
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS V

1) േമാശ�െട പിതാവിൻെറ േഗാ�തം ?
1) ദാൻ
2) െബന�ാമീൻ
3) േലവി
4) യ�ദാ

2) േമാശ എ� േപരിെ� അ��െമ�്?
1) വിേമാചക�
2) െവ��ി�നി�് വലിെ���െ��വ�
3) ശ�ി��വ�
4) സൗ�ര���വ�

3) േമാശ എ� വ�ഷം ഫറേവാ�െട െകാ�ാര�ി� താമസി�?
1) 39
2) 27
3) 40
4) 51

4) േമാശ�െട മാതാപിതാ�ൾ ആെരല� ാം?
1) മിര�ാം, അഹേറാൻ
2) അ�ാം, േയാേഖെബദ്
3) അഹേറാൻ, സിേ�ാറാ
4) അ�ാം, മിര�ാം

5) േമാശ വഴി ഫറേവാെ� ��പാെക ൈദവം �വ��ി� അടയാള�� എ�?
1) 7
2) 10
3) 3
4) 5

6) "പാ�ം േത�ം ഒ��� േദശം" ഏത്?
1) സീേയാൻ
2) കനാൻ
3) േഹാേറബ്
4) സീനായ്

7) മിദ�ാനിെല �േരാഹിതനായി�� ___________, (�രി�ി�ക)
1) സഖറിയാവ്
2) അഹേറാൻ
3) േലവി
4) യിേ�ാ

8) േമാശ�് ൈദവ ജനെ� നട�വാ�� പരിശീലനം ലഭി�ത് എ�െന?
1) യിേ�ാ�െട ആ�കെള േമയി�തിൽ നി�്



2) ഫറേവാെ� െകാ�ാര�ിൽ നി�്
3) സേഹാദരിയിൽ നി�്
4) �ൾ�ടർ�ിൽ െവ�്

9) ആദ�െ� 2 ബാധകൾ �കമ�ിൽ തിരെ�ടു�ുക.
a) നദിയിെല െവ�ം ര�മായി.
b) േപൻ
c) േദശ�് തവളകൾ വർ�ി�ു.
d) നായീ�
1) a & d
2) b & e
3) a & c
4) b & a

10) ഫറേവാന് മനം മാ�ം ഉ�ാ�ിയ ബാധ ഏത്?
1) കഠിനമായ ക�ഴ
2) മ�ഷ�ർ�ും മൃഗ�ൾ�ും പുണ� ്
3) �രി��്
4) കടി�ൽ സംഹാരം

11) െപസഹാ എ� വാ�ിൻെറ അർ�ം?
1) ൈദവ�ിന് �തി
2) കട�േപാ�്
3) വിേമാചനം
4) കർ�ാേവ, ര�ിേ�ണേമ

12) പാപിക�െട വീെ���ി�� യാഗം ഏത്?
1) വി. മാേമാദിസ
2) വി. �േറാനഭിേഷകം
3) വി. �ർ�ാന
4) വി. ��സാരം

13) ആരാണ് വി. �ർ�ാന സ�ാപി�ത്?
1) സ�റിയ �േരാഹിതൻ
2) േമാശ
3) േയ��ി�
4) േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻ

14) ��ിക�ം �ീക�ം ഒഴിെക എ� ��ഷ�ാരാണ് േമാശേയാെടാ�ം മി�യീമിൽ നി�് പുറെ��ത്?
1) 5 ല�ം
2) 6 ല�ം
3) 7 ല�ം
4) 8 ല�ം

15) എ� വർഷമാണ് ഇ�സാേയൽ മ�ൾ മി�സയീമിൽ അടിമകളായിപാർ�ത് ?
1) 300
2) 410
3) 430



4) 490

16) െച�ടൽ കട�് ഇ�സാേയൽ മ�ൾ __________മരുഭൂ മിയിൽഎ�ി. (�രി�ി�ക)
1) �ർ
2) സീൻ
3) കനാൻ
4) കാേദശ്

17) മ�ാ എ� വാ�ിെ� അർ�ം
1) പരീ�
2) ഭാഷ
3) കലഹം
4) മന�്

18) ൈദവം, പാറേയാട് ക�ി�വാൻ പറ�േ�ാൾ േമാശ വടിെകാ�് 2 �ാവശ�ം പാറെയ അടി�.
എവിെടയാണ് ഈ സംഭവം നട�ത്?
1) �ർ
2) സീൻ
3) കനാൻ
4) കാേദശ്

19) ന�ായപാലന�ി�� ശി�ണം േമാശ�് ലഭി�ത് ആരിൽ നി�ാണ്?
1) ൈദവ�ിൽ നി�്
2) യിേ�ാവിൽ നി�്
3) ഫറേവാെ� െകാ�ാര�ിൽ നി�്
4) സ�ി�ീം സംഘ�ിൽ നി�്

20) ഹാബീബായ് എ� വാ�ിെ� അ��ം എ�ാണ്?
1) എെ� അറിയി�കാര�
2) എെ� മ��
3) എെ� വാ�ല���വ�
4) എെ� �����

21) പൗേലാസ് �ീഹ എ�തിയ േലഖന�ൾ എ�ത?
1) 10
2) 12
3) 14
4) 16

22) വി. �ർബാനയ്�് െത�ുവശ�് വായി�ു� േവദഭാഗംഎ� ��ക�ി�നി�്?
1) സ�ീർ�ന�ിൽ നി�്
2) �വിേശഷ�ളിൽ നി�്
3) അേ�ാേ�ാല�വർ�ികളിൽ നി�്
4) പൗേലാസ് �ീഹ�െട േലഖനം

23) അ�താപ�ിെ� �ാർ�ന എ�് അറിയെ�ടു� സ�ീർ�നംഏതാണ്?
1) സ�ീർ�ന�ൾ 23
2) സ�ീർ�ന�ൾ 51



3) സ�ീർ�ന�ൾ 117
4) സ�ീർ�ന�ൾ 119

24) 'ജാതിക�െട അേ�ാേ�ാലൻ' എ�് പറയു�ത് ആെരയാണ്?
1) പേ�ാസ് �ീഹ
2) േയാഹ�ാൻ ശ� ീഹാ
3) പൗേലാസ് �ീഹ
4) യാേ�ാബ് �ീഹ

25) "പൗേലാസ് �ീഹ ധന�� െചാ� േകേ�� ...." എ� ഗീത�ിൻെറ ൈബബിൾ റഫറൻസ്
െതരെ���ക.
1) ഗലാത�ർ 1:8
2) എെഫസ�ർ 1:8
3) െകാേലാസ�ർ 1:8
4) 1 െകാരി��ർ 1:8

26) വി�� സഭ�െട ആരംഭം ആയി കണ�ാ�� സംഭവം ഏതാണ്?
1) െച�ടൽ കട�് ഇ�സാേയൽ മ�ൾ കട�ു േപായ സംഭവം.
2) മർേ�ാസിെന മാളികയിൽ ഒരു മനെപ�് �പാർ�ി�േ�ാൾപരി��ാ�ാവ് അ�ിനാവ് �പ�ിൽ
ആവസി�ത്.
3) കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു വിശു� കുർബാന സ�ാപി�സംഭവം
4) ഓശാന ഞായറാ� േയ��ി� േയ�ശേലമിൽ �പേവശി�േ�ാൾ

27) സഭ�െട ആരംഭെ� �റി�് ന��് അറിവ് നൽകു� �തിയ നിയമ ��കം ഏതാണ്?
1) മ�ായി�െട �വിേശഷം
2) േയാഹ�ാെ� �വിേശഷം
3) അേ�ാേ�ാല �വർ�ികൾ
4) 1 െകാരി��ർ

28) ആദിമ സഭെയ പീഡി�ി� ��ഖ�ം പി�ീട് മാനസാ�രെ��് സഭേയാട് േചർ�് പരീശ�പമാണി
ആര്?
1) ശൗൽ
2) ശീലാസ്
3) നിേ�ാദിേമാസ്
4) �ദാ

29) …………………………യിൽ വ�് ആദ�മായി വിശ�ാസികൾ �കിസ്ത�ാനിഎ� േപര് ലഭി�.
(�രി�ി�ക)
1) അേ��ാക�
2) ഫിലിപ�
3) ഗലാത�
4) േറാമ

30) ഭാരത�ിൽ �കിസ്തുവിശ�ാസം �പചരി�ി� �കിസ്തുശിഷ�ൻ ആരാണ്?
1) പേ�ാ��ീഹാ
2) േതാമാ �ീഹാ
3) പൗേലാസ് �ീഹാ
4) യാേ�ാബ് �ീഹാ



31) െകാ�േനാണിയ എ� വാ�ിെ� അർ�ം എ�ാണ്?
1) �വർ�നം
2) സമാധാനം
3) ��ാ�
4) ശരീര ര��ൾ

32) േയ��ി�വിെന "േലാക�ിൻെറ പാപെ� വഹി�ു�ൈദവ�ിൻെറ കു�ാട്" എ�്
അഭിസംേബാധന െച�ത് ആര് ?
1) േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻ
2) വി�� മ�ായി
3) പീലാേ�ാസ്
4) �ദാസ്

33) ആറാം �േ�നി� നാം ഓ���ത് ആെരയാണ്?
1) അൽമായർ
2) ��ഷകർ
3) ജീവി�ിരി��വർ
4) വാ�ിേ�ായവർ

34) 'േമാറാൻ' എ� വാ�ിൻെറ അർ�ം
1) ഞ�െള ര�ി�ണേമ
2) ന�െട കർ�ാവ്
3) ൈദവ�ിന് �തി
4) അ�കാരം തെ�

35) 'മാറാനായ െപ��ാൾ' എ�ാൽ എ�് ?
1) കർ�ാവിൻെറ െപരു�ാൾ
2) പഴയനിയമ �വാചക�ാ�െട െപ��ാ�
3) വി���ാ�െട െപ��ാൾ
4) ൈദവമാതാവിൻെറ വാ�ി�് െപരു�ാൾ

36) 'മാറാനായ െപ��ാ�കളി� ഉ�െ�ടാ�ത് ഏത്?
1) യൽേദാ
2) ദനഹാ
3) മായൽേ�ാ
4) ൈദവമാതാവിെ� ജനനെപ��ാൽ

37) യൽേദാ എ� വാ�ിൻെറ അർ�ം
1) ജനനം
2) മാേമാദിസ
3) ��മരണം
4) ൈദവാലയ �േവശനം

38) �ൺ 29 ന് സഭ െകാ�ാടു� െപരു�ാൾ ?
1) കർ�ാവിൻെറ ൈദവാലയ �പേവശനം
2) ൈദവമാതാവിേനാ�� വാ�ി�്
3) ൈദവമാതാവിേനാ�� വചനി�്



4) പേ�ാസ് പൗേലാസ് �ീഹ�ാ�െട ഓർ�

39) െമ��െട േതാ�ിൽ വ�് അ�ബഹാമിന് ലഭി�ുവാനു�ായഅ��ഹ�ിെ� കാരണം?
1) ന� ജീവിതംെകാ�്
2) അതിഥി സ��ാരംെകാ�്
3) �ാർ�നെകാ�്
4) സ് േനഹവാനായ�െകാ�് 

40) ബഥാന�യിൽ േയശു �കിസ്തുവിെന സത്�രി� ഭവനം.
1) ലാസറിെ� ഭവനം
2) സ�ായി�െട ഭവനം
3) യായിേറാസിെ� ഭവനം
4) മർേ�ാസിെ� ഭവനം


