Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
) 65/20 د مدني پوهې اړوند پوښتنې او ځوابونه ( معافیت
6. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government

 له لومړۍ الیحې څخه د واحد حق یا آزادۍ هدف څه شی دی؟.6
▪ بیان
▪ دین
▪ شورا
▪ رسنۍ
▪ له دولت څخه غوښتنه
11. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy

 په متحده ایاالتو کې اقتصادي سیستم څه ډول دی؟.11
▪ سرمایه داري اقتصاد
▪ د بازار اقتصاد
13. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial

. د دولت د یوې څانګې یا یوې برخې نوم واخلئ.13
▪ کانګرس
▪ مقننه قوه
▪ ولسمشر
▪ اجرائیه قوه
▪ محاکم
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▪ قضائیه قوه
17. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)

 د متحده ایاالتو د کانګرس دوې برخې کومې دي؟.17
)▪ مشرانو جرګه او پارلمان (د استازو مجلس

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.]
Visit senate.gov to find your state’s U.S. Senators.

 اوسمهال د متحده اياالتو د مشرانو جرګې لپاره ستاسو د ایالت استازی څوک دی؟.20
D.C  [دې پوښتنې ته د کولمبیا او د متحده ایاالتو د سیمو د اوسېدونکو ځواب باید.▪ ځوابونه به توپیر ولري
].(یا هغه سیمه وي چې د غوښتليک خاوند په کومه کې اوسیږي) چې د متحده ایاالتو لپاره استازی نه لري

27. In what month do we vote for President?
▪ November

 موږ په کومه میاشت کې ولسمشر ته رایه ورکوو؟.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.

 د متحده ایاالتو د اوسني ولسمشر نوم څه دی؟.28
. ته مراجعه وکړئuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ د متحده ایاالتو د ولسمشر د نوم لپاره
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.]
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 .44ستاسو د ايالت د مرکز څه دی؟
▪ ځوابونه به توپیر ولري[ .د کولمبیا د سيمي اوسیدونکي باید ځواب ورکړي چې  D.Cیو ایالت نه دی
او مرکز نه لري .د متحده ایاالتو د سیمو اوسیدونکي باید د خپلي سیمې د مرکز نوم وليکي].
?45. What are the two major political parties in the United States
▪ Democratic and Republican

 .45په متحده ایاالتو کې دوه لوی سیاسي ګوندونه کوم دي؟
▪ دیموکرات او جمهوري غوښتونکي
?49. What is one responsibility that is only for United States citizens
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election

 .49هغه کوم مسؤوليت دی چې يواځي د متحده ایاالتو د اتباعو لپاره دی؟
▪ په قضاوت کوونکې ډله کې خدمت
▪ په فدرالي ټاکنو کې رایه ورکول
?54. How old do citizens have to be to vote for President
▪ Eighteen (18) and older

 .54ولسمشر ته د رایې ورکولو لپاره اتباع باید څومره عمر ولري؟
▪ اتلس ( )18کاله او تر هغه ډېر
?56. When is the last day you can send in federal income tax forms
▪ April 15

 .56د فدرالي عایداتو د مالیې د فورمو د لېږلو وروستۍ ورځ کومه ده؟
▪ د اپرېل 15مه
?70. Who was the first President
▪ (George) Washington

 .70لومړی ولسمشر څوک وو؟
▪ (جورج) واشنګټن
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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

 ابراهام لینکن کوم مهم کار وکړ؟.75
)▪ غالمان یې آزاد کړل (د آزادۍ اعالن
. )▪ یووالی یې وساته (حفظ کړ
▪ د کورنۍ جګړې پرمهال يې د متحده ایاالتو مشري وکړه

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

. مو کلونو کې متحده ایاالت پکې ښکېل وو1900  د یوې داسې جګړې نوم ولیکئ چې په.78
▪ لومړۍ نړیواله جګړه
▪ دوهمه نړیواله جګړه
▪ د کوریا جګړه
▪ د ویتنام جګړه
▪ د (فارس) خلیج جګړه

85. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans
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 .85وړوکي مارټین لوتر کینګ ،کوم کارونه وکړل؟
▪ د مدني حقوقو لپاره یې مبارزه وکړه
▪ د ټولو امریکایانو د برابرۍ لپاره يې کار وکړ
?94. What is the capital of the United States
▪ Washington, D.C.

 .94د متحده ایاالتو پالزمېنه کوم ځای دی؟
▪ واشنګټن ډي سي

?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).

 .95د آزادۍ مجسمه چېري ده؟
▪ نیویارک (هاربر)
▪ د آزادۍ ټاپو
[همدارنګه درسته سیمه نیو جرسي ،د نیویارک ښار ته نږدې او په هډسن (سیند) کې ده].

?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

 .97ولې بیرغ  50ستوري لري؟
▪ ځکه چې د هر ایالت لپاره یو ستوری دی
▪ ځکه چې هر ستوری د یوه ايالت استازیتوب کوي
▪ ځکه دلته  50ایالتونه شته

?99. When do we celebrate Independence Day
▪ July 4
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 .99موږ د خپلواکۍ ورځ کله لمانځو؟
▪ د جوالی په  4مه
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