
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-01باتنة –جامعة الحاج لخضر   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                        

ماسترقسم التاريخ وعلم اآلثار                                                             السنة الثانية   

 تخصص: تاريخ الوطن العربي المعاصر

  

 االجابة النموذجية المتحان السداسي الثالث في مقياس: الصراع العربي الصهيوني منذ1948 

 السؤال األول :

الصهاينة  من أبرز محطات الصراع العربي اإلسرائيلي حيث تسمى عند العرب بحرب النكبة  وعند 1948تعتبر الحرب  
 تسمى بحرب االستقالل.

 توضيح مايلي:

هدفها التسوية السلمية بين العرب واليهود وسميت هذه المقترحات بمشروع الكونت  :برنادوتالكونت مقترحات  /1-
 برنادوت لتقسيم فلسطين .وأهم ماجاء فيها:

 والعرب (مستقال في شؤونه اإلدارية والداخلية والسياسة الخارجية. أن يكون لكل منهما )اليهود-

 أن يضم النقب إلى الجزء العربي وقد كانت بموجب القرار مخصصة لليهود.-

 أن تضم القدس إلى الجزء العربي وقد كانت بموجب قرار التقسيم دولية.-

 أن يكون لليهود في القدس بلدية مستقلة استقالال ذاتيا.-

 م الجليل الغربي أو بعضه إلى القسم اليهودي)وقد كان بموجب قرار تقسيم من الجزء العربي(أن يض-

 أن تعتبر ميناء حيفا ومناطق تكرير البترول القريبة منها وكذا مطار اللد مناطق حرة.-

س للعرب،وأما لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الجانبين، فاليهود رفضوها ألنها تنص على ضم النقب والقد
.العرب فقد رفضوها ألنها تقوم على أساس التقسيم  

ة:يتناول ثالثة أمور رئيس 1948 ديسمبر 11مم المتحدة بتاريخ الجمعية العامة لأل صدر عن /2-  



تأليف لجنة توفيق من ثالثة أعضاء يختارهم األعضاء الخمسة الدائمون في مجلس األمن تقوم باألعمال األمر األول: -
 أوكلت إليها من قبل إلى وسيط األمم المتحدة لفلسطين وإلى لجنة األمم المتحدة للهدنة. التي

 .ة وإقامة نظام دولي لمنطقة القدستناول حماية األماكن المقدسمر الثاني:األ

 األمر الثالث:يتناول موضوع الالجئين العرب من مدن وقرى فلسطين المحتلة

  أهم نتائج هذه الحرب./3 -

 النتائج المحلية:/1

هزيمة الجيوش العربية نتيجة الفتقادها للقيادة الموحدة وعدم التنسيق بين الجيوش العربية ونفاذ الذخيرة باإلضافة إلى -
 بعض االتفاقيات السرية الخائنة وكذا قضية األسلحة الفاسدة التي تم توريطها للجيش المصري والتي تسببت في هزيمته.

ن إلى ثالثة أجزاء فأصبح جزء في المناطق المحتلة )داخل الخط األخضر( وقسم في الضفة الغربية انقسام الفلسطينيي-
وقطاع غزة.ورغم اختالف السلطتين فيهما إال أن هؤالء ظلوا داخل أرض فلسطين وقسم ثالث نزح إلى الدول العربية 

 المجاورة وبعض دول العالم األخرى.

مذبحة موثقة من قبل الجيش الصهيوني في  50ني وعربي، وقامت في أكثر من ألف فلسطي 15وقد تم قتل أكثر من -
قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقيا ودمرت بالكامل خالل نكبة فلسطين .وتم تهجير أكثر  531حق الفلسطينيين وأكثر من 

 الالجئين. ألف فلسطيني ،خلق واقع جديدا تمثل في المطالبة باستعادة األراضي ومشاريع اسكان 780من 

أصبح لليهود دولة اعترفت بها األمم المتحدة وعلى األخص أمريكا واالتحاد السوفيتي وعليه اليهود يتصرفون بمطلق -
 الحرية في قضية الهجرة.

 النتائج الدولية: /2

 غدت المنطقة العربية من أهم مناطق تنازع بين اتحاد السوفيتي وأمريكا لمكانتها االستراتيجية.-

 المتغيرات الداخلية في الدول العربية حيث كثرت الثورات وظهور حركات التحرر في العالم العربي رغم بقاء التبعية.زادت -

خروج قضية فلسطين من يد بريطانيا جعل بإمكان أي دولة أو منظمة عالمية أو أي حتى شخصية سياسية طرح مشروع -
 لحلها.

 الجواب الثاني: قام الكيان الصهيوني بالعديد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني. 

هي مجزرة " بأنها: ستبقي وصمة عار سوداء في تاريخ إسرائيل"  جون كينيشالمجزرة التي قال عنها  الكاتب اليهودي" -

                        .دير ياسين



 



Matricule Nom   Prénom Note Absent Absence Justifiée Observation Section Groupe

 161635016492 ABABSA ASMA 15 false section 01 groupe03

 161635015674 ABED DJAOUHARA 15 false section 01 groupe03

 161635013369 ABOUBOU DOUNYA 17 false section 01 groupe01

 161635017482 ADDOUDA ROMAILA 12 false section 01 groupe03

 161635013374 ADJAD RAHMA 12,5 false section 01 groupe03

 161635023302 ADOUANE GHANIYYA 7 false section 01 groupe02

 161635016227 AMMARI MERIEM 13,5 false section 01 groupe03

 181535015794 ARAAR Nesrine 15,5 false section 01 groupe03

 161635019525 ATTALAOUI NOUARA 13,5 false section 01 groupe03

 161635013344 ATTIA HABIBA 13 false section 01 groupe03

 161635013330 AZZAZ IMANE 9,5 false section 01 groupe03

 161635014590 BAHRIA KHAWLA 12 false section 01 groupe01

 161635023271 BAHROUNE ZEYNEB 10 false section 01 groupe01

 161635023245 BEKHAKHECHA BAHIA 10 false section 01 groupe01

 161639097976 BEKKOUCHE Adem aboubakeur 13 false section 01 groupe03

 161635000360 BELKACEM SARRA 16,5 false section 01 groupe01

 191535026287 BELMESOUS Anwar echourok 15 false section 01 groupe01

 161635020801 BENAIFA RANIA 14,5 false section 01 groupe01

 161635017015 BENLAIFAOUI Khaoula 12 false section 01 groupe01

 161635025335 BENRAHMOUNE SOUHEYLA 13 false section 01 groupe02

 1900427883 BENSBAA ABDERRAHIM 16 false section 01 groupe01

 161635022864 BOUDIBI RIMA 8 false section 01 groupe01

 161635019349 BOUHATA MERIEM WAFA 10 false section 01 groupe01

 161635014940 BOUKEBBAL SOMIA 16,5 false section 01 groupe01

 161635000286 BOUKHALFA RAOUIA BENT RACHID 11 false section 01 groupe01

 161635004406 BOUKHENOUFA ZAHIA 16 false section 01 groupe01

 161635019055 BOUKHENOUNE SAMIRA 12,5 false section 01 groupe02

 18085015541 BOUKOBBAL ALA-EDDINE 15,5 false section 01 groupe01

 161635011672 BOULTIAH LINDA 16 false section 01 groupe01

 161635021633 BOUMARAF FOUZIA 12 false section 01 groupe02

 161635012776 BOUMKHILA YOUNES 13,5 false section 01 groupe03

 19125008899 BOURADI Ibtisem 11 false section 01 groupe02



 161635017438 BOURKOUCHE AMEL 12 false section 01 groupe01

 161635021732 BOUROUH DOUNIA 12 false section 01 groupe01

 161635019661 BRAHMI KHALISA 10 false section 01 groupe02

 161635012212 BRAKTA SIHAM 14 false section 01 groupe01

 181435020376 CHAFAI LAZHAR 7 false section 01 groupe02

 181435007889 DEHIMI Tarek 10 false section 01 groupe02

 161635021612 DJARALLAH CHAIMA 12,5 false section 01 groupe02

 161635007752 DJEBABLIA NOURHANE 13,5 false section 01 groupe02

 181535015899 DOUAK FERYAL 14 false section 01 groupe01

 161635014785 DOUCHEMANE SARRA 14 false section 01 groupe02

 161635016294 FAIZA MAROUA 11 false section 01 groupe03

 161635023309 GHENAM FOUZIA 13 false section 01 groupe02

 161635023211 GHENAM SARRA 13 false section 01 groupe03

 191335006138 GRADI Nour el-imane 13,5 false section 01 groupe02

 161635012759 GUERIOUNE NOURELHOUDA 15,5 false section 01 groupe03

 161635021611 HERRI CHAHRAZED 7,5 false section 01 groupe03

 161635012664 HICHER SOUFIANE 11 false section 01 groupe03

 161634003822 KADDOUR Nawal 17 false section 01 groupe03

 19054032798 KENDRI Housseyn 15 false section 01 groupe03

 191535021193 KHARBECH Bouchra 12 false section 01 groupe02

 161635000819 KHARFALLAH YASMINA 14 false section 01 groupe02

 161635016212 KHEDRI FATIMA 12 false section 01 groupe02

 161635018047 KHEMIDJ AMAL 14 false section 01 groupe02

 161635019074 KHERCHOUCHE HADJIRA 7 false section 01 groupe02

 161635020311 LAINE KHAWLA 14 false section 01 groupe01

 161635021629 LATRECHE FATIMA 13 false section 01 groupe03

 191535022569 LEHLEH Kamel 10 false section 01 groupe03

 181534075038 LOURAGHI Sihem 15 false section 01 groupe03

 18125019033 MEBARKIA WIDAD 13,5 false section 01 groupe02

 161635012119 MECHAALA HASSNA 15 false section 01 groupe02

 161635017528 MECHACHTI Leila 16,5 false section 01 groupe03

 161635026318 MESSAMAH KARIMA 13 false section 01 groupe03

 161635016166 MESSERHI RIMA 11 false section 01 groupe02



 191535018525 MOHEMDI Tarob 0 Oui false section 01 groupe02

 161535005116 OUCHEN Nasima 10 false section 01 groupe01

 161635018409 OUNISSI NOUR EL HOUDA 16,5 false section 01 groupe01

 161635023218 RACHDI GHANIYA 13,5 false section 01 groupe02

 161634002996 RAMDANI IBTISSAM 15 false section 01 groupe03

 161635016517 RAYHANA KHERROUR 16 false section 01 groupe02

 1991451270 REBAI ABDELALI 17 false section 01 groupe03

 161635032842 SAADNA NOR EL HOUDA 17 false section 01 groupe02

 161635021706 SAADNA AMINA 17 false section 01 groupe02

 161635021572 SAHLI BOUCHRA 10 false section 01 groupe02

 161635000565 SAKAK FERIAL 10 false section 01 groupe02

 19064023399 SEFIA SAMIRA 15 false section 01 groupe02

 18075015172 SELLOUM KAHINA 15 false section 01 groupe01

 161635021912 SOUALEH MANEL 15,5 false section 01 groupe03

 161635026367 SOUAYEB KENZA 17 false section 01 groupe02

 161635007665 TABET FAIROUZ 17 false section 01 groupe02

 161635022892 TAMERABET AFAF 16 false section 01 groupe02

 161635007917 TAMERABET GHANIA 14 false section 01 groupe02

 181535000814 TERBAK Aya 14 false section 01 groupe03

 161635014811 TOURECHE LEMYA 12 false section 01 groupe03

 161635007541 YAHIAOUI ROMAISSA 14 false section 01 groupe02

 161635016561 YEKKEN FEYROUZ 15 false section 01 groupe02

 191535006951 ZERNIKH Sihem 12 false section 01 groupe02

 161635025429 ZERRAOUI CHAIMA 10,5 false section 01 groupe02


