河北省普通高校专科升本科教育考试
阿拉伯语专业考试说明
I.课程简介
一、内容概述与要求
本考试面对我省具备国家大学专科水准的考生，是其在本科继续学习阶段选
择学习阿拉伯语言文学专业的入学考试。我省目前专科阿拉伯语相关专业的设置
属高等职业教育类应用阿拉伯语专业，其在培养目标上不同于本科学位教育，在
课程设置上也非本科低年级课程设置的瘦身，为此，本考试的设置是希望筛选出
那些在知识结构、语言基础、语言理解和表达能力等方面有继续学习潜力、能够
较好地适应并完成本科专业学习的考生。从专业角度本试题水准以国家教育部制
定的《高等学校基础阶段阿拉伯语专业教学大纲》为基准，参考我省目前高职阿
语专业教育实际情况，力求按照阿拉伯语言特点，遵循国内阿语专业行业规范，
科学地配置考察方面，准确地设置考试题目，公平地举行正规考试，公正地进行
试卷判阅，然后将考试结果公开并按照程序择优录取。
根据上述基础阶段教学大纲的要求，本科学位教育在校学生应该在基础阶段
完成在听、说、读、写、译诸方面的基础性培养学习，对大纲规定的有关语言学
习指标有较好的完成，其中除听力与口头表达能力尚未纳入本考试要求以外，其
它均做要求，其相关语言学习基础课程是：《基础阿拉伯语》、《阿拉伯语基础
语法》、《阿拉伯语阅读》和《阿拉伯国家概况》等。
考试尤其应该注意对基础阶段基本词汇的学习、基本句型的掌握、基本语言
的理解和基础语法的运用，和在此基础上形成的基本视觉理解能力、基本书面沟
通表达能力，和对综合的语言理解、沟通、表达、参与能力的培养学习。在基础
阶段，语言的技能特色十分突出，应该给予基础语言熟练程度训练一定的注意。

二、考试形式与试卷结构
《基础阿拉伯语》科目考试题目由客观题与主观题两个部分组成，要求考生
具备 3500 左右基本词汇量，并在此范围内设置考试题目，题目涉及除高职阶段
贸易实务以外的其它可能涉及的领域，诸如阿拉伯社会世俗生活、大学学习、国
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情概况、友好交往、沟通理解、文化往来、国政时事、历史常识和宗教禁忌常识
等是经常涉及的领域。题目按照如下方式和比重设置：
（1）情景对话考察。选择题形式，占比 20/240 分。主要考察考生对日常
生活中经常运用的交流语言及其应答的掌握情况，内容包括问候、介绍、打电话，
感谢、问路、祝贺、道歉、应允、赞成、谈论天气、购物等等。根据题意选择正
确答案。
（2）单选考察。选择题形式，占比 40/240 分。主要考察包括基础语言、
词汇、语法的基本掌握情况。
（3）完形填空考察。选择题形式，占比 20/240 分。主要考察对语法，词
汇，习语，句型，搭配等基础知识的综合运用能力，考察对短文的阅读理解能力，
还考察对时事政治等的关注。
（4）阅读理解考察。选择题形式，占比 40/240。设定五篇内容互异的文字，
要求考生阅读后选择答案回答问题；
（5）翻译能力考察，属于主观题，占比 80/240。即设定汉语或者阿语句子，
考生按照要求翻译成阿语或者汉语，其中阿译中为 1-2 个小短文，共计 10 句话，
占比 50/240；中译阿为 5 个句子，占比 30/240。
（6）写作能力考察，考察阿拉伯语语言书面表达和逻辑叙述能力。占比
40/240。考生按照设定题目，有选择地作文。
考试时间共 150 分钟，闭卷。

II.知识要点与考核要求
一、情景对话
（一）考察要点
基本词语、基本表达方式的理解。
（二）考核要求
要求考生能够抓住具体语境中的语言信息，尤其是关键词语信息，对日常生
活中经常运用的交流语言及其应答的掌握情况，并作出相应的语言理解、判断。

二、单选
（一）考察要点

2

1. 语法基础
分词法和句法两部分。
词法主要内容包括：主动名词、被动名词、半主动名词、时空名词、工具名
词、从属名词、人造词根、词根等派生名词和部分原生名词以及数词的词型、词
性、规定词义和基本用法，有名词派生来源意识和基本知识，了解与动词之间的
派生关系，能够知道单词的基本字母并据此会查词典；有名词格的概念，掌握其
性、数、格、指的概念和在语言中的运用，柔母的变化和特殊写法，派生名词所
带短语的方式、含义和用法，正偏组合、字面正偏组合、指示代词、关系代词、
接尾代词的使用方法，介词和部分时空副词的使用方法。动词部分要求了解三母、
四母简式动词和所派生出的各种复式动词的各种主要词型及其变种词型的正确
书写和读音，以及了解从简式到复式派生的词义逻辑变化；掌握简式、复式动词
的现在式、过去式变位和相应被动式、命令式的变位情况，动词词尾变化等；掌
握一般残缺动词的使用方法，基本及物动词、不及物动词和间接及物动词的搭配
和使用。了解基本工具词的使用方法。
句法主要内容包括：陈述句、疑问句、否定句、感叹句、祈使句和基本条件
句的使用方式和使用方式，名词句和动词句的构成，主要成分中的起语、述语和
主语，次要成分中的定语、各种状语的表达含义表达方式。时间概念的表达方式。
2．语言基础
教育部颁布的低年级阿语教学大纲中规定的各种表达意向，以其落实在《新
编阿拉伯语》前三册中的内容为主，尤以第二册中的语言基础和在第三册中的语
言实践为重。
3.词汇基础
要求以《新编阿拉伯语》第一第二第三册出现的近 3000 基本词汇为基础，
能够根据词法派生规律，以三母基本字母为基础将词汇量扩展至 3500-4000，并
能够按逻辑相应推断出词义。
（二）考核要求
要求能灵活正确运用阿拉伯语专业教学大纲基础阶段所要求掌握的语法结
构全部内容，认知教学大纲词汇表对基础阶段所规定的 3000－4500 个认识词
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汇，正确而熟练地运用其中的 1500－2000 个及其最基本的搭配。题目中约 50％
为词汇、词组和短语的用法，约 50％为语法结构。

三、完形填空
（一）考察要点
考察具体的语境中灵活运用语言知识的能力，根据文章内容进行正确的逻辑
推理，综合判断和分析概括的能力。
（二）考察要求
本题型设空以考查文意为主，突出本题的主要测试目的：理解全文，通篇考
虑，掌握大意，注重关联。

四、阅读理解
（一）考察要点
5 篇内容互异的原文短文,内容涉及阿拉伯国家的社会生活历史文化政治外
交等方面，一方面考察考生多领域内容的熟悉理解情况，同时避免一时理解出入
造成考察结果偏差。
（二）考核要求
要求能够读懂阿拉伯国家出版物中的初中等难度的文章和材料，阅读速度为
每分钟 80-100 个单词。本部分采用单项选择题, 阅读材料共长 1200-1500 个
单词左右，由 5 篇阅读材料组成.每篇材料后有 4 道题。学生应运用所学语法基
础和语言基础认真理解所读材料内容，对于个别生疏词汇、短语甚至句子的理解
应该具备在具体语境中灵活理解、逻辑推断语义的能力，并根据文中所言，从每
题的四个选择项中选出一个最佳答案。

五、翻译
（一）考察要点
按照规定语言要求运用所学句型、词汇准确按照要求用另外一种语言表达出
相应含义。
（二）考核要求
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阿译中为 1-2 个小短文，共计 10 句话；中译阿为 5 个句子。题目内容不超
出大纲规定要求的表达意向之外。要求正确理解原文，正确选择相应句式、句型
和词汇，准确用译文反应出原文的真实语言含义。

六、写作
（一）考察要点
写作要求考生根据要求写出 100 词左右的阿语短文。遣词造句简短、清晰、
切中题意、无明确语法错误、条理清楚。
（二）考核要求
写作能力的考察不要求规定具体语言，但规定表达领域或基本内容，主要考
察考生语言逻辑叙述能力，在一定难度范围内用自己的语言表达方式反应客观或
主观。暂不要求难度较高的观点论述性叙述，和较深文化内涵或术语要求较高的
专业性叙述。

III.模拟试卷及参考答案

河北省普通高校专科升本科教育考试
基础阿拉伯语模拟试卷
（考试时间：150 分钟）
（总分：240 分）

أوراق امتحان لختبار التخصص المتصال
بالمنتظم بمقاطعة خه بي
 ا راخت ت رر الجواب المناسب لكمال الجمل التية وضع الحرف الذي أمامه:الجزء الول
) درجة20/240 20=2 x 10(.على ورقة الجابة

!) هال سهال1(
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ب_شكرل!

ه_هال سهال!

ج_ لسهلم عليكم!

( )2لسهلم عليكم!
ب_ سعليكم لسالم ! ج_شكرل!

ه_ هال سهال!
هنَ؟
( )3من ت
طاسٌ
ه_ هنا
ب

طاسٌ
هنَ
ب
ب_ ت

طاسٌ
ج_ نحن
ب

لسلّقاء
(ِ )4لستى ل
ه_ ل شكر على سلجٌ

لسلّقاء
ج_ ِلستى ل

ب_ هال بك

( )5شكرل!
لسلّقاء
ه_ لِستى ل

ج_ل شكر على سلجٌ

ب_ هال بك

( )6ال او طاسٌ؟
ه_ ل،او طاسٌ.
ب_ نعم،او طاسٌ.
ج_ نعم،هنا طاسٌ.
( )7ما لهمه؟
ه_لهمه يوهف

ج_ لهمك يوهف

ب_لهمي يوهف

ّتك؟
( )8تما جناي ت
ه_ هنا مصري

ب_ هنا لسصين

ج_ لنا مصر

( )9فرصة هعيدة!
ه_ مع لسالمة!

لسلّقاء!
ب_ فرصة هعيدة! ج_ لِستى ل

( )10مع لسالمة!
ه_ مع لسالمة!

ب_ فرصة هعيدة!
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ج_ لهمك يوهف

الجزء الثاني :ا راخت ت رر الجواب المناسب لكمال الجمل التية وضع الحرف الذي أمامه
على ورقة الجابة40/240 40 =2X20( .درجة)

( )11بلدي بعيد

بكين،قريٌ

ه_ فلي ،لمنت

ب_م نن ،لِستى
ل

ج_ فلي ،تعلتى

نتمرن
هتن ّ

()12ما رهيكم
( )13تاَتل نلسقلم

د_ عن ،لم نن

لسمحادثة.

ب_م نن تعلتى
ل

ه_ لم نن تع نن

ج_في ،تعلتى

د_ في ِلستى

ست تك.
ب_ تا لدييةب

ه_ تا لدييةة
()14

مدينة شيآن.

ج_ تا لديي ةة

د_ نلس تا لدييةة

فلي ُةْن ترةل لسد نير لِ مفتاح.
ا ن
َ
ب_ ست ني ت

نَ
ه_ ستي ت

اا
ج_ ست ني ت
لسلل نْةت نلسعت تربليتةت.

( )15اَلن طاسبان ةمتتفت ّ لوقتا ت لن
ب_ ُ ة لْيدل ت لن

ه_ ي لةْيدة
( )16ما ت

لن
ج_ ي لةْيدت ل

ُ تر ن
ْ
ب_ تُ ت

ه_ل نهت ت نقبت نلنتا

ُ ةر
ج_ يتحن ة

ُ ةر
د_ ُتحن ة

امعت لة نلسقتا لا ترةل.
يَ تج ل
ترِل ت

( )17لل ننت ت ت
ب لِ
َ نرنتا لع نندت بتا ل
ب_ نت نات ت نقبل ةل

ج_نت نات ت نقبل تل

د_نت نات ت نقبل لل

ار لسد تلس لسيي لة.
ِلستى للَتل تع لة دتلِل ةما لس تم نع لرفت لة لس ت نْبت ل

( ُ )18ت نات لتم ةع

ب_ ي
لسَا لسبتةة

ص لر
( )19لِ ين فلي نلسقت ن
اُ ةر
ه ل
ه_ ي
ية ،ت
ص ني لف ّ
اُ ترة ب
ا ل
ج_ ي
ص ني لفييةة ،لس ت
( )20تَ نم

د_ ي لةْ ندنت

ِ ه ت نم لَ.
همين لسد نير ت

ُ تر
ه_ تُ ت

ه_ ت
ٌ
طا لس ة

د_ ستاننت

طلتبتةة
ج_ ت
.

تاِ ةر
تمن ل

اُ ترة ب
ه ل
ب_ لس ي
يل ،ت
ص ني لف ّ
اُ ترة ب
ه ل
د_ لس ي
ص ني لفيي لة ،ت

تعلتى نلس تم نكبتَل؟
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د_ ل
ب
لسَلي ة

ه_ قلما ة

ب_ قل بم

د_ هقل بم

ج_ لسقل ةم

طا لسبتةة س لهت ي لة ة
ت
ب.
طل ي ة

صلةنتا ةمت ت تك ّ لو بن لم نن
( )21فت ن
ان تع نْ ترة ت
ه_ ث ت تم ل

ي تع نْ ترة ت
ب_ث ت تما لن ت

ج_ ثتماتنليتةت تع نْ تر

ي تع نْ تر
د_ ث ت تمانل ت
ص نو ة
ْ عا ت ةِ فلي نلسماتْفي.
لب ت

صدلي لقي ،لت
( )22يا ت ت

ب_ ُتت ت تكلي ةم

ه_ ُتت ت تكلي نم
انت لة
( )23فلي لس ي

د_ ُتت ت تكلي ةمول

ج_ ُتت ت تكلي لمي

.

اةب تس لهتلونت هتي ةيام
ه_ ثتلتث ة لماِ ت لة تسْ نتم ت

ا ةة تس لهتّلينت يت نو ةما
ب_ ثتلت لث لماِ ت لة تسْ نتم ت

اةب تس لهتلونت يت نو ةما
اةب تس لهتلونت هتي ةيام
د_ ثتلتث ة لماِ ت لة تسْ نتم ت
ج_ ثتلتثل لماِ ت لة تسْ نتم ت
ه تماِ تَ لبير.
( )24لس تك ني
ه ت نن ُ ة تك ّ لونةول ش لتر تَةة يت لْ ة
ٌ ه ت نن يت ةكونت لع نندت ةَ نم ترهن ت
ه_ ُ ت نات لتَيعةول
ُ ةل
( )25يةفت ل ّ

ب_ ُ ت نات لتَيعةون

ج_ ُ ت نات لتَي تع

صيد لسامكاْ.

ه_ هتبةوه

ب_ هتبةه

د_ ه ت لبيه

ج_ هتبتاه

شبكة للنترنَ ُلعٌ دسرل تع لَي ةما فلي نلسقت نر لن لس لع نْ لرينت .

()26

ه_يت نعت ت لب ةر

ج_ لل نعتتبت تر

ب_ ية نعتتبت ةر

ّ
(ِ)27ن جدّي مع َبر هنه يحرص
ه_ ِسى

ب_من

د_ ُ ة نعتتبت ةر

قرلءة لسصحف َل يوم .
د_ ب

ج_على

امعت لة.
ا ليّدة مح ّمد تعلتى ت
لس ي
ش تاادت ةة لمنت نلس تْ ل

( )28ست نم
ص لل
ه_ ُتحن ة
()29

د_ ل نهت ت ت
َ
َا ت

ص تل
ج_ ُتحن ة

ص ةل
ب_ ُتحن ة

ص لل
د_ يتحن ة

صدليقتتلي.
لسي ه ت نن هةقتدّ تلم ستكم ت

ه_لل نه تم ةحول

ب_ لل نه تم لحي

( )30نَر لسمدير ِسى لستقرير س

ج_ يت نا تم ةْ
هقاامه بارعة.
8

د_ لل نه تم نْ

ه_َتٌ

ب_ ُصفيْ

د_ ُأ ّمل في

ج_ نْر

الجزء الثالث :اقرأ وافهم المقالت التالية ثم اختر الجواب الصحيح وضع الحرف
الذي أمامه على ورقة الجابة لكمال المقالة(20/240 20=2X10درجة)

رُلة علمية
31لسَلبة32رُلة علمية ِسى ُِدى  ،33سَان معام ههتاَ يْرف عليام .سقد
قُول في منَقة لسبحيرة هَثر  34عْرين  35زلرسل ْلساا هنحاء لسبحيرة س36
مختلف لسنولَ من لسهماك سلسَيور سلسنباُاْ سدرهول هيُا طرلِق صيد لسامك
سلسَير سهَْسل  37لسصور.
س 38عودُام  39لسْامعة هقامول معرضا سنتاِج رُلتام لسعلمية فعرضول فيه
لسصور  40هَْساا سلسعيناْ لستى صنعواا سلسرهاِل لستى َتبواا عما درهوه في
لسبحيرة هثناء لسرُلة لسعلمية.
( )31ه_ ق نم

ب_قام

ج_ يقوم

( )32ه_ ب

ب_ لسى

ج_ من

( )33ه_ بحيرلْ

ب_ لسبحيرة

( )34ه_ ب

ب_ لسى

( )35ه_ هتيام

ب_يوما

( )36ه_درهول

ب_ درهولن

( )37ه_ َثيرل هن

ب_َثيرل من

( )38ه_ بعد

ب_ بعيد

( )39ه_ ب

ب_ لسى

د_ قامول
د_ عن

ج_ بحيرة
ج_ من

د_ لسبحيرلْ
د_ عن

لسيوم
ج_
ل
ج_ درهون
ج_َثيرل في
ج_ قبل
ج_ من
9

د_يوم
ة
هدرِ
د_
ن
د_ َثيرل عن
د_ قريٌ
د_ عن

( )40ه_لستى

ج_ لستان

ب_ لسَى

د_ لسَلن

الجزء الرابع :اقرأ وافهم المقالت التالية ثم اختر الجواب الصحيح وضع الحرف
الذي أمامه على ورقة الجابة (40/240 40=2X20درجة)

ماذا تهوى؟
قاِ ْاسد:
ي هاوى جمع طولبع لسبريد ،سعندى دفاُر ْاصة هضع فياا لسَولبع لستي
ِن ّ
هجمعاا ،بعد هن ه ة تر لُ ّبت تاا سهةن ل ّ
تَ ّم تاا .في اَل لسدفتر طولبع من لسبلدلن لسعربية .فيه طولبع
من لسبلدلن لسعربية .فيه طولبع بريد لسيمن سهويا سلسردن سسبنان سلسعرلق سسيبيا
سُونَ سلسمْرب لساودلن سمصر...سكل من اَه لسبلدلن صفحاْ ْاصة بااَ ،تبَة
ةّ
بخٍ َبير سلضْ ،سهضع فياا طولبعاا .سعندي دفتر آْر فيه طولبع
فياا لهماا
هْرى من بلدلن مختلفة في لسعاسم ،سلسباقي مما هُبادسه مع زملِي .هنا ل هشترى اَه
لسَولبع سهنما ُصلَ على َثير مناا من لسرهاِل لستي ُأُي ِسى هبي سهعمامي
سهقاربي

.

هْي لسكبير ِبرلايم سه اولية هْرى غير اوليتيِ .نّه يْمع صور لسَاِرلْ .
سللن ال سك اولية؟
()41من ياوى جمع طولبع لسبريد؟
ه_همين

ب_ ْاسد

ج _ مح ّمد

()42في هين يُع لسكاٌُ طولبعه؟
ه_ في دفتر ْاصة

ب_ في لسكاٌُ
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د_ هبرلايم

د_ في لسد نةرجل

ج _ في دفتر لسصور

()43طولبع هي دسسة يْمع ْاسد؟
ه_لسكويَ

صين
ب_ لس ل ّ

د_ لسعرلق

اعةو لديية
ج _ لس ل

()44م يم نن يحصل ْاسد على طولبع لسبريد لسماتخدمة؟
ل
ه_ من لسرهاِل لستي ُأُي ِسى زملِه

ب_من مكتٌ لسبريد

ج _ من لسرهاِل لستي ُأُي ِسى هااسيه

د_ من هصدقاِه

اُ َم تح مم دٌ
ا رل َم ته رنٌ َ
اص تم لة
يف ةم تاَي ب
لِ ةم ل ّْدب ،ةا تو ش ب
ب .تجا تء لمنت ل ّ
تاب ست لَ ب
لِ ةم تح يمدب ةم تا نند ب
لسريت ل
نلس ةم تا نند ة
اِ تع ل
هنتةة .يت نع تم ةل فلي لُِن دتى لس ي
ين.
ْ لر تَا ل
لس ل
اعةو لديي لة .ة
ْ للنترنَ لباس ل ّ
ع نم ةرهة ُل نا تع تسثتلتثةونت ت
ص ل
ها تعاْةِ.لنيهة ي لةحٌل نلسعت تم تل سيت لحٌل للقتا تمةت تم تع
يت نع تم ةل نلس ةم تا نند ة
لِ ةَ يل يت نو ةم ه ت نَث ت تر لم نن ُاع ت
صين ،ه ة لٌُل لس ي
يل،
ٌ لس ل ّ
صينل ليّينت  ،فت ةا تو يتقةو ةِ لس ةز تملتِل له دتلِل ةماِ :لنينلي ه ة لٌُل لس ل ّ
لس ل ّ
ْ نع ت
صينل ّ
يل ن
صينت بتلتدب تع لَي بم سلس ي
يل .ي
ٌ
ْ نع ة
ِن لس ل ّ
ص تعلتى لس ي
صدتلقت لة بتيننت لسْعبين لس ل ّ
هتُن لر ة
سلسعت نر لب ّ
صي لن ّ
ن تْ ب
هت لتْي ةء ِست ني له زت نس تجتةهة تسل نبنتاهة فلي لسهبوَ
لِ تسُن دتهة فلي لس ل ّ
ليٍ .ية لقي ةم نلس ةم تا نند ة
ين للنت  ،تس ت
ص ل
ين تس نقتةا ت
ه لعيدتة ة
ط لويلة .نتت ت يمنتي ست ةا نم لعي ت
هت ة لقي ةم هةه تنرة ة نلس ةم تا نند للِ تج لميعةا فلي لس ل ّ
ْة ة ت
نلسقتاد للم ،تس ت
ص ل
ين.
فلي لس ل ّ
ص ل
لِ ةم تح يمدب ؟
( )45لم نن هتيننت تجا تء نلس ةم تا نند ة
ص ةر
ه -لم ن

ب_ ةرس تما

وريتا
ج_ ة
ه ل

اعةو لدييةة
د_ لس ل

ع نم ةرهة؟
( )46تَ نم ة
ه_45

ب_ 37

ج_ 53

لِ تمحن ةمودب؟
( )47هتيننت يت نع تم ةل نلس ةم تا نند ة
ه_ فلي ِلُن دتى لس ي
ين
ْ لر تَا ل
ْ للنترنَ بلاس ل ّ
ص ل
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د_ 39

ب_ فلي ِلُن دتى لس ي
اعةو لديي لة
ْ لر تَا ل
ْ للنترنَ بلاس ل
ج_ في ش لتر تَ لة ي
لسَيت تر ل
لن نلس تمدتنل ّ
يل
ه لة
د_ في تج ل
امعت لة نلس تا نندت ت
ها تعةة يت نع تم ةل تمحن ةمودب ةَ يل يت نو ةم؟
( )48تَ نم ت
ها تعا ة
ْ
ه_ ث ت تمانلي ت

ها تعا ة
ْ
ب_ ُل نا ةع ت

ها تعا ة
ْ
ج_ ه ت نَث ت تر لم نن ُلانعل ت

ها تعا ة
ْ
د_ لت يت لق لل تع نن تع نْ لر ت
النفط

لسعْيٌ في
ُ نتر لج ةع معرفةة للناان لسلنل نف لٍ ِسى ما قبل آلف لسانولْل .سلسْي ةء
ة
لسنفٍ هنيه َله منافع ،سفي َل يوم يكْف لسبحث سللْتبار عن مادّة جديدة ُنفع لسبْر
ْ لسنفٍ .فنَر لسقت ني تمتل له لسعَيمة سسونه لسقاُم يَلق عليه لسناِ " لسَاٌ
من ةم نْتتقيا ل
لسهود" .
ُمتاز بعض لسبلدلن لسعربية بأنياا تغ لنييةب بمولرد لسنفٍ ،سمن ُلك لسبلدلن نلس تم نملت تكةة
اعةودييةة سلسعرلق سلسكويَ سسيبيا سللمارلْ لسعربية لس ةمت ي لحدتة ة سلسْزلِر
لسعربيةة لس ل
ه نل ت
ع تم ة
اعةودييةة من ه ت نغنتى د تةس لِ
ان ُ .ة نعتتبت ةر نلس تم نملت تكةة لسعربيةة لس ل
َنتةة ة
سقَر سلسبحرين س ت
لسعربية باس لنّ نف لٍ سمن هَثراا ِل ننت تا ةجا سه.
ُ لل ِل ننت تاجل لسنفٍ لل نهت ت ت
َ لسدسِ لسعربية هن ُ ة تَثل ّ تر في لساياهة لسعاسمية ِسى تُ ةدّ
بلفت ن
َا تع ل
بت لعيدة ،سستعي تل سَسك علقةة ن
الياهيّ لة لسكثيرة لسي لتي ل نشت تتر تَ ن
َ فياا لسدسِ لسعربية
باس ةمَن ُ ت تم ترل ل
ْ لس ّ
يرل.
ه ت لْ ة
َ لسدسِ لسعربية لس ةم ننتل تْةة لسل لنّ نف لٍ مااعدلْ لقتصاديةة َبيرة ة لسلدسِ لسعربية
سقد قتدي تم ل
نلسفت لقيرةل ،بل ي
ِن بعض لسدسِ لسعربية لسْتنليي لة باسنفٍ قتدي تم ن
َ مااعدلْ لقتصاديةة لسدسِ
هبتبةا في
يل .سَان اَل ت
ِهلمي ةة غير عربي ةة س لسدسِ غير ِهلمية ْارج لسعاسم لسعرب ّ
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يل .
ُتحن ا ل
لين لسعلقاْ بين اَه لسدسِ سلسعاسم لسعرب ّ
()49متى عرف للناان لسنفٍ؟
ه_ في لسقرن لسحادي سلسعْرين

ب_ قبل قليل

ْ
ج_ قبل آلف لسانول ل

د_ سم يعرف ُتيى للن

()50سماَل هةطلق على لسنفٍ " لسَاٌ لسهود" ؟
ه_ ي
سن شكله مثل لسَاٌ

ب_ ي
سن قت ني تمته عَيمة

ج_ ي
سن قت ني تمته سسونه

د_ ي
سن سونه قاُم

()51هي منَقة في لسعاسم لسيوم ُْتار بإنتاج لسنفٍ ؟
ب_ لسعرلق

ه_ لسكويَ
ج_ للمارلْ لسعربية لس ةمتيحدة

اعوديّة
د_ لس ّ

()52سماَل ُ ة تَ لث ّ ةر لسدسِ لسعربية في لساياهة لسعاسمية ِسى تُ ةدّ بت لعيد ؟
ي
ه_سن لسدسِ لسعربية دسِ ةمتتقت لدّ تمةب.
ب_ بفُل ِنتاج لسنفٍ.
ج_ سنياا ُْ ّْع لستعاسن بين لسعرب في لسميادين لساياهية.
د_ بفُل جامعة لسدسِ لسعربية.
يرةَ والسمكات الصغيرة
ال م
س تمكتةَ ا رل تكبا ت
ف ل
ى
َان اناك نت نا بر تم للي بء لباسماء سعلى تجا لنبت ني له ه ت نش تْ ب
لسَي ة
ار جميلة ،فت نوقت تاا ُ ت لق ة
ةور ُةْت لن ّ
ص نوُل تاا لس ةح نل لو سَان لس ت ن
ا تم لك.
صيند لس ي
اونت على ش ل
طفتا ةِ يتْن لل ة
تاط لِ لسنار لس ت
لب ت
صيدت ةَ ين
َلْ يوم قاسَ لس ي
ا تم تكةة لسكبيرة سلامكاْ لسصْيرةِ :نّي ل هتْ ة
تاف تعلت ني ةك ين هن يت ل
ن
لسطفتاِة ،هس ُ تأ ن ةَلت ةك ين ل
تاط لِ لسني نا لر.
ةور فا نبت ت لع ندنت عن ش ل
لسَي ة
ن
سقاسَ سلُدة لم نن ةا ين لسأ ة نْ تريتاْل:
سم ُ ت نا تمعل لسامكاْ لسصْيرة َلم لسامكة لسكبيرة
13

ما هتجن تم تل لس ي
اط لِ! تاييا ن نتلعتٌن قت لريبةا لم ننهة.
ْ ل
َ ِسى لس ي
هته تنر تع ن
ا تمكتاْة
هبت تح ل
َ لس ي
ْ ل
اط لِ ثلث همكاْ ،سسم يتبنقت مع لس ة ل ّم ِلي قلي بل ،ت
ل
ص ت
لسثيلي ة
ث فت ترآ ةا ين لسطفاِ على لس ي
اط لِ ،فتقتدي ةمول ست ةا ين
َادةس ةا ين.
ْ ل
"لسَ نع تم" سل ن
ا تم تكا ل ن
ث ست ةا ين ،فتقتاست ن
ا تم تكةة لسكبيرة ة لب تما تُدت ت
تع لل تم ل
َ لسل ي
َ لس ي
ْ لسبتاقليتاْل " :تم نن ست نم يت نا تمعل
ارثتة.
صي تحةت تسقت تع في ه ت ت
لسني ل
ش لدّ تَ ل
ص نو ة
ار؟
ى بل ت
ْ لس ةح نل ةو على لس ت نش تْ ل
( )53تم نن يةْتنل ّ
ا تم تكةة لسكبيرة
ه -لس ي

ب_ لسامكاْ لسصْيرة

ج_ ل
ةور
لسَي ة

د_ لس ت ن
طفتا ةِ

( )54سماَل يْلَ لس ت ن
طفتا ةِ على لس ي
اط لِ؟
ْ ل
ا تم لك
ه_ سصيد لس ي

ب_ سصيد ل
ةور
لسَي ل

ج_ يتبادِ لسحديث

د_ يتمتّع باسمناِر لسَبيعية لسْميلة

ا تم تكةة لسكبيرة ة سلامكاْ لسصْيرة ؟
( )55ماَل قاسَ لس ي
ه_ ما هتجن تم تل لس ي
اط لِ! تاييا ن نتلعتٌن قت لريبةا لم ننهة
ْ ل
ارث ت ةة
صي تحةت تسقت تع في ه ت ت
ب_ تم نن ست نم يت نا تمعل لسني ل
ش لدّ تَ ل
ن
تاف تعلتى ل
لسطفتا ةِ
صيدت ةَ ين
لسَي ة
ج_ هتْ ة
ةور هن يت ل
تاط لِ لسني نا لر
د_ ل نبت ت لع ندنت عن ش ل
( )56تَ نم همكةة صْيرة هته تنر تع ن
تاط لِ؟
َ ِسى لسْ ل
ه_ همكة سلُدة

ب_ همكتان

ج_ ثلث همكاْ

د_ ْمَ همكاْ

فاي تما بت رع ٌَ
رج بل يبحث عن عم ةل ،ينَر في ِعلناْ لسصحف صباُا سمااء ،سعلّه يْد
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عمل .ث يم يقره ِعلنا في جريدة صباُية عن شرَة ُحتا ةج ِسى ع ّماِ.
ّ
موِفا:
يَاٌ لسرجل ِسى ِدلرة لسْرَة ُيث يرى
لسرجل :ناارك هعيد يا هيد .قرهْة من لسْريدة ي
هن شرَتكم ُحتاج ِسى لسعماِ...
ّ
لسموِف :ناارك هعيدْ .برك صحيْ.
لسرجل :هنا هبحث عن عمل .ال سديكم عمل سى؟
لسموِف :لَاٌ ِسى َسك لسمكتٌ .لسمدير لسماَسِ اناك.
لسرجل :متْكر!
(يَاٌ لسرجل ِسى مكتٌ لسمدير ُيث ُدسر محادثة بيناما).
لسرجل:صباح لسخير.
لسمدير :صباح لسخير .ماَل ُريد؟
ي.
لسرجل :هنا هبحث عن عم ةل.اَل او لسَلٌ ،فيه َل لسبياناْ عن ّ
صك؟
لسمدير :ما ُخ ّ
ص ة
لسرجل:لسميكانيكا.
لسمديرُ:انا ،عندنا عمل سك.
لسرجلَ:م ريال ُعَونني في لسْار؟
لسمدير:هسف ر.
لسرجل:هسف رة في لسهبوَ هم في لسْار؟
لسمدير:في لسْار ،سسكن فيما بعد نعَيك هَثر.
لسرجل:شكرل.لَن هُُر فيما بعدة.
ة
( )57من لسْريدة
ه_ لم نن نلس تْ لريدتةل

ب_ لم نن لس يْ لريدتةل
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د_ لمنت نلس تْ لريدتةل

ج_ لمنت لس يْ لريدتةل

صينليي لة :ر
( ُ )58نتر لج نم تما يت للي لمنت نلسعت تربليي لة ِلستى لس ل ّ
ه_

里拉

ب_

里亚尔

ج_

第纳尔

د_

迪拉姆

( )59ما ُخصص لسرجل؟
ه_للقتصاد

ب_ لسْْرلفيا

ج_ لستاريخ

د_ لسميكانيكا

( )60ع يم يبحث لسرجل؟
ه_ تع لم تل

ع لم تل
ب_ تع تم بل ج_ ة

د_ تع يم تل

الجزء الخامس 80/240(:درجة)
صينايم اة 50/80(:درجة)
القسم الول :ت ت رر اج رم تما َت الي ام تَ ا رلعت تر ابيم اة ِالتى ال ا ص

ُقع جامعتنا قرب ُديقة لسْعٌ باسمدينة،فياا مبان
َثيرة ،مناا مااَن لسَلبة سمااَن لسمعلمين سلسموِفين،
سمناا مبنى لستدريَ لسعام سمبنى لستدريَ لسخاص بكلية
لسلْة لسلنْليزية سلسعربية سلسصينية َما مناا مبنى للدلرة
سمكتبتان سهربعة مَاعم.
ُْرلْ لسدرِ في مبنى لستدريَ .يأَْ لسَلب
درسهام في اَه لسحْرلْ َل يوم ،بعد لنتااء لسدرِ
يَلَرسن لسدرسِ في قاعاْ لسمَاسعاْ ،هس في ُْرلْ
لسدرِ لسكبيرة هس في مااَنام.
صينايم اة ِالتى ا رلعت تر ابيم اة30/80 30=6X5(:درجة)
القسم الثاني :ت ت رر اج رم تما َت الي ام تَ ال ا ص
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)1(深圳是一个值得一游的海滨城市。
)2(外国游客非常喜欢中国的古建筑，尤其是长城和故
宫。
)3(南方的天气不同于北方的天气。
)4(我们国家的国土面积达到九百五十九万七千平方公
里。
)5(有志者，事竟成。
)  درجة40/240( :ُالجزء الساد
: كلمة عربية100 َاكتب أحٌ الموضوعيَ التالييَ حيث ل َقل ع

) بيتي لسْديد1(
) ُياُي في لسْامعة2(

河北省普通高校专科升本科教育考试
基础阿拉伯语模拟试卷参考答案
（总分：240 分）
（仅供参考）
)Ps：客观题答案“ ”ه对应答题卡“A”；客观题答案“”ب对应答题卡“B”；客
观题答案“”ج对应答题卡“C”；客观题答案“” د对应答题卡“D”。）
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الجزء الول :ا راخت ت رر الجواب المناسب لكمال الجمل التية وضع الحرف الذي أمامه
على ورقة الجابة 20/240 20=2 x 10(.درجة)

 -1ه
 -6ب

-2ب
 -7ه

 -3ه
 -8ه

 -4ج
 -9ب

 -5ج
 -10ه

الجزء الثاني :ا راخت ت رر الجواب المناسب لكمال الجمل التية وضع الحرف الذي أمامه
على ورقة الجابة40/240 40 =2X20( .درجة)

 -11د

 -12ج

 -13ب

 -14ه

 -15ج

 -16ه

 -17ج

 - 18ب

 -19ب

 -20ه

 -21ب

 -22ه

 -23د

 -24ه

 - 25ه

 -26د

 -27ج

 - 28د

 -29ه

-30ب

الجزء الثالث :اقرأ وافهم المقالت التالية ثم اختر الجواب الصحيح وضع الحرف
الذي أمامه على ورقة الجابة لكمال المقالة(20/240 20=2X10درجة)

 -31ب

 -32ه

 -33د

 -36ه

 -37ب

-38ه

 -34ج
 -39ب

-35ب
 -40ه

الجزء الرابع :اقرأ وافهم المقالت التالية ثم اختر الجواب الصحيح وضع الحرف
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الذي أمامه على ورقة الجابة (40/240 40=2X20درجة)

 -41ب

 -42ه

 -44ج

 -43د

 -48ج

 -45د

 -46د

-47ه

 -49ج

 - 50ج

 -51د

 -52ب

 -53ج

 - 54ه

 -55د

 -56ج

 -57د

 - 58ب

 -59د

 -60ب

الجزء الخامس 80/240(:درجة)
صينايم اة 50/80(:درجة)
القسم الول :ت ت رر اج رم تما َت الي ام تَ ا رلعت تر ابيم اة اِلتى ال ا ص
我们大学坐落于市人民花园附近，在大学里有很多建筑物，其中
有学生宿舍和教职工宿舍，其中有综合教学楼和外语专业教学楼，同
。样还有行政办公楼和四个食堂
教室在教学楼，学生们每天在教学楼上课，上课结束之后，学生
。们在阅览室、大教室或者学生宿舍复习功课

صينايم اة ِالتى ا رلعت تر ابيم اة30/80 30=6X5(:درجة)
القسم الثاني :ت ت رر اج رم تما َت الي ام تَ ال ا ص
ش ننتْتن مدينة هاُلية جميلة ُاتحق لسزيارة.
(ِ )1ن ت
( )2يعٌْ لسزسلر لسجانٌ بالثار لسصينية لسقديمة سل هيما هور لسصين
ي(.)帝王
لسعَيم سلسقصر للمبرلطور ل
لسْو في لسْنوب يختلف عنه في لسْماِ.
(ّ )3
(ُ )4بلغ مااُة بلدنا ُاعة مليين سْماماِة سهبعة سُاعين هسف َيلومتر
مريع.
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.) ل ماتحيل على هال لسعزيمة5(
)  درجة40/240( :ُالجزء الساد
: كلمة عربية100 َاكتب أحٌ الموضوعيَ التالييَ حيث ل َقل ع
本题满分 40 分，成绩分为六个档次：36-40 分、31-35 分、21-30 分、
11-21 分、6-20 分和 0-5 分。
36-40 分：切题。表达思想清楚，意思完整，条理清晰，文字通顺连
贯，基本上无语言错误，仅有个别小错。
31-35 分：切题。表达思想清楚，文字较连贯，但有少量语言错误。
21-30 分：基本切题。有些地方表达思想不够清楚，文字勉强连贯；
语言错误相当多，其中有些是严重错误。
11-20 分：基本切题。表达思想不清楚，连贯性差。有较多的严重语
言错误。
6-10 分：条理不清，思路紊乱，语言支离破碎或大部分句子均有错误，
且多数为严重错误。
0-5 分：未作答，或只有几个孤立的词，或作文与主题毫不相关。
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