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AMERICAN GOVERNMENT
A: Principles of American Democracy

 
الحكومة األمریكیة

أ.  مبادئ الدیمقراطیة األمریكیة

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

١. ما ھو القانون األعلى للبالد؟
▪ الدستور

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

٢. ماذا یفعل الدستور؟
▪ یؤسس الحكومة
▪ یعّرف الحكومة

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

٣. فكرة الحكم الذاتي  مذكورة في أول ثالث كلمات من الدستور. ما 
ھي ھذه الكلمات؟

▪ نحن الشعب

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

٤. ما ھو التعدیل؟
▪ تغییر (في الدستور)

▪ إضافة (إلى الدستور)
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5. What do we call the first ten amendments to 
the Constitution?
▪ The Bill of Rights

٥. ماذا تسمى التعدیالت العشر األولى بالدستور؟
▪ وثیقة الحقوق

6. What is one right or freedom from the First 
Amendment?*
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government

٦. ما ھي إحدى الحقوق أو الحریات المذكورة في التعدیل األول؟*
▪ حریة التعبیر
▪ حریة الدین

▪ حریة االجتماع
▪ حریة الصحافة

▪ حریة االعتراض على الحكومة
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7. How many amendments does the Constitution 
have?
▪ Twenty-seven (27)

٧. كم ھو عدد التعدیالت في الدستور؟
▪ سبعة وعشرون (٢٧)

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)

٨. ما الذي فعلھ إعالن االستقالل؟
▪ صّرح بإستقاللنا (عن بریطانیا العظمى)
▪ أعلن استقاللنا (عن بریطانیا العظمى)

▪ صَرح بأن الوالیات المتحدة حرة ومستقلة (عن بریطانیا العظمى)
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9. What are two rights in the Declaration of 
Independence?
▪ Life
▪ Liberty
▪ Pursuit of happiness

٩. اذكر اثنین من الحقوق الواردة في  إعالن االستقالل؟
▪ العیش
▪ الحریة

▪ السعي إلى السعادة

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

١٠. ما ھي حریة الدین؟
▪  أن تستطیع ممارسة أي دین (دیانة) أو عدم ممارسة أي دین (دیانة)

6



11. What is the economic system in the United 
States?*
▪ The capitalist economy 
▪ market economy

١١. ما ھو النظام االقتصادي في الوالیات المتحدة؟*
▪ االقتصاد الرأسمالي

▪  اقتصاد السوق 

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.

١٢. ما ھي "سلطة القانون"؟
▪ یجب علي الجمیع اتباع القانون

▪ على القادة إطاعة القانون
▪ على الحكومة إطاعة القانون

▪ ال أحد فوق القانون
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AMERICAN GOVERNMENT
B: System of Government

ب.  نظام الحكم

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

١٣.اذكر أحد فروع أو أجزاء الحكومة.*
▪  الكونغرس

▪  الفرع التشریعي
▪  الرئیس

▪  الفرع التنفیذي
▪  المحاكم

▪  الفرع القضائي
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14. What stops one branch of government from 
becoming too powerful?
▪ Checks and balances 
▪ The separation of powers

١٤. ماذا یمنع أحد فروع الحكومة من أن یصبح ذو نفوذ اقوى؟
▪ الضوابط والتوازنات

▪ فصل السلطات

15. Who is in charge of the executive branch?
▪ The President

١٥. من ھو المسؤول عن الفرع التنفیذي؟
▪ الرئیس
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16. Who makes federal laws?
▪ Congress
▪ Senate and House (of Representatives) 
▪ (U.S. or national) legislature

١٦. من الذي یقوم بتشریع (سن) القوانین الفدرالیة؟
▪ الكونغرس

▪ مجلس الشیوخ ومجلس النواب األمریكي
▪ الھیئة التشریعیة (األمریكیة أو الوطنیة)

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
▪ The Senate and House (of Representatives)

١٧. ما ھما فرعا الكونغرس األمریكي؟*
▪ مجلس الشیوخ ومجلس النواب
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18. How many U.S. Senators are there?
▪ One hundred (100)

١٨. كم ھو عدد أعضاء مجلس الشیوخ األمریكي؟
▪ مائة (١٠٠) 

19. We elect a U.S. Senator for how many years?
▪ Six (6)

١٩.نقوم بانتخاب عضو مجلس الشیوخ األمریكي كل؟
▪ ست سنوات (٦)
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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.]

Find your Senators: senate.gov.

٢٠. من ھو احد اعضاء مجلس الشیوخ في والیتك اآلن؟*

▪ سوف تتباین اإلجابات. [یجب علي سكان مقاطعة كولومبیا والمقیمین 
في األقالیم األمریكیة االجابة على ان العاصمة (أو اإلقلیم الذي یعیش فیھ 

مقدم الطلب) لیس لدیھ أعضاء في مجلس الشیوخ األمیركي.]

Senate.gov. اعثر على أعضاء مجلس الشیوخ في والیتك
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21. The House of Representatives has how many 
voting members?
▪ Four hundred thirty-five (435)

٢١. كم ھو عدد أعضاء مجلس النواب في البرلمان األمریكي؟
▪ أربعمائة وخمسة وثالثون (٤٣٥)

22. We elect a U.S. Representative for how many 
years?
▪ Two (2)

٢٢. نقوم بانتخاب عضو مجلس النواب األمریكي كل؟
▪ سنتین (٢)
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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.]

Find your Representative house.gov.

٢٣. اذكر اسم عضو مجلس النواب الذي یمثلك؟

 ▪ سوف تتباین اإلجابات. [ممكن ان یذكر سكان األقالیم الذین لدیھم 
مندوبون او مفوضون مقیمون ال یتمتعون بحق التصویت اسم ذلك 

المندوب او المفوض. كذلك یسمح باإلجابة على أنھ لیس لإلقلیم اي نواب 
یتمتعون بحق (التصویت)]

house.gov اعثر على أعضاء مجلس النواب في والیتك
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24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ All people of the state

٢٤.  َمن ُھم الذین یمثلھم السیناتور؟
▪ جمیع الناس في الوالیة

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

٢٥. لماذا یكون لبعض الوالیات أعضاء في مجلس النواب أكثر من 
أعضاء والیات أخرى؟

▪ (بسبب) عدد سكان الوالیة
▪ (بسبب) وجود ناخبین أكثر

▪ ألن عدد سكان بعض الوالیات أكثر من غیرھا
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26. We elect a President for how many years?
▪ Four (4)

٢٦. نقوم بانتخاب الرئیس كل؟
▪ أربع سنوات

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

٢٧. في أي شھر نقوم بانتخاب الرئیس؟*
▪ تشرین الثاني

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.

٢٨. ما ھو اسم الرئیس األمریكي الحالي؟*
 ▪ اذھب إلى uscis.gov/citizenship/testupdates لمعرفة

اسم رئیس الوالیات المتحدة.

16

http://uscis.gov/citizenship/testupdates
https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates


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.

٢٩. ما ھو اسم نائب رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة الحالي؟
▪ اذھب إلى uscis.gov/citizenship/testupdates لمعرفة 

اسم نائب رئیس الوالیات المتحدة.

 ▪  

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

 ٣٠. من یتولى منصب رئاسة الوالیات المتحدة في حال عدم استطاعة
الرئیس القیام بأعمالھ؟

▪  نائب الرئیس
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31. If both the President and the Vice President 
can no longer serve, who becomes President?
▪ The Speaker of the House

٣١. من یتولى منصب رئاسة الوالیات المتحدة في حال عدم استطاعة 
الرئیس ونائب الرئیس القیام بأعمالھما؟

▪ المتحدث بإسم مجلس النواب
 
32. Who is the Commander in Chief of the 
military?
▪ The President

٣٢. من ھو القائد العام للجیش؟
▪ الرئیس

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

٣٣. من یقوم بالتوقیع على مشاریع القوانین لتصبح القوانین ساریة؟
▪ الرئیس
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34. Who vetoes bills?
▪ The President

٣٤. من یمتلك حق  نقض الفیتو (مشاریع القوانین)؟
▪ الرئیس

 

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

٣٥. ما ھي واجبات مجلس الوزراء تجاه الرئیس؟
▪ تقدیم المشورة للرئیس
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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
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٣٦. اذكر منصبین بمستوى مجلس الوزراء؟
▪ وزیر الزراعة
▪ وزیر التجارة
▪ وزیر الدفاع
▪ وزیر الثقافة
▪ وزیر الطاقة

▪ وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة
▪ وزیر األمن القومي

▪ وزیر اإلسكان واإلنماء المدني
▪ وزیر الداخلیة

▪ وزیر الخارجیة
▪ وزیر النقل

▪ وزیر الخزانة
▪ وزیر شؤون الجنود السابقین (المحاربین القدامى)

▪ وزیر العمل
▪ وزیر العدل
▪ النائب العام

▪ نائب الرئیس
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37. What does the judicial branch do?
▪ Reviews laws
▪ Explain laws
▪ Resolves disputes (disagreements)
▪ Decides if a law goes against the Constitution

٣٧. ما ھي واجبات الفرع القضائي؟
▪ مراجعة القوانین
▪ تفسیر القوانین

▪ حل النزاعات (الخالفات)
▪ الفصل أو الحكم فیما إذا القانون مخالفاً للدستور

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

٣٨. ما ھي أعلى محكمة في الوالیات المتحدة؟
▪ المحكمة العلیا
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39. How many justices are on the Supreme 
Court?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the 
number of justices on the Supreme Court.

٣٩. كم ھو عدد القضاة في المحكمة العلیا؟
▪ اذھب إلى uscis.gov/citizenship/testupdates لمعرفة 

عدد القضاة في المحكمة العلیا.

40. Who is the Chief Justice of the United States 
now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the 
name of the Chief Justice of the United States.

٤٠.من ھو رئیس قضاة المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة اآلن ؟
▪ اذھب إلى uscis.gov/citizenship/testupdates لمعرفة 

اسم رئیس قضاة المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة
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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

٤١. بموجب الدستور األمریكي، تكون بعض السلطات تابعة للحكومة 
الفدرالیة،  ما ھي أحدى ھذه السلطات الفدرالیة؟

▪ طباعة النقود
▪ إعالن الحرب
▪ تشكیل الجیش
▪ عقد المعاھدات
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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

 ٤٢. بموجب الدستور األمریكي، تكون بعض السلطات تابعة للوالیات، 
ماھي إحدى سلطات الوالیة؟

▪ تأمین التدریس والتعلیم
▪ تأمین الحمایة (الشرطة)

▪ تأمین السالمة (قسم اإلطفاء)
▪ منح إجازة السیاقة

▪ الموافقة على تقسیم المناطق أو األراضي واستخدامھا
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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.]

To learn the name of the governor of your state 
or territory, go to usa.gov/states-and-territories.

٤٣. من ھو حاكم والیتك؟
▪  سوف تتباین اإلجابات. [ یجب على سكان مقاطعة كولومبیا اإلجابة بأن 

واشنطن العاصمة لیس لھا حاكم.]

 لمعرفة اسم حاكم الوالیة أو اإلقلیم ، اذھب إلى 
.usa.gov/states-and-territories
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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.]

To learn the capital of your state or territory, go
to census.gov/schools/facts. 

٤٤. ما ھي عاصمة والیتك؟*
▪ سوف تتباین اإلجابات. [ یجب على سكان مقاطعة كولومبیا اإلجابة بأن 

واشنطن العاصمة لیست والیة و بذلك لیس لھا عاصمة.  یجب على 
سكان األقالیم األمریكیة األجابة بإسم عاصمة األقلیم.]

census.gov/schools/facts لمعرفھ عاصمة والیتك أو إقلیمك
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45. What are the two major political parties in the 
United States?*
▪ Democratic and Republican

٤٥. ما ھما الحزبان السیاسیان الرئیسیان في الوالیات المتحدة؟*
▪ الدیمقراطي والجمھوري

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

٤٦. ما ھو الحزب السیاسي للرئیس الحالي؟
▪ اذھب إلى uscis.gov/citizenship/testupdates لمعرفة 

الحزب السیاسي للرئیس الحالي.

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.

٤٧. ما ھو اسم متحدث مجلس النواب؟
▪ ▪اذھب إلى uscis.gov/citizenship/testupdates لمعرفة 

اسم متحدث مجلس النواب.
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AMERICAN GOVERNMENT
C: Rights and Responsibilities

ج: الحقوق و المسؤولیات

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

٤٨. ھناك أربع تعدیالت في الدستور األمریكي حول االنتخاب. صف واحداً 
منھا.

▪ یحق باالنتخاب للمواطنین من عمر 18 سنة فما فوق
▪ لیس على الفرد أن یدفع ضریبة انتخاب

▪ لكل مواطن حق االنتخاب (یجوز للرجل والمرأة االنتخاب)
▪ لكل مواطن من أي عرق حق االنتخاب
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49. What is one responsibility that is only for 
United States citizens?*
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election

٤٩. اذكر  إحدى المسؤولیات التي تقع على عاتق المواطن األمریكي 
فقط؟*

▪ الخدمة في ھیئة المحلفین
▪ التصویت في االنتخابات الفدرالیة

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

٥٠. اذكر أحدى الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون األمریكیون فقط؟
▪ االنتخاب

▪ الترشح لمنصب حكومي
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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

٥١. ما ھي الحقوق التي یتمتع بھا جمیع المقیمین في الوالیات المتحدة 
(سمي اثنان)؟
▪ حریة التعبیر
▪ حریة الكالم

▪ حریة االجتماع
▪ حق االعتراض على الحكومة

▪ حریة الدین
▪ حق حیازة السالح
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52. What do we show loyalty to when we say the 
Pledge of Allegiance?
▪ The United States 
▪ The flag

٥٢. إلى َمن نظھر الوالء عندما نردد قسم  الوالء؟
▪ الوالیات المتحدة

▪ العلم األمریكي

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
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٥٣. ما ھي أحدى الوعود التي تتعھد بھا عندما تصبح مواطناً 
أمریكیاً؟

▪ التنازل عن الوالء للبلدان األخرى
▪ الدفاع عن دستور وقوانین الوالیات المتحدة

▪ إطاعة قوانین الوالیات المتحدة
▪ الخدمة في الجیش األمریكي (عند الحاجة)

▪ الوالء للوالیات المتحدة 
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54. How old do citizens have to be to vote for 
President?*
▪ Eighteen (18) and older

▪  كم یجب أن یكون عمر المواطن لیحق لھ المشاركة في االنتخابات 
الرئاسیة؟*

▪  ثمانیة عشر سنة (١٨)

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

▪ 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

34



٥٥. ما ھما الطریقتان اللتان یستطیع بھما المواطنون في الوالیات 
المتحدة المشاركة في الدیمقراطیة التي یتمتعون بھا؟

▪  اإلدالء بالصوت (االنتخابي)
▪  االنضمام إلى حزب سیاسي
▪  المساعدة في حملة سیاسیة

▪  االنضمام إلى مجموعة مدنیة
▪  االنضمام الى جماعة اجتماعیة

▪  إبداء الرأي إلى مسؤول ُمنتَخب عن قضیة
▪  االتصال بأعضاء مجلسي الشیوخ ومجلس النواب

▪ الدعم أو المعارضة العلنیین لمسألة أو سیاسة
▪ الترشیح لمنصب
▪ الكتابة للصحف
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56. When is the last day you can send in federal 
income tax forms?*
▪ April 15

٥٦. ما ھو اخر یوم الرسال استمارات ضریبة الدخل الفدرالیة؟*
▪  ١٥ نیسان

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

٥٧. متى یجب على جمیع الرجال التسجیل ألداء الخدمة العسكریة 
االنتقائیة؟

▪ في سن الـ١٨
▪ بین سن ١٨ و٢٦ عاماً
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American History
Colonial Period and Independence

التأریخ األمریكي
الحقبة االستعماریة واالستقالل

58. What is one reason colonists came to 
America?
▪ Freedom
▪ Political liberty
▪ Religious freedom
▪ Economic opportunity 
▪ Practice their religion
▪ Escape persecution

٥٨. ما ھي أحد أسباب ھجرة المستعمرین إلى أمریكا؟
▪ الحریة

▪ الحریة السیاسیة
▪ الحریة الدینیة

▪ فرص العمل
▪ الھروب من االضطھاد
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59. Who lived in America before the Europeans 
arrived?
▪ American Indians 
▪ Native Americans

٥٩. من كان یعیش في أمریكا قبل وصول األوروبیین؟
▪ الھنود األمریكیون

▪ األمریكیون األصلیون

60. What group of people was taken to America 
and sold as slaves?
▪ Africans
▪ People from Africa

٦٠. أي مجموعة من الناس تم أخذھا  إلى أمریكا وبیعھا كعبید؟
▪ األفارقة

▪ أشخاص من أفریقیا
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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

٦١. لماذا حارب المستعمرون البریطانیون؟
▪ بسبب الضرائب العالیة (فرض ضرائب بدون تمثیل)

▪ بسبب بقاء الجیش البریطاني في بیوتھم (إقامتھ فیھا أو استیالئھ 
علیھا)

▪ ألنھ لم یكن لدیھم حكم ذاتي

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

٦٢. من كتب بیان إعالن االستقالل؟
▪ (توماس) جیفرسون
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63. When was the Declaration of Independence 
adopted?
▪ July 4, 1776

٦٣. متى تم تطبیق بیان إعالن االستقالل؟
▪ ٤ تموز، ١٧٧٦

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
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٦٤. كانت توجد ١٣ والیة رئیسیة. اذكر ثالثة منھا.
▪ نیو ھامبشیر

▪ ماساتشوستس
▪ رود أیالند
▪ كونیتیكت
▪ نیویورك

▪ نیوجیرسي
▪ بنسلفانیا
▪ دیالویر

▪ میري الند
▪ فرجینیا

▪ كاروالینا الشمالیة
▪ كاروالینا الجنوبیة

▪ جورجیا

65. What happened at the Constitutional 
Convention?
▪ The Constitution was written
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.
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٦٥. ماذا حدث في المؤتمر الدستوري؟
▪ تمت كتابة الدستور

▪ كتب اآلباء المؤسسون الدستور

66. When was the Constitution written?
▪ 1787

٦٦. متى تمت كتابة الدستور؟
١٧٨٧ ▪

67. The Federalist Papers supported the passage 
of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton 
▪ (John) Jay
▪ Publius

٦٧. ساندت مقاالت األشخاص الداعین الى الفدرالیة إقرار دستور الوالیات 
المتحدة، أذكر اسم أحد أولئك الُكتاب.

▪ جیمس مادیسون
▪ ألكسندر ھاملتون

▪ جون جاي
▪ بابلیوس

42



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

٦٨. سمي امراً واحداً اشتھر بھ بنجامین فرانكلین ؟
▪ بأنھ دبلوماسي أمریكي

▪ بأنھ العضو األكبر سناً في المؤتمر الدستوري
▪ بأنھ أول مسؤول عام للبرید في الوالیات المتحدة

▪ بأنھ كاتب "تقویم ریتشارد الفقیر"
▪ بأنھ أنشأ المكتبات المجانیة األولى

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

٦٩. من الذي ُیعتبر "أب بالدنا"؟
▪ جورج واشنطن
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70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington

٧٠. من ھو أول رئیس أمیركي؟*
▪ جورج واشنطن

American History
1800s

القرن التاسع عشر

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

٧١. ما ھي األراضي التي اشترتھا الوالیات المتحدة من فرنسا في سنة 
١٨٠٣؟

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

 ٧٢. اذكر اسم إحدى الحروب التي خاضتھا الوالیات المتحدة في 
سنوات الـ ١٨٠٠

▪ حرب ١٨١٢
▪ الحرب األمریكیة - المكسیكیة

▪ الحرب األھلیة
▪ الحرب األمریكیة - اإلسبانیة
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73. Name the U.S. war between the North and the 
South.
▪ The Civil War
▪ The War between the States

٧٣. اذكر اسم الحرب األمریكیة بین والیات الشمال والجنوب
▪ الحرب األھلیة

▪ الحرب بین الوالیات

 74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ Slavery
▪ Economic reasons 
▪ States’ rights

٧٤. اذكر إحدى المشاكل التي أدت إلى  نشوب الحرب األھلیة
▪ العبودیة

▪ أسباب اقتصادیة
▪ حقوق الوالیات

46



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

٧٥. ما ھي أحدى أھم إنجازات إبراھام لنكولن؟*
▪ أنھ حرر العبید (إعالن التحریر)

▪ أنقذ االتحاد (أو حافظ على االتحاد)
▪ قاد الوالیات المتحدة أثناء الحرب األھلیة
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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

٧٦. إلى ماذا أدى إعالن التحریر؟
▪  تحریر العبید

▪  تحریر العبید في الوالیات اإلحدى عشر التي انفصلت عن أمریكا 
▪  تحریر العبید في الوالیات المتحالفة

▪  تحریر العبید في معظم الوالیات الجنوبیة

77. What did Susan B. Anthony do?
▪ Fought for women’s rights 
▪ Fought for civil rights

٧٧. ماذا فعلت سوزان ب. آنثوني؟
▪  ناضلت ألجل حقوق المرأة

▪  ناضلت ألجل الحقوق المدنیة
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American History
Recent American History and Other Important 

Historical Information
التاریخ األمریكي الحدیث ومعلومات تاریخیة مھمة أخرى

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

٧٨. اذكر إحدى الحروب التي خاضتھا الوالیات المتحدة في  سنوات الـ 
*١٩٠٠

▪  الحرب العالمیة األولى
▪  الحرب العالمیة الثانیة

▪  الحرب الكوریة
▪  حرب فیتنام

▪  حرب الخلیج (الفارسي)

79. Who was President during World War I?
▪ (Woodrow) Wilson
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٧٩. من كان الرئیس أثناء الحرب العالمیة األولى؟
▪ (وودرو) ولسن

80. Who was President during the Great 
Depression and World War II?
▪ (Franklin) Roosevelt

٨٠. من كان الرئیس أثناء الكساد أو الركود االقتصادي الكبیر والحرب 
العالمیة الثانیة؟

▪  (فرانكلین) روزفلت

81. Who did the United States fight in World War 
II?
▪ Japan, Germany, and Italy

٨١. من حاربت الوالیات المتحدة في الحرب العالمیة الثانیة؟
▪  الیابان وألمانیا وإیطالیا

82. Before he was President, Eisenhower was a 
general. What war was he in?
▪ World War II
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٨٢ كان ایزنھاور 
جنراالً في الجیش قبل أن یصبح رئیساً. ما ھي الحرب التي خاضھا؟

▪  الحرب العالمیة الثانیة

83. During the Cold War, what was the main 
concern of the United States?
▪ Communism

٨٣. أثناء الحرب الباردة (بین أمریكا وروسیا)، ماذا كان مصدر القلق 
الرئیسي للوالیات المتحدة؟

▪  الشیوعیة
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84. What movement tried to end racial 
discrimination?
▪ Civil rights (movement)

٨٤. ما ھي الحركة التي أدت إلى إنھاء التمییز العنصري؟
▪  (حركة) الحقوق المدنیة

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

٨٥. ماذا فعل مارتن لوثر كنغ االبن؟*
▪ ناضل من أجل الحقوق المدنیة

▪ عمل ألجل المساواة بین جمیع األمریكیین

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

٨٦. ما ھو الحدث األكبر الذي وقع في ١١ أیلول سنة ٢٠٠١ في 
الوالیات المتحدة؟

▪ ھاجم إرھابیون الوالیات المتحدة
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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

٨٧. اذكر إحدى قبائل الھنود األمریكیین في الوالیات المتحدة.

             ▪ شیروكي  ▪  نافاجو ▪ سیوكس ▪ تشیبوا ▪  تشوكتو  ▪ بیبلو ▪ أباتشي 
▪ اإلیروكواس ▪ كریك  ▪ بالك فیت ▪ سیمینول  ▪ شایَین ▪ أراواك ▪ شوني

▪  موھیجان ▪  ھیورون ▪ أونایدا ▪ الكوتا ▪  كرو ▪ تیتون
▪ ھوبي ▪  إنویت
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Integrated Civics
Geography

التربیة المدنیة المتكاملة
الجغرافیا

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

٨٨. اذكر اسم أحد أطول نھرین في الوالیات المتحدة.
        ▪ نھر میزوري 

 ▪ نھر میسیسیبي 
89. What ocean is on the West Coast of the 
United States?
▪ Pacific (Ocean)

٨٩.  ما ھو المحیط  الذي یقع على الساحل الغربي للوالیات المتحدة؟
▪  المحیط الھادئ

90. What ocean is on the East Coast of the United 
States?
▪ Atlantic (Ocean)

٩٠. ما ھو المحیط الذي یقع على الساحل الشرقي للوالیات المتحدة؟
▪  المحیط األطلسي
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91. Name one U.S. territory.

▪ Puerto Rico ▪ U.S. Virgin Islands ▪ American 
Samoa ▪ Northern Mariana Islands ▪ Guam

٩١. اذكر إحدى األقالیم التابعة للوالیات المتحدة.

▪ بورتوریكو ▪ جزر العذراء األمریكیة ▪ جزیرة ساموا األمریكیة
 ▪ جزیرة ماریانا الشمالیة ▪ جزیرة َكوام

92. Name one state that borders Canada.

▪ Maine ▪ New Hampshire ▪ Vermont 
▪ New York ▪ Pennsylvania ▪ Ohio 
▪ Michigan ▪ Minnesota ▪ North Dakota 
▪ Montana ▪ Idaho ▪ Washington ▪ Alaska

٩٢. اذكر إحدى الوالیات التي تقع على حدود كندا.

▪ مین ▪ نیو ھامبشیر ▪ فیرمونت ▪ نیویورك ▪ بنسلفانیا
▪ أوھایو ▪ میشیغان ▪ مینیسوتا ▪ داكوتا الشمالیة

▪ مونتانا ▪ آیداھو ▪ واشنطن ▪ أالسكا
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93. Name one state that borders Mexico.
▪ California
▪ Arizona
▪ New Mexico 
▪ Texas

٩٣. اذكر إحدى الوالیات التي تقع على حدود المكسیك.
▪ كالیفورنیا

▪ أریزونا
▪ نیو مكسیكو

▪ تكساس
94. What is the capital of the United States?
▪ Washington, D.C.*

٩٤. ما ھي عاصمة الوالیات المتحدة؟*
▪ واشنطن، دي 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).]

٩٥. أین یقع تمثال الحریة؟*
▪ میناء  نیویورك

▪ جزیرة لیبرتي
[أیضاً: نیوجیرسي، قُرب مدینة نیویورك، وعلى نھر ھدسون.]
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Symbols
الرموز

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

٩٦. لماذا یحمل العلم ١٣ شریطاً؟
▪ ألنھ كانت توجد ١٣ مقاطعة أصلیة

▪ ألن الخطوط تمثل المقاطعات األصلیة

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

٩٧. لماذا یحمل العلم ٥٠ نجمة؟*
▪ ألنھ توجد نجمة لكل والیة

▪ ألن كل نجمة تمثل والیة
▪ ألنھ توجد ٥٠ والیة

98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner

٩٨. ما ھو اسم النشید الوطني؟
▪ الرایة المرصعة بالنجوم (ستار سبانغلد بانر)
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Holidays
العطل

99. When do we celebrate Independence Day?*
▪ July 4

٩٩. متى نحتفل بیوم االستقالل؟*
▪ ٤ تموز

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
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١٠٠. اذكر  اثنین من األعیاد الوطنیة األمریكیة.
▪ یوم رأس السنة

▪ یوم مارتن لوثر كنغ
▪ یوم الرئیس

▪ یوم ذكرى الشھداء
▪ یوم االستقالل

▪ یوم العمال
▪ یوم كولومبوس

▪ یوم المحاربین القدماء
▪ عید الشكر

▪ عید المیالد المجید
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