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American Government
A: Principles of American Democracy
امریکی حکومت
 امریکی جمہوریت کے اصول:اے
1. What is the supreme law of the land?
▪ the Constitution
ٰ
اعلی ترین قانون کیا ہے؟
 زمین کا.1
▪ آئین
2. What does the Constitution do?
▪ sets up the government
▪ defines the government
▪ protects basic rights of Americans
۔ آئین کیا کرتا ہے؟2
▪ حکومت قائم کرتا ہے
▪ حکومت کی وضاحت کرتا ہے
▪ امریکیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے
3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are
these words?
▪ We the People
۔ خود اختیاری حکومت کا نظریہ آئین کے پہلے تین الفاظ میں ہے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟3
▪ ہم قوم
4. What is an amendment?
▪ a change (to the Constitution)
▪ an addition (to the Constitution)
۔ ترمیم کیا ہے؟4
)▪ ایک تبدیلی (آئین میں
)▪ ایک اضافہ (آئین میں
5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
▪ the Bill of Rights

1

USAHello.org

100 Civics Questions and Answers (2008 version)
) ورژن2008(  شہری سواالت اور جوابات100
۔ ہم آئین میں پہلی دس ترامیم کو کیا کہتے ہیں؟5
▪ حقوق کا مسودہ
6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
▪ speech
▪ religion
▪ assembly
▪ press
▪ petition the government
*۔ پہلی ترمیم سے ایک حق یا آزادی کیا ہے؟6
▪ خطاب
▪ مذہب
▪ اسمبلی
▪ چھاپہ خانہ
▪ حکومت سے درخواست کریں
7. How many amendments does the Constitution have?
▪ twenty-seven (27)
۔ آئین میں کتنی ترامیم ہیں؟7
)27( ▪ ستائیس
8. What did the Declaration of Independence do?
▪ announced our independence (from Great Britain)
▪ declared our independence (from Great Britain)
▪ said that the United States is free (from Great Britain)
۔ آزادی کے اعالمیے نے کیا کیا؟8
)▪ نے ہماری آزادی کا اعالن (برطانیہ سے
)▪ ہماری آزادی کا اعالن کیا گیا (برطانیہ سے
)▪ کہا کہ ریاستہائے متحدہ آزاد ہے (برطانیہ سے
9. What are two rights in the Declaration of Independence?
▪ life
▪ liberty
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▪ pursuit of happiness
اعالن آزادی میں دو حقوق کیا ہیں؟
9۔
ِ
▪ زندگی
▪ آزادی
▪ خوشی کی جستجو
?10. What is freedom of religion
▪ You can practice any religion, or not practice a religion.
10۔ مذہب کی آزادی کیا ہے؟
▪ آپ کسی بھی مذہب کی پیروی کرسکتے ہیں ،یا کسی مذہب پر عمل نہیں کرسکتے ہیں۔
*?11. What is the economic system in the United States
▪ the capitalist economy
▪ market economy
11۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں معاشی نظام کیا ہے؟*
▪ سرمایہ دارانہ معیشت
▪ منڈی کی معیشت
?”12. What is the “rule of law
▪ Everyone must follow the law.
▪ Leaders must obey the law.
▪ The government must obey the law.
▪ No one is above the law.
12۔ "قانون کی حکمرانی" کیا ہے؟
▪ ہر ایک کو الزما ً قانون کی پیروی کرنی ہوگی۔
▪ رہنماؤں کو الزما ً قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔
▪ حکومت کو الزما ً قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔
▪ کوئی بھی قانون سے باالتر نہیں ہے۔
B: System of Government
بی :حکومت کا نظام
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13. Name one branch or part of the government.*
▪ Congress
▪ legislative
▪ President
▪ executive
▪ the courts
▪ judicial
*۔ حکومت کی ایک شاخ یا کسی حصے کا نام بتائیں۔13
▪ کانگریس
▪ قانون ساز
▪ صدر
▪ عامل
▪ عدالتیں
▪ عدالتی
14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
▪ checks and balances
▪ the separation of powers
حکومت کی ایک شاخ کو حد سے زیادہ طاقتور بننے سے کون سی چیز روکتی ہے؟.14
▪ جانچ پڑتال اور توازن
▪ اختیارات کی علیحدگی
15. Who is in charge of the executive branch?
▪ the President

۔ عامل شاخ کا نگران کون ہے؟15
▪ صدر
16. Who makes federal laws?
▪ Congress
▪ Senate and House (of Representatives)
▪ (U.S. or national) legislature
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16۔ وفاقی قوانین کون بناتا ہے؟
▪ کانگریس
▪ سینیٹ اور ایوان (نمائندگان)
▪ (امریکی یا قومی) مقننہ
*?17. What are the two parts of the U.S. Congress
)▪ the Senate and House (of Representatives
17۔ امریکی کانگریس کے دو حصے کیا ہیں؟*
▪ سینیٹ اور ایوان (نمائندگان)
?18. How many U.S. Senators are there
)▪ one hundred (100
18۔ امریکی سینیٹرز تعداد میں کتنے ہیں؟
▪ ایک سو ()100
?19. We elect a U.S. Senator for how many years
)▪ six (6
 .19ہم نے کتنے سالوں کے لئے ایک امریکی سینیٹر کا انتخاب کرتے ہیں؟
▪ چھ ()6
*?20. Who is one of your state’s U.S. Senators now
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should
]answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.
20۔ اب آپ کے یو ایس سینیٹرز میں سے ایک کون ہے؟*
▪ جوابات مختلف ہوں گے۔ [کولمبیا کے ضلعی رہائشیوں اور امریکی عالقوں کے رہائشیوں کو جواب دینا چاہئے کہ ڈی سی۔
(یا وہ عالقہ جہاں درخواست دہندہ رہتا ہے) کے پاس امریکی سینیٹرز نہیں ہیں۔]
?21. The House of Representatives has how many voting members
)▪ four hundred thirty-five (435
21۔ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کرنے والے ارکان کی تعداد کیا ہے؟
▪ چار سو پینتیس ()435
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22. We elect a U.S. Representative for how many years?
▪ two (2)
۔ ہم کتنے سالوں کے لئے امریکی نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں؟22
)2( ▪ دو
23. Name your U.S. Representative.
▪ Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident
Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable
is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
۔ اپنے امریکی نمائندے کا نام بتائیں۔23
[حق رائے دہی نہ رکھنے والے وفود یا رہائشی کمشنروں والے عالقوں کے رہائشی ہوسکتے ہیں
▪ جوابات مختلف ہوں گے۔
ِ
(حق رائے
اُس وفد یا کمشنر کا نام فراہم کریں۔ اُس عالقے کے بارے میں کوئی بیان قابل قبول بھی ہے جس کے پاس کانگریس میں
ِ
]دہی رکھنے واال) نمائندہ نہیں ہے۔
24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ all people of the state
۔ امریکی سینیٹر کس کی نمائندگی کرتا ہے؟24
▪ ریاست کے تمام لوگوں کی
25. Why do some states have more Representatives than other states?
▪ (because of) the state’s population
▪ (because) they have more people
▪ (because) some states have more people
۔ کچھ ریاستوں میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ نمائندے کیوں ہوتے ہیں؟25
)▪ ریاست کی آبادی (کی وجہ سے
▪ (کیونکہ) ان کے پاس زیادہ لوگ ہیں
▪ (کیونکہ) کچھ ریاستوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے
26. We elect a President for how many years?
▪ four (4)
۔ ہم نے صدر کو کتنے سالوں کے لئے منتخب کیا؟26
)4( ▪ چار
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27. In what month do we vote for President?*
▪ November
*۔ ہم کس ماہ میں صدر کے لیے ووٹ دیتے ہیں؟27
▪ نومبر
28. What is the name of the President of the United States now?*
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the United States.
*۔ اب امریکہ کے صدر کا نام کیا ہے؟28
uscis.gov/citizenship/testupdates ریاستہائے متحدہ کے صدر کے نام کے لئے مالحظہ کریں۔
29. What is the name of the Vice President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Vice President of the United
States.
۔ اب امریکہ کے نائب صدر کا نام کیا ہے؟29
uscis.gov/citizenship/testupdates  ریاستہائے متحدہ کے نائب صدر کے نام کیلئے مالحظہ کریں۔the

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
▪ the Vice President
 کون صدر بن جاتا ہے؟، اگر صدر اب مزید خدمات انجام نہیں دے سکتے ہیں تو.30
▪ نائب صدر
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes
President?
▪ the Speaker of the House
 کون صدر بن جاتا ہے؟،۔ اگر صدر اور نائب صدر دونوں اب مزید خدمات انجام نہیں دے سکتے ہیں تو31
▪ ایوان کا اسپیکر
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32. Who is the Commander in Chief of the military?
▪ the President
۔ فوج کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟32
▪ صدر
33. Who signs bills to become laws?
▪ the President
۔ قانون بننے کے لیے مسودوں پر دستخط کون کرتا ہے؟33
▪ صدر
34. Who vetoes bills?
▪ the President
۔ قانون کے مسودہ جات کو ویٹو کون کرتا ہے؟34
▪ صدر
35. What does the President’s Cabinet do?
▪ advises the President
۔ صدر کی کابینہ کیا کرتی ہے؟35
▪ صدر کو مشورہ دیتی ہے
36. What are two Cabinet-level positions?
▪ Secretary of Agriculture ▪ Secretary of Commerce ▪ Secretary of Defense
▪ Secretary of Education ▪ Secretary of Energy
▪ Secretary of Health and Human Services
▪ Secretary of Homeland Security
▪ Secretary of Housing and Urban Development ▪ Secretary of the Interior
▪ Secretary of Labor
▪ Secretary of State
▪ Secretary of Transportation
▪ Secretary of the Treasury
▪ Secretary of Veterans Affairs
▪ Attorney General
▪ Vice President
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36۔ کابینہ کی سطح کے دو عہدے کیا ہیں؟
▪ سیکرٹری زراعت
▪ سکریٹری تجارت
▪ سیکرٹری دفاع
▪ سیکرٹری تعلیم
▪ سکریٹری برائے توانائی
▪ صحت اور انسانی خدمات کے سکریٹری
▪ ملکی سالمتی کے سکریٹری
▪ سکریٹری برائے اقامت اور شہری ترقی
▪ سکریٹری برائے داخلہ
سیکرٹری برائے محنت
▪ سکریٹری خارجہ
▪ سکریٹری برائے نقل و حمل
▪ سکریٹری برائے خزانہ
▪ سابق فوجی امور کے سکریٹری
▪ اٹارنی جنرل
▪ نائب صدر
?37. What does the judicial branch do
▪ reviews laws
▪ explain laws
)▪ resolves disputes (disagreements
▪ decides if a law goes against the Constitution
 .37عدالتی شاخ کیا کرتی ہے؟
▪ قوانین کا جائزہ لیتی ہے
▪ قوانین کی وضاحت کرتا ہے
▪ تنازعات (اختالفات) کو حل کرتی ہے
▪ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کوئی قانون آئین کے خالف ہے
?38. What is the highest court in the United States
▪ the Supreme Court
 .38ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اعلی ترین عدالت کون سی ہے؟
▪ سپریم کورٹ
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39. How many justices are on the Supreme Court?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the number of justices on the Supreme Court.
۔ سپریم کورٹ میں کتنے جج ہیں؟39
uscis.gov/citizenship/testupdates ▪ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد کے لئے مالحظہ کریں۔
40. Who is the Chief Justice of the United States now?
▪Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Chief Justice of the United
States.
۔ اب امریکہ کا چیف جسٹس کون ہے؟40
uscis.gov/citizenship/testupdates ▪ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے چیف جسٹس کے نام کے لئے مالحظہ کریں۔
41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one
power of the federal government?
▪ to print money
▪ to declare war
▪ to create an army
▪ to make treaties
 کچھ اختیارات وفاقی حکومت کے ہیں۔ وفاق کی ایک طاقت کیا ہے؟، ہمارے آئین کے تحت.41
حکومت؟
▪ نقدی کے لئے
▪ جنگ کا اعالن کرنا
▪ فوج تشکیل دینا
▪ معاہدے کرنا
42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the
states?
▪ provide schooling and education
▪ provide protection (police)
▪ provide safety (fire departments)
▪ give a driver’s license
▪ approve zoning and land use
 کچھ اختیارات ریاستوں کے ہیں۔ ریاستوں کی ایک طاقت کیا ہے؟،۔ ہمارے آئین کے تحت42
▪ اسکول اور تعلیم مہیا کرنا
)▪ تحفظ فراہم کرنا (پولیس
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)▪ حفاظت فراہم کرنا (محکمہ فائر
▪ ڈرائیور کا الئسنس دینا
▪ حلقہ بندی اور زمین کے استعمال کو منظور کریں
43. Who is the Governor of your state now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a
Governor.]
۔ اب آپ کی ریاست کا گورنر کون ہے؟43
]▪ جوابات مختلف ہوں گے۔ [کولمبیا کے ضلع کے رہائشیوں کو جواب دینا چاہئے کہ ڈی سی کے پاس گورنر نہیں ہے۔
44. What is the capital of your state?*
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state
and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the
territory.]
*۔ آپ کی ریاست کا دارالحکومت کیا ہے؟44
▪ جوابات مختلف ہوں گے۔ [ڈسٹرکٹ کولمبیا کے رہائشیوں کو جواب دینا چاہیئے کہ ڈی سی کے پاس نہیں ہے ایک
]دارلحکومت۔ امریکی عالقوں کے رہائشیوں کو عالقے کے دارالحکومت کا نام دینا چاہئے۔
45. What are the two major political parties in the United States?*
▪ Democratic and Republican
*۔ ریاستہائے متحدہ میں دو بڑی سیاسی جماعتیں کیا ہیں؟45
▪ جمہوری اور ریپبلکن
46. What is the political party of the President now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the political party of the President.
۔اب صدر کی سیاسی جماعت کیا ہے؟46
uscis.gov/citizenship/testupdates صدر کی سیاسی جماعت کے لئے مالحظہ کریں۔
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Speaker of the House of
Representatives.
۔ اب ایوان نمائندگان کے اسپیکر کا نام کیا ہے؟47
uscis.gov/citizenship/testupdates ایوان نمائندگان کے اسپیکر کے نام کے لئے مالحظہ کریں۔
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C: Rights and Responsibilities
 حقوق اور ذمہ داریاں:سی

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of
them.
▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).
▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.
▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
▪ A male citizen of any race (can vote).
۔ کون ووٹ دے سکتا ہے اس کے بارے میں آئین میں چار ترامیم ہیں۔ ان میں سے ایک کو بیان کریں۔48
) اور اس سے زیادہ عمر کے شہری (ووٹ دے سکتے ہیں)۔18( ▪ اٹھارہ
▪ آپ کو ووٹ ڈالنے کے لئے (پول ٹیکس) ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
)▪ کوئی بھی شہری ووٹ دے سکتا ہے۔ (خواتین اور مرد ووٹ دے سکتے ہیں۔
▪ کسی بھی نسل کا مرد شہری (ووٹ دے سکتا ہے)۔
49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
▪ serve on a jury
▪ vote in a federal election
*۔ ایک ذمہ داری کیا ہے جو صرف ریاستہائے متحدہ کے شہریوں کے لئے ہے؟49
▪ جیوری میں خدمت کریں
▪ وفاقی انتخابات میں ووٹ دیا
50. Name one right only for United States citizens.
▪ vote in a federal election
▪ run for federal office
۔ صرف ایک حق امریکہ کے شہریوں کے لئے بتائیں۔50
▪ وفاقی انتخابات میں ووٹ دیا
▪ وفاقی دفتر کے لئے چالئیں

51. What are two rights of everyone living in the United States?
▪ freedom of expression
▪ freedom of speech
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▪ freedom of assembly
▪ freedom to petition the government
▪ freedom of religion
▪ the right to bear arms
۔ ریاستہائے متحدہ میں رہنے والے ہر ایک کے دو حقوق کیا ہیں؟51
▪ اظہار رائے کی آزادی
▪ تقریر کی آزادی
▪ اسمبلی کی آزادی
▪ حکومت سے درخواست کرنے کی آزادی
▪ مذہب کی آزادی
▪ اسلحہ اٹھانے کا حق
52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
▪ the United States
▪ the flag
۔ جب ہم عہد نامہ بیان کرتے ہیں تو ہم کس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں؟52
▪ ریاست ہائے متحدہ امریکا
▪ پرچم
53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
▪ give up loyalty to other countries
▪ defend the Constitution and laws of the United States
▪ obey the laws of the United States
▪ serve in the U.S. military (if needed)
▪ serve (do important work for) the nation (if needed)
▪ be loyal to the United States
۔ جب آپ ریاستہائے متحدہ کے شہری بن جاتے ہیں تو آپ کیا وعدہ کرتے ہیں؟53
▪ دوسرے ممالک سے وفاداری ترک کریں
▪ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے آئین اور قوانین کا دفاع کریں
▪ ریاستہائے متحدہ کے قوانین کی پابندی کریں
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▪ امریکی فوج میں خدمات انجام دیں (اگر ضرورت ہو)
▪ (اگر ضرورت ہو) قوم کی خدمت (کے لئے اہم کام کریں)
▪ امریکہ کے وفادار رہیں
*?54. How old do citizens have to be to vote for President
▪ eighteen (18) and older
54۔ شہریوں کو صدر کے لئے ووٹ ڈالنے کے لیے کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟*
▪ اٹھارہ ( )18اور اس سے زیادہ عمر کے
?55. What are two ways that Americans can participate in their democracy
▪ vote
▪ join a political party
▪ help with a campaign
▪ join a civic group
▪ join a community group
▪ give an elected official your opinion on an issue
▪ call Senators and Representatives
▪ publicly support or oppose an issue or policy
▪ run for office
▪ write to a newspaper
55۔ کون سے دو طریقے ہیں جن سے امریکی اپنی جمہوریت میں حصہ لے سکتے ہیں؟
▪ ووٹ
▪ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا
▪ ایک مہم میں مدد کریں
▪ ایک شہری گروپ میں شامل ہوں
▪ کسی کمیونٹی گروپ میں شامل ہوں
▪ کسی منتخب عہدیدار کو کسی مسئلے پر اپنی رائے دیں
▪ سینیٹرز اور نمائندوں کو کال کریں
▪ کسی مسئلے یا پالیسی کی عوامی حمایت یا مخالفت کری
▪ دفتر کے لئے دوڑنا
▪ ایک اخبار کو لکھیں
14
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56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
▪ April 15
*۔ آخری دن کب ہے جب آپ وفاقی انکم ٹیکس فارم بھیج سکتے ہیں؟56
 اپریل15 ▪
57. When must all men register for the Selective Service?
▪ at age eighteen (18)
▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)
۔ منتخب خدمات کے لئے سبھی مرد کب الزما ً رجسٹر ہوں؟57
) کی عمر میں18( ▪ اٹھارہ سال
) کے درمیان26( ) اور چھبیس18( ▪ اٹھارہ
AMERICAN HISTORY
امریکی تاریخ
A: Colonial Period and Independence
 نوآبادیاتی دور اور آزادی:اے
58. What is one reason colonists came to America?
▪ freedom
▪ political liberty
▪ religious freedom
▪ economic opportunity
▪ practice their religion
▪ escape persecution
۔ امریکہ میں نوآبادیات آنے کی ایک وجہ کیا ہے؟58
▪ آزادی
▪ سیاسی آزادی
▪ مذہبی آزادی
▪ معاشی موقع
15
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▪ ان کا اپنے مذہب پر عمل کرنا
▪ ظلم و ستم سے بچنا
59. Who lived in America before the Europeans arrived?
▪ American Indians
▪ Native Americans
۔ یورپین کے آنے سے پہلے کون امریکہ میں رہتا تھا؟59
▪ امریکی انڈین
▪ مقامی امریکی
60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
▪ Africans
▪ people from Africa
۔ لوگوں کے کون سے گروہ کو امریکہ لے جایا گیا اور غالم بنا کر فروخت کیا گیا؟60
▪ افریقی
▪ افریقہ کے لوگ
61. Why did the colonists fight the British?
▪ because of high taxes (taxation without representation)
▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
▪ because they didn’t have self-government
 نوآبادیات انگریزوں سے کیوں لڑے؟.61
▪ زیادہ ٹیکس (نمائندگی کے بغیر ٹیکس) کی وجہ سے
 کوارٹرنگ) ٹھہری،▪ کیوں کہ برطانوی فوج ان کے گھروں میں (بورڈنگ
▪ کیونکہ ان میں اپنی حکومت نہیں تھی
62. Who wrote the Declaration of Independence?
▪ (Thomas) Jefferson
۔ اعالن آزادی کس نے لکھا؟62
▪ (تھامس) جیفرسن
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63. When was the Declaration of Independence adopted?
▪ July 4, 1776
۔ اعالن آزادی کب منظور کیا گیا؟63
1776 ، جوالئی4 ▪
64. There were 13 original states. Name three.
▪ New Hampshire
▪ Massachusetts
▪ Rhode Island
▪ Connecticut
▪ New York
▪ New Jersey
▪ Pennsylvania
▪ Delaware
▪ Maryland
▪ Virginia
▪ North Carolina
▪ South Carolina
▪ Georgia
 اصلی ریاستیں تھیں۔ تین کا نام لیں۔13 ۔ وہاں64
▪ نیو ہیمپشائر
▪ میساچوسٹس
▪ رہوڈ جزیرہ
▪ کنیکٹیکٹ
▪ نیو یارک
▪ نیو جرسی
▪ پنسلوانیا
▪ ڈیالوئر
▪ میری لینڈ
▪ ورجینیا
▪ شما لي امريکه
▪ جنوبی کیرولینا
17
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▪ جارجیا

65. What happened at the Constitutional Convention?
▪ The Constitution was written.
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.
۔ آئینی کنونشن میں کیا ہوا؟65
▪ آئین لکھا گیا تھا۔
▪ بانی نے آئین لکھا تھا۔
66. When was the Constitution written?
▪ 1787
۔آئین کب لکھا گیا تھا؟66
1787 ▪
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name
one of the writers.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius
۔ فیڈرلسٹ پیپرز نے امریکی آئین کی منظوری کی حمایت کی۔ مصنفین میں سے ایک کا نام بتائیں۔67
▪ (جیمز) میڈیسن
▪ (الیگزینڈر) ہیملٹن
▪ (جان) جے
▪ پبلیئس
68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
▪ U.S. diplomat
▪ oldest member of the Constitutional Convention
▪ first Postmaster General of the United States
▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”
18
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▪ started the first free libraries
 بینجمن فرینکلن کس ایک چیز میں مشہور ہے؟.68
▪ امریکی سفارت کار
▪ آئینی کنونشن کا سب سے پُرانا رکن
▪ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا پہال پوسٹ ماسٹر جنرل
▪ "غریب رچرڈ کا المانک" کا مصنف
▪ پہلے مفت کتب خانوں کا آغاز
69. Who is the “Father of Our Country”?
▪ (George) Washington
۔ "ہمارے ملک کا بانی" کون ہے؟69
▪ (جارج) واشنگٹن
70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington
*۔ پہال صدر کون تھا؟70
▪ (جارج) واشنگٹن
B: 1800s
1800  سن:بی
71. What territory did the United States buy from France in 1803?
▪ the Louisiana Territory
▪ Louisiana
 میں امریکہ نے فرانس سے کون سا عالقہ خریدا؟1803 ۔71
▪ لوزیانا کا عالقہ
▪ لوزیانا
72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
▪ War of 1812
▪ Mexican-American War
▪ Civil War
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▪ Spanish-American War
 میں امریکہ نے لڑی تھی۔1800 ۔ ایک جنگ کا نام لیں جو سن72
 کی جنگ1812 ▪
 امریکی جنگ- ▪ میکسیکو
▪ خانہ جنگی
▪ ہسپانوی امریکی جنگ
73. Name the U.S. war between the North and the South.
▪ the Civil War
▪ the War between the States
۔ شمال اور جنوب کے درمیان امریکی جنگ کا نام لیں۔73
▪ خانہ جنگی
▪ ریاستوں کے مابین جنگ
74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ slavery
▪ economic reasons
▪ states’ rights
۔ ایک ایسے مسئلے کا نام بتائیں جو خانہ جنگی کا باعث بنا۔74
▪ غالمی
▪ معاشی وجوہات
▪ ریاستوں کے حقوق
75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ saved (or preserved) the Union
▪ led the United States during the Civil War
*۔ ایک اہم کام جو ابراہم لنکن نے کیا؟75
)▪ غالموں کو آزاد کیا (حریت کا اعالن
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)▪ یونین کو بچایا (یا محفوظ کیا
▪ خانہ جنگی کے دوران ریاستہائے متحدہ کی قیادت کی
76. What did the Emancipation Proclamation do?
▪ freed the slaves
▪ freed slaves in the Confederacy
▪ freed slaves in the Confederate states
▪ freed slaves in most Southern states
۔ نجات کے اعالن نے کیا کِیا؟76
▪ غالموں کو آزاد کیا
▪ کنفیڈریسی میں غالموں کو آزاد کیا
▪ کنفیڈریٹ ریاستوں میں غالموں کو رہا کیا گیا
▪ بیشتر جنوبی ریاستوں میں غالموں کو رہا کیا گیا
77. What did Susan B. Anthony do?
▪ fought for women’s rights
▪ fought for civil rights
۔ سوسن بی انتھونی نے کیا کِیا؟77
▪ خواتین کے حقوق کے لئے لڑی
▪ شہری حقوق کی جنگ لڑی
C: Recent American History and Other Important Historical Information
 حالیہ امریکی تاریخ اور دیگر اہم تاریخی معلومات:سی
78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
* میں ریاستہائے متحدہ نے لڑی تھی۔1900 ۔ ان جنگوں کا نام بتائیں جو سن78
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▪ جنگ عظیم اول
▪ دوسری جنگ عظیم
▪ کورین جنگ
▪ ویتنام جنگ
▪ (فارسی) خلیجی جنگ
79. Who was President during World War I?
▪ (Woodrow) Wilson
۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران صدر کون تھا؟79
▪ (ووڈرو) ولسن
80. Who was President during the Great Depression and World War II?
▪ (Franklin) Roosevelt
۔ عظیم تناؤ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران صدر کون تھا؟80
▪ (فرینکلن) روزویلٹ
81. Who did the United States fight in World War II?
▪ Japan, Germany, and Italy
 دوسری جنگ عظیم میں ریاستہائے متحدہ سے کون لڑا؟.81
 اور اٹلی،  جرمنی، ▪ جاپان
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
▪ World War II
 آئزن ہاور ایک جنرل تھا۔ وہ کس جنگ میں تھا؟،۔ صدر بننے سے پہلے82
▪ دوسری جنگ عظیم
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
▪ Communism
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 ریاستہائے متحدہ امریکہ کا بڑا خددشہ کیا تھا؟، ۔ سرد جنگ کے دوران83
▪ اشتراکیت
84. What movement tried to end racial discrimination?
▪ civil rights (movement)
۔ نسلی امتیاز کے خاتمے کے لئے کس تحریک نے کوشش کی؟84
)▪ شہری حقوق (تحریک
85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ fought for civil rights
▪ worked for equality for all Americans
*- جونیئر نے کیا کیا؟،۔ مارٹن لوتھر کنگ85
▪ شہری حقوق کی جنگ لڑی
▪ تمام امریکیوں کے لئے مساوات کے لئے کام کیا
86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
▪ Terrorists attacked the United States.
 کو ریاستہائے متحدہ میں کون سا بڑا واقعہ پیش آیا؟2001  ستمبر11 ۔86
▪ دہشت گردوں نے امریکہ پر حملہ کیا۔
87. Name one American Indian tribe in the United States.
[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian
tribes.]
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Sioux
▪ Chippewa
▪ Choctaw
▪ Pueblo
▪ Apache
▪ Iroquois
▪ Creek
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▪ Blackfeet
▪ Seminole
▪ Cheyenne
▪ Arawak
▪ Shawnee
▪ Mohegan
▪ Huron
▪ Oneida
▪ Lakota
▪ Crow
▪ Teton
▪ Hopi
▪ Inuit
87۔ ریاستہائے متحدہ میں ایک امریکی انڈین قبیلے کا نام بتائیں۔
[یو ایس سی آئی ایس افسران کو وفاقی طور پر تسلیم شدہ امریکی انڈین قبائل کی ایک فہرست فراہم کی جائے گی۔]
▪ چیروکی
▪ ناواجو
▪ سیوکس
▪ چپیوا
▪ چوکٹاؤ
▪ پوئیبلو
▪ اپاچی
▪آئروکوئس
▪ کریک
▪ بلیک فیٹ
▪ سیمی نول
▪ چیئنے
▪ اراواک
▪ شاؤنی
▪ موہگن
▪ ہورون
▪ اونیدا
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▪ لکوٹا
▪ کراؤ
▪ ٹیٹن
▪ ہوپی
▪ انوئٹ
INTEGRATED CIVICS
مرکب معاشرت
A: Geography
 جغرافیہ:اے
88. Name one of the two longest rivers in the United States.
▪ Missouri (River)
▪ Mississippi (River)
۔ ریاستہائے متحدہ میں دو طویل ترین دریاؤں میں سے ایک کا نام بتائیں۔88
)▪ میسوری (دریا
)مسیسِ پی (دریا
89. What ocean is on the West Coast of the United States?
▪ Pacific (Ocean)
۔ ریاستہائے متحدہ کے مغربی ساحل پر کون سا سمندر ہے؟89
)▪ بحر (اوقیانوس
90. What ocean is on the East Coast of the United States?
▪ Atlantic (Ocean)
۔ ریاستہائے متحدہ کے مشرقی ساحل پر کون سا سمندر ہے؟90
)▪ بحر (اوقیانوس
91. Name one U.S. territory.
▪ Puerto Rico
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▪ U.S. Virgin Islands
▪ American Samoa
▪ Northern Mariana Islands
▪ Guam
۔ امریکہ کے ایک عالقے کا نام بتائیں۔91
▪ پورٹو ریکو
▪ امریکی ورجن جزیرے
▪ امریکی سامووا
▪ شمالی ماریانا جزیرے
▪ گوام
92. Name one state that borders Canada.
▪ Maine
▪ New Hampshire
▪ Vermont
▪ New York
▪ Pennsylvania
▪ Ohio
▪ Michigan
▪ Minnesota
▪ North Dakota
▪ Montana
▪ Idaho
▪ Washington
▪ Alaska
۔ ایک ایسی ریاست کا نام بتائیں جو کینیڈا سے متصل ہے۔92
▪ مینی
▪ نیو ہیمپشائر
▪ ورمونٹ
▪ نیویارک
▪ پنسلوانیا
▪ اوہائیو
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▪ مشی گن
▪ مینیسوٹا
▪ شمالی ڈکوٹا
▪ مونٹانا
▪ ایڈاہو
▪ واشنگٹن
▪ االسکا
93. Name one state that borders Mexico.
▪ California
▪ Arizona
▪ New Mexico
▪ Texas
۔ ایک ایسی ریاست کا نام بتائیں جو میکسیکو سے متصل ہے۔93
▪ کیلیفورنیا
▪ ایریزونا
▪ نیو میکسیکو
▪ ٹیکساس
94. What is the capital of the United States?*
▪ Washington, D.C.
*۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا دارالحکومت کیا ہے؟94
.▪ واشنگٹن ڈی سی
95. Where is the Statue of Liberty?*
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]
*۔ مجسمہ آزادی جہاں کہاں ہے؟95
)▪ نیو یارک (ہاربر
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▪ لبرٹی آئی لینڈ
] اور ہڈسن (ندی) پر بھی قابل قبول ہیں۔،[نیو یارک سٹی کے قریب نیو جرسی
B: Symbols
 عالمتیں:بی
96. Why does the flag have 13 stripes?
▪ because there were 13 original colonies
▪ because the stripes represent the original colonies
 دھاری کیوں ہیں؟13 ۔ پرچم میں96
 اصل کالونیاں تھیں13 ▪ کیونکہ وہاں
▪ کیونکہ پٹیاں اصل کالونیوں کی نمائندگی کرتی ہے
97. Why does the flag have 50 stars?*
▪ because there is one star for each state
▪ because each star represents a state
▪ because there are 50 states
* ستارے کیوں ہیں؟50 ۔ پرچم میں97
▪ کیونکہ ہر ریاست کے لئے ایک ستارہ ہے
▪ کیونکہ ہر ستارہ ایک ریاست کی نمائندگی کرتا ہے
 ریاستیں ہیں50 ▪ کیونکہ وہاں
98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner
۔ قومی ترانے کا نام کیا ہے؟98
اسپینگلڈ بینر-▪ اسٹار

C: Holidays
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 تعطیالت:سی
99. When do we celebrate Independence Day?*
▪ July 4
*۔ ہم یوم آزادی کب مناتے ہیں؟99
 جوالئی4 ▪
100. Name two national U.S. holidays.
▪ New Year’s Day
▪ Martin Luther King, Jr. Day
▪ Presidents’ Day
▪ Memorial Day
▪ Independence Day
▪ Labor Day
▪ Columbus Day
▪ Veterans Day
▪ Thanksgiving
▪ Christmas
۔ امریکہ کی دو قومی تعطیالت بتائیں۔100
▪ سال کا نیا دن
 جونیئر دن،▪ مارٹن لوتھر کنگ
▪ یوم صدر
▪ یوم یادگار
▪ یوم آزادی
▪ مزدوروں کا دن
▪ کولمبس ڈے
▪ ویٹرنز ڈے
▪ یوم تشکر
▪ کرسمس
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