشر قرنا كانت ھناك حضارة إسالمیة عالمیة، ولم تكن ھناك حضارة 

وكانت كتب العرب المرجع الوحید لعلوم الطبیعة والفلك والكیمیاء في .عالمیةأوروبیة 

)القانون(أوروبا لمدة تزید على خمسة قرون، كما ظلت بعض كتب الطب العربیة مثل 

بأن العرب ھم الذین )ھمبولد(ویعترف الفیلسوف األلماني .البن سینا مدة ثمانیة قرون

النباتات الطبیة والتي ال یزال بعضھا یستعمل حتى وضعوا علم الطبیعة وعرفوا كثیرا من 

الیوم، كما أعدت جامعة برنستون األمریكیة جناحا كبیرا لعرض أعمال الطبیب العربي 

.م والذي یعد أول من وضع علم الطب التجریبي865أبي بكر الرازي الذي ولد سنة 

二、請將下列阿拉伯小故事翻譯成中文：（25 分）

ل مصنعھ، وجد أن العمال لم ینجزوا ما كان بینما كان صاحب أحد المصانع یتفقد أحوا
عن –مع قدرتك وبراعتك –كیف تعجز :مطلوبا منھم، فاستدعى مدیر المصنع وقال لھ

أنا في حیرة من أمري، لقد :حفز العمال إلى إنتاج ما ھو مطلوب منھم؟ فأجاب المدیر
إنھم ال .جدوىجربت كل طریقة معھم الطفتھم وحثثتھم ونھیتھم، وأنذرتھم، ولكن بال 

دارت ھذه المناقشة قبیل انصراف عمال النھار إلى منازلھم، فقال .یریدون زیادة اإلنتاج
كم :أعطني قطعة من الطباشیر، ثم توجھ إلى أقرب عامل وسألھ:صاحب المصنع للمدیر

ولما .6ستا، فكتب صاحب المصنع على األرض بخط كبیر :قطعة أنجزتم الیوم؟ فقال
مكتوبا على األرض، وسألوا عن السبب، فقال لھم عمال 6للیل شاھدوا الرقم جاء عمال ا

ستا، كتب :لقد كان صاحب المصنع ھنا الیوم، وسألنا كم قطعة أنجزنا، فلما قلنا:النھار
وفي الیوم التالي جاء صاحب المصنع فوجد أن عمال اللیل قد محوا .الرقم على األرض

كاد النھار یمضي، ویقترب موعد انصراف عمال النھار ، وما 7وكتبوا مكانھ 6الرقم 
.10وكتبوا مكانھ الرقم 7الذین قضوا ساعات عملھم في حماسة ونشاط، حتى محوا الرقم 

لقد عرف صاحب .وسرعان ما أصبح ھذا المصنع من أنشط وأحسن مصانع المدینة
؛ وما أجمل المنافسة المصنع أحد أسرار النفس اإلنسانیة، أال وھو المنافسة وحب التفوق

.عندما تكون في الخیر، وتخلو من الحسد
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三、請用阿拉伯文撰寫一篇「蔡總統訪美外交之旅」的新聞。（30 分）

乙、測驗題部分：（25 分） 代號：5106
本測驗試題為單一選擇題，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。

.في التعبیر________باإلیجاز والوضوح وتتّسم الرسائل الدبلوماسیّة -1

الشّدة

الصالبة

السھولة

الرصانة

.یغّذون معداتھم________من واجب الناس أن یغّذوا عقولھم -2

كمثل

كما

كذلك

 ّكأن

أسبانیا من________منذ أوائل القرن الرابع الھجرّي نرى جوامع األندلس تجذب إلیھا الطالّب -3

.والمغرب فحسب ، بل من جمیع أنحاء البالد األوربیّة

لیس

غیر

دون

لم

.تثور مشكلة فیموج البحر________كانت حیاتنا كالبحر الھادئ ، ولكن -4

من مدینة ألخرى

من سفینة ألخرى

من حین آلخر

من بحر آلخر

.________إن تحافظوا على النظافة :أكمل الجملة-5

جاءه الجیران إلنذاره.

تسلموا من المرض.

لن تشعروا بالجوع.

النظافة من اإلیمان.
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.________وال بین الدنیا و________العقیدة اإلسالمیّة ال تفصل بین الجسد و-6

الجسم ، العالم

الجھد ، األرض

الروح ، اآلخرة

الخیال ، الجنّة

ة في الرسائل ؟مستعملة في التحیّة االفتتاحیّ لیستأّي عبارة من العبارات التالیة -7

بعد التحیّة واألشواق

تحیّة مملوءة بالموّدة واإلخالص وبعد

تفّضلوا بقبول احترامي وتحیّاتي

أرسل إلیك قبالتي وبعد

لماذا ."موجودة لدى مخازننا ولكن بكمیّات قلیلة نسبیا بسبب اإلقبال الشدید علیھاالمأكوالت "-8

كمیّات المأكوالت قلیلة في المخازن ؟

یحّب المستھلكون ھذه المأكوالت كثیرا.

لقد توقف إنتاج ھذه المأكوالت.

أكلت الفئران في المخازن ھذه المأكوالت.

مأكوالت في المخازنال ترضى الحكومة بحالة ال.

ــــــــــــــ ھي المدینة الثالثة عند المسلمین؛ ألن فیھا المسجد األقصى المبارك، الذي أسرى هللا -9

ما ھذه المدینة؟.برسولھ إلیھ من المسجد الحرام

المدینة المنورة.

بیت لحم.

مكة المكرمة.

القدس.

:منظمة األمم المتحدةاختر العبارة الصحیحة عن -10

أسست منظمة األمم المتحدة في فترة ما بین الحرب العالمیة األولى والحرب العالمیة الثانیة.

الوالیات المتحدة األمریكیة :في نشأة األمم المتحدة  كان األعضاء الدائمون الخمسة لمجلس األمن

.الصینواالتحاد السوفیتي وفرنسا والمملكة المتحدة وجمھوریة 

 اللغات الرسمیة في األمم المتحدة ھي اإلنجلیزیة والفرنسیة والیابانیة والروسیة واألسبانیة

.والعربیة

 2012حصلت فلسطین على عضویة كاملة في األمم المتحدة عام.
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請依據下文回答第 11 題至第 14 題

:أجب عن األسئلة من السابع عشر حتى العشرین وفقا لما ورد في المقالة التالیة

، حینما أصدر الشیخ حمد بن خلیفة أمیر قطر م1995عام یرجع تاریخ إنشاء قناة الجزیرة إلى أوائل 

، وذلك في إطار "قناة الجزیرة"بإنشاء قناة فضائیة أطلق علیھا 1995مرسوماً أمیریا في شھر فبرایر 

.الفضائي الدوليخطة شاملة لتحدیث اإلعالم القطري، ووضع قطر كدولة خلیجیة على ساحة اإلعالم

وقد أثارت قناة الجزیرة منذ إنشائھا جدال واسع النطاق في األوساط العربیة، وتعرضت لحملة صحفیة 

، وكانت بدایتھا 2000وإعالمیة ضخمة من قبل أجھزة اإلعالم المصریة خالل شھري أكتوبر ونوفمبر 

لى الھواء من داخل مجلس حینما أجرى وزیر اإلعالم المصري صفوت الشریف اتصاال تلیفونیا ع

، ھاجم فیھ قناة 2000أكتوبر 26صباح یوم الخمیس "صباح الخیر یا مصر"الوزراء ببرنامج 

ومحاولة الوقیعة بین مصر والدول العربیة الشقیقة، وتوعدھا "سموم إعالمیة"الجزیرة واتھمھا ببث 

دھا، وانطلق اإلعالم المصري ضصارمة بوقف تعاون وزارة اإلعالم المصریة معھا واتخاذ إجراءات 

المطبوع والمرئي في توجیھ سھامھا إلى قناة الجزیرة بشكل لم یحدث لھ مثیل في تاریخ اإلعالم 

وال شك أن ھذه الحملة التي شارك فیھا كتاب كبار وأساتذة جامعات وأشھر مقدمي .الفضائي الدولي

د، في انتشار ھذه القناة الجدیدة، فبدأ البرامج الحواریة التلفزیونیة، ساھمت بشكل كبیر ودون قص

المواطن العادي یبحث عن ھذه القناة ویسعى جاھدا لمتابعة بعض برامجھا التي تثیر اھتمام كبار 

وھكذا قدمت الحملة الصحفیة واإلعالمیة المصریة لقناة .المسؤولین وصناع القرار وقادة الرأي والفكر

.ا، وجعلتھا أكثر شھرة وأوسع انتشاراالجزیرة خدمة دعائیة لم تكن في حسبانھ

؟"م1995عام "كیف ُیكتب -11

عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعین المیالدي.

المیالديونعام ألف وتسعمائة وخمسة وتسع.

المیالديونمائة وخمسة وتسعة عام ألف وتسع.

ةعام ألف وتسعمائة وخمس وتسعین المیالدی.

؟"ضدھاصارمة اتخاذ إجراءات "في عبارة "صارمة"معنى ما-12

مزیفة.

قاسیة.

ناجحة.

فاشلة.



代號：10650
頁次：6－5

.اختر الوصف الصحیح لقناة الجزیرة وفقا لما ورد في المقالة-13

أنشئت قناة الجزیرة بمساعدات مالیة من كبار المسؤولین في الدول العربیة.

 واسعة النطاق من قبل الصحفیین واإلعالمیین المصرییننالت قناة الجزیرة إشادات.

أنشئت قناة الجزیرة بأمر أمیر قطر.

 وسائل اإلعالم تروج لقناة الجزیرة تعمداكانت.

لماذا أثارت قناة الجزیرة جدال واسع النطاق؟-14

ألنھا توعدت بوقف التعاون مع وسائل اإلعالم األخرى في الدول العربیة.

كانت جریئة فیما بثتھ من البرامج الحواریة والوثائقیةألنھا.

أشھر الكتاب واألساتذة الجامعیین ومقدمي البرامج الحواریة التلفزیونیة في مصر قاموا ألن

.بدعایتھا

ألنھا تلقت تمویال من الحكومة القطریة.

؟"خیر الكالم ما قل ودل"ما معنى العبارة -15

 الكالم من فضة فالسكوت من ذھبإذا كان.

حبل الكذب قصیر.

القول الموجز المعبر أفضل من القول المسھب.

اضرب الحدید وھو ساخن.

شاب فلسطیني برصاص االحتالل اإلسرائیلي في شرق مدینة جنین بالضفة الغربیة اللیلة استشھد-16

.ھنا"استشھد"ما معنى .الماضیة

فرح.

بكى.

ُجرح.

قُتل.

"قال األمین العام للجامعة العربیة-17 ماذا قصد بھذه ".ما أضخَم نسبة البطالة في البالد العربیة:

العبارة؟

كثیر من الشباب العرب ال یحبون العمل.

 ین في الدول العربیة ال یجدون العملالمواطنكثیر من.

 متدنیةنسبة البطالة في البالد العربیة.

 متوفرةفرص العمل في الدول العربیة.
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請依據下文回答第 18 題至第 20 題

:أجب عن األسئلة من الحادي عشر حتى الثالث عشر وفقا لما ورد في الرسالة التالیة

تحیة طیبة وبعد،

نأمل أن نعلمكم أننا قد استلمنا البضاعة المرسلة من قبلكم، وفوجئنا بأنھا لیست مطابقة بأي حال للعینة

لذلك یؤسفنا االعتذار عن قبولھا بالسعر الوارد في الفاتورة، ألننا ال .التي عقدنا الطلبیة على أساسھا

.نستطیع تصریفھا إال إذا نبیعھا بأدنى األسعار، فنحن مضطرون إلى حفظ بضاعتكم ریثما نتلقى ردكم

عوا ذلك فإنھ ال بد لنا من إعادة إذا منحتمونا حسما كبیرا فنستعید النظر في الموضوع، أما إذا لم تستطی

.ھذه البضاعة

ما موضوع ھذه الرسالة؟-18

اإلعالن عن الثورة.

 جودة البضاعةالشكر على.

الشكوى من رداءة البضاعة.

الدعوة إلى الحفلة.

.اختر الوصف الصحیح للبضاعة المذكورة في الرسالة-19

 بنوعیة البضاعةكان كاتب الرسالة غیر راٍض.

 غیر قابلة للبیعالبضاعة.

البضاعة غیر قابلة لإلرجاع.

أراد كاتب الرسالة أن یشتري مزیدا من البضاعة.

أي احتمال من االحتماالت التالیة لن یحدث وفقا لرأي كاتب الرسالة؟-20

حفظ البضاعة في المستودعست.

ستعاد البضاعة إلى مرسلھا.

سیتنازل مرسل البضاعة عن سعرھا.

البضاعة بسعر مرتفعستباع.
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