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American Government
A: Principles of American Democracy
د امریکا دولت
 د امریکا د دیموکراسۍ اصول:الف

1. What is the supreme law of the land?
▪ The Constitution

 زموږ د هېواد تر ټولو لوی قانون کوم يو دی؟.1
▪ اساسي قانون

2. What does the Constitution do?
▪ Sets up the government
▪ Defines the government
▪ Protects basic rights of Americans

 اساسي قانون څه دنده لري؟.2
▪ دولت جوړوي
▪ دولت خلکو ته ورپېژني
▪ د امریکایانو د اساسي حقوقو ساتنه کوي

3. The idea of self-government is
in the first three words of the Constitution. What are these words?
▪ We the People

 هغه کومې کلمې دي؟.دولت نظريه د اساسي قانون په لومړیو دریو کلمو کې شامله ده- د خپل.3
▪ موږ د هېواد وګړي

4. What is an amendment?
▪ A change (to the Constitution)
▪ An addition (to the Constitution)

 تعدیل څه شی دی؟.4
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▪ (په اساسي قانون کې) يو بدلون
▪ (په اساسي قانون کې) یو زیاتوالی

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
▪ The Bill of Rights

 موږ په اساسي قانون کې لومړني لس تعدیالت څه ته وایو؟.5
▪ د حقوقو اړوند الیحه
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
7. How many amendments does the Constitution have?
▪ Twenty-seven (27)

 اساسي قانون څو اليجې لري؟.7
)27( ▪ اووه ویشت

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)
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 .8د خپلواکۍ اعالميې کوم کار وکړ؟
▪ ( له بريتانيا څخه) یې زموږ خپلواکي اعالن کړه
▪ (له بريتانيا څخه) يې زموږ خپلواکي روښانه کړه
▪ دغې اعالمیې په ډاګه کړه چې متحده اياالت له (بريتانيا څخه) آزاد دي
?9. What are two rights in the Declaration of Independence
▪ Life
▪ Liberty
▪ Pursuit of happiness

 .9د خپلواکۍ په اعالميه کې دوه حقوق کوم دي؟
▪ ژوند
▪ آزادي
▪ خپله خوښه

?10. What is freedom of religion
▪ You can practice any religion, or not practice a religion.

 .10د مذهب آزادي څه شی ده؟
▪ دا ستاسو خپله خوښه ده چې غواړئ په کوم دین عمل وکړئ ،یا په کوم دین عمل و نه کړئ.
*?11. What is the economic system in the United States
▪ The capitalist economy
▪ market economy
 .11په متحده ایاالتو کې اقتصادي سیستم څه ډول دی؟*

▪ سرمایه داري اقتصاد
▪ د بازار اقتصاد
?”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.

 .12د "قانون حاکمیت" څه شی دی؟
▪ هرڅوک باید قانون عملي کړي.
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▪ مشران هم باید د قانون پیروي وکړي.
▪ دولت باید د قانون پیروي وکړي.
▪ هېڅوک له قانون څخه لوړ نه دی.

د امریکا دولت

ب :دولتي سیستم
*13. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial

 .13د دولت د یوې څانګې یا یوې برخې نوم واخلئ*.
▪ کانګرس
▪ مقننه قوه
▪ ولسمشر
▪ اجرائیه قوه
▪ محاکم
▪ قضائیه قوه
?14. What stops one branch of government from becoming too powerful
▪ Checks and balances
▪ The separation of powers

 .14کوم شی د دولت د یوې برخې د ځواکمنېدو مخه نیسي؟
▪ چېکونه او بیالنسونه
▪ د واکونو وېش
?15. Who is in charge of the executive branch
▪ The President

 .15د اجرایوي څانګې مسؤل څوک دی؟
▪ ولسمشر
?16. Who makes federal laws
▪ Congress
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▪ Senate and House (of Representatives)
▪ (U.S. or national) legislature

 فدرالي قوانین څوک جوړوي؟.16
▪ کانګرس
)▪ سنا او پارلمان (د استازو مجلس
▪ (د متحده ایاالتو یا په ملي کچه) مقننه 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
18. How many U.S. Senators are there?
▪ One hundred (100)

 د متحده ایاالتو دمشرانو جرګې لپاره څومره استازي وي؟.18
)100( ▪ سل
19. We elect a U.S. Senator for how many years?
▪ Six (6)

 موږ د څو کلونو لپاره د متحده ایاالتو يو سناتور ټاکو؟.19
)6( ▪ شپږ

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

21. The House of Representatives has how many voting members?
▪ Four hundred thirty-five (435)
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 ولسی جرګه څو رایه ورکوونکي غړي لري؟.21
)435( ▪ څلور سوه پنځه دېرش
22. We elect a U.S. Representative for how many years?
▪ Two (2)

 موږ د څو کلونو لپاره د متحده ایاالتو د ولسي جرګې لپاره استازی ټاکو؟.22
)2( ▪ دوه
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.]
Visit house.gov to find your U.S. Representative.

. د متحده اياالتو د ولسي جرګې لپاره د خپل استازي نوم ولیکئ.23
 [د هغو سیمو اوسیدونکي چې استازو ته رایه نه شي ورکولی يا هم کمشنران نه شي ټاکلی کولی.▪ ځوابونه به توپیر ولري
 همدارنګه هر هغه بيان منل کېږي چې وښيي دغه سيمه په کانګرس کې (رایه.شي د هماغه استازی یا کمیشنر نوم ولیکي
].ورکوونکي) استازي نه لري

24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ All people of the state

 د متحده ایاالتو یو سناتور د چا استازیتوب کوي؟.24
▪ د اړونده ایالت د ټولو وګړو
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

 ولې ځینې ایالتونه د نورو هغو په پرتله ډېر استازي لري؟.25
)▪ د اړونده ايالت د نفوس (له کبله
▪ (ځکه چې) دوی ډېر وګړي لري
▪ (ځکه چې) ځینې ایالتونه ډېر وګړي لري
26. We elect a President for how many years?
▪ Four (4)
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 موږ د څو کلونو لپاره ولسمشر ټاکو؟.26
)4( ▪ څلور
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
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.

 د متحده ایاالتو د اوسني مرستیال ولسمشر نوم څه دی؟.29
. ته مراجعه وکړئuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ د متحده ایاالتو د مرستیال ولسمشر د نوم لپاره

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
▪ The Vice President

 څوک به ولسمشر کیږي؟، که ولسمشر نور نه شي کولی چې خدمت وکړي.30
▪ د ولسمشر مرستیال
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes
President?
▪ The Speaker of the House

 څوک به ولسمشر کیږي؟، که ولسمشر او مرستیال دواړه نور نه شي کولی چې خدمت وکړي.31
▪ د ولسي جرګې رئیس
32. Who is the Commander in Chief of the military?
▪ The President

 د پوځ اعلی سر قومندان څوک دی؟.32
▪ ولسمشر

33. Who signs bills to become laws?
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▪ The President

 څوک په الیحو باندې السلیک کوي تر څو قوانین ترې جوړ شي؟.33
▪ ولسمشر
34. Who vetoes bills?
▪ The President

 څوک الیحې ردوي؟.34
▪ ولسمشر

35. What does the President’s Cabinet do?
▪ Advises the President

 د ولسمشر کابینه څه دنده لري؟.35
▪ ولسمشر ته مشوره ورکوي

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

کچې بستونه کوم دي؟- د کابینې د دوهمې.36
▪ د کرنې وزير
▪ د سوداګرۍ وزير
8
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▪ د دفاع وزیر
▪ د پوهنې وزیر
▪ د انرژۍ وزیر
▪ د روغتیا او بشري خدماتو وزير
▪ د کورني امنیت وزير
▪ د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزير
▪ د کورنیو چارو وزیر
▪ د کار وزیر
▪ د بهرنیو چارو وزیر
▪ د ترانسپورت وزير
▪ د خزانې وزير
▪ د جګړې د قربانیانو د چارو وزير
▪ لوی څارنوال
▪ مرستیال ولسمشر
?37. What does the judicial branch do
▪ Reviews laws
▪ Explain laws
)▪ Resolves disputes (disagreements
▪ Decides if a law goes against the Constitution

 .37قضائیه څانګه څه دنده لري؟
▪ د قوانینو بیاکتنه کوي
▪ قوانین تشریح کوي
▪ شخړې (اختالفات) حلوي
▪ که د اساسي قانون خالف کوم څه ترسره کیږي دوی یې په اړه پرېکړه کوي

 .38په متحده ایاالتو کې ترټولو لوړه محکمه کومه ده؟
▪ ستره محکمه

?38. What is the highest court in the United States
▪ The Supreme Court

?39. How many justices are on the Supreme Court
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the number of justices on the Supreme Court.

 .39په ستره محکمه کې څو قاضیان شتون لري؟
▪ په ستره محکمه کې د قاضیانو د شمېر لپاره  uscis.gov/citizenship/testupdatesته مراجعه وکړئ.
?40. Who is the Chief Justice of the United States now
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▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Chief Justice of the United
States.

 د متحده ایاالتو اوسنی لوی څارنوال څوک دی؟.40
. ته مراجعه وکړئuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ د متحده ایاالتو د لوی څارنوال د نوم لپاره
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

 له الندې څخه د فدرالي دولت یو واک. ځینې واکونه په فدرالي دولت پورې اړه لري، زموږ د اساسي قانون له مخې.41
کوم
یو دی؟
▪ د پیسو چاپول
▪ د جنګ اعالن کول
▪ د پوځ جوړول
▪ تړونونه کول
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

 د ایالتونو یو واک کوم یو دی؟. ځینې واکونه په ايالتونو پورې اړه لري، زموږ د اساسي قانون له مخې.42
▪ د ښوونځیو او زده کړو برابرول
)▪ د عامه نظم ساتنه (پولیس
)▪ د خوندیتوب خدمات برابرول (د اور وژنې څانګې
▪ د موټر چلولو جواز ورکول
▪ د ساحو د وېش او له ځمکې څخه د کار اخېستو تصویب
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.]
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 ستاسو د ايالت اوسنی والي څوک دی؟.43
]. والي نه لريD.C  [د کولمبیا سيمي اوسیدونکي باید ځواب ورکړي چې.▪ ځوابونه به توپیر ولري
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.]

*  ستاسو د ايالت د مرکز څه دی؟.44
 یو ایالت نه دیD.C  [د کولمبیا د سيمي اوسیدونکي باید ځواب ورکړي چې.▪ ځوابونه به توپیر ولري
]. د متحده ایاالتو د سیمو اوسیدونکي باید د خپلي سیمې د مرکز نوم وليکي.او مرکز نه لري
45. What are the two major political parties in the United States?*
▪ Democratic and Republican
* په متحده ایاالتو کې دوه لوی سیاسي ګوندونه کوم دي؟.45

▪ دیموکرات او جمهوري غوښتونکي
46. What is the political party of the President now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the political party of the President.

 د اوسني ولسمشر سیاسي ګوند کوم يو دی؟.46
. ته ورشئuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ د ولسمشر د سیاسي ګوند لپاره

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

 د ولسي جرګې د اوسني رئیس نوم څه دی؟.47
. ته مراجعه وکړئuscis.gov/citizenship/testupdates ▪ د استازو د جرګې د رئیس د نوم لپاره

C: Rights and Responsibilities
 حقوق او مسؤلیتونه:ج

48. There are four amendments to the
Constitution about who can vote. Describe one of them.
▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).
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▪ 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).

 .48دا چې څوک کولی شي رايه ورکړي په دې اړه په اساسي قانون کې څلور اليحې شته .له دې اليحو څخه يوه يې
تشریح کړئ.
▪ اتلس ( )18کلن او تر هغه پورته اتباع (رایه ورکولی شي).
▪ تاسو اړتیا نه لرئ چې د رایې ورکولو لپاره (د رايي مالیه) تادیه کړئ.
▪ د هېواد هر وګړی کولی شي رایه ورکړي( .ښځې او نارینه کولی شي رایه ورکړي).
▪ د هر توکم نارینه تبعه (رایه ورکولی شي) .
*?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

50. Name one right only for United States citizens.
▪ Vote in a federal election
▪ Run for federal office

 .50د يو داسي حق نوم وليکئ چې يواځي د متحده ایاالتو د اتباعو لپاره وي.
▪ په فدرالي ټاکنو کې رایه ورکول
▪ د فدرالي دفتر لپاره ځان کانديدول

?51. What are two rights of everyone living in the United States
▪ Freedom of expression
▪ Freedom of speech
▪ Freedom of assembly
▪ Freedom to petition the government
▪ Freedom of religion
▪ The right to bear arms

 .51په متحده ایاالتو کې د هر اوسېدونکي وګړي لپاره دوه حقوق کوم دي؟
▪ د نظر آزادي
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▪ د بیان آزادي
▪ د راټولېدو آزادي
▪ له دولت څخه د غوښتنې آزادي
▪ د دین آزادي
▪ د وسلو اخېستلو حق
?52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance
▪ The United States
▪ The flag

 .52کله چې موږ د وفادارۍ تضمین په اړه خبري کوو ،موږ باید څه ته وفادار پاتي شو؟
▪ متحده ایاالتو ته
▪ بیرغ ته

?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

 .53کله چې تاسو د متحده ایاالتو تبعه شئ نو کومه یوه ژمنه به کوئ؟
▪ نورو هېوادونو ته به وفاداري پریږدئ
▪ د متحده ایاالتو د اساسي قانون او قوانینو څخه به دفاع کوئ
▪ د متحده ایاالتو د قوانینو به پیروي کوئ
▪ د متحده ایاالتو په پوځ کې به خدمت کوئ (که اړتیا وي)
▪ ولس ته به خدمت (مهم کار) کوئ (که ورته اړتیا وي)
▪ متحده ایاالتو ته به وفادار اوسئ

*?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
?55. What are two ways that Americans can participate in their democracy
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▪ 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

 .55کومې دوې الري دي چې له مخې یې امریکایان کولی شي په دیموکراسۍ کې برخه واخلي؟
▪ رایه
▪ د سیاسي ګوند سره یوځای کېدل
▪ له یوه کمپاین سره مرسته کول
▪ د یوه مدني حرکت سره یوځای کېدل
▪ د ټولنې له یوې ډلې سره یوځای کېدل
▪ د یوې مسئلې په اړه یوه ټاکل شوي چارواکي ته خپل نظر ورکول
▪ له سناتورانو او استازو سره اړيکه نيول
▪ په عمومي توګه د یوې مسئلې یا کړنالرې مالتړ یا مخالفت کول
▪ د دفتر لپاره ځان کانديدول
▪ يوې ورځپاڼې ته لیکنې کول
*?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

?57. When must all men register for the Selective Service
)▪ At age eighteen (18
)▪ Between eighteen (18) and twenty-six (26

 .57څه وخت بايد ټول نارینه د ټاکنیز خدمت لپاره نوم لیکنه وکړي؟
▪ په اتلس کلنۍ کې ()18
▪ د اتلس ( )18او شپږويشت ( )26کلنۍ ترمنځ
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American History
Colonial Period and Independence
التأريخ األمريكي
الحقبة االستعمارية واالستقالل
58. What is one reason colonists came to America?
▪ Freedom
▪ Political liberty
▪ Religious freedom
▪ Economic opportunity
▪ Practice their religion
▪ Escape persecution

 په کوم یوه دلیل استعمارچیان امریکا ته راغلل؟.58
▪ آزادۍ
▪ سیاسي آزادۍ
▪ مذهبي آزادۍ
▪ اقتصادي فرصت
▪ د خپل دین عملي کولو لپاره
▪ له ځورونې څخه د تېښتې لپاره
59. Who lived in America before the Europeans arrived?
▪ American Indians
▪ Native Americans

 د اروپایانو له راتګ مخکې په امریکا کې څوک اوسېدل؟.59
▪ امریکایي هندوان
▪ اصلي امریکایان
60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
▪ Africans
▪ People from Africa

 کومه ډله خلک امریکا ته وړل شوي او د غالمانو په توګه پلورل شوي؟.60
▪ افریقایان
▪ د افریقا وګړي
15
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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

 استعمارچیانو ولې له انګرېزانو سره جګړه وکړه؟.61
)▪ د لوړو مالیاتو له کبله (چې له خدماتو پرته مالیه وه
▪ ځکه چې برتانوي پوځ د دوی په کورونو کې (شپې تېرولې او په دایمي توګه) اوسېدل
▪ ځکه چې دوی په خپله دولت نه درلود

62. Who wrote the Declaration of Independence?
▪ (Thomas) Jefferson

 د خپلواکۍ اعالمیه چا لیکلې؟.62
▪ (توماس) جیفرسن
63. When was the Declaration of Independence adopted?
▪ July 4, 1776

 د خپلواکۍ اعالمیه څه وخت تصویب شوه؟.63
 مه نېټه4  د جوالی په1776 ▪ د
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

. د دریو نومونه يې واخلئ. اصلي ايالتونه وو13  هغه مهال.64
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▪ نیو هیمپشایر
▪ ماسیچیوسیتس
▪ روډ آيلېنډ
▪ کنیکټیکټ
▪ نیویارک
▪ نیو جرسي
▪ پنسلوانیا
▪ دیالوېیر
▪ مریلېنډ
▪ ورجینیا
▪ نارت کارولینا
▪ ساوت کارولینا
▪ جورجیا

?65. What happened at the Constitutional Convention
▪ The Constitution was written
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.

 .65د اساسي قانون په کنوانسیون کې څه پیښ شول؟
▪ اساسي قانون لیکل شوی و.
▪ د متحده ایاالتو بنسټ ایښودونکو مشرانو اساسي قانون لیکلی.
?66. When was the Constitution written
▪ 1787

 .66اساسي قانون کله لیکل شوی؟
▪ په  1787کې
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the
writers.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius

 .67فدرالي اسنادو د متحده ایاالتو د اساسي قانون د تصویب مالتړ وکړ .د لیکواالنو څخه د یو نوم یې ولیکئ.
▪ (جیمز) میډیسن
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▪ (الیکساندر) همیلټن
▪ (جان) جې
▪ پبلیوس
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”
▪ Started the first free libraries

 هغه یو څه شی دی چې ېبنیامین فرانکلین یې له مخې مشهور دی؟.68
▪ د متحده ایاالتو ديپلومات
▪ د اساسي قانون د کنوانسیون تر ټولو مشر غړی
▪ د متحده ایاالتو د پوسته رسولو لومړی مدير
" نومي کتاب لیکوالPoor Richard’s Almanac" ▪ د
▪ لومړني وړیا کتابتونونه يې پیل کړل

69. Who is the “Father of Our Country”?
▪ (George) Washington

 "زموږ د هېواد پالر" څوک دی؟.69
▪ (جورج) واشنګټن
70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington

*  لومړی ولسمشر څوک وو؟.70
▪ (جورج) واشنګټن
American History
1800s

 کلونه1800 :ب

71. What territory did the United States buy from France in 1803?
▪ The Louisiana Territory
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▪ Louisiana

 .71په  1803کې متحده ایاالتو د فرانسې څخه کومه سیمه وپېرودله؟
▪ د لویېزیانا سیمه
▪ لویېزیانا

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
▪ War of 1812
▪ Mexican-American War
▪ Civil War
▪ Spanish-American War

 .72د یوې جګړې نوم ولیکئ چې په 1800مو کلونو کې د متحده ایاالت پکې ښکېل وو.
▪ د  1812کال جګړه
▪ د مکسیکو-امریکا جګړه
▪ کورنۍ جګړه
▪ د هسپانیې-امریکا جګړه

73. Name the U.S. war between the North and the South.
▪ The Civil War
▪ The War between the States

 .73د شمالي او جنوبي امريکا ترمنځ د جګړې نوم ولیکئ.
▪ کورنۍ جګړه
▪ د ايالتونو ترمنځ جګړه
74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ Slavery
▪ Economic reasons
▪ States’ rights

 .74د یوې ستونزې نوم ولیکئ چې له امله يې کورنۍ جګړه رامنځته شوه.
▪ غالمي
▪ اقتصادي الملونه
▪ ايالتي حقوق
*?75. What was one important thing that Abraham Lincoln did
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▪ 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

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

 د آزادۍ په اعالن سره څه وشول؟.76
▪ غالمان آزاد شول
▪ په اتفاقي ډول غالمان آزاد شول
▪ په متحده اياالتو کې یې غالمان آزاد کړل
▪ په ډېرو سویلي ایالتونو کې یې غالمان آزاد کړل
77. What did Susan B. Anthony do?
▪ Fought for women’s rights
▪ Fought for civil rights

 انتوني کوم کارونه وکړل؟. سوسن بی.77
▪ د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه وکړه
▪ د مدني حقوقو لپاره یې مبارزه وکړه

American History
C. Recent American History and Other Important Historical Information

 د امریکا اوسنی تاریخ او نور مهم تاریخي معلومات:ج

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
▪ World War I
▪ World War II
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▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
 .78د یوې داسې جګړې نوم ولیکئ چې په  1900مو کلونو کې متحده ایاالت پکې ښکېل وو*.

▪ لومړۍ نړیواله جګړه
▪ دوهمه نړیواله جګړه
▪ د کوریا جګړه
▪ د ویتنام جګړه
▪ د (فارس) خلیج جګړه

?79. Who was President during World War I
▪ (Woodrow) Wilson

 .79د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال ولسمشر څوک ؤ؟
▪ (وډرو) ويلسن
?80. Who was President during the Great Depression and World War II
▪ (Franklin) Roosevelt

 .80د لوی اقتصادي بحران او دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې څوک ولسمشر ؤ؟
▪ (فرانكلين) روزويلټ
?81. Who did the United States fight in World War II
▪ Japan, Germany, and Italy

.81متحده ایاالتو په دوهمه نړیواله جګړه کې له چا سره جګړه وکړه؟
▪ جاپان ،جرمني او ایټالیا سره

?82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in
▪ World War II

 .82آیزن هاور مخکې له دې چې ولسمشر شي ،یو جنرال ؤ .هغه په کومه جګړه کې ښکېل ؤ؟
▪ دوهمه نړیواله جګړه
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83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
▪ Communism

 د متحده ایاالتو اصلي اندېښنه څه وه؟، د سړې جګړې په اوږدو کې.83
▪ کمونېزم
84. What movement tried to end racial discrimination?
▪ Civil rights (movement)

 کوم حرکت ؤ چې د نژادي توپیر د پای ته رسولو هڅه يې وکړه؟.84
)▪ د مدني حقوقو (حرکت
85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

*  کوم کارونه وکړل؟، وړوکي مارټین لوتر کینګ.85
▪ د مدني حقوقو لپاره یې مبارزه وکړه
▪ د ټولو امریکایانو د برابرۍ لپاره يې کار وکړ

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
▪ Terrorists attacked the United States.

 مه په متحده ایاالتو کې کومه لویه پېښه وشوه؟11  کال د سپتمبر پر2001  د.86
.▪ ترهګرو پر متحده ایاالتو برید وکړ
87. Name one American Indian tribe in the United States.
▪ Cherokee ▪ Navajo ▪ Sioux ▪ Chippewa
▪ Choctaw ▪ Pueblo ▪ Apache ▪ Iroquois ▪ Creek
▪ Blackfeet ▪ Seminole ▪ Cheyenne ▪ Arawak
▪ Shawnee ▪ Mohegan ▪ Huron ▪ Oneida ▪ Lakota
▪ Crow ▪ Teton ▪ Hopi ▪ Inuit

. په متحده ایاالتو کې د یوې امریکایي هندي قبیلې نوم ولیکئ.87
▪ چیروکي ▪ ناواجو ▪ سیوکس ▪ چیپیوا ▪ چوکټو ▪ پويبلو ▪ اپاچي ▪ ايروکو ▪ کریک ▪ بالک فیټ
▪ سیمینول ▪ شیین ▪ اراواک ▪ شاوني ▪ موهیګان ▪ هیورون ▪ اونايډا ▪ الکوټا
▪ کرو ▪ ټيټون ▪ هوپي ▪ اینيویټ
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Integrated Civics
Geography

ګډ مدنيت
 جغرافیه:الف

88. Name one of the two longest rivers in the United States.
▪ Missouri (River)
▪ Mississippi (River)

. په متحده ایاالتو کې د دوو تر ټولو اوږدو سیندونو څخه د یوه نوم ولیکئ.88
)▪ میسوري (سیند
)▪ مسي سيپي (سیند
89. What ocean is on the West Coast of the United States?
▪ Pacific (Ocean)

 د متحده ایاالتو په لویدیځ ساحل کې کوم سمندر دی؟.89
)▪ آرام (سمندر
90. What ocean is on the East Coast of the United States?
▪ Atlantic (Ocean)

 د متحده ایاالتو په ختیځ ساحل کې کوم سمندر دی؟.90
)▪ اتالنتیک (سمندر
91. Name one U.S. territory.
▪ Puerto Rico ▪ U.S. Virgin Islands ▪ American Samoa ▪ Northern Mariana Islands ▪ Guam

. د متحده ایاالتو د یوې سیمې نوم ولیکئ.91
▪ پورتو ریکو ▪ د امریکا ويرجین ټاپوګان ▪ امریکایي ساموا ▪ شمالي ماریانا ټاپوګان ▪ ګوام

92. Name one state that borders Canada.
▪ Maine ▪ New Hampshire ▪ Vermont
▪ New York ▪ Pennsylvania ▪ Ohio
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▪ Michigan ▪ Minnesota ▪ North Dakota
▪ Montana ▪ Idaho ▪ Washington ▪ Alaska

 .92د یو داسې ایالت نوم ولیکئ چې له کاناډا سره پوله لري.
▪ ماین ▪ نیو هیمپشایر ▪ ورمونټ ▪ نیویارک ▪ پنسلوانیا
▪ اوهایو ▪ مشیګان ▪ مینیسوټا ▪ شمالي ډاکوټا
▪ مونټانا▪ ایداهو ▪ واشنګټن ▪ االسکا

93. Name one state that borders Mexico.
▪ California
▪ Arizona
▪ New Mexico
▪ Texas

 .93د یو داسې ایالت نوم ولیکئ چې له مکسیکو سره پوله لري.
▪ کلیفورنیا
▪ اریزونا
▪ نیو مکسیکو
▪ ټیکساس

*?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].
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Symbols
 سمبولونه:ب

96. Why does the flag have 13 stripes?
▪ Because there were 13 original colonies
▪ Because the stripes represent the original colonies

 پټۍ لري؟13 بیرغ ولې.96
 اصلي مستعمرې وې13 ▪ ځکه چې دلته
▪ ځکه چې اړونده پټۍ د اصلي مستعمرو استازیتوب کوي
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
* ستوري لري؟50  ولې بیرغ.97

▪ ځکه چې د هر ایالت لپاره یو ستوری دی
▪ ځکه چې هر ستوری د یوه ايالت استازیتوب کوي
 ایالتونه شته50 ▪ ځکه دلته
98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner

 د ملي سرود نوم څه دی؟.98
ستورو نښان-▪ د ځلېدونکو
Holidays
 رخصتۍ:ج

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

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

 .100د متحده ایاالتو د دوو ملي رخصتیو نومونه ولیکئ.
▪ د نوي کال ورځ
▪ کوچنی مارتین لوتر کېنگ ،ورځ
▪ د ولسمشر ورځ
▪ د یادګار (وژل شويو سرتېرو) ورځ
▪ جونټینت (د افريقايي غالمانو د آزادېدو ورځ)
▪ د خپلواکۍ ورځ
▪ د کارګر ورځ
▪ د کولمبس ورځ
▪ د جګړې د قربانیانو ورځ
▪ د منني ورځ
▪ کریمیس
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