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 -الموضوعية: األسئلة أوال

  ـ: يناسبها بما التالية العبارات أكمل

 ...................................الذي تولى فيه الشيخ مبارك الكبير الحكم هو العام  ـ1

 أسست المدرسة المباركية عام................................م-2

 أطلق على المستشفى التي أسست في عهد الشيخ مبارك اسم..................................... ـ 3

 بين الكويت وبريطانيا عام................................معقدت معاهدة الحماية  ـ 4

 غادر األمير عبدالعزيز آل سعود الكويت عام....................................م ـ 5

 وقعت موقعة الصريف عام.................................م ـ6

 ....................م في الكويت تسمى............1910المعركة التي حدثت عام  -7

 توفى الشيخ مبارك الكبير عام................................م ـ 8

 تقدر فترة حكم الشيخ مبارك الكبير قرابة.....................عاماً.-9

 مشروع أطلقه الروس ويهدف لجعل الكويت نهاية لخط سكة حديدية يسمى مشروع..................... ـ 10

 بل الشيخ مبارك البعثة األلمانية في منطقة الجهراءعام..................م استق ـ11

 تولى الشيخ جابر بن مبارك الصباح الحكم في عام.........................م ـ12

 م في عهد الشيخ............................1916عقدت بريطانيا مؤتمراً في الكويت عام  ـ13

م المقيم السياسي البريطاني 1916انعقد في الكويت عام  ترأس المؤتمر الذي ـ 14

 السير........................

 الحاكم التاسع للكويت يسمى.............................. وتولى الحكم في عام........................... ـ 15

 .........متم بناء سور الكويت الثالث في عام.............................. ـ 16

      تولى الشيخ أحمد الجابر الحكم عام.......................................م ـ 17

 تشكل مجلس الشورى في عام..........................م ـ18

  تشكل أول مجلس بلدي في الكويت في عهد الشيخ ............................................... ـ19
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 مجلس تشريعي في الكويت عام.....................................م تشكل أول ـ20

 أول اتفاقية امتياز للنفط في الكويت في حقل يسمى....................... عام........................م ـ21

 تصدير أول شحنة نفط في الكويت من ميناء...................................... ـ22

 ............................م.الشيخ عبدهللا السالم الحكم عام تولى ـ23

 م.........................أعلن استقالل الكويت في عام ـ24

 .....................م اسم1961اطلق على وثيقة استقالل الكويت عام  ـ25

 م..............................انضمت دولة الكويت لجامعة الدول العربية عام ـ26

 .............م\...........\الدائم ........ دستور الكويتيالالتاريخ الموثق إلعالن  -27

 م............................اسس الصندوق الكويتي للتنمية عام -28

 للكويت هو الشيخ.............................................. الحادي عشر الحاكم  -29

 خارجية في تاريخ الكويت هو................................. أول وزير-30

 العام الذي تم فيه تأميم النفط.............................م -31

 ................................ م في الكويت تسمى1966مؤسسة تعليمية انشأت عام  -32

 ...........................األمير الثالث بعد استقالل الكويت يسمى..........-33

 توفي الشيخ سعد العبدهللا السالم الصباح عام............................ -34

 .........................م هو 1981صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام -35

 .................................لُقب بأمير القلوب يسمىالشيخ الذي  -36

 ............................الشيخ الذي لُقب باألمير الوالد اسمه -37

 ............................ م هي2006آخر المناصب التي تقلدها الشيخ صباح األحمد قبل توليه الحكم عام -38

 .................مرفع فيه العلم الكويتي أمام مبنى األمم المتحدةالعام الذي  -39

 التي عقدت فيه أول اتفاقية حدود كويتية مع الدولة العثمانية .................................العام  .40
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م 1938اإلذاعة التي استخدمها الملك غازي بن فيصل إلعالن ادعائه بضم الكويت للعراق عام  .41

 تسمى.....................................

 

 وتم فيه إعالن العراق الجمهوري...........................مالعام الذي انهار فيه االتحاد الهاشمي  .42

 

 الرئيس العراقي الذي لم يمهل الشعب الكويتي بالتمتع بفرحة االستقالل يسمى........................ .43

 

 م يسمى..........................1990اسم الطاغية الذي تم في عهده اجتياح الكويت عام  .44

 

طالب فيه مجلس األمن الدولي باالنسحاب العراقي الفوري غير المشروط من  رقم اول قرار دولي .45

 الكويت..............................

 

 .............م\..........\تم تحرير الكويت بتاريخ...... .46

 

 م........\.......\بدأت عملية عاصفة الصحراء والتي تمثل الحرب البرية لتحرير الكويت في ...... .47

 

 ............م\تاريخ قرار مجلس األمن بترسيم الحدود بشكل نهائي بين الكويت والعراق................. .48

 

 هاجمت القوات العراقية مركز الصامتة الحدودي التابع لدولة الكويت في عام ...............م .49

 

 رقم عضوية الكويت في األمم المتحدة ........................ .50

 

 رب بين العراق وإيران ..........................استمرت الح .51

 

 عين الشيخ سعدالعبدهللا الصباح ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء عام...........................م .52
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 ـ: التالية البدائل بين من إختر

وقعت معركة هدية في الكويت عام :-  

 (      م1901   –     م1910  -    م1889    -    م1810)    

        . :أسس المستشفى األمريكاني في عام  ـ2

 (    م1899  - م 1909    - م1911 -م   1915) 

 أعلن عن قيام الدولة السعودية الثالثة في عام  : ـ3

 م   (1901      -م 1906   -م   1902 -م  1905) 

  :تم اكتشاف حقل برقان في عام ـ4

 ( 1948        -         1940      -         1938   -            م1933) 

 : تصدير أول شحنة نفط من ميناء األحمدي عام -5

 م   (1955    -     1945    -م     1950 -م      1946) 

 تم تشييد المدرسة األحمدية في عام : -6

 م  (1943   -م    1921 -م  1922 -م    1911)

  م في عهد الشيخ :1936مجلس المعارف عام  تم انشاء -7

     سالم المبارك (   -أحمد الجابر   -صباح السالم    -) عبدهللا السالم   

 تم إعادة بناء مدرسة األحمدية كلياً في عام : -8

 م   (1933 -    1926 -م    1943  -م    1948) 

  حمض :العام الذي وقعت في معركة  -9

 ( م1900      ـ     م1935       ـ    م1920       ـ     م1922 )         

 

  في عهد الشيخ: ثالثتم بناء سور الكويت ال -10

 (      محمد بن صباح  ـ  صباح الثاني  ـ      سالم بن مبارك      ـ      عبدهللا السالم     )   
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  العام الذي اصبحت بموجبه الكويت تحت الحماية البريطانية: -11

  (      1879    - 1876      ـ     1899      ـ     1898)    

 اجريت معاهدة العقير والتي لم تنصف فيها الكويت عام :  .12

 م  (1913 -م    1939    -م   1922 -م  1923 )     

 توفي الشيخ أحمد الجابر في عام : .13

 م   (1980   -م   1954 -م   1950 -م   1960) 

 

 اختير الشيخ صباح األحمد قائداً لإلنسانية عام :  .14

 م   (2014 -م  2015   -م   2013   -م   2007) 

 

 تبلغ عدد مواد الدستور الكويتي :  .15

 (180  - 183  - 190  - 155  ) 

 

 ولغتها الرسمية اللغة العربية هي : المادة التي تنص على أن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة .16

 المادة الثالثة (    -المادة الرابعة    -المادة الثانية     -األولى   ) المادة

 

 المادة التي تنص على ان الدين الرسمي لدولة الكويت هو الدين اإلسالمي هي : .17

 المادة الثالثة (    -المادة الرابعة    -المادة الثانية     -) المادة األولى  

 

 م :تولى الشيخ صباح السالم الحكم في عا .18

 م  (1977   -  1962  -م   1965 -م   1955) 

 

 تم استحداث نظام التجنيد اإللزامي في عهد الشيخ : .19

 سعدالعبدهللا (  -صباح السالم    -عبدهللا السالم    -) جابر األحمد   
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 قارن بين كالً من : 

وجه 

 المقارنة

 المجلس التشريعي مجلس المعارف المجلس البلدي مجلس الشورى

سنة 

 التأسيس

    

 .......................... المهام

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 

 

 

 

 

 أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب: 

 

 المساعدات الكويتية في عهد سمو األمير الشيخ صباح األحمد بصمة إنسانية وعالمية

 الدولة الحدث

 ........................................ إعصار سيدر

 ........................................ إعصار تسونامي

 الصومال .........................................

 الفلبين .........................................
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 حدد كل من معركة هدية ومعركة الصريف التي خاضها الشيخ مبارك الكبير : 
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 -علل لما يأتي :

 

 المشاريع التجارية الروسية في الكويت.فشل  ـ1

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رفض الشيخ مبارك الكبير أن يكون لأللمان أية مشاريع إقتصادية فوق أراضي إمارته. ـ2

.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م.1899تزايد رغبة الشيخ مبارك في تأمين وضع إمارة الكويت عام  ـ3

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  م بالنسبة للكويت.1899أهمية معاهدة  ـ4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م.1948المدرسة األحمدية كلياً عام إعادة بناء  ـ5

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟أهمية الدساتير في حياة األوطان واألمم  ـ6

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟إطالق لقبي بطل التحرير وبطل التعمير على الشيخ سعد العبدهللا الصباح  ـ7

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟اً لإلنسانيةاختيار الشيخ صباح األحمد قائداً للعمل اإلنساني والكويت مركز -8

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟إنعقاد مؤتمر المانحين في الكويت  ـ9

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 م.1932مماطلة العراق في ترسيم الحدود مع دولة الكويت عام  -10

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تأخر انضمام دولة الكويت إلى منظمة هيئة األمم المتحدة.  -11

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م.1990 التصعيد اإلعالمي العراقي تجاه دولة الكويت في يوليو  -12

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انية رغم تعرض سفنها النفطية للعدوان.تجنبت الكويت الدخول في الحرب العراقية اإلير -13

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(تاريـــخ الكـــويتاسئلة اجتماعيات الصف العاشـــر )  

11 
 

 

 اجب عن األسئلة التالية:

 

 ؟الكبير اكتب ما تعرفه عن تطور األوضاع الداخلية والخارجية في الكويت في عهد الشيخ مبارك ـ1

 في مجال حفظ األمن. .1

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 في مجال تشجيع التجارة .2

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 في مجال التعليم .3

............................................................................................ 

 في مجال الصحة .4

............................................................................................ 

 في مجال الجيش .5

............................................................................................ 

 

 

 ؟لشيخ مبارك لألمير عبدالعزيز آل سعود تأييد ادلل على -2

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ دلل على اهتمام الشيخ مبارك بمجالي التعليم والصحة -3

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م.1915أهم أعمال الحاكم الثامن الشيخ جابر بن مبارك بعد توليه الحكم عام اذكر -4

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م.1917اذكر أهم أعمال الحاكم التاسع الشيخ سالم بن مبارك بعد توليه الحكم عام  ـ5

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



(تاريـــخ الكـــويتاسئلة اجتماعيات الصف العاشـــر )  

12 
 

 

 ؟ د توليه الحكماذكر أهم الملفات والقضايا المصيرية التي واجهت الشيخ أحمد الجابر بع ـ .6

1) ---------------------------------------------------------- 

2) ---------------------------------------------------------- 

3) ---------------------------------------------------------- 

الجابر ؟كتب ما تعرفه عن تطور المجال السياسي في عهد الشيخ أحمد أ ـ7  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ في المجال الثقافي والتعليمي في عهد الشيخ أحمد الجابرأهم مراحل التطور اذكر  -8

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ؟ احاذكر أهم المناصب التي توالها الشيخ سعد العبدهللا الصب -9

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟اذكر أهم المناصب التي توالها الشيخ جابر األحمد الصباح  ـ10

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ أهم المناصب التي تقلدها الشيخ صباح األحمد الصباح  -11

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ المساعدات التي قدمتها الكويت لدول العالماذكر أهم   -12

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 : ابر األحمد الصباحاذكر أهم اإلنجازات في المجاالت الداخلية في عهد الشيخ ج -13

1) -------------------------------------------- 

2) ------------------------------------------- 

3) ------------------------------------------- 

4) ------------------------------------------- 

  ؟اكتب ما تعرفه عن سياسة الشيخ جابر األحمد الخارجية  -14

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عرف الدستور: ـ15

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ عرف أزمة الصامتة ـ61

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ م1961اسباب المطالبات العراقية بدولة الكويت عام اذكر  ـ71

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ م1990في شهر يوليو اذكر متطلبات النظام العراقي البائد والتي كانت  ـ18

1. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ موقف المجتمع الدولي من غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت -19

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟ م1990عام  عن دور المقاومة الكويتية في مواجهة غزو النظام العراقي البائد مذكرة تاريخيةاكتب -20

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

اثر المرجانية، من حولنا تتصاعد وتتك ينة واحدة نبحر فيها في بحر مليء بالصخورنحن جميعاً في سف)) -21

 األمواج والسحب والعواصف........((

 من قائل هذه العبارة:...........................................

 وماذا تدل هذه العبارة:.........................................


