Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
)20/65 پرسش و پاسخ شهروندی (معافیت
1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government
یکی از حقوق یا آزادیهای متمم اول قانون اساسی چیست؟
▪حرف زدن
▪مذهب
▪اجتماع
▪مطبوعات
▪دادخواست از دولت
2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy
سیستم اقتصادی در ایاالت متحده چگونه است؟
▪ اقتصاد سرمایه داری
▪ اقتصاد بازار
3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial
یک شاخه یا بخشی از حکومت را نام ببرید.
▪ کنگره
▪ قانونگذاری
▪ رئیس جمهور
▪ اجرایی
▪ دادگاه ها
▪ قضائي
4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)
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-17 دو قسمت کنگره ایاالت متحده کدامند؟
▪ )سنا و مجلس) نمایندگان
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.
نام یکی از سناتورهای ایالتی شما در ایاالت متحده چیست؟
 (یا منطقه ای کهDC  [ساکنان ناحیه کلمبیا و ساکنان قلمروهای ایاالت متحده باید پاسخ دهند که.▪ پاسخ این سوال متفاوت خواهد بود
senate.gov ] برای یافتن سناتورهای ایاالت متحده در ایالت خود از.متقاضی در آن زندگی می کند) سناتور ایاالت متحده ندارد
.دیدن کنید
6. In what month do we vote for President?
▪ November
در کدام ماه به رئیس جمهور رأی می دهیم؟
▪ نوامبر
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.
نام رئیس جمهور کنونی ایاالت متحده چیست؟
. مراجعه کنیدuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ برای نام رئیس جمهور ایاالت متحده به
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.]
پایتخت ایالت شما چیست؟
 [ساکنان منطقه کلمبیا باید پاسخ دهند که. پاسخ این سوال متفاوت خواهد بودD.C. ▪ یک ایالت نیست و
 ساکنان سرزمین های ایاالت متحده باید پایتخت منطقه خود را نام ببرند.]پایتخت ندارد
9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican
دو حزب عمده سیاسی در ایاالت متحده کدامند؟
▪ دموکرات و جمهوری خواه
10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election
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یکی از مسئولیت های مختص شهروندان ایاالت متحده چیست؟
▪ خدمت در هیئت منصفه
▪ رأی دهی در انتخابات فدرال
?11. How old do citizens have to be to vote for President
▪ Eighteen (18) and older
سن شهروندان برای رأی دادن به رئیس جمهور چند سال است؟
▪ هیجده ( )18سال و باالتر
?12. When is the last day you can send in federal income tax forms
▪ April 15
آخرین روزی که می توانید فرم های مالیات بر درآمد فدرال را ارسال کنید ،چه روزی است؟
▪ آوریل 15
?13. Who was the first President
▪ (George) Washington
اولین رئیس جمهور کی بود؟
▪ جورج ( واشنگتن)
?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
یکی از کارهای مهمی که آبراهام لینکلن انجام داد ،چه بود؟
▪ )برده ها را آزاد کرد )اعالمیه رستگاری
▪ )اتحادیه را نجات داد )یا حفظ کرد
▪ در طول جنگ داخلی ایاالت متحده را رهبری کرد
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
.یکی از جنگهایی که ایاالت در دهه  ۱۹۰۰در آن جنگید ،را نام ببرید
▪ جنگ جهانی اول
▪ جنگ جهانی دوم
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▪ جنگ کره
▪ جنگ ویتنام
▪ )جنگ خلیج) فارس
16. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans
 جونیور چه کرد؟،مارتین لوتر کینگ
▪ برای حقوق مدنی جنگید
▪ برای برابری همه آمریکایی هاتالش کرد
17. What is the capital of the United States?
▪ Washington, D.C.
پایتخت ایالت متحده کجاست؟
▪ واشینگتن دی سی
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).]
مجسمه آزادی در کجا قرار دارد؟
▪ )نیویورک)بندرگاه
▪ جزیره آزادی
.[ نزدیک شهر نیویورک و در هادسون )رودخانه( قابل قبول هستن، ▪ ]همچنین نیوجرسی
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
 ستاره دارد؟۵۰ چرا پرچم
▪ زیرا برای هر ایالت یک ستاره وجود دارد
▪ زیرا هر ستاره نماینگر یک ایالت است
 ایالت وجود دارد۵۰ ▪ به دلیل اینکه
20. When do we celebrate Independence Day?
▪ July 4
چه موقع روز استقالل را جشن می گیریم؟
۴ ▪ جوالی
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