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Civics (History and Government) Questions for the Naturalization Test 
િસિવ�સિસિવ�સિસિવ�સિસિવ�સ    (�હ����હ����હ����હ���    એ�ડએ�ડએ�ડએ�ડ    ગવનમે��્ગવનમે��્ગવનમે��્ગવનમે��્!! !! ) �વે�ચ�સ�વે�ચ�સ�વે�ચ�સ�વે�ચ�સ    ફોરફોરફોરફોર    ધધધધ    નેચરલાઇઝેશનનેચરલાઇઝેશનનેચરલાઇઝેશનનેચરલાઇઝેશન    ટ(�ટટ(�ટટ(�ટટ(�ટ 
નાગ�રક�કરણનાગ�રક�કરણનાગ�રક�કરણનાગ�રક�કરણ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    માટ(માટ(માટ(માટ(    નાગ�રકશા*નાગ�રકશા*નાગ�રકશા*નાગ�રકશા*    (ઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસ    અનેઅનેઅનેઅને    શાસનત-ંશાસનત-ંશાસનત-ંશાસનત-ં) સબંિધતસબંિધતસબંિધતસબંિધતંંંં     ./ો./ો./ો./ો 
  
  
The 100 civics (history and government) questions and answers for the naturalization test are listed 
below. The civics test is an oral test and the USCIS Officer will ask the applicant up to 10 of the 100 
civics questions. An applicant must answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of 
the naturalization test. 
  

નાગ�રક�કરણ કસોટ� માટ( નાગ�રકશા* (ઇિતહાસ અને શાસનત-ં) સબંિધતં  ૧૦૦ ./ો2ર િન3ન4લ4ખત છે. 
નાગ�રક�કરણ કસોટ� 7 મૌ4ખક .કારની હશે. 7મા ં:એસસીઆઇએસ અિધકાર� ુ ૧૦૦ માથંી ૧૦ ./ો અરજદારને 
>છશુ ે. કસોટ�મા ંઉ2ીણ થવા માટ(! , અરજદાર ૧૦ માથંી ૬ ઉ2રો સાચા આપવા માટ( બધાયેલો છં ે. 
  
  
                                    AMERICAN GOVERNMENT 

                                    અમે�રકન ગવનમે�ટઅમે�રકન ગવનમે�ટઅમે�રકન ગવનમે�ટઅમે�રકન ગવનમે�ટ!! !!  

                                    અમે�રક� સરકારઅમે�રક� સરકારઅમે�રક� સરકારઅમે�રક� સરકાર 
  
  
A: Principles of American Democracy 

એઃ િ.C�સપલ ઓફ અમે�રકન �ડમૉFિસએઃ િ.C�સપલ ઓફ અમે�રકન �ડમૉFિસએઃ િ.C�સપલ ઓફ અમે�રકન �ડમૉFિસએઃ િ.C�સપલ ઓફ અમે�રકન �ડમૉFિસ 
એઃ અમે�રકન લો�શાહ�ના િસGાતોએઃ અમે�રકન લો�શાહ�ના િસGાતોએઃ અમે�રકન લો�શાહ�ના િસGાતોએઃ અમે�રકન લો�શાહ�ના િસGાતોંં ંં . 

  
1. What is the supreme law of the land? 

� the Constitution 
  

વૉટ ઇઝ ધ Hિ.મ લૉ ઓફ ધ લ�ડવૉટ ઇઝ ધ Hિ.મ લૉ ઓફ ધ લ�ડવૉટ ઇઝ ધ Hિ.મ લૉ ઓફ ધ લ�ડવૉટ ઇઝ ધ Hિ.મ લૉ ઓફ ધ લ�ડુ ેુ ેુ ેુ ે ? 

� ધ કૉI��ટટ:શૂનધ કૉI��ટટ:શૂનધ કૉI��ટટ:શૂનધ કૉI��ટટ:શૂન 
  

આ ધરતીનો સવKપર� કાયદો કયો છેઆ ધરતીનો સવKપર� કાયદો કયો છેઆ ધરતીનો સવKપર� કાયદો કયો છેઆ ધરતીનો સવKપર� કાયદો કયો છે?   

� બધંારણબધંારણબધંારણબધંારણ 
  
2. What does the Constitution do? 

� sets up the government 
defines the government 
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� defines the government 
� protects basic rights of Americans 

  

વૉટ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શૂન Lવૉટ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શૂન Lવૉટ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શૂન Lવૉટ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શૂન Lૂૂૂ?ૂ 
� સેMસ અપ ધ ગવનમે�ટસેMસ અપ ધ ગવનમે�ટસેMસ અપ ધ ગવનમે�ટસેMસ અપ ધ ગવનમે�ટ!! !!  

� �ડફાઇ�સ ધ ગવનમે�ટ�ડફાઇ�સ ધ ગવનમે�ટ�ડફાઇ�સ ધ ગવનમે�ટ�ડફાઇ�સ ધ ગવનમે�ટ!! !!  

� .ોટ(�ટસ બે4ઝક રાઇMસ ઓફ અમ�રક�સ.ોટ(�ટસ બે4ઝક રાઇMસ ઓફ અમ�રક�સ.ોટ(�ટસ બે4ઝક રાઇMસ ઓફ અમ�રક�સ.ોટ(�ટસ બે4ઝક રાઇMસ ઓફ અમ�રક�સેેેે  

  

બધંારણ N કર( છબધંારણ N કર( છબધંારણ N કર( છબધંારણ N કર( છુુુુ ં ેં ેં ેં ે? 
� સરકારની રચનાસરકારની રચનાસરકારની રચનાસરકારની રચના 
� સરકારની OયાPયાસરકારની OયાPયાસરકારની OયાPયાસરકારની OયાPયા 
� અમે�રકનોના QળSત અિધકારની રTાઅમે�રકનોના QળSત અિધકારની રTાઅમે�રકનોના QળSત અિધકારની રTાઅમે�રકનોના QળSત અિધકારની રTાુુ ુુ ુુ ુુ  

  

3. The idea of self----government is in the first three 

words of the Constitution. What are these 
words? 

� We the People 
  

ધ આઇ�ડયા ઓફ સેUફધ આઇ�ડયા ઓફ સેUફધ આઇ�ડયા ઓફ સેUફધ આઇ�ડયા ઓફ સેUફ----ગવનમે�ટ ઇઝ ઇન ધ ફ�ટ Vી વડસ ઓફ ધ કૉI��ટટ:શૂનગવનમે�ટ ઇઝ ઇન ધ ફ�ટ Vી વડસ ઓફ ધ કૉI��ટટ:શૂનગવનમે�ટ ઇઝ ઇન ધ ફ�ટ Vી વડસ ઓફ ધ કૉI��ટટ:શૂનગવનમે�ટ ઇઝ ઇન ધ ફ�ટ Vી વડસ ઓફ ધ કૉI��ટટ:શૂન! ! !! ! !! ! !! ! ! . વૉટ આર ધીસ વૉટ આર ધીસ વૉટ આર ધીસ વૉટ આર ધીસ 
વડસવડસવડસવડસ!!!! ? 

� વી ધ િપપલવી ધ િપપલવી ધ િપપલવી ધ િપપલ 
  

બધંારણના .થમ -ણ શWદોમા �વબધંારણના .થમ -ણ શWદોમા �વબધંારણના .થમ -ણ શWદોમા �વબધંારણના .થમ -ણ શWદોમા �વંંંં ----સરકારનો ઉXેશ છેસરકારનો ઉXેશ છેસરકારનો ઉXેશ છેસરકારનો ઉXેશ છે. તે -ણ શWદો કયા છેતે -ણ શWદો કયા છેતે -ણ શWદો કયા છેતે -ણ શWદો કયા છે? 

� અમે લોકોઅમે લોકોઅમે લોકોઅમે લોકો 
  
4. What is an amendment? 

� a change (to the Constitution) 
� an addition (to the Constitution) 

  

વૉટ ઇઝ એન અમે�ડમ�ટવૉટ ઇઝ એન અમે�ડમ�ટવૉટ ઇઝ એન અમે�ડમ�ટવૉટ ઇઝ એન અમે�ડમ�ટ?  

� એ ચેYજ એ ચેYજ એ ચેYજ એ ચેYજ (� ધ કૉI��ટટ:શન� ધ કૉI��ટટ:શન� ધ કૉI��ટટ:શન� ધ કૉI��ટટ:શનુુુુ ૂૂ ૂૂ )  

� એન એ�ડશન એન એ�ડશન એન એ�ડશન એન એ�ડશન (� ધ કૉI��ટટ:શન� ધ કૉI��ટટ:શન� ધ કૉI��ટટ:શન� ધ કૉI��ટટ:શનુુુુ ૂૂ ૂૂ ) 

  

(બધંારણમાબધંારણમાબધંારણમાબધંારણમા ંં ં)ં Hધારો N છેHધારો N છેHધારો N છેHધારો N છેુ ંુ ંુ ંુ ંુુ ુુ ?  

� બદલાવ બદલાવ બદલાવ બદલાવ (બધંારણમાબધંારણમાબધંારણમાબધંારણમાંં ં)ં    
� ઉમેરો ઉમેરો ઉમેરો ઉમેરો (બધંારણમાબધંારણમાબધંારણમાબધંારણમા ંં ં)ં 

  
5. What do we call the first ten amendments to the 
Constitution? 

� the Bill of Rights 
  

વૉટ L વી કોલ ધ ફ�ટ ટ(ન અમે�ડમ�ટસ � ધ કૉI��ટટ:શનવૉટ L વી કોલ ધ ફ�ટ ટ(ન અમે�ડમ�ટસ � ધ કૉI��ટટ:શનવૉટ L વી કોલ ધ ફ�ટ ટ(ન અમે�ડમ�ટસ � ધ કૉI��ટટ:શનવૉટ L વી કોલ ધ ફ�ટ ટ(ન અમે�ડમ�ટસ � ધ કૉI��ટટ:શનૂૂૂૂ !! !! ુુ ુુ ૂૂ ૂૂ ?  

� ધ 4બલ ઓફ રાઇMસધ 4બલ ઓફ રાઇMસધ 4બલ ઓફ રાઇMસધ 4બલ ઓફ રાઇMસ 
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બધંારણમા થયલા .થમ દસ Hધારા કયા છબધંારણમા થયલા .થમ દસ Hધારા કયા છબધંારણમા થયલા .થમ દસ Hધારા કયા છબધંારણમા થયલા .થમ દસ Hધારા કયા છં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ે?  

� અિધકારોનો ખરડોઅિધકારોનો ખરડોઅિધકારોનો ખરડોઅિધકારોનો ખરડો 
  
6. What is one right or freedom from the First 
Amendment?* 

� speech 
� religion 
� assembly 
� press 
� petition the government 

  

વૉટ ઇઝ વન રાઇટ ઓર Z�ડમ Zોમ ધ ફ�ટ અમે�ડમ�ટસવૉટ ઇઝ વન રાઇટ ઓર Z�ડમ Zોમ ધ ફ�ટ અમે�ડમ�ટસવૉટ ઇઝ વન રાઇટ ઓર Z�ડમ Zોમ ધ ફ�ટ અમે�ડમ�ટસવૉટ ઇઝ વન રાઇટ ઓર Z�ડમ Zોમ ધ ફ�ટ અમે�ડમ�ટસ!!!! ?  

� �પીચ�પીચ�પીચ�પીચ 
� ર�લી[યન ર�લી[યન ર�લી[યન ર�લી[યન  
� એસે3બલી એસે3બલી એસે3બલી એસે3બલી  
� .ેસ .ેસ .ેસ .ેસ  
� િપ�ટશન ધ ગવનમે�ટિપ�ટશન ધ ગવનમે�ટિપ�ટશન ધ ગવનમે�ટિપ�ટશન ધ ગવનમે�ટ!! !!  

  

બધંારણમા થયલા .થમ Hધારામાથી કોઇ એક અિધકાર અથવા �વત-તા બતાવોબધંારણમા થયલા .થમ Hધારામાથી કોઇ એક અિધકાર અથવા �વત-તા બતાવોબધંારણમા થયલા .થમ Hધારામાથી કોઇ એક અિધકાર અથવા �વત-તા બતાવોબધંારણમા થયલા .થમ Hધારામાથી કોઇ એક અિધકાર અથવા �વત-તા બતાવોં ે ુ ં ંં ે ુ ં ંં ે ુ ં ંં ે ુ ં ં ?   

� વાણીવાણીવાણીવાણી----�વાત\ંય �વાત\ંય �વાત\ંય �વાત\ંય  
� ધમધમધમધમ!!!!----�વાત\ંય �વાત\ંય �વાત\ંય �વાત\ંય  
� એકઠા થ^ એકઠા થ^ એકઠા થ^ એકઠા થ^ ુુુુ 
� .ેસ .ેસ .ેસ .ેસ  
� કાયદો બદલવા સરકારને યા4ચકાકાયદો બદલવા સરકારને યા4ચકાકાયદો બદલવા સરકારને યા4ચકાકાયદો બદલવા સરકારને યા4ચકા 

  
7. How many amendments does the Constitution have? 

twenty----seven (27) 
  

હાઉ મેની અમે�ડમ�ટસ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શન હવહાઉ મેની અમે�ડમ�ટસ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શન હવહાઉ મેની અમે�ડમ�ટસ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શન હવહાઉ મેની અમે�ડમ�ટસ ડઝ ધ કૉI��ટટ:શન હવૂ (ૂ (ૂ (ૂ ( ? 

� Mવે�ટ� સેવન Mવે�ટ� સેવન Mવે�ટ� સેવન Mવે�ટ� સેવન (૨૭૨૭૨૭૨૭) 

  

બધંારણમા આજ Hધી ક(ટલા Hધારા થયા છબધંારણમા આજ Hધી ક(ટલા Hધારા થયા છબધંારણમા આજ Hધી ક(ટલા Hધારા થયા છબધંારણમા આજ Hધી ક(ટલા Hધારા થયા છં ેં ેં ેં ેુ ુુ ુુ ુુ ુ ?   

� સaયાવીસ સaયાવીસ સaયાવીસ સaયાવીસ (૨૭૨૭૨૭૨૭) 

  
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) 

  

વૉટ �ડડ ધ ડ(�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સ Lવૉટ �ડડ ધ ડ(�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સ Lવૉટ �ડડ ધ ડ(�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સ Lવૉટ �ડડ ધ ડ(�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સ Lેેેે ૂૂ ૂૂ?  

� અનાઉ�સડ અવર ઇb�ડપે�ડ�સ અનાઉ�સડ અવર ઇb�ડપે�ડ�સ અનાઉ�સડ અવર ઇb�ડપે�ડ�સ અનાઉ�સડ અવર ઇb�ડપે�ડ�સ (Zોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટન)  

� �ડ�લેઅર અવર ઇb�ડપે�ડ�સ �ડ�લેઅર અવર ઇb�ડપે�ડ�સ �ડ�લેઅર અવર ઇb�ડપે�ડ�સ �ડ�લેઅર અવર ઇb�ડપે�ડ�સ (Zોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટન)  

સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� ુુ ુુ (( (( (Zોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટન) 
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� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� સેઇડ ધેટ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ઇઝ Z� ુુ ુુ (( (( (Zોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટનZોમ cેટ 4dટન) 

  

�વત-ંતાના ઘોષણાપ-એ N ક:�વત-ંતાના ઘોષણાપ-એ N ક:�વત-ંતાના ઘોષણાપ-એ N ક:�વત-ંતાના ઘોષણાપ-એ N ક:ુ ુુ ુુ ુુ ુંં ંં !! !!?   

� �વત-ંતાની gહરાત �વત-ંતાની gહરાત �વત-ંતાની gહરાત �વત-ંતાની gહરાત (( (( (cેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીંં ંં )   

� �વત-ંતાની ઘોષણા �વત-ંતાની ઘોષણા �વત-ંતાની ઘોષણા �વત-ંતાની ઘોષણા (cેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીંં ંં )  

� કhક :નાઇટડ �ટ(Mસ Q�ત છ કhક :નાઇટડ �ટ(Mસ Q�ત છ કhક :નાઇટડ �ટ(Mસ Q�ત છ કhક :નાઇટડ �ટ(Mસ Q�ત છ ુ ( ુ ( ેુ ( ુ ( ેુ ( ુ ( ેુ ( ુ ( ેુુ ુુ (cેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીcેટ 4dટનના આિધપaયમાથીંં ંં )  

  
9. What are two rights in the Declaration of 
Independence? 

� life 
� liberty 
� pursuit of happiness 

  

વૉટ આર � રાઇMસ ઇન ધ ડ�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સવૉટ આર � રાઇMસ ઇન ધ ડ�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સવૉટ આર � રાઇMસ ઇન ધ ડ�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સવૉટ આર � રાઇMસ ઇન ધ ડ�લર(શન ઓફ ઇb�ડપ�ડ�સુુુુ ( ે( ે( ે( ે ?  

� લાઇફ લાઇફ લાઇફ લાઇફ  
� 4લબટi 4લબટi 4લબટi 4લબટi  
� પ�:ટૂ ઓફ હ(િપનેસપ�:ટૂ ઓફ હ(િપનેસપ�:ટૂ ઓફ હ(િપનેસપ�:ટૂ ઓફ હ(િપનેસ!!!!  

  

�વત-ંતાના ઘોષણાપ-મા બ અિધકારો કયા કયા છે�વત-ંતાના ઘોષણાપ-મા બ અિધકારો કયા કયા છે�વત-ંતાના ઘોષણાપ-મા બ અિધકારો કયા કયા છે�વત-ંતાના ઘોષણાપ-મા બ અિધકારો કયા કયા છેં ેં ેં ેં ે ?   

� [વન [વન [વન [વન  
� QC�ત QC�ત QC�ત QC�ત ુુ ુુ  

� Hખની અ�Sિત Hખની અ�Sિત Hખની અ�Sિત Hખની અ�Sિત ુુ ુુ ુ ુુ ુુ ુુ ુ (આનદંઆનદંઆનદંઆનદં) 

  
10. What is freedom of religion? 

� You can practice any religion, or not practice a religion 
  

વૉટ ઇઝ Z�ડમ ઓફ ર�લી[યનવૉટ ઇઝ Z�ડમ ઓફ ર�લી[યનવૉટ ઇઝ Z�ડમ ઓફ ર�લી[યનવૉટ ઇઝ Z�ડમ ઓફ ર�લી[યન?  

� ::::ુુુ ુ   ક(નક(નક(નક(ન    .ેb�ટસ.ેb�ટસ.ેb�ટસ.ેb�ટસ    એનીએનીએનીએની    ર�લી[યનર�લી[યનર�લી[યનર�લી[યન, ઓરઓરઓરઓર    નોટનોટનોટનોટ    .ેb�ટસ.ેb�ટસ.ેb�ટસ.ેb�ટસ    એએએએ    ર�લી[યનર�લી[યનર�લી[યનર�લી[યન 
  

ધાિમjક �વાત\ંય N છેધાિમjક �વાત\ંય N છેધાિમjક �વાત\ંય N છેધાિમjક �વાત\ંય N છેુુ ુુ ંં ંં ?   

� તમે કોઇ પણ ધમ પાળ� શકો છો અથવા ન પણ પાળોતમે કોઇ પણ ધમ પાળ� શકો છો અથવા ન પણ પાળોતમે કોઇ પણ ધમ પાળ� શકો છો અથવા ન પણ પાળોતમે કોઇ પણ ધમ પાળ� શકો છો અથવા ન પણ પાળો!! !!  

  
11. What is the economic system in the United 
States?* 

� capitalist economy 
� market economy 

  

વૉટ ઇઝ ધ ઇકોનૉિમક િસ�ટમ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસવૉટ ઇઝ ધ ઇકોનૉિમક િસ�ટમ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસવૉટ ઇઝ ધ ઇકોનૉિમક િસ�ટમ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસવૉટ ઇઝ ધ ઇકોનૉિમક િસ�ટમ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસુ (ુ (ુ (ુ ( ?  

� કkિપટ4લ�ટ ઇકોનૉિમ કkિપટ4લ�ટ ઇકોનૉિમ કkિપટ4લ�ટ ઇકોનૉિમ કkિપટ4લ�ટ ઇકોનૉિમ  
� માકlટ ઇકોનૉિમમાકlટ ઇકોનૉિમમાકlટ ઇકોનૉિમમાકlટ ઇકોનૉિમ 

  

:નાઇટડ �ટ(Mસમા કયા .કાર� અથત-ં:નાઇટડ �ટ(Mસમા કયા .કાર� અથત-ં:નાઇટડ �ટ(Mસમા કયા .કાર� અથત-ં:નાઇટડ �ટ(Mસમા કયા .કાર� અથત-ંુ ( ંુ ( ંુ ( ંુ ( ં ુુ ુુ !! !!   છેછેછેછે?     

� Qડૂ�વાદ� અથત-ં Qડૂ�વાદ� અથત-ં Qડૂ�વાદ� અથત-ં Qડૂ�વાદ� અથત-ં !! !!  

બgરલTી અથત-ંબgરલTી અથત-ંબgરલTી અથત-ંબgરલTી અથત-ં!!!!  
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� બgરલTી અથત-ંબgરલTી અથત-ંબgરલTી અથત-ંબgરલTી અથત-ં!!!!  

  
12. 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 

  

વૉટ ઇઝ ધ વૉટ ઇઝ ધ વૉટ ઇઝ ધ વૉટ ઇઝ ધ 'mલ ઓફ લૉmલ ઓફ લૉmલ ઓફ લૉmલ ઓફ લૉુુ ુુ '?   

� એવ�રવન મ�ટ ફોલો ધ લૉ એવ�રવન મ�ટ ફોલો ધ લૉ એવ�રવન મ�ટ ફોલો ધ લૉ એવ�રવન મ�ટ ફોલો ધ લૉ  
� લીડસ મ�ટ ઓબે ધ લૉ લીડસ મ�ટ ઓબે ધ લૉ લીડસ મ�ટ ઓબે ધ લૉ લીડસ મ�ટ ઓબે ધ લૉ !! !!  

� ગવનમે�ટ મ�ટ ઓબે ધ લૉગવનમે�ટ મ�ટ ઓબે ધ લૉગવનમે�ટ મ�ટ ઓબે ધ લૉગવનમે�ટ મ�ટ ઓબે ધ લૉ!! !!  

� નો વન ઇઝ અબોવ ધ લૉનો વન ઇઝ અબોવ ધ લૉનો વન ઇઝ અબોવ ધ લૉનો વન ઇઝ અબોવ ધ લૉ 
  

'કાયદાનો િસGાતંકાયદાનો િસGાતંકાયદાનો િસGાતંકાયદાનો િસGાતં' N છN છN છN છું ેુ ં ેુ ં ેુ ં ે? 
� .aયેક OયC�તએ કાયદા� પાલન કર^.aયેક OયC�તએ કાયદા� પાલન કર^.aયેક OયC�તએ કાયદા� પાલન કર^.aયેક OયC�તએ કાયદા� પાલન કર^ુુુુ ુુ ુ ુ
� નેતાઓએ કાયદા� પાલન કર^નેતાઓએ કાયદા� પાલન કર^નેતાઓએ કાયદા� પાલન કર^નેતાઓએ કાયદા� પાલન કર^ુુુુ ુુ ુ ુ
� સરકાર( કાયદા� પાલન કર^સરકાર( કાયદા� પાલન કર^સરકાર( કાયદા� પાલન કર^સરકાર( કાયદા� પાલન કર^ુુુુ ુુ ુ ુ
� કાયદાની ઉપર કોઇ નથીકાયદાની ઉપર કોઇ નથીકાયદાની ઉપર કોઇ નથીકાયદાની ઉપર કોઇ નથી 

  
  
B: System of Government 

બીઃ િસ�ટમ ઓફ ગવનમે�ટબીઃ િસ�ટમ ઓફ ગવનમે�ટબીઃ િસ�ટમ ઓફ ગવનમે�ટબીઃ િસ�ટમ ઓફ ગવનમે�ટ!! !!  

બીઃ સરકારની .ણા4લબીઃ સરકારની .ણા4લબીઃ સરકારની .ણા4લબીઃ સરકારની .ણા4લ 
  
13. Name one branch or part of the government.* 

� Congress 
� legislative 
� President 
� executive 
� the courts 
� judicial 

  

નેમ વન dા�ચ ઓર પાટ ઓફ ધ ગવનમે�ટનેમ વન dા�ચ ઓર પાટ ઓફ ધ ગવનમે�ટનેમ વન dા�ચ ઓર પાટ ઓફ ધ ગવનમે�ટનેમ વન dા�ચ ઓર પાટ ઓફ ધ ગવનમે�ટ!! !! !! !! .  

� કncેસકncેસકncેસકncેસ 
� લેoજ�લે�ટવ લેoજ�લે�ટવ લેoજ�લે�ટવ લેoજ�લે�ટવ  
� .ેિસડ�ટ .ેિસડ�ટ .ેિસડ�ટ .ેિસડ�ટ  
� એpઝેq�ટવ એpઝેq�ટવ એpઝેq�ટવ એpઝેq�ટવ ુુ ુુ  

� ધ કોટસ ધ કોટસ ધ કોટસ ધ કોટસ !! !!  

� r�ડશલr�ડશલr�ડશલr�ડશલૂૂૂૂ  

  

સરકારની કોઇ પણ એક શાખા અથવા ભાગ� નામ આપોસરકારની કોઇ પણ એક શાખા અથવા ભાગ� નામ આપોસરકારની કોઇ પણ એક શાખા અથવા ભાગ� નામ આપોસરકારની કોઇ પણ એક શાખા અથવા ભાગ� નામ આપોુુ ુુ . 

� કncેસકncેસકncેસકncેસ 
કાયદા ઘડવા ને લગtકાયદા ઘડવા ને લગtકાયદા ઘડવા ને લગtકાયદા ઘડવા ને લગt ુુુુ ંં ં ં
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� કાયદા ઘડવા ને લગtકાયદા ઘડવા ને લગtકાયદા ઘડવા ને લગtકાયદા ઘડવા ને લગt ુુુુ ંં ં ં
� રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત. રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ 
� વહ�વટ� ખાtવહ�વટ� ખાtવહ�વટ� ખાtવહ�વટ� ખાt ુંુ ંુ ંુ ં
� િવિવધ અદાલતોિવિવધ અદાલતોિવિવધ અદાલતોિવિવધ અદાલતો 
� �યાયિવષયક�યાયિવષયક�યાયિવષયક�યાયિવષયક 

  
14. What stops one branch of government from 
becoming too powerful? 

� checks and balances 
� separation of powers 

  

વૉટ �ટોપH વન dા�ચ ઓફ ગવનમે�ટ Zોમ બીકિમvગ � પાવરwલવૉટ �ટોપH વન dા�ચ ઓફ ગવનમે�ટ Zોમ બીકિમvગ � પાવરwલવૉટ �ટોપH વન dા�ચ ઓફ ગવનમે�ટ Zોમ બીકિમvગ � પાવરwલવૉટ �ટોપH વન dા�ચ ઓફ ગવનમે�ટ Zોમ બીકિમvગ � પાવરwલ્્્્ !! !! ુુ ુુ ?  

� ચેકH એ�ડ બેલે�સીસચેકH એ�ડ બેલે�સીસચેકH એ�ડ બેલે�સીસચેકH એ�ડ બેલે�સીસ્્્્  

� સેપર(શન ઓફ પાવસસેપર(શન ઓફ પાવસસેપર(શન ઓફ પાવસસેપર(શન ઓફ પાવસ!!!! 
  

સરકારની એક શાખાને અaયત શC�તશાળ� બનતા કોણ રોક( છસરકારની એક શાખાને અaયત શC�તશાળ� બનતા કોણ રોક( છસરકારની એક શાખાને અaયત શC�તશાળ� બનતા કોણ રોક( છસરકારની એક શાખાને અaયત શC�તશાળ� બનતા કોણ રોક( છં ેં ેં ેં ે? 
� સ2ાની tલા અન િનયમનસ2ાની tલા અન િનયમનસ2ાની tલા અન િનયમનસ2ાની tલા અન િનયમનુ ેુ ેુ ેુ ે  

� સ2ાની વહ(ચણીસ2ાની વહ(ચણીસ2ાની વહ(ચણીસ2ાની વહ(ચણી 
  
15. Who is in charge of the executive branch? 

� the President 
  

x ઇઝ ઇ�x ઇઝ ઇ�x ઇઝ ઇ�x ઇઝ ઇ�ૂૂૂૂ ્્ ્-્---ચાy ઓફ ધ એpઝેq�ટવ dા�ચચાy ઓફ ધ એpઝેq�ટવ dા�ચચાy ઓફ ધ એpઝેq�ટવ dા�ચચાy ઓફ ધ એpઝેq�ટવ dા�ચુુુુ ?  

� ધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટ 
  

વહ�વટ� ખાતાના ઇ�ચાy કોણ છેવહ�વટ� ખાતાના ઇ�ચાy કોણ છેવહ�વટ� ખાતાના ઇ�ચાy કોણ છેવહ�વટ� ખાતાના ઇ�ચાy કોણ છે? 

� રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત/રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ 
  
16. Who makes federal laws? 

� Congress 
� Senate and House (of Representatives) 
� (U.S. or national) legislature 

  

x મેઇ�સ ફડરલ લૉઝx મેઇ�સ ફડરલ લૉઝx મેઇ�સ ફડરલ લૉઝx મેઇ�સ ફડરલ લૉઝૂૂૂૂ (( (( ?  

� કncેસ કncેસ કncેસ કncેસ  
� સેનેટ એ�ડ હાઉસ સેનેટ એ�ડ હાઉસ સેનેટ એ�ડ હાઉસ સેનેટ એ�ડ હાઉસ (ઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવHઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવHઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવHઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવH્્્)્  
� (:એસ ઓર નશનલ:એસ ઓર નશનલ:એસ ઓર નશનલ:એસ ઓર નશનલુ ેુ ેુ ેુ ે ) લેoજ�લેચરલેoજ�લેચરલેoજ�લેચરલેoજ�લેચર 

  

સમવાય કાયદા કોણ ઘડ( છેસમવાય કાયદા કોણ ઘડ( છેસમવાય કાયદા કોણ ઘડ( છેસમવાય કાયદા કોણ ઘડ( છે? 

� અમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાઅમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાઅમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાઅમે�રકાની રાu��ય ધારાસભા 
� ધારાસભા અને સસદના .િતિનિધધારાસભા અને સસદના .િતિનિધધારાસભા અને સસદના .િતિનિધધારાસભા અને સસદના .િતિનિધંંંં  

� (:એસ અથવા રાષ��ય:એસ અથવા રાષ��ય:એસ અથવા રાષ��ય:એસ અથવા રાષ��યુુુુ ) રાzયની ધારાસભારાzયની ધારાસભારાzયની ધારાસભારાzયની ધારાસભા 
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17. What are the two parts of the U.S. Congress?* 

� the Senate and House (of Representatives) 
  

વૉટ આર � પાટસ ઓફ ધ :એસ કncેસવૉટ આર � પાટસ ઓફ ધ :એસ કncેસવૉટ આર � પાટસ ઓફ ધ :એસ કncેસવૉટ આર � પાટસ ઓફ ધ :એસ કncેસુુુુ !! !! ુુ ુુ ?  

� ધ સેનેટ એ�ડ હાઉસ ધ સેનેટ એ�ડ હાઉસ ધ સેનેટ એ�ડ હાઉસ ધ સેનેટ એ�ડ હાઉસ (ઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવHઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવHઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવHઓફ ર(િ.ઝે�ટ�ટવH્્્)્ 
  

અમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાના બે ભાગ કયા કયા છઅમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાના બે ભાગ કયા કયા છઅમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાના બે ભાગ કયા કયા છઅમે�રકાની રાu��ય ધારાસભાના બે ભાગ કયા કયા છેેેે? 

� રાzયસભારાzયસભારાzયસભારાzયસભા(સેનેટસેનેટસેનેટસેનેટ) અને લો�સભાઅને લો�સભાઅને લો�સભાઅને લો�સભા/સસંદસસંદસસંદસસંદ(હાઉસહાઉસહાઉસહાઉસ) 

  
18. How many U.S. Senators are there? 

� one hundred (100) 
  

હાઉ મેની :એસ સેનટસ આર ધેઅરહાઉ મેની :એસ સેનટસ આર ધેઅરહાઉ મેની :એસ સેનટસ આર ધેઅરહાઉ મેની :એસ સેનટસ આર ધેઅરુુુુ ેે ેે !! !! ?  

� વન હ�{(ડ વન હ�{(ડ વન હ�{(ડ વન હ�{(ડ (૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦) 

  

રાzયસભાના ક(ટલા સ|ય છેરાzયસભાના ક(ટલા સ|ય છેરાzયસભાના ક(ટલા સ|ય છેરાzયસભાના ક(ટલા સ|ય છે?  

� એકસો એકસો એકસો એકસો (૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦). રાzયદ�ઠ બે રાzયદ�ઠ બે રાzયદ�ઠ બે રાzયદ�ઠ બે (૨૨૨૨) 

  
19. We elect a U.S. Senator for how many years? 

� six (6) 
  

વી ઇલે�ટ એ :એસ સેનટર ફોર હાઉ મેની યીઅસવી ઇલે�ટ એ :એસ સેનટર ફોર હાઉ મેની યીઅસવી ઇલે�ટ એ :એસ સેનટર ફોર હાઉ મેની યીઅસવી ઇલે�ટ એ :એસ સેનટર ફોર હાઉ મેની યીઅસુુુુ ેે ેે !! !!?  

� િસ�સ િસ�સ િસ�સ િસ�સ (૬૬૬૬) 

  

રાzયસભાના સ|યોને આપણે કટલા વષ} ~ટ�એ છ�એરાzયસભાના સ|યોને આપણે કટલા વષ} ~ટ�એ છ�એરાzયસભાના સ|યોને આપણે કટલા વષ} ~ટ�એ છ�એરાzયસભાના સ|યોને આપણે કટલા વષ} ~ટ�એ છ�એ( ં( ં( ં( ંુુ ુુ ?  

� છ છ છ છ (૬૬૬૬) 

  
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.] 
  

x ઇઝ વન ઓફ યૉર �ટ(�્x ઇઝ વન ઓફ યૉર �ટ(�્x ઇઝ વન ઓફ યૉર �ટ(�્x ઇઝ વન ઓફ યૉર �ટ(�્ૂૂ ૂૂ 'સ :એસ સનેટર નાઉસ :એસ સનેટર નાઉસ :એસ સનેટર નાઉસ :એસ સનેટર નાઉુ ેુ ેુ ેુ ે ?  

� આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર� 
  

તમારા રાzયના કોઇ એક રાzયસભાના સ|ય� નામ આપોતમારા રાzયના કોઇ એક રાzયસભાના સ|ય� નામ આપોતમારા રાzયના કોઇ એક રાzયસભાના સ|ય� નામ આપોતમારા રાzયના કોઇ એક રાzયસભાના સ|ય� નામ આપોુુ ુુ ?   

� જવાબમા ફરફાર થશજવાબમા ફરફાર થશજવાબમા ફરફાર થશજવાબમા ફરફાર થશ( ે( ે( ે( ે 
  

21. The House of Representatives has how many 
voting members? 

� four hundred thirty----five (435) 
  

ધ હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસ હસ હાઉ મેની વૉટ�ગ મ3બસધ હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસ હસ હાઉ મેની વૉટ�ગ મ3બસધ હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસ હસ હાઉ મેની વૉટ�ગ મ3બસધ હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસ હસ હાઉ મેની વૉટ�ગ મ3બસ( ે( ે( ે( ે !! !!?  

� ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ (435) 
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� ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ ફોર હ�{(ડ થટi ફાઇવ (435) 
  

હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસમા હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસમા હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસમા હાઉસ ઓફ ર�.ેઝ�ટ(ટ�Oસમા ંંંં(સસંદમાસસંદમાસસંદમાસસંદમા ંં ં)ં ક(ટલા મતદાનકતા સ|યો છેક(ટલા મતદાનકતા સ|યો છેક(ટલા મતદાનકતા સ|યો છેક(ટલા મતદાનકતા સ|યો છે!! !! ? 

� ચારસો પા-ીસ ચારસો પા-ીસ ચારસો પા-ીસ ચારસો પા-ીસ (૪૩૫૪૩૫૪૩૫૪૩૫) 

  
22. We elect a U.S. Representative for how many 
years? 

� two (2) 
  

વી ઇલે�ટ એ :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વ ફોર હાઉ મેની યીઅસવી ઇલે�ટ એ :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વ ફોર હાઉ મેની યીઅસવી ઇલે�ટ એ :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વ ફોર હાઉ મેની યીઅસવી ઇલે�ટ એ :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વ ફોર હાઉ મેની યીઅસુુુુ (( (( !! !!?   

� � � � � ુુ ુુ (2) 
  

આપણે :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વઆપણે :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વઆપણે :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વઆપણે :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વુુુુ (( (( (સાસંદસાસંદસાસંદસાસંદ)ને ક(ટલા વષ માટ( ~ટ�એ છ�એને ક(ટલા વષ માટ( ~ટ�એ છ�એને ક(ટલા વષ માટ( ~ટ�એ છ�એને ક(ટલા વષ માટ( ~ટ�એ છ�એ!!!! ુ ંુ ંુ ંુ ં ?  

� બે બે બે બે (૨૨૨૨) 

  
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.] 
  

નેમ યોર :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વનેમ યોર :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વનેમ યોર :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વનેમ યોર :એસ ર�.ેઝ�ટટ�વુુુુ (( (( .  

� આ�સર િવલ વેર�આ�સર િવલ વેર�આ�સર િવલ વેર�આ�સર િવલ વેર� 
  

તમારા :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વતમારા :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વતમારા :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વતમારા :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વુ ેુ ેુ ેુ ે (સાસંદસાસંદસાસંદસાસંદ)� નામ આપો� નામ આપો� નામ આપો� નામ આપોુુ ુુ . 

� જવાબમાજવાબમાજવાબમાજવાબમા    ફરફારફરફારફરફારફરફાર(( ((     થશેથશેથશેથશે 
  
24. Who does a U.S. Senator represent? 

� all people of the state 
  

x ડ�્ એ :એસ સનેટર રિ.ઝે�ટx ડ�્ એ :એસ સનેટર રિ.ઝે�ટx ડ�્ એ :એસ સનેટર રિ.ઝે�ટx ડ�્ એ :એસ સનેટર રિ.ઝે�ટૂૂ ૂૂ ુ ે (ુ ે (ુ ે (ુ ે ( ?  

� ઑલ પીપલ ઑફ ધ �ટ(ટઑલ પીપલ ઑફ ધ �ટ(ટઑલ પીપલ ઑફ ધ �ટ(ટઑલ પીપલ ઑફ ધ �ટ(ટ 
  

:એસ સનેટર:એસ સનેટર:એસ સનેટર:એસ સનેટરુ ેુ ેુ ેુ ે (રાzયસભાના સ|યરાzયસભાના સ|યરાzયસભાના સ|યરાzયસભાના સ|ય) કો� .િતિનિધaવ કર છેકો� .િતિનિધaવ કર છેકો� .િતિનિધaવ કર છેકો� .િતિનિધaવ કર છેુ (ુ (ુ (ુ ( ?  

� રાzયના બધા લોકો�રાzયના બધા લોકો�રાzયના બધા લોકો�રાzયના બધા લોકો� ુુુ ુ
  
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 

  

Oહાય L સમ �ટMસ હ(વ મોર ર�.ેઝ�ટટ�Oસ ધેન અધર �ટMસOહાય L સમ �ટMસ હ(વ મોર ર�.ેઝ�ટટ�Oસ ધેન અધર �ટMસOહાય L સમ �ટMસ હ(વ મોર ર�.ેઝ�ટટ�Oસ ધેન અધર �ટMસOહાય L સમ �ટMસ હ(વ મોર ર�.ેઝ�ટટ�Oસ ધેન અધર �ટMસુુુુ ( ( (( ( (( ( (( ( ( ?  

� (બીકોઝ ઑફબીકોઝ ઑફબીકોઝ ઑફબીકોઝ ઑફ) ધ �ટ(�્ધ �ટ(�્ધ �ટ(�્ધ �ટ(�્'સ પો�:લશન સ પો�:લશન સ પો�:લશન સ પો�:લશન ુ ેુ ેુ ેુ ે  

� (બીકોઝબીકોઝબીકોઝબીકોઝ) ધે હ(વ મોર પીપલ ધે હ(વ મોર પીપલ ધે હ(વ મોર પીપલ ધે હ(વ મોર પીપલ  
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� (બીકોઝબીકોઝબીકોઝબીકોઝ) ધે હ(વ મોર પીપલ ધે હ(વ મોર પીપલ ધે હ(વ મોર પીપલ ધે હ(વ મોર પીપલ  
� (બીકોઝબીકોઝબીકોઝબીકોઝ) સમ �ટ(Mસ હ(વ મોર પીપલસમ �ટ(Mસ હ(વ મોર પીપલસમ �ટ(Mસ હ(વ મોર પીપલસમ �ટ(Mસ હ(વ મોર પીપલ 

  

શા માટ( અQક રાzયના :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વશા માટ( અQક રાzયના :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વશા માટ( અQક રાzયના :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વશા માટ( અQક રાzયના :એસ ર�.ઝ�ટ(ટ�વુુુુ ુ ેુ ેુ ેુ ે (સાસંદસાસંદસાસંદસાસંદ) સPંયામા વધાર છેસPંયામા વધાર છેસPંયામા વધાર છેસPંયામા વધાર છેં (ં (ં (ં ( ?  

� (કારણક(કારણક(કારણક(કારણક() તે રાzયની વ�તી વધાર( છતે રાzયની વ�તી વધાર( છતે રાzયની વ�તી વધાર( છતે રાzયની વ�તી વધાર( છેેેે 
� (કારણક(કારણક(કારણક(કારણક() તે રાzયમા લોકો વધાર( છ તે રાzયમા લોકો વધાર( છ તે રાzયમા લોકો વધાર( છ તે રાzયમા લોકો વધાર( છ ં ેં ેં ેં ે  
� (કારણક(કારણક(કારણક(કારણક() અQક રાzયમા લોકો વધાર છેઅQક રાzયમા લોકો વધાર છેઅQક રાzયમા લોકો વધાર છેઅQક રાzયમા લોકો વધાર છેુ ં (ુ ં (ુ ં (ુ ં (  

  
26. We elect a President for how many years? 

� four (4) 
  

વી ઇલે�ટ એ .ેિસડ�ટ ફોર હાઉ મની યીઅસવી ઇલે�ટ એ .ેિસડ�ટ ફોર હાઉ મની યીઅસવી ઇલે�ટ એ .ેિસડ�ટ ફોર હાઉ મની યીઅસવી ઇલે�ટ એ .ેિસડ�ટ ફોર હાઉ મની યીઅસેેેે !! !!?   

� ફોર ફોર ફોર ફોર (4) 

  

રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ)ની ~ટણી કટલા વષ} થાય છેની ~ટણી કટલા વષ} થાય છેની ~ટણી કટલા વષ} થાય છેની ~ટણી કટલા વષ} થાય છેું (ુ ં (ુ ં (ુ ં ( ?  

� ચાર ચાર ચાર ચાર (૪૪૪૪) 

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

� November 
  

ઇન વૉટ મ�થ L વી વૉટ ફોર .િસડ�ટઇન વૉટ મ�થ L વી વૉટ ફોર .િસડ�ટઇન વૉટ મ�થ L વી વૉટ ફોર .િસડ�ટઇન વૉટ મ�થ L વી વૉટ ફોર .િસડ�ટુુ ુુ ેે ેે ?  

� નવે3બરનવે3બરનવે3બરનવે3બર 
  

આપણે કયા મ�હનામા રાu�પિતઆપણે કયા મ�હનામા રાu�પિતઆપણે કયા મ�હનામા રાu�પિતઆપણે કયા મ�હનામા રાu�પિતંંંં (રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) માટ( મતદાન કર�એ છ�એમાટ( મતદાન કર�એ છ�એમાટ( મતદાન કર�એ છ�એમાટ( મતદાન કર�એ છ�એ?  

� નવે3બરનવે3બરનવે3બરનવે3બર. 

  
28. What is the name of the President of the United 
States now?* 

� Barack Obama 
� Obama 

  

વૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉુુુુ (( (( ?  

� બરાક ઓબામા બરાક ઓબામા બરાક ઓબામા બરાક ઓબામા  
� ઓબામાઓબામાઓબામાઓબામા 

  

:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન રાu�પિત:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન રાu�પિત:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન રાu�પિત:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન રાu�પિતુ (ુ (ુ (ુ ( !! !! (રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ)� નામ N છે� નામ N છે� નામ N છે� નામ N છેુ ંુ ંુ ંુ ંુુ ુુ ?  

� બરાક ઓબામા બરાક ઓબામા બરાક ઓબામા બરાક ઓબામા  
� ઓબામાઓબામાઓબામાઓબામા 

  
29. What is the name of the Vice President of the 
United States now? 

� Joseph R. Biden, Jr. 
� Joe Biden 
� Biden 
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વૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉુુુુ (( (( ? 

� જોસેફજોસેફજોસેફજોસેફ    આરઆરઆરઆર    4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન, rિનયરrિનયરrિનયરrિનયરુુુુ .  

� જોજોજોજો    4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન     
� 4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન 

  

:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન ઉપરાu�પિત:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન ઉપરાu�પિત:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન ઉપરાu�પિત:નાઇટડ �ટ(Mસના વતમાન ઉપરાu�પિતુ (ુ (ુ (ુ ( !! !! (ઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખુુુુ)� નામ N છે� નામ N છે� નામ N છે� નામ N છેુ ંુ ંુ ંુ ંુુ ુુ ?  

� જોસેફ આર 4બદ(નજોસેફ આર 4બદ(નજોસેફ આર 4બદ(નજોસેફ આર 4બદ(ન, rિનયર rિનયર rિનયર rિનયર ુુ ુુ  

� જો 4બદ(ન જો 4બદ(ન જો 4બદ(ન જો 4બદ(ન  
� 4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન4બદ(ન 

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

� the Vice President 
  

ઇ� ધ .ેિસડ�ટ ક(ન નો લો�ગર સવઇ� ધ .ેિસડ�ટ ક(ન નો લો�ગર સવઇ� ધ .ેિસડ�ટ ક(ન નો લો�ગર સવઇ� ધ .ેિસડ�ટ ક(ન નો લો�ગર સવ્્્્ !! !!, x બીક3સ .ેિસડ�ટx બીક3સ .ેિસડ�ટx બીક3સ .ેિસડ�ટx બીક3સ .ેિસડ�ટુુ ુુ ?   

� ધ વાઇસ .ેિસડ�ટધ વાઇસ .ેિસડ�ટધ વાઇસ .ેિસડ�ટધ વાઇસ .ેિસડ�ટ 
  

જો રાu�પિતજો રાu�પિતજો રાu�પિતજો રાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ ેેેે (અથવા કાયભાર કોણ સભંાળશેઅથવા કાયભાર કોણ સભંાળશેઅથવા કાયભાર કોણ સભંાળશેઅથવા કાયભાર કોણ સભંાળશે!! !! )? 

� ઉપરાu�પિતઉપરાu�પિતઉપરાu�પિતઉપરાu�પિત(ઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખુુુુ). 

  
31. If both the President and the Vice President can 
no longer serve, who becomes President? 

� the Speaker of the House 
  

ઇફ બોથ ધ .ેિસડ�ટ એ�ડ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ કન નો લો�ગર સવઇફ બોથ ધ .ેિસડ�ટ એ�ડ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ કન નો લો�ગર સવઇફ બોથ ધ .ેિસડ�ટ એ�ડ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ કન નો લો�ગર સવઇફ બોથ ધ .ેિસડ�ટ એ�ડ ધ વાઇસ .ેિસડ�ટ કન નો લો�ગર સવ(((( !! !!, x બીક3સ .ેિસડ�ટx બીક3સ .ેિસડ�ટx બીક3સ .ેિસડ�ટx બીક3સ .ેિસડ�ટુુ ુુ ?  

� ધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસ 
  

જો રાu�પિતજો રાu�પિતજો રાu�પિતજો રાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) અને ઉપરાu�પિતઅને ઉપરાu�પિતઅને ઉપરાu�પિતઅને ઉપરાu�પિત(ઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખુુુુ) સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ સેવા ન આપી શક( તો રાu�પિત કોણ બનશ ેેેે
(અથવા કાયભાર કોણ સભંાળશેઅથવા કાયભાર કોણ સભંાળશેઅથવા કાયભાર કોણ સભંાળશેઅથવા કાયભાર કોણ સભંાળશે!! !! )? 

� સસંદના અ�યTસસંદના અ�યTસસંદના અ�યTસસંદના અ�યT 
  
  
32. Who is the Commander in Chief of the military? 

� the President 
  

x ઇઝ ધ કમા�ડર ઇન ચીફ ઓફ ધ િમ4લટર�x ઇઝ ધ કમા�ડર ઇન ચીફ ઓફ ધ િમ4લટર�x ઇઝ ધ કમા�ડર ઇન ચીફ ઓફ ધ િમ4લટર�x ઇઝ ધ કમા�ડર ઇન ચીફ ઓફ ધ િમ4લટર�ૂૂ ૂૂ ?  

� ધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટ 
  

લ�કરના સરસેનાપિત કોણ છેલ�કરના સરસેનાપિત કોણ છેલ�કરના સરસેનાપિત કોણ છેલ�કરના સરસેનાપિત કોણ છે?   

� રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) 

  
33. Who signs bills to become laws? 

� the President 
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� the President 
  

x સાઇ�સ 4બUસ � બીકમ લૉ�્x સાઇ�સ 4બUસ � બીકમ લૉ�્x સાઇ�સ 4બUસ � બીકમ લૉ�્x સાઇ�સ 4બUસ � બીકમ લૉ�્ૂૂ ૂૂ ુુ ુુ ?  

� ધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટ 
  

ખરડાને કાયદો બનાવવા કોણ સહ� કર( છખરડાને કાયદો બનાવવા કોણ સહ� કર( છખરડાને કાયદો બનાવવા કોણ સહ� કર( છખરડાને કાયદો બનાવવા કોણ સહ� કર( છેેેે?   

� રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) 

  
34. Who vetoes bills? 

� the President 
  

x વીટોH 4બUસx વીટોH 4બUસx વીટોH 4બUસx વીટોH 4બUસૂૂૂૂ ્્ ્્ ?   

� ધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટધ .ેિસડ�ટ 
  

ખરડાને કાયદો બનાવતા કોણ રોક� શક( છ ખરડાને કાયદો બનાવતા કોણ રોક� શક( છ ખરડાને કાયદો બનાવતા કોણ રોક� શક( છ ખરડાને કાયદો બનાવતા કોણ રોક� શક( છ ેે ેે (ધારાસભા ઇધારાસભા ઇધારાસભા ઇધારાસભા ઇ.એ પસાર કર(લો કાયદો ક( ઠરાવ નામrર એ પસાર કર(લો કાયદો ક( ઠરાવ નામrર એ પસાર કર(લો કાયદો ક( ઠરાવ નામrર એ પસાર કર(લો કાયદો ક( ઠરાવ નામrર ંં ંં ૂૂ ૂૂ
કરવાનો અિધકારકરવાનો અિધકારકરવાનો અિધકારકરવાનો અિધકાર/વીટો વાપર�નેવીટો વાપર�નેવીટો વાપર�નેવીટો વાપર�ને)?   

� રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) 

  
35. What does the President’s Cabinet do? 

� advises the President 
  

વૉટ �ઝ ધ .ેિસડ�ટવૉટ �ઝ ધ .ેિસડ�ટવૉટ �ઝ ધ .ેિસડ�ટવૉટ �ઝ ધ .ેિસડ�ટ'H ક(4બનેટ LH ક(4બનેટ LH ક(4બનેટ LH ક(4બનેટ L્્ ્્ ુુ ુુ?  

� એડવાઇસી�્ ધ .ેિસડ�ટએડવાઇસી�્ ધ .ેિસડ�ટએડવાઇસી�્ ધ .ેિસડ�ટએડવાઇસી�્ ધ .ેિસડ�ટ 
  

રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ)� મ-ીમડળ N કાય કર( છે� મ-ીમડળ N કાય કર( છે� મ-ીમડળ N કાય કર( છે� મ-ીમડળ N કાય કર( છેુ ં ં ં ુ ંુ ં ં ં ુ ંુ ં ં ં ુ ંુ ં ં ં ુ ં !! !! ?   

� રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ)ને સલાહ આપવા�ને સલાહ આપવા�ને સલાહ આપવા�ને સલાહ આપવા�ુુુ ુ
  

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 

  

વૉટ આર � ક4બનેટવૉટ આર � ક4બનેટવૉટ આર � ક4બનેટવૉટ આર � ક4બનેટુુ ુુ (( (( ----લેવલ પો4ઝશ�Hલેવલ પો4ઝશ�Hલેવલ પો4ઝશ�Hલેવલ પો4ઝશ�H્્્?્ 
� સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર  
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� સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર સેF(ટર� ઑફ ઍ4cકUચર  
� સેF(ટર� ઑફ કૉમસ સેF(ટર� ઑફ કૉમસ સેF(ટર� ઑફ કૉમસ સેF(ટર� ઑફ કૉમસ !! !!  
� સેF(ટર� ઑફ �ડફ�સસેF(ટર� ઑફ �ડફ�સસેF(ટર� ઑફ �ડફ�સસેF(ટર� ઑફ �ડફ�સ((((  

� સેF(ટર� ઑફ એજ:કશનસેF(ટર� ઑફ એજ:કશનસેF(ટર� ઑફ એજ:કશનસેF(ટર� ઑફ એજ:કશનુુુુ (( ((  

� સેF(ટર� ઑફ એનજ� સેF(ટર� ઑફ એનજ� સેF(ટર� ઑફ એનજ� સેF(ટર� ઑફ એનજ�  
� સેF(ટર� ઑફ હUથ એ�ડ hમન સિવjસીઝસેF(ટર� ઑફ હUથ એ�ડ hમન સિવjસીઝસેF(ટર� ઑફ હUથ એ�ડ hમન સિવjસીઝસેF(ટર� ઑફ હUથ એ�ડ hમન સિવjસીઝ(((( ુુ ુુ  

� સેF(ટર� ઑફ હોમલ�ડ િસq�રટ� સેF(ટર� ઑફ હોમલ�ડ િસq�રટ� સેF(ટર� ઑફ હોમલ�ડ િસq�રટ� સેF(ટર� ઑફ હોમલ�ડ િસq�રટ� ેે ેે ુુ ુુ  

� સેF(ટર� ઑફ હાઉસ�ગ એ�ડ અબન ડ(વલપમે�ટસેF(ટર� ઑફ હાઉસ�ગ એ�ડ અબન ડ(વલપમે�ટસેF(ટર� ઑફ હાઉસ�ગ એ�ડ અબન ડ(વલપમે�ટસેF(ટર� ઑફ હાઉસ�ગ એ�ડ અબન ડ(વલપમે�ટ!! !!  

� સેF(ટર� ઑફ ધ ઇb�ટ�રઅm્સેF(ટર� ઑફ ધ ઇb�ટ�રઅm્સેF(ટર� ઑફ ધ ઇb�ટ�રઅm્સેF(ટર� ઑફ ધ ઇb�ટ�રઅm્ 
� સેF(ટર� ઑફ લઇબર સેF(ટર� ઑફ લઇબર સેF(ટર� ઑફ લઇબર સેF(ટર� ઑફ લઇબર ેે ેે  

� સેF(ટર� ઑફ �ટ�્સેF(ટર� ઑફ �ટ�્સેF(ટર� ઑફ �ટ�્સેF(ટર� ઑફ �ટ�્(( ((  
� સેF(ટર� ઑફ �ા��પૉટશ� સેF(ટર� ઑફ �ા��પૉટશ� સેF(ટર� ઑફ �ા��પૉટશ� સેF(ટર� ઑફ �ા��પૉટશ� llll ્્ ્્  
� સેF(ટર� ઑફ ધ �ઝર� સેF(ટર� ઑફ ધ �ઝર� સેF(ટર� ઑફ ધ �ઝર� સેF(ટર� ઑફ ધ �ઝર� (( ((  

� સેF(ટર� ઑફ વટર�H અફઅસસેF(ટર� ઑફ વટર�H અફઅસસેF(ટર� ઑફ વટર�H અફઅસસેF(ટર� ઑફ વટર�H અફઅસે (ે (ે (ે (્્ ્્ !! !! 
� અટિનj જનરલઅટિનj જનરલઅટિનj જનરલઅટિનj જનરલ 
� વાઇસ .ેિસડ�ટવાઇસ .ેિસડ�ટવાઇસ .ેિસડ�ટવાઇસ .ેિસડ�ટ 

  

કોઇ પણ બે મ-ીમડળકોઇ પણ બે મ-ીમડળકોઇ પણ બે મ-ીમડળકોઇ પણ બે મ-ીમડળં ંં ંં ંં ં ----કTાના હોXાના નામ આપોકTાના હોXાના નામ આપોકTાના હોXાના નામ આપોકTાના હોXાના નામ આપો? 
� �િષ ખાતાના મ-ી�િષ ખાતાના મ-ી�િષ ખાતાના મ-ી�િષ ખાતાના મ-ીૃૃ ૃૃ ંં ંં  
� વા4ણzય ખાતાના મ-ંીવા4ણzય ખાતાના મ-ંીવા4ણzય ખાતાના મ-ંીવા4ણzય ખાતાના મ-ંી 
� રTા ખાતાના મ-ંીરTા ખાતાના મ-ંીરTા ખાતાના મ-ંીરTા ખાતાના મ-ંી 
� િશTણ ખાતાના મ-ંીિશTણ ખાતાના મ-ંીિશTણ ખાતાના મ-ંીિશTણ ખાતાના મ-ંી 
� ઊg ખાતાના મ-ંીઊg ખાતાના મ-ંીઊg ખાતાના મ-ંીઊg ખાતાના મ-ંી!! !!  

� આરોpય અને માનવ સેવા ખાતાના મ-ીઆરોpય અને માનવ સેવા ખાતાના મ-ીઆરોpય અને માનવ સેવા ખાતાના મ-ીઆરોpય અને માનવ સેવા ખાતાના મ-ીંં ંં  
� ઘર(� સલામતી ખાતાના મ-ીઘર(� સલામતી ખાતાના મ-ીઘર(� સલામતી ખાતાના મ-ીઘર(� સલામતી ખાતાના મ-ીુ ંુ ંુ ંુ ં  
� �હિનમાણ અને શહ(ર� ખાતાના મ-ંી�હિનમાણ અને શહ(ર� ખાતાના મ-ંી�હિનમાણ અને શહ(ર� ખાતાના મ-ંી�હિનમાણ અને શહ(ર� ખાતાના મ-ંીૃૃ ૃૃ !! !!  

� �તર�ક બાબત ખાતાના મ-ંી�તર�ક બાબત ખાતાના મ-ંી�તર�ક બાબત ખાતાના મ-ંી�તર�ક બાબત ખાતાના મ-ંી 
� �મ ખાતાના મ-ંી�મ ખાતાના મ-ંી�મ ખાતાના મ-ંી�મ ખાતાના મ-ંી 
� રાજય ખાતાના મ-ંીરાજય ખાતાના મ-ંીરાજય ખાતાના મ-ંીરાજય ખાતાના મ-ંી 
� પ�રવહન ખાતાના મ-ંીપ�રવહન ખાતાના મ-ંીપ�રવહન ખાતાના મ-ંીપ�રવહન ખાતાના મ-ંી 
� નાણા ંખાતાના મ-ીનાણા ંખાતાના મ-ીનાણા ંખાતાના મ-ીનાણા ંખાતાના મ-ીંં ંં  
� લ�કરમાથંી િન^2 થયેલા બાબત ખાતાના મ-ીલ�કરમાથંી િન^2 થયેલા બાબત ખાતાના મ-ીલ�કરમાથંી િન^2 થયેલા બાબત ખાતાના મ-ીલ�કરમાથંી િન^2 થયેલા બાબત ખાતાના મ-ીૃૃ ૃૃ ંં ંં  
� QPય સરકાર� વક�લQPય સરકાર� વક�લQPય સરકાર� વક�લQPય સરકાર� વક�લુુુુ  

� ઉપરાu�પિતઉપરાu�પિતઉપરાu�પિતઉપરાu�પિત(ઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખઉપરાu�.Qખુુુુ). 

  

37. What does the judicial branch do? 
� reviews laws 
� explains laws 
� resolves disputes (disagreements) 
� decides if a law goes against the Constitution 
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વૉટ ડ�્ ધ z:�ડશલ dા�ચ Lવૉટ ડ�્ ધ z:�ડશલ dા�ચ Lવૉટ ડ�્ ધ z:�ડશલ dા�ચ Lવૉટ ડ�્ ધ z:�ડશલ dા�ચ Lુુુુ ુુ ુુ?  

� �રO: લૉ� �રO: લૉ� �રO: લૉ� �રO: લૉ� ુ ્ુ ્ુ ્ુ ્  
� એ��લેઇન લૉ�્ એ��લેઇન લૉ�્ એ��લેઇન લૉ�્ એ��લેઇન લૉ�્  
� �રસોUવH �ડ��:Mસ �રસોUવH �ડ��:Mસ �રસોUવH �ડ��:Mસ �રસોUવH �ડ��:Mસ ્્ ્્ ુુ ુુ (�ડHએcીમે�MH�ડHએcીમે�MH�ડHએcીમે�MH�ડHએcીમે�MH્ ્્ ્્ ્્ )્  

� �ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શન�ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શન�ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શન�ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શનુુુુ  

  

અદાલતી શાખા N કાય કર( છેઅદાલતી શાખા N કાય કર( છેઅદાલતી શાખા N કાય કર( છેઅદાલતી શાખા N કાય કર( છેુ ંુ ંુ ંુ ં !! !! ? 

� કાયદાની સમાલોચનાકાયદાની સમાલોચનાકાયદાની સમાલોચનાકાયદાની સમાલોચના 
� કાયદાનો �લાસોકાયદાનો �લાસોકાયદાનો �લાસોકાયદાનો �લાસોુુ ુુ  

� િવવાદોિવવાદોિવવાદોિવવાદો(અસહમિતઅસહમિતઅસહમિતઅસહમિત)નો હલનો હલનો હલનો હલ/િનરાકરણિનરાકરણિનરાકરણિનરાકરણ 
� �ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શન�ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શન�ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શન�ડસાઈ�સ ઇફ એ લૉ ગોઝ અગૈ��ટ ધ કૉI��ટટ�શનુુુુ  

  
38. What is the highest court in the United States? 

� the Supreme Court 
  

વૉટ ઇ�્ ધ હાયે�ટ કૉટ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઇ�્ ધ હાયે�ટ કૉટ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઇ�્ ધ હાયે�ટ કૉટ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઇ�્ ધ હાયે�ટ કૉટ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ!!!! ુ (ુ (ુ (ુ ( ?   

� ધ Hિ.મ કૉટધ Hિ.મ કૉટધ Hિ.મ કૉટધ Hિ.મ કૉટુુ ુુ !! !! . 
  

આ દ(શની ઉ�ચતમ અદાલત કઈ છેઆ દ(શની ઉ�ચતમ અદાલત કઈ છેઆ દ(શની ઉ�ચતમ અદાલત કઈ છેઆ દ(શની ઉ�ચતમ અદાલત કઈ છે?  

� સવK�ચ અદાલતસવK�ચ અદાલતસવK�ચ અદાલતસવK�ચ અદાલત(Hિ.મ કોટHિ.મ કોટHિ.મ કોટHિ.મ કોટુુ ુુ !! !!) 
  
39. How many justices are on the Supreme Court? 

� nine (9) 
  

હાઉ મેની જb�ટસીસ આર ઓન ધ Hિ.મ કૉટહાઉ મેની જb�ટસીસ આર ઓન ધ Hિ.મ કૉટહાઉ મેની જb�ટસીસ આર ઓન ધ Hિ.મ કૉટહાઉ મેની જb�ટસીસ આર ઓન ધ Hિ.મ કૉટુુ ુુ !! !!?  

નાઇન નાઇન નાઇન નાઇન (9) 

  

સવK�ચ અદાલતસવK�ચ અદાલતસવK�ચ અદાલતસવK�ચ અદાલત(Hિ.મ કોટHિ.મ કોટHિ.મ કોટHિ.મ કોટુુ ુુ !! !!)મા ંકટલા �યાયાધીશ હોય છેમા ંકટલા �યાયાધીશ હોય છેમા ંકટલા �યાયાધીશ હોય છેમા ંકટલા �યાયાધીશ હોય છે(( (( ?  

� નવ નવ નવ નવ (૯૯૯૯) 

  
40. Who is the Chief Justice of the United States now? 

� John Roberts (John G. Roberts, Jr.) 
  

x ઇઝ ધ ચીફ જb�ટસ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉx ઇઝ ધ ચીફ જb�ટસ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉx ઇઝ ધ ચીફ જb�ટસ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉx ઇઝ ધ ચીફ જb�ટસ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ નાઉૂૂૂૂ ુ (ુ (ુ (ુ ( ?  

� �હોન રોબટસ �હોન રોબટસ �હોન રોબટસ �હોન રોબટસ !! !! (�હોન [�હોન [�હોન [�હોન [. રોબટસ રોબટસ રોબટસ રોબટસ !! !! , rિનયરrિનયરrિનયરrિનયરુુુુ .) 

  

આ દ(શના વતમાન QPુયઆ દ(શના વતમાન QPુયઆ દ(શના વતમાન QPુયઆ દ(શના વતમાન QPુય!!!! ----�યાયાધીશ કોણ છે�યાયાધીશ કોણ છે�યાયાધીશ કોણ છે�યાયાધીશ કોણ છે?  

� �હોન રોબટસ �હોન રોબટસ �હોન રોબટસ �હોન રોબટસ !! !! (�હોન [�હોન [�હોન [�હોન [. રોબટસ રોબટસ રોબટસ રોબટસ !! !! , rિનયરrિનયરrિનયરrિનયરુુુુ .) 

  
41. Under our Constitution, some powers belong to 
the federal government. What is one power of 
the federal government? 

to print money 
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� to print money 
� to declare war 
� to create an army 
� to make treaties 

  

અ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂનઅ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂનઅ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂનઅ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂન, સમ પાવસ બીલો�ગ � ધ ફડરલ ગવનમે�ટસમ પાવસ બીલો�ગ � ધ ફડરલ ગવનમે�ટસમ પાવસ બીલો�ગ � ધ ફડરલ ગવનમે�ટસમ પાવસ બીલો�ગ � ધ ફડરલ ગવનમે�ટ! !! !! !! !ુુ ુુ (( (( . વૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ વૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ વૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ વૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ 
ફડરલ ગવનમે�ટફડરલ ગવનમે�ટફડરલ ગવનમે�ટફડરલ ગવનમે�ટ(( (( !! !! ? 

� � િ.�ટ મની � િ.�ટ મની � િ.�ટ મની � િ.�ટ મની ુુ ુુ  

� � �ડ�લર વૉર � �ડ�લર વૉર � �ડ�લર વૉર � �ડ�લર વૉર ુુ ુુ ેે ેે  

� � F�એટ એન આમ� � F�એટ એન આમ� � F�એટ એન આમ� � F�એટ એન આમ� ુુ ુુ  

� � મઇક ��ટ�સ� મઇક ��ટ�સ� મઇક ��ટ�સ� મઇક ��ટ�સુુુુ ેે ેે  

  

બધંારણ અ�સારબધંારણ અ�સારબધંારણ અ�સારબધંારણ અ�સારુુુુ , અQક અિધકાર સમવાય અQક અિધકાર સમવાય અQક અિધકાર સમવાય અQક અિધકાર સમવાય ુુ ુુ (ફડરલફડરલફડરલફડરલ(((( ) સરકાર �તગત છેસરકાર �તગત છેસરકાર �તગત છેસરકાર �તગત છે!! !! . સમવાય સમવાય સમવાય સમવાય (ફડરલફડરલફડરલફડરલ(((( ) સરકારનો કોઇ સરકારનો કોઇ સરકારનો કોઇ સરકારનો કોઇ 
એક અિધકાર બતાવોએક અિધકાર બતાવોએક અિધકાર બતાવોએક અિધકાર બતાવો. 

� નાણા� Q�ણ નાણા� Q�ણ નાણા� Q�ણ નાણા� Q�ણ ુુુુ ુુ ુુ  

� :G gહર કર^ :G gહર કર^ :G gહર કર^ :G gહર કર^ ુ ( ુુ ( ુુ ( ુુ ( ુ  
� સેનાની રચના સેનાની રચના સેનાની રચના સેનાની રચના  
� સિંધ ક કરારનાQ ંકર^સિંધ ક કરારનાQ ંકર^સિંધ ક કરારનાQ ંકર^સિંધ ક કરારનાQ ંકર^(((( ુ ુુ ુુ ુુ  ુ

  
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 

  

અ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂનઅ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂનઅ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂનઅ�ડર અવર કૉI��ટટ�શૂન, સમ પાવસ બીલો�ગ � ધ �ટ(Mસસમ પાવસ બીલો�ગ � ધ �ટ(Mસસમ પાવસ બીલો�ગ � ધ �ટ(Mસસમ પાવસ બીલો�ગ � ધ �ટ(Mસ!!!! ુુ ુુ . વૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ �ટ(Mસવૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ �ટ(Mસવૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ �ટ(Mસવૉટ ઇ�્ વન પાવર ઑફ ધ �ટ(Mસ? 

� .ોવાઇડ ��લ�ગ એ�ડ એz:ક(શન .ોવાઇડ ��લ�ગ એ�ડ એz:ક(શન .ોવાઇડ ��લ�ગ એ�ડ એz:ક(શન .ોવાઇડ ��લ�ગ એ�ડ એz:ક(શન ુુ ુુ ુુ ુુ  

� .ોવાઇડ .ોટ(�શન .ોવાઇડ .ોટ(�શન .ોવાઇડ .ોટ(�શન .ોવાઇડ .ોટ(�શન (પો4લસપો4લસપો4લસપો4લસ)  

� .ોવાઇડ સે�ટ� .ોવાઇડ સે�ટ� .ોવાઇડ સે�ટ� .ોવાઇડ સે�ટ� (ફાયર �ડપાMમ}�Mસફાયર �ડપાMમ}�Mસફાયર �ડપાMમ}�Mસફાયર �ડપાMમ}�Mસ)  

� 4ગવ એ {ાઇવર લાઇસે�સ 4ગવ એ {ાઇવર લાઇસે�સ 4ગવ એ {ાઇવર લાઇસે�સ 4ગવ એ {ાઇવર લાઇસે�સ  
� એ�વ ઝોન�ગ એ�ડ લ�ડ :�એ�વ ઝોન�ગ એ�ડ લ�ડ :�એ�વ ઝોન�ગ એ�ડ લ�ડ :�એ�વ ઝોન�ગ એ�ડ લ�ડ :�ુ ે ુ ્ુ ે ુ ્ુ ે ુ ્ુ ે ુ ્ 

  

બધંારણ અ�સારબધંારણ અ�સારબધંારણ અ�સારબધંારણ અ�સારુુુુ , અQક અિધકાર રાzયસરકાર �તગત છેઅQક અિધકાર રાzયસરકાર �તગત છેઅQક અિધકાર રાzયસરકાર �તગત છેઅQક અિધકાર રાzયસરકાર �તગત છેુુ ુુ !! !! . રાzયસરકારનો કોઇ એક અિધકાર બતાવોરાzયસરકારનો કોઇ એક અિધકાર બતાવોરાzયસરકારનો કોઇ એક અિધકાર બતાવોરાzયસરકારનો કોઇ એક અિધકાર બતાવો 
� શાળાઓ અને િશTણ >m પાડ^ શાળાઓ અને િશTણ >m પાડ^ શાળાઓ અને િશTણ >m પાડ^ શાળાઓ અને િશTણ >m પાડ^ ુ ુુ ુુ ુુ ુુુ ુુ  

� (પો4લસપો4લસપો4લસપો4લસ) સરંTણ >m પાડ^ સરંTણ >m પાડ^ સરંTણ >m પાડ^ સરંTણ >m પાડ^ ુ ુુ ુુ ુુ ુુુ ુુ  

� (આગજિનત બનાવોથીઆગજિનત બનાવોથીઆગજિનત બનાવોથીઆગજિનત બનાવોથી) HરTા >ર� પાડવી HરTા >ર� પાડવી HરTા >ર� પાડવી HરTા >ર� પાડવી ુુ ુુ ુુ ુુ  

� વાહન હાકંવાની પરવાનગી આપવીવાહન હાકંવાની પરવાનગી આપવીવાહન હાકંવાની પરવાનગી આપવીવાહન હાકંવાની પરવાનગી આપવી 
� િવભાગીકરણ અને જમીન વપરાશને �વી�તી આપવીિવભાગીકરણ અને જમીન વપરાશને �વી�તી આપવીિવભાગીકરણ અને જમીન વપરાશને �વી�તી આપવીિવભાગીકરણ અને જમીન વપરાશને �વી�તી આપવીૃૃ ૃૃ            

  
43. Who is the Governor of your state now? 

Answers will vary. [District of Columbia residents 
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� Answers will vary. [District of Columbia residents 
      should answer that D.C. does not have a Governor.] 
  

x ઇઝ ધ ગવનર ઑફ યૉર �ટ(�્ નાઉx ઇઝ ધ ગવનર ઑફ યૉર �ટ(�્ નાઉx ઇઝ ધ ગવનર ઑફ યૉર �ટ(�્ નાઉx ઇઝ ધ ગવનર ઑફ યૉર �ટ(�્ નાઉૂૂ ૂૂ !! !! ? 

� આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર� 
  

તમારા રાzયના રાzયપાલતમારા રાzયના રાzયપાલતમારા રાzયના રાzયપાલતમારા રાzયના રાzયપાલ(ગવનરગવનરગવનરગવનર!!!! ) કોણ છેકોણ છેકોણ છેકોણ છે? 

� જવાબમાજવાબમાજવાબમાજવાબમા    ફરફારફરફારફરફારફરફાર(( ((     થશેથશેથશેથશે 
  
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.] 
  

વૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ યૉર �ટ(�્વૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ યૉર �ટ(�્વૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ યૉર �ટ(�્વૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ યૉર �ટ(�્? 

� આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર�આ�સર િવલ વૅઅર� 
  

તમારા રાzય� પાટનગરતમારા રાzય� પાટનગરતમારા રાzય� પાટનગરતમારા રાzય� પાટનગરુુુુ (રાજધાનીરાજધાનીરાજધાનીરાજધાની) ક: છક: છક: છક: છુ ેુ ેુ ેુ ે? 
� જવાબમાજવાબમાજવાબમાજવાબમા    ફરફારફરફારફરફારફરફાર(( ((     થશેથશેથશેથશે 

  
45. What are the two major political parties in the 
United States?* 

� Democratic and Republican 
  

વૉટ આર ધ � મજર પો4લ�ટકલ પાટi�્ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ આર ધ � મજર પો4લ�ટકલ પાટi�્ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ આર ધ � મજર પો4લ�ટકલ પાટi�્ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ આર ધ � મજર પો4લ�ટકલ પાટi�્ ઇન ધ :નાઇટ(ડ �ટMસુુુુ ૅ (ૅ (ૅ (ૅ (ુુ ુુ ?  

� ડ(મોF(ટ�ક એ�ડ ર�પWલીકનડ(મોF(ટ�ક એ�ડ ર�પWલીકનડ(મોF(ટ�ક એ�ડ ર�પWલીકનડ(મોF(ટ�ક એ�ડ ર�પWલીકન 
  

આ દ(શના QPય બે રાજક�ય પTો� નામ આપોઆ દ(શના QPય બે રાજક�ય પTો� નામ આપોઆ દ(શના QPય બે રાજક�ય પTો� નામ આપોઆ દ(શના QPય બે રાજક�ય પTો� નામ આપોુ ુુ ુુ ુુ ુ .  

� ડ(મોF(�ટક અન ર�પWલીકનડ(મોF(�ટક અન ર�પWલીકનડ(મોF(�ટક અન ર�પWલીકનડ(મોF(�ટક અન ર�પWલીકનેેેે  

  
46. What is the political party of the President now? 

� Democratic (Party) 
  

વૉટ ઇઝ ધ પો4લ�ટકલ પાટi ઑફ ધ .ેિસડ(�ટ નાઉવૉટ ઇઝ ધ પો4લ�ટકલ પાટi ઑફ ધ .ેિસડ(�ટ નાઉવૉટ ઇઝ ધ પો4લ�ટકલ પાટi ઑફ ધ .ેિસડ(�ટ નાઉવૉટ ઇઝ ધ પો4લ�ટકલ પાટi ઑફ ધ .ેિસડ(�ટ નાઉ?  

� ડ(મોF(ટ�ક ડ(મોF(ટ�ક ડ(મોF(ટ�ક ડ(મોF(ટ�ક (પાટiપાટiપાટiપાટi) 
  

વતમાન રાu�પિતવતમાન રાu�પિતવતમાન રાu�પિતવતમાન રાu�પિત!!!! (રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) કયા રાજક�ય પT સાથે સકળાયેલા છકયા રાજક�ય પT સાથે સકળાયેલા છકયા રાજક�ય પT સાથે સકળાયેલા છકયા રાજક�ય પT સાથે સકળાયેલા છં ેં ેં ેં ે?  

� ડ(મોF(�ટક ડ(મોF(�ટક ડ(મોF(�ટક ડ(મોF(�ટક (પTપTપTપT) 

  
47. What is the name of the Speaker of the House of 
Representatives now? 

� (Nancy) Pelosi 
  

Oહૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસ ઑફ �ર.ેઝ�ટ(ટ�વ નાઉOહૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસ ઑફ �ર.ેઝ�ટ(ટ�વ નાઉOહૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસ ઑફ �ર.ેઝ�ટ(ટ�વ નાઉOહૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ �પીકર ઑફ ધ હાઉસ ઑફ �ર.ેઝ�ટ(ટ�વ નાઉેેેે ?  

� (ને�સીને�સીને�સીને�સી) પેલોસીપેલોસીપેલોસીપેલોસી 
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� (ને�સીને�સીને�સીને�સી) પેલોસીપેલોસીપેલોસીપેલોસી 
  

હાઉસ ઓફ �ર.ેસટ(ટ�વ હાઉસ ઓફ �ર.ેસટ(ટ�વ હાઉસ ઓફ �ર.ેસટ(ટ�વ હાઉસ ઓફ �ર.ેસટ(ટ�વ ંં ંં (સસંદસસંદસસંદસસંદ) ના �પીકર ના �પીકર ના �પીકર ના �પીકર (અ�યTઅ�યTઅ�યTઅ�યT)� નામ આપો� નામ આપો� નામ આપો� નામ આપોુુ ુુ .  

� (ને�સીને�સીને�સીને�સી) પેલોસીપેલોસીપેલોસીપેલોસી 
  
  
C: Rights and Responsibilities 

સીઃ રાઇMસ એ�ડ ર(�પોC�સબીલીટ��્સીઃ રાઇMસ એ�ડ ર(�પોC�સબીલીટ��્સીઃ રાઇMસ એ�ડ ર(�પોC�સબીલીટ��્સીઃ રાઇMસ એ�ડ ર(�પોC�સબીલીટ��્ 
સીઃ અિધકારો અને ઉ2રદાિયaવસીઃ અિધકારો અને ઉ2રદાિયaવસીઃ અિધકારો અને ઉ2રદાિયaવસીઃ અિધકારો અને ઉ2રદાિયaવ(જવાબદાર�ઓજવાબદાર�ઓજવાબદાર�ઓજવાબદાર�ઓ) 

  
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) 

  

ધેર આર ફોર અમે��મ�Mસ � ધ કૉI��ટટ�શૂન એબાઉટ x ક(ન વૉ�્ધેર આર ફોર અમે��મ�Mસ � ધ કૉI��ટટ�શૂન એબાઉટ x ક(ન વૉ�્ધેર આર ફોર અમે��મ�Mસ � ધ કૉI��ટટ�શૂન એબાઉટ x ક(ન વૉ�્ધેર આર ફોર અમે��મ�Mસ � ધ કૉI��ટટ�શૂન એબાઉટ x ક(ન વૉ�્ેે ેે ુુ ુુ ૂૂ ૂૂ . �ડ�Fાઇબ વન ઑફ ધેમ�ડ�Fાઇબ વન ઑફ ધેમ�ડ�Fાઇબ વન ઑફ ધેમ�ડ�Fાઇબ વન ઑફ ધેમ. 

� સીટ�જ�સ એઇટ�ન સીટ�જ�સ એઇટ�ન સીટ�જ�સ એઇટ�ન સીટ�જ�સ એઇટ�ન (18) એ�ડ ઓUડર એ�ડ ઓUડર એ�ડ ઓUડર એ�ડ ઓUડર (ક(ન વૉટક(ન વૉટક(ન વૉટક(ન વૉટ) 

� : ડો�ટ હવ � પ : ડો�ટ હવ � પ : ડો�ટ હવ � પ : ડો�ટ હવ � પ ુ ( ેુ ( ેુ ( ેુ ( ેુુ ુુ (એ પોલ ટ(Tએ પોલ ટ(Tએ પોલ ટ(Tએ પોલ ટ(T) � વૉ�્� વૉ�્� વૉ�્� વૉ�્ુુ ુુ  

� એની સીટ�જન ક(ન વૉટએની સીટ�જન ક(ન વૉટએની સીટ�જન ક(ન વૉટએની સીટ�જન ક(ન વૉટ. (િવમેન એ�ડ મેન કન વૉટિવમેન એ�ડ મેન કન વૉટિવમેન એ�ડ મેન કન વૉટિવમેન એ�ડ મેન કન વૉટ(( (( ). 

� એ મેઇલ સીટ�જન ઑફ એની ર(ઇસ એ મેઇલ સીટ�જન ઑફ એની ર(ઇસ એ મેઇલ સીટ�જન ઑફ એની ર(ઇસ એ મેઇલ સીટ�જન ઑફ એની ર(ઇસ (ક(ન વૉટક(ન વૉટક(ન વૉટક(ન વૉટ) 

  

બધંારણમા ચાર Hધારા મતદાન સબધંી કરવામા આOયા હતાબધંારણમા ચાર Hધારા મતદાન સબધંી કરવામા આOયા હતાબધંારણમા ચાર Hધારા મતદાન સબધંી કરવામા આOયા હતાબધંારણમા ચાર Hધારા મતદાન સબધંી કરવામા આOયા હતાં ંં ંં ંં ંુુ ુુ . કોઇ એક વણવોકોઇ એક વણવોકોઇ એક વણવોકોઇ એક વણવો!! !! . 

� અઢાર અઢાર અઢાર અઢાર (૧૮૧૮૧૮૧૮) ક( તેથી વ¢ વયના નાગ�રક ક( તેથી વ¢ વયના નાગ�રક ક( તેથી વ¢ વયના નાગ�રક ક( તેથી વ¢ વયના નાગ�રક ુુ ુુ (મતદાન કર� શક(મતદાન કર� શક(મતદાન કર� શક(મતદાન કર� શક(). 
� તમાર( મતદાન કરવા માટ( તમાર( મતદાન કરવા માટ( તમાર( મતદાન કરવા માટ( તમાર( મતદાન કરવા માટ( (કોઇ .કારનો લોકમત વેરાનીકોઇ .કારનો લોકમત વેરાનીકોઇ .કારનો લોકમત વેરાનીકોઇ .કારનો લોકમત વેરાની) ~કવણી કરવાની નથી~કવણી કરવાની નથી~કવણી કરવાની નથી~કવણી કરવાની નથીુુ ુુ  

� કોઇ પણ નાગ�રક મતદાન કર� શક( છેકોઇ પણ નાગ�રક મતદાન કર� શક( છેકોઇ પણ નાગ�રક મતદાન કર� શક( છેકોઇ પણ નાગ�રક મતદાન કર� શક( છે. (*ી અને >mષ બ£ મતદાન કર� શક(*ી અને >mષ બ£ મતદાન કર� શક(*ી અને >mષ બ£ મતદાન કર� શક(*ી અને >mષ બ£ મતદાન કર� શક(ુુ ુુ ુુ ુુ ં ેં ેં ેં ે ) 

� કોઇ પણ વશંકોઇ પણ વશંકોઇ પણ વશંકોઇ પણ વશં/gિતનો >mષ નાગ�રક gિતનો >mષ નાગ�રક gિતનો >mષ નાગ�રક gિતનો >mષ નાગ�રક ુુ ુુ ુુ ુુ (મતદાન કર� શક( છેમતદાન કર� શક( છેમતદાન કર� શક( છેમતદાન કર� શક( છે) 

  
49. What is one responsibility that is only for United 
States citizens?* 

� serve on a jury 
� vote in a federal election 

  

વૉટ ઇઝ વન ર(�પોC�સબીલીટ� ધેટ ઇઝ ઓ�લી ફોર :નાઇટડ �ટ(Mસ સીટ�જ�સવૉટ ઇઝ વન ર(�પોC�સબીલીટ� ધેટ ઇઝ ઓ�લી ફોર :નાઇટડ �ટ(Mસ સીટ�જ�સવૉટ ઇઝ વન ર(�પોC�સબીલીટ� ધેટ ઇઝ ઓ�લી ફોર :નાઇટડ �ટ(Mસ સીટ�જ�સવૉટ ઇઝ વન ર(�પોC�સબીલીટ� ધેટ ઇઝ ઓ�લી ફોર :નાઇટડ �ટ(Mસ સીટ�જ�સુુુુ (( (( ? 

� સવ ઓન એ z:ર� સવ ઓન એ z:ર� સવ ઓન એ z:ર� સવ ઓન એ z:ર� !! !! ુુ ુુ  

� વૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શનવૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શનવૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શનવૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શન( ે( ે( ે( ે  

  

એવી એક જવાબદાર� એવી એક જવાબદાર� એવી એક જવાબદાર� એવી એક જવાબદાર� (દાિયaવદાિયaવદાિયaવદાિયaવ) બતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકની જ હોયબતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકની જ હોયબતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકની જ હોયબતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકની જ હોયુુુુ (( (( ?    

� z:ર�મા સવા આપવી z:ર�મા સવા આપવી z:ર�મા સવા આપવી z:ર�મા સવા આપવી ુ ં ેુ ં ેુ ં ેુ ં ે  

� સમવાયસમવાયસમવાયસમવાય(ક(��ીયક(��ીયક(��ીયક(��ીય) ~ટણીમા મતદાન કર^~ટણીમા મતદાન કર^~ટણીમા મતદાન કર^~ટણીમા મતદાન કર^ું ંુ ં ંુ ં ંુ ં ં ુુ ુ ુ
                                    
50. Name one right only for United States citizens. 

� vote in a federal election 
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� vote in a federal election 
� run for federal office 

  

નેમ વન રાઇટ ઓ�લી ફોર :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જ�સનેમ વન રાઇટ ઓ�લી ફોર :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જ�સનેમ વન રાઇટ ઓ�લી ફોર :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જ�સનેમ વન રાઇટ ઓ�લી ફોર :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જ�સુુુુ (( (( .  

� વૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શન વૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શન વૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શન વૉટ ઇન એ ફડરલ ઇલ�શન ( ે( ે( ે( ે  

� રન ફોર ફડરલ ઓ�ફસરન ફોર ફડરલ ઓ�ફસરન ફોર ફડરલ ઓ�ફસરન ફોર ફડરલ ઓ�ફસ((((  

  

એવો અિધકાર બતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકને જ હોયએવો અિધકાર બતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકને જ હોયએવો અિધકાર બતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકને જ હોયએવો અિધકાર બતાવો ક( 7 મા- :નાઇટ(ડ �ટMસના નાગ�રકને જ હોયુુુુ (( (( ? 

� સમવાયસમવાયસમવાયસમવાય(ક(��ીયક(��ીયક(��ીયક(��ીય/ફડરલફડરલફડરલફડરલ(((( ) ~ટણીમા મતદાન કર^ ~ટણીમા મતદાન કર^ ~ટણીમા મતદાન કર^ ~ટણીમા મતદાન કર^ ું ંુ ં ંુ ં ંુ ં ં ુુ ુુ  
� સમવાયસમવાયસમવાયસમવાય(ક(��ીયક(��ીયક(��ીયક(��ીય/ફડરલફડરલફડરલફડરલ(((( ) ~ટણીમા ભાગ લેવો~ટણીમા ભાગ લેવો~ટણીમા ભાગ લેવો~ટણીમા ભાગ લેવોું ંુ ં ંુ ં ંુ ં ં  

  
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 worship 
� the right to bear arms 

  

વૉટ આર � રાઇટH ઑફ એવર�વન 4લિવ�ગ ઇન ધ :નુાઇટડ �ટ(Mસવૉટ આર � રાઇટH ઑફ એવર�વન 4લિવ�ગ ઇન ધ :નુાઇટડ �ટ(Mસવૉટ આર � રાઇટH ઑફ એવર�વન 4લિવ�ગ ઇન ધ :નુાઇટડ �ટ(Mસવૉટ આર � રાઇટH ઑફ એવર�વન 4લિવ�ગ ઇન ધ :નુાઇટડ �ટ(Mસુુુુ ્્ ્્ (( (( ?  

� Z�ડમ ઑફ એ�સ.ેસન Z�ડમ ઑફ એ�સ.ેસન Z�ડમ ઑફ એ�સ.ેસન Z�ડમ ઑફ એ�સ.ેસન  
� Z�ડમ ઑફ �પીચZ�ડમ ઑફ �પીચZ�ડમ ઑફ �પીચZ�ડમ ઑફ �પીચ 
� Z�ડમ ઑફ એસે3બલીZ�ડમ ઑફ એસે3બલીZ�ડમ ઑફ એસે3બલીZ�ડમ ઑફ એસે3બલી 
� Z�ડમ � પીટ�શન ધ ગવનમે�ટ Z�ડમ � પીટ�શન ધ ગવનમે�ટ Z�ડમ � પીટ�શન ધ ગવનમે�ટ Z�ડમ � પીટ�શન ધ ગવનમે�ટ ુુ ુુ !! !!  

� Z�ડમ � વરિશપ Z�ડમ � વરિશપ Z�ડમ � વરિશપ Z�ડમ � વરિશપ ુુ ુુ  

� ધ રાઇટ � બઅર આ3સધ રાઇટ � બઅર આ3સધ રાઇટ � બઅર આ3સધ રાઇટ � બઅર આ3સુુુુ ેે ેે !! !! 
  

એવા બે અિધકારના નામ આપો 7 :નાઇટ(ડ �ટMસના .aયેક રહવાસીને ઉપલWધ હોયએવા બે અિધકારના નામ આપો 7 :નાઇટ(ડ �ટMસના .aયેક રહવાસીને ઉપલWધ હોયએવા બે અિધકારના નામ આપો 7 :નાઇટ(ડ �ટMસના .aયેક રહવાસીને ઉપલWધ હોયએવા બે અિધકારના નામ આપો 7 :નાઇટ(ડ �ટMસના .aયેક રહવાસીને ઉપલWધ હોયુુુુ ( (( (( (( ( . 

� અ4ભOય�કત �વાત\ંય અ4ભOય�કત �વાત\ંય અ4ભOય�કત �વાત\ંય અ4ભOય�કત �વાત\ંય  
� વાણી �વાત\ંય વાણી �વાત\ંય વાણી �વાત\ંય વાણી �વાત\ંય  
� સમંલનસમંલનસમંલનસમંલનેેેે (એકિ-ત થવા�એકિ-ત થવા�એકિ-ત થવા�એકિ-ત થવા�ુુુ)ુ �વાત\ંય �વાત\ંય �વાત\ંય �વાત\ંય  
� સ2ાવાળાઓને અર[સ2ાવાળાઓને અર[સ2ાવાળાઓને અર[સ2ાવાળાઓને અર[(પીટ�શનપીટ�શનપીટ�શનપીટ�શન) કરવા� �વાત\ય કરવા� �વાત\ય કરવા� �વાત\ય કરવા� �વાત\ય ુ ંુ ંુ ંુ ં  

� ધાિમjક �વાત\ંયધાિમjક �વાત\ંયધાિમjક �વાત\ંયધાિમjક �વાત\ંય 
� હિથયાર ધારણ કરવા� �વાત\યહિથયાર ધારણ કરવા� �વાત\યહિથયાર ધારણ કરવા� �વાત\યહિથયાર ધારણ કરવા� �વાત\યુ ંુ ંુ ંુ ં              

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

� the United States 
� the flag 

  

વૉટ L વી શૉ લોયUટ� � Oહ(ન વી સ ધ �લેજ ઑ� અલીજ�સવૉટ L વી શૉ લોયUટ� � Oહ(ન વી સ ધ �લેજ ઑ� અલીજ�સવૉટ L વી શૉ લોયUટ� � Oહ(ન વી સ ધ �લેજ ઑ� અલીજ�સવૉટ L વી શૉ લોયUટ� � Oહ(ન વી સ ધ �લેજ ઑ� અલીજ�સુુુુ ુુ ુુ ેે ેે ્્ ્્ ?  

� ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ ુ (ુ (ુ (ુ (  

ધ �લેગધ �લેગધ �લેગધ �લેગ 
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� ધ �લેગધ �લેગધ �લેગધ �લેગ 
  

'રાu�િનuઠાની .િત¤ારાu�િનuઠાની .િત¤ારાu�િનuઠાની .િત¤ારાu�િનuઠાની .િત¤ા' કોના .aયે દશાવવામા ંઆવે છેકોના .aયે દશાવવામા ંઆવે છેકોના .aયે દશાવવામા ંઆવે છેકોના .aયે દશાવવામા ંઆવે છે!! !! ? 

� :નાઇટડ �ટ(Mસ :નાઇટડ �ટ(Mસ :નાઇટડ �ટ(Mસ :નાઇટડ �ટ(Mસ ુ (ુ (ુ (ુ (  

� �વજ�વજ�વજ�વજ 
  
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 

  

વૉટ ઇઝ વન .ોિમસ : મઇક Oહ(ન : બીકમ એ :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જનવૉટ ઇઝ વન .ોિમસ : મઇક Oહ(ન : બીકમ એ :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જનવૉટ ઇઝ વન .ોિમસ : મઇક Oહ(ન : બીકમ એ :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જનવૉટ ઇઝ વન .ોિમસ : મઇક Oહ(ન : બીકમ એ :નાઇટ(ડ �ટMસ સીટ�જનુ ે (ુ ે (ુ ે (ુ ે (ુ ુુ ુુ ુુ ુ ? 

� 4ગવ અપ લોયUટ� � અધર કb��સ4ગવ અપ લોયUટ� � અધર કb��સ4ગવ અપ લોયUટ� � અધર કb��સ4ગવ અપ લોયUટ� � અધર કb��સુુુુ  

� �ડફ�ડ ધ કૉI��ટટ�શન એ�ડ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ�ડફ�ડ ધ કૉI��ટટ�શન એ�ડ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ�ડફ�ડ ધ કૉI��ટટ�શન એ�ડ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ�ડફ�ડ ધ કૉI��ટટ�શન એ�ડ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસ( ૂ (( ૂ (( ૂ (( ૂ (ુુ ુુ  

� ઓબે ધ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસઓબે ધ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસઓબે ધ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસઓબે ધ લૉ�્ ઑફ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસુુુુ (( ((  

� સવ ઇન ધ :એસ િમ4લટર� સવ ઇન ધ :એસ િમ4લટર� સવ ઇન ધ :એસ િમ4લટર� સવ ઇન ધ :એસ િમ4લટર� !! !! ુુ ુુ (ઇફ નીડ(ડઇફ નીડ(ડઇફ નીડ(ડઇફ નીડ(ડ) 

� સવ સવ સવ સવ !!!! (L ઇ3પોટ�ટ વક ફોરL ઇ3પોટ�ટ વક ફોરL ઇ3પોટ�ટ વક ફોરL ઇ3પોટ�ટ વક ફોરુુ ુુ !! !! !! !! ) ધ નેશન ધ નેશન ધ નેશન ધ નેશન (ઇફ નીડ(ડઇફ નીડ(ડઇફ નીડ(ડઇફ નીડ(ડ) 

� બી લોયલ � ધ :નાઇટ(ડ �ટMસબી લોયલ � ધ :નાઇટ(ડ �ટMસબી લોયલ � ધ :નાઇટ(ડ �ટMસબી લોયલ � ધ :નાઇટ(ડ �ટMસુુુુ ુુ ુુ (( ((  

  

:નાઇટડ �ટ(Mસના નાગ�રક બનતા સમય તમે ક: એક વચન આપો છો:નાઇટડ �ટ(Mસના નાગ�રક બનતા સમય તમે ક: એક વચન આપો છો:નાઇટડ �ટ(Mસના નાગ�રક બનતા સમય તમે ક: એક વચન આપો છો:નાઇટડ �ટ(Mસના નાગ�રક બનતા સમય તમે ક: એક વચન આપો છોુ ( ેુ ( ેુ ( ેુ ( ે ુુ ુુ ? 

� અ�ય દ(શો .aયેની વફાદાર�નો aયાગઅ�ય દ(શો .aયેની વફાદાર�નો aયાગઅ�ય દ(શો .aયેની વફાદાર�નો aયાગઅ�ય દ(શો .aયેની વફાદાર�નો aયાગ 
� :નાઇટડ �ટ(Mસના બધારણ અને કાયદા� સરTણ:નાઇટડ �ટ(Mસના બધારણ અને કાયદા� સરTણ:નાઇટડ �ટ(Mસના બધારણ અને કાયદા� સરTણ:નાઇટડ �ટ(Mસના બધારણ અને કાયદા� સરTણુ ( ં ંુ ( ં ંુ ( ં ંુ ( ં ંુુ ુુ  

� :નાઇટડ �ટ(Mસના કાયદા� પાલન:નાઇટડ �ટ(Mસના કાયદા� પાલન:નાઇટડ �ટ(Mસના કાયદા� પાલન:નાઇટડ �ટ(Mસના કાયદા� પાલનુ (ુ (ુ (ુ ( ુુ ુુ  

� ::::ુુુ.ુએસએસએસએસ. લ�કરમા ંસવા આપવીલ�કરમા ંસવા આપવીલ�કરમા ંસવા આપવીલ�કરમા ંસવા આપવીેે ેે   (આવ�યકતા હોય તોઆવ�યકતા હોય તોઆવ�યકતા હોય તોઆવ�યકતા હોય તો) 
� રાu�ને રાu�ને રાu�ને રાu�ને (અગaયના કાયમાઅગaયના કાયમાઅગaયના કાયમાઅગaયના કાયમા!! !! ) સેવા આપવી સેવા આપવી સેવા આપવી સેવા આપવી (આવ�યકતા હોય તોઆવ�યકતા હોય તોઆવ�યકતા હોય તોઆવ�યકતા હોય તો) 
� :નાઇટડ �ટ(Mસન વફાદાર રહ(̂:નાઇટડ �ટ(Mસન વફાદાર રહ(̂:નાઇટડ �ટ(Mસન વફાદાર રહ(̂:નાઇટડ �ટ(Mસન વફાદાર રહ(̂ુ ( ેુ ( ેુ ( ેુ ( ે ુુ ુ ુ

  
54. How old do citizens have to be to vote for 
President?* 

� eighteen (18) and older 
  

હાઉ ઓUડ L સીટ�જ�સ હવ � બી � વૉટ ફોર .ેિસડ�ટહાઉ ઓUડ L સીટ�જ�સ હવ � બી � વૉટ ફોર .ેિસડ�ટહાઉ ઓUડ L સીટ�જ�સ હવ � બી � વૉટ ફોર .ેિસડ�ટહાઉ ઓUડ L સીટ�જ�સ હવ � બી � વૉટ ફોર .ેિસડ�ટુ ુુ ુુ ુુ ુ( (( (( (( (ુુ ુુ ?  

� એઇટ�ન એઇટ�ન એઇટ�ન એઇટ�ન (18) એ�ડ ઓUડરએ�ડ ઓUડરએ�ડ ઓUડરએ�ડ ઓUડર 
  

રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત(રાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખરાu�.Qખુુુુ) પદની ~ટણીમા મતદાન કરવાની વય ક(ટલી છપદની ~ટણીમા મતદાન કરવાની વય ક(ટલી છપદની ~ટણીમા મતદાન કરવાની વય ક(ટલી છપદની ~ટણીમા મતદાન કરવાની વય ક(ટલી છું ં ેુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે?  

� અઢાર અઢાર અઢાર અઢાર (૧૮૧૮૧૮૧૮) અને વ¢અને વ¢અને વ¢અને વ¢ુુુ ુ
  
55. What are two ways that Americans can 
participate in their democracy? 

vote 
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� 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 

  

વૉટ આર � વ�્ ધેટ અમ�રકન ક(ન પાટiિસપટ ઇન ધેર ડમોFસીવૉટ આર � વ�્ ધેટ અમ�રકન ક(ન પાટiિસપટ ઇન ધેર ડમોFસીવૉટ આર � વ�્ ધેટ અમ�રકન ક(ન પાટiિસપટ ઇન ધેર ડમોFસીવૉટ આર � વ�્ ધેટ અમ�રકન ક(ન પાટiિસપટ ઇન ધેર ડમોFસીુુ ુુ ે ે ે (ે ે ે (ે ે ે (ે ે ે ( ? 

� વૉટ વૉટ વૉટ વૉટ  
� જોઇન એ પો4લ�ટકલ પાટi જોઇન એ પો4લ�ટકલ પાટi જોઇન એ પો4લ�ટકલ પાટi જોઇન એ પો4લ�ટકલ પાટi  
� હ(Uપ િવથ એ ક(3પઈન હ(Uપ િવથ એ ક(3પઈન હ(Uપ િવથ એ ક(3પઈન હ(Uપ િવથ એ ક(3પઈન ેેેે  

� જોઇન એ િસિવક ¥પ જોઇન એ િસિવક ¥પ જોઇન એ િસિવક ¥પ જોઇન એ િસિવક ¥પ ુુુુ  
� જોઇન એ કો3:િન�ટ ¥પજોઇન એ કો3:િન�ટ ¥પજોઇન એ કો3:િન�ટ ¥પજોઇન એ કો3:િન�ટ ¥પુુુુ ુુ ુુ  
� 4ગવ એન ઇલે�ટ(ડ ઓ�ફસીયલ યોર ઓિપિનયન ઓન એન ઇ�:4ગવ એન ઇલે�ટ(ડ ઓ�ફસીયલ યોર ઓિપિનયન ઓન એન ઇ�:4ગવ એન ઇલે�ટ(ડ ઓ�ફસીયલ યોર ઓિપિનયન ઓન એન ઇ�:4ગવ એન ઇલે�ટ(ડ ઓ�ફસીયલ યોર ઓિપિનયન ઓન એન ઇ�:ુુુ ુ
� કૉલ સેનેટસ એ�ડ �ર.ેસે�ટટ�Oસકૉલ સેનેટસ એ�ડ �ર.ેસે�ટટ�Oસકૉલ સેનેટસ એ�ડ �ર.ેસે�ટટ�Oસકૉલ સેનેટસ એ�ડ �ર.ેસે�ટટ�Oસ!!!! (( ((  

� પ¦Wલકલી સપોટ ઓર ઓપોઝ એન ઇ�: ઓર પો4લસી પ¦Wલકલી સપોટ ઓર ઓપોઝ એન ઇ�: ઓર પો4લસી પ¦Wલકલી સપોટ ઓર ઓપોઝ એન ઇ�: ઓર પો4લસી પ¦Wલકલી સપોટ ઓર ઓપોઝ એન ઇ�: ઓર પો4લસી !! !! ુુ ુુ  

� રન ફોર ઓ�ફસ રન ફોર ઓ�ફસ રન ફોર ઓ�ફસ રન ફોર ઓ�ફસ  
� રાઇટ � એ �:§પેપરરાઇટ � એ �:§પેપરરાઇટ � એ �:§પેપરરાઇટ � એ �:§પેપરુુુુ ુુ ુુ  

  

કયા બે .કાર( અમ�રક�સ તેમની લોકશાહ�મા ભાગ લઇ શકકયા બે .કાર( અમ�રક�સ તેમની લોકશાહ�મા ભાગ લઇ શકકયા બે .કાર( અમ�રક�સ તેમની લોકશાહ�મા ભાગ લઇ શકકયા બે .કાર( અમ�રક�સ તેમની લોકશાહ�મા ભાગ લઇ શકે ં (ે ં (ે ં (ે ં (? 
� મતદાન ¨ારામતદાન ¨ારામતદાન ¨ારામતદાન ¨ારા 
� રાજક�ય પTમા ંજોડાઇનરાજક�ય પTમા ંજોડાઇનરાજક�ય પTમા ંજોડાઇનરાજક�ય પTમા ંજોડાઇનેેે ે
� રાજકારણના કાયFમોમા ંયોગદાન આપીનેરાજકારણના કાયFમોમા ંયોગદાન આપીનેરાજકારણના કાયFમોમા ંયોગદાન આપીનેરાજકારણના કાયFમોમા ંયોગદાન આપીને!! !!  

� નાગ�રક rથમા ંજોડાઈનનાગ�રક rથમા ંજોડાઈનનાગ�રક rથમા ંજોડાઈનનાગ�રક rથમા ંજોડાઈનુુુુ ેે ે ે
� સાQદાિયક rથમા જોડાઈનસાQદાિયક rથમા જોડાઈનસાQદાિયક rથમા જોડાઈનસાQદાિયક rથમા જોડાઈનુ ં ેુ ં ેુ ં ેુ ં ેુુ ુુ  

� ~ટાયલા પદધારકને કોઇ QXા પર તમારો અ4ભ.ાય આપીને~ટાયલા પદધારકને કોઇ QXા પર તમારો અ4ભ.ાય આપીને~ટાયલા પદધારકને કોઇ QXા પર તમારો અ4ભ.ાય આપીને~ટાયલા પદધારકને કોઇ QXા પર તમારો અ4ભ.ાય આપીનેું ેુ ં ેુ ં ેુ ં ે ુુ ુુ  

� રાzય સભાના સ|યો રાzય સભાના સ|યો રાzય સભાના સ|યો રાzય સભાના સ|યો (સેનેટસસેનેટસસેનેટસસેનેટસ!!!!) અને સાસદો અને સાસદો અને સાસદો અને સાસદો ંં ંં (�ર.ેસટ(�ટOસ�ર.ેસટ(�ટOસ�ર.ેસટ(�ટOસ�ર.ેસટ(�ટOસંંંં ) સાથે વાતચીત કર�નેસાથે વાતચીત કર�નેસાથે વાતચીત કર�નેસાથે વાતચીત કર�ને 
� કોઇ QXા અથવા નીિત પર ટકો અથવા િવરોધ gહ(ર કર�નકોઇ QXા અથવા નીિત પર ટકો અથવા િવરોધ gહ(ર કર�નકોઇ QXા અથવા નીિત પર ટકો અથવા િવરોધ gહ(ર કર�નકોઇ QXા અથવા નીિત પર ટકો અથવા િવરોધ gહ(ર કર�નુ ( ેુ ( ેુ ( ેુ ( ે 
� કાયાલયની Qલાકાત લઈનેકાયાલયની Qલાકાત લઈનેકાયાલયની Qલાકાત લઈનેકાયાલયની Qલાકાત લઈને!!!! ુુ ુુ  

� વતમાન પ-ને લખીનેવતમાન પ-ને લખીનેવતમાન પ-ને લખીનેવતમાન પ-ને લખીને!! !!  

  
56.  When is the last day you can send in federal income tax forms?* 

� April 15 
  

Oહ(ન ઇઝ ધ લા�ટ ડ( : કન સે�ડ ઇન ફડરલ ઇ�કમ ટT ફો3HOહ(ન ઇઝ ધ લા�ટ ડ( : કન સે�ડ ઇન ફડરલ ઇ�કમ ટT ફો3HOહ(ન ઇઝ ધ લા�ટ ડ( : કન સે�ડ ઇન ફડરલ ઇ�કમ ટT ફો3HOહ(ન ઇઝ ધ લા�ટ ડ( : કન સે�ડ ઇન ફડરલ ઇ�કમ ટT ફો3Hુ (ુ (ુ (ુ (( (( (( (( ( ્્ ્્!! !!?  

� એિ.લ એિ.લ એિ.લ એિ.લ 15 

  

આવકવેરા પ-ક આવકવેરા પ-ક આવકવેરા પ-ક આવકવેરા પ-ક (ઇ�કમ ટ(T ર�ટનઇ�કમ ટ(T ર�ટનઇ�કમ ટ(T ર�ટનઇ�કમ ટ(T ર�ટન!!!!) ભરવાની �િતમ તાર�ખભરવાની �િતમ તાર�ખભરવાની �િતમ તાર�ખભરવાની �િતમ તાર�ખ(િતિથિતિથિતિથિતિથ) કઈ છેકઈ છેકઈ છેકઈ છે?  
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આવકવેરા પ-ક આવકવેરા પ-ક આવકવેરા પ-ક આવકવેરા પ-ક (ઇ�કમ ટ(T ર�ટનઇ�કમ ટ(T ર�ટનઇ�કમ ટ(T ર�ટનઇ�કમ ટ(T ર�ટન!!!!) ભરવાની �િતમ તાર�ખભરવાની �િતમ તાર�ખભરવાની �િતમ તાર�ખભરવાની �િતમ તાર�ખ(િતિથિતિથિતિથિતિથ) કઈ છેકઈ છેકઈ છેકઈ છે?  

� એિ.લ એિ.લ એિ.લ એિ.લ ૧૫૧૫૧૫૧૫ 
  
57. When must all men register for the Selective 
Service? 

� at age eighteen (18) 

� between eighteen (18) and twenty----six (26) 
  

Oહ(ન મ�ટ ઑલ મેન રoજ�ટર ફોર ધ િસલ�ટ�વ સિવjસOહ(ન મ�ટ ઑલ મેન રoજ�ટર ફોર ધ િસલ�ટ�વ સિવjસOહ(ન મ�ટ ઑલ મેન રoજ�ટર ફોર ધ િસલ�ટ�વ સિવjસOહ(ન મ�ટ ઑલ મેન રoજ�ટર ફોર ધ િસલ�ટ�વ સિવjસેે ેે ?  

� એટ એઇઝ એઇટ�ન એટ એઇઝ એઇટ�ન એટ એઇઝ એઇટ�ન એટ એઇઝ એઇટ�ન (18) 

� બીટવીન એઇટ�ન બીટવીન એઇટ�ન બીટવીન એઇટ�ન બીટવીન એઇટ�ન (18) એ�ડ Mવે�ટ�એ�ડ Mવે�ટ�એ�ડ Mવે�ટ�એ�ડ Mવે�ટ�----િસ�સ િસ�સ િસ�સ િસ�સ (26) 

  

.aયેક >mષ સીલે�ટ�વ સવા.aયેક >mષ સીલે�ટ�વ સવા.aયેક >mષ સીલે�ટ�વ સવા.aયેક >mષ સીલે�ટ�વ સવાુુ ુુ ુુ ુુ ે ેે ેે ેે ે (ફરoજયાત લ�કર� સેવાફરoજયાત લ�કર� સેવાફરoજયાત લ�કર� સેવાફરoજયાત લ�કર� સેવા)મા ં©ાર નામ નªધાવ^ ંપડ છેમા ં©ાર નામ નªધાવ^ ંપડ છેમા ં©ાર નામ નªધાવ^ ંપડ છેમા ં©ાર નામ નªધાવ^ ંપડ છે( (( (( (( (ુુ ુુ ? 

� અઢાર અઢાર અઢાર અઢાર (૧૮૧૮૧૮૧૮) વષ}વષ}વષ}વષ}   
� અઢાર અઢાર અઢાર અઢાર (૧૮૧૮૧૮૧૮) થી છOવીસ થી છOવીસ થી છOવીસ થી છOવીસ (૨૬૨૬૨૬૨૬) વષની વયેવષની વયેવષની વયેવષની વયે!! !!  

  
  
  
                                    AMERICAN HISTORY 

                                    અમે�રકન �હ���અમે�રકન �હ���અમે�રકન �હ���અમે�રકન �હ��� 
                                    અમે�રક� ઇિતહાસઅમે�રક� ઇિતહાસઅમે�રક� ઇિતહાસઅમે�રક� ઇિતહાસ 
  
  
A: Colonial Period and Independence 

એઃ કોલોનીયલ િપ�રયડ એ�ડ ઇ�ડ�પે���સએઃ કોલોનીયલ િપ�રયડ એ�ડ ઇ�ડ�પે���સએઃ કોલોનીયલ િપ�રયડ એ�ડ ઇ�ડ�પે���સએઃ કોલોનીયલ િપ�રયડ એ�ડ ઇ�ડ�પે���સ 
એઃ સા�ંથાિનક કાળ અન �વત-તાએઃ સા�ંથાિનક કાળ અન �વત-તાએઃ સા�ંથાિનક કાળ અન �વત-તાએઃ સા�ંથાિનક કાળ અન �વત-તાે ંે ંે ંે ં  

  
58. What is one reason colonists came to America? 

� freedom 
� political liberty 
� religious freedom 
� economic opportunity 
� practice their religion 
� escape persecution 

  

વૉટ ઇઝ વન ર�ઝન કોલોની�ટ ક(ઇમ � અમે�રકાવૉટ ઇઝ વન ર�ઝન કોલોની�ટ ક(ઇમ � અમે�રકાવૉટ ઇઝ વન ર�ઝન કોલોની�ટ ક(ઇમ � અમે�રકાવૉટ ઇઝ વન ર�ઝન કોલોની�ટ ક(ઇમ � અમે�રકાુુ ુુ ?  

� Z�ડમ Z�ડમ Z�ડમ Z�ડમ  
� પો4લ�ટકલ 4લબટi પો4લ�ટકલ 4લબટi પો4લ�ટકલ 4લબટi પો4લ�ટકલ 4લબટi  
� ર�4લoજયસ Z�ડમ ર�4લoજયસ Z�ડમ ર�4લoજયસ Z�ડમ ર�4લoજયસ Z�ડમ  
� ઇકોનોિમક ઓપો�:િનટ� ઇકોનોિમક ઓપો�:િનટ� ઇકોનોિમક ઓપો�:િનટ� ઇકોનોિમક ઓપો�:િનટ� ુુ ુુ!! !!  

� .ેકટ�સ ધેઇર ર�4લoજયન.ેકટ�સ ધેઇર ર�4લoજયન.ેકટ�સ ધેઇર ર�4લoજયન.ેકટ�સ ધેઇર ર�4લoજયન 
� એ�ક(પ પસ}qશનએ�ક(પ પસ}qશનએ�ક(પ પસ}qશનએ�ક(પ પસ}qશનુુુુ  

  

સ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓ/વસાહત કરનારાઓવસાહત કરનારાઓવસાહત કરનારાઓવસાહત કરનારાઓ(કૉલિન�ટકૉલિન�ટકૉલિન�ટકૉલિન�ટ)� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપો� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપો� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપો� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપોુ ે ુુ ે ુુ ે ુુ ે ુ . 
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સ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓ/વસાહત કરનારાઓવસાહત કરનારાઓવસાહત કરનારાઓવસાહત કરનારાઓ(કૉલિન�ટકૉલિન�ટકૉલિન�ટકૉલિન�ટ)� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપો� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપો� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપો� અમ�રકા આવવા� કોઇ એક કારણ આપોુ ે ુુ ે ુુ ે ુુ ે ુ . 

� �વત-ંતા �વત-ંતા �વત-ંતા �વત-ંતા  
� રાજક�ય �વાધીનતા રાજક�ય �વાધીનતા રાજક�ય �વાધીનતા રાજક�ય �વાધીનતા  
� ધાિમjક �વત-ંતા ધાિમjક �વત-ંતા ધાિમjક �વત-ંતા ધાિમjક �વત-ંતા  
� આિથjક તકો આિથjક તકો આિથjક તકો આિથjક તકો  
� તેમનો ધમ પાળવા તેમનો ધમ પાળવા તેમનો ધમ પાળવા તેમનો ધમ પાળવા !! !!  

� દમનમાથંી છટકવાદમનમાથંી છટકવાદમનમાથંી છટકવાદમનમાથંી છટકવા 
  
59. Who lived in America before the Europeans 
arrived? 

� American Indians 
� Native Americans 

  

x 4લOડ ઇન અમે�રકા બીફોર ધ :રોિપય�સ અરાઇOડx 4લOડ ઇન અમે�રકા બીફોર ધ :રોિપય�સ અરાઇOડx 4લOડ ઇન અમે�રકા બીફોર ધ :રોિપય�સ અરાઇOડx 4લOડ ઇન અમે�રકા બીફોર ધ :રોિપય�સ અરાઇOડૂૂ ૂૂ ુુ ુુ ?  

� અમે�રકન ઇ�ડ�ય�સ અમે�રકન ઇ�ડ�ય�સ અમે�રકન ઇ�ડ�ય�સ અમે�રકન ઇ�ડ�ય�સ  
� નેટ�વ ઇ�ડ�ય�સનેટ�વ ઇ�ડ�ય�સનેટ�વ ઇ�ડ�ય�સનેટ�વ ઇ�ડ�ય�સ 

  

:રોપીયનોના આગમન પહલા અમે�રકામા કોણ રહ(t હt:રોપીયનોના આગમન પહલા અમે�રકામા કોણ રહ(t હt:રોપીયનોના આગમન પહલા અમે�રકામા કોણ રહ(t હt:રોપીયનોના આગમન પહલા અમે�રકામા કોણ રહ(t હtુ ( ંુ ( ંુ ( ંુ ( ં ુ ુુ ુુ ુુ ?ુ 

� અમે�રકન ઇb�ડય�સ અમે�રકન ઇb�ડય�સ અમે�રકન ઇb�ડય�સ અમે�રકન ઇb�ડય�સ (Qળૂ વતનીઓQળૂ વતનીઓQળૂ વતનીઓQળૂ વતનીઓ) 

� Qળૂ અમ�રક�સQળૂ અમ�રક�સQળૂ અમ�રક�સQળૂ અમ�રક�સેેેે  

  
60. What group of people was taken to America and 
sold as slaves? 

� Africans 
� people from Africa 

  

વૉટ ¥પ ઑફ પીપલ વૉઝ ટકન � અમ�રકા એ�ડ સોUડ એઝ �લેOHવૉટ ¥પ ઑફ પીપલ વૉઝ ટકન � અમ�રકા એ�ડ સોUડ એઝ �લેOHવૉટ ¥પ ઑફ પીપલ વૉઝ ટકન � અમ�રકા એ�ડ સોUડ એઝ �લેOHવૉટ ¥પ ઑફ પીપલ વૉઝ ટકન � અમ�રકા એ�ડ સોUડ એઝ �લેOHુ ( ેુ ( ેુ ( ેુ ( ેુુ ુુ ્્ ્?્   

� આ�Zક�સ આ�Zક�સ આ�Zક�સ આ�Zક�સ  
� પીપલ Zોમ આ�Zકાપીપલ Zોમ આ�Zકાપીપલ Zોમ આ�Zકાપીપલ Zોમ આ�Zકા 

  

કયા rથના લોકોને અમ�રકા લઈ જઈ �લામ તર�ક વેચવામા આOયા હતાકયા rથના લોકોને અમ�રકા લઈ જઈ �લામ તર�ક વેચવામા આOયા હતાકયા rથના લોકોને અમ�રકા લઈ જઈ �લામ તર�ક વેચવામા આOયા હતાકયા rથના લોકોને અમ�રકા લઈ જઈ �લામ તર�ક વેચવામા આOયા હતાુુ ુુ ે ુ ( ંે ુ ( ંે ુ ( ંે ુ ( ં ?  

� આ�Zક�સ આ�Zક�સ આ�Zક�સ આ�Zક�સ  
� આ�Zકાના લોકોઆ�Zકાના લોકોઆ�Zકાના લોકોઆ�Zકાના લોકો 

  
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 

  

Oહાય �ડડ ધ કૉલૉની�ટ ફાઇટ ધ 4d�ટશOહાય �ડડ ધ કૉલૉની�ટ ફાઇટ ધ 4d�ટશOહાય �ડડ ધ કૉલૉની�ટ ફાઇટ ધ 4d�ટશOહાય �ડડ ધ કૉલૉની�ટ ફાઇટ ધ 4d�ટશ?  

� બીકૉસ ઑફ હાઇ ટ(Tીસ બીકૉસ ઑફ હાઇ ટ(Tીસ બીકૉસ ઑફ હાઇ ટ(Tીસ બીકૉસ ઑફ હાઇ ટ(Tીસ (ટ(Tેશન િવધાઉટ ર�.ઝે�ટશનટ(Tેશન િવધાઉટ ર�.ઝે�ટશનટ(Tેશન િવધાઉટ ર�.ઝે�ટશનટ(Tેશન િવધાઉટ ર�.ઝે�ટશને (ે (ે (ે ( ) 

� બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ (બૉ�ડ¬�ગબૉ�ડ¬�ગબૉ�ડ¬�ગબૉ�ડ¬�ગ. �વાટ�ર�ગ�વાટ�ર�ગ�વાટ�ર�ગ�વાટ�ર�ગ!!!! ) 
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� બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ બીકૉસ ધ 4d�ટશ આમ� �ટ(«ડ ઇન ધેઇર હાઉસીસ (બૉ�ડ¬�ગબૉ�ડ¬�ગબૉ�ડ¬�ગબૉ�ડ¬�ગ. �વાટ�ર�ગ�વાટ�ર�ગ�વાટ�ર�ગ�વાટ�ર�ગ!!!! ) 

� બીકૉસ ધે �ડ��ટ હ(વ સU�બીકૉસ ધે �ડ��ટ હ(વ સU�બીકૉસ ધે �ડ��ટ હ(વ સU�બીકૉસ ધે �ડ��ટ હ(વ સU�ેેેે ્્ ્્----ગવનમે�ટગવનમે�ટગવનમે�ટગવનમે�ટ!! !!  

  

સ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓસ�ંથાનવાદ�ઓ(કૉલિન�ટકૉલિન�ટકૉલિન�ટકૉલિન�ટ) 4dટનવાસીઓ સાથે ક(મ લડયા4dટનવાસીઓ સાથે ક(મ લડયા4dટનવાસીઓ સાથે ક(મ લડયા4dટનવાસીઓ સાથે ક(મ લડયા? 
� ચા કરવેરાના કારણે ચા કરવેરાના કારણે ચા કરવેરાના કારણે ચા કરવેરાના કારણે (પોતાના .િતિનિધ વગર થયેલ કર આકારણીપોતાના .િતિનિધ વગર થયેલ કર આકારણીપોતાના .િતિનિધ વગર થયેલ કર આકારણીપોતાના .િતિનિધ વગર થયેલ કર આકારણી) 
� તેમના ઘરોતેમના ઘરોતેમના ઘરોતેમના ઘરો(રહ(ઠાણરહ(ઠાણરહ(ઠાણરહ(ઠાણ,લ�કર�મથકલ�કર�મથકલ�કર�મથકલ�કર�મથક)મા ં4d�ટશ સનાની ઉપC�થિતમા ં4d�ટશ સનાની ઉપC�થિતમા ં4d�ટશ સનાની ઉપC�થિતમા ં4d�ટશ સનાની ઉપC�થિતેેેે /હાજર�હાજર�હાજર�હાજર� 
� તેમની પાસે �વતેમની પાસે �વતેમની પાસે �વતેમની પાસે �વ----શાસન નહ� હોવાને કારણેશાસન નહ� હોવાને કારણેશાસન નહ� હોવાને કારણેશાસન નહ� હોવાને કારણે 

  
62. Who wrote the Declaration of Independence? 

� (Thomas) Jefferson 
  

x રોટ ધ ડ(�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સx રોટ ધ ડ(�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સx રોટ ધ ડ(�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સx રોટ ધ ડ(�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સૂૂૂૂ ( (( (( (( ( ?  

� (થોમસથોમસથોમસથોમસ) 7ફરસન7ફરસન7ફરસન7ફરસન 
  

�વાધીનતા� ઘોષણાપ- કોણ લP:�વાધીનતા� ઘોષણાપ- કોણ લP:�વાધીનતા� ઘોષણાપ- કોણ લP:�વાધીનતા� ઘોષણાપ- કોણ લP:ું ે ુુ ં ે ુુ ં ે ુુ ં ે ?ુ 

� (થોમસથોમસથોમસથોમસ) 7ફરસન7ફરસન7ફરસન7ફરસન 
  
63. When was the Declaration of Independence 
adopted? 

� July 4, 1776 
  

Oહ(ન વૉ�્ ધ ડ�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સ અડો�ટ(L્Oહ(ન વૉ�્ ધ ડ�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સ અડો�ટ(L્Oહ(ન વૉ�્ ધ ડ�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સ અડો�ટ(L્Oહ(ન વૉ�્ ધ ડ�લેરશન ઑફ ઇ�ડ�પે�ડ�સ અડો�ટ(L્( ( (( ( (( ( (( ( ( ?  

� rલાઇ rલાઇ rલાઇ rલાઇ ુુ ુુ 4, 1776 

  

�વાધીનતા� ઘોષણાપ- ©ાર અપનાવા:�વાધીનતા� ઘોષણાપ- ©ાર અપનાવા:�વાધીનતા� ઘોષણાપ- ©ાર અપનાવા:�વાધીનતા� ઘોષણાપ- ©ાર અપનાવા:ું ( ુુ ં ( ુુ ં ( ુુ ં ( ?ુ  

� rલાઇ rલાઇ rલાઇ rલાઇ ુુ ુુ ૪૪૪૪, ૧૭૭૬૧૭૭૬૧૭૭૬૧૭૭૬ 
  
64. There were 13 original states. Name three. 
    New Hampshire 

    Delaware 

    Massachusetts  

    Maryland 

    Rhode Island  

    Virginia 

    Connecticut 

    North Carolina 

    New York  

    South Carolina 

    New Jersey  

    Georgia 

    Pennsylvania  

  

ધેઅર વેર ધેઅર વેર ધેઅર વેર ધેઅર વેર 13 ઓ�રoજનલ �ટ(Mસઓ�રoજનલ �ટ(Mસઓ�રoજનલ �ટ(Mસઓ�રoજનલ �ટ(Mસ. નેમ Vીનેમ Vીનેમ Vીનેમ Vી. 
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ધેઅર વેર ધેઅર વેર ધેઅર વેર ધેઅર વેર 13 ઓ�રoજનલ �ટ(Mસઓ�રoજનલ �ટ(Mસઓ�રoજનલ �ટ(Mસઓ�રoજનલ �ટ(Mસ. નેમ Vીનેમ Vીનેમ Vીનેમ Vી. 
  

:એસએના :એસએના :એસએના :એસએના ુુ ુુ ૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૩ Qળ રાzયોના નામ આપોQળ રાzયોના નામ આપોQળ રાzયોના નામ આપોQળ રાzયોના નામ આપોુુ ુુ .  

� �: હ3પશાયર �: હ3પશાયર �: હ3પશાયર �: હ3પશાયર ુ (ુ (ુ (ુ (  

� ડ(લાવર ડ(લાવર ડ(લાવર ડ(લાવર  
� મેસે�:સMસ મેસે�:સMસ મેસે�:સMસ મેસે�:સMસ ુુુુ ેે ેે  

� મેર�લે�ડ મેર�લે�ડ મેર�લે�ડ મેર�લે�ડ  
� રહોડ આઇલે�ડ રહોડ આઇલે�ડ રહોડ આઇલે�ડ રહોડ આઇલે�ડ  
� વoyિનયાવoyિનયાવoyિનયાવoyિનયા   
� કને�ટ�કટ કને�ટ�કટ કને�ટ�કટ કને�ટ�કટ  
� નોથ ક(રો4લના નોથ ક(રો4લના નોથ ક(રો4લના નોથ ક(રો4લના !! !!  

� �:યોક�:યોક�:યોક�:યોકુુ ુુ !! !! 
� સાઉથ ક(રો4લના સાઉથ ક(રો4લના સાઉથ ક(રો4લના સાઉથ ક(રો4લના  
� �:જસ� �:જસ� �:જસ� �:જસ� ુુ ુુ  

� zયોજ�યા zયોજ�યા zયોજ�યા zયોજ�યા  
� પેનિસUવેિનયાપેનિસUવેિનયાપેનિસUવેિનયાપેનિસUવેિનયા 

  
65. What happened at the Constitutional 
Convention? 

� The Constitution was written. 
� The Founding Fathers wrote the Constitution. 

  

વૉટ હ(પ�ડ એટ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વે�શનવૉટ હ(પ�ડ એટ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વે�શનવૉટ હ(પ�ડ એટ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વે�શનવૉટ હ(પ�ડ એટ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વે�શનૂૂૂૂ ?  

� ધ કૉI��ટટ�શૂન વૉઝ ર�MMન ધ કૉI��ટટ�શૂન વૉઝ ર�MMન ધ કૉI��ટટ�શૂન વૉઝ ર�MMન ધ કૉI��ટટ�શૂન વૉઝ ર�MMન  
� ધ ફાઉ�ડ��ગ ફાધસ રોટ ધ કૉI��ટટ�શૂનધ ફાઉ�ડ��ગ ફાધસ રોટ ધ કૉI��ટટ�શૂનધ ફાઉ�ડ��ગ ફાધસ રોટ ધ કૉI��ટટ�શૂનધ ફાઉ�ડ��ગ ફાધસ રોટ ધ કૉI��ટટ�શૂન!!!!  

  

બધંારણીય સમલનમા ંN થ: હtબધંારણીય સમલનમા ંN થ: હtબધંારણીય સમલનમા ંN થ: હtબધંારણીય સમલનમા ંN થ: હtં ે ં ું ે ં ું ે ં ું ે ં ુુ ુુ ુુ ુુ ુ ? 

� બધંારણ લખવામા આO: બધંારણ લખવામા આO: બધંારણ લખવામા આO: બધંારણ લખવામા આO: ંં ંં ુુ ુુ  
� સિંવધાનસિંવધાનસિંવધાનસિંવધાન–બધંારણ ઘડનારાઓએ બધારણ લP:બધંારણ ઘડનારાઓએ બધારણ લP:બધંારણ ઘડનારાઓએ બધારણ લP:બધંારણ ઘડનારાઓએ બધારણ લP:ંંંં ુુ ુ ુ

  
66. When was the Constitution written? 

� 1787 
  

Oહ(ન વૉ�્ ધ કૉI��ટટ�શન ર�MMનOહ(ન વૉ�્ ધ કૉI��ટટ�શન ર�MMનOહ(ન વૉ�્ ધ કૉI��ટટ�શન ર�MMનOહ(ન વૉ�્ ધ કૉI��ટટ�શન ર�MMનૂૂૂૂ ? 

� 1787 
  

બધંારણ ©ાર લખા:બધંારણ ©ાર લખા:બધંારણ ©ાર લખા:બધંારણ ©ાર લખા:(((( ુુ ુ?ુ  

� ૧૭૮૭૧૭૮૭૧૭૮૭૧૭૮૭ 
  
67. The Federalist Papers supported the passage of 
the U.S. Constitution. Name one of the writers. 

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

  

ધ ફડરલી�ટ પપસ સપોટlડ ધ પેસેજ ઑફ ધ :એસ કૉI��ટટ�શૂનધ ફડરલી�ટ પપસ સપોટlડ ધ પેસેજ ઑફ ધ :એસ કૉI��ટટ�શૂનધ ફડરલી�ટ પપસ સપોટlડ ધ પેસેજ ઑફ ધ :એસ કૉI��ટટ�શૂનધ ફડરલી�ટ પપસ સપોટlડ ધ પેસેજ ઑફ ધ :એસ કૉI��ટટ�શૂન( ે( ે( ે( ે !! !! ુુ ુુ . નેમ વન ઑફ ધ રાઇટસનેમ વન ઑફ ધ રાઇટસનેમ વન ઑફ ધ રાઇટસનેમ વન ઑફ ધ રાઇટસ!!!!? 
  

સમવાયી પ-ોએ બધંારણના અવતરણન ટ(કો આ�યોસમવાયી પ-ોએ બધંારણના અવતરણન ટ(કો આ�યોસમવાયી પ-ોએ બધંારણના અવતરણન ટ(કો આ�યોસમવાયી પ-ોએ બધંારણના અવતરણન ટ(કો આ�યોેે ેે . લેખકોના નામ આપોલેખકોના નામ આપોલેખકોના નામ આપોલેખકોના નામ આપો. 
�  (73સ73સ73સ73સ) મે�ડસનમે�ડસનમે�ડસનમે�ડસન   

� (એલે�ઝા�ડરએલે�ઝા�ડરએલે�ઝા�ડરએલે�ઝા�ડર) હ(િમUટન હ(િમUટન હ(િમUટન હ(િમUટન  
� (�હોન�હોન�હોન�હોન) 7ય 7ય 7ય 7ય  
� પ¦Wલયસપ¦Wલયસપ¦Wલયસપ¦Wલયસ 

  
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 

  

વૉટ ઇઝ વન થી�ગ બે�gમીન Z�કલીન ઇઝ ફમસ ફોરવૉટ ઇઝ વન થી�ગ બે�gમીન Z�કલીન ઇઝ ફમસ ફોરવૉટ ઇઝ વન થી�ગ બે�gમીન Z�કલીન ઇઝ ફમસ ફોરવૉટ ઇઝ વન થી�ગ બે�gમીન Z�કલીન ઇઝ ફમસ ફોર( (( (( (( ( ? 

� :એસ �ડ�લોમટ :એસ �ડ�લોમટ :એસ �ડ�લોમટ :એસ �ડ�લોમટ ુ ેુ ેુ ેુ ે  
� ઓUડ(�ટ મે3બર ઑફ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વ�શન ઓUડ(�ટ મે3બર ઑફ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વ�શન ઓUડ(�ટ મે3બર ઑફ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વ�શન ઓUડ(�ટ મે3બર ઑફ ધ કૉI��ટટ�શનલ ક�વ�શન ૂ ેૂ ેૂ ેૂ ે  

� ફ�ટ પો�ટમા�ટર જનરલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસફ�ટ પો�ટમા�ટર જનરલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસફ�ટ પો�ટમા�ટર જનરલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસફ�ટ પો�ટમા�ટર જનરલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ!!!! ુ (ુ (ુ (ુ (  

� રાઇટસ ઑફ રાઇટસ ઑફ રાઇટસ ઑફ રાઇટસ ઑફ !!!! ">અર �રચL્>અર �રચL્>અર �રચL્>અર �રચL્ુુ ુુ !! !!'H અUમેનેકH અUમેનેકH અUમેનેકH અUમેનેક્્ ્્ " 

� �ટાટlડ ધ ફ�ટ Z� લાયdેર�ઝ�ટાટlડ ધ ફ�ટ Z� લાયdેર�ઝ�ટાટlડ ધ ફ�ટ Z� લાયdેર�ઝ�ટાટlડ ધ ફ�ટ Z� લાયdેર�ઝ!!!!  

  

બે�gિમન Zક4લન કઇ એક બાબત માટ( .Pયાત થયોબે�gિમન Zક4લન કઇ એક બાબત માટ( .Pયાત થયોબે�gિમન Zક4લન કઇ એક બાબત માટ( .Pયાત થયોબે�gિમન Zક4લન કઇ એક બાબત માટ( .Pયાત થયો¯¯ ¯¯ ?  

� :એસ QaસX�:એસ QaસX�:એસ QaસX�:એસ QaસX�ુુ ુુ ુુ ુુ /રાજ¨ાર�રાજ¨ાર�રાજ¨ાર�રાજ¨ાર� 
� બધંારણીય સમલનનો સૌથી rનો સ|યબધંારણીય સમલનનો સૌથી rનો સ|યબધંારણીય સમલનનો સૌથી rનો સ|યબધંારણીય સમલનનો સૌથી rનો સ|યં ેં ેં ેં ે ુુ ુુ  

� .થમ QPય પો�ટમા�ટર .થમ QPય પો�ટમા�ટર .થમ QPય પો�ટમા�ટર .થમ QPય પો�ટમા�ટર ુુ ુુ (ટપાલ કચેર�નો હવાલો સભાળનાર અિધકાર�ટપાલ કચેર�નો હવાલો સભાળનાર અિધકાર�ટપાલ કચેર�નો હવાલો સભાળનાર અિધકાર�ટપાલ કચેર�નો હવાલો સભાળનાર અિધકાર�ંં ંં ) 

� '>અર �રચડસ ઑUમનૅક>અર �રચડસ ઑUમનૅક>અર �રચડસ ઑUમનૅક>અર �રચડસ ઑUમનૅકુુુુ !! !! 'નો લેખકનો લેખકનો લેખકનો લેખક 
� િનઃNUક >�તકાલયોનો આરભ કરનારિનઃNUક >�તકાલયોનો આરભ કરનારિનઃNUક >�તકાલયોનો આરભ કરનારિનઃNUક >�તકાલયોનો આરભ કરનારુ ંુ ંુ ંુ ંુુ ુુ  

  
69. Who is the “Father of Our Country”? 

� (George) Washington 
  

x ઇઝ ધ x ઇઝ ધ x ઇઝ ધ x ઇઝ ધ ્્ ્્ "ફાધર ઑફ અવર કb��ફાધર ઑફ અવર કb��ફાધર ઑફ અવર કb��ફાધર ઑફ અવર કb��"? 

� (zયોrzયોrzયોrzયોr્્્્ !! !!) વોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટન 
  

'આપણા દ(શના િપતાઆપણા દ(શના િપતાઆપણા દ(શના િપતાઆપણા દ(શના િપતા' કોણ છેકોણ છેકોણ છેકોણ છે?  

� (zયોrzયોrzયોrzયોr્્્્ !! !!) વોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટન 
  
70. Who was the first President?* 
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70. Who was the first President?* 
� (George) Washington 

  

x વૉઝ ધ ફ�ટ .ેિસડ(�ટx વૉઝ ધ ફ�ટ .ેિસડ(�ટx વૉઝ ધ ફ�ટ .ેિસડ(�ટx વૉઝ ધ ફ�ટ .ેિસડ(�ટ્્ ્્ !! !! ? 

� (zયોrzયોrzયોrzયોr્્્્ !! !!) વોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટન 
  

આપણા દ(શના .થમ રાu�પિતઆપણા દ(શના .થમ રાu�પિતઆપણા દ(શના .થમ રાu�પિતઆપણા દ(શના .થમ રાu�પિત/રાu�.Qખ કોણ હતારાu�.Qખ કોણ હતારાu�.Qખ કોણ હતારાu�.Qખ કોણ હતાુુ ુુ ?  

� (zયોrzયોrzયોrzયોr્્્્ !! !!) વોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટનવોિશvગટન 
  
  
B: 1800s 

બીઃ એઇટ�ન હ�{(�Hબીઃ એઇટ�ન હ�{(�Hબીઃ એઇટ�ન હ�{(�Hબીઃ એઇટ�ન હ�{(�H્્્.્ 1800HHHH્્્ ્
બીઃ બીઃ બીઃ બીઃ ૧૯૧૯૧૯૧૯મી સદ�મી સદ�મી સદ�મી સદ� 
  
71. What territory did the United States buy from 
France in 1803? 

� the Louisiana Territory 
� Louisiana 

  

વૉટ ટ(ર�ટર� �ડડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ બાય Zોમ Zા�સ ઇન વૉટ ટ(ર�ટર� �ડડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ બાય Zોમ Zા�સ ઇન વૉટ ટ(ર�ટર� �ડડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ બાય Zોમ Zા�સ ઇન વૉટ ટ(ર�ટર� �ડડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ બાય Zોમ Zા�સ ઇન ુુ ુુ (( (( 1803? 

� ધ �ઇિસયાના ટર�ટર� ધ �ઇિસયાના ટર�ટર� ધ �ઇિસયાના ટર�ટર� ધ �ઇિસયાના ટર�ટર� ુ (ુ (ુ (ુ (  

� �ઇિસયાના�ઇિસયાના�ઇિસયાના�ઇિસયાનાુુ ુુ  

  

૧૮૦૩ ૧૮૦૩ ૧૮૦૩ ૧૮૦૩ મા ં:નાઇટડ �ટ(Mસએ Zા�સ પાસેથી કયો .ા�ત ખર�°ોમા ં:નાઇટડ �ટ(Mસએ Zા�સ પાસેથી કયો .ા�ત ખર�°ોમા ં:નાઇટડ �ટ(Mસએ Zા�સ પાસેથી કયો .ા�ત ખર�°ોમા ં:નાઇટડ �ટ(Mસએ Zા�સ પાસેથી કયો .ા�ત ખર�°ોુુ ુુ (( (( ?   

� �ઇિસયાના .ા�ત �ઇિસયાના .ા�ત �ઇિસયાના .ા�ત �ઇિસયાના .ા�ત ુુ ુુ  

� �ઇિસયાના�ઇિસયાના�ઇિસયાના�ઇિસયાનાુુ ુુ  

  
72. Name one war fought by the United States in the 
1800s. 

� War of 1812 

� Mexican----American War 

� Civil War 

� Spanish----American War 

  

નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ એઇટ�ન હ�{(�સ નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ એઇટ�ન હ�{(�સ નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ એઇટ�ન હ�{(�સ નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ એઇટ�ન હ�{(�સ ુુ ુુ (( (( ( 1800HHHH્્્)્ 
� વૉર ઑ� વૉર ઑ� વૉર ઑ� વૉર ઑ� ્્્્ 1812  

� મેC�સકનમેC�સકનમેC�સકનમેC�સકન----અમે�રકન વૉm્ અમે�રકન વૉm્ અમે�રકન વૉm્ અમે�રકન વૉm્  
� િસિવલ વૉm્ િસિવલ વૉm્ િસિવલ વૉm્ િસિવલ વૉm્  
� �પેિનશ�પેિનશ�પેિનશ�પેિનશ----અમે�રકન વૉm્અમે�રકન વૉm્અમે�રકન વૉm્અમે�રકન વૉm્ 

  

૧૮૦૦૧૮૦૦૧૮૦૦૧૮૦૦મા ંમા ંમા ંમા ં(૧૯૧૯૧૯૧૯મી સદ�માંમી સદ�માંમી સદ�માંમી સદ�મા)ં :નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા :Gોના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા :Gોના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા :Gોના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા :Gોના નામ આપોુ ( ે ુુ ( ે ુુ ( ે ુુ ( ે ુ . 

� ૧૮૧૨૧૮૧૨૧૮૧૨૧૮૧૨� :G � :G � :G � :G ુુ ુુ ુુ ુુ  
� મેC�સકનમેC�સકનમેC�સકનમેC�સકન----અમે�રકન :G અમે�રકન :G અમે�રકન :G અમે�રકન :G ુુ ુુ  

(�તર�તર�તર�તર) નાગ�રક :G નાગ�રક :G નાગ�રક :G નાગ�રક :G ુુ ુુ  
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� (�તર�તર�તર�તર) નાગ�રક :G નાગ�રક :G નાગ�રક :G નાગ�રક :G ુુ ુુ  
� �પેિનશ�પેિનશ�પેિનશ�પેિનશ----અમે�રકન :Gઅમે�રકન :Gઅમે�રકન :Gઅમે�રકન :Gુુુુ 

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

� the Civil War 
� the War between the States 

  

નેમ ધ :એસ વૉm્ બીટવીન ધ નોથ એ�ડ ધ સાઉથનેમ ધ :એસ વૉm્ બીટવીન ધ નોથ એ�ડ ધ સાઉથનેમ ધ :એસ વૉm્ બીટવીન ધ નોથ એ�ડ ધ સાઉથનેમ ધ :એસ વૉm્ બીટવીન ધ નોથ એ�ડ ધ સાઉથુુુુ !! !! .  

� ધ િસિવલ વૉm્ ધ િસિવલ વૉm્ ધ િસિવલ વૉm્ ધ િસિવલ વૉm્  
� ધ વૉm્ બીટવીન ધ �ટ(Mસધ વૉm્ બીટવીન ધ �ટ(Mસધ વૉm્ બીટવીન ધ �ટ(Mસધ વૉm્ બીટવીન ધ �ટ(Mસ 

  

ઉ2ર અને દ4Tણ વ�ચે લડાયલા :એસઉ2ર અને દ4Tણ વ�ચે લડાયલા :એસઉ2ર અને દ4Tણ વ�ચે લડાયલા :એસઉ2ર અને દ4Tણ વ�ચે લડાયલા :એસેેેે ુુ ુુ (અમે�રકનઅમે�રકનઅમે�રકનઅમે�રકન) :Gના નામ આપો:Gના નામ આપો:Gના નામ આપો:Gના નામ આપોુુ ુુ .  

� (�તર�તર�તર�તર) નાગ�રક :G નાગ�રક :G નાગ�રક :G નાગ�રક :G ુુ ુુ  
� રાzયો વ�ચે� :Gરાzયો વ�ચે� :Gરાzયો વ�ચે� :Gરાzયો વ�ચે� :Gુુુુ ુુ ુુ  

  
74. Name one problem that led to the Civil War. 

� slavery 
� economic reasons 
� states’ rights 

  

નેમ વન .ોબલેમ ધટ લેડ � ધ િસિવલ વૉરનેમ વન .ોબલેમ ધટ લેડ � ધ િસિવલ વૉરનેમ વન .ોબલેમ ધટ લેડ � ધ િસિવલ વૉરનેમ વન .ોબલેમ ધટ લેડ � ધ િસિવલ વૉરેે ેે ુુ ુુ .  

� �લેવર� �લેવર� �લેવર� �લેવર�  
� ઇકોનોિમક ર�ઝ�સ ઇકોનોિમક ર�ઝ�સ ઇકોનોિમક ર�ઝ�સ ઇકોનોિમક ર�ઝ�સ  
� �ટ(Mસ�ટ(Mસ�ટ(Mસ�ટ(Mસ' રાઇMસરાઇMસરાઇMસરાઇMસ 

  

(�તર�તર�તર�તર) નાગ�રક :G તરફ દોર� જનાર કોઇ એક સમ�યા� નામ આપોનાગ�રક :G તરફ દોર� જનાર કોઇ એક સમ�યા� નામ આપોનાગ�રક :G તરફ દોર� જનાર કોઇ એક સમ�યા� નામ આપોનાગ�રક :G તરફ દોર� જનાર કોઇ એક સમ�યા� નામ આપોુુ ુુ ુુ ુુ .  

� �લામી �લામી �લામી �લામી ુુ ુુ  

� આિથjક કારણો આિથjક કારણો આિથjક કારણો આિથjક કારણો  
� રાzયોના અિધકારરાzયોના અિધકારરાzયોના અિધકારરાzયોના અિધકાર 

  
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 

  

વૉટ વૉઝ વન ઇ3પોટ�ટ થી�ગ ધેટ અdાહમ 4લ�કન �ડડવૉટ વૉઝ વન ઇ3પોટ�ટ થી�ગ ધેટ અdાહમ 4લ�કન �ડડવૉટ વૉઝ વન ઇ3પોટ�ટ થી�ગ ધેટ અdાહમ 4લ�કન �ડડવૉટ વૉઝ વન ઇ3પોટ�ટ થી�ગ ધેટ અdાહમ 4લ�કન �ડડ!! !! ?  

� Z�ડ ધ �લેOસ Z�ડ ધ �લેOસ Z�ડ ધ �લેOસ Z�ડ ધ �લેOસ (ઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશનઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશનઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશનઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશને ેે ેે ેે ે ) 

� સેOડ સેOડ સેOડ સેOડ (ઓર .ીઝવLઓર .ીઝવLઓર .ીઝવLઓર .ીઝવL!!!! ્્ ્્ ) ધ :િનયન ધ :િનયન ધ :િનયન ધ :િનયન ુુુુ  

� લેડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ડ±ર��ગ ધ િસિવલ વૉm્લેડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ડ±ર��ગ ધ િસિવલ વૉm્લેડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ડ±ર��ગ ધ િસિવલ વૉm્લેડ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ડ±ર��ગ ધ િસિવલ વૉm્ુુ ુુ ( ુ( ુ( ુ( ુ  

  

અdાહમ 4લvકને કઇ અગaયની ધટના કર�અdાહમ 4લvકને કઇ અગaયની ધટના કર�અdાહમ 4લvકને કઇ અગaયની ધટના કર�અdાહમ 4લvકને કઇ અગaયની ધટના કર�?  

� �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા ુ ે ુુ ે ુુ ે ુુ ે ુ !! !! (બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^ં ંં ંં ંં ંુ ુુ ુુ ુુ )ુ 
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� �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા ુ ે ુુ ે ુુ ે ુુ ે ુ !! !! (બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^બધંનોમાથી QC�ત gહ(ર કર^ં ંં ંં ંં ંુ ુુ ુુ ુુ )ુ 

� સઘંરાzયનસઘંરાzયનસઘંરાzયનસઘંરાzયનેેેે  બચાO:બચાO:બચાO:બચાO:ુુુ(ુટકાO:ટકાO:ટકાO:ટકાO: ુુુ)ુ 
� (�તર�તર�તર�તર) નાગ�રક :G દર3યાન :નાઇટ(ડ �ટMસને દોરવણી આપીનાગ�રક :G દર3યાન :નાઇટ(ડ �ટMસને દોરવણી આપીનાગ�રક :G દર3યાન :નાઇટ(ડ �ટMસને દોરવણી આપીનાગ�રક :G દર3યાન :નાઇટ(ડ �ટMસને દોરવણી આપીુ (ુ (ુ (ુ (ુુ ુુ  

  
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 

  

વૉટ �ડડ ધ ઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશન Lવૉટ �ડડ ધ ઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશન Lવૉટ �ડડ ધ ઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશન Lવૉટ �ડડ ધ ઇમૅC�સપશન ઑફ .ૉ�લેમશન Lે ેે ેે ેે ે ુુ ુુ?  

� Z�L્ ધ �લેOસ Z�L્ ધ �લેOસ Z�L્ ધ �લેOસ Z�L્ ધ �લેOસ  
� Z�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરિસ Z�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરિસ Z�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરિસ Z�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરિસ (( ((  

� Z�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરટ �ટ(MસZ�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરટ �ટ(MસZ�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરટ �ટ(MસZ�L્ �લેOસ ઇન ધ ક�ફડરટ �ટ(Mસ( (( (( (( (  

� Z�L્ �લેOસ ઇન મો�ટ સધન �ટ(MસZ�L્ �લેOસ ઇન મો�ટ સધન �ટ(MસZ�L્ �લેOસ ઇન મો�ટ સધન �ટ(MસZ�L્ �લેOસ ઇન મો�ટ સધન �ટ(Mસ!!!!  

  

'બધંનોમાથી QC�તની gહ(રાતબધંનોમાથી QC�તની gહ(રાતબધંનોમાથી QC�તની gહ(રાતબધંનોમાથી QC�તની gહ(રાતંંંં ુુ ુુ 'એ N ક:એ N ક:એ N ક:એ N ક:ુંુ ંુ ંુ ં ુુ ુુ!! !!?  

� �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા �લામોન Q�ત કયા ુ ે ુુ ે ુુ ે ુુ ે ુ !! !!  
� સઘંમાથી �લામોને Q�ત કયાસઘંમાથી �લામોને Q�ત કયાસઘંમાથી �લામોને Q�ત કયાસઘંમાથી �લામોને Q�ત કયાંં ંં ુ ુુ ુુ ુુ ુ !! !! 
� ૧૮૬૧ ૧૮૬૧ ૧૮૬૧ ૧૮૬૧ – ૬૫ ૬૫ ૬૫ ૬૫ મા ંઅમ�રકામાથી અલગ પડ(લા રાzયોમાથી �લામોન Q�ત કયામા ંઅમ�રકામાથી અલગ પડ(લા રાzયોમાથી �લામોન Q�ત કયામા ંઅમ�રકામાથી અલગ પડ(લા રાzયોમાથી �લામોન Q�ત કયામા ંઅમ�રકામાથી અલગ પડ(લા રાzયોમાથી �લામોન Q�ત કયાે ં ં ં ુ ેે ં ં ં ુ ેે ં ં ં ુ ેે ં ં ં ુ ે ુુ ુુ !! !! 
� મોટા ભાગના દ4Tણના રાzયોમાથંી �લામોન Q�ત કયામોટા ભાગના દ4Tણના રાzયોમાથંી �લામોન Q�ત કયામોટા ભાગના દ4Tણના રાzયોમાથંી �લામોન Q�ત કયામોટા ભાગના દ4Tણના રાzયોમાથંી �લામોન Q�ત કયાુુ ુુ ે ુે ુે ુે ુ !! !! 

  
77. What did Susan B. Anthony do? 

� fought for women’s rights 
� fought for civil rights 

  

વૉટ �ડL્ Hઝન બીવૉટ �ડL્ Hઝન બીવૉટ �ડL્ Hઝન બીવૉટ �ડL્ Hઝન બીુુ ુુ . ²થની L²થની L²થની L²થની Lુુુુ?   

� ફોટ ફોર િવમે�સ રાઇMસ ફોટ ફોર િવમે�સ રાઇMસ ફોટ ફોર િવમે�સ રાઇMસ ફોટ ફોર િવમે�સ રાઇMસ  
� ફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસ 

  

Hઝન બીHઝન બીHઝન બીHઝન બીુુ ુુ . ²થનીએ N ક:²થનીએ N ક:²થનીએ N ક:²થનીએ N ક:ુંુ ંુ ંુ ં ુુ ુુ!! !!?  

� મ�હલાઓના અિધકારો માટ( લડ� મ�હલાઓના અિધકારો માટ( લડ� મ�હલાઓના અિધકારો માટ( લડ� મ�હલાઓના અિધકારો માટ( લડ�  
� નાગ�રકોના અિધકારો માટ( લડ�નાગ�રકોના અિધકારો માટ( લડ�નાગ�રકોના અિધકારો માટ( લડ�નાગ�રકોના અિધકારો માટ( લડ� 

  
  
C: Recent American History and Other Important 
Historical Information 

સીઃ ર�સે�ટ અમે�રકન �હ�ટર� એ�ડ અધર ઇ3પોટ�ટ �હ�ટોર�કલ ઇ�ફરમેશનસીઃ ર�સે�ટ અમે�રકન �હ�ટર� એ�ડ અધર ઇ3પોટ�ટ �હ�ટોર�કલ ઇ�ફરમેશનસીઃ ર�સે�ટ અમે�રકન �હ�ટર� એ�ડ અધર ઇ3પોટ�ટ �હ�ટોર�કલ ઇ�ફરમેશનસીઃ ર�સે�ટ અમે�રકન �હ�ટર� એ�ડ અધર ઇ3પોટ�ટ �હ�ટોર�કલ ઇ�ફરમેશન!!!!  

સીઃ તા7તરનો અમે�રકન ઇિતહાસ અને બી[ અગaયની ઐિતહાિસક મા�હિતસીઃ તા7તરનો અમે�રકન ઇિતહાસ અને બી[ અગaયની ઐિતહાિસક મા�હિતસીઃ તા7તરનો અમે�રકન ઇિતહાસ અને બી[ અગaયની ઐિતહાિસક મા�હિતસીઃ તા7તરનો અમે�રકન ઇિતહાસ અને બી[ અગaયની ઐિતહાિસક મા�હિત 
  
78. Name one war fought by the United States in the 
1900s.* 

� World War I 
� World War II 
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� World War II 
� Korean War 
� Vietnam War 
� (Persian) Gulf War 

  

નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ નાઇ�ટ�ન હ�{(�સ નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ નાઇ�ટ�ન હ�{(�સ નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ નાઇ�ટ�ન હ�{(�સ નેમ વન વૉર ફોટ બાય ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ ઇન ધ નાઇ�ટ�ન હ�{(�સ ુુ ુુ (( (( ( 1900HHHH્્્)્ 
� વUડ વૉર વUડ વૉર વUડ વૉર વUડ વૉર !! !! ----    વન વન વન વન  
� વUડ વૉર વUડ વૉર વUડ વૉર વUડ વૉર !! !! ----    � � � � ુુ ુુ  
� કો�રયન વૉર કો�રયન વૉર કો�રયન વૉર કો�રયન વૉર  
� િવયેટનામ વૉર િવયેટનામ વૉર િવયેટનામ વૉર િવયેટનામ વૉર  
� (પિશjયનપિશjયનપિશjયનપિશjયન) ગUફ વૉરગUફ વૉરગUફ વૉરગUફ વૉર 

  

૧૯૦૦૧૯૦૦૧૯૦૦૧૯૦૦મા ંમા ંમા ંમા ં(૨૦૨૦૨૦૨૦મી સદ�માંમી સદ�માંમી સદ�માંમી સદ�મા)ં :નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા કોઇ એક :G� નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા કોઇ એક :G� નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા કોઇ એક :G� નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસ ¨ારા લડાયલા કોઇ એક :G� નામ આપોુ ( ે ુુ ( ે ુુ ( ે ુુ ( ે ુ ુુ ુુ . 

� .થમ િવ´.થમ િવ´.થમ િવ´.થમ િવ´----:G :G :G :G ુુ ુુ  
� µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´----:G :G :G :G ુુ ુુ  
� કો�રયન :G કો�રયન :G કો�રયન :G કો�રયન :G ુુ ુુ  
� િવયેટનામ :G િવયેટનામ :G િવયેટનામ :G િવયેટનામ :G ુુ ુુ  
� (પિસjયનપિસjયનપિસjયનપિસjયન) ગU�� :GગU�� :GગU�� :GગU�� :Gુુુુ ુુ ુુ  

  
  
79. Who was President during World War I? 

� (Woodrow) Wilson 
  

x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ વUડ વૉર x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ વUડ વૉર x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ વUડ વૉર x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ વUડ વૉર ૂૂ ૂૂ ુુ ુુ !! !! ----    વનવનવનવન? 

� (^ડરો^ડરો^ડરો^ડરોુુ ુુ ) િવUસનિવUસનિવUસનિવUસન 
  

.થમ િવ´.થમ િવ´.થમ િવ´.થમ િવ´----:G દર3યાન કોણ રાu�પિત:G દર3યાન કોણ રાu�પિત:G દર3યાન કોણ રાu�પિત:G દર3યાન કોણ રાu�પિતુુુુ /રાu�.Qખ હtરાu�.Qખ હtરાu�.Qખ હtરાu�.Qખ હtુુુુ ુુ ુ?ુ   

� (^ડરો^ડરો^ડરો^ડરોુુ ુુ ) િવUસનિવUસનિવUસનિવUસન 
  
80. Who was President during the Great Depression 
and World War II? 

� (Franklin) Roosevelt 
  

x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ ધ cટ ડ�.ેસન એ�L્ વUડ વૉર x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ ધ cટ ડ�.ેસન એ�L્ વUડ વૉર x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ ધ cટ ડ�.ેસન એ�L્ વUડ વૉર x વૉઝ .ેિસડ(�ટ ડ±�ર�ગ ધ cટ ડ�.ેસન એ�L્ વUડ વૉર ૂૂ ૂૂ ુુ ુુ ેે ેે !! !! ----    ����ુુુુ? 

� (Z�ક4લનZ�ક4લનZ�ક4લનZ�ક4લન(((( ) mઝવUટmઝવUટmઝવUટmઝવUટુુુુ ેે ેે  
  

મહામદં� અન µ¨િતય િવ´મહામદં� અન µ¨િતય િવ´મહામદં� અન µ¨િતય િવ´મહામદં� અન µ¨િતય િવ´ેેેે ----:G દર3યાન કોણ રાu�પિત:G દર3યાન કોણ રાu�પિત:G દર3યાન કોણ રાu�પિત:G દર3યાન કોણ રાu�પિતુુુુ /રાu�.Qખ હtરાu�.Qખ હtરાu�.Qખ હtરાu�.Qખ હtુુુુ ુુ ુ?ુ   

� (Z�ક4લનZ�ક4લનZ�ક4લનZ�ક4લન(((( ) mઝવUટmઝવUટmઝવUટmઝવUટુુુુ ેે ેે  
  
81. Who did the United States fight in World War II? 

� Japan, Germany, and Italy 
  

x �ડડ ધ :નાઈટડ �ટ(Mસ ફાઇટ ઇન વUડ વૉર x �ડડ ધ :નાઈટડ �ટ(Mસ ફાઇટ ઇન વUડ વૉર x �ડડ ધ :નાઈટડ �ટ(Mસ ફાઇટ ઇન વUડ વૉર x �ડડ ધ :નાઈટડ �ટ(Mસ ફાઇટ ઇન વUડ વૉર ૂૂ ૂૂ ુ (ુ (ુ (ુ ( !! !! ----    ����ુુુુ? 

� gપાનgપાનgપાનgપાન, જમનીજમનીજમનીજમની!! !! , ઍ�ડ ઇટાલીઍ�ડ ઇટાલીઍ�ડ ઇટાલીઍ�ડ ઇટાલી 

Page 28 of 36

6/2/2010Copyright © 2010 www.gujaratiamerican.com | All Rights Reserved



� gપાનgપાનgપાનgપાન, જમનીજમનીજમનીજમની!! !! , ઍ�ડ ઇટાલીઍ�ડ ઇટાલીઍ�ડ ઇટાલીઍ�ડ ઇટાલી 
  

µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´----:Gમા :નાઇટ(ડ �ટMસ સામે કોણ લડ: હt:Gમા :નાઇટ(ડ �ટMસ સામે કોણ લડ: હt:Gમા :નાઇટ(ડ �ટMસ સામે કોણ લડ: હt:Gમા :નાઇટ(ડ �ટMસ સામે કોણ લડ: હtુ ં (ુ ં (ુ ં (ુ ં (ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ?ુ  

� gપાનgપાનgપાનgપાન, જમનીજમનીજમનીજમની!! !! , અને ઇટાલીઅને ઇટાલીઅને ઇટાલીઅને ઇટાલી 
  
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? 

� World War II 
  

બીફોર હ� વૉઝ .ેિસડ(�ટબીફોર હ� વૉઝ .ેિસડ(�ટબીફોર હ� વૉઝ .ેિસડ(�ટબીફોર હ� વૉઝ .ેિસડ(�ટ, આઇઝન હોવર વૉઝ એ જનરલઆઇઝન હોવર વૉઝ એ જનરલઆઇઝન હોવર વૉઝ એ જનરલઆઇઝન હોવર વૉઝ એ જનરલ. વૉટ વૉર વૉઝ હ� ઇનવૉટ વૉર વૉઝ હ� ઇનવૉટ વૉર વૉઝ હ� ઇનવૉટ વૉર વૉઝ હ� ઇન? 

� વUડ વૉર વUડ વૉર વUડ વૉર વUડ વૉર !! !! ----    ����ુુુુ 
  

રાu�પિતરાu�પિતરાu�પિતરાu�પિત/રાu�.Qખ બ�યા >વ} આઇઝન હોવર લ�કરનો અિધકાર� હતોરાu�.Qખ બ�યા >વ} આઇઝન હોવર લ�કરનો અિધકાર� હતોરાu�.Qખ બ�યા >વ} આઇઝન હોવર લ�કરનો અિધકાર� હતોરાu�.Qખ બ�યા >વ} આઇઝન હોવર લ�કરનો અિધકાર� હતોુુ ુુ ુુ ુુ . કયા :Gમા એ હતોકયા :Gમા એ હતોકયા :Gમા એ હતોકયા :Gમા એ હતોુ ંુ ંુ ંુ ં ?  

� µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´µ¨િતય િવ´----:G:G:G:Gુુુુ 
  
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? 

� Communism 
  

ડ±�ર�ગ ધ કોUડ વૉરડ±�ર�ગ ધ કોUડ વૉરડ±�ર�ગ ધ કોUડ વૉરડ±�ર�ગ ધ કોUડ વૉરુુ ુુ , વૉટ વૉઝ ધ મેઇન ક�સન ઑફ ધ :નુાઈટડ �ટ(Mસવૉટ વૉઝ ધ મેઇન ક�સન ઑફ ધ :નુાઈટડ �ટ(Mસવૉટ વૉઝ ધ મેઇન ક�સન ઑફ ધ :નુાઈટડ �ટ(Mસવૉટ વૉઝ ધ મેઇન ક�સન ઑફ ધ :નુાઈટડ �ટ(Mસ!!!! (( (( ?  

� કો3:િનઝમકો3:િનઝમકો3:િનઝમકો3:િનઝમુુુુ  

  

શીતશીતશીતશીત----:G દર3યાન:G દર3યાન:G દર3યાન:G દર3યાનુુુુ , :નાઇટડ �ટ(Mસની QPય િનસબત કઇ હતી:નાઇટડ �ટ(Mસની QPય િનસબત કઇ હતી:નાઇટડ �ટ(Mસની QPય િનસબત કઇ હતી:નાઇટડ �ટ(Mસની QPય િનસબત કઇ હતીુ (ુ (ુ (ુ ( ુુ ુુ ?  

� સા3યવાદસા3યવાદસા3યવાદસા3યવાદ 
  
84. What movement tried to end racial discrimination? 

� civil rights (movement) 
  

વૉટ Qવમ�ટ �ાઇડ � એ�ડ રિસયલ �ડસ�Fિમનેશનવૉટ Qવમ�ટ �ાઇડ � એ�ડ રિસયલ �ડસ�Fિમનેશનવૉટ Qવમ�ટ �ાઇડ � એ�ડ રિસયલ �ડસ�Fિમનેશનવૉટ Qવમ�ટ �ાઇડ � એ�ડ રિસયલ �ડસ�Fિમનેશનુ ે (ુ ે (ુ ે (ુ ે (ુુ ુુ ?  

� િસિવલ રાઇMસ િસિવલ રાઇMસ િસિવલ રાઇMસ િસિવલ રાઇMસ (Qવમ�ટQવમ�ટQવમ�ટQવમ�ટુ ેુ ેુ ેુ ે ) 

  

કઇ ચળવળે વશીય ભેદભાવનો �ત આ¶યોકઇ ચળવળે વશીય ભેદભાવનો �ત આ¶યોકઇ ચળવળે વશીય ભેદભાવનો �ત આ¶યોકઇ ચળવળે વશીય ભેદભાવનો �ત આ¶યોંં ંં ?  

� નાગ�રક અિધકાર નાગ�રક અિધકાર નાગ�રક અિધકાર નાગ�રક અિધકાર (ચળવળચળવળચળવળચળવળ) 

  
85. What did Martin Luther King, Jr. do?* 

� fought for civil rights 
� worked for equality for all Americans 

  

વૉટ �ડડ મા�ટ¬ન U:થર �ક�ગવૉટ �ડડ મા�ટ¬ન U:થર �ક�ગવૉટ �ડડ મા�ટ¬ન U:થર �ક�ગવૉટ �ડડ મા�ટ¬ન U:થર �ક�ગુુુુ , rિનયર Lrિનયર Lrિનયર Lrિનયર Lુ ુુ ુુ ુુ ુ?  

� ફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસ ફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસ ફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસ ફોટ ફોર િસિવલ રાઇMસ  
� વ�ડ ફોર ઇ�વાલીટ� ફોર ઑલ અમે�રક�સવ�ડ ફોર ઇ�વાલીટ� ફોર ઑલ અમે�રક�સવ�ડ ફોર ઇ�વાલીટ� ફોર ઑલ અમે�રક�સવ�ડ ફોર ઇ�વાલીટ� ફોર ઑલ અમે�રક�સ!!!!  

  

મા�ટ¬ન U:થર �કvગમા�ટ¬ન U:થર �કvગમા�ટ¬ન U:થર �કvગમા�ટ¬ન U:થર �કvગુુ ુુ , rિનયર( N ક:rિનયર( N ક:rિનયર( N ક:rિનયર( N ક:ુુુુ ુુ ુુ ં ું ું ું ુ!! !!?  

� નાગ�રક અિધકાર માટ( લડયા નાગ�રક અિધકાર માટ( લડયા નાગ�રક અિધકાર માટ( લડયા નાગ�રક અિધકાર માટ( લડયા  
� બધા અમે�રકનોની સમાનતા માટ( કાય ક:બધા અમે�રકનોની સમાનતા માટ( કાય ક:બધા અમે�રકનોની સમાનતા માટ( કાય ક:બધા અમે�રકનોની સમાનતા માટ( કાય ક:! !! !! !! ! ુુ ુ ુ
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86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? 

� Terrorists attacked the United States. 
  

વૉટ મેજર ઇવે�ટ હપ�ડ ઓન સ�ટ(3બર વૉટ મેજર ઇવે�ટ હપ�ડ ઓન સ�ટ(3બર વૉટ મેજર ઇવે�ટ હપ�ડ ઓન સ�ટ(3બર વૉટ મેજર ઇવે�ટ હપ�ડ ઓન સ�ટ(3બર (( (( 11, 2001, ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસુ (ુ (ુ (ુ ( ? 

� ટ(રર��ટ એટ(�L્ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસટ(રર��ટ એટ(�L્ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસટ(રર��ટ એટ(�L્ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસટ(રર��ટ એટ(�L્ ધ :નાઇટડ �ટ(Mસુ (ુ (ુ (ુ (  

  

સ�ટ(3બર સ�ટ(3બર સ�ટ(3બર સ�ટ(3બર ૧૧૧૧૧૧૧૧, ૨૦૦૧૨૦૦૧૨૦૦૧૨૦૦૧ના રોજ :નાઇટડ �ટ(Mસમા કઇ ગભીર ઘટના ઘટ�ના રોજ :નાઇટડ �ટ(Mસમા કઇ ગભીર ઘટના ઘટ�ના રોજ :નાઇટડ �ટ(Mસમા કઇ ગભીર ઘટના ઘટ�ના રોજ :નાઇટડ �ટ(Mસમા કઇ ગભીર ઘટના ઘટ�ુ ( ં ંુ ( ં ંુ ( ં ંુ ( ં ં ?  

� આતકંવાદ�ઓએ :નાઇટડ �ટ(Mસ પર xમલો કયKઆતકંવાદ�ઓએ :નાઇટડ �ટ(Mસ પર xમલો કયKઆતકંવાદ�ઓએ :નાઇટડ �ટ(Mસ પર xમલો કયKઆતકંવાદ�ઓએ :નાઇટડ �ટ(Mસ પર xમલો કયKુુ ુુ (( (( ુુ ુુ  

  
87. Name one American Indian tribe in the 
United States. 

� [USCIS Officers will be supplied with a list of federally 
recognized American Indian tribes.] 
    Cherokee 

    Cheyenne 

    Navajo  

    Arawak 

    Sioux  

    Shawnee 

    Chippewa  

    Mohegan 

    Choctaw 

    Huron 

    Pueblo  

    Oneida 

    Apache  

    Lakota 

    Iroquois  

    Crow 

    Creek  

    Teton 

    Blackfeet  

    Hopi 

    Seminole 

    Inuit 

  

નેમ વન અમે�રકન ઇ�ડ�યન �ાઇબ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસનેમ વન અમે�રકન ઇ�ડ�યન �ાઇબ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસનેમ વન અમે�રકન ઇ�ડ�યન �ાઇબ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસનેમ વન અમે�રકન ઇ�ડ�યન �ાઇબ ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસુુુુ (( (( . 

  

કોઇ એક અમે�રકન આ�દgિત� નામ આપોકોઇ એક અમે�રકન આ�દgિત� નામ આપોકોઇ એક અમે�રકન આ�દgિત� નામ આપોકોઇ એક અમે�રકન આ�દgિત� નામ આપોુુ ુુ .  

� ચર�ક ચર�ક ચર�ક ચર�ક  
� ચેયેન ચેયેન ચેયેન ચેયેન  
� નવાજોનવાજોનવાજોનવાજો 

અરાવક અરાવક અરાવક અરાવક  
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� અરાવક અરાવક અરાવક અરાવક  
� �: �: �: �: ુુુુ 
� શાની શાની શાની શાની  
� 4ચપેવા 4ચપેવા 4ચપેવા 4ચપેવા  
� મોહ(ગન મોહ(ગન મોહ(ગન મોહ(ગન  
� ચો�ટો ચો�ટો ચો�ટો ચો�ટો  
� hરોનhરોનhરોનhરોનુુુુ  

� �:એબલો �:એબલો �:એબલો �:એબલો ુુ ુુ  

� ઓિનડા ઓિનડા ઓિનડા ઓિનડા  
� અપાચે અપાચે અપાચે અપાચે  
� લકોટા લકોટા લકોટા લકોટા  
� ઇરોqઓઇસઇરોqઓઇસઇરોqઓઇસઇરોqઓઇસુુુુ  

� Fો Fો Fો Fો  
� F�ક F�ક F�ક F�ક  
� ટkટૉન ટkટૉન ટkટૉન ટkટૉન  
� Wલેકફ�ટ Wલેકફ�ટ Wલેકફ�ટ Wલેકફ�ટ  
� હોિપ હોિપ હોિપ હોિપ  
� સેિમનોલ સેિમનોલ સેિમનોલ સેિમનોલ  
� ઇ�:ઇટઇ�:ઇટઇ�:ઇટઇ�:ઇટુુુુ  

  
  
  
                                    INTEGRATED CIVICS 

                                    ઇb�ટcેટ(ડ િસિવ�સઇb�ટcેટ(ડ િસિવ�સઇb�ટcેટ(ડ િસિવ�સઇb�ટcેટ(ડ િસિવ�સ 
                                    સમC�વત નાગ�રકશા*સમC�વત નાગ�રકશા*સમC�વત નાગ�રકશા*સમC�વત નાગ�રકશા* 
  
  
A: Geography 

એઃ zયોcાફ�એઃ zયોcાફ�એઃ zયોcાફ�એઃ zયોcાફ� 
એઃ Sગોળએઃ Sગોળએઃ Sગોળએઃ Sગોળુુુુ    

                 
88. Name one of the two longest rivers in the United 
States. 

� Missouri (River) 
� Mississippi (River) 

  

નેમ વન ઑફ ધ � લો�ગે�ટ �રવH ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસનેમ વન ઑફ ધ � લો�ગે�ટ �રવH ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસનેમ વન ઑફ ધ � લો�ગે�ટ �રવH ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસનેમ વન ઑફ ધ � લો�ગે�ટ �રવH ઇન ધ :નાઇટડ �ટ(Mસુુુુ ્્ ્્ !! !! ુ (ુ (ુ (ુ ( .  

� િમH�ર િમH�ર િમH�ર િમH�ર ુુ ુુ (�રવર�રવર�રવર�રવર)  

� િમિસિસપી િમિસિસપી િમિસિસપી િમિસિસપી (�રવર�રવર�રવર�રવર) 

  

:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપોુ ( ંુ ( ંુ ( ંુ ( ં . 
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:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપો:નાઇટડ �ટ(Mસની સૌથી લાબી એવી બે નદ�ના નામ આપોુ ( ંુ ( ંુ ( ંુ ( ં . 

� િમH�ર િમH�ર િમH�ર િમH�ર ુુ ુુ (નદ�નદ�નદ�નદ�)  
� િમિસિસિપ િમિસિસિપ િમિસિસિપ િમિસિસિપ (નદ�નદ�નદ�નદ�) 

  
89. What ocean is on the West Coast of the United States? 

� Pacific (Ocean) 
  

વૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ વે�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ વે�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ વે�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ વે�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટMસ્્્્ ુ (ુ (ુ (ુ ( ?  

� પૅિસ�ફક પૅિસ�ફક પૅિસ�ફક પૅિસ�ફક (ઓસનઓસનઓસનઓસન) 

  

:નાઇટડ �ટ(Mસના પિ·મ સાગરતટ કયો સQ� છ:નાઇટડ �ટ(Mસના પિ·મ સાગરતટ કયો સQ� છ:નાઇટડ �ટ(Mસના પિ·મ સાગરતટ કયો સQ� છ:નાઇટડ �ટ(Mસના પિ·મ સાગરતટ કયો સQ� છુ ( ( ુ ેુ ( ( ુ ેુ ( ( ુ ેુ ( ( ુ ે?  

� .શાતં.શાતં.શાતં.શાતં(પૅિસ�ફકપૅિસ�ફકપૅિસ�ફકપૅિસ�ફક) મહાસાગરમહાસાગરમહાસાગરમહાસાગર 
  
90. What ocean is on the East Coast of the United States? 

� Atlantic (Ocean) 
  

વૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ ઇ�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટ(Mસવૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ ઇ�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટ(Mસવૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ ઇ�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટ(Mસવૉટ ઓસન ઇઝ ઓન ધ ઇ�ટ કો�ટ ઑ� ધ :નાઇટ(ડ �ટ(Mસ્્્્ ુુ ુુ ?  

� એMલા�ટ�ક એMલા�ટ�ક એMલા�ટ�ક એMલા�ટ�ક (ઓસનઓસનઓસનઓસન) 

  

:નાઇટડ �ટ(Mસના >વ સાગરતટ( કયો સQ� છે:નાઇટડ �ટ(Mસના >વ સાગરતટ( કયો સQ� છે:નાઇટડ �ટ(Mસના >વ સાગરતટ( કયો સQ� છે:નાઇટડ �ટ(Mસના >વ સાગરતટ( કયો સQ� છેુ ( ુુ ( ુુ ( ુુ ( ુુુ ુુ !! !! ?  

� એટલાટં�ક મહાસાગરએટલાટં�ક મહાસાગરએટલાટં�ક મહાસાગરએટલાટં�ક મહાસાગર 
  
91. Name one U.S. territory. 

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

  

નેમ વન :એસ ટ(�રટર�નેમ વન :એસ ટ(�રટર�નેમ વન :એસ ટ(�રટર�નેમ વન :એસ ટ(�રટર�ુુ ુુ . 

  

કોઇ એક :એસ ક��શાિસત .દ(શ� નામ આપોકોઇ એક :એસ ક��શાિસત .દ(શ� નામ આપોકોઇ એક :એસ ક��શાિસત .દ(શ� નામ આપોકોઇ એક :એસ ક��શાિસત .દ(શ� નામ આપોુ (ુ (ુ (ુ ( ુુ ુુ .  

� પોતK �રકો પોતK �રકો પોતK �રકો પોતK �રકો (પોટK �રકોપોટK �રકોપોટK �રકોપોટK �રકો)  
� :એસ વજ�ન આઇલ�ડH :એસ વજ�ન આઇલ�ડH :એસ વજ�ન આઇલ�ડH :એસ વજ�ન આઇલ�ડH ુ ેુ ેુ ેુ ે ્્ ્્  
� અમે�રકન સમોઆ અમે�રકન સમોઆ અમે�રકન સમોઆ અમે�રકન સમોઆ  
� નોથન મે�રયાના આઇલે�ડH નોથન મે�રયાના આઇલે�ડH નોથન મે�રયાના આઇલે�ડH નોથન મે�રયાના આઇલે�ડH !! !! ્્ ્્  
� �યામ�યામ�યામ�યામુુુુ  

  
92. Name one state that borders Canada. 
    Maine 

    Minnesota 

    New Hampshire  

    North Dakota 

    Vermont  
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    Vermont  

    Montana 

    New York  

    Idaho 

    Pennsylvania  

    Washington 

    Ohio  

    Alaska 

    Michigan 

  

નેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ ક(નેડાનેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ ક(નેડાનેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ ક(નેડાનેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ ક(નેડાેે ેે !! !! !! !! . 

  

ક(નેડા સાથના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોક(નેડા સાથના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોક(નેડા સાથના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોક(નેડા સાથના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોેે ેે ુુ ુુ . 

� િમનેસોટા િમનેસોટા િમનેસોટા િમનેસોટા  
� �: હ3પશાયર �: હ3પશાયર �: હ3પશાયર �: હ3પશાયર ુ (ુ (ુ (ુ (  

� નોથ ડકોટા નોથ ડકોટા નોથ ડકોટા નોથ ડકોટા !! !!  

� વમK�ટ વમK�ટ વમK�ટ વમK�ટ  
� મો�ટાના મો�ટાના મો�ટાના મો�ટાના  
� �:યોક �:યોક �:યોક �:યોક ુુ ુુ !! !!  
� ઇડાહો ઇડાહો ઇડાહો ઇડાહો  
� પેનિસUવેિનયા પેનિસUવેિનયા પેનિસUવેિનયા પેનિસUવેિનયા  
� વોિશvpટન વોિશvpટન વોિશvpટન વોિશvpટન  
� ઓહાયો ઓહાયો ઓહાયો ઓહાયો  
� અલા�કા અલા�કા અલા�કા અલા�કા  
� િમિશગનિમિશગનિમિશગનિમિશગન 

  
93. Name one state that borders Mexico. 

� California 
� Arizona 
� New Mexico 
� Texas  

  

નેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ મેC�સકોનેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ મેC�સકોનેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ મેC�સકોનેમ વન �ટ(ટ ધટ બોડસ મેC�સકોેે ેે !! !! !! !! . 

  

મેC�સકો સાથેના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોમેC�સકો સાથેના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોમેC�સકો સાથેના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોમેC�સકો સાથેના કોઇ એક સરહદ� રાzય� નામ આપોુુ ુુ . 

� ક(4લફોિનjયાક(4લફોિનjયાક(4લફોિનjયાક(4લફોિનjયા 
� એ�રઝોનાએ�રઝોનાએ�રઝોનાએ�રઝોના     
� �:�:�:�: ુુુ ુ   મેC�સકોમેC�સકોમેC�સકોમેC�સકો   
� ટ(�સાસટ(�સાસટ(�સાસટ(�સાસ 

  
94. What is the capital of the United States?* 

� Washington, D.C.  
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� Washington, D.C.  
  

વૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસવૉટ ઇઝ ધ ક(િપટલ ઑફ ધ :નાઇટ(ડ �ટMસુુુુ (( (( ? 

� વોિશvpટનવોિશvpટનવોિશvpટનવોિશvpટન, ડ�ડ�ડ�ડ�. સીસીસીસી. 
  

:નાઇટડ �ટ(Mસ� પાટનગર:નાઇટડ �ટ(Mસ� પાટનગર:નાઇટડ �ટ(Mસ� પાટનગર:નાઇટડ �ટ(Mસ� પાટનગરુ (ુ (ુ (ુ ( ુુ ુુ (રાજધાનીરાજધાનીરાજધાનીરાજધાની) N છN છN છN છું ેુ ં ેુ ં ેુ ં ે?  

� વોિશvpટનવોિશvpટનવોિશvpટનવોિશvpટન, ડ�ડ�ડ�ડ�. સીસીસીસી. 
  
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).] 

  

Oહ(ર ઇઝ ધ �ટ(�: ઓફ 4લબટiOહ(ર ઇઝ ધ �ટ(�: ઓફ 4લબટiOહ(ર ઇઝ ધ �ટ(�: ઓફ 4લબટiOહ(ર ઇઝ ધ �ટ(�: ઓફ 4લબટiુુ ુુ ? 

� �:યોક �:યોક �:યોક �:યોક ુુ ુુ !! !! (હાબરહાબરહાબરહાબર!!!! )             

� 4લબટi આઇલે�ડ4લબટi આઇલે�ડ4લબટi આઇલે�ડ4લબટi આઇલે�ડ 
� [ઑUસૉ એસે�ટ(બલ આર �:જસ�ઑUસૉ એસે�ટ(બલ આર �:જસ�ઑUસૉ એસે�ટ(બલ આર �:જસ�ઑUસૉ એસે�ટ(બલ આર �:જસ�ુુ ુુ , નીયર �:યોક સીટ�નીયર �:યોક સીટ�નીયર �:યોક સીટ�નીયર �:યોક સીટ�ુુ ુુ !! !! , એ�ડએ�ડએ�ડએ�ડ 
� ઓન ધ હડસન ઓન ધ હડસન ઓન ધ હડસન ઓન ધ હડસન (�રવર�રવર�રવર�રવર).] 

  

'�ટ(�: ઓફ 4લબટi�ટ(�: ઓફ 4લબટi�ટ(�: ઓફ 4લબટi�ટ(�: ઓફ 4લબટiુુ ુુ '(�વત-ંતાની દવી� >ત¸�વત-ંતાની દવી� >ત¸�વત-ંતાની દવી� >ત¸�વત-ંતાની દવી� >ત¸( ુ( ુ( ુ( ુુુ ુુ ) ©ા ંઆવ� છે©ા ંઆવ� છે©ા ંઆવ� છે©ા ંઆવ� છેેે ેે ુુ ુુ ? 

� �:યોક �:યોક �:યોક �:યોક ુુ ુુ !! !! (બાmબાmબાmબાmુુુુ) 

� 4લબટi આઇલે�ડ 4લબટi આઇલે�ડ 4લબટi આઇલે�ડ 4લબટi આઇલે�ડ  
� [આ પણ આવકાય છેઃ �:જસ�આ પણ આવકાય છેઃ �:જસ�આ પણ આવકાય છેઃ �:જસ�આ પણ આવકાય છેઃ �:જસ�!! !! ુુ ુુ , �:યોક મહાનગરની સમીપ�:યોક મહાનગરની સમીપ�:યોક મહાનગરની સમીપ�:યોક મહાનગરની સમીપુુુુ !! !!    

� હડસન હડસન હડસન હડસન (નદ�નદ�નદ�નદ�) પરપરપરપર.] 

  
  
B: Symbols 

બીઃ િસ3બUસબીઃ િસ3બUસબીઃ િસ3બUસબીઃ િસ3બUસ 
બીઃ 4ચ¹ોબીઃ 4ચ¹ોબીઃ 4ચ¹ોબીઃ 4ચ¹ો 
  
96. Why does the flag have 13 stripes? 

� because there were 13 original colonies 
� because the stripes represent the original colonies 

  

Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ 13 ��ાઇ�સ��ાઇ�સ��ાઇ�સ��ાઇ�સ? 

� બીકોઝ ધેર વેર બીકોઝ ધેર વેર બીકોઝ ધેર વેર બીકોઝ ધેર વેર 13 ઓ�રoજનલ કૉલૉનીસઓ�રoજનલ કૉલૉનીસઓ�રoજનલ કૉલૉનીસઓ�રoજનલ કૉલૉનીસ 
� બીકોઝ ધ ��ાઇ�સ ર�.ેઝે�ટ ધ ઓ�રoજનલ કૉલૉનીસબીકોઝ ધ ��ાઇ�સ ર�.ેઝે�ટ ધ ઓ�રoજનલ કૉલૉનીસબીકોઝ ધ ��ાઇ�સ ર�.ેઝે�ટ ધ ઓ�રoજનલ કૉલૉનીસબીકોઝ ધ ��ાઇ�સ ર�.ેઝે�ટ ધ ઓ�રoજનલ કૉલૉનીસ 

  

રાu�રાu�રાu�રાu�----�વજના �વજના �વજના �વજના ૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૩ આડા પºા N H4ચત કર( છઆડા પºા N H4ચત કર( છઆડા પºા N H4ચત કર( છઆડા પºા N H4ચત કર( છું ેુ ં ેુ ં ેુ ં ેુુ ુુ ?  

� કારણક( કારણક( કારણક( કારણક( ૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૩ Qળ સ�થાનો હતા Qળ સ�થાનો હતા Qળ સ�થાનો હતા Qળ સ�થાનો હતા ુ ંુ ંુ ંુ ં  

� કારણક( આડા પºા Qળ સ�થાનો� .િતિનિધaવ કર છેકારણક( આડા પºા Qળ સ�થાનો� .િતિનિધaવ કર છેકારણક( આડા પºા Qળ સ�થાનો� .િતિનિધaવ કર છેકારણક( આડા પºા Qળ સ�થાનો� .િતિનિધaવ કર છેુુ ુુ ં ુ (ં ુ (ં ુ (ં ુ (  

  
97. Why does the flag have 50 stars?* 
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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 

  

Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ Oહાય �ઝ ધ �લેગ હ(વ 50 �ટાસ�ટાસ�ટાસ�ટાસ!!!!? 
� બીકોઝ ધેર ઇઝ વન �ટાર ફોર ઇચ �ટ(ટબીકોઝ ધેર ઇઝ વન �ટાર ફોર ઇચ �ટ(ટબીકોઝ ધેર ઇઝ વન �ટાર ફોર ઇચ �ટ(ટબીકોઝ ધેર ઇઝ વન �ટાર ફોર ઇચ �ટ(ટ 
� બીકોઝ ઇચ �ટાર ર�.ેઝે�ટH એ �ટ(ટબીકોઝ ઇચ �ટાર ર�.ેઝે�ટH એ �ટ(ટબીકોઝ ઇચ �ટાર ર�.ેઝે�ટH એ �ટ(ટબીકોઝ ઇચ �ટાર ર�.ેઝે�ટH એ �ટ(ટ્્ ્્  

� બીકોઝ ધેર આર બીકોઝ ધેર આર બીકોઝ ધેર આર બીકોઝ ધેર આર 50 �ટ(Mસ�ટ(Mસ�ટ(Mસ�ટ(Mસ 
  

રાu�રાu�રાu�રાu�----�વજના �વજના �વજના �વજના ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ તારાઓ N H4ચત કર( છતારાઓ N H4ચત કર( છતારાઓ N H4ચત કર( છતારાઓ N H4ચત કર( છું ેુ ં ેુ ં ેુ ં ેુુ ુુ ?  

� કારણક( .aયેક તારો એક રાzય માટ છે કારણક( .aયેક તારો એક રાzય માટ છે કારણક( .aયેક તારો એક રાzય માટ છે કારણક( .aયેક તારો એક રાzય માટ છે (( ((  

� કારણક( .aયેક તારો એક રાzય દશાવે છે કારણક( .aયેક તારો એક રાzય દશાવે છે કારણક( .aયેક તારો એક રાzય દશાવે છે કારણક( .aયેક તારો એક રાzય દશાવે છે !! !!  

� કારણક( �લ કારણક( �લ કારણક( �લ કારણક( �લ ુુ ુુ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ રાજયો છેરાજયો છેરાજયો છેરાજયો છે 
  
98. What is the name of the national anthem? 

� The Star----Spangled Banner 
  

વૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ નેશનલ એ�થમવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ નેશનલ એ�થમવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ નેશનલ એ�થમવૉટ ઇઝ ધ નેમ ઑફ ધ નેશનલ એ�થમ? 

� ધ �ટારધ �ટારધ �ટારધ �ટાર----�પે�ગUડ બનર�પે�ગUડ બનર�પે�ગUડ બનર�પે�ગUડ બનરૅૅૅૅ  

  

રાu��ય �tિત ગીત રાu��ય �tિત ગીત રાu��ય �tિત ગીત રાu��ય �tિત ગીત ુુ ુુ (રાu�ગીતરાu�ગીતરાu�ગીતરાu�ગીત)� નામ આપો� નામ આપો� નામ આપો� નામ આપોુ ંુ ંુ ંુ ં . 

� ધ �ટારધ �ટારધ �ટારધ �ટાર----�પે�ગલડ બેનર �પે�ગલડ બેનર �પે�ગલડ બેનર �પે�ગલડ બેનર (તારાઓથી ચમકતો ઝડંોતારાઓથી ચમકતો ઝડંોતારાઓથી ચમકતો ઝડંોતારાઓથી ચમકતો ઝડંો) 
  
  
C: Holidays 

સીઃ હો4લડ(સસીઃ હો4લડ(સસીઃ હો4લડ(સસીઃ હો4લડ(સ 
સીઃ રgઓસીઃ રgઓસીઃ રgઓસીઃ રgઓ 

  
99. When do we celebrate Independence Day?* 

� July 4 
  

Oહ(ન L વી સેલીdેટ ઇ�ડ�પ�ડ(�સ ડOહ(ન L વી સેલીdેટ ઇ�ડ�પ�ડ(�સ ડOહ(ન L વી સેલીdેટ ઇ�ડ�પ�ડ(�સ ડOહ(ન L વી સેલીdેટ ઇ�ડ�પ�ડ(�સ ડુુ ુુ ે (ે (ે (ે (?  

� rલાઇ rલાઇ rલાઇ rલાઇ ુુ ુુ 4 

  

આપણે �વાત\ય �દવસ ©ાર( ઉજવીએ છ�એઆપણે �વાત\ય �દવસ ©ાર( ઉજવીએ છ�એઆપણે �વાત\ય �દવસ ©ાર( ઉજવીએ છ�એઆપણે �વાત\ય �દવસ ©ાર( ઉજવીએ છ�એંંંં ?  

� rલાઇ rલાઇ rલાઇ rલાઇ ુુ ુુ ૪૪૪૪ 
  
100. Name two national U.S. holidays. 

� New Year’s Day 
� Martin Luther King, Jr. Day 
� Presidents’ Day 
� Memorial Day 
� Independence Day 
� Labor Day 
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� Labor Day 
� Columbus Day 
� Veterans Day 
� Thanksgiving 
� Christmas  

  

નેમ � નેશનલ :એસ હો4લડ(સનેમ � નેશનલ :એસ હો4લડ(સનેમ � નેશનલ :એસ હો4લડ(સનેમ � નેશનલ :એસ હો4લડ(સુુ ુુ ુુ ુુ . 

� �:�:�:�: ુુુ ુ   યરયરયરયર    ડ(ડ(ડ(ડ(     
� મા�ટ¬નમા�ટ¬નમા�ટ¬નમા�ટ¬ન    U:થરU:થરU:થરU:થરુુુુ     �કvગ�કvગ�કvગ�કvગ, rિનયરrિનયરrિનયરrિનયરુુુુ     ડ(ડ(ડ(ડ( 
� .ેિસડ(�ટસ.ેિસડ(�ટસ.ેિસડ(�ટસ.ેિસડ(�ટસ' ડ(ડ(ડ(ડ(     
� મેમો�રયલમેમો�રયલમેમો�રયલમેમો�રયલ    ડ(ડ(ડ(ડ(     
� ઇb�ડપે�ડ(�સઇb�ડપે�ડ(�સઇb�ડપે�ડ(�સઇb�ડપે�ડ(�સ    ડ(ડ(ડ(ડ( 
� લેબરલેબરલેબરલેબર    ડ(ડ(ડ(ડ( 
� કોલ3બસકોલ3બસકોલ3બસકોલ3બસ    ડ(ડ(ડ(ડ(     
� વેટર�સવેટર�સવેટર�સવેટર�સ    ડ(ડ(ડ(ડ(     
� થે�કસ4ગિવ�ગ થે�કસ4ગિવ�ગ થે�કસ4ગિવ�ગ થે�કસ4ગિવ�ગ  
� �F�ટમસ�F�ટમસ�F�ટમસ�F�ટમસ 

  

કોઇ પણ બે :એસની રાu��ય રgના નામ આપોકોઇ પણ બે :એસની રાu��ય રgના નામ આપોકોઇ પણ બે :એસની રાu��ય રgના નામ આપોકોઇ પણ બે :એસની રાu��ય રgના નામ આપોુુ ુુ . 

� �: યર ડ �: યર ડ �: યર ડ �: યર ડ ુ (ુ (ુ (ુ (  
� મા�ટ¬ન U:થર �કvગમા�ટ¬ન U:થર �કvગમા�ટ¬ન U:થર �કvગમા�ટ¬ન U:થર �કvગુુ ુુ , rિનયર ડ( rિનયર ડ( rિનયર ડ( rિનયર ડ( ુુ ુુ (જ�મ�દવસજ�મ�દવસજ�મ�દવસજ�મ�દવસ) 

� .ેિસડ(�ટ ડ .ેિસડ(�ટ ડ .ેિસડ(�ટ ડ .ેિસડ(�ટ ડ (( ((  
� મેમો�રયલ ડ( મેમો�રયલ ડ( મેમો�રયલ ડ( મેમો�રયલ ડ(  
� ઇb�ડપે�ડ(�સ ડ ઇb�ડપે�ડ(�સ ડ ઇb�ડપે�ડ(�સ ડ ઇb�ડપે�ડ(�સ ડ (( (( (�વત�-તા �દવસ�વત�-તા �દવસ�વત�-તા �દવસ�વત�-તા �દવસ) 

� લેબર ડ(લેબર ડ(લેબર ડ(લેબર ડ( 
� કોલ3બસ ડ( કોલ3બસ ડ( કોલ3બસ ડ( કોલ3બસ ડ(  
� વેટર�સ ડ( વેટર�સ ડ( વેટર�સ ડ( વેટર�સ ડ(  
� થે�કસ4ગિવ�ગ ડ( થે�કસ4ગિવ�ગ ડ( થે�કસ4ગિવ�ગ ડ( થે�કસ4ગિવ�ગ ડ(  
� �F�ટમસ ડ(�F�ટમસ ડ(�F�ટમસ ડ(�F�ટમસ ડ( 
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