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1) വിട്ടുപ ോയ  ദം അടയോളപ്പെടുത്തുക. 

പയശുവിനപ്്പെ വളര്ത്ത്തച്ചനോയ യൗപേഫ ്.......................പ ോത്രത്തില് 

.................. വംശത്തിലോണ ്ജനിച്ചര?് 

A ദോവീദ ്

B യഹൂദ 

C പലവയ 

D അഹപ ോന് 

1) AB 

2) BC 

3) CD 

4) BA 

 

2) പയശുത്കിസ്തു വിന്പ്പെ വളര്ത്ത്തു ിരോവോയ വി. യൗപേഫിന് ഉണ്ടോയ 

പ്പവളിെോടുകള് എത്ര? 

1) 3 

2) 2 

3) 5 

4) 4 

 

3) വി. കൂദോശകപ്പള എത് കോ ം വിളിക്കുവോനോണ്  ൗ േ്രയേഭകള് 

ആത് ഹിക്കുന്നര്? 

1) അത് രയക്ഷങ്ങളോയ കൃ കള് 

2) വി. രഹസ്യങ്ങള് 

3) ത് രയക്ഷങ്ങളോയ കര്ത്മങ്ങള് 

4) വി. മര്ത്മങ്ങള് 

 

4) വിട്ടുപ ോയ  ദം അടയോളപ്പെടുത്തുക. 

കൂദോശ അര്ത്െിക്കുവോന് ദദവം ചുമരലപ്പെടുത്തിയര ്....................... 

യോണ.് 

1) അപെോസ്തലന്മോപ്പ  

2) അെിയിെുകോപ്പ  

3) വി. സ്ഭയെ 

4) വി.  പത്രോേിപ്പന 
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5) ഞോയെോഴ്ചയില് വ ുന്നരിനോല് രോപ്പെെെയുന്നരില്  ണ്ടു 

പ്പ  ുന്നോളുകള് മോെോനോയപ്പെ ുന്നോള്  ട്ടികയില് ഇല്ല. 

A പ്പ ന്തിപക്കോസ്തി 

B യല്പദോ 

C വചനിെ ്

D ഉയിര്ത്െ ്

1) AB 

2) BC 

3) CD 

4) AD 

 

6) 'നമുപ്പട കര്ത്ത്തോവ'് എന്നര്ത്ഥം വ ുന്ന േുെിയോനി  ദം. 

1) മോെോനോയ 

2) പ്പമോെിപയോ 

3) മ ാറാന് 

4) പമോര്ത് 

 

7) ദനഹോപ്പെ ുന്നോളില് ഓര്ത്മിെിക്കപ്പെടുന്ന േംഭവം ഏര?് ത് സ്തു ര 

േംഭവം എവിപ്പടപ്പവച്ചു നടന്നു? ശ ിയോയ ഉത്ത ം എെുരുക. 

A ത്കിസ്തു വിന്പ്പെ മോപമോദീേ 

B പയോര്ത്ദോന് നദി 

C ത്കിസ്തു വിന്പ്പെ ജനനം 

D പേര്്ലപഹം 

1) AC 

2) AB 

3) BC 

4) CD 

 

8) വി. കുര്ത്േോനയില് വിശവോേികളുപ്പട  ങ്കോളിത്തം  ൂര്ത്ണമോകുന്നര് 

എപെോെോണ്? 

1) ത് രിവോകയങ്ങള് ഉച്ചേവ ത്തില്  െയുപപോള് 

2) ഏകേവ ത്തില്  ോനങ്ങള് ആല ിക്കുപപോള് 

3) വി. കുർബാന സ്വീകരണത്തിലൂയെ 

4) വി. കുര്ത്േോനയുപ്പട ആ ംഭം മുരല്  പ്പങ്കടുക്കുന്നരിലൂപ്പട 
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9) വി. കുര്ത്േോനയില് ദകകസ്തൂ  ി നല്കുന്നരിന്പ്പെ അര്ത്ഥം. 

1) വി. കുര്ത്േോനയില് വിശവോേികള് പ്പവെും കോഴ്ചക്കോ ല്ല എന്ന ്

ത് ഖ്യോ ിക്കുവോന് 

2) ദദവപത്തോടുള്ള േ്്പനഹം ത് ദര്ത്ശിെിക്കുവോന് 

3) േഹു.  ട്ടക്കോപ ോടുള്ള േഹക ണം അെിയിക്കുവോന് 

4) വിശ്വാസ്ികള് പരസ്പരം സ് ്മനഹത്തിലും നിരപ്പിലും എന്ന  

ഉറപ്പിക്കുവാന് 

 

10) പ്പകോയ്്പനോണിയ എന്ന വോക്കിന്പ്പെ അര്ത്ഥം. 

1) േഭ 

2) കൂട്ടായ്മ  

3) ത് ോര്ത്ഥന 

4) വി. കുര്ത്േോന 

 

11) വിശവോേികളോയ വോങ്ങിപെോയവപ്പ  ത് പരയകം ഓര്ത്ക്കുന്ന 

കുക്കിലിപയോന്. 

1)  ക്കളിലപ്പന് കൃപയെെ  വതുമപായല... 

2) നിന്നോള് സ്തു രിപ്പയോടു  ോജമകള്... 

3) നീരിമോന്  നപ ോപ്പല രളിര്ത്ത്തിടുപ്പമ... 

4) പ്പവല്ലുംശത്രുക്കപ്പള നിന്നോല്... 

 

12) രോപ്പെ പ്പകോടുത്തി ിക്കുന്നരില് 'േുവിപശഷം' എന്നര്ത്ഥം വ ുന്ന 

 ദം അടയോളപ്പെടുത്തുക. 

1) കുക്കിലിപയോന് 

2) ഏവന്മേലിമൊന് 

3) പ്പത് ോമിപയോന് 

4) പ്പകോയ്്പനോണിയ് 

 

13) രോപ്പെ പ്പകോടുത്തി ിക്കുന്ന  ീരത്തിപ്പല വിട്ടുപ ോയ വോക്കുകള് 

അടയോളപ്പെടുത്തുക. 

'രോരനയച്ചു - ................ പ്പമപ്പന്ന 

കര്ത്ഷകപ്പനപെോല് - .............. വിരച്ചു' 

A മെിയോമോ 
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B  ത്േിപയല് 

C മിഖ്ോപയല് 

D വചനമോ 

1) AB 

2) BC 

3) DB 

4) DC 

 

14) 'കര്ത്ത്തോവ ുളിപ്പച്ചയ്തു ഞോന് ജീവനപ്്പെ അെം..' എന്ന  ീരത്തിന്പ്പെ 

ആ ംഭം അടിസ്ഥോനപ്പെട്ടി ിക്കുന്ന പവദഭോ ം. 

1) പയോഹ 1:1 

2) മൊഹ 6:51 

3) ലൂപക്കോ. 1:30 

4) ലൂപക്കോ. 1:38 

 

15) ത്കിസ്തു വിപ്പനക്കുെിച്ചുള്ള േുവിപശഷം േവീക ിക്കുന്നവര്ത്ക്കു 

ലഭിക്കുന്ന മഹോഭോ യം. 

1) നിരയജീവന് 

2) സ്വർഗരാജ്യം 

3)  ുത്രേവീകോ യം 

4)  ോ പമോചനം 

 

16) ചുവപ്പട പചര്ത്ത്തി ിക്കുന്ന ത് ോര്ത്ഥനയില് 'ത് ഭോര സ്തു രിെ്' 

ഏരോകുന്നു. 

1) കർത്താവിയന സ് ്മതാത്തം യെയ്യുന്നതും... 

2) പമോെോന് പയശുമശിഹോ... 

3) കര്ത്ത്തോപവ നിപ്പന്ന അനുകൂലമോക്കുന്നവ ുപ്പട... 

4) ദദവപ്പമ നിനപ്്പെ കൃ യിന്ത് കോ ം... 

 

17) രോപ്പെ പ്പകോടുത്തി ിക്കുന്ന ത് ോര്ത്ഥനയിപ്പല വിട്ടുപ ോയി ിക്കുന്ന 

വോക്കുകള് അടയോളപ്പെടുത്തുക. 

' ോ ികപളോട.്................ പ്പചയ്യുന്നവനോയ കര്ത്ത്തോപവ നീ നയോയം 

വിസ്ത ിക്കുന്ന ................ ഞങ്ങപളോട ്ക ുണ പ്പചയ്യണപ്പമ.' 

A ക ുണ 
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B േമയത്ത ്

C ദിവേത്തില് 

D നോെികയില് 

E ദയ 

1) AB 

2) AC 

3) AD 

4) EC 

 

18) കര്ത്ത്തോവിനപ്്പെ മനുഷയോവരോ പ്പത്തക്കുെിച്ച ്മുന്കൂട്ടി അെിയിച്ച 

ത് വോചകന്. 

1) പഹോശയ 

2) പയോന 

3) യെശ്യ്യാ 

4) ആപമോേ ്

 

19) ' ക്തേോക്ഷികള്' എന്നര്ത്ഥം വ ുന്ന  ദം. 

1) സ്ഹമേന്മാർ 

2) ശ്ലീഹന്മോര്ത് 

3) നിേിയന്മോര്ത് 

4) ദൂരന്മോര്ത് 

 

20) ദദവപ്പത്ത കോണുന്ന ഭോ യവോന്മോര്ത് ആ ോണ്? 

1) േൗമയരയുള്ളവര്ത് 

2) ഹൃേെശ്ുദ്ധിെുള്ളവർ 

3) ദുുഃഖ്ിക്കുന്നവര്ത് 

4) ക ുണയുള്ളവര്ത് 

 

21) നല്ല ഇടയനോയ പയശുത്കിസ്തു വിപ്പനക്കുെിച്്ച ത് രി ോദിക്കുന്ന 

പവദഭോ ം. 

1) 23-ാോാം േങ്കീര്ത്ത്തനം 

2) വി. മൊഹന്നാന് 10:1-15 

3) വി. പയോഹന്നോന് 15:1-5 

4) വി. മത്തോയി 5:1-5 
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22) കര്ത്ത്തൃത് ോര്ത്ഥനയില് ആപ്പക എത്ര അപ ക്ഷകള് ഉണ്ട?് 

1) 6 

2) 7 

3) 5 

4) 3 

 

23) മെു ൂ പ്പെ ുന്നോളിനപ്്പെ മപ്പറോ ു പ  .് 

1) പരജേ്്ക ണപ്പെ ുന്നോള് 

2) മഹരവീക ണപ്പെ ുന്നോള് 

3) കൂൊരയപ്പരുന്നാള് 

4) ത് കോശത്തിനപ്്പെ പ്പ  ുന്നോള് 

 

24) ' ോെെുെത്തുവീണ വിത്ത ്പവ ് ഇല്ലോത്തരിനോല് 

വോടിക്ക ിഞ്ഞുപ ോയി.' എന്തോണ ്പവ ്? 

1) നല്ല മണ ്

2) ഉറച്ച വിശ്വാസ്ം 

3) പലോകത്തിനപ്്പെ ചിന്ത 

4) ദദവവചനം 

 

25)  ോെയില്നിന്നു ജലം ലഭിച്ച സ്ഥലം 

1) േീന് മ ുഭൂമി 

2) മഹാമരബ  

3)  ഫീദിം 

4) ഏലീം 

 

26) 'കോടെക്ഷി' ജനത്തിനു ലഭിച്ച സ്ഥലം. 

1) സ്ീന്  രുഭൂ ി 

2)  ഫീദീം 

3) ഏലി 

4) കോപദശ ്
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27) അധികോ  വിപകത്രീക ണം പമോശ നടത്തിയര ്ആ ുപ്പട 

ഉ പദശത് കോ മോണ്? 

1) പയോശുവ 

2) െിമത്താ 

3) അഹപ ോന് 

4) കോപലേ ്

 

28) എത്രമോത്രം മന്നോയോണ് േോക്ഷയേന്നിധിയില് േൂക്ഷിച്ചുവച്ചര?് 

1)  ണ്ടിടങ്ങെി 

2) ഒ ു പ്പചെ ്

3) ഒ ു പശക്കല് 

4) ഒരിെങ്ങഴി 

 

29) രെുപ്പകോട്ടി  ോനം  ോടി ജനത്തിനു പനരൃരവം നല്കിയര ്ആ ്? 

1) പയോശുവ 

2)  ിരയാം 

3) അഹപ ോന് 

4)  ുപ ോഹിരന് 

 

30) 'ഭയപ്പെപടണ്ട, ഉെച്ചുനില്പിന്: യപഹോവ ഇന്നു നിങ്ങള്ക്ക ്

പ്പചയ്്വോനി ിക്കുന്ന  ക്ഷ കണ്ടുപ്പകോള്വിന്...' ആ ് ആപ ോടു 

 െഞ്ഞു? 

1) ദദവം പമോശപയോട ്

2) പമോശ പയോശുവോപയോട്  

3) പമോശ അഹപ ോപനോട ്

4) മ ാശ് െിത്സ്ാമെല്  ക്കമളാെ  

 

31) പ്പ േഹ ആച ണത്തിന്പ്പെ സ്മ ണ എന്തോയി ുന്നു? 

1) ജ്നത്തിന യറ വിെുതല് 

2) േംഹോ ദൂരനപ്്പെ കടന്നുപ ോക്ക ്

3) മിത്േയീമിപ്പല അടിമരവം 

4) പ്പചങ്കടല് കടത്തിയര ്

 

32) നീേോന് മോേത്തില് നിര്ത്വഹിക്കുന്ന യഹൂദന്മോ ുപ്പട പ്പ  ുന്നോള്. 
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1) യപസ്ഹ് 

2) കൂടോ പ്പെ ുന്നോള് 

3) പ്പ ന്തപക്കോസ്തി 

4) ത് രിഷ്ഠപ്പെ ുന്നോള് 

 

 

33) പ്പ േഹ ആച ണത്തിന് ഒ ു കുടുംേത്തില് എത്രപ  ില് 

കുെയോത്ത അം ങ്ങളോണ ്പവണ്ടിയര?് 

1) 12 

2) 9 

3) 7 

4) 10 

 

34) 'നിന്പ്പെ  ോജയം വപ ണപ്പമ.' കര്ത്ത്തൃത് ോര്ത്ഥനയിപ്പല ഈ 

ഭോ ത്തിന്പ്പെ അര്ത്ഥം എന്തോകുന്നു? 

1) ഒ ു പലോക  വപ്പെന്െിന്പ്പെ സ്ഥോ നം 

2) സ്ൃഷ്ടി  ുഴുവന് ദേവഭരണത്തിലാകണം 

3) പലോക ോജയങ്ങളുപ്പട ഏകീക ണം 

4) ദ ശോചിക ശക്തിയുപ്പട രകര്ത്ച്ച 

 

35) പമോശയുപ്പട വളര്ത്ച്ചപ്പയക്കുെിച്ച ് ുരിയനിയമത്തില് ത് േം ിച്ച 

 ക്തേോക്ഷി 

1)  ൗപലോേ ്

2) സ് ്മതഫാമനാസ്  

3) യോപക്കോേ ്

4)  പത്രോേ ്

 

36) ദദവം മിപത്േമില് വ ുത്തിയ  ത്തു േോധകള് പ ഖ്പ്പെടുത്തിയ 

പവദ ുസ്തകത്തിപ്പല ത് ന്ഥം. 

1) ഉല്പത്തി 

2) പുറപ്പാെ  

3) പലവയ 

4) േംഖ്യ 

 

37) വൃക്ഷങ്ങള്ക്ക് പകടുവ ുത്തിയ േോധ 



 

OSSAE Class V വാർഷിക പരീക്ഷ 2020   

Questions & Answers 

 

1) കല്മെ 

2) നോയീച്ച 

3) യവട്ടുക്കിളി 

4) രവള 

 

38) 'നീ നിലക്്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയോകയോല് കോലില്നിന്നും 

പ്പച ിെ ്അെിച്ചുകളക.' പമോശപയോട ്ഇത് കോ ം ആജ്ഞോ ിച്ചര് 

ആ ോണ്? 

1) അത്േഹോം 

2)  ിരോവോയ ഇേഹോക്കിന്പ്പെ  ിരോവ ് 

3) െമഹാവ 

4) മുള്െടര്ത്െ ് 

 

39) േിപെോെയുപ്പട ഭര്ത്ത്തോവ ്

1) യിപത്രോ 

2) പയോശുവ 

3) അഹപ ോന് 

4) മ ാശ് 

 

40) മി യോമിന്പ്പെ മോരോവ.് 

1) മെിയം 

2) മൊമേമബേ  

3) േോെ് 

4) േിപെോെ് 


