`

ދިވެހިބަހުގ ެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓ ަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް )(3
ފަރުދީ ސުވާލުތައ ް
އިބްތިދާއީ ގިންތ ި

.1

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ސުމުއްވުލްއަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަ ބަ ނޑޭރި ކިލެގެފާނު

.2

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު

.3

ނ ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ނަ ް

ޖ.

އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބުނު ޢަބްދުﷲ )ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު(

.4

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައް ސުލްޠާން އިބްރާހީމް އި ސްކަންދަރު )އެއްވަނަ(

.5

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ) ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭފާނު(

.6

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައް ސުލްޠާން އިބްރާހީމް )ތިންވަނަ( ކަލާފާނު

.7

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން

.8

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( )ބޮޑުރަސްގެފާނު(
1

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.9

ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން )ޝަހީދުކުޅަ ބަންޑާރަ(.

.10

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(.

.11

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލް

.12

ނ ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޚ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ނަ ް
ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ޝައި ް

ޖ.

ސ .މީދޫ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޙާޖީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން.

.13

މާލޭގައި ހުންނަ މަޖްދުއްދީނު ދަނާލުގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖްދުއްދީން ފަ ނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު

.14

ލ .ގަމުގައި ހުންނަ ޙަމަދު ބުނު ޚަލީފާ އައްޘާނީ ސްކޫލުގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ޤަޠަރުގެ ޢަމީރު ޙަމަދު ބުނު ޚަލީފާ އައްޘާނީ.

.15

ނ މަދަރުސަތުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދުގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮންބޭފުޅަކަށް؟
ގއ .ދެއްވަދޫގައި ހުން ަ

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު )ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު(.

.16

ގދ .ވާދޫގައި ހުންނަ ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން )ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭގެފާނު(.

.17

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

ޖ.

ވެލިދޫގޭ އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީން ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު.

.18

ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ޙާފިޡު އަޙްމަދު ސްކޫލުގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

އަލްޙާފިޡު އަޙްމަދު ދޫޑިގަމު އެދުރުކަލޭފާނު

.19

ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީންގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން
ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު )ނާއިބު ތުއްތު(.

.20

ބފުޅަކަށް؟
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫ ލުގެ ނަން ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ޭ
އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން )ދޮންބަންޑާރައިން(
މާލޭގައި ހުންނަ ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގެ ނަން ނި ސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

.21

އައް ސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން )ދޮންބަން ޑާރައިން(
2

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.22

ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން ޢަލީ ) 6ވަނަ( ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުން

.23

ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނަންފުޅަކީ ކޮ ބާ؟

ޖ.

ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

.24

ވނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން "ނަރުގިސްމަލުގެ" ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައި ަ

ޖ.

އަންނަބީލާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު

.25

ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލެގެފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅަކާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(

.26

ޢަލީ ރަސްގެފާނު ރަ ސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން .1558

.27

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟

ޖ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނަށް

.28

އަނދިއަނދިރިން އުފަންވީ ކޮން ޤައުމަކަށް؟

ޖ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

.29

އަނދިރި އަނދިރިންނާ އެކު ޕޯޗުގީޒުންގެ ވެރިޔަކަށް ދެން ހުރީ ކާކު؟

ޖ.

ވިޔަޒޯރު

.30

ޝަހީދުންގެ ދުވަ ސް ނި ސްބަތްވާ ބޭފުޅާގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން ޢަލީ 6ވަނަ ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން.
ހންމު މަސައްކަތަކީ
އައްސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ،ޙަސަން ތާޖުއްދީނާ ޙަވާލުކުރެއްވި އެންމެ މު ި

.31

ކޮބާ؟
ޖ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔުއްވުން.

.32

ޝަހީދުންގެ ދުވަ ސް ފާހަގަ ކުރަން ފެށި ހިޖުރީ އަދި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 1ޝަޢުބާން 1400ހ 14 ،.ޖޫން 1980މ.

.33

ބޮޑުތަކުރުފާނު ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވީ ހިޖުރީ އަދި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 1ރަބީޢުލްއައްވަލް 981ހ 2 ،.ޖުލައި 1573މ.

3

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.34

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން.

.35

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ "ފަތިހުގެ ތަރި"އަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ފަޟީލަތުއް ޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން

.36

ބޮޑުތަކުރުފާނު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

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

.37

ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބެންނެވި އޮޑީގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ކަޅުއޮށްފުންމި ) ނަޞުރުއް ސަޙާ(

.38

ޕޯޗުގީޒުންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ އެކީ އި ސްނެންގެވީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް؟

ޖ.

ޢަލީ ތަކުރުފާނާއި ،ޙަސަން ތަކުރުފާނާއި ،ޢަލީ ޙާޖީއާއި ޙަ ސަން ޙާޖީއާއި ދުވާފަރު ޢަލީ ދަންޑަހެލު

.39

ޢަލީ ތަކުރުފާނު ޝަހީދުވި މީލާދީ އަހަރަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން .1572

.40

ނމަކީ ކޮބާ؟
އުތީމު ތިންބެއިންގެ ޢާއިލާ މަލިކުގައި ދިރިއުޅުއްވި ގަ ނޑުވަރުގެ ަ

ޖ.

ދިވެހި ގަނޑުވަރު

.41

ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރީ ކިހާ ދުވަހަކު؟

ޖ.

 15އަހަރާއި  6މަސް

.42

ހރަކުން ކޮން އަހަރަކަށް؟
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ކޮން އަ ަ

ޖ.

ހިޖުރީ ގޮތުން ،993-981

.43

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ފަސްދާނުލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެއްގައި؟

ޖ.

މާލޭގައި ހުންނަ ބިހުރޯޒު މި ސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި

.44

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނުގައި އުތީމުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ދެ އިމާރާތަކީ ކޮ ބާ؟

ޖ.

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒާއި އުތީމު ޣާޒީ މިސްކިތް.
ދިވެހިބަސް ދިރާސާކުރެއްވި މާހިރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހާއި ސިންގަޅަ ބަސް އުފެދިފައިވަނީ އެއް

.45

މައި ބަހަކުންނެވެ .އެ ބަހަށް ދީފައިވަނީ ކޮން ނަމެއް؟
ޖ.

ޕްރޯޓޯ – ދިވެ ހި – ސިންގަޅަ.

4

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.46

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

ޖ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

.47

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

ޖ.

ހިޖުރައިން  13ޞަފަރު  1166ގައި ،މީލާދީން  20ޑިސެމްބަރ  1752ގައި

.48

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ސިރީކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

.49

ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1173

.50

ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީން  6ޑި ސެންބަރު .1759

.51

މ ރާއްޖެ އައިސް ގެންދިޔައީ ކޮން ރަސްކަލެއް؟
މަލާބާރީންގެ ލަޝްކަރު ި

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުން

.52

ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނަށް އަލްޣާޒީގެ ލަޤަބް ޙައްޤުވީ ކޮން އަހަރަކު .ކީއްވެގެން؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  1167ގައި .ހޮޅިންނާއި ކުރެއްވި ހަނގުރާމައިގައި ކާމިޔާބު ހޯ އްދެވުމަށް

.53

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން އަވަހާރަވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިޖުރައިން  2ރަމަޟާން .1180

.54

އައްނަބީލާ އާމިނަތު ޙުސައިން ޅެންވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން ނަންފުޅަކުން؟

ޖ.

ވައިލެޓް މާ

.55

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ފަސްދާނުލެއްވީ ކޮން ތަނެ އްގައި؟

ޖ.

މާލޭ ހުކުރު މި ސްކިތު ޤަބުރުސްތާނުގައިވާ އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުން ޒިޔާރަތުގައި

.56

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

ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން އަދި އަލްޚަޠީބް އަޙްމަދު މުޙްޔިއްދީން

.57

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ދޭ މެޑައްޔަކީ ކޮ ބާ؟

ޖ.

ނ ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިކަން"
"ނިޝާ ް

5

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.58

ނ ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަން" މި މެޑެލް ދެއްވަން ފެށްޓެވި މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
"ނިޝާ ް

ޖ.

މީލާދީން  14އޮގަސްޓު .1952

.59

އިނގިރޭ ސިވިލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރި ކިތައްވަނަ ޤައުމު؟

ޖ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު

.60

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގެ ވަލީޢަހުދަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު )ފަހުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން(

.61

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ ޅެންވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން ނަންފުޅަކުން؟

ޖ.

ޑޭޒީ މާ

.62

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

ޖ.

 10ޖުލައި 1918

.63

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާ ސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިސްލާޙުތަކާ އެކު އެ ޤާނޫނު އަ ސާސީ
އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 10ޖުލައި 1967

.64

ނ ތާރީޚެއްގައި؟
އިނގިރޭ ސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނީ ކޮ ް

ޖ.

 26ޖުލައި 1965

.65

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތު ގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން "އާންމު ޚިދުމަތުގެ
އިނާމު" ދެއްވަން ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 26ޖުލައި 1979

.66

ޝން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާކަމާއި ކިލެގެކަން
ނ ާ
ށ ި
ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރަ ް
ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 28ޖުލައި 1965

.67

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

ޖ.

 3މޭ 1948މ

.68

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

ޖ.

 15އޭޕްރީލް 1952މ
6

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.69

ރކަމެއްތޯ ބެލުމަށް މާލޭގައި އާންމު
ނ ކޮން ކަހަލަ ވެ ި
ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ީ
ވޯޓު ނެގި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 5ފެބުރުވަރީ 1954މ

.70

ބޮޑުތަކުރުފާނު /މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ އާއިލީ ގަ ނޑުވަރުކޮޅު ހުންނަނީ ކޮން ރަށަކު؟

ޖ.

ހއ .އުތީމުގައި

.71

އިނގިރޭ ސިންނާއި ދިވެހިންނާއި

ދެމެދުގައި 1887މ .ގައި ވެވުނު އެއްބަ ސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ

އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރި ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 24އޭޕްރީލު 1948

.72

ވވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެއްވި
މ ޙަވާލު ެ
ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ ރައީ ސް ކަ ާ
ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ފެށްޓެވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 17މާރިޗު 1953

.73

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމް ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މުޙައްމަދު އިބްނި ޢަބްދުﷲ ،ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު

.74

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަ ސްކަން ކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ދޮށީ ދަރިކަލުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީން އި ސްކަންދަރު

.75

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޢަލިމަނިކުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކޮން ނަންފުޅެއްގައި؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޙާއްޖަ ޙަސަން ނޫރައްދީން އި ސްކަންދަރު )އެއްވަނަ(

.76

މުލީގޭ ދޮން ޙަ ސަން މަނިކުފާނު )ދޮންބަންޑާރައިން( މާލެ ހިއްޕެވީ ކޮން ބަޔަކު ދަށުގައި މާލެ އޮއްވާ؟

ޖ.

ހޮޅީން

.77

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން )އެއްވަނަ(

.78

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

ޖ.

ނާނޭ ބުރުޒުގައި

.79

މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި ޚަތީބު އަޙުމަދު މުޙުޔިއް ދީންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީން
7

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.80

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

ޖ.

ހިޖުރައިން  3ޖުމާދަލްއާޚިރު  1400ގައި ،މީލާދީން  18އޭޕްރީލް 1980

.81

ދިވެހި ދައުލަތުން ރަސްމީ ގޮތުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިސްލާ މްވުމަށް އަމުރު
ކުރެއްވީ ކޮން ދުވަހަކު؟

ޖ.

 2ރަބީޢުލްއާޚިރު 548ހ) .މީލާދީން  1153ވަނަ އަހަރު(

.82

ސްރީ ތްރިބުވަނަ މަހާރަދުން އި ސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އިޚްތިޔާރު ކު ރެއްވި ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުﷲ

.83

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

ޖ.

ތީމުގޭ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ،މާލޭ ޢާއިލާ

.84

އިސްދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައި ވަނީ މީލާދީން ކޮން އަހަރަ ކު؟

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

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

ޖ.

އަބުލްބަރަކާތުލް ބަރުބަރީ ކިޔުނު ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް

.87

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަމުން ރަސްކަން ޙަ ވާލުކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅަކާ؟

ޖ.

ހ ބަންދަރުއާ
ދައިތާފުލު އާމިނާ ކަނބާފާނާއި އެ ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާ ް

.88

ކަލާފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން އައުޡަމް )ބޮޑުތަކުރުފާނު(

.89

ނ ބޭފުޅުންނެއް؟
އުތީމު  3ބެއިންނަކީ ކޮ ް

ޖ.

ޢަލީ ތަކުރުފާނު
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު
ޙަސަން ތަކުރުފާނު

8

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

.90

ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް ބުދު ދީނުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގަ އި އޭރު އޮތީ ކޮން ދީނެއް؟

ޖ.

ހިންދޫ ދީން

.91

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނަށް ފަހު އުތީމު ޢާއިލާއިން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އިބްރާހީމް ކަލާފާނު

.92

ނ
ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމާ ދެކޮޅަށް މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގަ އި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުފެދިގެން އަން ަ
ދެކޮޅުވެރި ކަމަށް ވާގިވެރިވާ ދަރިކޮޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ހިލާލީ ދަރިކޮޅު

.93

ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމުގައި މީހުން އުޅުނު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިހާރު ރި ސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭ ނުން ކުރާ މާލެ
އަތޮޅުގެ ރަށަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

ބޮޑުބަނޑޮސ ް

.94

ރާއްޖޭގެ މުސްކުޅި އާދަކާދަ ނިޔާކުރާ ގޮތުން ވަޒީރު ކަމުގައި ހިމެ ނޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ ކިތައް މަޤާމު؟ އަދި އެ
މަޤާމުތަކަ ކީ ކޮބާ؟

ޖ.

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

.95

ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަ ކަށް؟

ޖ.

އަލްއުސްތާޛު އި ބްރާހީމް ޝިހާބަށް

.96

ކން ކޮން އަހަރަކަށް؟
ކަލާފާނު ރަ ސްކަން ކުރެއްވީ މީލާދީ ގޮތުން ކޮން އަހަރަ ު

ޖ.

މީލާދީގޮތުން  1609-1585އެވެ.

.97

ކަލާފާނު ޝަހީދުކުރުމަށް ފަހު މަލާބާރީން އެނބުރި ރަށަށް ދިޔައީ ކޮން ބޭފުޅެއް ގޮވައިގެން؟

ޖ.

ކަޅުތުއްކަލާ

.98

ކަލާފާނު ޝަހީދުވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

 62އަހަރުފުޅު ފުރި  63އަހަރުފުޅަށް އޮތީ

.99

ކަލާފާނު ޝަހީދުވީ މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ޖ.

މީލާދީގޮތުން  4ފެބްރުއަރީ 1609

 .100ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( ސިރީ ކުލަސުންދުރަ އައުދަ ކީރި ތި ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

 .101އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( ގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ސިރީ ކުލަސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން
9

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

 .102ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ކޮން ނަންފުޅެއްގައި؟
ޖ.

އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެއްވަނަ( މި ނަންފުޅުގައި

 .103ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 26މުޙައްރަމް ،1031

 .104ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

 11ޑިސެންބަރު 1621

 .105ބޮޑުރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކޮން ބޭކަނބަލަކާ؟
ޖ.

ނ
ކަނބާއައިޝާ ރަނިކިލެގެފާ ާ

 .106ބޮޑުރަސްގެފާނު ފަސްދާނުލެވުނީ ކޮންތަނެއްގައި؟
ޖ.

އ
އެތެރެކޮއިލު މިސްކިތުތެރޭގައިވާ ޒިޔާރަތެއްގަ ި

ފއި ވަނީ ކޮން ކަމަކަށް؟
 .107ބޮޑުރަސްގެފާނު ޑަޗް ގަވަރުނަރަށް ފޮނު އްވި ސިޓީފުޅުގައި އެދިވަޑައިގެން ަ
ޖ.

ބޮޑުދެބަޑިއާއި އެއާ ގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ބަޑިޖަހާ މީހަކު ފޮނުއްވައި ދެއްވު މަށް

 .108ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ރަ ސްކަމުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނެވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

 .109އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން

 .110އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ނ
ކަނބާ ޢާއިޝާ ރަނިކިލެގެފާ ު

 .111އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ރަ ސްކަމަށް އި ސްވެވަޑައިގަތް މީލާދީ ސަނަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

މީލާދީން  23އޮކް ޓޫބަރު  1648ގައި

 .112އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ކޮ ބާ؟
ޖ.

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތް ކުރައްވައި މުންނާރު ބިނާ ކުރެއްވުން

 .113ތާރީޚުގައި ބުނެވޭ ގޮތުގައި  9ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ދެ ބޭންގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދޮން ލަވީޒްއާއި ދޮންމާލަވީޒް

10

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

 .114އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ދަރިކޮޅަކަށް؟
ޖ.

އުތީމު ދަރިކޮޅަށް

 .115ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު

 .116ގޯވާއަށް ފޮނުވަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑުއްވައިލެއްވީ ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1059ވަނަ އަހަރު

 .117މަލާބާރީން ރާއްޖެ އައުމާ ގުޅިގެން އެ ބައި މީހުންނާ ޙަމަލާ ދެއްވުމަށް ޓަކައި ވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު

 .118މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ބިނާ ކުރައްވައި ނިމުނީ ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  1085ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  1674ވަނަ އަހަރު

 .119ހުކުރު މި ސްކިތު ދެކުނު ދޮރާށީގައި ފެށުނު މަދަރުސާ ހުޅުވުނީ ކޮން އަހަރަކު؟
ޖ.

ރ
ހިޖުރައިން  1078ވަނަ އަހަރު ،މީލާދީން  1668ވަނަ އަހަ ު

 .120ދިވެހި އަދަބީ ދުނިޔޭގައި "ސިނަފް"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަދީބަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަލްފާޟިލް ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމް

 .121އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި ހިޖުރީ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1098ގައި،

 .122އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ފަސްދާނު ލެވިފައި ވަނީ ކޮން ތަނެއްގައި؟
ޖ.

ހުކުރު މި ސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ހަ އްދަވައިފައި ހުރި ޒިޔާރަތުގައި

ކން ދެކެވަޑައިގަތް ތާރީޚަ ކީ ކޮބާ؟
 .123އައް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )3ވަނަ( ދުނިޔޭގެ އަލި ަ
ޖ.

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

 .124އައްސުލްޠާން

މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

)ތިންވަނަ(

ފުރަތަމަ

ފަހަރަށް ރަ ސްކަމަށް

އިސްކުރެއްވީ ކޮން

ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 20ޝައްވާލް 1310ހ 7) .މެއި 1893މ،(.

 .125އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން )ތިންވަނަ( ރަސްކަމުގެ ފުރަ ތަމަ ފަހަރު ރަސްކަން ކުރެއްވީ ކިހާ ދުވަހެއް
ވަންދެން؟
ޖ.

 3މަސް ދުވަސް

11

އަލްޤާޟީ ޙަސަ ން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ )ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2020

 .126އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ( ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

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

ރ ކިހާ ދުވަހެއް
ނ ކުރެއްވީ ހިޖުރީ ގޮތުން ބަލާއި ު
 .127އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ(ގެ ރަސްކަ ް
ވަންދެން؟
ޖ.

 32އަހަރާއި  6މަހާއި  16ދުވަސް

 .128އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު )ތިންވަނަ( ގެ ބޮޑުވަޒީރުންނަކީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް؟
ޖ.

އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ސުމުއްވުލް އަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަ ނޑޭރި ކިލެގެފާނު

 .129އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ފަރީދު ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެ އްގައި؟
ޖ.

 7މާރިޗު  1). 1954ރަޖަބު  (1373އާދިއްތަ

 .130ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބައްޕަގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީން

 .131އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އ
ހައްދުންމަތީ ގަމު މަޙްމޫދު ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެ ް

 .132ދެވަނަ ފަހަރަށް ތާޖުއްދީން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

ހިޖުރައިން  15ރަބީޢުލްއާޚިރު 1102ގައި ،މީލާދީން  16ޖަނަވަރީ  1691ގައި

ވ
 .133ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވި ރަ ސްކަލެއްވެއެވެ .އެ ރަ ސްގެފާނަކީ ޢިލްމަށް އަރައި ހުންނެ ި
ފޅަކުން؟
ބޭފުޅެކެވެ .ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިރަދުން މަޝްހޫރުވީ ކޮން ނަން ު
ޖ.

ސައްޔިދު ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅުން

 .134ޙަސަން ތާޖުއްދީން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އި ސްކުރެވުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 2ރަބީޢުލްއައްވަލް 1104ހ ،.މީލާދީން  11ނޮވެންބަރު 1692

 .135ޙަސަން ތާޖުއްދީން އަނބިދަރިންނާ އެކު މައްކާއަށް ފުރުއްވީ ކީއްވެގެން؟
ޖ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިބްނު އަލްޙާއްޖަ އަލީތުއްކަލާ އަވަހާރަވުމުން

 .136އައްސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ،ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް ދެއްވި އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔުއްވަން ހަވާލު ކުރެއްވުން

 .137އަލްޤާޟީ ޙަ ސަން ތާޖުއްދީން ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟
ޖ.

 7ރަޖަބު 1139ހ 27 ) .ފެބުރުވަރީ 1727މ(.
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" .138ޙިމާރުލް ޤައުމު"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން އަދީބެއް؟
އައް ސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދި  /އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީން

ޖ.

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިމުނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

.139

ދވަ ސް
 21އޮގަސްޓު  1953ވީ ހުކުރު ު

ޖ.
.140

ދިވެހި ރަސްކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ފުރަތަމަ ބަދަލުވީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި؟

ޖ.

 1ޖަނަވަރީ  1953ގައި )  14ރަބީޢުލްއާޚިރު  (1372ބުރާސްފަތި

.141

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

.142

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީ ސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޖ.

އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

.143
ޖ.

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތިންވަނަ ރައީސަކީ ކޮ ން ބޭފުޅެއް؟
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

.144
ޖ.

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތަރުވަނަ ރައީ ސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު

 .145ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަސްވަނަ ރައީސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 .146ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަވަނަ ރައީ ސަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
ޖ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޝހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
 .147ދިވެހި އަދަބީ ގުލްޝަންގައި "އޯކިޑް"ގެ ނަމުން މަ ް
ޖ.

މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ

ނ ކޮން ނަ މަކުން؟
 .148އިބްރާހީމް ޝިހާބު ޅެންވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަ ީ
ޖ.

ޝާއިރުއްޝަބާބު

 .149ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުވެގެން ނެރެވުނު ފުރަތަމަ ނޫ ސް މަޖައްލާއަކީ ކޮބާ؟
ޖ.

އަލްއިސްލާޙު

 .150ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟
ޖ.

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށް
 18ފެބުރުވަރީ 2020
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