
 أهم اسئلة الجنسية االمريكية 
 سؤال: متى يجب على جميع الذكور التسجيل في الخدمة االنتقائية؟

 (26) ( وستة وعشرين18بين ثمانية عشر ) •
 في أي عمر  •
 ال يتعين على الذكور التسجيل •
 (16) في سن السادسة عشرة •

 .عاًما 26و  18اإلجابة: يجب على جميع الذكور التسجيل في الخدمة االنتقائية بين 

 .ة أنه يمكنه الخدمة في الجيش إذا لزم األمروعندما يقوم الشخص بالتسجيل ، فإنه يعلم الحكوم

 .وقد تم استخدام الخدمة االنتقائية في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام

 سؤال: من كتب إعالن االستقالل؟

 جيمس ماديسون •
 جورج واشنطن •
 توماس جيفرسون •
 ابراهام لنكون  •

 . ويعد هذا السؤال من أهم اسئلة الجنسية االمريكية اإلجابة: كتب توماس جيفرسون إعالن االستقالل.

 ماذا نتج عن إعالن االستقالل؟

 أعلن استقالل الواليات المتحدة عن فرنسا  •
 أطلق صراح العبيد •
 أعلن استقالل الواليات المتحدة عن بريطانيا العظمى  •
 منح المرأة حق التصويت  •

 .اإلجابة: أعلن استقالل الواليات المتحدة األمريكية عن بريطانيا

 سؤال: متى تم كتابة الدستور؟

• 1789 
• 1776 
• 1790 
• 1787 

 .1783. وذلك بعد انتصار الجيش األمريكي في حرب االستقالل عام 1787اإلجابة: تم كتابة الدستور في عام 

 

 



 متحدة األمريكية اآلن؟من هو رئيس قضاة الواليات ال

 جون جي روبرتس االبن •
 أنتوني كينيدي  •
 باراك اوباما  •
 جو بايدن •

اإلجابة: رئيس القضاة في الواليات المتحدة األمريكية هو رئيس السلطة القضائية. وهذا الشخص هو واحد من تسعة 

 .قضاة في المحكمة العليا

 .االمريكية حسب التعييناتوبالطبع قد تختلف إجابة هذا السؤال من اسئلة الجنسية 

 في أي شهر تتم انتخابات رئاسة الواليات المتحدة األمريكية؟

 نوفمبر  •
 اكتوبر  •
 فبراير  •
 يناير  •

 .اإلجابة: يتم التصويت النتخاب رئيس الواليات المتحدة في شهر نوفمبر

 :وفيما يلي بعض اسئلة الجنسية االمريكية بدون اختيارات

 :والية أصلية ، اذكر ثالثة منهم 13كانت هناك 

 نيو هامبشاير  •
 ماساتشوستس •
 رود ايالند •
 كونيتيكت  •
 نيويورك •
 نيو جيرسي •
 بنسلفانيا  •
 ديالوير  •
 ماريالند •
 فرجينيا •
 نورث كارولينا  •
 ساوث كارولينا •
 جورجيا •

 ي؟ماذا حدث في المؤتمر الدستور

 .كتب فيه اآلباء المؤسسون الدستور األمريكي •

 

 

 



 :اذكر اسم أحد كتاب الدستور األمريكي

 جيمس ماديسون •
 الكسندر هاملتون  •
 جون جاي •
 بوبليوس •

 ما هو أكثر شيء اشتهر به بنجامين فرانكلين؟

 دبلوماسي أمريكي •
 أقدم عضو في المؤتمر الدستوري •
 أول مدير عام للبريد في الواليات المتحدة  •
 ”Poor Richard’s Almanac“ كاتب •

 :اذكر اسم أحد األقاليم أو المناطق األمريكية غير الواليات

 بورتوريكو  •
 جزر فيرجن األمريكية •
 ساموا األمريكية  •
 جزر ماريانا الشمالية •
 غوام •
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