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ޖ.

 23ޖޫން 1977

.40

ނ
ނ ކޮ ް
އިނގިރޭ ސި ދައުލަތުން ދިވެހި ދަ ޢުލަތަށް ދެއްވި ފުރަތަމަ ހޮ ސްޕިޓަލް ލާންޗު "ގޯލްޑަން ރޭ" މާލެ ގެނެވު ީ
ތާރީޚެއްގައި؟
 25ޖޫން 1961

ޖ.
.41

ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަ ކަށް؟

ޖ.

އަލްއުސްތާޛު އި ބްރާހީމް ޝިހާބަށް

 .42މާލޭގެ މަދަރުސާތަކުގެ ކުދިން ޚާއްޞަ ޔުނީފޯރމެއްގައި މަދަރުސާއަށް ދާން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 26ޖޫން 1960

ޖ.

 .43އައްޑު އަތޮޅުގައި މަސްޖިދުލް ބަރަކާތު ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 28ޖޫން 1980

ޖ.

 .44ފެލޯޝިޕެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 30ޖޫން 1959

ޖ.

ނ ނެރެން ފެށި ނޫސް ނުކުންނަން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
" .45މޯނިންގ ޕޯސްޓް" ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ް
 1މޭ 1962

ޖ.
4

ވލު(
ސ ާ
ވލު މުބާރާތް ) 2020އަވަސް ު
އމީ ތާރީޚު ސު ާ
ބއްވާ ޤަ ު
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ގ ތަ ް
ވދައި ެ
ގ ާ
ޖއްދީނު ެ
ޙސަން ތާ ު
އަލްޤާޟީ ަ

 .46ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ ހާ ދިސާތައް ފުރަތަމަ ފަހަ ރަށް ރާއްޖޭގައި ޓީ.ވީ .އިން ދައް ކަން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 1މޭ 1984

ޖ.

 .47އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ޔުނި ޓު އުފެއްދެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 1މޭ 1984

ޖ.

 .48ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަ ކަށް؟
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބަށް

ޖ.

 .49މަދަރު ސަތުލް ސަނިއްޔާގެ ފިރިހެން ގޮފީގެ ނަން މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ ނަމަށް ބަދަލުވީ ކޮން ތާރީ ޚެއްގައި؟
 6މޭ 1947

ޖ.

 .50ހުޅުލޭ ރަންވޭއަށް ބޭނުންވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 7މޭ 1964

ޖ.

 .51ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ގޮތްޕެއް މާލޭގައި ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 7މޭ 1981

ޖ.

 .52ޕާކިސްތާނު އެއަރލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަ ށް ކުރަން ފެށުނީ ކޮން ތާރީޚެ އްގައި؟
 7މޭ 1987

ޖ.

 .53ބަޑިބޭހުން ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި ގެންގުޅުން ސަރުކާރުން މަނާ ކުރެއްވީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟
 9މޭ 1989

ޖ.

 .54ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ރަ ސްކަމުގައި ޕޯޗުގީޒުން މާލެ ހިފުމަށް ޓަކައި އައި ސް މާލޭ ބަނދަރުގައި ތިބެގެން ހަމަލާދިނީ
ކޮން އެއްޗަކުން؟
ބޮޑު ބަޑިން

ޖ.

 .55މޮންޓެ ސޫރީ ސްކޫލެއް މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 10މޭ 1961

ޖ.

ނ ތާރީޚެއްގައި؟
 .56ދިވެހީން ދިގު ފަޓުލޫނާއި ކޯޓުލުން ޢާއްމުކޮށް ހުއްދަ ކުރެއްވީ ކޮ ް
 11މޭ 1957

ޖ.

 .57އައު ކޯއްޓޭ މަތިގެ ނުވަތަ އައު ކޯއްޓޭ ބުރުޒު ރޫޅައިލައްވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 11މޭ 1968

ޖ.
5
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 .58ޏ .އަތޮޅު ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 12މޭ 197

ޖ.

 .59ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ .ގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހޮވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 13މޭ 1981

ޖ.

 .60މަދަރު ސަތުލް އަމީރު އަޙްމަދު ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 16މޭ 1947

ޖ.

 .61މާލޭގައި މަސްޖިދުއް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލް ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 20މޭ 1980

ޖ.

 .62އައްޝައިޚު ޢުމަރު ޢީސާ ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ކޮން ޤައުމަކުން؟
މިސްރުން.

ޖ.

 .63ދިވެހި ބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތެއް ނެރުއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 23މޭ 1977

ޖ.

 .64ދީނުގެ މަގު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 23މޭ 1986

ޖ.

 .65ބުންބާ މި ސްކިތަކީ ކޮބާ؟
މާފަންނު ބަންޑާރަ މިސްކިތް

ޖ.

 .66އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 27މޭ 1969

ޖ.

 .67މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ ނަން "މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް" މި ނަމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 27މޭ 1969

ޖ.

" .68ދަ މޯލްޑިވްސް މިސްޓްރީ" މި ފޮތް ލަންޑަންގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 27މޭ 1986

ޖ.

 .69އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީއަށް ބަންޑާރަ ނައިބުކަން ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީ ޚެއްގައި؟
 30މޭ 1956

ޖ.
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 .70ކަލާފާނު ޒިޔާރަތްފުޅު ހުރީ ކޮންތާކު؟
އަރިއަތޮޅު ހަންޏާމީދޫގައި

ޖ.

 .71ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ ދީދީ އަވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 1އޭޕްރީލު 1958

ޖ.

 .72އައް ސައްޔިދު ތުއްތު ސީދީއަށް މާފަތް ކިލެގެކަމަށް ކޮލި ލެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ލ 1948
 3އޭޕްރީ ު

ޖ.

 .73އަލްވަޒީރު އަޙްމަދު މާފަތް ތަ ކުރުފާނަށް ފާމުލަދޭރި ތަކުރުފާނު ކަމަށް ކޮލިލެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ލ 1948
 3އޭޕްރީ ު

ޖ.

 .74ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އި ސްލާމީ ރަސްކަމެއް ކުރެއްވީ ކޮން ދަރިކޮޅަކުން؟
ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުން

ޖ.

ކން ތާރީޚެއްގައި؟
ރ ތާރީޚީ ދޮރާށި ނެގުނީ ޮ
 .75ހުކުރު މި ސްކިތުގެ ދެކުނުގައި ހު ި
 6އޭޕްރީލު 1964

ޖ.

 .76މުންނާރުގައި އަޑުގަދަކުރާ ބެހެއްޓީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 6އޭޕްރީލު 1964

ޖ.

 .77އައްނަބީލް މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ އަވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 14އޭޕްރީލު 1967

ޖ.

 .78އައް ސުލްޠާން ޙަ ސަން ނޫރައްދީން އައްޘާނީ އަ ވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 15އޭޕްރީލު 1967

ޖ.

ނ ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 .79ބޮލިހިލުމުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުން ހުއްޓައި ލެއްވުނުކަން އިޢުލާ ް
 16އޭޕްރީލު 1969

ޖ.

 .80ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރީ މީލާދީން ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 11ނޮވެންބަރު 1968ގައި

ޖ.

 .81މާލެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަތީންދާ ބޯޓެއް އައީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 25އޭޕްރީލު 1907

ޖ.

ކން ތާރީޚެއްގައި؟
 .82އަލްއަމީރު އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވީ ޮ
 25އޭޕްރީލު 1945

ޖ.
7

ވލު(
ސ ާ
ވލު މުބާރާތް ) 2020އަވަސް ު
އމީ ތާރީޚު ސު ާ
ބއްވާ ޤަ ު
ށޓަށް ާ
ގ ތަ ް
ވދައި ެ
ގ ާ
ޖއްދީނު ެ
ޙސަން ތާ ު
އަލްޤާޟީ ަ

ޝހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ނ މަ ް
 .83ދިވެހި އަދަބީ ގުލްޝަންގައި "އޯކިޑް"ގެ ނަމު ް
ޖ.

މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ

 .84މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ އުފެއްދެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 1މާރިޗު 1956

ޖ.

 .85މަޙްކަމަތުލް އިރުޝާދާއި މަޙްކަމަތުލް އަޝްޣާލް އުވައިލެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 1މާރިޗު 1960

ޖ.

 .86އ .ރަސްދޫގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 1މާރިޗު 1984

ޖ.

ކން ތާ ރީޚެއްގައި؟
 .87ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސިލޯނާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރީ ޮ
 6މާރިޗު 1963

ޖ.

 .88އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނު ރަ ސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 7މާރިޗު 1954

ޖ.

 .89މާލޭގެ މިސްކިތްމިސްކިތުގައި މީހުން ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި ހަތަރު އަވަށުގެ ޤަބުރު ސްތާނުގައި މީހުން ވަޅުލަން
ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 8މާރިޗު 1962

ޖ.

ނ
ޔ ޕެ ސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުކުރާ  25ވަނަ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނީ ކޮ ް
 .90ޔުނެސްކޯގެ އޭޝި ާ
ތާރީޚެއްގަ އި؟
 9މާރިޗު 2004

ޖ.

ގ
ރ ެ
ހއްވެވިއިރު އިބްރާހިމް ނާޞި ު
 12 .91ޑިސެންބަރު  1957ގައި ވަޒީރު ލްއަޢުޒަމް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޮ
ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
 31އަހަރު

ޖ.

 .92އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަޤާމު ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 10މާރިޗު 1975

ޖ.

 .93ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ އާކިއޮލޮޖިކަލް ދިރާސާތައް ހައްދުންމަތީގައި ފެށުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 11މާރިޗު 1922

ޖ.

 .94އަންނަބީލް އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިސްކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 11މާރިޗު 1954

ޖ.
8

ވލު(
ސ ާ
ވލު މުބާރާތް ) 2020އަވަސް ު
އމީ ތާރީޚު ސު ާ
ބއްވާ ޤަ ު
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ގ ތަ ް
ވދައި ެ
ގ ާ
ޖއްދީނު ެ
ޙސަން ތާ ު
އަލްޤާޟީ ަ

 .95އަލްއުސްތާޛް އަ ޙްމަދު ކާމިލް ދީދީއަށް 3ވަނަ ފަހަރަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 11މާރިޗު 1954

ޖ.

 .96އަލްއުސްތާޛު އި ބްރާހީމް ޝިހާބަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަޤާމު ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 12މާރިޗު 1975

ޖ.

 .97ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް

ޖ.

ނ ކޮ ން އަދީބެއް؟
" .98ޝާއިރުއް ޝަބާބު"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައި ވަ ީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބު

ޖ.

 .99އައް ސުލްޠާން ޙާ ސަން ނޫރައްދީން ) (2އަށް ރަސްކަމަށް ކޮލިލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީއެއް
އުފެއްދެވީ ކޮ ން ތާރީޚެއްގައި؟
 15މާރިޗު 1938

ޖ.

 .100މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ހަމަޖައްސަވަން އެންމެ ދަތިފުޅުވީ ކަމަކީ
ކޮބާ؟
ދީން އުނގަންނަވައި ދެއްވުން

ޖ.

 .101ތާނަ ލިޔާ އިރު ޢަރަބި އަކުރުތައް ލިޔުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ ތިކިޖެހި ތާނައިގެ އަކުރުތައް ކަނޑައެޅުއްވީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟
 15މާރިޗު 1957

ޖ.

 .102އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީއަށް ހެންވޭރު ޚަޠީބުކަން ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 15މާރިޗު 1957

ޖ.

 .103ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރަސްކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޖުމްހޫރިއްޔަތެއްތޯ ބެލުމަށް ސިއްރު ވޯޓު ނަގަން ފެށީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟
 15މާރިޗު 1968

ޖ.

 .104މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ޒުވާން ދުވަސްވަރު ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން ވަޑައިގެންނެވީ ކޮން ބޭރު ޤައުމަ ކަށް؟
ބޭދާވަޅިއަށް

ޖ.

 .105ބޮޑުގަނޑުވަރު ތަޅުއްވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 16މާރޗް 1963

ޖ.

ނ ތާރީޚެ އްގައި؟
 .106ޤައުމީ ސަލާމުގެ ބަ އެއް އިބާރާތްތަށް އިޞްލާޙު ގެންނެވީ ކޮ ް
9

ވލު(
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 17މާރޗް 1970

ޖ.

 .107ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވައި ލެއްވުމަށް އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން ) (3އަމުރުކުރެއްވީ
ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 19މާރޗް 1931

ޖ.

ނ ތާރީޚެއްގައި؟
 .108ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައާ ބެހޭ ޤަވާޢިދެއް ސަރުކާރުން ނެރުއްވީ ކޮ ް
ޖ.

 20މާރޗް 1989

 .109އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދަށް ކޭ .ސީ.އެމް.ޖީ .ގެ ލަޤަބު އެރުވުމުގެ ރަ ސްމީޔާތު ބޭއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 24މާރޗް 1962
 .110ތާރީޚު ކޮމިޓީ އުފެއްދެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 27މާރޗް 1956
 .111އިބްނު ބަޠޫޠާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ރަ ސްކަމުގެ ކިތައް ވަނަ އަހަރުގައި؟

ޖ.

އ
ދެވަނަ އަހަރުގަ ި
 .112އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙިލްމީ ދީދީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަޤާމު ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 27މާރޗް 1975
 .113އައްޑު އަތޮޅު ގަމުން އިނ ގިރޭސީން ފައިބާ ނިމުނީ ކޮން ތާ ރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 29މާރޗް 1976
 .114ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް މާރިޗު  29ގައި ފާހަގަ ކުރައްވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 29މާރޗް 1978
 .115އަލްއުސްތާޛް އަ ޙްމަދު ކާމިލް ދީދީ އަވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 30މާރޗް 1961
 .116ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 31މާރޗް 1925
 .117އެޗް.ސީ.ޕީ .ބެލް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރައްކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 2ފެބްރުއަރީ 1922
 1) .118ރަބީޢުލްއައްވަލް( ޤައުމީ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 4ފެބުރުވަރީ 1946
10

ވލު(
ސ ާ
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 .119އިބްރާހީމް ނާޞިރަށް ނިޝާންޣާޒީގެ އިއްޒަތްތެރި ވެރިކަމުގެ މެޑެލު އެރުވުނީ ކޮން ތާ ރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 9ފެބުރުވަރީ 1967

 .120ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އާކިއޮލޮޖިކަލް ދިރާސާތަކެއް ފެށުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 11ފެބުރުވަރީ 1922
 .121ރާއްޖެ އި ސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ މެންބަރަކަށްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 11ފެބުރުވަރީ 1980
 .122އައްނަބީލް އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީއަށް ދައުލަތުގެ ވަޒީރުކަން ދެއްވީ ކޮން ތާ ރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 12ފެބުރުވަރީ 1960
 .123ދިވެހިތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް އުފެއްދެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 16ފެބުރުވަރީ 1979
 .124ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް
 .125އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ދީދީ ރަ ސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 21ފެބުރުވަރީ 1954
ކން ތާރީޚެއްގައި؟
 .126ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ ޮ

ޖ.

 22ފެބުރުވަރީ 1971
 .127މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އުފެއްދީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 23ފެބުރުވަރީ 1971
 .128ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޙު ސައިން ސަލާޙުއްދީން ފަނޑިޔާރުކަން ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 27ފެބުރުވަރީ 1940
 .129އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީއަށް ވަޒީރުއް ދާޚިލިއްޔާކަން ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 27ފެބުރުވަރީ 1940
 .130އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީއަށް ވަޒީރުއް ތިޖާރުކަން ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 27ފެބުރުވަރީ 1940
 .131ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ކާފާފުޅު ޞަލާޙުއްދީން ބަންޖާލީ އަކީ ކޮން ޤައުމެއްގެ ބޭފުޅެއް؟
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ޖ.

ބަންގާޅު )ބަންގްލަދޭޝް(
 .132ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންގެ ޕާ ސްޕޯޓު ގައި ތައްގަނޑު ޖަހަން ފެށީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 1ޖަނަވަރީ 1979
 .133އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ އިމާމުވެވަޑައިގެން ހުކުރު ނަމާދު މާލެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކުރެއްވީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟

ޖ.

 2ޖަނަވަރީ 1953
ލބިވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 .134އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ި

ޖ.

 2ޖަނަވަރީ 1958
 .135ދިވެހި ބަސް ފޮތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޓަކައި އަލުން ބަސް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދެވީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟

ޖ.

 8ޖަނަވަރީ 1961
 .136ސަލްޓަން ޕާކާއި ،ދާރުލްއާޘާރު ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވައިލެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 9ޖަނަވަރީ 1976
 .137އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު ކޮމިޓީ ހުޅުވި ހިންގަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 10ޖަނަވަރީ 1970
 .138ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބައިސްކޯފްގެ "ފަރީދީ ސިންމާ" މާލޭގައި ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 11ޖަނަވަރީ 1956
 .139ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްޙާއްޖު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 11ޖަނަވަރީ 1975
 .140ބުންބާ މީހުން ނަމާދު ކުރަމުން އައި މިސްކިތް ދިވެހިން ނަމާދު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ މިސްކިތުގެ ނަމުގައި ހުޅުއްވީ
ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 12ޖަނަވަރީ 1967
 .141އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަ ނޑް ) އައި .އެމް.އެފް (.ގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 13ޖަނަވަރީ 1978
ލ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ރާއްޖެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 .142އިންޓަރނޭޝަނަ ް

ޖ.

 13ޖަނަވަރީ 1978
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މ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ ކޮން
 .143އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ މަޙްކަމަތުލް މާލިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގެވު ާ
ތާރީޚެއްގަ އި؟
ޖ.

 18ޖަނަވަރީ 1942
 .144އިނގިރޭސިން ބަހުން ލިޔާ އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމަކީ "މޯލްޑިވްސް" ކަމުގައި ހަމަޖެއް ސެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 18ޖަނަވަރީ 1969
 .145ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާނީ ،އަދި ރައީ ސް ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން އަވަ ހާރަވީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟

ޖ.

 19ޖަނަވަރީ 1954
ވ
ލ އޮތުމަށް ޚާއްޞަ މަޖްލީހުން ނިންމެ ީ
 .146އަލްއަމީރު ޙަސްން ފަރީދު ދީދީއަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ވަ ީ
ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 20ޖަނަވަރީ 1940
 .147ހދ .ނެއްލައިދޫ މަސްޖިދުއް ޚައިރާތު ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 22ޖަނަވަރީ 1998
 .148ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް އުފެއްދީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 28ޖަނަވަރީ 1979
 .149ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރުން މުނާޖާ ގޮވުން ހުއްޓައިލަ އިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން މުނާޖާ ގޮވަން ފެށީ ކޮން
ތާރީޚެއްގަ އި؟

ޖ.

 29ޖަނަވަރީ 1979
 .150އަލްއުސްތާޛު އަ ޙްމަދު ކާމިލް ދީދީއަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން ދެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 30ޖަނަވަރީ 1942
ނ ތާރީޚެއްގައި؟
 .151މާލޭގައި މަސްޖިދުއް ޖަމާލުއްދީންގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް ހުޅުވީ ކޮ ް

ޖ.

 30ޖަނަވަރީ 1979
 .152ރާއްޖޭގައި އަލުން ރަސްކަމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އައު ޤާނޫން އަސާސީއެއް ފާސް
ކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 31ޖަނަވަރީ 1954
 .153ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކު ރާ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެ އް އުފެއްދީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 06ޑިސެންބަރު 1982
 .154ހުރަވީ ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ދޮން ބަންޑާރައިން /އަލްޤާޟީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން
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ވލު(
ސ ާ
ވލު މުބާރާތް ) 2020އަވަސް ު
އމީ ތާރީޚު ސު ާ
ބއްވާ ޤަ ު
ށޓަށް ާ
ގ ތަ ް
ވދައި ެ
ގ ާ
ޖއްދީނު ެ
ޙސަން ތާ ު
އަލްޤާޟީ ަ

 .155މަސްވެރިންގެ ދުވަ ސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 10ޑިސެންބަރު 1981
ކން ތާރީޚެއްގައި؟
ނ ޮ
 .156ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ  3އަހަރުގެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވައި ލެވު ީ

ޖ.

 10ޑިސެންބަރު 1984
 .157އައްޑު އަތޮޅު ގަން އިނގިރޭސީންނަށް  100އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދެއްވުމާ ބެހޭ އެ އްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނީ
ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 15ޑިސެންބަރު 1956
 .158އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރުޝްދީއަށް ބަންޑާރަ ނައިބުކަން ދެ އްވީ ކޮން ތާރީޚެ އްގައި؟

ޖ.

 16ޑިސެންބަރު 1932
 .159އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ދީދީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީ ޚެއްގައި؟

ޖ.

 16ޑިސެންބަރު 1932
 .160ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ އިޢުލާން ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 22ޑިސެންބަރު 1932
 .161އައު ޤާނޫ ނު އަސާސީގެ ދަށުން އުފެދުނު ފުރަތަމަ ވުޒާރާތައް އުފައްދަވައި ބޭބޭފުޅުންނާ އެ ވުޒާރާތައް
ޙަވާލުކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 22ޑިސެންބަރު 1932
 .162ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާޙު ކުރުމަށް ފާސް ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 31ޑިސެންބަރު 1978
 .163އަންހެންނުން ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ވެއްދެވުމަށް އިޢުލާން ކުރެއްވި ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 18ނޮވެންބަރު 1962
 .164ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 19ނޮވެންބަރު 1952
 .165ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޗާޕުޚާނާއެއް އުފައްދާ ހިންގަން ފެށީ ކޮ ން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 20ނޮވެންބަރު 1926

 .166އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް  50އަހަރު ފުރުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 28ނޮވެންބަރު 1994
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 .167ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިހައި ދުވަހަކު؟
 2މަހާއި  15ދުވަހު

ޖ.

 .168ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލެއް ކަ މުގައި ތާރީޚުގައި ބުނެވޭ ބޭފުޅަކީ ކޮންބޭފުޅެއް؟
ކުޑަކަލާފާނު

ޖ.

ރ އައީ ކޮން ޤައުމަކުން؟
 .169ޢަލީ ރަސްގެފާނާއި ހަނގުރާމަ ކުރި ޕޯޗުގީޒުންގެ ލަޝްކަ ު
އިންޑިޔާއިން

ޖ.

 .170ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ދިވެހި ތަޚުތުގައި ވެރިއަކު ނެތި ކިހާ ދުވަހެއްވީ ފަހުން؟
 2އަހަރާއި  6މަސް

ޖ.

 .171ބޮޑުތަކުރުފާނު ރަސްކަންކުރެއްވީ ކިތައް އަހަރު؟
 12އަހަރު

ޖ.

 .172މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން ހަނގުރާމަ ކުރެއްވީ ކޮން ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް؟
ޕޯޗުގީޒުން

ޖ.

 .173ބޮޑުތަކުރުފާނަކީ ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ދަރިކޮޅަކަށް؟
އުތީމު ދަރިކޮޅަށް

ޖ.

 .174ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ އުފަން ރަށަކީ ކޮބާ؟
ހއ .އުތީމު

ޖ.

 .175ޢަލީ ތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ހުންނަނީ ކޮން ތަނެއްގައި؟
ހއ .ތަކަންދޫގައި

ޖ.

 .176ދަންޑަހެލަކީ ކޮން ރަށެއްގެ ބޭކަލެއް؟
ދުވާފަރު

ޖ.

 .177ރާދަވަޅީގައި ވާ ގޮތުން ރެ ހެންދި ޚަދީޖާ ރަނިކަން ކުރެއްވީ ކިތައް އަހަރު
 3ފަހަރު މަތިން  35އަހަރު

ޖ.

 .178ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިތައް އަހަރު؟
 7އަހަރު

ޖ.

 .179ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ ދިވެހި ތަޚުތަށް އިސްކުރެވުނު ކިތަ އްވަނަ ރަދުން؟
 71ވަނަ ރަދުން

ޖ.
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 .180ދޮންބަންޑާރައިންގެ ކުރީގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު

ޖ.

ނ
 .181އައް ސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުން އަވަހާރަވީ ކޮ ް
ތަނެއްގައި؟
މަލިކުގައި

ޖ.

 .182ދޮންބަންޑާރައިންގެ އާއިލާ ކަމުގައިވާ ހުރާ ދަރިކޮޅު ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ރަށަކަށް؟
މާލެ އަތޮޅު ހުރަޔަށް

ޖ.

 .183ދޮންބަންޑާރައިންގެ މަންމާފުޅު ނިސްބަތްވާ ރަށަކީ ކޮބާ؟
މުލަކު އަތޮޅު މުލި

ޖ.

 .184ދޮންބަންޑާރައިންގެ މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
މުލީ ކުޑަ އައިމިނާ މަނިކުފާނު

ޖ.

 .185ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ލިބިވަޑައިގަތް  3ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިތައް ބޭފުޅުން؟
 2ބޭފުޅުން

ޖ.

ކރެއްވި ދަރިކޮޅަކީ ކޮބާ؟
 .186ރާއްޖޭގެ ރަސްދަރިކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ރަސްކަން ު
ހުރާ ދަރިކޮޅު

ޖ.

 .187ހުރަވީ ދުވަސް ނިސްބަތްވެގެން ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
އަލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީނަށް

ޖ.

 .188އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުﷲ ގެ ނަންފުޅު ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ނިސްބަތްވެފައި ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނަށް

ޖ.

ރމަވަންތަ ރަސްގެފާނު ރަސްކަ ން ކުރެއްވީ ކިތައް
 .189އިސްދޫ ލޯމާފާނާއި ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ބުނާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދަ ު
އަހަރު؟
 35އަހަރު

ޖ.

 .190ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ މީލާދީން ގާތްގަ ނޑަކަށް ކޮން އަހަރަކު؟
 1142ގައި

ޖ.

 .191ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު ގެއްލުނީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟
 1176ގައި

ޖ.

 .192އިސްދޫ ލޯމާފާނާއި ދަނބިދޫ ލޯމާފާނާއި ލިޔެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ ކިހާ ދުވަހެއް ފަހުން؟
 42އަހަރު ފަހުން

ޖ.
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 .193ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ހެނެވި މާވާކިލެގެ

ޖ.

 .194އިބްނި ބަޠޫޠާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ކޮން އަހަރަކު؟
ރ
 1343ވަނަ އަހަ ު

ޖ.

 .195ފުރަމާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާ ކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ އަމުރުފުޅަކަށް؟
ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު

ޖ.

ނ ބޭފުޅެއް؟
 .196ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަށް ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާ ކުރެއްވީ ކޮ ް
އަލްވަޒީރު ޝަނިވި ރާޒާ

ޖ.

 .197އަނދިރިއަނދިރިންގެ މަންމައަކީ ކާކު؟
ޚާންޒީ ކަމަނާ

ޖ.

 .198ޕޯޗުގީޒުންނަށް ރާއްޖެ ހިފުނީ އެ މީހުން ރާއްޖެއަށް އައި ކިތައް ވަނަ ފަހަރު؟
ތިންވަނަ ފަހަރު

ޖ.

 .199ޕޯޗުގީޒުންނާ ހަނގުރާމައަށް ޢަލީ ރަ ސްގެފާނު ވަޑައިގަތީ ކޮން ހަތިޔާރެއް ހިއްޕަވައިގެން؟
ނ
ކަނޑިއާއި އައްޑަ ަ

ޖ.

 .200ބޮޑުތަކުރުފާނުންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ސިރީ ސަވާދިއްތަ މަހާރަދުން

ޖ.

 .201ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅުން ރަސްކަން ކުރައްވައި ފައި ވަނީ ކިތައް ރަސްކަލުން
 4ރަސްކަލުން

ޖ.

 .202ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން ކޮން އަހަރަކު؟
ހިޖުރައިން  1146ގައި

ޖ.

 .203ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޣިޔާޘުއްދީނަށް ކިޔާ ނަންފުޅަކީ ކޮ ބާ؟
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު

ޖ.

 .204ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ހިޖުރައިން ކޮން އަހަރަކު؟
 1180ވަނަ އަހަރު

ޖ.
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ވލު(
ސ ާ
ވލު މުބާރާތް ) 2020އަވަސް ު
އމީ ތާރީޚު ސު ާ
ބއްވާ ޤަ ު
ށޓަށް ާ
ގ ތަ ް
ވދައި ެ
ގ ާ
ޖއްދީނު ެ
ޙސަން ތާ ު
އަލްޤާޟީ ަ

 .205ކަންނަންނޫރު އަލީރާޖާ ރާއްޖެއާ ހަނގުރާމައަށް ބަޔަކު ފޮނުއްވީ ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަ ސްކަމުގެ ކިތައްވަނަ
އަހަރު؟
 2ވަނަ އަހަރު

ޖ.

 .206ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވި މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
 7އަހަރާއި  35ދުވަހު

ޖ.

އޖެއާ ހަނގުރާމަ ކުރި އިރު އެ ބައި މީހުންގެ
 .207ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި އަލީރާޖާގެ ލަޝްކަރީން ރާ ް
މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ހެދީ ކޮން ރަށްރަށެއް؟
ހުޅުލެއާއި ފުނަދޫ

ޖ.

 .208ފަރުމޭޓަށް ހިކި ކަ ނޑުމަސް ބައްލަވައި ގަތުމުގެ ކުރިން ކަނޑު މަ ސް ގަނެ އުޅުނީ ކޮން ފަރާތަކުން؟
ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން

ޖ.

 .209އެންމެ ފުރަތަމަ ރަދީފު "ޣިޔާޘުއްދީން ބަސް ފޮތް" ލިޔެވުނީ ކޮން އަހަރަ ކު؟
1183ހ .ވަ ނަ އަހަރު

ޖ.

 .210ކަލާފާނުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް )ތިންވަނަ( ކަލާފާނު

ޖ.

 .211ކަލާފާނުގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ސިރީ ސުއްދަ ސުވަރުދަ މަހާރަދުން

ޖ.

 .212ކަލާފާނު ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ރަށް ދޫކުރައްވައި މަލިކަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ކޮން ދުވަހަކު؟
 25ޝައްވާލް  975ގައި

ޖ.

 .213ކަލާފާނު ބައްޕަ ފަރާތްޕުޅުގެ ކާފާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
އުތީމު ޙު ސައިން ޚަޠީބު

ޖ.

 .214ކަލާފާނާ ބެހޭ އެންމެ ގިނަ މަޢުލޫމާތު އަހަރެމެންނާއި ހަމައަށް ގެނެސެދެއްވި ދެ ބޭކަލުންނަކީ ކޮބާ؟
ޙަސަން ތާޖުއްދީން ،ޕިރާޑް

ޖ.

 .215ކަލާފާނު ޝަހީދުކުޅައީ ކޮން ބަޔެއް؟
މަލާބާރީން

ޖ.

 .216ކަލާފާނު ރަސްކަމުގެ ވަލީޢަހުދަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ކަޅުތުއްކަލާ

ޖ.
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ވލު(
ސ ާ
ވލު މުބާރާތް ) 2020އަވަސް ު
އމީ ތާރީޚު ސު ާ
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ވދައި ެ
ގ ާ
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 .217ޕިރާޑް ރާއްޖެ ދުރުވީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟
 1602ވަނަ އަހަރު

ޖ.

 .218އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ދަރިކޮޅަކަށް؟
އުތީމު ދަރިކޮޅަށް

ޖ.

 .219ރަސްކަމަށް އިސްކުރުމުގެ ކުރިން ބޮޑުރަސްގެފާނަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް؟
ކަޅުތުއްކަލާ

ޖ.

 .220ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަން ދެމިއޮތީ ކިހާ ދުވަހަކަށް؟
 27އަހަރު

ޖ.

 .221ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަ ސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް އިރު އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
 40އަހަރު

ޖ.

 .222ޕޯޗުގީޒުންގެ ހަމަލާއަށް ރާ އްޖެއަށް އައީ ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ކިތައް ވަނަ އަހަރު؟
 5ވަނަ އަހަރު

ޖ.

 .223ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖެއާ ހަމަލާ ދޭން އައި އިރު އޮތީ ކިތައް ބޮޑު ބަޑި؟
 5ބޮޑު ބަޑި

ޖ.

ނ އަތޮޅެއްގެ ކޮން
 .224ބޮޑުރަސްގެފާނާއި ދެކޮޅަށް ،އެ ރަދުންގެ ޅިޔަން މަނިކުފާނު އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ހިންގެވީ ކޮ ް
ރަށެއްގައި؟
ފާދިއްޕޮޅު މާފިލާފުށީގައި

ޖ.

 .225ބޮޑުރަސްގެފާނު ޑަޗް ގަވަރުނަރަށް ވެދުމަށް ފޮނުއްވީ ކޮން އެއްޗެއް؟
ބޮއްޔާއި ރޯނާއި ހިކިމަސް

ޖ.

ކލެ އް؟
 .226ބޮޑުރަސްގެފާނު ދަރިކަލަކީ ކޮން މަޝްހޫރު ރަ ސް ަ
އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު

ޖ.

ވނަ އަހަރު؟
 .227އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން ކިތައް ަ
ހިޖުރައިން 1058

ޖ.

 .228ދޮންލަވީޒްއާއި ،ދޮންމާލަވީ ޒްއަކީ ކޮން ދަރިކޮޅަކާ ގުޅޭ ބައެއް؟
ހިލާލީ ދަރިކޮޅު

ޖ.

ކހަލަ
ނ ަ
ނ ކޮ ް
 .229އިސް ކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ފުރަތަމަ ރާއްޖެއާއި ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ކުރެވު ީ
ހަތިޔާރެއް؟
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ވލު(
ސ ާ
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އމީ ތާރީޚު ސު ާ
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ބަޑި

ޖ.

 .230އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކިތައް ފަހަރު؟
 2ފަހަރު

ޖ.

 .231ޒަމާނުއްސުރެ ކަންނަންނޫރު ޢަލީރާޖާއަށް ދިވެހި ރަސްކަ ލުން ދެއްވައި އު ޅުއްވީ ކޮން އެއްޗެއް؟
ޖިޒީ

ޖ.

 .232އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ޙައްޖުން އެނބުރި ވަޑައިގަތީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަކު؟
1668މ .ވަނަ އަހަރު

ޖ.

 .233އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިތައް އަ ހަރު ވަންދެން؟
 39އަހަރު

ޖ.

 .234އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )3ވަނަ( ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިތައް ފަހަރު؟
 2ފަހަރު

ޖ.

 .235ދިވެހި ބޭސްވެރި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މުޙައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟
ނ
ދިވެހި ބޭހުގެ އަތް ގާތް ކޮށްދިނު ް

ޖ.

ލވުނީ ކޮން ތާރީޙެއްގައި؟
 .236އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީ )ތިންވަނަ( ގެ ރަސްކަމަށް ކޮލި ެ
 3އޮގަ ސްޓު 1904

ޖ.

 .237އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީން އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން ކޮން އަހަރަކު؟
1072ހ .ގައި

ޖ.

 .238ޙަސަން ތާޖުއްދީން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތީ ކޮން ރަށަކަށް؟
މަލާބާރުކަރައަށް

ޖ.

 .239އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީން އަރުވައިލެއްވީ ކޮން ރަށަކަށް؟
ހައްދުންމަތީ ގަމަށް

ޖ.

 .240އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ލިބިވަޑައިގަތްއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
 32އަހަރު

ޖ

 .241އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީން ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
 67އަހަރުފުޅު

ޖ.

 .242އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން ފަސްދާނުލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެއްގައި؟
މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި

ޖ.
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މހޫރިއްޔާ އަލްއު ސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
 .243ރައީސުލްޖު ް
 10އޮގަސްޓު 1978

ޖ.

 .244ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުވެގެން ނެރެވުނު ފުރަތަމަ ނޫ ސް މަޖައްލާއަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަލްއިސްލާޙު

 .245ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މޫސާ ފަތުޙީ
 .246ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަ ޑައިގެންނެ ވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 11ނޮވެންބަރު 2008
 .247އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 17ނޮވެންބަރު 2013
 .248އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 17ނޮވެންބަރު 2018
 .249ކެއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން މުޙައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ނ
ކަރުނަޔާ ނުލައި ކެއްކު ް
 .250އައްސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީއަށް ކިޔާ އަނެއް ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީން

 18ފެބުރުވަރީ 2020
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