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全一頁 

一、請將下列阿拉伯文翻譯成中文：  
يحكى أن أعضاء الجسم حسدْت أخَتها المعدة ، لما تتناوله دونها من الطعام والشراب، فاجتمعت وسارت إلى  -1

 أنا أداة العمل، ولوالي أنا ما حصل لك الطعام والشراب: الجسم تشكو إليه الظلم النازل بها، فقالت اليد
 وأخذ آل عضو يعّدد للجسم. ياء، وتتجنب األخطاربي أنت ترى األش: والمسكن والملبس، وقالت العين

 أعماله، ويذآر فضله، فاللسان ينطق واألنف يشم، والرجل تمشي، وهكذا جعل آل عضو يمن على الجسم
يا زمالئي األعزاء ، : فقالت المعدة . بخدمته له، ويشكوه من أنه متحيز للمعدة، ويخصها بالطعام والشراب

 الشراب دونكم جميعا، ولكني مع ذلك ال آخذ منه أآثر مما تأخذون؛ فأنا أتعب آثييراحقا إنني أتناول الطعام و
 في هضمه، ثم أوزعه عليكم، ولو تأملتم قليال لوجدتم أن آل واحد منا يختص بعمل ال يستطيع غيره أن يقوم

20） .وعلم األعضاء أنهم تسرعوا في اتهام المعدة، وأنها ال تقل عنهم نفعا للجسم. به 分） 
:" ، وهذا عندي أظرف من تعريفهم اآلخر"اإلنسان حيوان ضاحك: " يقول المنطقيون في تعريفهم لإلنسان -2

فاإلنسان في هذا الزمان أحوج إلى الضحك منه إلى التفكير، أو على األصح، نحن ". اإلنسان حيوان ناطق
سبب بسيط جدا؛ فالطبيعة لم  اإلنساَن بالضحك؟ الولكن لَم خصت الطبيعة. الضحك معاأحوج إلى التفكير و

  يأآلهاالكلب والقرد وسائر الحيوان أآلة و الحمارفهّم. تحمل حيوانا آخر من الهموم ما حملته اإلنساَن
  من فول ، وَغرفة من ماء، نال الحمار قبضة من ِتبن، وحفنة يشربها ببساطة أيضا، فإذاببساطة، وشربة
 ولكن تعال معي فانظر إلى اإلنسان يحسب حساب غده آما يحسب حساب يومه وآما. فعلى الدنيا العفاء
20） .ثم إذا بسطت اللذة لم تعجبه، بل أخرجها من باب اللذة. يحسب حساَب أمسه 分） 

إذا آان استعمال بعض أنواع المخدرات ال يمكن االستغناء عنه في مجاالت الطب وصناعة المستحضرات  -3
لطبية والبحوث العلمية والتدريب، فإن استعمال هذه المواد في غير تلك األغراض أمر أثبتت الدراسات ا

وفي العصر . والبحوث الطبية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية أضراره بالفرد واألسرة والمجتمع
ك بعد التطور العلمي والتكنولوجي الحديث أصبحت آفة المخدرات تهدد جميع دول العالم بدون استثناء، وذل

والعولمة وانتشار بعض المؤسسات والشرآات العابرة للقارات التي . في وسائل االتصال والتنقل والسفر
تنتشر في جميع دول العالم حيث نتج عن ذلك سهولة االتصال بين عصابات المخدرات مما أدى إلي انتشار 

 الدولي من قبل، آما قامت بعض العصابات الدولية بتصنيع أنواع اإلجرام الدولي بصوره لم يعرفها المجتمع
 خطيرة من المخدرات تعرض حياة آل من يتعاطها للخطر، مما أدى إلي تهديد للصحة العامة للمجتمع

20） .الدولي بأسره 分） 

二、請以下列為題，寫一篇阿拉伯文作文：（40 分） 
 ：題目  االنتخابات في التصويت حّق


