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1) സന്ന്യാസപിതാവായ വി. അന്താനിന്യാസിനറ്െ ജന്മസ്ഥലം? 

1) എസ്്നാ 

2) ന്ൊം 

3) കകമാന് 

4) ന് ാണ്സ്റ്റാനെ്ിന്നാപ്പിള് 

 

2) മനുഷ്യര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വയക്തമാ ുന്ന് ആത്മഫലം താറെറ ാടുത്തിരിക്കുന്ന്തില് 

അടയാളറപ്പടുത്തു . 

1) സൗമയത് 

2) ഇന്ദ്രിയജയം 

3) സന്താഷ്ം 

4) ദയ 

 

3) വിട്ടുന്പായ പദം അടയാളറപ്പടുത്തു . 

പ. സഭയുറട ഗര്ഭപാന്ദ്തമാണ് ................. 

1) വി.  ുര്ബാന 

2) വി. ന്ന്ദ്താന്ണാസ ്

3) മാമമാദീസകതാട്ടി 

4) വി.  നയ മെിയാം 

 

4) വി. മാന്മാദീസായില് വി. സഭയുറട ന്ദ്പതിനിധി താറെറക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന്തില് ആരാ ുന്ന്ു? 

1) തലകതാട്ടപ്പന് 

2)  പുന്രാഹിതന് 

3) മാതാപിതാക്കള് 

4) ഇവര് എല്ലാവരും 

 

5) മൂന്ൊന് അഭിന്ഷ് ം ആവര്ത്തിക്കറപ്പടുന്ന്ില്ല. എതുറ ാണ്്ട? 

1) മാന്മാദീസാന്യാടു ൂടി മൂന്ൊനഭിന്ഷ് ം നടത്തുന്ന്തുറ ാണ്്ട 

2) ഒരിക്കലായി ലഭിച്ച ആത്മാവികെ പുതുക്കുകയല്ലാകത വീണ്ുും പ്പാപിമക്കണ്തില്ല 

3) വി. മൂന്ൊന് അഭിന്ഷ് ം  െിഞ്ഞ ്വി.  ുര്ബാന അനുഭവിച്ചതുറ ാണ്്ട 

4) വി. സഭ ന്ദ്പന്തയ മായി ശുദ്ധീ രിറച്ചടുത്ത മൂന്ൊന് വളറര വിലപിടിപ്പ് ഉള്ളതായതുറ ാണ്്ട് 

 

6) 'ഒരിക്കലായി ലഭിച്ച ആത്മാവിറന വീണ്ടും പുതുക്കണം.' ഏതു  ൂദാശയാണ ്

സവീ രിന്ക്കണ്ടത്? 

1) വി. മൂന്ൊന് 

2) വി.  ുര്ബാന 

3) വി. കുമ്പസാരും 

4) പട്ടതവം 
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7)  ര്ത്താവ് നന്ന്ദ്സത്തിറല സുന്ന്ന്ഗാഗില് വായിച്ച ന്വദഭാഗം. 

1) കയശയ്യ 61:1-3 

2) ലൂന്ക്കാ. 4:18 

3) റയരമയ് 1:2 

4) സങ്കീ. 116:12-19 

 

8) ന്ദ് ിസ്തു മസ്സിനുന്ശഷ്മുള്ള ആരാധനാ ാലം ഏത?് 

1) ദെഹാകാലും 

2) യല്ന്ദാ ാലം 

3) ശ്ലീഹാ ാലം 

4) സ്ലീബ ാലം 

 

9) സഭാവര്ഷ്ം ആരംഭിക്കുന്ന് ഞായൊഴ്ചയുറട ന്പര്? 

1) കൂമദാശ്ഈമതാ 

2) ഹൂന്ദാസഈ്ന്ത്താ 

3) വചനിപ്പ്് 

4) സഖെിയാവിന്നാടുള്ള അെിയിപ്പ ്

 

10) 'സുവിന്ശഷ്ം' എന്ന്തിനറ്െ ന്ദ്ഗീക്കുപദം. 

1) റന്ദ്പാമിന്യാന് 

2) ഏവന്മേലിമയാന് 

3) തുബ്ന്ദന് 

4)  ുക്കിലിന്യാന് 

 

11) താറെ റ ാടുത്തിരിക്കുന്ന്തില് റതറ്റായ വാച ം അടയാളറപ്പടുത്തു . 

1) ഇന്ന്് നമ്മള് അര്പ്പിക്കുന്ന് വി.  ുര്ബാന റസഹിന്യാന് മാളി യില്  ര്ത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതും 

 ാല്വെിയില് പൂര്ത്തീ രിച്ചതുമാണ്. 

2) വി. കുർബാെ സ്ഥാപെതിെു മുന്പ് കർതാവ് തെ്കെയുും ശിഷയന്മാരുകെയുും 

കാലുകള് കഴുകി എളിമയുകെ വലിയ പാഠും പഠിപ്പിച്ചു 

3)  ര്ത്താവ് വി.  ുര്ബാന സ്ഥാപിക്കുന്ന്തിനു മുന്പുതറന്ന് അതിനറ്െ ലക്ഷ്യവും 

ന്ദ്പാധാനയവും ശിഷ്യന്മാറര പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന്ു 

4) വിശവസിച്ച് ഭക്തിപൂര്വം സംബന്ധിക്കുന്ന്വര്ക്കു മാന്ദ്തറമ വി.  ുര്ബാനറയന്ന് രഹസയം 

അനുഭവന്വദയമാ ൂ. 

 

12) അനുന്ദ്ഗഹങ്ങളും സമാധാനവും ബലിയും സ്്ന്താന്ദ്തവുമായ വി.  ുര്ബാനയില് എന്ദ്പ ാരം 

പറങ്കടുക്കുവാന് ന്ദ്ശദ്ധിക്കണം? 

1) നല്ല ദദവഭക്തിന്യാറട  

2) ഭംഗിന്യാടും ഭയന്ത്താടും 

3) ഒരുക്കമതാകെ 

4) വിശുദ്ധിന്യാറട  

 

 



 

OSSAE Class VI വാർഷിക പരീക്ഷ 2020   

Questions & Answers 

 
13) 'അന്യാ ഞാന് അരിഷ്ട മനുഷ്യന്' ആരാണ ്ഇന്ദ്പ ാരം പെഞ്ഞത?് 

1) പൗമലാസ ് 

2) റയരമയാവ ്

3) ദാവീദ ്

4) റയശയാവ്് 

 

14) ഭാരതത്തിറല ന്ദ് ിസ്തയാനി ളുറട തെവാട് എന്ന്ു പെയാവുന്ന് ന്ദവാലയം. 

1) പാലയൂര് 

2) തിരുവിതാംന് ാട ്

3) റ ാല്ലം 

4) കകാെുങ്ങല്ലൂർ 

 

15) വാങ്ങിന്പ്പായവര്ക്കുന്വണ്ടി ന്ദ്പാര്ഥിന്ക്കണ്ടതിനറ്െ ആവശയ ത പഠിപ്പിക്കുന്ന് ഗീതം? 

1)  ര്ത്താന്വ നിന് രക്തശരീരങ്ങള് ദ റക്കാണ്്ട... 

2) മക്കളിലപ്പന്  ൃപറചയ്്വതുന്പാറല... 

3) മരമതിനുയറര  ര്ത്താന്വ... 

4) ദദവസുതന്മാരായിെുവാന്... 

 

16) ' ുക്കിലിന്യാന്' എന്ന് പദത്തിന്റെ അര്ഥം 

1) മദ്ധയസ്ഥത 

2) നിരനിരയായുള്ള ഗാനം 

3) ഒരു ഗണം ന്ദ്പാര്ഥന 

4) പ്പാർഥൊചപ്കും 

 

17) ഗദയത്തിറല വിട്ടുന്പായ പദങ്ങള് ന്ദ് മീ രിക്കു : 

അട്ടഹസിക്കു................. ചിെ ും 

റ ാട്ടിയവര് നിന്ന്ിന്ട്ടവം 

പരിശുദ്ധന് നീ ...................... 

പരിശുദ്ധന് നീ ...................... 

A. ഓന്രാ 

B. പരിശുദ്ധന് 

C. ന്ന്ിരു 

D. ദദവസുതാ 

1) CDB 

2) ABD 

3) ADB 

4) CBD 

 

 

 

 

 

 



 

OSSAE Class VI വാർഷിക പരീക്ഷ 2020   

Questions & Answers 

 
18) 'അന്പുടന്യാറന നിന് വാതില്' എന്ന് ഗാനസമയറത്ത ധയാനവിഷ്യം. 

1) ന്യശുന്ദ് ിസ്തു വിനറ്െ മരണവും പുനരാഗമനവും 

2) ന്യശുന്ദ് ിസ്തു വിനറ്െ  ഷ്ടാനുഭവവും മരണവും 

3) ന്യശുന്ദ് ിസ്തു വിനറ്െ പുനരാഗമനവും നയായവിധിയും 

4) മയശുപ്കിസ്തു വിെ്കെ മരണവുും പുെരുഥാെവുും 

 

19) വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി നടത്തറപ്പട്ട  ര്ത്താവിനറ്െ വിസ്താരത്തില് അഞ്ാം ഘട്ടം ആരുറട 

മുന്പില് ആയിരുന്ന്ു? 

1) പീലാന്ത്താസ്് 

2) വയക്തമല്ല 

3)  യാഫാ 

4) ന്ഹന്രാദാവ്് 

 

20) വിട്ടുന്പായ പദം അടയാളറപ്പടുത്തു . 

121-ാാാം സങ്കീര്ത്തനം ഒരു ........................... ഗീതമാണ്. 

1) തീർഥാെെ 

2) ആന്രാഹണ 

3) അനുതാപ 

4) ഇടയ 

 

21) ദദവം നല് ുന്ന് സംരക്ഷ്ണറത്തക്കുെിച്ച് ന്ദ്പതിപാദിക്കുന്ന് സങ്കീര്ത്തനം. 

1) 91 

2) 121 

3) 51 

4) 21 

 

22) വിട്ടുന്പായ പദം അടയാളറപ്പടുത്തു . 

ഏറ്റവും പെയ ..................... സുെിയാനി പിതാവായ ടാഷ്യനറ്െ ദിയറടറന്ൊണ്സ്റ് ആണ.് 

1) ന്വദവായനക്കുെിപ്പ് 

2) സുവിന്ശഷ് ദ റയെുത്ത ്

3) സഭാവായെക്കുെിപ്പ ്

4) ന്യശുവിന്റെ ജീവചരിന്ദ്തം 

 

23) താറെ റ ാടുത്തിരിക്കുന്ന്തില് ശരിയായ വാച ം അടയാളറപ്പടുത്തു . 

1) ആൊം മണിമുതല് മൂന്ന്ു മണിക്കൂര്  ര്ത്താവ്  ുരിശില്  ഠിന ന്വദന അനുഭവിച്ചു. 

2)  ാവല് നിന്ന് ശതാധിപനും സ്ന്ദ്തീ ളും ന്യശു സതയമായും ദദവപുന്ദ്തറനന്ന്് ഏറ്റുപെഞ്ഞു. 

3) ന്യശുവിന്റെ രഹസയശിഷ്യനും സന്ന്ന്ദ്ദിം സംഘത്തിറല അംഗവുമായിരുന്ന് നിന്ക്കാദിന്മാസ് 

അരിമതയാക്കാരന് ന്യാസഫിന്നാറടാപ്പം ന്യശുവിന്റെ ശരീരം സംസ്് രിച്ചു. 

4) മയരുശമലമിെു പുെത് മോല്മോഥാ എന്ന കുന്നില് മൂന്നാുംമണി മെരത് 

മയശുവികെ പ്കൂശിച്ചു. 
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24) 'ദദവം നിരസിക്കുന്ന്ില്ല' എതിറന? 

1) ജ്ഞാനറത്ത 

2) പാപിറയ 

3) അെുതാപ ഹൃദയകത 

4) ഹൃദയ ശുദ്ധീ രണറത്ത 

 

25) ന്ഗാന്ദ്തങ്ങള്ക്ക് അവ ാശഭൂമി നീതിപൂര്വം വിഭജിച്ചു നല് ിയത ്ആര്? 

1) യിന്ന്ദ്താ 

2) ന്മാശ 

3) മയാശുവ 

4) അഹന്രാന് 

 

26) എല്ലാവരുറടയും ദശാംശം ലഭിച്ച ന്ഗാന്ദ്തം. 

1) എന്ദ്ഫയിം 

2) യഹൂദ 

3) ഗാദ ്

4) മലവയ 

 

27) 'അഭയ നഗരങ്ങള്' ദദവത്തിന്റെ ഏതു സവഭാവറത്ത വിവരിക്കുന്ന്ു? 

1) ദദവസ്്ന്നഹവും  രുതലും 

2) ദദവസ്്ന്നഹവും  രുണയും 

3) ദദവിക െീതിയുും കരുണയുും 

4) ദദവി  നീതിയും സതയവും 

 

28) റയരുശന്ലമിനറ്െ മതിലു ള് നിര്മ്മിച്ച ന്ദ്പവാച ന്? 

1) കെഹമയാവ് 

2) ദാവീദ ്

3) ന്യാശുവ 

4) ശന്ലാന്മാന് 

 

29) ആന്ഖാര് താെ്്വരയില്വച്ചു റ ാല്ലറപ്പട്ട  ുറ്റവാളി? 

1) ന്സരഹ ്

2) ആഖാന് 

3)  ര്മ്മി 

4) രാഹാബ്് 

 

30) ജനസംഖയാ ണറക്കടുപ്പ് വിവരിക്കുന്ന് നയായന്ദ്പമാണ പുസ്ത ം. 

1) ആവര്ത്തനം 

2) സുംഖയ 

3) പുെപ്പാട ്

4) ന്ലവയ 
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31) 'മുഖമവര് മൂടുന്ന്ിരു ചിെ ാല്.' ന്ന്ദ്സാന്പ്പന്മാര് ചിെ ു ള്റ ാണ്്ട മുഖം മൂടിയതിന്റെ 

 ാരണം? 

1) ദദവതവത്തിനറ്െ ന്ദ്പ ാശജവാലയില് എരിയാതിരിക്കുവാന് 

2) ദദവതിെ്കെ മശാഭ മെരിട്ട് കാണാതിരിക്കുവാന് 

3) ദദവറത്ത ന്നാക്കുവാനുള്ള ഭയംറ ാണ്്ട 

4) ദദവാരാധനയില് വിനയം റവളിറപ്പടുത്തുവാന് 

 

32) അമാന്ലാ യരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ന്നതൃതവം നല് ിയ വയക്തി. 

1) അഹന്രാന് 

2) ന്മാശ 

3) മയാശുവ 

4) ഹൂര് 

 

33) യിന്ദ്സാന്യല് മക്കളുറട മരുഭൂയാന്ദ്തയുറട ദദര്ഘയം എന്ദ്ത വര്ഷ്ങ്ങള് ആയിരുന്ന്ു? 

1) 7 

2) 430 

3) 40 

4) 14 

 

34) സിന്പ്പാെയുറട പിതാവിന്റെ ന്പര് അടയാളറപ്പടുത്തു . 

1) എലിയാസര് 

2) ന്മാശ 

3) യിമപ്താ 

4) ന്ഗര്ന്ശാം 

 

35) ദദവം ഇെങ്ങിവസിച്ച റചെു ആലയം താറെപ്പെയുന്ന്തില് ഏതാണ?് 

1) തിരുെിവാസും 

2) നിയമറപട്ട ം 

3) പാളയം  

4) യാഗപീഠം 

 

36) ചുവറട ന്ചര്ത്തിരിക്കുന്ന്തില് ആദയഫലറപ്പരുന്ന്ാള് അടയാളറപ്പടുത്തു . 

1) പൂരീം 

2) കപന്തമക്കാസ്തി 

3)  ൂടാരറപ്പരുന്ന്ാള് 

4) റപസഹ 

 

37) 'ന്യശു മരിച്ചവന്രാട് സുവിന്ശഷ്ം അെിയിച്ചു' എന്ന്ു ന്രഖറപ്പടുത്തിയത് ആരാണ്? 

1) മഗ്ദലന മെിയം 

2) പമപ്താസ ്

3) സ്ന്ദ്തീ ള് 

4) ന്യാഹന്ന്ാന് 
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38) മഹാപുന്രാഹിതറന  ൂടാറത സന്ന്ന്ദ്ദീം സംഘത്തില് എന്ദ്ത അംഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്ന്ു? 

1) 71 

2) 70 

3) 73 

4) 72 

 

39) 'തലന്യാടിടം' എന്ന്െിയറപ്പട്ട  ുന്ന്ിനറ്െ ലത്തീന് ഭാഷ്യിറല ന്പര?് 

1) കാല്വെി  

2) ന്ഗാഗുല്ഥാ 

3) ന്മാെിയ് 

4) ഗത്്സമന 

 

40) 'എണ്ണയാട്ടുന്ന് ചക്ക്' എന്ന്ര്ഥം വരുന്ന് പദം? 

1) ന്ഗാഗുല്ത്ത് 

2)  ാല്വെി 

3) േത്സമെ 

4) റ ന്ന്ദ്ദാന് 

   


