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އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން.

.33

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ އެއްބަނޑު އެއްބައްޕާ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ޙަސަން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު

.34

ބޮޑުތަކުރުފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ބާރަށު ބުޅާ ފާޠިމާގެ ރެހެންދި )އާމިނާ ރަނިކިލެގެ( އާއި ސިއްތި މާވާ ރަނިކިލެގެފާނު.

.35

ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބެންނެވި އޮޑީގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ކަޅުއޮށްފުންމި )ނަޞުރުއްސަޙާ(

.36

ޕޯޗުގީޒުންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ އެކީ އިސްނެންގެވީ ކޮން
ބޭފުޅުންނެއް؟

ޖ.

ޢަލީ ތަކުރުފާނާއި ،ޙަސަން ތަކުރުފާނާއި ،ޢަލީ ޙާޖީއާއި ޙަސަން ޙާޖީއާއި ދުވާފަރު ޢަލީ ދަންޑަހެލު

.37

ޢަލީ ތަކުރުފާނު ޝަހީދުވި ހިޖުރީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން .980

.38

ޢަލީ ތަކުރުފާނު ޝަހީދުވި މީލާދީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން .1572

4

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.39

އުތީމު ތިންބެއިންގެ ޢާއިލާ މަލިކުގައި ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރުގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ދިވެހި ގަނޑު ވަރު

.40

ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރީ ކިހާ ދުވަހަ ކު؟

ޖ.

 15އަހަރާއި  6މަސް

.41

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟

ޖ.

ހިޖުރީ ގޮތުން ،993-981

.42

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ފަސްދާނުލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެ އްގައި؟

ޖ.

މާލޭގައި ހުންނަ ބިހުރޯޒު މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި

.43

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނުގައި އުތީމު ގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ދެ އިމާރާތަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒާއި އުތީމު ޣާޒީ މިސްކިތް.

.44

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނުގައި މާލޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ދެ އިމާރާތަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މަސްޖިދު އްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް ޢައުޒަމް.

.45

ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަސް ދިވެހީން ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނީ ކޮން ދުވަހެއްގެ
ގޮތުގައި؟

ޖ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

.46

ހޮޅީން ރާއްޖެ އައިސް މާލޭގައި އެ ބައި މީހުންގެ ވެރިކަން ޤާއިމު ކުރި ހިޖުރީ އަދި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  13ޞަފަރު  1166ގައި ،މީލާދީން  20ޑިސެމްބަރ  1752ގައި

.47

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ސިރީކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

.48

ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1173

5

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.49

ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން  6ޑިސެންބަރު .1759

.50

މަލާބާރީންގެ ލަޝްކަރު މި ރާއްޖެ އައިސް ގެންދިޔައީ ކޮން ރަސްކަލެއް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުން

.51

ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނަށް އަލްޣާޒީގެ ލަޤަބް ޙައްޤުވީ ކޮން އަހަރަކު .ކީއްވެގެން؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  1167ގައި .ހޮޅިންނާއި ކުރެއްވި ހަނގުރާމައިގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަށް

.52

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން އަވަހާރަވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  2ރަމަ ޟާން .1180

.53

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން އަވަހާރަވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން  1ފެބްރުއަރީ .1767

.54

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ފަސްދާނުލެއްވީ ކޮން ތަނެއްގައި؟

ޖ.

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ޤަބުރުސްތާނުގައިވާ އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުން ޒިޔާރަތުގައި

.55

ހޮޅީން ރާއްޖެ އައީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ދެ މީހެއްގެ ސަބަބުން .އެއީ ކޮން ބައެއް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން އަދި އަލްޚަޠީބް އަޙްމަދު މުޙްޔި އްދީން

.56

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ދޭ މެޑައްޔަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

"ނި ޝާން ޢިއްޒު އްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިކަން"

.57

"ނި ޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަން" މި މެޑެލް ދެއްވަން ފެށްޓެވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން  14އޮގަސްޓު .1952

.58

"ނި ޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަން" މި މެޑެލް ދެއްވަން ފެށްޓެވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  23ޛުލްޤަޢިދާ .1371

.59

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގެ ވަލީޢަހުދަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު )ފަހުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން(

6

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.60

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އަލްވަޒީރު މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނު

.61

ދޮންބަންޑާރައިންގެ މަންމަ ފަރާތްޕުޅުގެ ކާފާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

މުލަކު އަތޮޅު މުލީ ޚަތީބު މުޙަންމަދު

.62

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން ރަދުން ބިނާ ކުރެއްވި ޢީދު މިސްކިތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިންބަރ ު
ބަހައްޓަވައި ޚުޠުބާ ކިޔަވައި ޢީދު ނަމާދު ކުރަން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 10ޖުލައި 1918

.63

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިސްލާޙުތަކާ އެކު އެ ޤާނޫނު އަސާސީ
އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 10ޖުލައި 1967

.64

އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 26ޖުލައި 1965

.65

ރަ އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކު ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމު ގެ ގޮތުން "އާންމު
ޚިދުމަތުގެ އިނާމު" ދެއް ވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 26ޖުލައި 1979

.66

ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރަށް ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ ކަމާއި
ކިލެގެކަން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 28ޖުލައި 1965

.67

އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނަށް ނިޝާން "ޙުއްރިއްޔާ" ގެ ރަން މެޑެލް ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 3މޭ 1948މ

.68

ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރަސްކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޖުމްހޫރިއްޔަތެއްތޯ ބެލުމަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް އާންމު ވޯޓެއް ނެގި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 15އޭޕްރީލް 1952މ

7

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.69

ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ކޮން ކަހަލަ ވެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަށް މާލޭގައި
އާންމު ވޯޓު ނެގި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 5ފެބުރުވަރީ 1954މ

.70

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރަށް ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިކަމުގެ މެޑެލް އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ނިންމެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 2އޭޕްރީލު 1962

.71

އިނގިރޭސިންނާއި ދިވެހިންނާއި ދެމެދުގައި 1887މ .ގައި ވެ ވުނު އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގ ެ
އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 24އޭޕްރީލު 1948

.72

ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ ރައީސް ކަމާ ޙަވާލު ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ރާއްޖެތެރެއަށް
ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 17މާރިޗު 1953

.73

މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ ދޫނިދޫ ގައި ބަންދުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ދައުލަތުގެ ހުއްދަނެތި މާލެ ވަޑައިގަތުމާ
ގުޅިގެން ،މާލެ އަތޮޅު ގާފަރަށް ފޮނުވައިލެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 31ޑިސެންބަރު 1953

.74

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެ އް؟

ޖ.

ދޮށީ ދަރިކަލުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީން އިސްކަންދަރު

.75

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޢަލިމަނިކުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކޮން ނަންފުޅެއްގައި؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޙާއްޖަ ޙަސަން ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރު )އެއްވަނަ(

.76

ރާއްޖެއަށް

އަސްކަރީ

ގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް

ޓަކައި

ދޮންބަންޑާރައިންގެ

އެދިލެއްވުމަށް ރާއްޖެއައި

ފަރަންސޭސި ސިފަ އިންގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 28ސިފައިން

.77

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން )އެއްވަނަ(
8

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.78

ފަރަންސޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހުނު  4އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންގެ ދިދަ ނެ ގުމަށް
ދޮންބަންޑާރައިން ހުއްދަދެއްވީ ކޮންތަނެއްގައި؟

ޖ.

ނާނޭ ބުރުޒުގައި

.79

މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި ޚަތީބު އަޙުމަދު މުޙުޔިއްދީންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން

.80

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުރަވީ ދުވަހުގެ ނަމުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ އަދި މީލާދ ީ
ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  3ޖުމާދަލްއާޚިރު  1400ގައި ،މީލާދީން  18އޭޕްރީލް 1980

.81

ދިވެހި ދައުލަތުން ރަސްމީ ގޮތުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިސްލާމްވުމަށް
އަމުރު ކުރެއްވީ ކޮން ދުވަހަކު؟

ޖ.

 2ރަބީޢުލްއާޚިރު 548ހ) .މީލާދީން  1153ވަނަ އަހަރު(

.82

ސްރީ ތްރިބު ވަނަ މަހާރަދުން އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުﷲ

.83

ދަރުމަވަންތަ ރަސް ގެފާނަކީ ކޮން ޢާއިލާއެއްގެ ބޭފުޅެއް އަދި މި ޢާއިލާއަށް ކިޔާ ދެވަނަ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ތީމުގޭ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ،މާލޭ ޢާއިލާ

.84

އިސްދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟

ޖ.

އިސްދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން  1195ވަނަ އަހަރު

.85

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟

ޖ.

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން  1196ވަނަ އަހަރު

.86

އިބްނު ބަޠޫޠާގެ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު އިސްލާމް ވެވަޑައިގަތީ ކޮން
ބޭފުޅެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް

ޖ.

އަބުލްބަރަކާތުލް ބަރުބަރީ ކިޔުނު ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް

.87

ޣިޔާޘު އްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަމުން ރަސްކަން ޙަވާލުކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅަކާ؟

ޖ.

ދައިތާފުލު އާމިނާ ކަނބާފާނާއި އެ ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާހް ބަންދަރުއާ

9

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.88

ކަލާފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން އައުޡަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(

.89

ކަލާފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ބައުރަށު ބުޅާފާތުމާގެ ރެހެންދި ގޮއްޔެ ،ފަހުން އާމިނާރަނިކިލެގެ

.90

ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނަކީ ކަލާފާނުގެ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ބޮޑު ބޭބޭފުޅު

.91

އުތީމު ދެބެއިން މާލެ ފަތަޙަ ކުރެއްވުމާއި ހަމައަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ދިރިއުޅުއްވީ ކޮން
ތާކު؟

ޖ.

މަލިކުގައި

.92

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނަށް ފަހު އުތީމު ޢާއިލާއިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އިބްރާހީމް ކަލާފާނު

.93

ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމާ ދެކޮޅަށް މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
އުފެދިގެން އަންނަ ދެކޮޅުވެރި ކަމަށް ވާގިވެރި ވާ ދަރިކޮޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިލާލީ ދަރިކޮޅު

.94

ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމުގައި މީހުން އުޅުނު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިހާރު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ
މާލެ އަތޮޅުގެ ރަށަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ބޮޑުބަ ނޑޮސް

.95

ރާއްޖޭގެ މުސްކުޅި އާދަކާދަ ނިޔާކުރާ ގޮތުން ވަޒީރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ ކިތައް މަޤާމު؟ އަދި
އެ މަޤާމުތަކަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 6މަޤާމު ،އެއީ ދޮށިމޭނާ ،ހަކުރާ ،ވެލާނާ ،ފާމުލަދޭރި ،މާފަތް އަދި ދަހަރާ

.96

ކަލާފާނު ރަސް ކަން ކުރެއްވި މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  24އަހަރު

10

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.97

ކަލާފާނު ރަސް ކަން ކުރެއްވީ މީލާދީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟

ޖ.

މީލާދީގޮތުން  1609-1585އެވެ.

.98

ކަލާފާނު ޝަހީދުކުރުމަށް ފަހު މަލާބާރީން އެނބުރި ރަށަށް ދިޔައީ ކޮން ބޭފުޅެއް ގޮވައިގެން؟

ޖ.

ކަޅުތުއްކަލާ

.99

ކަލާފާނު ޝަހީދުވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 62އަހަރުފުޅު ފުރި  63އަހަރުފުޅަށް އޮތީ

.100

ކަލާފާނު ޝަހީދުވީ މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީގޮތުން  4ފެބްރުއަރީ 1609

.101

ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( ސިރީ ކުލަސުންދުރަ އައުދަ ކީރިތި ކައްތިރި ބަވަނަ
މަހާރަދުން

.102

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( ގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ސިރީ ކުލަސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

.103

ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ކޮން ނަންފުޅެއްގަ އި؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( މި ނަންފުޅުގައި

.104

ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 26މުޙައްރަމް ،1031

.105

ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 11ޑިސެންބަރު 1621

.106

ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކޮން ބޭކަނބަލަކާ؟

ޖ.

ކަނބާއައިޝާ ރަނިކިލެގެފާނާ

11

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.107

ބޮޑުރަސްގެފާނު ފަސްދާނުލެވުނީ ކޮންތަނެއްގައި؟

ޖ.

އެތެރެކޮއިލު މިސްކިތުތެރޭގައިވާ ޒިޔާރަތެއްގައި

.108

ބޮޑުރަސްގެފާނު ޑަޗް ގަވަރުނަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ކޮން ކަމަ ކަށް؟

ޖ.

ބޮޑުދެބަޑިއާއި އެއާ ގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ބަޑިޖަހާ މީހަކު ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް

.109

ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނެ ވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

.110

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

.111

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ކަނބާ ޢާ އިޝާ ރަނިކިލެގެފާނު

.112

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ސަނަތަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން  23އޮކްޓޫބަރު  1648ގައި

.113

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތް ކުރައްވައި މުންނާރު ބިނާ ކުރެއްވުން

.114

ތާރީޚުގައި ބުނެވޭ ގޮތުގައި  9ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ދެ ބޭންގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ދޮން ލަވީޒްއާއި ދޮންމާލަވީޒް

.115

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ދަރިކޮޅަކަށް؟

ޖ.

އުތީމު ދަރިކޮޅަށް

.116

ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު

.117

ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކޮން އަހަރަކު؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  1059ވަނަ އަހަރު

12

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

.118

މަލާބާރީން ރާއްޖެ އައުމާ ގުޅި ގެން އެ ބައި މީހުންނާ ޙަމަލާ ދެއްވުމަށް ޓަކައި ވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު

.119

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ބިނާ ކުރައްވައި ނިމުނީ ކޮން އަހަރަކު؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  1085ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  1674ވަނަ އަހަރު

.120

ހުކުރު މިސްކިތު ދެކުނު ދޮރާށީގައި ފެށުނު މަދަރުސާ ހުޅުވުނީ ކޮން އަހަރަކު؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  1078ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  1668ވަނަ އަހަރު

.121

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން  28ފެބްރުއަރީ 1687ގައި

.122

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1098ގައި،

.123

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ފަސްދާނު ލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެއްގައި؟

ޖ.

ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ހައްދަވައިފައި ހުރި ޒިޔާރަތުގައި

.124

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ) 3ވަނަ( ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 22އޮކްޓޫބަރު  1879މ .ގައި ) 6ޛުލްޤައިދާ  1296ހ(.
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އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ) 3ވަނަ( އަވަހާރަވީ ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 13ޖޫން  1947މ .ގައި ) 24ރަޖަބު 1366ހ(.
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އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )ތިންވަނަ( ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވީ ކޮނ ް
ތާރީޚެއްގައި ؟

ޖ.

 20ޝައްވާލް 1310ހ 7) .މެއި 1893މ،(.
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އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )ތިންވަނަ( ރަސްކަމުގެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިހާ
ދުވަހެއް ވަންދެން؟

ޖ.

 3މަސް ދުވަސް
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އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ( ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން
ތާރީޚެއްގައި ؟

ޖ.

 11މާރިޗު  1903ހ .ގައި )11ޛުލްޙިއްޖާ  1320ހ(.
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އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ(ގެ ރަސްކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ބަލާއިރު ކިހާ
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 32އަހަރާއި  6މަހާއި  16ދުވަސް
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އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ( ގެ ބޮޑުވަޒީރުންނަކީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް؟

ޖ.

އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ސުމުއްވުލް އަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

.131
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އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ އި؟

ޖ.

 7މާރި ޗު  1). 1954ރަޖަބު  (1373އާދިއްތަ
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.134

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ހައްދުންމަތީ ގަމު މަޙްމޫދު ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެއް
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ދެވަނަ ފަހަރަށް ތާޖުއްދީން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1102ގައި ،މީލާދީން  16ޖަނަ ވަރީ  1691ގައި
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ޖ.

ސައްޔިދު ރަސް ގެފާނުގެ ނަންފުޅުން
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މަހަކު  100ލާރި
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 2ރަބީޢުލްއައްވަލް 1104ހ ،.މީލާދީން  11ނޮވެންބަރު 1692
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ޙަސަން ތާޖުއްދީން އަނބިދަރިންނާ އެކު މައްކާއަށް ފުރުއްވީ ކީއްވެގެން؟

ޖ.
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.140

އައްސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ،ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް ދެއްވި އެންމެ މުހިންމު
މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔުއްވަން ހަވާލު ކުރެއްވުން

.141

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ އި؟

ޖ.

 7ރަޖަބު 1139ހ 27 ) .ފެބުރުވަރީ 1727މ(.

 .142ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ
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 21އޮގަސްޓު  1953ވީ ހުކުރު ދުވަސް

ޖ.
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ދިވެހި ރަސްކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ފުރަތަމަ ބަދަލުވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 1ޖަނަވަރީ  1953ގައި ) 14ރަބީޢުލްއާޚިރު  (1372ބުރާސްފަތި

.145

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.
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ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
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ޖ.

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތަރުވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ކ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނި ު
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ޖ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
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