
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS VI

1) അമ�ത�ത�െട ഔഷധം എ� പിതാ��ാ� പറ�ിരി��ത് എ�ിെന�റി�ാണ്?
1) വി. �േറാ�
2) വി. മാേമാദീസ
3) വി. ��ബാന
4) വി�� െപ��ാ�ക�

2) വി�� ��ബാനെയ�റി� പറ��ത്; അ��ഹ��ം സമാധാന�ം ബലി�ം ................... എ�ാണ്.
1) യാഗം
2) സ് േതാ�ം
3) ��ഷ
4) പാനപാ��ം

3) മ��പമലയി� ൈദവേതജസ് ദ�ശി� പേ�ാസിേനാ�ം േയാഹ�ാേനാ�െമാ���ായി�� ശിഷ��.
1) േതാമസ്
2) �ദാ
3) അ�േയാസ്
4) യാേ�ാബ്

4) ഗത് സമനയിെല �ാ��ന�േശഷം ക��ാവ് ശിഷ��ാേരാ� പറ�ത് െതരെ���ക.
1) പിതാ��ാെരേ�ാെല �ാ��നയി� ഉ�ിരി�ക
2) ജഡ�ം ആ�ാ�ം ത�ി�� േപാരാ��ി� �ാ��ി�ാെത ഉറ��വ� പരാജയെ��ം.
3) ൈദവരാജ��ി� �േവശി�വാ� ഉണ��ി�� �ാ��ി�വി�.
4) അ��ഹ�ി�ം നിത�ര��മായി �ാ��നേയാെട ഇരി�ി�.

5) മഹാ�േരാഹിത�്െറ ദാസെന പേ�ാസ് ഉപ�വി�േ�ാ� ക◌�്താവ് പേ�ാസിേനാ� പറ�തി�നി�
ന��് മന�ിലാ��ത് എ�ാണ്?
1) നെ� ഉപ�വി��വേനാട് ത�തായ രീതിയി� ഇടെപടണം.
2) ന�� അ�മ�ി� �തി��ാ� അ�മംെകാ� ന�� നശി�ം.
3) ന�െള ഉപ�വി��വേരാട് നാം �മി�ക.
4) അ�മ���് ൈദവം �തിഫലം ന��ം.

6) േയ�വി�്െറ വിചാരണ സമയ�് ക�ാഫാവിെ� ��പി� 'നീ മിശിഹായാ��േവാ' എ�
േചാദ��ിന് േയ� ന��� മ�പടി�െട �സ�ഭാഗം.
1) വാെള���വ� വാളാ� നശി�ം എ� ��ാവി�.
2) മ�ഷ���� ഭാവിയി� ഉ�ാ�� മഹത�െ��റി�ം അധികാരെ��റി��� ��ാവന.
3) േറാമാ ഗവെ��ിെനതിെര താ� �വ��ി�ി�ി� എ�്.
4) ൈദവ��െന വി�രി�വാ� ഇവ��് അധികാരമി�.

7) േയ�വി�്െറ വിചാരണ സമയ�് ൈദവ�ഷണമായി ��ി�ാണി�ത് എ�്?
1) മിശിഹാ ആണ് രാജാവ് എ� പറ�ത്.
2) ൈദവ��� ആെണ� പറ�ത്.
3) ൈദവ��െ� മഹത�െ��റി� പറ�ത്.
4) രാജ�േ�ാഹ����.



8) സ��ം �ാനം ന�െ�ടാതിരി�വാ� േയ�വിെന �ശി�വാ� വിധി� ആ�?
1) പീലാേ�ാസ്
2) ക�ാഫാവ്
3) സ�ി�ിം സംഘം
4) ഹ�ാസ്

9) ��മരണസമയ�് ക��ാ� കാണി� ഉദാ�മാ�കയായി കാണാ��ത് എ�്?
1) വളെര േവദന നിശ�മായി സഹി�
2) െത� െച�ാെത �ശി�െ��.
3) വളെര പരിഹാസ�� സഹി�.
4) തെ� േ�ാഹി�വ��േവ�ി �ാ��ി�.

10) �രിശി� േയ�വി�്െറ ��പ�മായി എ�തിയത് എ�ാണ്?
1) നസറായനായ േയ� യ�ദ�ാ�െട രാജാവ്.
2) േറാമാ�ാ��് എതിെര �വ��നം
3) ൈദവ��െന� �ഖ�ാപനം
4) ശാബതിെ� ലംഘനം

11) �രി�മരണ സമയ�് േയ� സത�മാ�ം ൈദവ��െന� പറ�ത് ആെരാെ�?
1) പേ�ാ�ം മ�് ശിഷ��ാ�ം
2) ശാതാധിപ�ം ���ം
3) മ�ലനമറിയാ�ം �െട��ായി�� �ീക�ം
4) പീലാേ�ാ�ം പടയാളിക�ം

12) സഭ �ഃഖശനിയാ� ആചരി��ത് എ�ിെ� േ◌ാ���ായി?
1) ക��ാവിെ� കബറട�ം �രി�െകാ�്.
2) ക��ാവ് സകല മരി�വ��ം �വിേശഷം അറിയി�തിെന അ��രി�്.
3) ക��ാവിെ� മരണം�ലം ശിഷ��ാ���ായ �ഃഖെ� അ��രി�െകാ�്.
4) �കളി� പറ�ിരി��ത് ഒ�ം ശരിയ�.

13) ഓ മറിയാേമ ഞാ� േതാ��ാര� ............... എ� പാ�ിെ� സ��ഭം എ�ാണ്?
1) േയ� പറ�� ഉപമയിെല േതാ��ാരെന ഉേ�ശി�്.
2) േയ�വാണ് േലാക�ിെ� ര�ക� എ� പറ��.
3) േയ� ഉയി��ിെ� സേ�ശം മറിയാമിേനാ� പറ��.
4) �ശാേരാഹണ�ി� ��പ് മാതാവിേനാ� യാ� പറ��.

14) പരി��ാ�ാവ് സഭയി� വ�ത് എ�്?
1) മാേമാദീസാ സമയ�്.
2) േയാ��ാ� നദിയിെല സ് നാനസമയ�്
3) െപ�ിേ�ാ�ി ദിവസം.
4) ക��ാവിെ� സ���ാേരാഹണ ദിവസം.

15) ആരാധന�ായി ഞായറാ� നാം �ടിവ��ത് എ�െകാ�്?
1) േയ�വിെ� ജനനം ഞായറാ�യാെണ� വിശ�ാസം.
2) ഞായറാ� അവധി ദിവസമാണ്.
3) േയ� ഉ�ാനം െച�ത് ഞായറാ�.
4) എ�ാവ��ം സൗകര��ദമായ ദിവസം ഞായറാ�യാണ്.



16) അ�താപ�ിെ� സ�ീ��നം?
1) 51-◌ാം സ�ീ��നം
2) 27-◌ാം സ�ീ��നം
3) 113-◌ാം സ�ീ��നം
4) 151-◌ാം സ�ീ��നം

17) ന�െട പാപ�െള �ഖെ����ത് എ�ാണ്?
1) �ത�മായ �ാ��ന
2) ൈദവ�ിെ� �പ
3) മ��വേരാട് കാണി�� ക�ത�
4) േദവാലയ�ി� െകാ��� സംഭാവന

18) ദാവീദ് രാജാവിന് പാപെ��റി� േബാധ�ം ന�കിയ �വാചക� ആര്?
1) യിരമ�ാവ്
2) ശ�േവ�
3) നാഥാ�
4) ഏലിയാ

19) ൈദവ�ി� ആ�യി�് വിശ�സി�� വ��ി�് എ�ാവിധ ഭയ�ളി�നി�ം േമാചനം ലഭി�ം എ�
പറ�ിരി�� സ�ീ��നഭാഗം?
1) സ�ീ��നം 8
2) സ�ീ��നം 23
3) സ�ീ��നം 51
4) സ�ീ��നം 91

20) 91-◌ാം സ�ീ��ന�ിെ� �ധാന സേ�ശ�ളി� ഉ�െ�ടാ�ത് െതരെ���ക.
1) ൈദവഭ�ന് ൈദവം ദീ�ഘാ��് ന��ം.
2) ൈദവ�ി� ആ�യി��വ��് മാലാഖമാ�െട സംര�ണം ഉ�ാ�ം.
3) ൈദവമാണ് എ�ാ �ാന�ിെ��ം രഹസ�ം
4) സ�വശ�െ� തണലി� നാം ജീവി�ണം.

21) എേ�ാ�ം ൈദവെ� �തി�െകാ�ിരി�� മാലാഖഗണം ഏത്?
1) േ�ാേ��ാ�
2) െ�ാെബ�ാർ
3) െമാറാവ് േസ�ാർ
4) ഇതി� ഒ�ം ശരിയ�

22) െയശ�ാവിെ� ദ�ശന�ി� മാലാഖമാ� ര� ചിറ�ക� െകാ�ിെ�ാ�് അ�ഹസി��െത�്?
1) ൈദവേമ ഞ�േളാട് �െടയിരിേ�ണേമ
2) ക��ാേവ നീ പരി��� പരി��� പരി���
3) നിെ� ജ�ാലയി�നി�് ഞ�െള സംര�ിേ�ണേമ
4) ൈദവനാമെ� ഞ�� വാ��.

23) ന�� 'ഹാേല��ാ' എ� പറ�േ�ാ� അ��മാ��ത് എ�ാണ്?
1) ക��ാേവ ക�ണ േതാേ�ണെമ
2) ക��ാേവ വാഴ് േ�ണെമ
3) ൈദവ�ി� �തി
4) ഇതി� ഒ�ം ശരിയ�



24) �ാ�ികെള കേ�ശായാ എ� ഗീതം പാ�േ�ാ� നാം ധ�ാനിേ�� വിഷയ��.
1) ക��ാവിെ� ��മരണം
2) ക��ാവിെ� ഉയി��്
3) മാലാഖമാ� ൈദവെ� �തി��ത്
4) �കളി��ത് എ�ാം ശരിയാണ്.

25) ആദിമസഭ �ചരി�വാ�� സാ�ഹിക പ�ാ�ല�ി� ഉ�െ���വ െതരെ���ക.
(i) �ി�ീയ വിശ�ാസം എ�ാ�രം ജന�െള�ം ആക�ഷി�.
(ii) സത��ിന് ഊ�� ന�കിയ �ി�ീയ വിശ�ാസം എ�ാവെര�ം ആക�ഷി�.
(iii) മരണാന�ര ജീവിതം എ� ആശയം എ�ാവ��ം ഇ�മായി.
1) (i, ii)
2) (ii, iii)
3) (i, iii)
4) (i, ii, iii)

26) �ി�ീയസഭ�െട വള��� സഹായകമായി�� യ�ദ മതജീവിത�ിെ� ഭാഗ�� െതരെ���ക.
(i) �നേഗാഗ് ആരാധന
(ii) വി�� ��വായന
(iii) ബ�ൈദവ വിശ�ാസം
1) (i, ii)
2) (ii, iii)
3) (i, iii)
4) (i, ii, iii)

27) ആദിമസഭ �ചരി��തിന് ഏ��ം സഹായകമായ ഭാഷ.
1) എ�ായ
2) അറമായ
3) ല�ീ�
4) �ീ�്

28) നാം ൈദവെ� ആരാധി�േ�ാ� നേ�ാെടാ�ം വാ�ിേ�ായവ�ം ..........................
......................... പെ�����്.
1) മാലാഖമാ�ം �ാ�ിക�ം
2) വി���ം മാലാഖമാ�ം
3) വി���ം മ�് ജീവജാല��ം
4) മാലാഖമാ�ം �േരാഹിത�ാ�ം

29) മ�ഷ�ാവതാരെ��റി� �വചി� �വാചക�ാേരാെടാ�ം നിെ� �തി�വാ� േയാഗ�രാ�ണെമ
എ���ം വ�� ഗാന�ിെ� ആരംഭം?
1) മഹിത�ാ� ബേസലിേയാസ് ...
2) അനവരത �തി...
3) വിശ�ാസ�ാ� പ�ദീസ
4) ��ം നി�ാഗമനം...

30) �രിശി�വ�് മാനസാ�രെ�� ക�െന ഓ��� പാ�ിെ� ആരംഭം.
1) ഉജ�ല ദീപ...
2) ദ�ന പീഠകേള�...



3) വിശ�ാസ�ാ� പ�ദീസ...
4) നി�യി� നിെ�െ��...

31) പഴയനിയമ�ിെല �വിേശഷം എ�റിയെ��� ��കം.
1) സ�ീ��നം
2) ദാനിേയ� �വചനം
3) െയശ� �വചനം
4) സ�ശ�വാക���

32) ഏവ�േഗലിേയാ� എ� വാ�ിെ� അ��ം.
1) വായന
2) �വിേശഷം
3) �വചനം
4) പഠി�ി��

33) വി�� ��ബാനയി� മ�ബഹ�െട െത�വശ� വായി�� ��കം.
1) അേ�ാേ�ാല�വ��ിക�
2) പേ�ാസ് �ീഹാ�െട േലഖന��
3) േയാഹ�ാ� �ീഹാ�െട േലഖന��
4) പൗേലാസ് �ീഹാ�െട േലഖന��

34) തി�യി�നി�് ന�യിേല�� �പാ�രെ�ടലിന് ഉപേയാഗി�� പദം.
1) ൈദവീകരണം
2) മാനസാ�രം
3) സ�ഭാവമാ�ം
4) ഇവയി� ഒ�മ�

35) �േറാ� അഭിേഷക�ി�െട എ�ാണ് സംഭവി��ത്?
1) െത�ക� �മി�െ���
2) സഭയിെല അംഗമാ��
3) ആ�ീയ വള�� ഉ�ാ��
4) പരി��ാ�ാവിെന �ാപി��.

36) ആ�ീയ വള��� ലഭ�മായ ഏ��ം ന� ഭ�ണം.
1) പ�ാ�ാപം
2) വി�� ��ബാന
3) �ാ��നേയാഗ��
4) െപ��ാ� േന��ക�

37) വി�� അേ�ാനിേയാസ് സ��ാസജീവിതം െതരെ���വാ� േ�രണയായ േവദഭാഗം.
1) സ��ണ ��ണനാ�വാ� ഇ�ി�� എ�ി� നീ െച�് നിന��� വി�് ദരി��� െകാ��ക.
2) അ��ംെകാ�് അ�ായിരം േപ��് േയ� ഭ�ണം ന�കി.
3) േയ��ി� ഉപവാസ�ി�െട സാ�ാെന ജയി�ത്.
4) വിധവ ചി�ി�ാശ് േദവാലയ�ി� സമ��ി�ത്.

38) സ��ാസജീവിതം നയി�വ� സഭ� െച� സംഭാവനക�.
1) സഭ�െട വള���ം െക�റ�ി�ം സഹായി�.
2) ആരാധന �മ�� ഉ�ാ�വാ� സഹായി�.



3) വിശ�ാസ�ിരതയി� സഹായി�.
4) എ�ാം ശരിയാണ്.

39) േവദവാക�ം �രി�ി�് ���ിയാ�ക.
മ�ഷ���� ��ഷ െച�ി�ാന�, ��ഷി�ാ�ം അേനക��േവ�ി ............................. ആണ്
വ�ത്.
1) േരാഗ�െള സൗഖ�മാ�വാ�
2) പാപിക�� സഹായം െച�വാ�
3) ജീവെന മ�വിലയായി ന��വാ�
4) വിശ��വ��് ഭ�ണം ന��വാ�

40) ൈദവം ന��് കഴി�ക� ത�ിരി��ത് ....................... ആണ്.
1) ൈദവ��ഷ�്
2) കഴി�കെള വള��ി ന� നിലയി� എ�വാ�
3) കാര�വിചാരക�ാ� ആ�വാ�
4) േന��ണം �കടി�ി�വാ�


