Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)

) إعفاء65/20( سؤال وجواب حول التربية المدنية

1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government
 ما هي إحدى الحقوق أو الحريات المذكورة في التعديل األول؟.١
▪ حرية التعبير
▪ حرية الدين
▪ حرية االجتماع
▪ حرية الصحافة
▪ تقديم التماس للحكومة
2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy
 ما هو النظام االقتصادي في الواليات المتحدة؟.٢
▪ االقتصاد الرأسمالي
▪ اقتصاد السوق
3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial
. اذكر أحد فروع أو أجزاء الحكومة.٣
▪ الكونغرس
▪ الفرع التشريعي
▪ الرئيس
▪ الفرع التنفيذي
▪ المحاكم
▪ الفرع القضائي
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4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)
 ما هما فرعا الكونغرس األمريكي؟.٤
▪ مجلس الشيوخ ومجلس النواب
5. 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.] Visit
senate.gov to find your state’s U.S. Senators.
 من هو احد اعضاء مجلس الشيوخ في واليتك اآلن؟.٥
 [يجب على سكان مقاطعة كولومبيا والمقيمين في األقاليم األمريكية االجابة على أن العاصمة (أو اإلقليم الذي.▪ سوف تتباين اإلجابات
].يعيش فيه مقدم الطلب) ليس لديه أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي
senate.gov اعثر على أعضاء مجلس الشيوخ في واليتك
6. In what month do we vote for President?
▪ November
 في أي شهر نقوم بانتخاب الرئيس؟.٦
▪ تشرين الثاني
7. 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.
 ما هو اسم الرئيس األمريكي الحالي؟.٧
. لمعرفة اسم رئيس الواليات المتحدةuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ اذهب إلى
8. 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.]
 ما هي عاصمة واليتك؟.٨
 يجب. [ يجب على سكان مقاطعة كولومبيا اإلجابة بأن واشنطن العاصمة ليست والية و بذلك ليس لها عاصمة.▪ سوف تتباين اإلجابات
].على سكان األقاليم األمريكية اإلجابة بإسم عاصمة اإلقليم
9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican
 ما هما الحزبان السياسيان الرئيسيان في الواليات المتحدة؟.٩
▪ الديمقراطي والجمهوري
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10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election
 اذكر إحدى المسؤوليات التي تقع على عاتق المواطن األمريكي فقط؟.١٠
▪ الخدمة في هيئة المحلفين
▪ التصويت في االنتخابات الفدرالية
11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older
 كم يجب أن يكون عمر المواطن ليحق له المشاركة في االنتخابات الرئاسية؟.١١
)١٨( ▪ ثمانية عشر سنة
12. When is the last day you can send in federal income tax forms?
▪ April 15
 ما هو اخر يوم الرسال استمارات ضريبة الدخل الفدرالية؟.٥٦
 نيسان١٥ ▪
13. Who was the first President?
▪ (George) Washington
 من هو أول رئيس أميركي؟.١٣
▪ جورج واشنطن
14. 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
 ما هي أحدى أهم إنجازات إبراهام لنكولن؟.١٤
)▪ أنه حرر العبيد (إعالن التحرير
)▪ أنقذ االتحاد (أو حافظ على االتحاد
▪ قاد الواليات المتحدة أثناء الحرب األهلية
15. Name one war fought by the United States in the 1900s.
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
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 .١٥اذكر إحدى الحروب التي خاضتها الواليات المتحدة في سنوات الـ ١٩٠٠
▪ الحرب العالمية األولى
▪ الحرب العالمية الثانية
▪ الحرب الكورية
▪ حرب فيتنام
▪ حرب الخليج (الفارسي)
?16. What did Martin Luther King, Jr. do
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans
 .١٦ماذا فعل مارتن لوثر كنغ االبن؟
▪ ناضل من أجل الحقوق المدنية
▪ عمل ألجل المساواة بين جميع األمريكيين
?17. What is the capital of the United States
▪ Washington, D.C.
 .١٧ما هي عاصمة الواليات المتحدة؟
▪ واشنطن ،دي سي
?18. 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).
 .١٨أين يقع تمثال الحرية؟
▪ ميناء نيويورك
▪ جزيرة ليبرتي
ُ
[أيضا ً :نيوجيرسي ،قرب مدينة نيويورك ،وعلى نهر هدسون].
?19. 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
 .١٩لماذا يحمل العلم  ٥٠نجمة؟
▪ ألنه توجد نجمة لكل والية
▪ ألن كل نجمة تمثل والية
▪ ألنه توجد  ٥٠والية
?20. When do we celebrate Independence Day
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▪ July 4
 .٢٠متى نحتفل بيوم االستقالل؟
▪  ٤تموز
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