سواالت مدنی (دربارۀ تاریخ و دولت) آزمون اعطای تابعیت
در ادامه  022سوال مدنی (دربارۀ تاریخ و دولت) آزمون اعطای تابعیت و پاسخهای آنها آورده شده است .آزمون مدنی ،آزمونی
شفاهی است و متصدی  USCISاز شرکت کنندگان حداکثر  02سوال از  022مورد را می پرسد .هر یک از شرکت کنندگان برای
قبولی در بخش مدنی آزمون اعطای تابعیت باید قادر باشند به  5سوال از  02سوال پاسخ صحیح بدهند.
گرچه  USCISاطالع دارد که این  011سوال مدنی پاسخهای صحیح دیگری نیز می توانند داشته باشند ،از شرکت کنندگان
درخواست می گردد که با استفاده از پاسخهایی که در ادامه ارائه شده ،به سواالت مدنی پاسخ دهند.

دولت امریکا
 :Aاصول دموکراسی امریکا
 .0قانون برتر این سرزمین کدام قانون است؟
 قانون اساسی
 .2کار قانون اساسی چیست؟
 برپایی دولت
 تعریف دولت
 حمایت از حقوق پایۀ مردم امریکا
 .3نظریۀ حکومت مردم بر خود در دو کلمۀ اول قانون اساسی آورده شده است .آن دو کلمه چیست؟
 ما مردم
 .4اصالحیه چیست؟
 یک تغییر (در قانون اساسی)
 اضافات (به قانون اساسی)
 .5ده اصالحیۀ اول قانون اساسی چه نام دارد؟
 الیحۀ حقوق
 .6یک مورد از حقوق یا آزادیهای اصالحیۀ اول را نام ببرید*.
 آزادی بیان
 دین
 تجمع
 مطبوعات
 ارائۀ درخواست گروهی به دولت
 .7قانون اساسی دارای چند اصالحیه است؟
 بیست و هفت ()02
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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 .8کار بیانیۀ استقالل چه بود؟
 انتشار خبر استقالل ما (از بریتانیای کبیر)
 اعالن استقالل ما (از بریتانیای کبیر)
 بیان اینکه ایاالت متحده آزاد شده است (از بریتانیای کبیر)
 .9دو مورد از حقوقی را که در بیانیۀ استقالل آمده نام ببرید.
 زندگی
 آزادی
 تالش برای رسیدن به خوشبختی
 .01آزادی دین چیست؟
 می توانید هر دینی داشته باشید یا هیچ دینی نداشته باشید.
 .00سیستم اقتصادی ایاالت متحده چیست؟*
 اقتصاد سرمایه داری
 اقتصاد بازار
" .02نقش قانون" چیست؟
 همه باید از قانون تبعیت کنند.
 رهبران باید از قانون پیروی کنند.
 دولت باید از قانون تبعیت کند.
 هیچکس باالتر از قانون نیست.

 :Bسیستم حکومت
 .03یکی از بخشها یا قسمتهای دولت را نام ببرید*.
 کنگره
 قوۀ مقننه
 رئیس جمهور
 قوۀ مجریه
 دادگاهها
 دادگستری
 .04چه موضوعی سبب می شود یکی از بخشهای دولت نتواند بیش از حد قدرتمند شود؟
 کنترل و مقابله
 جدایی از قدرت
 .05چه کسی مسئول دستگاه اجرایی کشور است؟
 رئیس جمهور
 .06چه مرجعی قوانین فدرال را وضع می کند؟
 کنگره

* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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سنا و مجلس نمایندگان
قوۀ مقننۀ (ملی یا ایاالت متحده)

 .07دو بخش کنگرۀ ایاالت متحدۀ امریکا کدام است؟*
 سنا و مجلس (نمایندگان)
 .08تعداد سناتورهای ایالت متحده چند نفر است؟
 صد نفر ()022
 .09هر سناتور را برای چند سال انتخاب می کنیم؟
 شش سال ()5
 .21یکی از سناتورهای حال حاضر ایالت خود را نام ببرید*.
 پاسخها متفاوت است[ .ساکنان منطقۀ کلمبیا و ساکنان قلمروهای ایاالت متحده باید پاسخ دهند که منطقۀ کلمبیا (یا آن

قلمرویی که شرکت کننده در آن زندگی می کند) سناتور ندارد].
 .20مجلس نمایندگان چند عضو دارای حق رای دارد؟
 چهارصد وسی و پنج عضو ()536
 .22نمایندگان ایالت متحده را برای چه مدتی انتخاب می کنیم؟
 دو سال ()0
 .23نام نمایندگان شما؟


پاسخها متفاوت است[ .ساکنان قلمروهایی که نماینده های بدون حق رای و یا نمایندگان کنگره دارند ،باید نام آنها را
بعنوان نماینده بگویند .همینطور می توانند بگویند آن قلمرو نمایندۀ کنگرۀ دارای حق رای ندارد].

 .24سناتورهای ایاالت متحده نمایندۀ چه کسانی هستند؟
 نمایندۀ تمام مردم ایالت
 .25چرا تعداد نمایندگان برخی ایاالت نسبت به سایر ایالتها بیشتر است؟
 به خاطر جمعیت آن ایاالت
 به این علت که مردم بیشتری در آن ایاالت زندگی می کنند
 زیرا در برخی ایالتها مردم بیشتری زندگی می کنند
 .26رئیس جمهور را برای چند سال انتخاب می کنیم؟
 چهار سال ()5
 .27در چه ماهی برای انتخابات ریاست جمهوری رای می دهیم؟*
 نوامبر
 .28نام رئیس جمهور حال حاضر ایاالت متحده چیست؟*
 باراک اوباما
 اوباما
 .29در حال حاضر نام معاون اول رئیس جمهور ایاالت متحده چیست؟
 جوزف آر .بایدن ،جی آر
 جو بایدن
 بایدن

* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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 .31اگر رئیس جمهور نتواند به خدمت ادامه دهد ،چه کسی رئیس جمهور می شود؟
 معاون اول رئیس جمهور
 .30اگر هم رئیس جمهور و هم معاون اول او نتوانند به خدمت ادامه دهند ،چه کسی رئیس جمهور می شود؟
 رئیس مجلس
 .32فرماندۀ کل ارتش کیست؟
 رئیس جمهور
 .33چه کسی لوایح را امضاء می کند تا به قانون تبدیل شوند؟
 رئیس جمهور
 .34چه کسی می تواند لوایح را وتو کند؟
 رئیس جمهور
 .35کابینۀ رئیس جمهور چه کاری انجام می دهد؟
 به رئیس جمهور مشورت ارائه می دهد.
 .36دو سِ َمت کابینه را نام ببرید.
 وزیر کشاورزی
 وزیر اقتصاد
 وزیر دفاع
 وزیر آموزش
 وزیر انرژی
 وزیر بهداشت و خدمات انسانی
 وزیر امنیت داخلی
 وزیر مسکن و توسعۀ شهری
 وزیر امور داخلی
 وزیر کار
 وزیر کشور
 وزیر امور حمل و نقل
 وزیر خزانه داری
 وزیر امور کهنه سربازان جنگ
 دادستان کل
 معاون اول رئیس جمهور
 .37کار شاخۀ قضایی چیست؟
 بررسی قوانین
 شرح قوانین
 حل مناقشات (مخالفتها)
 تصمیم گیری درمورد اینکه آیا قانونی مغایر با قانون اساسی کشور هست یا خیر.
 .38باالترین دادگاه ایالت متحده کدام است؟
 دیوان عالی کشور
 .39چند قاضی عضو دیوان عالی کشور هستند؟
 نه ()9
 .41در حال حاضر رئیس دیوان عالی کشور کیست؟
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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جان رابرتس (جان جی .رابرتس ،جی آر)

 .40طبق قانون اساسی ما ،تصدی برخی امور در اختیار دولت فدرال است .یکی از آن امور را نام ببرید.
 چاپ پول
 اعالم جنگ
 ایجاد ارتش
 توافق بر سر معاهدات
 .42طبق قانون اساسی ما ،تصدی برخی امور در اختیار ایالت است .یکی از آن امور را نام ببرید.
 آموزش و فراهم کردن محیطهای آموزشی
 تامین امنیت (پلیس)
 تامین ایمنی (آتش نشانی)
 ارائۀ گواهینامۀ رانندگی
 تصمیم گیری در مورد مناطق و نحوۀ استفاده از اراضی
 .43فرماندار ایالت شما کیست؟
 پاسخها متفاوت است[ .ساکنین ناحیۀ کلمبیا باید پاسخ دهند که آن ناحیه فرماندار ندارد].
 .44مرکز ایالت شما کجاست؟*
 پاسخها متفاوت است[ .ساکنین ناحیۀ کلمبیا باید پاسخ دهند که آن ناحیه ایالت نیست و مرکز ندارد .ساکنین قلمروهای

ایاالت متحده باید نام مرکز قلمرو خود را بگویند].

 .45دو حزب سیاسی اصلی ایاالت متحده کدامند؟*
 دموکرات و جمهوری خواه
 .46رئیس جمهور کنونی امریکا عضو کدام حزب است؟
 حزب دموکرات
 .47نام رئیس کنونی مجلس نمایندگان چیست؟
( جان) بینر
 :Cحقوق و مسئولیتها
 .48در مورد اشخاصی که می توانند رای دهند ،چهار اصالحیه در قانون اساسی وجود دارد .یک مورد را توضیح دهید.
 شهروندان  01ساله و باالتر (می توانند رای دهند).
 الزم نیست برای رای دادن مبلغی (بابت مالیات رای گیری) بپردازید.
 هر شهروندی می تواند رای دهد( .هم آقایان و هم بانوان می توانند رای دهند).
 شهروندان مذکر از هر نژادی که باشند (می توانند رای دهند).
 .49یکی از وظایفی را که تنها شهروندان امریکایی می توانند انجام دهند ،نام ببرید*.
 عضویت در هیئت منصفه
 رای دادن در انتخابات فدرال
 .51یکی از حقوقی را که تنها مختص شهروندان امریکاییست ،نام ببرید.
 رای دادن در انتخابات فدرال
 کاندیدا شدن در انتخابات فدرال
 .50دو مورد از حقوق تمام افرادی که در ایاالت متحده زندگی می کنند را نام ببرید.
 آزادی در ابراز خود
 آزادی بیان
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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آزادی در تجمع
آزادی در ارائۀ درخواست گروهی به دولت
آزادی در پرستش
حق حمل سالح

 .52هنگامی که از پیمان وفاداری یاد می کنیم ،منظور ما وفاداری به چه چیزهاییست؟
 ایاالت متحده
 پرچم
 .53یکی از عهدهایی را که هنگام قبول تابعیت امریکا می بندید ،نام ببرید.
 عدم وفاداری به سایر کشورها
 دفاع از قانون اساسی و قوانین ایاالت متحده
 پیروی از قوانین ایاالت متحده
 خدمت در ارتش امریکا (در صورت نیاز)
 خدمت به (انجام کارهای مهم برای) ملت (در صورت نیاز)
 وفاداری به ایاالت متحده
 .54شهروندان برای رای دادن باید چند ساله باشند؟*
 هجده ( )01ساله و باالتر
 .55دو مورد از راههایی که مردم امریکا می توانند در دموکراسی خود شرکت داشته باشند را بگویید.
 رای دادن
 پیوستن به احزاب سیاسی
 کمک به انجام تبلیغات
 پیوستن به گروههای مدنی
 پیوستن به اجتماعات
 ارائۀ نظرات خود دربارۀ موضوعات مختلف به مسئولین منتخب
 تماس با سناتورها و نمایندگان
 حمایت یا مخالفت عمومی در رابطه با یک موضوع یا سیاست خاص
 کاندیدا شدن در انتخابات
 نوشتن برای یک روزنامه
 .56آخرین مهلت ارسال فرمهای فدرال مالیات بر درآمد چه روزیست؟*
 06 آوریل
 .57همۀ آقایان در چه سنی باید برای خدمت داوطلبانۀ نظام ثبت نام کنند؟
 در سن هجده سالگی ()01
 بین سنین هجده ( )01تا بیست و شش ( )05سالگی

تاریخ امریکا
 :Aدورۀ مستعمراتی و استقالل
 .58یکی از دالیلی که مستعمره نشینان به امریکا آمدند را بگویید.
 آزادی
 آزادی سیاسی
 آزادی دینی
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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بدست آوردن فرصتهای اقتصادی
اجرای آیین دینی خود
فرار از تعقیب

 .59پیش از آنکه اروپاییها به امریکا بیایند ،چه کسانی امریکا زندگی می کردند؟
 سرخپوستان امریکایی
 بومیان امریکا
 .61کدام گروه از مردم را به امریکا آورده و به عنوان برده می فروختند؟
 آفریقاییها
 مردم آفریقا
 .60چرا مستعمره نشینان با بریتانیاییها جنگیدند؟
 به خاطر مالیاتهای باال (دادن مالیات بدون داشتن نماینده)
 به این علت که ارتش بریتانیا در منازل آنها اقامت می کردند (اقامت بطور تحمیلی)
 چون خودشان حق حکومت بر خود را نداشتند.
 .62چه کسی بیانیۀ استقالل را نوشت؟
( توماس) جفرسون
 .63چه زمانی بیانیۀ استقالل پذیرفته شد؟
 5 جوالی 0225
 03 .64ایالت اصلی وجود داشت .سه مورد را نام ببرید.
 نیوهمپشایر
 ماساچوست
 رُد آیلند
 کانِتیکِت
 نیویورک
 نیوجرسی
 پنسیلوانیا
 دالور
 مریلند
 ویرجینیا
 کارولینای شمالی
 کارولینای جنوبی
 جورجیا
 .65در کنوانسیون قانون اساسی چه اتفاقی افتاد؟
 قانون اساسی نوشته شد.
 بنیان گذاران ،قانون اساسی را نوشتند.
 .66قانون اساسی در چه سالی نوشته شد؟
0212 
 .67اسناد فدرال از متن قانون اساسی ایاالت متحده حمایت می کرد .یک نفر از نویسندگان آن را نام ببرید.
( جیمز) مدیسون
( آلکساندر) همیلتون
( جان) جی
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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پابلیوس

 .68یکی از علل شهرت بنجامین فرانکلین را نام ببرید.
 دیپلمات امریکایی بود
 مسن ترین عضو کنوانسیون قانون اساسی بود
 اولین رئیس کل ادارۀ پست ایاالت متحده بود
 نویسندۀ "نشریۀ ریچارد بینوا" بود
 اولین کتابخانه های رایگان را بر پا کرد
 .69چه کسی "پدر کشور ما" نامیده می شود؟
( جرج) واشینگتن
 .71نخستین رئیس جمهور که بود؟*
( جرج) واشینگتن

 :Bسدۀ 0811
 .70در سال  0813ایاالت متحده کدام قلمرو را از فرانسه خرید؟
 قلمروی لوئیزیانا
 لوئیزیانا
 .72یکی از جنگهایی را که ایاالت متحده در سده  0811در آن شرکت داشت ،نام ببرید.
 جنگ سال 0100
 جنگ مکزیک و امریکا
 جنگ داخلی
 جنگ اسپانیا و امریکا
 .73نام جنگ بین شمال و جنوب ایاالت متحده چه بود؟
 جنگ داخلی
 جنگ بین ایالتها
 .74یکی از مشکالتی که سبب جنگ داخلی شد را نام ببرید.
 برده داری
 دالیل اقتصادی
 حقوق ایالتها
 .75یکی از کارهای مهمی که آبراهام لینکلن انجام داد را نام ببرید*.
 آزادی بردگان (اعالمیۀ آزادی بردگان)
 حفظ (یا حفاظت از) وحدت
 رهبری ایاالت متحده در طی جنگ داخلی
 .76کار اعالمیۀ آزادی بردگان چه بود؟
 آزادی بردگان
 آزادی بردگان در میان هم پیمانان
 آزادی بردگان در ایاالت هم پیمان
 آزادی بردگان در ایاالت جنوبی
 .77سوزان بی .آنتونی چه کرد؟
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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برای حقوق بانوان جنگید
برای حقوق مدنی جنگید

 :Cتاریخ اخیر امریکا و سایر اطالعات مهم تاریخی
 .78یکی از جنگهایی را که امریکا در سدۀ  0911در آن شرکت کرد را نام ببرید*.
 جنگ جهانی اول
 جنگ جهانی دوم
 جنگ کره
 جنگ ویتنام
 جنگ خلیج (فارس)
 .79در طی جنگ جهانی اول چه کسی رئیس جمهور بود؟
( وودرو) ویلسون
 .81در طی بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم چه کسی رئیس جمهور بود؟
( فرانکلین) روزولت
 .80در جنگ جهانی دوم ،امریکا با کدام کشورها جنگید؟
 ژاپن ،آلمان و ایتالیا
 .82پیش از آنکه آیزنهاور رئیس جمهور شود ،ژنرال بود .در کدام جنگ شرکت داشت؟
 جنگ جهانی دوم
 .83در طی جنگ سرد ،نگرانی اصلی ایاالت متحده چه بود؟
 کمونیسم
 .84کدام جنبش سعی داشت به تبعیض نژادی پایان بدهد؟
( جنبش) حقوق مدنی
 .85مارتین لوتر کینگ جی آر چه کرد؟*
 برای حقوق مدنی جنگید
 برای برابری تمام مردم امریکا کار کرد
 .86در  00سپتامبر  2110چه اتفاق مهمی رخ داد؟
 تروریستها به ایاالت متحده حمله کردند.
 .87یکی از قبایل سرخپوستان امریکا در ایاالت متحده را نام ببرید.
 چروکی
 ناواجو
 سیوکس
 چیپوا
 چوکتاو
 پوئبلو
 آپاچی
 ایروکیوس
 کریک
 بلک فیت
* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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سمینول
چیین
آراواک
شاونی
موهگان
هورون
اونِدیا
الکوتا
کرو
تِتون
هوپی
اینوئیت
مجموعۀ علوم مدنی

 :Aجغرافیا
 .88یکی از طوالنی ترین رودخانه های ایاالت متحده را نام ببرید.
( رودخانۀ) میسوری
( رودخانۀ) میسی سیپی
 .89کدام اقیانوس در ساحل غربی ایاالت متحده واقع شده است؟
( اقیانوس) آرام
 .91کدام اقیانوس در ساحل شرقی ایاالت متحده واقع شده است؟
( اقیانوس) اطلس
 .90یکی از قلمروهای ایاالت متحده را نام ببرید.
 پورتو ریکو
 جزایر ویرجین ایاالت متحده
 سامائوی امریکا
 جزایر شمال ماریانا
 گوام
 .92یکی از ایالتهای هم مرز کانادا را نام ببرید.
 مِین
 نیوهمپشایر
 ورمونت
 نیویورک
 پنسیلوانیا
 اوهایو
 میشیگان
 مینوستا
 داکوتای شمالی
 مونتانا
 آیداهو
 واشینگتن
 آالسکا

* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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 .93یکی از ایالتهایی را که هم مرز مکزیک است ،نام ببرید.
 کالیفرنیا
 آریزونا
 نیومکزیکو
 تگزاس
 .94پایتخت ایاالت متحده کجاست؟*
 واشینگتن دی سی
 .95مجسمۀ آزادی در کجا واقع شده است؟*
( بندر) نیویورک
 جزیرۀ آزادی

[این پاسخها نیز قابل قبول هستند :نیوجرسی ،نزدیک شهر نیویورک و در (رودخانۀ) هادسون]

 :Bسمبلها
 .96چرا پرچم  03خط دارد؟
 به علت وجود داشتن  03مستعمرۀ اصلی در گذشته
 زیرا خطها نشان دهندۀ ایالتهای اصلی هستند
 .97چرا پرچم  51ستاره دارد؟*




زیرا هر ستاره نشان دهندۀ یک ایالت است
زیرا هر ستاره یک ایالت را نشان می دهد
زیرا امریکا  62ایالت دارد

 .98نام سرود ملی چیست؟
 پرچم ستاره نشان

 :Cتعطیالت
 .99چه هنگام روز استقالل را جشن می گیریم؟*
 5 جوالی
 .011دو روز از تعطیالت ملی ایاالت متحده را نام ببرید.
 روز اول سال نو
 روز مارتین لوتر کینگ
 روز رئیس جمهور
 روز یادبود
 روز استقالل
 روز کارگر
 روز کلمبوس
 روز کهنه سربازان
 عید شکرگزاری
 کریسمس

* اگر سن شما  56سال یا بیشتر است ،و حداقل  02سال یا بیشتر ،بطور قانونی و دائم مقیم ایاالت متحده بوده اید ،می توانید تنها
سواالتی را که ستاره دارند ،مطالعه نمایید.
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