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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、將以下阿拉伯文的新聞稿翻成中文：（25 分）

نفى وزیر الخارجیة األردني أیمن الصفدي وجود أي حدیث عن تحالف عسكري تكون إسرائیل 

جزءا منھ، وقال إن ھذا الموضوع لیس على أجندة زیارة الرئیس األمیركي جو بایدن للمنطقة.

وفي مقابلة مع الجزیرة مساء الثالثاء، شدد الصفدي على أنھ ال یوجد حدیث عن تحالف عربي 

ینفي الوزیر األردني ما تناولتھ وتكون إسرائیل جزءا منھ، "وال یوجد طرح من ھذا القبیل".

تقاریر إعالمیة غربیة وإسرائیلیة عن عزم تل أبیب وعواصم عربیة بناء تحالف عسكري 

لمواجھة إیران، بمساعدة من الوالیات المتحدة. وشدد الصفدي على محوریة القضیة الفلسطینیة 

وعلى أھمیة األزمة السوریة واألمن الخلیجي، و"كلنا نطالب بآلیات تضمن أمننا جمیعا عبر 

المشاكل، إلى جانب الطاقة واألمن الغذائي.. فھناك تحدیات تحتم علینا أن نعمل الحوار وحلّ 

وقال الصفدي إن كل الدول جمیعا، وسنتحدث مع الوالیات المتحدة في كل ھذه األمور".

العربیة ترید عالقات جیدة مع إیران، "وحتى نصل لھذه المرحلة ال بد من حوار یعالج كل 

أسباب التوتر".

二、將以下新聞內容翻譯成阿拉伯文：（25 分）

路透新聞社的數據顯示全球超過 5 億 4 千 2 百萬人感染新冠肺炎，

其中因病毒死亡的總數超過 6 百 70 萬人。根據此聲名遠播的新聞社，

自從 2019 年 12 月在中國發現感染首例以來，已經記錄超過 210 個國家

與地區的確診案例，而病毒的發源地中國並沒有出現在最多確診案例

或死亡案例的國家名單上，此名單上有美國（約 101 萬 5 千人死亡，

8 百 78 萬 6 人確診）。至於最多確診數的阿拉伯國家，伊拉克為榜首，

於世界排行 41，而該國的死亡數超過約 2 萬 5 千人，而確診數約 2 百

34 萬 1 千人。同時，約旦居阿拉伯國家的第二名，而在世界排行 46 名，

其中有約 1 萬 4 千的死亡人數，與高達 1 百 69 萬 9 千人確診。
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三、請用阿拉伯文撰寫一篇外交部聲明稿，表達對無法參與世界衛生組織

的不滿與遺憾。（25 分）

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答案。
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。

الد.البغرب تجّمع انتخابيخاللشینزو آبيالیاباني السابقرئیس الوزراء ________تم-1

اختیار

اختطاف

اغتیال

ابتسام

منھ بعد ارتكاب جریمة.استعادة المتھم أو الجاني من بلد فرھو________-2

تسلیم المجرم

تسلیم المفتى

تسلیم المحرج

المبرجتسلیم

.________دولیةالحكومیة اللمنظماتاأعضاءجمیعیتمتع-3

بالخیانة

بالسیادة

بالضحیة

بالجریدة

من خطوط اعتباًرا میًال بحریًا 12ال یتجاوز بما________عرضتحدیدفيالحقدولةلكل-4

األساس المحددة وفقًا التفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار.

اإلقلیميترابھا

اإلقلیمیةجدرانھا

اإلقلیمیةأرضھا

اإلقلیمیةمیاھھا
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________.عام في أسست ت،عربیةالالدولتضممنظمةھيالعربیةالدولجامعة-5

تسعمائة وألف وخمسة وأربعین

ألف وتسعمائة وخمسة وأربعین

ألف وتسعمائة وخمس وأربعین

تسعمائة وألف وخمس وأربعین

الجزائریین الذین سقطوا خالل ________ذكرىإحیاءمراسمفيماكرونإیمانویلشارك-6

.كان ھو أول رئیس فرنسي یحضر مراسم مماثلةوبذلك ، 1961مظاھرة بباریس في عام 

األنقاض

الضحایا

التھریب

التفكیك

أناألمریكیةالحكومةقررت،لسنینأفغانستانفياألمریكيالعسكريالتدخلبعد-7

.أفغانستانمنجنودھا________

تنتخب

تسحب

تنتسب

تفكك

یق التنسلجنةفيلألطرافالممثلوناالرتباطضباطأعلناألضحى،بعیداالحتفالإطارفي-8

من خالل تجدید التزامھم بوقف جمیع العملیات ________موافقتھم على تثبیت عن العسكري

العسكریة في الیمن.

الھدنة

الھدمة

الھدفة

الھدقة
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.لحظة وقوع الجریمة________اإلعدام الوشیك لشاب كان استنكر الخبراء الحقوقیون-9

قاصًرا

بالغًا

حاضًرا

واقفًا

.الجویةرحالتھ المحلي________ المطار سنوات، التوقف لعدةبعد-10

استأجر

استكبر

استأنف

استخرج

المشترك في تعاونللومذكرات اتاتفاقیعدةعلىالسعودیة والوالیات المتحدة________-11

مختلفة.مجاالت

وتقت

عتقت

قتعت

وقّعت

الحكومة تأعلنو،استقبلت لبنان ملیون الجئ سوري في أراضیھا خالل السنوات الماضیة-12

.خالل ھذا العاملى بلدھمإالسوریین ________ستعید أنھااللبنانیة

النازحین

النازلین

النافتین

الناجرین
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.حل عادل للصراع اإلسرائیلي الفلسطینيللتوصل إلىدعمبالالرئیس األمریكي ________-13

تعّده

تعّھد

تجّرب

تسّمم

منعددلدیھاالیزالذلكومع،الحكمفيكفاءةلدیھالیسالحكومیةالسلطاتبعض-14

.نھا________الذین یدعمو

المؤیدین

المعارضین

المؤیضین

الھاربین

.بین األدیان المختلفة________ ھو عبارة عن صراع وتنافسالصراع -15

الطائفي

الطالقي

الطابقي

الطازجي
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請依下文回答第 16 題至第 20 題

تركیا في مقدمة الدول األربعة المستضیفة لالجئین السوریین من حیث المخیمات. كما أنھ ال تأتي

یتواجد مخیم رسمي بلبنان نتیجة السیاسة التي تتبعھا حكومتھا. ویتم إدراة مخیمات األردن من خالل 

كومة كما تقوم حمم المتحدة لشؤون الالجئین ودول التعاون.الدعم المقدم من قبل المفوضیة السامیة لأل

قلیم كردستان العراق بإدارة المخیمات عن طریق الدعم المقدم من المفوضیة ومؤسسات المجتمع إ

المدني. أما بالنسبة لتركیا فھي تقوم بتمویل وإدارة المخیمات بنفسھا بغض النظر عن الدعم العالمي 

یم خدمات على أعلى مستوى البسیط المقدم لھا. حیث تقوم رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ بتقد

لالجئین السوریین مثل الخدمات األساسیة، النشاطات االجتماعیة، النظام وكذلك الخدمات الصحیة 

وغیرھا. وفي مقابل ھذا یمكننا القول بأن الخدمات السالف ذكرھا في مخیمي دومیز والزعتري 

ة الالجئین فالخدمات بھم ردیئة للغایكبیرة من االمتواجدین بالعراق واألردن والذین یستضیفون أعدادً 

مقارنة بالخدمات المقدمة في المخیمات التركیة. ولكن بالرغم من جودة الخدمة المقدمة ھذه إال أنھا ال 

نھ إلى جانب الخدمات فإن الشروط المطبقة داخل المخیمات إمن الالجئین. حیث اكبیرً اترضي عددً 

صارمة (لیونة القواعد)، السماح بالعمل خارج المخیم كل ھذا مثل الشعور بالحریة، عدم تطبیق قواعد 

یؤثر بشكل كبیر على عملیة إرضاء الالجئین. وتأتي المخیمات الموجودة بإقلیم كردستان العراق في 

مقدمة المخیمات األخرى من حیث تطبیقھا لھذه الشروط. حیث أن الحكومة الكردیة استطاعت أن 

الل سیاستھا المتساھلة التي تطبقھا على المخیمات بالرغم من قلة تحصل على رضا الالجئین من خ

اإلمكانیات والخدمات التي ال یمكن مقارنتھا بالخدمات المتوفرة بالمخیمات التركیة. كما أن أكبر 

مشكلة تواجھ المخیمات التركیة تتمثل في تطبیق القواعد الصارمة بخصوص تصریحات الخروج من 

على الحیاة داخل المخیم. أما بالنسبة لمخیم الزعتري الموجود باألردن والذي المخیم والطبقة أیًضا

من الالجئین السورین فھو سیئ للغایة من حیث الخدمات باإلضافة إلى عدم اكبیرً ایستضیف عددً 

السماح لالجئین بالعمل خارج المخیم. وبالتالي یمكننا القول أن ھذا المخیم ھو آخر مكان في األردن 

ننا أن نتحدث عن سعادة أو إرضاء الالجئین بھ.یمك

سط مركز الشرق األو،》المقترحات-النتائج-وضع الالجئین السوریین في دول الجوار: الوقائع《(من

)2014،للدراسات االستراتیجیة
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حسب التقریر، أي من البالد التالیة الیوجد فیھا مخیمات للسوریین؟-16

تركیا

األردن

السعودیة

العراق

المخیمات؟فيللسوریینالخدماتأفضلقدمتبلدأي-17

تركیا

األردن

السعودیة

العراق

التركیة؟المخیماتفيالالجئینإرضاءالصعبمنلماذا-18

بسھولةالسفرعلىالقدرة

بحریةالشعور

صارمةقواعدتطبیق

العائلةعنالبعد

بنفسھا؟كبیربجزءالمخیماتوإدارةبتمویلتقومالتالیةالدولمنأي-19

األردن

العراق

تركیا

لبنان

فیھ؟للعیشالمخیماتأصعبمنھومخیمأي، التقریرحسب-20

الزعتريمخیم

دومیزمخیم

تركیامخیمات

العراقمخیمات
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