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أسئلة حول التربية المدنية (التاريخ والحكومة) الختبار التجنس
فيما يلي  100سؤال وجواب حول التربية المدنية (التاريخ والحكومة) الختبار التجنس .إن اختبار التربية المدنية شفهي وسوف يسأل مسؤول دائرة خدمات الجنسية
والهجرة األمريكية مقدم الطلب نحو  10أسئلة من بين الـ  100سؤال الخاصة بالتربية المدنية .ويجب على مقدم الطلب أن يجيب إجابة صحيحة على  6من بين 10
أسئلة على األقل كي ينجح في الجزء الخاص بالتربية المدنية من اختبار التجنس.
في اختبار الجنسية ،قد تتغير بعض اإلجابات بسبب االنتخابات أو التعيينات .عليك وأنت تدرس لالختبار ،أن تتأكد من أنك تعرف أحدث اإلجابات الراهنة عن هذه
األسئلة .أجب عن هذه األسئلة بذكر المسؤول الذي يشغل المنصب العام وقت المقابلة الخاصة بأهليتك مع دائرة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية .لن يقبل
مسؤول دائرة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية إجابة خاطئة.
رغم إدراك دائرة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية أنه قد تكون هناك إجابات صحيحة إضافية للـ  100سؤال الخاصة بالتربية المدنية ،فإنها تشجع المتقدمين
على اإلجابة على أسئلة التربية المدنية باستخدام اإلجابات المبينة أسفله.

الحكومة األمريكية

أ :مبادئ الديمقراطية األمريكية
1.1ما هو القانون األعلى للبالد؟
▪▪الدستور
2.2ماذا يفعل الدستور؟
▪▪ينشئ الحكومة
▪▪يع ّرف الحكومة
▪▪يحمي الحقوق األساسية لألمريكيين
3.3إن فكرة الحكم الذاتي واردة في الكلمات الثالث األولى من الدستور .ما هي هذه الكلمات؟
▪▪نحن الشعب
4.4ما هو التعديل؟
▪▪تغيير(في الدستور)
▪▪إضافة (إلى الدستور)
5.5ماذا نسمي التعديالت العشرة األولى للدستور؟
▪▪وثيقة الحقوق
6.6اذكر واحداً من الحقوق أو الحريات الواردة في التعديل األول*.
▪▪الكالم
▪▪الدين
▪▪االجتماع
▪▪الصحافة
▪▪تقديم التماس للحكومة
 7.7كم هو عدد التعديالت في الدستور؟
▪▪سبعة وعشرون ()27
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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ماذا فعل إعالن االستقالل؟
▪ أذاع استقاللنا (عن بريطانيا العظمى)
▪ أعلن استقاللنا (عن بريطانيا العظمى)
▪ قال إن الواليات المتحدة حرة (عن بريطانيا العظمى)
اذكر اثنين من الحقوق الواردة في إعالن االستقالل.
▪ الحياة
▪ الحرية
▪ نشدان السعادة
ما هي حرية الدين؟
▪ يمكنك أن تمارس أي دين ،أو ال تمارس ديناً
ما هو النظام االقتصادي في الواليات المتحدة؟*
▪ االقتصاد الرأسمالي
▪ اقتصاد السوق
ما هو "حكم القانون"؟
▪ يجب على الجميع اتباع القانون.
▪ يجب على القادة االمتثال للقانون.
▪ يجب على الحكومة االمتثال للقانون.
▪ ال أحد فوق القانون.

ب :نظام الحكم
واحدا من الحكومة*.
جزء ً
 .13اذكر ً
فرعا أو ً
▪ الكونغرس
▪ التشريعي
▪ الرئيس
▪ التنفيذي
▪ المحاكم
▪ القضائي
 .14ما الذي يمنع فرعاً واحداً من الحكومة من أن يصبح قوياً بأكثر مما يجب؟
▪ الضوابط والتوازنات
▪ الفصل بين السلطات
 .15من هو المسؤول عن السلطة التنفيذية؟
▪ الرئيس
 .16من يسن القوانين الفيدرالية؟
▪ الكونغرس
▪ مجلس الشيوخ ومجلس النواب
▪ الهيئة التشريعية (األمريكية أو الوطنية)
 .17ما هما فرعا الكونغرس األمريكي؟*
▪ مجلس الشيوخ ومجلس النواب
 .18كم هو عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟
▪ مائة ()100
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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1919كم عدد سنوات انتخاب السيناتور األمريكي؟
▪▪ست ()6
2020اذكر أحد عضوي مجلس الشيوخ في واليتك*.
▪▪ستتباين اإلجابات [يجب أن يجيب سكان مقاطعة كولومبيا وسكان األقاليم األمريكية بأن دي .سي.
(أو اإلقليم الذي يعيش فيه مقدم الطلب) ال يوجد لها أعضاء في مجلس الشيوخ].
2121كم عدد أعضاء مجلس النواب الذين لهم حق التصويت؟
▪▪أربعمائة وخمسة وثالثون ()435
2222كم عدد سنوات انتخاب عضو مجلس النواب األمريكي؟
▪▪اثنتان ()2
2323اذكر اسم نائبك في مجلس النواب.
▪▪سوف تتباين اإلجابات[ :سكان األقاليم الذين لهم مندوبون أو مفوضون مقيمون ال يتمتعون بحق التصويت قد يذكروا اسم ذلك المندوب
أو المفوض .كذلك تقبل أي إجابة تشير إلى أن اإلقليم ليس لديه نواب في الكونغرس يتمتعون (بحق التصويت)].
2424من يمثل السيناتور األمريكي؟
▪▪كل شعب الوالية
2525لماذا لدى بعض الواليات نواب أكثر من واليات أخرى؟
▪▪(بسبب) عدد سكان الوالية
▪▪(ألن) لديها عدد أكبر من السكان
▪▪(ألن) بعض الواليات لديها سكان أكثر
2626كم هو عدد سنوات انتخاب الرئيس؟
▪▪أربع ()4
2727في أي شهر ننتخب الرئيس؟*
▪▪نوفمبر
2828ما هو اسم رئيس الواليات المتحدة حالياً؟*
▪▪قم بزيارة الموقع  uscis.gov/citizenship/testupdatesللعثور على اسم رئيس الواليات المتحدة.
2929ما اسم نائب رئيس الواليات المتحدة حالياً؟
▪▪قم بزيارة الموقع  uscis.gov/citizenship/testupdatesللعثور على اسم نائب رئيس الواليات المتحدة.
3030إذا لم يعد الرئيس قادراً على الخدمة ،من يصبح الرئيس؟
▪▪نائب الرئيس
3131إذا لم يعد كل من الرئيس ونائب الرئيس قادراً على الخدمة ،من يصبح الرئيس ؟
▪▪رئيس مجلس النواب
3232من هو القائد األعلى للقوات المسلحة؟
▪▪الرئيس
3333من يوقع التشريعات لتصبح قوانين؟
▪▪الرئيس
3434من ينقض التشريعات بالفيتو؟
▪▪الرئيس
3535ماذا تفعل حكومة الرئيس؟
▪▪تنصح الرئيس
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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اذكر اثنين من مناصب الحكومة.
▪ وزير الزراعة
▪ وزير التجارة
▪ وزير الدفاع
▪ وزير التعليم
▪ وزير الطاقة
▪ وزير الصحة والخدمات اإلنسانية
▪ وزير األمن الوطني
▪ وزير اإلسكان والتنمية الحضرية
▪ وزير الداخلية
▪ وزير العمل
▪ وزير الخارجية
▪ وزير النقل
▪ وزير الخزانة
▪ وزير شؤون المحاربين القدامى
▪ وزير العدل
▪ نائب الرئيس
ماذا يفعل الجهاز القضائي؟
▪ يراجع القوانين
▪ يفسر القوانين
▪ يحل النزاعات (الخالفات)
▪ يقرر إن كان القانون يتعارض مع الدستور
ما هي أعلى محكمة في الواليات المتحدة؟
▪ المحكمة العليا
كم عدد قضاة المحكمة العليا؟
▪ قم بزيارة الموقع  uscis.gov/citizenship/testupdatesللعثور على عدد القضاة في المحكمة العليا.
من هو قاضي القضاة في الواليات المتحدة ً
حاليا؟
▪ قم بزيارة الموقع  uscis.gov/citizenship/testupdatesللعثور على اسم رئيس قضاة الواليات المتحدة.
بموجب الدستور ،تنتمي بعض السلطات للحكومة الفيدرالية .اذكر أحد سلطات الحكومة الفيدرالية.
▪ طبع النقود
▪ إعالن الحرب
▪ تشكيل جيش
▪ إبرام معاهدات
بموجب الدستور ،تنتمي بعض السلطات للواليات .اذكر أحد سلطات الواليات.
▪ توفير المدارس والتعليم
▪ توفير الحماية (الشرطة)
▪ توفير السالمة (إدارات اإلطفاء)
▪ إصدار رخص القيادة
▪ اعتماد تقسيم المناطق واستخدام األراضي

* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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4343من هو حاكم واليتك حالياً؟
▪▪سوف تتباين اإلجابات[ .يجب على سكان مقاطعة كولومبيا أن يجيبوا بأن دي .سي .ليس لها حاكم].
4444ما هي عاصمة واليتك؟*
▪▪سوف تتباين اإلجابات[ .يجب على سكان مقاطعة كولومبيا أن يجيبوا بأن دي .سي .ليست والية وليس لها عاصمة .ويجب على سكان
األقاليم األمريكية أن يذكروا اسم عاصمة اإلقليم].
4545ما هما الحزبان السياسيان الرئيسيان في الواليات المتحدة؟*
▪▪الديمقراطي والجمهوري
4646ما هو الحزب السياسي للرئيس حالياً؟
▪▪قم بزيارة الموقع  uscis.gov/citizenship/testupdatesللعثور على اسم الحزب السياسي لرئيس الواليات المتحدة.
4747ما هو اسم رئيس مجلس النواب حالياً؟
▪▪قم بزيارة الموقع  uscis.gov/citizenship/testupdatesللعثور على اسم رئيس مجلس النواب.
ج :الحقوق والمسؤوليات
 .48هناك أربعة تعديالت في الدستور عمن يحق له التصويت .صف أحدها.
▪ المواطنون في سن الثامنة عشرة ( )18أو أكبر (يمكن أن يصوتوا).
▪ لست مطالباً أن تدفع رسوماً (ضريبة اقتراع) كي تدلي بصوتك.
يصوت( .يمكن للنساء والرجال التصويت).
▪ أي مواطن يمكن أن ّ
يصوت).
▪ أي مواطن ذكر من أي جنس (يمكن أن ّ
 .49اذكر أحد المسؤوليات التي تقع فقط على عاتق مواطني الواليات المتحدة*.
▪ الخدمة في هيئة محلفين
▪ التصويت في انتخابات فيدرالية
 .50اذكر حقاً واحداً من الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الواليات المتحدة فقط.
▪ التصويت في انتخابات فيدرالية
▪ الترشح لمنصب فيدرالي
 .51اذكر اثنين من حقوق كل من يعيش في الواليات المتحدة.
▪ حرية التعبير
▪ حرية الكالم
▪ حرية االجتماع
▪ حرية تقديم التماس للحكومة
▪ حرية الدين
▪ حرية اقتناء السالح
 .52لمن نبين الوالء عندما ندلي بقسم الوالء؟
▪ الواليات المتحدة
▪ العلم
ً
 .53اذكر أحد الوعود التي تقطعها على نفسك عندما تصبح مواطناً
أمريكيا.
▪ أتخلى عن الوالء لدول أخرى
▪ أدافع عن الدستور وقوانين الواليات المتحدة
▪ أمتثل لقوانين الواليات المتحدة
▪ أخدم في القوات المسلحة األمريكية (إذا دعت الحاجة)
▪ أخدم (أقوم بعمل مهم) لألمة (إذا دعت الحاجة)
▪ يكون والئي للواليات المتحدة
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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5454كم هو عمر المواطنين الذين يحق لهم التصويت النتخاب الرئيس؟*
▪▪ثمانية عشر ( )18وأكبر
5555اذكر اثنين من الطرق التي يستطيع األمريكيون المشاركة بهما في ديمقراطيتهم.
▪▪التصويت
▪▪االنضمام لحزب سياسي
▪▪المساعدة في حملة انتخابية
▪▪االنضمام لجماعة مدنية
▪▪االنضمام لجماعة محلية
▪▪التعبير لمسؤول منتخب عن رأيك في قضية ما
▪▪االتصال بأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب
▪▪تأييد أو معارضة قضية أو سياسة بصورة علنية
▪▪الترشح لمنصب
▪▪الكتابة لصحيفة
5656ما هو آخر يوم تستطيع أن ترسل فيه إقرارات ضرائب الدخل الفيدرالية؟*
▪▪ 15إبريل
5757متى يستطيع كل الرجال تسجيل أنفسهم للخدمة العسكرية االختيارية؟
▪▪عند سن الثامنة عشرة ()18
▪▪بين الثامنة عشرة ( )18والسادسة والعشرين ()26

التاريخ األمريكي
أ :الفترة االستعمارية واالستقالل
5858اذكر أحد أسباب مجيء المستعمرين إلى أمريكا؟
▪▪الحرية
▪▪الحرية السياسية
▪▪الحرية الدينية
▪▪الفرص االقتصادية
▪▪ممارسة دينهم
▪▪الفرار من االضطهاد
5959من كان يعيش في أمريكا قبل وصول األوروبيين؟
▪▪الهنود األمريكيون
▪▪األمريكيون األصليون
6060أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟
▪▪األفارقة
▪▪ناس من أفريقيا
6161لماذا قاتل المستعمرون البريطانيين؟
▪▪بسبب الضرائب المرتفعة (ضرائب بدون تمثيل)
▪▪ألن الجيش البريطاني احتل منازلهم (طعام ،إيواء)
▪▪ألنه لم يكن لديهم حكم ذاتي
6262من كتب إعالن االستقالل؟
▪▪(توماس) جيفرسون
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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متى تم اعتماد إعالن االستقالل؟
▪  4يوليو1776 ،
كانت هناك  13والية أصلية ،اذكر ثالثاً منها.
▪ نيو هامبشير
▪ ماساشوسيتس
▪ رود أيالند
▪ كينيتيكت
▪ نيويورك
▪ نيو جيرزي
▪ بنسلفانيا
▪ ديالوير
▪ ميريالند
▪ فيرجينيا
▪ نورث كارولينا
▪ ساوث كارولينا
▪ جورجيا
ماذا حدث في المؤتمر الدستوري؟
▪ تمت كتابة الدستور.
▪ كتب اآلباء المؤسسون الدستور.
متى كُتب الدستور؟
▪ 1787
أيدت الصحف الفيدرالية إجازة الدستور األمريكي .اذكر اسم واحد من كتابها.
▪ (جيمس) ماديسون
▪ (ألكزاندر) هاميلتون
▪ (جون) جاي
▪ بوبليوس
اذكر أحد األشياء التي اشتهر بها بنجامين فرانكلين.
▪ دبلوماسي أمريكي
▪ أقدم عضو في المؤتمر الدستوري
▪ أول رئيس لهيئة بريد الواليات المتحدة
▪ كاتب "تقويم ريتشارد الفقير"
▪ بدأ أول المكتبات المجانية
من هو "أب بالدنا"؟
▪ (جورج) واشنطن
من كان الرئيس األول؟*
▪ (جورج) واشنطن

ب :القرن التاسع عشر
 .71ما هي األقاليم التي اشترتها الواليات المتحدة من فرنسا عام 1803؟
▪ إقليم لويزيانا
▪ لويزيانا
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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اذكر حرباً واحدة خاضتها الواليات المتحدة في القرن التاسع عشر.
▪ حرب 1812
▪ الحرب المكسيكية  -األمريكية
▪ الحرب األهلية
▪ الحرب األسبانية  -األمريكية
اذكر اسم الحرب األمريكية بين الشمال والجنوب.
▪ الحرب األهلية
▪ الحرب بين الواليات
اذكر مشكلة واحدة أدت إلى الحرب األهلية.
▪ الرق
▪ أسباب اقتصادية
▪ حقوق الواليات
اذكر شيئاً مهماً واحداً فعله إبراهام لينكولن*.
▪ حرر العبيد (إعالن تحرير العبيد)
▪ أنقذ (أو حافظ على) االتحاد
▪ قاد الواليات المتحدة خالل الحرب األهلية
ماذا فعل إعالن تحرير العبيد؟
▪ حرر العبيد
▪ حرر العبيد في الكنفدرالية
▪ حرر العبيد في الواليات الكنفدرالية
▪ حرر العبيد في معظم الواليات الجنوبية
ماذا فعلت سوزان بي .أنطوني؟
▪ حاربت من أجل حقوق المرأة
▪ حاربت من أجل الحقوق المدنية

ج :التاريخ األمريكي الحديث ومعلومات تاريخية مهمة أخرى
 .78اذكر حرباً واحدة خاضتها الواليات المتحدة في القرن العشرين*.
▪ الحرب العالمية األولى
▪ الحرب العالمية الثانية
▪ الحرب الكورية
▪ حرب فيتنام
▪ حرب الخليج (الفارسي)
 .79من كان الرئيس خالل الحرب العالمية األولى؟
▪ (وودرو) ويلسون
 .80من كان الرئيس خالل الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية؟
▪ (فرانكلين) روزفلت
 .81ما هي الدول التي حاربتها الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟
▪ اليابان ،وألمانيا ،وإيطاليا
ً
رئيسا .ما هي الحرب التي خاضها؟
 .82كان إيزنهاور جنراالً قبل أن يكون
▪ الحرب العالمية الثانية
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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8383خالل الحرب الباردة ،ما هو القلق الرئيسي الذي كان يشغل بال الواليات المتحدة؟
▪▪الشيوعية
8484ما هي الحركة التي حاولت إنهاء التمييز العنصري؟
▪▪(حركة) الحقوق المدنية
8585ماذا فعل مارتن لوثر كينغ ،االبن؟*
▪▪ناضل من أجل الحقوق المدنية
▪▪عمل من أجل تحقيق المساواة بين جميع األمريكيين
8686ما هو الحدث الرئيسي الذي وقع في  11سبتمبر ،2001 ،في الواليات المتحدة؟
▪▪هاجم إرهابيون الواليات المتحدة.
8787اذكر اسم قبيلة هندية أمريكية واحدة في الواليات المتحدة.

[سيزود مسؤولو الدائرة األمريكية للتجنس والهجرة بقائمة بالقبائل الهندية األمريكية المعترف بها فيدرالياً].

▪▪شيروكي
▪▪نافاهو
▪▪سيوكس
▪▪شيبيوا
▪▪شوكتاو
▪▪بويبلو
▪▪أباتشي
▪▪إيروكويس
▪▪كريك
▪▪بالكفيت
▪▪سيمينول
▪▪شيان
▪▪أراواك
▪▪شوني
▪▪موهيغان
▪▪هورون
▪▪أونيدا
▪▪الكوتا
▪▪كرو
▪▪تيتون
▪▪هوبي
▪▪إنويت

التربية المدنية المتكاملة
أ :الجغرافيا
 .88اذكر واحداً من أطول نهرين في الواليات المتحدة.
▪ (نهر) ميزوري
▪ (نهر) ميسيسيبي
 .89ما هو المحيط على الساحل الغربي للواليات المتحدة؟
▪ (المحيط) الهادئ
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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9090ما هو المحيط على الساحل الشرقي للواليات المتحدة؟
▪▪(المحيط) األطلسي
9191اذكر واحداً من األقاليم األمريكية.
▪▪بورتو ريكو
▪▪فيرجين أيالندز األمريكية
▪▪ساموا األمريكية
▪▪جزر ماريانا الشمالية
▪▪غوام
9292اذكر والية واحدة على حدود كندا.
▪▪مين
▪▪نيو هامبشير
▪▪فيرمونت
▪▪نيويورك
▪▪بنسلفانيا
▪▪أوهايو
▪▪ميشيغان
▪▪مينيسوتا
▪▪نورث داكوتا
▪▪مونتانا
▪▪أيداهو
▪▪واشنطن
▪▪أالسكا
9393اذكر والية واحدة على حدود المكسيك.
▪▪كاليفورنيا
▪▪أريزونا
▪▪نيو مكسيسكو
▪▪تكساس
9494ما هي عاصمة الواليات المتحدة؟*
▪▪واشنطن ،دي .سي.
9595أين يقع تمثال الحرية؟*
▪▪(ميناء) نيويورك
▪▪جزيرة الحرية

[تقبل أيضاً نيو جيرزي ،وبالقرب من مدينة نيويورك ،وعلى (نهر) هدسون].

ب :الرموز
 .96لماذا يوجد  13شريطاً بالعلم؟
▪ ألنه كانت هناك  13مستعمرة أصلية
▪ ألن الشرائط تمثل المستعمرات األصلية
 .97لماذا توجد  50نجمة بالعلم؟*
▪ ألن هناك نجمة لكل والية
▪ ألن كل نجمة تمثل والية
▪ ألن هناك  50والية
* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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.98

ما اسم النشيد الوطني؟
▪ ( The Star-Spangled Bannerالعلم المرصع بالنجوم)

ج :العطالت
 .99متى نحتفل بعيد االستقالل؟*
▪  4يوليو
 .100اذكر عطلتين وطنيتين للواليات المتحدة.
▪ السنة الميالدية الجديدة
▪ عيد مارتن لوثر كينج ،اإلبن
▪ عيد الرؤساء
▪ عيد الذكرى
▪ عيد االستقالل
▪ عيد العمال
▪ عيد كولومبس
▪ عيد المحاربين القدامى
▪ عيد الشكر
▪ عيد الميالد

* إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وكنت مقيماً دائماً وشرعياً في الواليات المتحدة لمدة  20سنة أو أكثر ،يمكنك أن تدرس األسئلة فقط المشار إليها بعالمة النجمة.
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