Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
 مستثنیات65/20( )شہریت کے سواالت اور جوابات
1. 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؟1
▪ خطاب
▪ مذہب
▪ اسمبلی
▪ چھاپہ خانہ
▪ حکومت سے درخواست کریں
2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy
۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں معاشی نظام کیا ہے؟2
▪ سرمایہ دارانہ معیشت
▪ منڈی کی معیشت
3. 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۔3
▪ کانگریس
▪ قانون ساز
▪ صدر
▪ عامل
▪ عدالتیں
▪ عدالتی
4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)
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۔ امریکی کانگریس کے دو حصے کیا ہیں؟4
)▪ سینیٹ اور ایوان (نمائندگان
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.
۔ اب آپ کے یو ایس سینیٹرز میں سے ایک کون ہے؟5
▪ 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۔] اپنی ریاست کے امریکی سینیٹرز کو تالش کرنے
 پر جائیں۔senate.gov کے لیے
6. In what month do we vote for President?
▪ November
۔ ہم کس ماہ میں صدر کے لیے ووٹ دیتے ہیں؟6
▪ نومبر
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.
۔ اب امریکہ کے صدر کا نام کیا ہے؟7
uscis.gov/citizenship/testupdates ریاستہائے متحدہ کے صدر کے نام کے لئے مالحظہ کریں۔
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.]
۔ آپ کی ریاست کا دارالحکومت کیا ہے؟8
▪ 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۔
9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican
۔ ریاستہائے متحدہ میں دو بڑی سیاسی جماعتیں کیا ہیں؟9
▪ جمہوری اور ریپبلکن
10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
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▪ Vote in a federal election
۔ ایک ذمہ داری کیا ہے جو صرف ریاستہائے متحدہ کے شہریوں کے لئے ہے؟10
▪ جیوری میں خدمت کریں
▪ وفاقی انتخابات میں ووٹ دیا
11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older

۔ شہریوں کو صدر کے لئے ووٹ ڈالنے کے لیے کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟11
) اور اس سے زیادہ عمر کے18( ▪ اٹھارہ
12. 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؟12
 اپریل15 ▪
13. Who was the first President?
▪ (George) Washington

*۔ پہال صدر کون تھا؟13
▪ (جارج) واشنگٹن
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

۔ ایک اہم کام جو ابراہم لنکن نے کیا؟14
)▪ غالموں کو آزاد کیا (حریت کا اعالن
)▪ یونین کو بچایا (یا محفوظ کیا
▪ خانہ جنگی کے دوران ریاستہائے متحدہ کی قیادت کی
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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15۔ ان جنگوں کا نام بتائیں جو سن  1900میں ریاستہائے متحدہ نے لڑی تھی۔
▪ جنگ عظیم اول
▪ دوسری جنگ عظیم
▪ کورین جنگ
▪ ویتنام جنگ
▪ (فارسی) خلیجی جنگ
?16. What did Martin Luther King, Jr. do
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

16۔ مارٹن لوتھر کنگ ،جونیئر نے کیا کیا؟-
▪ شہری حقوق کی جنگ لڑی
▪ تمام امریکیوں کے لئے مساوات کے لئے کام کیا
?17. What is the capital of the United States
▪ Washington, D.C.

17۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا دارالحکومت کیا ہے؟
▪ واشنگٹن ڈی 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).

18۔ مجسمہ آزادی جہاں کہاں ہے؟
▪ نیو یارک (ہاربر)
▪ لبرٹی آئی لینڈ
[نیو یارک سٹی کے قریب نیو جرسی ،اور ہڈسن (ندی) پر بھی قابل قبول ہیں۔]
?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

19۔ پرچم میں  50ستارے کیوں ہیں؟
▪ کیونکہ ہر ریاست کے لئے ایک ستارہ ہے
▪ کیونکہ ہر ستارہ ایک ریاست کی نمائندگی کرتا ہے
▪ کیونکہ وہاں  50ریاستیں ہیں
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20. When do we celebrate Independence Day?
▪ July 4

۔ ہم یوم آزادی کب مناتے ہیں؟20
 جوالئی4 ▪
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