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އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން
1

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

.8

ޢިމާދު އްދީން ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( )ބޮޑުރަސްގެފާނު(

.9

ޣިޔާޘު އްދީން ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން )ޝަހީދުކުޅަ ބަންޑާރަ(.

 .10ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(.

 .11ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްޔި އްދީނުލް ޢާދިލް

 .12ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

ސ .މީދޫ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޙާޖީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން.

 .13މާލޭގައި ހުންނަ މަޖްދުއްދީނު ދަނާލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖްދުއްދީން ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު

 .14ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޢަބްދުﷲ ޖަލާލުއްދީން ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު.

 .15ލ .ގަމުގައި ހުންނަ ޙަމަދު ބުނު ޚަލީފާ އައްޘާނީ ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

ޤަޠަރުގެ ޢަމީރު ޙަމަދު ބުނު ޚަލީފާ އައްޘާނީ.

.16

ގއ .ދެއްވަދޫގައި ހުންނަ މަދަރުސަތުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮންބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު )ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު(.

 .17ގދ .ވާދޫގައި ހުންނަ ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ) ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭގެފާނު(.

 .18ގދ .ތިނަދޫ ހުންނަ ދަނާލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން )ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭފާނު( ގެ ނަންފުޅަށް

 .19ސ .ހިތަދޫގައި ހުންނަ މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

ވެލިދޫގޭ އަލްޤާޟީ މުޙަ އްމަދު މުޙިއްބުއްދީން ފަ ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު.
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .20ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ޙާފިޡު އަޙްމަދު ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އަލްޙާފިޡު އަޙްމަދު ދޫޑިގަމު އެދުރުކަލޭފާނު

 .21ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީންގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮނ ް
ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު )ނާއިބު ތުއްތު(.

 .22ޅ .ނައިފަރުގައި ހުންނަ މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ބާނީއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޖަލާލުއްދީން )އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ ދީދީ(

 .23ނ .ހޮޅުދޫގައި ހުންނަ މޭނާ ސްކޫލު ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަ ކަށް؟
ޖ.

ހޮޅުދޫ އިބްރާހީމް މޭނާ ކަލޭފާނު )މޭނާ ކަލޭފާނު(

 .22ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން )ދޮންބަންޑާރައިން(
 .24ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން ޢަލީ ) 6ވަނަ( ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުން

 .25ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ޔަމަނުކަރައިގެ އައްސައްޔިދު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެ /އަލްވަޒީރުލް އައުޡަމް ޢަބްދުއްރަޙުމާން

 .26ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަރިއަތޮޅު ފެރިދޫ ސިއްތި ކަނބައިދި ކިލެގެ

 .27ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

 .28ޢަލީ ރަސްގެފާނު ކައި ވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަތް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ނަންފުޅު އެނގޭ އަނބިކަނބަލަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައިޝާ ކަނބާފާނު )ކަނބާ އައިޝާ(

 .29ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު

3

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

 .30ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ބުރެކި ރަނިން

 .31ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލެގެފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅަކާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(

 .32ޢަލީ ރަސްގެފާނާ އެކު ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި އަނެއް ދެ ބޭކަލުންނަށް ވީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

ޢަލީ ރަސްގެފާނާ އެކު ޝަހީދުވީ

 .33ޢަލީ ރަސްގެފާނު ޝަހީދުކުރި ލަޝްކަރުގެ ކެޕްޓަނަކީ ކާކު؟
ޖ.

ކެޕްޓަން މެނުއަލް ޑަ ސިލްވޭރާ ޑި އަރައުޜޯ )"އަނދިރި އަނދިރިން"(

 .34ޕޯޗުގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައަށް ނުކުތް ލަޝްކަރުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ޢަލީ ރަސްގެފާނު

 .35ޕޯޗުގީޒުންގެ ލަޝްކަރު މާލެ ފޭބީ ކޮން ދިމާލަކުން؟
ޖ.

މާލޭ ހުޅަނގު އުތުރު ކޮޅުން

 .36ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް ހިޖުރީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން .965

 .37ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން .1558

 .38ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށަށް ރާއްޖެ ދިޔަ ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 1ޝައުބާން .965

 .39ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށަށް ރާއްޖެ ދިޔަ މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 19މޭ .1558

 .40ޕޯޗުގީޒުން މާލެއަށް ވެރިވެ އެބައި މީހުންގެ މަރުކަޒު ޤާ އިމު ކުރީ ކޮން ދިމާލެއްގައި؟
ޖ.

މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުން މާފަންނުގައި

 .41އަނދިއަނދިރިން އުފަންވީ ކޮން ޤައުމަކަށް؟
ޖ.

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

 .42އަނދިރި އަނދިރިންނާ އެކު ޕޯޗުގީޒުންގެ ވެރިޔަކަށް ދެން ހުރީ ކާކު؟
ޖ.

ވިޔަޒޯރު

 .43ޕޯޗުގީޒުން މާލެއަށް އައިސް ފުރަތަމަ ހަމަލާ ދިނީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

މާލޭ ބޭރު ބަނދަރުގައި ތިބެގެން ބޮޑު ބަޑިން

 .44ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅާގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން ޢަލީ 6ވަނަ ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން.

 .45ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފެށި ހިޖުރީ އަދި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 1ޝަޢުބާން  1400ހ 14 ،.ޖޫން 1980މ.

 .46ބޮޑުތަކުރުފާނު ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވީ ހިޖުރީ އަދި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 1ރަބީޢުލްއައްވަލް 981ހ 2 ،.ޖުލައި 1573މ.

 .47މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން.

 .48ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އުތީމު ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު

 .49ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައިމިނާދިޔޯ.

 .50މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ އެއްބަނޑު އެއްބައްޕާ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ޙަސަން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު

 .51މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ އެހެން ބަނޑެއްގެ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ޢަލީ ޚަޠީބު ތަކުރުފާނާއި ފާޠިމާފާނު

 .52ބޮޑުތަކުރުފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކިތައް ބޭފުޅުންނާ؟
ޖ.

 2ބޭފުޅުން.
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .53ބޮޑުތަކުރުފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

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

 .54ބޮޑުތަކުރުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތް ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ކަލާފާނު )ތިންވަނަ(.

 .55ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބެންނެވި އޮޑީގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ކަޅުއޮށްފުންމި )ނަޞުރުއްސަޙާ(

 .56ޕޯޗުގީޒުންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ އެކީ އިސްނެންގެވީ ކޮން
ބޭފުޅުންނެއް؟
ޖ.

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

 .57ށ .މަރޮށި ކުޅި އާޘާރީ ތަނަކަށް ވަނީ ކޮން ގޮތަކުން؟
ޖ.

އުތީމު ތިން ބެއިން ކަޅުއޮށްފުންމިއާ ގެން ވެދެވަޑައިގަންނެވި ތަނަކަށް ވާތީ.

 .58ޢަލީ ތަކުރުފާނު ޝަހީދުވި ހިޖުރީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން .980

 .59ޢަލީ ތަކުރުފާނު ޝަހީދުވި މީލާދީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން .1572

 .60ޢަލީ ތަކުރުފާނުގެ ހަށިކޮޅާއި އިސްތަށިފުޅު ވަޅުލެވިފައި ވަނީ ކޮން ރަށްރަށެއްގައި؟
ޖ.

ހަށިކޮޅު ވަޅުލެވިފައި ވަނީ ހއ .ތަކަންދޫގައި ،އިސްތަށިފުޅު ވަޅުލެވިފައި ވަނީ ކ .ފުނަދޫގައި

 .61އުތީމު ތިންބެއިންގެ ޢާއިލާ މަލިކުގައި ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރުގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދިވެހި ގަނޑު ވަރު

 .62ޕޯޗުގީޒުންގެ ވެރިކަމުގައި އެ މީހުންގެ އާރާއި ބާރު ނުފޯރާ އޮތް ދެ އަތޮޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަތޮޅު

 .63ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރީ ކިހާ ދުވަހަ ކު؟
ޖ.

 15އަހަރާއި  6މަސް
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .64މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިތައް އަހަރު؟
ޖ.

 12އަހަރު.

 .65މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟
ޖ.

ހިޖުރީ ގޮތުން ،993-981

 .66މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ މީލާދީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟
ޖ.

މީލާދީ ގޮތުން .1585-1573

 .67ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ފަސްދާނުލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެ އްގައި؟
ޖ.

މާލޭގައި ހުންނަ ބިހުރޯޒު މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި

 .68ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނުގައި އުތީމު ގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ދެ އިމާރާތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒާއި އުތީމު ޣާޒީ މިސްކިތް.

 .69ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނުގައި މާލޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ދެ އިމާރާތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މަސްޖިދު އްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް ޢައުޒަމް.

 .70ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަސް ދިވެހީން ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނީ ކޮން ދުވަހެއްގެ
ގޮތުގައި؟
ޖ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

 .71ހިޖުރައިން

1166

ގައި

ހޮޅިން

ރާއްޖެ

ހިފިއިރު

ރާއްޖޭގެ

ރަސްކަމުގެ

ތަޚުތުގައި

އިންނެވީ

ކޮންރަސްކަލެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުން

 .72ހޮޅީން ރާއްޖެ އައިސް މާލޭގައި އެ ބައި މީހުންގެ ވެރިކަން ޤާއިމު ކުރި ހިޖުރީ އަދި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  13ޞަފަރު  1166ގައި ،މީލާދީން  20ޑިސެމްބަރ  1752ގައި

 .73ހޮޅިންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު ރާ އްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ހިޖުރީ އަދި މީލާދީން ތާރީޚަކީ
ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  3ޖުމާދަލްއާޚިރު 1166ގައި ،މީލާދީން  7އޭޕްރީލް  1753ގައި
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .74މަލާބާރީންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނާ އެކީ އިސްނެންގެވީ ކޮން
ބޭފުޅުންނެއް؟
ޖ.

ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ އެކުވެރިން ކަމަށް ވާ ބަނޑޭރި ޙަސަން ހިރިހަމަ އިދި ކަލޭގެފާނާއި ޙުސައިން
ގަދަހަމައިދި މަނިކުފާނާއި ،މޭނާ ބަނޑޭރި ފަޑިއަތް ތަކުރުފާނާއި ،އޭނާއާ އެއްބަފާ ޢުމަރު މަނިކު.

 .75ދޮންބަންޑާރައިންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ސިރީކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

 .76ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު .1173

 .77ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން  6ޑިސެންބަރު .1759

 .78މަލާބާރީންގެ ލަޝްކަރު މި ރާއްޖެ އައިސް ގެންދިޔައީ ކޮން ރަސްކަލެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުން

 .79ދޮން ޙަސަން މަނި ކުފާނަށް އަލްޣާޒީގެ ލަޤަބް ޙައްޤުވީ ކޮން އަހަރަކު .ކީއްވެގެން؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1167ގައި .ހޮޅިންނާއި ކުރެއްވި ހަނގުރާމައިގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަށް

 .80ދޮން ޙަސަން މަނި ކުފާނަށް ރަންނަބަނޑޭރި މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ލިބިވަޑައިގަތީ ކީއްވެ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1167ގައި ހޮޅީންނާ ކުރެއްވި ހަނ ގުރާމައަށް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަ އްޔިތުންގެ ފަރާތުނ ް
ވަޑައިގެންނެވުމުން

 .81އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން އަވަހާރަވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  2ރަމަ ޟާން .1180

 .82އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން އަވަހާރަވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން  1ފެބްރުއަރީ .1767

 .83އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ފަސްދާނުލެއްވީ ކޮން ތަނެއްގައި؟
ޖ.

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ޤަބުރުސްތާނުގައިވާ އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުން ޒިޔާރަތުގައި
8

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

 .84އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީ ނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުނ ް
އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން ކޮން އަހަރެއްގައި؟
ޖ.

ހިޖުރައިން 1170

 .85ހޮޅީން ރާއްޖެ އައީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ދެ މީހެއްގެ ސަބަބުން .އެއީ ކޮން ބައެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން އަދި އަލްޚަޠީބް އަޙްމަދު މުޙްޔި އްދީން

 .86ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ދޭ މެޑައްޔަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

"ނި ޝާން ޢިއްޒު އްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިކަން"

" .87ނި ޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަން" މި މެޑެލް ދެއްވަން ފެށްޓެވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން  14އޮގަސްޓު .1952

" .88ނި ޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަން" މި މެޑެލް ދެއްވަން ފެށްޓެވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  23ޛުލްޤަޢިދާ .1371

 .89ދޮންބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގެ ވަލީޢަހުދަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު )ފަހުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން(

 .90ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕަ ފަރާތްޕުޅުގެ މުނިކާފާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހުރާ ދޮންމަރުދުރު ފަޑިއަތްކަލޭފާނު

 .91ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕަ ފަރާތްޕުޅުގެ ކާފާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަލްވަޒީރު ޙުސައިން ދަހަރާ ތަކުރުފާނު

 .92ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަލްވަޒީރު މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނު

 .93ދޮންބަންޑާރައިންގެ މަންމަ ފަރާތްޕުޅުގެ ކާފާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

މުލަކު އަތޮޅު މުލީ ޚަތީބު މުޙަންމަދު
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .94ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑޮކްޓަރ ޑރ .މައުސޫމާ ކަމާލުއްދީން ޑޮކްޓަރީ ކަމުގެ ފާސް ނަން ގަވައިގެން
މާލެ ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 5ޖުލައި 1975

 .95އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން ރަދުން ބިނާ ކުރެއްވި ޢީދު މިސްކިތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިންބަރ ު
ބަހައްޓަވައި ޚުޠުބާ ކިޔަވައި ޢީދު ނަމާދު ކުރަން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 10ޖުލައި 1918

 .96ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިސްލާޙުތަކާ އެކު އެ ޤާނޫނު އަސާސީ
އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 10ޖުލައި 1967

 .97ޓެލެސްކްއާއި ޓެލެގްރާމްގެ ޚިދުމަތް ފެށި އަދި ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި  24ގަޑިއިރު
ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 10ޖުލައި 1977

" .98ރެއިން" ކިޔާ ޑަޗް އާގު ބޯޓެއްގައި ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ ސިލޯނުން ރާއްޖ ެ
ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 15ޖުލައި 1942

 .99ރާއްޖެއަށް އައި ފުރަތަމަ ހެލި ކޮޕްޓަރު މާލެ އައީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟ )މި ހެލިކޮޕްޓަރަކީ ކީރިތި މަހާރަދުން
މުޙައްމަދު ފަރީދު ބޭސް ކޮޅަކަށް ސިލޯނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެގެން އައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް(
ޖ.

 21ޖުލައި 1960

 .100ބޭރު ޤައުމު ތަކުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުން މަތީ ވަނަތައް ހޯދާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ އިނާމެއް
ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 21ޖުލައި 1985

 .101ރާއްޖޭގެ ރަސްކަލަކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޭޑިއޯގެ ޒަރީޢާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޚިޠާބެއް ދެއްވީ ކޮން
ދުވަހަކު؟
ޖ.

 22ޖުލައި 1963މ ) 19ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް(
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 .102ރޭޑިއޯގެ ޒަރީޢާއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޚިޠާބެއް ދެއްވީ ކޮން ރަސްކަލެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލް

 .103މާލޭގެ ބޮޑު ކޯއްޓޭ ބުރުޒުގައި ހުރި ކޯއްޓޭ ،ބަނޑޭރިގޭ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްބިމުގައި ބެހެއްޓުނީ ކޮން
ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 24ޖުލައި 1961

 .104އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 26ޖުލައި 1965

 .105ރަ އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކު ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމު ގެ ގޮތުން "އާންމު
ޚިދުމަތުގެ އިނާމު" ދެއް ވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 26ޖުލައި 1979

 .106ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރަށް ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ ކަމާއި
ކިލެގެކަން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 28ޖުލައި 1965

 .107ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭންއާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ އެކުވެގެން ބޭއްވި "ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އޮން ވޮކޭޝަނަލް އެންޑް
ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ" ސެމިނަރ މާލޭގައި ހުޅުވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 3ޖޫން 1974

 .108އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނަށް ނިޝާން "ޙުއްރިއްޔާ" ގެ ރަން މެޑެލް ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 3މޭ 1948މ

 .109ދިވެހި އަންހެނުން ލަމުން އައި ބޯވަޅު އެޅި ލިބާހާއި ފޭއްޔާއި ރުމާލުގެ ބަދަލުގައި ނަންބަރު ހެދުން
އެޅުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުން ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 11މޭ 1942

 .110އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ) (6ގެ ރަސްކަން ބަދަލުވީ ގޮތް ތަޙުޤީޤު ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި
ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ ގަވަރނަރ ލެފްޓިނެންޓް އީ.އެފް .އިމްތާން މާލެ ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 16މޭ 1903
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 .111ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރަސްކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޖުމްހޫރިއްޔަތެއްތޯ ބެލުމަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް އާންމު ވޯޓެއް ނެގި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 15އޭޕްރީލް 1952މ

 .112ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ކޮންކަހަލަ ވެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަށް މާލޭގައި
އާންމު ވޯޓު ނެގި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 5ފެބުރުވަރީ 1954މ

 .113ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ކޮންކަހަލަ ވެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަށް  3ވަނައަށް ނެގި އާންމު ވޯޓު ނަގަން
ފެށި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 15މާރިޗު 1968މ

 .114ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރަސްކަމެ އްތޯ ނުވަތަ ޖުމްހޫރިއްޔަތެ އްތޯ ބެލުމަށް  1968ވަނަ އަހަރު ނެގި
އާންމު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް  997،36ވޯޓް ،ރަސްކަމަކަށް  8551ވޯޓް 81 ) .އިންސައްތަ މީހުންނަށް ފެނުނީ
ޖުމްހޫރިއްޔަތެއް އޮތުމަށް(

 .115އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރަށް ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިކަމުގެ މެޑެލް އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ނިންމެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 2އޭޕްރީލު 1962

 .116މާލެއަށް ކާބޯތަކެތި ގެންނަ ވާނޭ ގޮތެ އް ހަމަޖެއްސެއްވުމަށް ޓަ ކައި އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ
ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ ގަވަރުނަރު ސަރ އެންގްރިޔޫ ކޯލް ޑިކޮޓްސްއާ ބައްދަލު ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 11އޭޕްރީލު 1944

 .117ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ފޭރާން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ޓަކައި އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ
އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސިލޯނަށް ފުރައި ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 23އޭޕްރީލު 1944
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 .118އިނގިރޭސިންނާއި ދިވެހިންނާއި ދެމެދުގައި 1887މ .ގައި ވެ ވުނު އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގ ެ
އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 24އޭޕްރީލު 1948

 .119މުންނާރުގައި އޮޅައިފައި ހުރި ރޯނު ބަންދުތަކުގެ ބަދަލުގައި ލޮއިން ބަންދު އެޅި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 29އޭޕްރީލު 1906މ

 .120އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )  (6ރަސްކަމުން ދުރުކޮށް އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން
)  ،(3ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ތަޚުތަށް އިސްކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 11މާރިޗު 1903

 .121ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ ރައީސް ކަމާ ޙަވާލު ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ރާއްޖެތެރެއަށް
ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 17މާރިޗު 1953

 .122އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސިލޯނަށް ދަތުރު ކުރެއްވި މަނަވަރު އެޗް.އެމް.ސީ .މާލޮއި
ދުޝްމިނުންގެ ހަމަލާއަކުން ފެތިއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 31މާރޗް 1944

ޖ.

 .123މާލޭގެ އަވަށުވެރިގެތައް އުވައިލައްވައި އަވަށުވެރިންގެ ހުރިހައި ރަސްމީ ކަމެއް މުނިސިޕަލްޓީން ކުރައްވަން
ހަމަޖެއްސެވިކަން އިޢުލާން ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 22ފެބުރުވަރީ 1958

ޖ.

 .124އަތޮޅުތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި މަކްތަބު ފެންވަރުގައި ކިޔަވައި ދޭ ގޮތަށ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 25ޑިސެންބަރު 1978

ޖ.

 .125މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ ދޫނިދޫ ގައި ބަންދުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ދައުލަތުގެ ހުއްދަނެތި މާލެ ވަޑައިގަތުމާ
ގުޅިގެން ،މާލެ އަތޮޅު ގާފަރަށް ފޮނުވައިލެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 31ޑިސެންބަރު 1953

ޖ.
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 .126އައްޑު އަތޮޅު ގަމުގެ މީހުން ފޭދުއަށް ،ފޭދޫ މީހުން މަރަދޫފޭދޫއާއި ކައިރި ބަޔަށް ބަދަލުކުރައްވައި އެއީ
މަރަދޫފޭދޫ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ އި؟
 19ނޮވެންބަރު 1957

ޖ.

 .127ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެ އް؟
ޖ.

ދޮށީ ދަރިކަލުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީން އިސްކަންދަރު

 .128ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޢަލިމަނިކުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކޮން ނަންފުޅެއްގައި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޙާއްޖަ ޙަސަން ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރު )އެއްވަނަ(

 .129ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައި ގަތުމުގެ ކުރިން ރަސްކަން ހިންގަވަމުން ގެންދެވ ީ
ދިޔަމިގިލީ ޢާއިލާގެ  2އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅުގައި ،އެދެ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނު ގެ ދަރިކަނބަލުން އާމިނާ ކަނބާފާނު ،އަދި މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންގެ
ދަރިކަނބަލުން އާމިނާ ރަނިކިލެގެފާނު

 .130ރާއްޖެއަށް

އަސްކަރީ

ގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް

ޓަކައި

ދޮންބަންޑާރައިންގެ

އެދިލެއްވުމަށް ރާއްޖެއައި

ފަރަންސޭސި ސިފަ އިންގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 28ސިފައިން

 .131ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން )އެއްވަނަ(

 .132ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ދޮންބަންޑާރައިންނަށް މުނިކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ހަތަރުވަނަ(

 .133ފަރަންސޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހުނު  4އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންގެ ދިދަ ނެ ގުމަށް
ދޮންބަންޑާރައިން ހުއްދަދެއްވީ ކޮންތަނެއްގައި؟
ޖ.

ނާނޭ ބުރުޒުގައި

 .134ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ ޢާއިލީ ރަސްކަމެއް ދަމަހައްޓަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ނޫން މި ކަމުގެ
ހެއްކަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަނި ކޮށް އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުންގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނާއި ރަސްކަން
ޙަވާލު ކުރެއްވުން
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 .135ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކު ރަސްކަން ކުރެއްވި ،އެ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )ދެވަނަ(

 .136މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި ޚަތީބު އަޙުމަދު މުޙުޔިއްދީންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން

 .137މަލާބާރީން ގަ ނޑުވަރު ތެރޭން ނެރުއްވުމުން ނާބަތުޚާނާގައި ރޯކޮށްލިއެވެ .މި ހުޅުގަނޑުގައި އަނދައިގެން
ދިޔަ ބައެއް ތަންތަނަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އެތެރެ ކޯލުގައި ހުރި ހުރިހައި ގެތަކާއި ދޮރާށިތަކާއި ފުރަމާލޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ގެތައް

 .138މަލާބާރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުންނާއި ވަލީޢަހުދު މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ގެންގޮސް ބެއިތިއްބީ ކޮން ދެ
ރަށެއްގައި؟
ޖ.

ކަރަވަންދޫ )ކަވަރައްޓި( އާއި ރަންދުރޯ ) އަންދުރޯތު(

 .139މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު މާލެއަށް ބޭލުއްވީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
ޖ.

ވަލީޢަހުދު ފަދައިން ހަތްކޮޅު ދަށުގައި

 .140ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުރަވީ ދުވަހުގެ ނަމުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ އަދި މީލާދ ީ
ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  3ޖުމާދަލްއާޚިރު  1400ގައި ،މީލާދީން  18އޭޕްރީލް 1980

 .141ދިވެހި ދައުލަތުން ރަސްމީ ގޮތުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިސްލާމްވުމަށް
އަމުރު ކުރެއްވީ ކޮން ދުވަހަކު؟
ޖ.

 2ރަބީޢުލްއާޚިރު 548ހ) .މީލާދީން  1153ވަނަ އަހަރު(

 .142ސްރީ ތްރިބު ވަނަ މަހާރަދުން އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުﷲ

 .143ދަރުމަވަންތަ ރަސް ގެފާނަކީ ކޮން ޢާއިލާއެއްގެ ބޭފުޅެއް އަދި މި ޢާއިލާއަށް ކިޔާ ދެވަނަ ނަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ތީމުގޭ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ،މާލޭ ޢާއިލާ

 .144އިސްދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

އިސްދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން  1195ވަނަ އަހަރު
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .145ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން  1196ވަނަ އަހަރު

 .146އިބްނު ބަޠޫޠާގެ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު އިސްލާމް ވެވަޑައިގަތީ ކޮން
ބޭފުޅެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް
ޖ.

އަބުލްބަރަކާތުލް ބަރުބަރީ ކިޔުނު ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް

 .147ފުރަމާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަށް ބިނާ ކުރެއްވިކަން އެނގެނީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

ޝިހާބުއްދީން ރަދުން ހުކުރު މިސްކިތުގައި ބަހައްޓަވައިފައިވާ ފިލަ އިން

 .148މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން ކޮން އަހަރަކު؟ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވީއިރު
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1163ގައި ،ޢުމުރުފުޅަކީ  17އަހަރު

 .149މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ނަންފުޅެއްގައި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ސިރީ ކުލަރަންމަނި ކީރިތި މަހާރަދުން

 .150ޣިޔާޘު އްދީން ރަދުންގެ ވެރިކަމުގެ  5ވަނަ އަހަރު ހިނގި ބަޣާވާތުގައި ރޯކޮށްލީ ކޮން ތަނެއްގައި؟
ޖ.

ބަޑިބޭސް ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި ގެއެއްގައި

 .151ޣިޔާޘު އްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާ ވަޑައިގަތް ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1187ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ  2ވީ ހުކުރު ދުވަސް،

 .152ޣިޔާޘު އްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާ ވަޑައިގަތް އިރު އަރިހުގައި ގެންދެވީ ކޮން ދަރިކަލެއް؟
ޖ.

ދޮށީ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް

 .153ޣިޔާޘު އްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަމުން ރަސްކަން ޙަވާލުކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅަކާ؟
ޖ.

ދައިތާފުލު އާމިނާ ކަނބާފާނާއި އެ ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާހް ބަންދަރުއާ

 .154ޣިޔާޘު އްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު މާލެ ވަޑައި ގަންނަވަމުން ،އެއިރު ހުންނެވި
ރަދުންނަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

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

 .155ޙާޖީ ބަންޑާރައިން ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 -ބޭރު ބައެއްގެ ހަމަލާ އިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން

 ހަނގުރާމަ ހިނގާދިޔަގޮތް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި އެ މަނިކުފާނު ގެ ޢިބާރާތުން ލިޔުއްވުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ރަދީފެއް އެކުލަވައި ލެއްވުން. ބޭސްވެރި ކަމާ ގުޅޭ ފޮތެއް ލިޔުއްވުން، އެ ޒަމާނުގެ އާދަކާދަތައް ހުންނަ ގޮތް ލިޔުއްވުން. އެ މަނިކުފާނުގެ އަމުރުފުޅަށް ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައުލޫދު ފޮތް، އާކޯއްޓޭއާއި އާކޯއްޓޭ މަތިގެ ދެބުރިއަށް ހެއްދެވުމާއި "ތޮޅޭފާރު" ލެއްވުން ބަނބުކެޔޮ ގަސް ތަޢާރަފު ކުރެއްވުން .156ކަލާފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން އައުޡަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(

 .157ކަލާފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ބައުރަށު ބުޅާފާތުމާގެ ރެހެންދި ގޮއްޔެ ،ފަހުން އާމިނާރަނިކިލެގެ

 .158ކަލާފާނު ރަދުން ޢަރަބި ތަޢުލީމު އުނގެނިވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ އަރިއަހުން؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ ދޮންކޮރަލިތަކުރުގެ އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަރިހުން

 .159ކަލާފާނު ރަދުން މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޖިލިސްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދީނީ ފޮތެއް ހިފައިގެން ވަޢުޡުބުނަން މީހަކު ހުރުން

 .160ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނަކީ ކަލާފާނުގެ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ބޮޑު ބޭބޭފުޅު

 .161ޣާޒީ ރަދުން )މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން( ނާއި ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނާއި ދެމެދުވަނީ ކޮން
ގުޅުމެއް؟
ޖ.

މިއީ ދެބެން

 .162އުތީމު ދެބެއިން މާލެ ފަތަޙަ ކުރެއްވުމާއި ހަމައަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ދިރިއުޅުއްވީ ކޮން
ތާކު؟
ޖ.

މަލިކުގައި
17

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

 .163ކުޅަދާނަ ނެއްވަކާއި ،ފަންޑިތަވެރިންނާއި ،ފަޅުވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމުތަކެއް ދެ ފަހަރު ކަލާފާނު
ފޮނުއްވީ ކޮން ތަނެއް ހޯދުމަށް؟
ޖ.

ފޯޅަވެހި ނުވަތަ ޑިއެގޯ ގާސިއާ ހޯދުމަށް

 .164ރާއްޖެއިން  9ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕެންޝަންގެ  3ބައިކުޅަ އެއްބައި
އެ ބޭފުޅުން ދެއްވަނީ ކާކަށް؟
ޖ.

ޕޯޗުގީޒުންގެ ރަސްގެފާނަށް

 .165ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމުގައި 9 ،ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ޢާއިލާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި
ކޮންމެ އަހަރަކު ފޮނުވަނީ ކިހާ އެއްޗެއް؟
ޖ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ހަތަރު އޮޑީގައި  150ޓަނުގެ ޕެންޝަންގެ ތަކެތި

 .166ކަލާފާނު ފޯޅަވަހި ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފޮނުއްވި ޓީމުތަކަށް ވީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

ފޯޅަވަހި ނުފެނި ބެހިގެން އަސޭކަރައަށާއި ސިލޯނަށާއި ކޭޕް ކޮމޯރިންއަށް ދެވުނީ ،އެނބުރި އައުމުގައި މީގެ
ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަރުވީ

 .167މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނަށް ފަހު އުތީމު ޢާއިލާއިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އިބްރާހީމް ކަލާފާނު

 .168ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމާ ދެކޮޅަށް މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
އުފެދިގެން އަންނަ ދެކޮޅުވެރި ކަމަށް ވާގިވެރި ވާ ދަރިކޮޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިލާލީ ދަރިކޮޅު

 .169ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާއަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަން ލިބުނު ސަބަބަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އެއީ ކަލާފާނުގެ ރަސް ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ނައުފަހަރު އުރުނު ކަމަށްވާތީ

 .170ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމުގައި މީހުން އުޅުނު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިހާރު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ
މާލެ އަތޮޅުގެ ރަށަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ބޮޑުބަ ނޑޮސް

 .171ރާއްޖޭގެ 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
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .172ކަލާފާނު ޝަހީދުވެވަޑައިގަތް ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޤާޟީއެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

 .173ޝަރަފްވެރިކަމާއި ޢިއްޒަތުގެ މަޤާމުތަކަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އެއީ ކިލެގެކަމުގެ މަޤާމުތައް

 .174ކަލާފާނު ރަސް ކަން ކުރެއްވި މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  24އަހަރު

 .175ކަލާފާނު ރަސް ކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟
ޖ.

ހިޖުރީގޮތުން 1017-993

 .176ކަލާފާނު ރަސް ކަން ކުރެއްވީ މީލާދީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟
ޖ.

މީލާދީގޮތުން  1609-1585އެވެ.

 .177ކަލާފާނުގެ ޝަޚްސި އްޔަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މި ރަދުންނަކީ ހައިބަވަންތަ ،ބުއްދިވެރި ،ދީލަތި ،ޢަދުލުވެރި ،މާތް ޢިލްމުވެރި ރަސްކަލެއް

 .178ކަލާފާނު ރަސްކަމުގައި ތަޢުލީމަށް ކުރެއްވި ޚިދުމަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ޢިލްމު އުނ ގެނޭ މީހުންނަށް މުސާރަދެއްވައި ކަމޭހިއްތަވައި އެ ފަދަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް
ބެހެއްޓެވި

 .179ކަލާފާނު ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ކަންތައް ހުރީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
ޖ.

ޢިލްމުވެރިން ގިނަވެ އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީވެ އަދި އެ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ސީދާ މަގުދައްކަވާ
ބޭކަލުން ކަމުގައިވެފައި

 .180ކަލާފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ދެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މާފިލާފުށީ ކަނބާ ޢާއިޝާ ރަނި ކިލެގެފާނު ،ނުސްރަތު ކަމަނާ

 .181ކަލާފާނު ޝަހީދުކުރުމަށް ފަހު މަލާބާރީން އެނބުރި ރަށަށް ދިޔައީ ކޮން ބޭފުޅެއް ގޮވައިގެން؟
ޖ.

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

 .182ޕިރާޑް ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުން މަލާބާރީންގެ ހަނގުރާމަވެރި ފްލީޓު ރާއްޖެއަށް އައީ ކީއްކުރަން؟
ޖ.

އެމީހުން ރާއްޖެއަށް އައީ ޕިރާޑުމެން ދަތުރުކުރި އަދި ފަހުން ގޮ އިދޫ ފަރަށް އެރި ނައު "ކޯރބިން" ގައ ި
ހުރި ލޯ ބަޑިތައް އަތުލުމަށް

 .183ފާށަނާކިލެގެ ކަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އެއީ ވަލިއްޔުލް އަމްރު )ރީޖެންޓް( އަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ލެވޭ ކޮއްޔެއް

 9 .184ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އަލުން ހޯއްދެވުމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފޮނުއްވަމުން
ގެންދެވި ޙަމަލާތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ކީއްވެގެން؟
ޖ.

ޕޯޗުގީޒުންގެ ފަރާތުން އެ ރަދުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު މުޢާހަދާއެއް ކުރެވިގެން

 .185ކަލާފާނު ޝަހީދުވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 62އަހަރުފުޅު ފުރި  63އަހަރުފުޅަށް އޮތީ

 .186ކަލާފާނު ޝަހީދުވީ ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  28ޝައްވާލް ،1017

 .187ކަލާފާނު ޝަހީދުވީ މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީގޮތުން  4ފެބްރުއަރީ 1609

 .188ރާ އްޖޭގައި ކަލާފާނު މި ނަން ފުރަތަމަ ކިޔުނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން އައުޒަމްގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް ކަލާފާނަށް

 .189ހެވިކަމާއި ހަނގުރާމަވެރި ފަންނުތައް ކަލާފާނު ދަސްފުޅުކުރެއްވީ ކޮން ބައެއްގެ އަރިހުން؟
ޖ.

އެ ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ތި އްބެވި އެފަންނުގެ އެދުރުންގެ އަރިހުންނާއި ކަޅުއޮއްފުންމީގެ އެދުރުންގެ އަރިހުން

 .190ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

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

 .191ބޮޑުރަސްގެފާނަކީ އުތީމު ދަރިކޮޅުގެ ކިތައްވަނަ ރަސްކަލުން؟
ޖ.

 4ވަނަ ރަސްކަލުން
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .192ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮންބޭކަނބަލެއް؟
ޖ.

ކަނބާއާމިނާ މާވާކިލެގެ

 .193ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން އަތޮޅެއްގެ ކޮންރަށެއްގެ ބޭކަލެއް؟
ޖ.

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ބޭކަލެއް

 .194އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( ގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ސިރީ ކުލަސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

 .195ބޮޑުރަސްގެފާނަށް ޝުޖާއީ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނޭ ކިޔުނީ ކީއްވެ؟
ޖ.

މި ރަދުންގެ ޚިކުމަތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަމުން

 .196ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ކޮން ނަންފުޅެއްގަ އި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( މި ނަންފުޅުގައި

 .197ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 26މުޙައްރަމް ،1031

 .198ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 11ޑިސެންބަރު 1621

 .199ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ބޮޑުރަސްގެފާނު ހުންނެވީ ކޮން މަޤާމެއްގައި؟
ޖ.

ކަލާފާނުގެ ވަލީޢަހުދުގެ މަޤާމުގައި

 .200މަލާބާރީން ކަޅުތުއްކަލާ )ބޮޑު ރަސްގެފާނު( ގެން ގޮސް ހައްޔަރު ކުރީ ކޮން ރަށެއްގައި؟
ޖ.

ކަންނަންނޫރުގައި

 .201ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކޮން ބޭކަނބަލަކާ؟
ޖ.

ކަނބާއައިޝާ ރަނިކިލެގެފާނާ

 .202ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކޮން ބޭކަނބަލަކާ
ޖ.

ހއ .ބާރަށު ފާތުމާދިޔޯ އާ

 .203ފާތުމާ ދިޔޯއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތްކަން އިނގެނީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރޭގައި މިކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތް ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ބޭފުޅެއްގެ މަހާނަފުޅު
ހުރުމުން
21

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

 .204ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ މައިފުށުގެ މުނިކާފާފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އުތީމު ޢަލީތަކުރުފާނު

 .205ބޮޑުރަސްގެފާނު ފަސްދާނުލެވުނީ ކޮންތަނެއްގައި؟
ޖ.

އެތެރެކޮއިލު މިސްކިތުތެރޭގައިވާ ޒިޔާރަތެއްގައި

 .206ބޮޑުރަސްގެފާނު ޑަޗް ގަވަރުނަރަށް ވެދުން ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެންމެ ފު ރަތަމަ ވެދުން
ފޮނުއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

ދުޝްމަނުންގެ ޙަމަލާތަކުން ރާއްޖެ ދިފާޢު ކުރުމުގައި އެހީތެރި ކަން ހޯއްދެވުމަށް .އެންމެ ފުރަތަމަ ވެދުން
ފޮނުއްވީ  1645ގައި

 .207ބޮޑުރަސްގެފާނު ޑަޗް ގަވަރުނަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ކޮން ކަމަ ކަށް؟
ޖ.

ބޮޑުދެބަޑިއާއި އެއާ ގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ބަޑިޖަހާ މީހަކު ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް

 .208ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނެ ވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

 .209ބޮޑުރަސްގެފާނު ޅިޔަންމަނިކުފާނު" ،ސާމިޔާ ފާށަނާކިލެގެ" ފުވައްމުލަކަށް އަރުވާލެއްވީ ކީއްވެ؟
ޖ.

އެ ރަދުންނާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ހިންގެވީތީ

 .210އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

 .211އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ކަނބާ ޢާ އިޝާ ރަނިކިލެގެފާނު

 .212އިސްކަންދަރު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައި ގަތީ ޢުމުރުފުޅުން ކިތައް އަހަރުފުޅުގައި؟
ޖ.

ޢުމުރުފުޅުން  28އަހަރުފުޅުގައި

 .213އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ސަނަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން  23އޮކްޓޫބަރު  1648ގައި

 .214އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތްކުރައްވައި މުންނާރު ބިނާކުރެއްވުން
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .215އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ކަނޑީގެ ހެވިކަން ،ބަޑީގެ ހެވިކަން ،ދުނިދަނޑި އެއްލުމާއި ،އޮޅުލުން

 .216ޕޯޗުގީޒުންގެ ގުރާބުތަކެއް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އައީ އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ
ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި؟
ޖ.

ދެވަނަ މަހުގައި

 .217ތާރީޚުގައި ބުނެވޭ ގޮތުގައި  9ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ދެ ބޭންގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދޮން ލަވީޒްއާއި ދޮންމާލަވީޒް

 .218އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ފުރަތަމަ ރާއްޖެއާއި ހަނގުރާމަކުރަން އައީ ކޮން ބައެއް؟
ޖ.

ބުނެވޭ ގޮތުގައި ނުވަވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލެއްގެ ދެ ދަރިން ކަމަށް ވާ ދޮންލަވީޒްއ ާ
ދޮންމާލަވީޒް

 .219އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގައި ނަޞްރު ލިބުނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟
ޖ.

ދިވެހީންނަށް

 .220އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގައި  9ވަނަ ޙަސަން ރަސް ގެފާނުގެ ދެ
ކާފަ ދަރިކަލުންގެ ތެރެއިން އެއް ދަރިކަލުން އަވަހާރަވިއެވެ .އެއީ ކާކު؟
ޖ.

ދޮންމާލަވީޒް

 .221ދޮން ލަވީޒްއަށް ވީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

އުންޑައަކުން ޖެހި ޒަޚަމްވީ

 .222އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ދަރިކޮޅަކަށް؟
ޖ.

އުތީމު ދަރިކޮޅަށް

 .223އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ނުވުމުން ޕޯޗުގީޒު މީހުން ދިޔައީ
ކޮން ތަނަކަށް؟
ޖ.

ގޯވާއަށް

 .224ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

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

 .225ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކީއްވެ؟
ޖ.

އެބައިމީހުން ރާއްޖެއާ ހަނގުރާމަކުރުމަށް އައުމާއި ގުޅިގެން

 .226ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1059ވަނަ އަހަރު

 .227މަލާބާރީން ރާއްޖެ އައުމާ ގުޅި ގެން އެ ބައި މީހުންނާ ޙަމަލާ ދެއްވުމަށް ޓަކައި ވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު

 .228ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާ ކުރެއްވީ އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސް ކަމުގެ ކިތައްވަނަ އަހަރު؟
ޖ.

 8ވަނަ އަހަރު

 .229އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތް ފިރިހެން ބޭފުޅާގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ސިރީ މަނިރަންލޯކަ މަހާރަދުން

 .230އައްސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދުގެ މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މާލިމީ ޙުސައިންގެ ދި މަރިޔަމް/ދިވެހި ތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު މަރިޔަމް ކަނބާ އަދި ބައެއް ބޭކަލުން
"އެނދިމަރިޔަމް" މި ނަމުން ނަން ދެއްވި

 .231އިސްކަންދަރު

ރަސްގެފާނު

ދެވަނަ

ފަހަރަށް

ޙައްޖަށް

ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެރިކަން

ޙަވާލުކުރެއްވ ީ

ކޮންބޭފުޅަ ކާ؟
ޖ.

ދެއްވަދޫ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނާ

 .232އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ރަސްކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި ރާއްޖެއަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ވަޑައިގަތްކަމަށްވޭ ،އ ެ
ބޭފުޅާގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ސައްޔިދު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން ބުނު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަލް ޙަމަވީ

 .233މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ބިނާ ކުރައްވައި ނިމުނީ ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1085ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  1674ވަނަ އަހަރު

 .234އެންމެ ފުރަތަމަ މަދަރުސާ ހުޅުއްވީ ކޮން ތާކު؟
ޖ.

ހުކުރު މިސްކިތު ދެކުނު ދޮރާށީގައި
24

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

 .235ހުކުރު މިސްކިތު ދެކުނު ދޮރާށީގައި ފެށުނު މަދަރުސާ ހުޅުވުނީ ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1078ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  1668ވަނަ އަހަރު

 .236ހުކުރު މިސްކިތު ދެކުނު ދޮރާށީގައި ދެއްވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ކަހަލަ ތަޢުލީމެ އް
ޖ.

ޤުރުއާނާ ފަރުޟު ޢިލްމުތައް

 .237އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން  28ފެބްރުއަރީ 1687ގައި

 .238އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1098ގައި،

 .239އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ފަސްދާނު ލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެއްގައި؟
ޖ.

ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ހައްދަވައިފައި ހުރި ޒިޔާރަތުގައި

 .240އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ދެއްވި ބޭފުޅަކު ފަހުން ރަސްކަން ކުރެއްވި .މިއީ
ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ދެއްވަދޫ ޙާޖީ ޢަލީތުއްކަލާގެ ދަރިކަލުން މުޙަ އްމަދު ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު )ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު(

 .241އިސްކަންދަރު ރަސް ގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ހުކުރު މިސްކިތް ނޫން އެހެން މިސްކިތެއް މާލޭގައި ބިނާކުރެއްވި
ކަން އެނގޭ .އެއީ ކޮން މިސް ކިތެއް؟
ޖ.

ގަލޮޅު ކުނޑިކޮއި މިސްކިތް )ގަލޮޅު ބާ މިސްކިތް(

 .242އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި އައްޑު އަތޮޅުގެ ރަށެއްގެ މިސްކިތަކަށް ފިލާފަތްކޮޅެއް ދެއްވި.
އެއީ ކޮން ފިލާފަތްކޮޅެއް؟
ޖ.

ގަމު މާ މިސްކިތަށް ދެއްވި ފިލާފަތްކޮޅެއް

 .243އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން ) 3ވަނަ( ގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން

 .244އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ) 3ވަނަ( ގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނުގެ ދޮށީދީދީގެ ކަކާގޭ ދޮންގޮމާ
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .245އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ) 3ވަނަ( ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 22އޮކްޓޫބަރު  1879މ .ގައި ) 6ޛުލްޤައިދާ  1296ހ(.

 .246އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ) 3ވަނަ( އަވަހާރަވީ އިރު ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 68އަހަރު ފުޅުގައި

 .247އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ) 3ވަނަ( އަވަހާރަވީ ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 13ޖޫން  1947މ .ގައި ) 24ރަޖަބު 1366ހ(.

 .248އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )ތިންވަނަ( ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވީ ކޮނ ް
ތާރީޚެއްގައި ؟
ޖ.

 20ޝައްވާލް 1310ހ 7) .މެއި 1893މ،(.

 .249އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )ތިންވަނަ( ރަސްކަމުގެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިހާ
ދުވަހެއް ވަންދެން؟
ޖ.

 3މަސް ދުވަސް

 .250އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ( ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން
ތާރީޚެއްގައި ؟
ޖ.

 11މާރިޗު  1903ހ .ގައި )11ޛުލްޙިއްޖާ  1320ހ(.

 .251އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ(ގެ ރަސްކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ބަލާއިރު ކިހާ
ދުވަހެއް ވަންދެން؟
ޖ.

 32އަހަރާއި  6މަހާއި  16ދުވަސް

 .252އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ(ގެ ރަސްކަން ކުރެއްވީ މީލާދީ ގޮތުން ބަލާއިރު ކިހާ
ދުވަހެއް ވަންދެން؟
ޖ.

 31އަހަރާއި  6މަހާއި  28ދުވަސް

 .253އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ( ގެ ބޮޑުވަޒީރުންނަކީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް؟
ޖ.

އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ސުމުއްވުލް އަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .254އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނަށް )ތިންވަނަ( ގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ރަދުންގެ ދޮންގޮމާ

 .255ޖަލާލަތުލް މަލިކު މުޙައްމަދު ފަރީދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްއަމީރު ޢަބްދުލް މަޖީދު ރަންނަ ބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

 .256އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ އި؟
ޖ.

 7މާރި ޗު  1). 1954ރަޖަބު  (1373އާދިއްތަ

 .257އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )(6ގެ ރަސްކަމުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަތިރީގޭ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ،ކަކާގޭ ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު ރަންނ ަ
ބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

 .258ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބައްޕަގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން

 .259އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ހައްދުންމަތީ ގަމު މަޙްމޫދު ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެއް

 .260ފޮނަދޫ ޚަޠީބު ތަކުރުފާނަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ޙަސަން ތާޖުއްދީން އެންމެ ޚާއްޞަ އެދުރު އަދި އެ ޒަމާނުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެއް

 .261ޙަސަން ތާޖުއްދީން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ބޭރު ޤައުމަކަށް ވަޑައިގަތީ ކީއްވެ؟
ޖ.

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމަށްފަހު ކޮއިލު ތެރެއަށް ވެރިވަމުން އައި ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކާއި ނުރުހި
ލައްވައިގެން

 .262ދެވަނަ ފަހަރަށް ތާޖުއްދީން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

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

 .263ތާޖުއްދީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްކަލަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ސިރީ މަނިރަންލޯކަ މަހާރަދުން
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .264ޙަސަން ތާޖުއްދީން ހައްދުންމަތީ ގަމުން މާލެ ގެންނަވައި ދޫކޮށްލެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ރަސްކަމުގައި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙުޔިއްދީން

 .265އައްސުލްޠާން މުޙުޔިއްދީނުލް އާދިލްގެ އެންމެ އިސް މުޝީރުންގެ ގޮތުގައި ޙަސަން ތާޖުއްދީނާ އެކު ދެން
ހުންނެވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

މުޙައްމަދު ސިރާޖުއްދީން )ފޮނަދޫ ޚަތީބު ތަކުރުފާނު(

 .266ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވި ރަސްކަލެއްވެއެވެ .އެ ރަސްގެފާނަކީ ޢިލްމަށް އަރައި ހުންނެވި
ބޭފުޅެކެވެ .ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިރަދުން މަޝްހޫރުވީ ކޮން ނަންފުޅަކުން؟
ޖ.

ސައްޔިދު ރަސް ގެފާނުގެ ނަންފުޅުން

 .267ޙަސަން ތާޖުއްދީން ހުކުރު މިސްކިތުގައި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމުގެ އުޖޫރައަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މަހަކު  100ލާރި

 .268ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ދޭވާނީންނާއި މަޖިލީހަށް އަރާ ބޭކަލުން ގޮވައިގެން ޙަސަން ތާޖުއްދީން ރަށު
ތެރޭގައި ހިންގަވައި ދީނުގެ ޢަމުރުތައް މީސްތަ ކުންނަށް އިއްވަވައި ނަމާދު އަޅާ މީހުން ތަޢުޒީރު ކުރެއްވީ
ކޮން ރަސްކަލެއް ރަސްކަމުގައި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

 .269ސައްޔިދު ރަސްގެފާނަށް ފަހު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅަކަށް ޙަސަން ތާޖުއްދީން ބައިޢަތު
ހިއްޕެވިއެވެ .އެއީ ކޮން ރަސްކަލެއް؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިބްނު އަލްޙާއްޖަ އަލީތުއްކަލާ

 .270ޙަސަން ތާޖުއްދީން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިބްނު އަލްޙާއްޖަ އަލީތުއްކަލާއަށް ބައިޢަތު ހި އްޕެވީ ކޮން
ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  25ޞަފަރު  ،1104މީލާދީން  5ނޮވެންބަރު 1692

 .271ޙަސަން ތާޖުއްދީން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 2ރަބީޢުލްއައްވަލް 1104ހ ،.މީލާދީން  11ނޮވެންބަރު 1692

 .272ޙަސަން ތާޖުއްދީން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ރަސްކަލެއްގެ ރަސްކަމުގައި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިބްނު އަލްޙާއްޖަ އަލީތުއްކަލާގެ ރަސްކަމުގައި
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .273ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް ފަނޑިޔާރު ކަން ޙަވާލުވުމާ ގުޅިގެން ނަންފުޅު ބަދަލުވީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ ނަންފުޅަށް

 .274ޙަސަން ތާޖުއްދީން ފަނ ޑިޔާރުކަމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު ޖަނާޒާއެއްގެ ކަންތަ އްތައް ޚުދު އެ
މަނިކުފާނު ކުރެއްވިއެވެ .އެޖަނާޒާއަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިބްނު އަލްޙާއްޖަ އަލީތުއްކަލާގެ ޖަނާޒާ

 .275ޙަސަން ތާޖުއްދީން އަނބިދަރިންނާ އެކު މައްކާއަށް ފުރުއްވީ ކީއްވެގެން؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިބްނު އަލްޙާއްޖަ އަލީތުއްކަލާ އަވަހާރަވުމުން

 .276ޙަސަން ތާޖުއްދީން ،އިބްރާހީމް މުޡްހިރުއްދީން އަރިހުގައި ޙައްޖުން އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވި އިރު ކަންތައ ް
ދިމާވީ ކިހިނެއް؟
ޖ.

ވިއްސާރައިގައި ޖެހި ބައެއް އޮޑިފަހަރު ގެއްލި ޙާލުގައި ޖެހުނީ

 .277ހައްދުންމަތީ ގަމަށް ޙަސަން ތާޖުއްދީން އަރުވައިލެއްވުމަށްފަހު ދާދި އަވަހަށް ގެންނެވީ ކީއްވެ؟
ޖ.

ޙަސަން ތާޖުއްދީންއަށް ފަނޑިޔާރުކަން ދެއްވަން

 .278ދެވަނަ ފަހަރަށް ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 22ޝައްވާލް 1116ހ 17) .ފެބްރުވަރީ 1705މ(.

 .279ދެވަނަ ފަހަރަށް ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ދެއްވީ ކޮން ރަސްކަލެއް ގެ ރަސްކަމުގައި؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަ ދު ޢިމާދު އްދީން

 .280އައްސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ،ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް ދެއްވި އެންމެ މުހިންމު
މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔުއްވަން ހަވާލު ކުރެއްވުން

 .281ޙަސަން ތާޖުއްދީނަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޅެން ހެއްދެވި ބޭކަލެއްކަން އަހަރެމެންނަށް މިއަދާ ހަމައަށ ް
އެނގޭން އެބަހުއްޓެވެ .އެއީ ކޮން ގޮތަ ކުން؟
ޖ.

ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި އައްސުލްޠާން މުޘައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ފަސްދާނު ލެވިފައިވ ާ
ޤުއްބުގައި ލިޔުއްވަން އޭނާ ހެއްދެވި ޢަރަބި ޅެމުން
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އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2019

 .282އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ އި؟
 7ރަޖަބު 1139ހ 27 ) .ފެބުރުވަރީ 1727މ (.ވީ ހުކުރު ދު ވަހު ފަތިސްވުމާ ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް

ޖ.

 .283ޙަސަން ތާޖުއްދީން ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
 67އަހަރުފުޅު

ޖ.

 .284ފަރުމޭޓަށް ހިކި ކަނޑުމަސް ބައްލަވައިގަންނަވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 14އޮގަސްޓު 1933

ޖ.

 .285ފަރުމޭޓަށް ހިކި ކަނޑުމަސް ބައްލަވައިގަތުމުގެ ކުރިން ކަނޑުމަސް ގަނެ އުޅުނީ ކޮން ފަރާތަކުން؟
ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން

ޖ.

 .286ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
އަލްއަމީރު އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު

ޖ.

 .287ކަސްޓަމްސްގެ ދެވަނަ ވެރިއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
އަލްއަމީރު އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު

ޖ.

 .288ރާއްޖޭގައި ކަސްޓަމްސް އުފެދިފައި ވަނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 18ޖުލައި  1890ގައި

ޖ.

 .289ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސަކީ ކޮބާ؟
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ޖ.

 .290ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ އެމްބަސީ ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި އަދި އެއީ ކޮން ޤައުމެއްގެ
އެމްބަސީއެއް؟
 1ސެޕްޓެންބަރު  1966އެއީ ޗައިނާގެ އެމްބަސީ

ޖ.

.291

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިމުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 21އޮގަސްޓު  1953ވީ ހުކުރު ދުވަސް

ޖ.

30

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

މ
 .292ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ރަސްކަން ޖުމްހޫރިއްޔާތަކަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި އެންމެ މުހިން ު
ކަމަކީ ކޮބާ؟
އޭރު އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އުވާލެވި ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީޤު

ޖ.

ކުރެވުނެވެ.
 .293ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގައި ހިނގި މުހިންމު ކަމެއް ބުނެދީ؟
ވައްކަން ކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތް ކަނޑަން ފެށުން ،މި ކަން ކުރެވުނީ  1ޖުލައި 1953

ޖ.

ގައެވެ.
.294

ދިވެހި ރަސްކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ފުރަތަމަ ބަދަލުވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 1ޖަނަވަރީ  1953ގައި ) 14ރަބީޢުލްއާޚިރު  (1372ބުރާސްފަތި

.295

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

.296

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

 .297ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތިންވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 .298ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތަރުވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

ކ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނި ު

 .299ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަސްވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 .300ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
17
31
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