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 أسئلة الرتبية املدنية للمتمتعني باإلعفاء 20/65  

ينص قانون الهجرة والجنسية عىل توفري مراعاة خاصة ىف اختبار الرتبية املدنية بالنسبة للمتقدمني للتجنس، الذين يزيد سنهم وقت تقديم استامرة طلب التجنس 

N-400، عن 65 عاماً ويكونون قد أقاموا إقامة دامئة ملدة 20 عاماً عىل األقل. يحق ألولئك املتقدمني تلقي اختبار الرتبية املدنية باللغة التى يختارونها. كام أنهم

يحظون باعتبار خاص، إذ ال يُطلب منهم ىف اختبار التجنس سوى دراسة 20 من الـ 100 سؤال الخاصة بالرتبية املدنية الختبار التجنس.

واحداً من الحقوق أو الحريات الواردة يف التعديل األول.*. 1 اذكر 

الكالم ▪
الدين ▪
االجتامع ▪
الصحافة ▪
تقديم التامس للحكومة ▪

ما هو النظام االقتصادي يف الواليات املتحدة؟*. 2

االقتصاد الرأساميل ▪
اقتصاد السوق ▪

اذكر فرًعا أو جزًء واحًدا من الحكومة.* . 3

الكونغرس ▪
الترشيعي ▪
الرئيس ▪
التنفيذي ▪
املحاكم ▪
القضايئ ▪

ما هام فرعا الكونغرس األمرييك؟*. 4

مجلس الشيوخ ومجلس النواب ▪

اذكر أحد عضوي مجلس الشيوخ يف واليتك.*. 5

 ستتباين اإلجابات ]يجب أن يجيب سكان مقاطعة كولومبيا وسكان األقاليم األمريكية بأن دي. يس.  ▪
)أو اإلقليم الذي يعيش فيه مقدم الطلب( ال يوجد لها أعضاء يف مجلس الشيوخ.[

يف أي شهر ننتخب الرئيس؟*. 6

نوفمرب ▪

ما هو اسم رئيس الواليات املتحدة حالياً؟*. 7

قم بزيارة املوقع uscis.gov/citizenship/testupdates للعثور عىل اسم رئيس الواليات املتحدة. ▪

ما هي عاصمة واليتك؟*. 8

سوف تتباين اإلجابات. ]يجب عىل سكان مقاطعة كولومبيا أن يجيبوا بأن دي. يس. ليست والية وليس لها عاصمة. ويجب عىل سكان  ▪
األقاليم األمريكية أن يذكروا اسم عاصمة اإلقليم[.

ما هام الحزبان السياسيان الرئيسيان يف الواليات املتحدة؟*. 9

الدميقراطي والجمهوري ▪

www.uscis.gov/citizenship/testupdates
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اذكر أحد املسؤوليات التي تقع فقط عىل عاتق مواطني الواليات املتحدة.*. 10

الخدمة يف هيئة محلفني ▪
التصويت يف انتخابات فيدرالية ▪

كم هو عمر املواطنني الذين يحق لهم التصويت النتخاب الرئيس؟*. 11

مثانية عرش )18( وأكرب ▪

ما هو آخر يوم تستطيع أن ترسل فيه إقرارات رضائب الدخل الفيدرالية؟*. 12

15 إبريل ▪

من كان الرئيس األول؟*. 13

)جورج( واشنطن ▪

اذكر شيئاً مهامً واحداً فعله إبراهام لينكولن.*. 14

حرر العبيد )إعالن تحرير العبيد( ▪
أنقذ )أو حافظ عىل( االتحاد ▪
قاد الواليات املتحدة خالل الحرب األهلية ▪

اذكر حرباً واحدة خاضتها الواليات املتحدة يف القرن العرشين.*. 15

الحرب العاملية األوىل ▪
الحرب العاملية الثانية ▪
الحرب الكورية ▪
حرب فيتنام ▪
حرب الخليج )الفاريس( ▪

ماذا فعل مارتن لوثر كينغ، االبن؟*. 16

ناضل من أجل الحقوق املدنية ▪
عمل من أجل تحقيق املساواة بني جميع األمريكيني ▪

ما هي عاصمة الواليات املتحدة؟*. 17

واشنطن، دي. يس. ▪

أين يقع متثال الحرية؟*. 18

)ميناء( نيويورك ▪
جزيرة الحرية ▪

]تقبل أيضاً نيو جريزي، وبالقرب من مدينة نيويورك، وعىل )نهر( هدسون[.

ملاذا توجد 50 نجمة بالعلم؟*. 19

ألن هناك نجمة لكل والية ▪
ألن كل نجمة متثل والية ▪
ألن هناك 50 والية ▪

متى نحتفل بعيد االستقالل؟*. 20

4 يوليو ▪
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