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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。
請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、請將下列阿拉伯文翻譯成中文：

في الواقع، فإن تاریخھا لم تكن السیاسة في الشرق األوسط دائًما بھذا القدر من االضطراب.-1

انات أصبحت دول الشرق األوسط كیاالستقرار والتغییر السریع.السیاسي المعاصر قد تناوب بین

نظمة األمھددون من قبل حكمالمنطقةوذات سیادة في منتصف القرن العشرین. معظم مواطن

رةبدت مستق،رغم فشل تلك األنظمة في توفیر األمن واالزدھار والكرامة لشعوبھا،ستبدادیةاال

، واجھ المتظاھرون الدیكتاتوریین في جمیع 2011وطوال عام 2010بتداء من دیسمبر . اودلعق

ي بعد عقود ف.في حكمھمالمساءلة، وأكثر مشاركة، وأقل فساًداأنحاء المنطقة، مطالبین بمزید من

البعض اآلخر في حرب أھلیة في السلطة في بعض البلدان، بینما دخلالمنصب، سقط القادة من

عا دضرب االضطراب السیاسي أیضا األنظمة الملكیة في المنطقة، حیثمحاولة للتشبث بالسلطة.

25).المواطنون في تلك البلدان إلى تغییرات شاملة في قواعد اللعبة السیاسیة 分)

مدى عدد من السنوات، قام عمالء إیرانیون بتوجیھ من سلیماني بتجنید مقاتلین من المیلیشیات منعلى-2

ونقلوھم إلى سوریا لدعم قوات األسد في )من العراق وأفغانستان وباكستانممعظمھ(دول أخرى 

حزب اللھ مة منظتدریبات على ید عناصر من المعارك الرئیسیة. تلقى العدید من مقاتلي المیلیشیات

لیماني سیدالسساعدفي قواعد عسكریة في إیران أو على األرض في سوریا، وھي منظمةإما اللبناني 

عندما أصبحت القوات اإلیرانیة والقوات المدعومة من إیران مقاتلین في تطویرھا على مر السنین.

نشر أبد،2014ضد داعش بعد أن سیطر التنظیم على ما یقرب من ثلث العراق في عام رئیسیین

یث حاالجتماعي.على وسائل التواصل بشكل كبیرمتعبسلیماني في ساحة المعركةتظھرصور

كنھلمحتمل لرئاسة إیران،كان یحاول توسیع شھرتھ لخوض ترشحاولّدت شائعات بأن سلیمانیً أنھا 

25).أنكرھم قائال إنھ كان یرى نفسھ دائما مجرد جندي 分)
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二、請以阿拉伯文申論以下題目，至少 300 字：（25 分）

中華民國如何於中東區域進行外交突破

乙、測驗題部分：（25 分） 代號：5105
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。

جمیعفياألعضاءدولبینوالترابطالتنسیقالعربیةالخلیجلدولالتعاونسمجلھدف -1

المجلس؟أعضاءمنلیستیليمّمادولةأيفوحدتھا،الىوصوالً المیادین

السعودیةالعربیةالمملكة

عمانسلطنة

قطردولة

ةالیمنیالجمھوریة

مجلسأعضاءمنلیستتيیأمّمادولةأي،عضوا15المتحدةاألممفياألمنلمجلس-2

؟ةالدائماألمن

الیابان

أمریكا

روسیا

فرنسا

.البیئةحمایةوسائلأھمأحدمن_____-3

الشربمیاهمصادرفيالنفایاتإلقاء

الكیمیائیةالموادستخداماكثرة

وإسرافھ.یشاءكیفالماءستخداما

الوقودنعالناتجةالعوادمحرقتجنب
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ً خرآإلىمكانمنویرتحلون_____یرعونمالخیافيیسكونونالبدوالعربكان-4 طلبا

.للماء

الماشیة

السیارة

األوالد

األبیار

.الیومصباحالسیسيالفتاحعبدالرئیسفخامةالعزیزعبدبنسلمان_____استقبل-5

الملكيالسموصاحب

الشرفینالحرمینخادم

الجاللةصاحب

السموصاحب

.دلو_____ماالكالمخیري:العربالمثلیقول-6

قل

حال

كثر

لھي

غیرالدولةیليممااختر،٪50فوقماالمسلمیننسبةتكانإذااإلسالمیةالدولةتعد-7

یة.اإلسالم

بوركینافاسوجمھوریة

إندونیسیاجمھوریة

الكونغوجمھوریة

المتحدةالقمرجمھوریة
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الدبلوماسیة؟واجباتالومھامالمنلیسعملأي-8

بالدهنظروجھةقیمةلھاالبالدخارجمعلوماتجمع

بالدھمخارجیقیمونالذینمواطنیھحقوقعنالدفاع

البلدینبینوالمودةالمحبةجسربناء

فیھاالمبتعثةبالدولةاإلستھزاء

قیمةالنخفاضنتیجةاالقتصادفياألسعارلمستوىومستمرتصاعديارتفاعھو_____-9

.العملة

االقتصاديالتضخم

االقتصاديالتخفض

االقتصاديالتدخل

االقتصاديالتجرب

لغویاً؟الدّجالكلمةمعنىما-10

اللعّاب

النّوام

الصدّام

الكذّاب

بموجبقضائیةمالحقةأولقضیةعرضةیعتبرونوالآمنًاممًراالدبلوماسیینمنحیتم-11

:بیسمىھذا.المضیفالبلدقوانین

الدبلوماسیةالحصانة

الدبلوماسیةالحضانة

 الدبلوماسي المحجوب

 الدبلوماسيالخفاء
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دولةولكل.المیثاقھذاعلىالموقعةالمستقلةالعربیةالدولمن______تتألف"-12

بذلكطلباقدمتاالنضمام،فىرغبتفإذاإلیھا،تنضمأنفىالحقمستقلةعربیة

تقدیمبعدیعقداجتماعأولفىالمجلسعلىویعرضالدائمة،العامةاألمانةلدىیودع

اآلتي؟منأيلمیثاقتابعةالموادھذه".الطلب

سالمياإلالتعاونمنظمة

للنفطالمصدرةالدولمنظمة

العربیةالدولجامعة

الفارسیھالخلیجلدولالتعاونمجلس

مثال لقد اكتشفوا جمجمة من أقدمأحد أعمال الباحثین في علم اآلثار.دراسة الحفریات ھي من -13

في المغرب.______

الجماجم

األجمعجة

ینالجمجم

األجمعاج

منكثیرالحربفخالل.الوطننفسمنالشعوببینحربھياألھلیةالحرب-14

.آخربلدإلى______نومجبورالمسلحینغیریننالمواط

بالرجوع

باالستسالم

بالجھاد

باللجوء

السفراءطردو______ستقومأنھااألمریكیةالحكومةالشعبیةالصینجمھوریةھددت-15

.أمریكامنالصینیین

باالنتقال

باالنفصال

باالنفیال

باالنتقام
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請依據下文回答第16題至第20題

العائدینعددأنإاللبنان،منالوطنإلىتعودالسوریینالالجئینمنصغیرةأعدادثمة

فإنذلك،علىعالوة.ومضیفیھمالالجئینبینمتوترةدینامیكیةأصبحمایخففأنمنأقل

لعملیةكبیرازخمامنحتاللبنانیینمعالمتنامیةالتوتراتوالاالقتصادیةالمصاعبال

،اسوریفياألمنیةالظروفالعودةعنتردعھمتزالماالالجئینفمعظمإعادتھم؛

غیرمنالوضعھذاأنیبدو.العشوائيواالعتقالاإلجباريالتجنیدتھدیداتوخصوصا

.اآلنیفعلكمایحكماألسدنظامظلطالمایتغیرأنالمرجح

ھيترغبالتيكبیرةبأعدادالالجئینعودةعملیةیفتحأنیمكنالذيالمفتاحدمشقتمتلك

مسائلعلىكبیربشكلفتعتمدالعودةتلكحدوثسرعةمدىأما.حدوثھافيوبیروت

السماحتقررالذینالالجئینعددأخرى،أشیاءبینذلك،فيبمااألسد،نظامسیطرةتحت

اإلنسانیةللمنظماتتسمححدأيوإلىیعودون؛الذینألولئكمعاملتھاوكیفیةبالعودة؛لھم

المنظماتعلىتفرضھاالتيالمساءلةومدىالعائدینلىإالمستقلبالوصولاألجنبیة

نحوستتحرككانتإذاوماخارجیا؛الممولةالمساعدةبرامجتنفذالتيالمحلیةوالمؤسسات

.بالقوةسیطرتھافرضمنبدالواجتماعیةوطنیةمصالحة

سیستمرونالالجئینفإنللمانحین،ماحدوإلىلالجئینمرضیةإجاباتتقدیمیتمأنإلى

علىوینبغي.لبنانفيالبقاءمنأفضلخیارأمامھملیسأنھمفادهتقییمإلىبالتوصل

ھذایواجھواأناللبنانیینوالقادةلبنان،بمساعدةالراغبةوالحكوماتالمانحة،المنظمات

اللبنانیینوجیرانھمالالجئینمساعدةیستطیعشأنھمنالذيالدعمعلىیحصلواوأنالواقع

.المستقبلفيتنتظرھمأنھاالمؤكدشبھمنالتيالتعایشمنالطویلةالمدةخالل

؟"ذلكعلىعالوة"معنىما-16

للسابقبالنسبة

 ً للسابقخالفا

ذلكإلىباإلضافة

ذلكغیر
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سوریا؟إلىالعودةمنالسوریینالالجئینیمنعالذيما-17

االجتماعيالوضع

االقتصاديالوضع

األمنيالوضع

الثقافيالوضع

سوریا؟إلىالالجئینعودةعلىكبیربشكلیؤثرأنیمكنھالذيمن-18

السوريالنظام

اللبنانيالنظام

السابقینالنظامین

التركيالنظام

سوریا؟إلىالالجئینعودةعلیھتعتمدالالتالیةالمسائلمنأي-19

العائدینمعالسوريالنظامتعامل

نوالعائدسیتلقاهالذيالخارجيالدعم

عودتھمبعدمصالحةبإقامةالسوريالنظامنیة

السوريالنظامقبلمننوالعائدسیتلقاهالذيالماديالدعم

لبنان؟فيبالبقاءالسوریونالالجئونیستمرلماذا-20

ذلكفيیرغبونألنھم

أفضلخیارلدیھملیس

لبنانفيالجیدوضعھمبسبب

لبنانفيلھایتعرضونالتيالمعاملةسوءبسبب
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