
128 Civics Questions and Answers (2020 version) 
 شہریت پر 128 سواالت و جوابات (ورژن 2020)

 

American Government 
A: Principles of American Government 

 
 امریکی حکومت

 اے: امریکی حکومت کے ضوابط

1. What is the form of government of the United States?
● Republic
● Constitution-based federal republic 
● Representative democracy

 1۔ ریاست ہائے متحدہ کا طرِز حکومت کیا ہے؟
 جمہوری●
 آئین کی بنیاد پر وفاقی جمہوری●
 نمائندہ جمہوریت●

2. What is the supreme law of the land? * 
● (U.S.) Constitution

 2۔ ملک کا اعلٰی ترین قانون کون سا ہے؟ *
 (ریاست ہائے متحدہ کا) آئین●

3. Name one thing the U.S. Constitution does.
● Forms the government
● Defines powers of government
● Defines the parts of government
● Protects the rights of the people

3-  کوئی ایک بات بتائیں جو ریاست ہائے متحدہ کا آئین کرتا ہے۔
 حکومت کی تشکیل کرتا ہے●
 حکومت کی طاقت کی حدود متعین کرتا ہے●
 حکومت کے حصوں کی تعریف کرتا ہے۔●
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 لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے●
 
4. The U.S. Constitution starts with the words “We the People.” What does “We the 
People” mean? 

● Self-government 
● Popular sovereignty 
● Consent of the governed 
● People should govern themselves 
● (Example of) social contract 

 
 4- ۔ ریاست ہائے متحدہ کا آئین "ہم عوام" کے لفظوں سے شروع ہوتا ہے۔ "ہم عوام" کا معنٰی کیا ہیں؟

 اپنی حکومت آپ●
 ہر دلعزیز خود مختاری●
 محکموم کی رضامندی●
 لوگ اپنے حکمران آپ ہوں●
 سماجی معاہدہ (کی مثال)●

 
5. How are changes made to the U.S. Constitution? 

● Amendments 
● The amendment process 

 
 5-  ریاست ہائے متحدہ کے آئین میں تبدیلیاں کیسے کی جاتی ہیں؟

 ترامیم سے●
 ترمیم کے عمل سے●

 
6. What does the Bill of Rights protect? 

● (The basic) rights of Americans 
● (The basic) rights of people living in the United States 

 
 6۔ حقوق کا بل کس کی حفاظت کرتا ہے؟

 امریکیوں کے (بنیادی) حقوق●
 ریاست ہائے متحدہ کے باشندوں کے (بنیادی) حقوق●
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7. How many amendments does the U.S. Constitution have? * 

● Twenty-seven (27) 
 7۔ ریاست ہائے متحدہ کے آئین میں کتنی ترامیم کی جا چکی ہیں؟ *

 ستائیس (27)●
 

8. Why is the Declaration of Independence important? 
● It says America is free from British control. 
● It says all people are created equal. 
● It identifies inherent rights. 
● It identifies individual freedoms. 

 8۔ آزادی کا اعالن کیوں اہم ہے؟
 اس کے مطابق امریکہ برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہے۔●
 اس کے مطابق تمام لوگ برابر پیدا کیے گئے ہیں۔●
 یہ پیدائشی حقوق کی شناخت کرتا ہے۔●
 یہ شخصی آزادی کی شناخت کرتا ہے۔●

 
 
9. What founding document said the American colonies were free from Britain? 

● Declaration of Independence 
 

 9۔ کس بانی دستاویز میں ہے کہ امریکی کالونیاں برطانیہ سے آزاد ہیں؟
 آزادی کا اعالن●

 
10. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. 
Constitution. 

● Equality 
● Liberty 
● Social contract 
● Natural rights 
● Limited government 
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● Self-government 
 

 10۔ آزادی کے اعالن اور رہاست ہائے متحدہ کے آئین سے دو اہم خیاالت کے عنوان بتائیں۔
 برابری●
 آزادی●
 سماجی معاہدہ●
 فطری حقوق●
 محدود حکومت●
 اپنی حکومت آپ●

 
11. The words “Life, Liberty, and the pursuit of Happiness” are in what founding 
document? 

● Declaration of Independence 
 

 11. الفاظ "زندگی، آزادی، اور خوشی کی جستجو" کون سی بانی دستاویز میں ہیں؟
 آزادی کا اعالن●

12. What is the economic system of the United States? * 
● Capitalism 
● Free market economy 

 
 12۔ ریاست ہائے متحدہ کا معاشی نظام کیا ہے؟ *

 سرمایہ دارانہ●
 آزاد معاشی منڈی●

13. What is the rule of law? 
● Everyone must follow the law. 
● Leaders must obey the law. 
● Government must obey the law. 
● No one is above the law. 

 13۔ قانون کی حکمرانی کیا ہے؟
 ہر کسی کو الزمًا قانون کی پیروی کرنی چاہیے۔

 قائدین کو الزمًا قانون کی پیروی کرنی چاہیے۔
 حکومت کو الزمًا قانون کی پیروی کرنی چاہیے۔
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 کوئی بھی قانون سے باالتر نہیں۔
 

14. Many documents influenced the U.S. Constitution. Name one. 
● Declaration of Independence 
● Articles of Confederation 
● Federalist Papers 
● Anti-Federalist Papers 
● Virginia Declaration of Rights 
● Fundamental Orders of Connecticut 
● Mayflower Compact 
● Iroquois Great Law of Peace 

 
 14۔ بہت سی دستاویزات ریاست ہائے متحدہ کے آئین پر اثر انداز ہوئیں۔ کسی ایک کا نام بتائیں۔

 آزادی کا اعالن●
 متحدہ ریاستوں کے قواعد و ضوابط●
 وفاق پرست دستاویزات●
 وفاق دشمن دستاویزات●
 ورجینیا کا اعالن برائے حقوق●
 کنیکٹیکٹ کے بنیادی احکامات●
 مے فالور معاہدہ●
 آئروکیوئیس کا امن کا عظیم قانون●

 
15. There are three branches of government. Why? 

● So one part does not become too powerful 
● Checks and balances 
● Separation of powers 

 
 15. حکومت کی تین شاخیں ہیں۔ کیوں؟

 تاکہ ایک حصہ بہت زیادہ طاقتور نہ ہو پائے●
 سِدباب اور توازن●
 طاقتوں کی علیحدگی●
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B: System of Government  
 بی: حکومت کی نظام

 
 

16. Name the three branches of government.  
● Legislative, executive, and judicial  
● Congress, president, and the courts 

 
 16. حکومت کی تین شاخوں کے نام بتائیں۔

 مقننہ، عاملہ، اور عدلیہ●
 کانگریس، صدر، اور عدلیہ●

 
17. The President of the United States is in charge of which branch of government? 

● Executive branch 
 

 17۔ ریاست ہائے متحدہ کا صدر کس شاخ کا سربراہ ہے؟
 عاملہ شاخ کا●

 
18. What part of the federal government writes laws? 

● (U.S.) Congress 
● (U.S. or national) legislature 
● Legislative branch 

 
 18. وفاقی حکومت کا کون سا حصہ قانون لکھتا ہے؟

 (ریاست ہائے متحدہ کی) کانگریس●
 (ریاست ہائے متحدہ کی یا قومی) قانون ساز مجلس●
 مقننہ شاخ●

 
19. What are the two parts of the U.S. Congress? 

● Senate and House (of Representatives) 
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 19۔ ریاست ہائے متحدہ کی کانگریس کے کون سے دو حصے ہیں؟
 سینیٹ اور ایواِن (نمائندگان)●

20. Name one power of the U.S. Congress. * 
● Writes laws 
● Declares war 
● Makes the federal budget 

 
 20۔ ریاست ہائے متحدہ کی کانگریس کی کسی ایک طاقت کا نام بتائیں۔ *

 قانون لکھتی ہے●
 جنگ کا اعالن کرتی ہے●
 وفاقی بجٹ بناتی ہے●

21. How many U.S. senators are there? 
● One hundred (100) 

 
 21- ریاست ہائے متحدہ کے سینیٹروں کی تعداد کتنی ہے؟

 ایک سو (100)●
22. How long is a term for a U.S. senator? 

● Six (6) years 
 

 22. ریاست ہائے متحدہ کے ایک سینیٹر کی مدت کتنی ہوتی ہے؟
 چھے (6) سال●

23. 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.] 
 

 
 23. ریاست ہائے متحدہ کے آپ کے موجودہ کسی ایک سینیٹر کا نام کیا ہے؟

 جوابات مختلف ہو سکتے ہیں۔ [ضلع کولمبیا کے رہائشیوں اور ریاست ہائے متحدہ کے عالقوں کے●
 رہائشیوں کو جواب دینا ہو گا کہ ڈی سی (یاوہ عالقہ جہاں درخواست گذار رہتا ہے) میں یو ایس

 سینیٹر نہیں ہیں۔]
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24. How many voting members are in the House of Representatives? 

● Four hundred thirty-five (435) 
 

 24۔ ایواِن نمائدگان میں ووٹروں کی تعداد کیا ہے؟
 چار سو پینتیس (435)●

 
25. How long is a term for a member of the House of Representatives? 

● Two (2) years 
 

 25۔ ایواِن نمائندگان کے ایک رکن کی مدت کتنی ہے؟
 دو (2) سال●

 
26. Why do U.S. representatives serve shorter terms than U.S. senators? 

● To more closely follow public opinion 
 
 

 26۔ ایواِن نمائندگان کی خدمات کی مدت ریاست ہائے متحدہ کے سینیٹرز سے کم کیوں ہوتی ہے؟
 عوامی رائے کی قریب تر نمائندگی کرنے کے لیے●

 
27. How many senators does each state have? 

● Two (2) 
 27۔ ہر ریاست میں کتنے سینیٹر ہیں؟

 دو (2)●
 

28. Why does each state have two senators? 
● Equal representation (for small states) 
● The Great Compromise (Connecticut Compromise) 

 
 

 28۔ ہر ریاست کے پاس دو سینیٹر کیوں ہیں؟
 یکساں نمائندگی (چھوٹی ریاستوں کے لیے)●
 عظیم معاہدہ (کنیکٹیکٹ معاہدہ)●
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29. 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.] 

 
 29۔ اپنے ریاست ہائے متحدہ کے نمائندے کا نام بتائیں۔

 جوابات مختلف ہو سکتے ہیں۔ [غیر ووٹر وفود والے عالقوں کے رہائشی یا رہائشی کمشنر اس وفد یا●
 کمشنر کا نام فراہم کر سکتے ہیں. یہ بیان بھی قابِل قبول ہو گا کہ عالقے کی مجلس میں کوئی

 نمائندگی (ووٹنگ) نہیں ہے۔]
 

30. 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. 
 

 30۔ ایواِن نمائندگان کے موجودہ سپیکر کا نام کیا ہے؟ *
●uscis.gov/citizenship/testupdates ایواِن نمائندگان کے سپیکر کے نام کے لیے ویب سائٹ 

 دیکھیں۔
 

31. Who does a U.S. senator represent? 
● Citizens of their state 

 31۔ ریاست ہائے متحدہ کا سینیٹر کس کی نمائندگی کرتا ہے؟
 اپنی ریاست کے شہریوں کی●

32. Who elects U.S. senators? 
● Citizens from their state 

 
 32۔ ریاست ہائے متحدہ کے سینیٹر کون منتخب کرتا ہے؟

 ان کی ریاست کے شہری●
 

33. Who does a member of the House of Representatives represent? 
● Citizens in their (congressional) district 
● Citizens in their district 
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 33۔ ایواِن نمائندگان کا کوئی بھی رکن کس کی نمائندگی کرتا ہے؟

 اپنے (مجلسی) ضلع کے شہریوں کی●
 اپنے ضلع کے شہریوں کی●

 
34. Who elects members of the House of Representatives? 

● Citizens from their (congressional) district 
 

 34۔ ایواِن نمائندگان کے ارکان کا انتخاب کون کرتا ہے؟
 (مجلسی) ضلع کے شہری●

 
35. Some states have more representatives than other states. Why? 

● (Because of) the state’s population 
● (Because) they have more people 
● (Because) some states have more people 

 
 35۔ کچھ ریاستوں میں دیگر ریاستوں کی نسبت زیادہ نمائندے ہیں۔ کیوں؟

 ریاست کی آبادی (کی وجہ سے)●
 (کیوں کہ) وہاں زیاہ لوگ ہیں●
 (کیوں کہ) کچھ ریاستوں کی آبادی زیادہ ہے●

 
36. The President of the United States is elected for how many years? * 

● Four (4) years 
 

 36۔ ریاست ہائے متحدہ کا صدر کنتے سالوں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے؟ *
 چار (4) سال●

 
37. The President of the United States can serve only two terms. Why? 

● (Because of) the 22nd Amendment 
● To keep the president from becoming too powerful 

 
 37۔ ریاست ہائے متحدہ کا صدر صرف دو مدتوں کے لئے خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ کیوں؟
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 22 ویں ترمیم (کی وجہ سے)●
 صدر کو بہت زیادہ طاقت ور ہونے سے روکنے کے لیے●

 
38. 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. 

 
 38۔ ریاست ہائے متحدہ کے موجودہ صدر کا نام کیا ہے؟ *

●uscis.gov/citizenship/testupdates  ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے نام کے لئے 
 کا دورہ کریں ۔

 
39. 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 

 
 39. اب امریکہ کے نائب صدر کا نام کیا ہے ؟ *

 ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نائب صدر کے نام کے لئے●
 uscis.gov/citizenship/testupdates کا دورہ کریں.

 
40. If the president can no longer serve, who becomes president? 

● The Vice President (of the United States) 
 

 40. اگر صدر اب خدمت نہیں کر سکتے تو صدر کون ہو سکتا ہے ؟
 نائب صدر (ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●

 
41. Name one power of the president. 

● Signs bills into law 
● Vetoes bills 
● Enforces laws 
● Commander in Chief (of the military) 
● Chief diplomat 
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 41. صدر کے ایک اختیار کا نام بتائیں۔
 قانونی بل پر دستخط کرنا●
 ویٹو بلز●
 قوانین کو نافذ کرتا ہے●
 کمانڈر آف ملٹری●
 چیف ڈپلومیٹ●

 
42. Who is Commander in Chief of the U.S. military? 

● The President (of the United States) 
 42 -امریکی فوج کے سربراہ کا کمانڈر کون ہے ؟

 صدر ( ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●
43. Who signs bills to become laws? 

● The President (of the United States) 
 

 43. کون بلوں کے قوانین بننے کی عالمات ہیں ؟
 صدر ( ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●

44. Who vetoes bills? * 
● The President (of the United States) 

 44. بلوں پر ویٹو کس نے کیا ؟ *
 صدر ( ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●

45. Who appoints federal judges? 
● The President (of the United States) 

 45. وفاقی جج کون مقرر کرتا ہے ؟
 صدر ( ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●

46. The executive branch has many parts. Name one. 
● President (of the United States) 
● Cabinet 
● Federal departments and agencies 

 
 46. ایگزیکٹو برانچ میں بہت سے حصے ہیں. ایک چیز کا نام بتائیں۔

 صدر ( ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●
 کابینہ●
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 وفاقی محکموں اور ایجنسیاں●
47. What does the President’s Cabinet do? 

● Advises the President (of the United States) 
 

 47 ۔ صدر کی کابینہ کیا کرتی ہے ؟
 (امریکہ کے) صدر کو مشورہ دینا●

 
48. What are two Cabinet-level positions? 

● Attorney General 
● 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 
● Vice President (of the United States) 

 
 

 48. کابینہ کی سطح کے دو عہدے کیا ہیں؟
 اٹارنی جنرل●
 سیکرٹری برائے زراعت●
 سیکرٹری آف کامرس●
 سیکرٹری آف دفاع●
 سیکرٹری آف تعلیم●
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  سیکرٹری آف توانائی●
 سیکرٹری آف صحت اور انسانی خدمات●
 ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سکریٹری●
 ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے سیکرٹری●
 داخلہ کے سیکرٹری●
 سکریٹری آف لیبر●
 ریاست کے سیکرٹری●
 سیکرٹری برائے ٹرانسپورٹیشن●
 سیکرٹری برائےخزانہ●
 سیکرٹری برائے سابق فوجی امور●
 نائب صدر (ریاست ہائے متحدہ امریکہ)●

49. Why is the Electoral College important? 
● It decides who is elected president. 
● It provides a compromise between the popular election of the president and 

congressional selection. 
 

 49. انتخابی کالج کیوں اہم ہے ؟
 یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صدر کون منتخب ہوتا ہے۔●
 یہ صدر کے مقبول انتخابات اور کانگریس کے انتخاب کے مابین ایک سمجھوتہ فراہم کرتا ہے۔●

 
50. What is one part of the judicial branch? 

● Supreme Court 
● Federal Courts 

 
 50. جوڈیشل برانچ کا ایک حصہ کیا ہے؟

 سپریم کورٹ●
 وفاقی عدالتیں●

 
51. What does the judicial branch do? 

● Reviews laws 
● Explains laws 
● Resolves disputes (disagreements) about the law 
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● Decides if a law goes against the (U.S.) Constitution  
 

 51. جوڈیشل برانچ کیا کرتی ہے ؟
 قوانین کا جائزہ لیں●
 قوانین کی وضاحت کرتا ہے●
 قانون کے بارے میں تنازعات (اختالفات) کو حل کرتا ہے●
 فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کوئی قانون (امریکہ) کے خالف ہو آئین●

 
52. What is the highest court in the United States? * 

● Supreme Court 
 

 52. ریاست ہائے متحدہ میں اعلی ترین عدالت کون سی ہے؟ *
 سپریم کورٹ●

 
53. How many seats are on the Supreme Court? 

● Nine (9) 
 53. سپریم کورٹ میں کتنی نشستیں ہیں ؟

 نو (9)●
 

54. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? 
● Five (5) 

 
 54. کسی کیس کا فیصلہ کرنے کے لئے عام طور پر عدالت عظمٰی کے کتنے ججوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

 پانچ(5)●
 

55. How long do Supreme Court justices serve?  
● (For) life  
● Lifetime appointment  
● (Until) retirement 

 
 55. سپریم کورٹ جسٹس کی مدت مالزمت کتنی دیر تک ہوتی ہے ؟

 زندگی بھر کے لیے●
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 زندگی بھر کی تقرری●
 ریٹائرمنٹ(تک)●

56. Supreme Court justices serve for life. Why? 
● To be independent (of politics) 
● To limit outside (political) influence 

 
 56. سپریم کورٹ جسٹس ساری زندگی خدمت کرتے ہیں. کیوں؟

 آزاد ہونا (سیاست کا)●
 (سیاسی) اثر و رسوخ کو محدود کرنا●

 
57. 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. 

 
 57-اب ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا چیف جسٹس کون ہے ؟

uscis.gov/citizenship/testupdates ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے چیف جسٹس کے نام کے لئے  
 کا دورہ کریں.

 
58. Name one power that is only for the federal government. 

● Print paper money 
● Mint coins 
● Declare war 
● Create an army 
● Make treaties 
● Set foreign policy 

 
 58. ایک اختیار بتائیں کا نام ہے جو صرف وفاقی حکومت کے لئے ہے.

 کاغذ کے پیسے چھاپیں●
 ٹکسال کے سکے●
 جنگ کا اعالن●
 ایک فوج بنائیں●
 معاہدے کریں●
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 خارجہ پالیسی مرتب کریں●
 

59. Name one power that is only for the states. 
● Provide schooling and education 
● Provide protection (police) 
● Provide safety (fire departments) 
● Give a driver’s license 
● Approve zoning and land use 

 
 59. ایک اختیار کا نام جو صرف امریکہ کے لئے ہے.

 اسکولنگ اور تعلیم مہیا کرو●
 تحفظ فراہم کرتے ہیں (پولیس)●
 حفاظت فراہم کرتے ہیں (آگ کے محکموں)●
 ڈرائیور کا الئسنس دیں●
 زوننگ اور زمین کے استعمال کی منظوری●

 
60. What is the purpose of the 10th Amendment? 

● (It states that the) powers not given to the federal government belong to the 
states or to the people. 

 
 60- اس 10 ویں ترمیم کا مقصد کیا ہے؟

 یہ بتاتا ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ اختیارات نہیں بلکہ یہ اختیارات صرف ریاستیں یا عوام کے●
 لئے ہیں ۔

 
61. 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.] 

 
 61- اب آپ کی ریاست کا حاکم کون ہے ؟ *

 جوابات مختلف ہوں گے ۔ [کولمبیا کے ضلع کے رہائشیوں کو جواب دینا چاہئے کہ ڈی سی میں کوئی●
 گورنر نہیں ہے۔]

 

17 

USAHello.org



128 Civics Questions and Answers (2020 version) 
 شہریت پر 128 سواالت و جوابات (ورژن 2020)

 
 
62. 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.] 

 
 62. آپ کی ریاست کا دارالحکومت کیا ہے؟

 جوابات مختلف ہوں گے ۔ [کولمبیا کے ضلع کے رہائشیوں کو جواب دینا چاہئے کہ ڈی سی ریاست●
 نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس ہے دارالحکومت۔ یو ایس عالقوں کے رہائشیوں کو عالقے کے

 دارالحکومت کا نام دینا چاہیے.]
 

C: Rights and Responsibilities 
 ج: حقوق اور ذمہ داریاں

 
63. There are four amendments to the U.S. 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). 

 
 63. امریکی آئین میں چار ترامیم ہیں اس بارے میں کہ کون ووٹ دے سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کا بیان کریں۔

 (18)اٹھارہ سا لہ اور بوڑھے شہری(ووٹ دے سکتے ہیں) ۔●
 آپ کو ووٹ ڈالنے کے لئے (پول ٹیکس) ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔۔●
 کوئی بھی شہری ووٹ دے سکتا ہے ۔ (خواتین اور مردوں ووٹ دے سکتے ہیں۔)●
 کسی بھی نسل کا ایک مرد شہری (ووٹ دے سکتا ہے).●

 
64. Who can vote in federal elections, run for federal office, and serve on a jury in 
the United States? 

● Citizens 
● Citizens of the United States 
● U.S. citizens 
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 64. وفاقی انتخابات میں کون ووٹ دے سکتے ہیں ، وفاقی دفتر کے لئے چل رہے ہیں اور ریاست ہائے متحدہ

 امریکہ میں ایک پنچ پر خدمت کرتے ہیں ؟
  شہری●
 ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہریوں●
 امریکی شہریوں ،●

 
65. What are three 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 

 
 65. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں رہنے والے سب کے تین حقوق کیا ہیں ؟

 اظہار کی آزادی اور شرکت کا حق●
 تقریر کی آزادی●
 تقریر کی آزادی●
 حکومت کی درخواست کرنے کی آزادی●
 حکومت کی درخواست کرنے کی آزادی●
 ہتھیاروں کو برداشت کرنے کا حق●

 
66. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? * 

● The United States 
● The flag 

 
 66. جب ہم بیعت کے عہد کہتے ہیں تو ہم وفاداری سے کیا ظاہر کرتے ہیں ؟ *

 ریاست ہائے متحدہ امریکہ●
 پرچم●

 
67. Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance. 

● Give up loyalty to other countries 
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● Defend the (U.S.) Constitution 
● Obey the laws of the United States 
● Serve in the military (if needed) 
● Serve (help, do important work for) the nation (if needed) 
● Be loyal to the United States 

 67. دو وعدے کرتے ہیں کہ نئے شہری بیعت کے حلف میں ہیں ۔
 ضرورت کے وقت دیگر ممالک کے لیے مددگار●
 دفاع (امریکہ) آئین●
 ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے قوانین کی اطاعت●
 فوج میں خدمت کریں (اگر ضرورت ہو تو)●
 اگر ضرورت ہو تو اس قوم کے لئے اہم کام کریں ۔●
 ریاست ہائے متحدہ امریکا●

 
 

68. How can people become United States citizens? 
● Naturalize 
● Derive citizenship 
● Be born in the United States 

 
 68 ۔ لوگ کس طرح ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہری بن سکتے ہیں ؟

 اپنانا●
 شہریت اخذ کرنا●
 ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پیدا ہو جائے●

 
69. What are two examples of civic participation in the United States? 

● Vote 
● Run for office 
● 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) 
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● Contact elected officials 
● Support or oppose an issue or policy 
● Write to a newspaper 

 
 

 69. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں شہری شرکت کی دو مثالیں کیا ہیں ؟
 رائے دہندگی

 آفس کے لئے چالئیں●
 ایک سیاسی جماعت میں شمولیت●
  مہم کے ساتھ مدد●
 گفتگو میں شرکت کریں●
 ایک کمیونٹی گروپ میں شمولیت●
 ایک منتخب اہلکار آپ کی رائے (ایک مسئلہ پر) دے دو●
 منتخب حکام سے رابطہ کریں●
 ایک مسئلہ یا پالیسی کی حمایت یا مخالفت●
 ایک اخبار کو لکھیں●

 
70. What is one way Americans can serve their country? 

● Vote 
● Pay taxes 
● Obey the law 
● Serve in the military 
● Run for office 
● Work for local, state, or federal government 

 
 70. وہ کون سا ایک طریقہ ہے جس سے امریکی اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں؟

 رائے دہندگی یا ووٹ ڈالنا●
 ٹیکس ادا کریں●
  قانون کی اطاعت کریں●
 فوج میں شامل ہوں●
 انتخابات میں حصہ لیں●
 مقامی ، ریاستی یا وفاقی حکومت کے لئے کام کریں●
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71. Why is it important to pay federal taxes? 

● Required by law 
● All people pay to fund the federal government 
● Required by the (U.S.) Constitution (16th Amendment) 
● Civic duty 

 
 71. وفاقی ٹیکس ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟

 قانون کی طرف سے الزمی●
 تمام لوگ وفاقی حکومت کو فنڈ دینے کے لئے ادائیگی کرتے ہیں●
 (امریکا) کی طرف سے الزمی  آئین ( سولہویں ترمیم)●
 شہری فرض●

 
72. It is important for all men age 18 through 25 to register for the Selective Service. 
Name one reason why. 

● Required by law 
● Civic duty 
● Makes the draft fair, if needed 

 
 72. 18 سے 25 سال تک کی عمر کے تمام مردوں کے لئے الزمی فوجی سروس کے لئے رجسٹر ہونا اہم ہے۔

 ایک وجہ کا نام لیں کہ کیوں.
 قانون کی طرف سے الزمی●
 شہری فرض●
 اگر ضرورت ہو تو مسودے کو بہتر بناتا ہے●

 
A: Colonial Period and Independence 

 اے: نو آبادیاتی دور اور آزادی
 
 

73. The colonists came to America for many reasons. Name one. 
● Freedom 
● Political liberty 
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● Religious freedom 
● Economic opportunity 
● Escape persecution 

 
 73. نوآبادیاتی طاقتیں بہت سی وجوہات کی بنا پر امریکا آئیں۔ کسی ایک کا نام بتائیں۔

 آزادی●
 سیاسی آزادی●
 مذہبی آزادی●
 معاشی موقع●
 ظلم و ستم سے بچنا●

 
74. Who lived in America before the Europeans arrived? * 

● American Indians 
● Native Americans 

 
 74. یوروپی لوگوں کی آمد سے پہلے امریکا میں کون رہتا تھا؟ *

 امریکی انڈینز●
 مقامی امریکی●

 
75. What group of people was taken and sold as slaves? 

● Africans 
● People from Africa 

 
 75. کون سے گروپ کے لوگوں کو لے کر غالموں کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا؟

 افریقی●
 افریقہ کے لوگ●

 
76. What war did the Americans fight to win independence from Britain? 

● American Revolution 
● The (American) Revolutionary War 
● War for (American) Independence 
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 76. امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لئے کون سی جنگ لڑی؟
 امریکی انقالب●
 (امریکا کی) انقالبی جنگ●
 (امریکی) جنِگ آزادی●

 
77. Name one reason why the Americans declared independence from Britain. 

● High taxes 
● Taxation without representation 
● British soldiers stayed in Americans’ houses (boarding, quartering) 
● They did not have self-government 
● Boston Massacre 
● Boston Tea Party (Tea Act) 
● Stamp Act 
● Sugar Act 
● Townshend Acts 
● Intolerable (Coercive) Acts 

 
 77. امریکیوں کے برطانیہ سے آزادی کے اعالن کی کوئی ایک وجہ بیان کریں۔

 زیادہ ٹیکس●
 نمائندگی کے بغیر ٹیکس لگانے کا عمل●
 برطانوی فوجی امریکی گھروں (رہائش گاہوں، بستیوں) میں ٹھہرے ۔●
 ان کے پاس خود مختار حکومت نہیں تھی ۔●
 بوسٹن میں قتِل عام●
 بوسٹن ٹی پارٹی (چائے کا ایکٹ) جس میں برطانیہ سے الئی گئی چائے کی پتی احتجاجًا سمندر●

 میں پھینک دی گئی۔
 سٹیمپ ایکٹ●
 شوگر ایکٹ●
 ٹاؤنز ہینڈ ایکٹس●
 ناقابِل برداشت (ظالمانہ) ایکٹس●

 
78. Who wrote the Declaration of Independence? * 

● (Thomas) Jefferson 

24 

USAHello.org



128 Civics Questions and Answers (2020 version) 
 شہریت پر 128 سواالت و جوابات (ورژن 2020)

 
 

 
 78. اعالِن آزادی کس نے لکھا؟ *

  (تھامس) جیفرسن●
 

79. When was the Declaration of Independence adopted? 
● July 4, 1776 

 79. آزادی کا اعالن کب کیا گیا؟
 4 جوالئی, 1776●

 
80. The American Revolution had many important events. Name one. 

● (Battle of) Bunker Hill 
● Declaration of Independence 
● Washington Crossing the Delaware (Battle of Trenton) 
● (Battle of) Saratoga 
● Valley Forge (Encampment) 
● (Battle of) Yorktown (British surrender at Yorktown) 

 
 80. امریکی انقالب کے بہت سے اہم واقعات تھے ۔ کسی ایک کا نام بتائیں۔

 بنکر ہل (کی جنگ)●
 آزادی کا اعالن●
 واشنگٹن نے (ٹرینٹن کی جنگ میں) ڈیالویئر دریا کو عبور کیا●
 ساراٹوگا (کی جنگ)●
 فورجے کی وادی میں (فوجی پڑاؤ)●
 یارک ٹاؤن (کی جنگ) (یارک ٹاؤن میں برطانیہ کا ہتھیار ڈالنا)●

 
81. There were 13 original states. Name five. 

● New Hampshire 
● Massachusetts 
● Rhode Island 
● Connecticut 
● New York 
● New Jersey 
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● Pennsylvania 
● Delaware 
● Maryland 
● Virginia 
● North Carolina 
● South Carolina 
● Georgia 

 81. اس میں 13 اصل ریاستیں تھیں۔ پانچ کے نام بتائیں۔
 نیو ہیمپشائر●
 میسا چیوسٹس●
 رہوڈز جزیرہ●
 کنیکٹی کٹ●
 نیو یارک●
 نیو جرسی●
 پنسلوانیا●
 ڈیالویئر●
 میری لینڈ●
 ورجینیا●
 شما لي کیرولینا●
 جنوبی کیرولینا●
 جورجیا●

 
82. What founding document was written in 1787? 

● (U.S.) Constitution 
 82. 1787 میں کون سی بنیادی دستاویز لکھی گئی؟

 (امریکہ) آئین●
 

83. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name 
one of the writers. 

● (James) Madison 
● (Alexander) Hamilton 
● (John) Jay 
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● Publius 
 

 83. فیڈرلسٹ پیپرز نے امریکی آئین کے پاس ہونے کی حمایت کی۔ مصنفین میں سے ایک کا نام بتائیں۔
 (جیمز) میڈیسن●
 (الیگزینڈر) ہیملٹن●
 (جون) جے●
 پوبلیئس●

 
84. Why were the Federalist Papers important? 

● They helped people understand the (U.S.) Constitution. 
● They supported passing the (U.S.) Constitution. 

 
 84. فیڈرلسٹ پیپرز کیوں اہم تھے؟

 انہوں نے (امریکا) کو سمجھنے میں لوگوں کی مدد کی آئین۔●
 انہوں نے (امریکی) انتقال کی حمایت کی ۔ آئین۔●

 
85. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. 

● Founded the first free public libraries 
● First Postmaster General of the United States 
● Helped write the Declaration of Independence 
● Inventor 
● U.S. diplomat 

 
 85. بینجمن فرینکلن بہت سی چیزوں کے لئے مشہور ہے ۔ کسی ایک کا نام بتائیں۔

 سب سے پہلے مفت عوامی کتب خانوں کی بنیاد رکھی●
 امریکہ کا سب سے پہال پوسٹ ماسٹر جنرل●
 اعالِن آزادی کو لکھنے میں مدد دی ۔●
 موجد●
 امریکی سفارت کار●

 
86. George Washington is famous for many things. Name one. * 

● “Father of Our Country” 
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● First president of the United States 
● General of the Continental Army 
● President of the Constitutional Convention 

 
 

 86. جورج واشنگٹن بہت سی باتوں کے لئے مشہور ہے۔ کسی ایک کا نام بتائیں۔ *
 “بابائے قوم”●
 امریکا کا پہال صدر●
 امریکا کی کانٹی نینٹل فوج کا جنرل●
 آئینی کنونشن کا صدر●

 
87. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. 

● Writer of the Declaration of Independence 
● Third president of the United States 
● Doubled the size of the United States (Louisiana Purchase) 
● First Secretary of State 
● Founded the University of Virginia 
● Writer of the Virginia Statute on Religious Freedom 

 
 87. تھامس جیفرسن بہت سے چیزوں کے لئے مشہور ہے. کسی ایک کا نام بتائیں۔

 اعالِن آزادی کا مصنف●
 امریکہ کا تیسرا صدر●
 امریکہ کے سائز کو دوگنا کر دیا (لوزیانا کی خریداری)●
 پہلے مرکزی سیکرٹری●
 ورجینیا کی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی●
 ورجینیا کے مذہبی آزادی کے قانون کے مصنف●

 
88. James Madison is famous for many things. Name one. 

● “Father of the Constitution” 
● Fourth president of the United States 
● President during the War of 1812 
● One of the writers of the Federalist Papers 
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 88. جیمز میڈیسن بہت سی چیزوں کے لئے مشہور ہے. کسی ایک کا نام بتائیں۔

 “بابائے آئین”●
 امریکا کے چوتھا صدر●
 1812 کی جنگ کے دوران صدر●
 فیڈرلسٹ پیپرز کے مصنفین میں سے ایک●

 
89. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. 

● First Secretary of the Treasury 
● One of the writers of the Federalist Papers 
● Helped establish the First Bank of the United States 
● Aide to General George Washington 
● Member of the Continental Congress 

 
 89. الیگزینڈر ہیملٹن بہت سے چیزوں کے لئے مشہور ہے. کسی ایک کا نام بتائیں۔

 پہال سیکرٹری خزانہ●
 فیڈرلسٹ پیپرز کے مصنفین میں سے ایک●
 امریکہ کا پہال بینک قائم کرنے میں مدد دی۔●
 جنرل جارج واشنگٹن کا معاون●
 کانٹی نینٹل کانگریس کا رکن●

 
B: 1800s 

 B: انیسویں صدی
 

90. What territory did the United States buy from France in 1803? 
● Louisiana Territory 
● Louisiana 

 
 90. امریکہ نے 1803 میں فرانس سے کون سا عالقہ خریدا؟

 لوزیانا کا عالقہ●
 لوزیانا●
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91. Name one war fought by the United States in the 1800s. 

● War of 1812 
● Mexican-American War 
● Civil War 
● Spanish-American War 

 
 91. انیسویں صدی میں لڑی جانے والی امریکا کی کسی ایک جنگ کا نام بتائیں۔

 1812 کی جنگ●
 میکسیکی۔امریکی جنگ●
 خانہ جنگی●
 ہسپانوی۔امریکی جنگ●

 
92. Name the U.S. war between the North and the South. 

● The Civil War 
 

 92. شمال اور جنوب کے درمیان لڑی جانے والی امریکی جنگ کا نام بتائیں۔
 خانہ جنگی●

 
93. The Civil War had many important events. Name one. 

● (Battle of) Fort Sumter 
● Emancipation Proclamation 
● (Battle of) Vicksburg 
● (Battle of) Gettysburg 
● Sherman’s March 
● (Surrender at) Appomattox 
● (Battle of) Antietam/Sharpsburg 
● Lincoln was assassinated. 

 
 93. خانہ جنگی کے بہت سے اہم واقعات تھے. کسی ایک کا نام بتائیں۔

 فورٹ سمٹر (کی جنگ)●
 آزادی کا اعالن●
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 وکسبرگ (کی جنگ)●
 گیٹیز برگ (کی جنگ)●
 شرمن مارچ●
 اپپوماٹوکس (میں ہتھیار ڈالنا)●
 انٹیٹام/شارپسبرگ (کی جنگ)●
 لنکن کو قتل کیا گیا۔●

 
94. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. * 

● Freed the slaves (Emancipation Proclamation) 
● Saved (or preserved) the Union 
● Led the United States during the Civil War 
● 16th president of the United States 
● Delivered the Gettysburg Address 

 
 94. ابراہام لنکن بہت سی چیزوں کے لئے مشہور ہے۔ کسی ایک کا نام بتائیں۔ *

 غالموں کو آزاد کیا (اعالِن آزادی)●
 اتحاد کو بچایا (یا محفوظ کیا)●
 خانہ جنگی کے دوران امریکہ کی قیادت کی۔●
 امریکہ کا سولہواں صدر●
 گیٹیز برگ میں خطاب کیا●

 
95. 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 

 
 95. آزادی کے اعالن نے کیا کیا؟

 غالموں کو آزاد کیا●
 امریکا میں غالموں کو آزاد کیا●
 کنفیڈریٹ ریاستوں میں غالموں کو آزاد کیا●
 جنوب کی زیادہ ریاستوں میں غالموں کو آزاد کیا●
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96. What U.S. war ended slavery? 

● The Civil War 
 96. امریکا کی کون سی جنگ نے غالمی کا خاتمہ کیا؟

 خانہ جنگی●
 

97. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? 
● 14th Amendment 

 
 97. کون سی ترمیم امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام افراد کو شہریت دیتی ہے؟

 چودھویں ترمیم●
 

98. When did all men get the right to vote? 
● After the Civil War 
● During Reconstruction 
● (With the) 15th Amendment 
● 1870 

 
 98. تمام مردوں کو ووٹ ڈالنے کا حق کب حاصل ہوا؟

 خانہ جنگی کے بعد●
 تعمیر نو کے دوران●
 پندرھویں ترمیم (کے ساتھ)●
●1870 

 
99. Name one leader of the women’s rights movement in the 1800s. 

● Susan B. Anthony 
● Elizabeth Cady Stanton 
● Sojourner Truth 
● Harriet Tubman 
● Lucretia Mott 
● Lucy Stone 
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 99. انیسویں صدی میں حقوِق نسواں کی تحریک کی ایک رہنما کا نام بتائیں۔
 سوسن بی انتھونی●
 الزبتھ کیڈی سٹینٹن●
 بدیسی سچ●
 ایٹرز●
 لوسریٹیا موٹ، عیسائیوں کی ایک تنظیم ۔ ریلیجس سوسائٹی آف فرینڈز ۔ کی رکن ایک امریکی خاتون●

 جس نے غالمی کے خاتمے، حقوِق نسواں، اور معاشرتی اصالح کے لئے کام کیا۔
 لوسی اسٹون، ایک امریکی مقررہ، جس نے حقوِق نسواں، عورتوں کو ووٹ کا حق دلوانے، اور غالمی●

 کے خاتمے کے لئے کام کیا۔
 

C: Recent American History and Other Important Historical Information 
 ج: جدید امریکی تاریخ اور دیگر اہم تاریخی معلومات

 
 

100. Name one war fought by the United States in the 1900s. 
● World War I 
● World War II 
● Korean War 
● Vietnam War 
● (Persian) Gulf War 

 100. کسی ایک جنگ کا نام لیں جو امریکا نے بیسویں صدی میں لڑی۔
 پہلی عالمی جنگ●
 دوسری عالمی جنگ●
 کوریائی جنگ●
 ویتنام کی جنگ●
 ﴿ایرانی﴾ خلیج کی جنگ●

 
101. Why did the United States enter World War I? 

● Because Germany attacked U.S. (civilian) ships 
● To support the Allied Powers (England, France, Italy, and Russia) 
● To oppose the Central Powers (Germany, Austria-Hungary, the Ottoman 

Empire, and Bulgaria) 
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 101. امریکا پہلی عالمی جنگ میں کیوں شامل ہوا؟

 کیونکہ جرمنی نے امریکا کے غیر جنگی بحری جہازوں پر حملہ کیا تھا۔●
 اتحادی طاقتوں ﴿انگلینڈ، فرانس، اٹلی، اور روس﴾ کی مدد کے لئے●
 ﴿جرمنی، آسٹریا۔ہنگری، سلطنِت عثمانیہ، اور بلغاریہ﴾ کی مرکزی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے●

 
102. When did all women get the right to vote? 

● 1920 
● After World War I 
● (With the) 19th Amendment 

 102. تمام عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق کب مال؟
●1920 
 پہلی عالمی جنگ کے بعد●
 انیسویں ترمیم ﴿کے ساتھ﴾●

 
103. What was the Great Depression? 

● Longest economic recession in modern history 
 

 103. عظیم کساد بازاری ﴿معاشی پستی کا زمانہ﴾ کون سا تھا؟
 جدید تاریخ کی سب سے طویل معاشی کساد بازاری●

 
104. When did the Great Depression start? 

● The Great Crash (1929) 
● Stock market crash of 1929 

 104. عظیم کساد بازاری کب شروع ہوئی؟
 دی گریٹ کریش (1929)●
 1929 کا سٹاک مارکیٹ کا کریش●

 
105. Who was president during the Great Depression and World War II? 

● (Franklin) Roosevelt 
 105. عظیم کساد بازاری اور دوسری عالمی جنگ کے دوران صدر کون تھا؟

 فرینک روزویلٹ●
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106. Why did the United States enter World War II? 

● (Bombing of) Pearl Harbor 
● Japanese attacked Pearl Harbor 
● To support the Allied Powers (England, France, and Russia) 
● To oppose the Axis Powers (Germany, Italy, and Japan) 

 
 106. امریکا دوسری عالمی جنگ میں کیوں شامل ہوا؟

 پرل ہاربر ﴿پر بمباری﴾●
 جاپانیوں نے پرل ہاربر پر حملہ کیا●
 اتحادی طاقتوں ﴿انگلینڈ، فرانس، اور روس﴾ کی مدد کے لئے●
 ﴿جرمنی، اٹلی اور جاپان﴾ کی مرکزی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے●

 
107. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. 

● General during World War II 
● President at the end of (during) the Korean War 
● 34th president of the United States 
● Signed the Federal-Aid Highway Act of 1956 (Created the Interstate System) 

 
 107. ڈوائٹ آئزن ہاور بہت سی باتوں کے لئے مشہور ہے۔ کسی ایک کا نام لیں۔

 دوسری عالمی جنگ کے دوران جنرل●
 کوریائی جنگ کے اختتام ﴿کے دوران﴾ صدر●
 امریکا کا 34 واں صدر●
 فیڈرل۔ایڈ ہائی وے ایکٹ 1956 پر دستخط کئے ﴿بین الریاستی نظام تخلیق کیا﴾●

 
108. Who was the United States’ main rival during the Cold War? 

● Soviet Union 
● USSR 
● Russia 

 108. سرد جنگ کے دوران امریکا کا اصل حریف کون تھا؟
 سوویت یونین●
●USSR 
 روس●
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109. During the Cold War, what was one main concern of the United States? 

● Communism 
● Nuclear war 

 109. سرد جنگ کے دوران امریکا کی واحد تشویش کیا تھی؟
 اشتراکیت●
 ایٹمی جنگ●

 
110. Why did the United States enter the Korean War? 

● To stop the spread of communism 
 

 110. امریکا کوریائی جنگ میں کیوں شامل ہوا؟
 اشتراکیت کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے●

 
111. Why did the United States enter the Vietnam War? 

● To stop the spread of communism 
 

 111. امریکا ویتنام جنگ میں کیوں شامل ہوا؟
 اشتراکیت کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے●

 
112. What did the civil rights movement do? 

● Fought to end racial discrimination 
 

 112. عوامی حقوق کی تحریک نے کیا کیا؟
 نسلی امتیاز کو ختم کرنے کی جدوجہد کی●

 
113. Martin Luther King, Jr. is famous for many things. Name one. * 

● Fought for civil rights 
● Worked for equality for all Americans 
● Worked to ensure that people would “not be judged by the color of their skin, 

but by the content of their character” 
 

 113. مارٹن لوتھر کنگ، جونئیر بہت سی باتوں کے لئے مشہور ہے۔ کسی ایک کا نام لیں۔ *
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 شہری حقوق کے لئے جدوجہد کی۔●
 تمام امریکیوں کی برابری کے لئے کام کیا●
 یہ یقینی بنانے کے لئے کام کیا کہ لوگ "اپنی رنگت نہیں بلکہ عمل کی وجہ سے پہچانے جائیں●

 اپنے کردار کے"
 

114. Why did the United States enter the Persian Gulf War? 
● To force the Iraqi military from Kuwait 

 
 114. امریکا ایرانی خلیج کی جنگ میں کیوں شامل ہوا؟

 عراقی فوج کو کویت سے نکالنے کے لئے●
 

115. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? * 
● Terrorists attacked the United States 
● Terrorists took over two planes and crashed them into the World Trade 

Center in New York City 
● Terrorists took over a plane and crashed into the Pentagon in Arlington, 

Virginia 
● Terrorists took over a plane originally aimed at Washington, D.C., and 

crashed in a field in Pennsylvania 
 

 115. امریکا میں 11 ستمبر، 2001 کو کیا اہم واقعہ پیش آیا؟ *
 دہشت گردوں نے امریکا پر حملہ کیا●
 دہشت گردوں نے دو ہوائی جہازوں پر قابو پایا اور نیو یارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر سے ٹکرا●

 دیا
 دہشت گردوں نے ایک ہوائی جہاز پر قابو پایا اور آرلنگٹن، ورجینیا میں پینٹاگون سے ٹکرا دیا●
 دہشت گردوں نے واشنگٹن، ڈی سی، جانے والے ایک ہوائی جہاز پر قابو پایا اور پنسلوانیا کے ایک●

 کھیت میں گرا کر تباہ کر دیا
 

116. Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks. 
● (Global) War on Terror 
● War in Afghanistan 
● War in Iraq  
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 116. 11 ستمبر، 2001 کے حملوں کے بعد امریکا کے کسی ایک فوجی تنازع کا نام لیں۔
 ﴿عالمی﴾ دہشت گردی کے خالف جنگ●
 افغانستان میں جنگ●
 عراق میں جنگ●

117. Name one American Indian tribe in the United States. 
● Apache 
● Blackfeet 
● Cayuga 
● Cherokee 
● Cheyenne 
● Chippewa 
● Choctaw 
● Creek 
● Crow 
● Hopi 
● Huron 
● Inupiat 
● Lakota 
● Mohawk 
● Mohegan 
● Navajo 
● Oneida 
● Onondaga 
● Pueblo 
● Seminole 
● Seneca 
● Shawnee 
● Sioux 
● Teton 
● Tuscarora 

For a complete list of tribes, please visit bia.gov. 
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 117. امریکا کے کسی ایک امریکی انڈین قبیلے کا نام لیں۔

 اپاچی●
 بلیک فیٹ●
 کے یوگا●
 چیروکی●
 چی ینی●
 چپی وا●
 چوکٹا●
 کریک●
 کرو●
 ہوپی●
 ہیورون●
 انوپیاٹ●
 الکوٹا●
 موہاک●
 موہیگن●
 ناواجو●
 اونیڈا●
 اونان ڈاگا●
 پیوبلو●
 سیمی نول●
 سینیکا●
 شاؤنی●
 سیاؤکس●
 ٹیٹون●
 ٹسکا رورا●

.bia.gov. قبائل کی کی مکمل فہرست کے لئے، برائے کرم وزٹ کریں 
 

118. Name one example of an American innovation. 
● Light bulb 
● Automobile (cars, combustible engine) 

39 

USAHello.org

https://www.bia.gov/


128 Civics Questions and Answers (2020 version) 
 شہریت پر 128 سواالت و جوابات (ورژن 2020)

 
 

● Skyscrapers 
● Airplane 
● Assembly line 
● Landing on the moon 
● Integrated circuit (IC) 

 
 118. کسی ایک امریکی ایجاد کا نام لیں۔

 روشنی کا بلب●
 گاڑیاں ﴿کاریں، ایندھن سے چلنے والے انجن﴾●
 بہت بلند عمارتیں●
 طیارہ●
 اسمبلی الئن●
 چاند پر قدم رکھنا●
 انٹیگریٹڈ سرکٹ ﴿آئی سی﴾●

 
Symbols and holidays 

A: Symbols 
 

 عالمات اور چھٹیاں
 اے: عالمات

 
119. What is the capital of the United States? 

● Washington, D.C. 
 119. امریکا کا دارالحکومت کون سا ہے؟

 واشنگٹن، ڈی سی۔●
 

120. 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).] 
 

 120. مجسمہ آزادی کہاں ہے؟

40 

USAHello.org



128 Civics Questions and Answers (2020 version) 
 شہریت پر 128 سواالت و جوابات (ورژن 2020)

 
 

 نیو یارک ﴿ھاربر﴾●
 لبرٹی آئی لینڈ ﴿نیو جرسی، نیو یارک شہر کے قریب، یا دریائے ہڈسن پر بھی قابِل قبول ہیں۔﴾●

 
121. Why does the flag have 13 stripes? * 

● (Because there were) 13 original colonies 
● (Because the stripes) represent the original colonies 

 
 121. جھنڈے میں 13 دھاریاں کیوں ہیں؟ *

 ﴿کیونکہ﴾ 13 اصل کالونیاں تھیں●
 ﴿کیونکہ دھاریاں﴾ اصل کالونیوں کی نمائندگی کرتی ہیں●

 
122. 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 

 
 122. جھنڈے میں 50 ستارے کیوں ہیں؟

 ﴿کیونکہ﴾ ہر ریاست کے لئے ایک ستارہ ہے●
 ﴿کیونکہ﴾ ہر ستارہ ایک ریاست کی نمائندگی کرتا ہے●
 ﴿کیونکہ﴾ 50 ریاستیں ہیں●

 
123. What is the name of the national anthem? 

● The Star-Spangled Banner 
 

 123. قومی ترانے کا نام کیا ہے؟
 ستاروں سے سجا ہوا جھنڈا●

 
124. The Nation’s first motto was “E Pluribus Unum.” What does that mean? 

● Out of many, one 
● We all become one 

 
 124. قوم کا پہال نعرہ تھا " ای پلوری بس ُاونم "۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
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 بہت سوں میں سے، ایک●
 ہم سب ایک ہو جاتے ہیں●

B: Holidays 
 B: چھٹیاں

 
125. What is Independence Day? 

● A holiday to celebrate U.S. independence (from Britain) 
● The country’s birthday 

 125. یوِم آزادی کون سا ہے؟
 ﴿برطانیہ سے﴾ امریکا کی آزادی کا دن منانے کی چھٹی●
 ملک کی سالگرہ●

 
126. Name three national U.S. holidays. * 

● New Year’s Day 
● Martin Luther King, Jr. Day 
● Presidents Day (Washington’s Birthday) 
● Memorial Day 
● Independence Day 
● Labor Day 
● Columbus Day 
● Veterans Day 
● Thanksgiving Day 
● Christmas Day 

 
 126. امریکا کی تین قومی چھٹیاں بتائیں۔ *

 نئے سال کا دن●
 مارٹن لوتھر کنگ، جونئیر کا دن●
 صدر کا دن ﴿واشنگٹن کا برتھ ڈے﴾●
 میموریل کا دن●
 یوِم آزادی●
 یوِم مزدور●
 کولمبس کا دن●
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 فوجیوں کا دن●
 شکرانے کا دن●
 حضرت عیسٰی کی پیدائش کا دن●

 
127. What is Memorial Day? 

● A holiday to honor soldiers who died in military service 
 

 127. میموریل ڈےکیا ہے؟
 فوجی مالزمت کےدوران مرنے والے فوجیوں کے احترام میں چھٹی کا دن●

 
128. What is Veterans Day? 

● A holiday to honor people in the (U.S.) military 
● A holiday to honor people who have served (in the U.S. military) 

 
 128. فوجیوں کا دن کیا ہے؟

 امریکا کی فوج میں شامل لوگوں کے احترام میں چھٹی کا دن●
 ان لوگوں کے احترام میں چھٹی کا دن جو امریکا کی فوج میں کام کر چکے ہیں●
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