
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS VII

1) താെഴ പറ��വയിൽ ശരിയല� ാ� �പസ്താവന ഏതാണ്?
1) യി�ാേയലിെല ന�ായാധിപ�ാർ ഇടയ�ാരായി ൈദവ ജനെ�നയി�.
2) യി�ാേയലിെല ന�ായാധിപ�ാർ ന�ായപാലനം െചയ്തു.
3) േവാെ���ി�െടയാണ് അവർ തിരെ�ടു�െ��ത്.
4) ജന�െള സംര�ി�വാൻ അവർ പരിശു�ാ� �പേചാദിതരായി.

2) യി�ാേയലിൽ ന�ായപാലനം െചയ്ത ഏക സ്�തീ ആരാണ്?
1) ഹ�ാ
2) ��്
3) എേ�ർ
4) െദേബാരാ

3) 'െയ��ാൽ' എ� മറുേപര് ഗിെദേയാന് ലഭി�തിന് കാരണെമ�ാണ്?
1) അേ�ഹം അേനകം കവിതകൾ രചി�ു.
2) അേനകം ആരാധനാേക��ൾ നിർമി�ു.
3) ബാൽ വി�ഗഹ�െള തകർ�തിനാൽ.
4) ബാൽ വി�ഗഹ�െള അേ�ഹം ആരാധി�ു.

4) താെഴ പറ��വയിൽ ശമൂേവലിെ� �പേത�കത ഏതാണ്?
1) യി�ാേയലിെ� ആദ�െ� ന�ായാധിപൻ.
2) അഹേരാന� പൗേരാഹിത�െ� നി�് അ�ാെത വ� അവസാനെ� �േരാഹിതൻ.
3) യി�ാേയലിെ� ആദ� ര�്  രാജാ��ാെര വാഴി�.
4) െയ�ശേലം േദവാലയ�ിെ� �ാപകൻ.

5) ................................................യാഗെ��ാ�ം, .....................................��ാ�ക�െട
േമദ�ിെന�ാ�ം ന�ത് (�രി�ി�ക).
1) അ�സരി��ത്, ആരാധി��ത്
2) അ�സരി��ത്, വിനീതരാ��ത്
3) അ�സരി��ത്, ��ി��ത്
4) ആരാധി��ത്, വിനീതരാ��ത്

6) ശ�േവൽ �പവാചകെ� മാതാപിതാ�ൾ?
1) െദേബാരാ�ം ല�ീേദാ�ം
2) ഏ��ാനാ�ം െപനിന�ം
3) ശിംേശാ�ം െദലീല�ം
4) ഏ��ാനാ�ം ഹ��ം

7) 'ശ�േവൽ' എ� േപരിെ� അർഥം എ�്?
1) ൈദവം േക�.
2) ��ി�ായി അേപ�ി�.
3) േശമിെ� മകൻ.
4) എലി�െട ���്.

8) താെഴ പറ��വയിൽ രാജ�ത��ിൽ നി�ും ശൗൽ ത�െ�ടാനു�കാരണെമ�ാണ്?



1) ൈദവം ത� �പകെള മറ�് അഹ�രി� ജീവി�.
2) ശൗൽ സ�� ഇഷ്ട�ളും താല� ര��ളും തീരുമാന�ളുംനട�ിലാ�ി ൈദവ�ിെ� ഇ��ിൽ നി�ും
അക�.
3) ശൗൽ ൈദവ�ിെ� കല� നകൾ �പമാണി�ില� .
4) �കളിൽ പറയു�െതല� ാം കാരണ�ളാണ്.

9) ശൗൽ രാജാവിെ� േഗാ�തം ഏതാണ്?
1) െബന�ാമിൻ
2) �ദാ
3) �േബൻ
4) േലവി

10) താെഴ പറ��വയിൽ ശരിയല� ാ� �പസ്താവന ഏതാണ്?
1) യി�ാേയലിെ� ആദ�െ� രാജാവാണ് ശൗൽ.
2) ൈദവിക ക�ന �കാരം ശ�േവൽ �പവാചകൻ ശൗലിെന അഭിേഷകംെച�.
3) യേഹാവ�് േനർ�ത് അനുസരി�ാൻ ശൗൽ ത�ാറായി.
4) ശ�േവൽ �പവാചകെ� ഉപേദശെ� �ശ�ി�ാൻ ശൗൽ വിമുഖതകാണി�.

11) ദാവീദിെ� പിതാവിെ� േപെര�ാണ്?
1) ശൗൽ
2) യി�ായി
3) േജാെസഫ്
4) നാഥാൻ

12) ദാവീദിെനതിെര മ�രി� മകൻ ആരാണ്?
1) അബീേമെലക്
2) അബീശായി
3) അബ് േനർ
4) അ�ശാേലാം

13) ദാവീദിെന ജനേനതാവാ�ിയത് എ�ാണ്?
1) െകാ�ാര�ിെല കി�രം വായന�ാരനാ�� നിയമനം.
2) ശൗലി�ം േയാനാഥാ�ം േമൽ േനടിയ വിജയം.
3) െഗാല�ാ�ിെ� േമൽ േനടിയ വിജയം.
4) ശൗലിെ� അ�യ.

14) താെഴ പറ��വയിൽ ശരിയല� ാ� �പസ്താവന തിരെ�ടു�ുക.
1) ശ�േവൽ �പവാചകനാണ് ശേലാേമാെന അഭിേഷകം െചയ്തത്.
2) യി�ാേയലിെ� ��ാമെ� രാജാവാണ് ശേലാേമാൻ.
3) ശേലാേമാെ� മാതാപിതാ�ൾ ദാവീദ് രാജാവും െബ�േശബയുമാണ്.
4) ശേലാേമാൻ �ാനിയും മിക� ഭരണകർ�ാവുമായിരു�ു.

15) ഭരണാധികാരി എ� നിലയിൽ ശേലാേമാെ� േന�െമ�ാണ്?
1) അന�ൈദവാരാധന നട�ിലാ�ി.
2) രാജ��ിൻെറ അതിർ�ി വർധി�ി�ുകയും സ��്െകാ�വരിക�ം െച�.
3) വടേ� ഇ�ാേയല�േരാട് ക�തലി�ാ�.
4) രാജ�ം ര�ായി വിഭജി�.



16) 'ശേലാേമാൻ' എ� േപരിെ� അർഥം എ�ാണ്?
1) �ാന��വൻ
2) ശ�ി��വൻ
3) കാ�ണ���വൻ
4) സമാധാന��വൻ

17) "ഞ�ൾ�ു� കർ�ാെവ......."എ� ഗീതം െചാല� ു�െതേ�ാൾ?
1) ��ാറ
2) �ഭാതം
3) ��ാം മണി
4) ആറാം മണി

18) "ഞ�ൾ�ു� കർ�ാെവ......." എ� ഗീതം രചി�താര്?
1) മാർ അേ�പം
2) മാർ ബാലായി
3) മാർ അ�ബഹാം
4) മാർ ബേസലിേയാസ്

19) താെഴ ന�ിയിരി��വയിൽ െത�ായ �പസ്താവന ഏതാണ്?
1) ഏക�ിൽ �തിത�വും, �തിത��ിൽ ഏകവുമായി സേത�കൈദവം �ിതി െച��.
2) പിതാ�ം ���ം പരി��ാ�ാ�മായ സേത�ക ൈദവ�ിലാണ് നാം വിശ�സി��ത്.
3) ��് ൈദവ�ളിലാണ് �ി��ാനികൾ വിശ�സി�ു�ത്.
4) പി� �� പരി��ാ�ാവ് എ� സേത�ക ൈദവം ഒ�ായി വസി��.

20) താെഴ പറ�� ��ാവനകളിൽ ൈദവെ� 'പിതാവ്' എ�്അഭിസംേബാധന െച���മായി
ബ�മി�ാ�ത് ഏത്?
1) നാം ൈദവ�ിെ� മ�ളാണ്.
2) ൈദവ�ിെ� അ��ൽ മ�െള� നിലയിൽ സ�ാത���േ�ാെടെച�ാ�� അവകാശം ന��് നൽകി.
3) തെ� മ��മായി വളെര അ���� ബ�മാണ് ൈദവം �തീ�ി��ത്.
4) നാം ൈദവ�ിെ� അടിമകളാണ്.

21) "ആകയാൽ നി�ളുെട സ�ർഗീയ പിതാവ് ................................ആയിരി���േപാെല, നി��ം
............................................"(�രി�ി�ക).
1) കാ�ണ�വാൻ, സൽഗുണസ�ൂർണ� രാകുവീൻ
2) സൽഗുണസ�ൂർണ� ൻ, സൽഗുണസ�ൂർണ� രാകുവീൻ
3) സൽഗുണസ�ൂർണ� ൻ, കാരുണ�മു�വരാകുവീൻ
4) കാ�ണ�വാൻ, കാരുണ�മു�വരാകുവീൻ

22) താെഴ പറ��വയിൽ "സ�ർഗ� സ�നായ ഞ�ളുെട പിതാേവ,നിെ� വിളി��....." എ�
�ാർ�നയുമായി ബ�മില� ാ�ത് ഏതാണ്?
1) ��ാം മണി േനര�ാണ് ഈ �ാർ�ന െചാല� ു�ത്.
2) ന�െട ��ംബാരാധന �മ�ിൽ ഈ �പാർ�നയു�്.
3) ൈദവ�ിൽ സ�ൂർണമായ ആ�ശയം െവളിവാ�ു�താണ് ഈ�ാർ�ന.
4) വി. കന�ക മറിയാമിെ��ം വി���െട�ം മധ��ത അഭ�ർ�ി�ാണ് ഈ �പാർ�ന
അവസാനി�ി��ത്.

23) "നി�ാൾ സ് തുതാെയാടു രാജമകൾ..." എ� ഗീതം ഏതുേവദഭാഗ�ിൽ നി�ും എടു�ി�ു�താണ്?
1) സ�ീർ�നം 45:9-11



2) സ�ീർ�നം 23:2-3
3) സ�ീർ�നം 50:6-9
4) സ�ീർ�നം 41:1-5

24) 'െകാേലാ' എ� പദ�ിെ� അർഥം എ�ാണ്?
1) സംഗീതം
2) ശ�ം
3) �സംഗം
4) ആവർ�നം

25) 'േമാറിേയാ റാേഹം േമൈലൻ ഉ ആദാെറൻ' എ�തിെ� അർഥംഎ�ാണ്?
1) കർ�ാേവ, കരുണ െചയ്ത് ഞ�െള സഹായിേ�ണേമ.
2) കർ�ാേവ, കൃപ െചയ്ത് ഞ�െള സഹായിേ�ണേമ.
3) കർ�ാേവ, കരുണ െച�ണേമ.
4) ആദി �തൽ എേ��ും തെ�.

26) താെഴ പറ��വയിൽ െത�ായ പരാമർശം ഏതാണ്?
1) വി. കന�ക മറിയം ൈദവ�ിെ� അ�യാെണ�് നാം വിശ�സി�ക�ംപഠി�ി�ക�ം െച��.
2) കർ�ാവിെ� സ�ാനം മാതാവിേനാ മ�ാർേ�ാ സഭ നൽകിയി�ില� .
3) വി. കന�ക മറിയാമിെന ഓർ�ു�ത് ഓർ�േഡാക്സ്  ആരാധനയുെടഅവിഭാജ�ഘടകമ�.
4) തെ� ഏകജാതനായ മകേനാട് ന��ായി �ാർ�ി�ാൻ വി. കന�കാമറിയാമിേനാട് നാം
അേപ�ി��.

27) താെഴ പറ��വയിൽ മാർേ�ാമാ ശ� ീഹായുെട ഭാരത �പേവശനവുമായിബ�മി�ാ� വാെമാഴി
ഏതാണ്?
1) റ�ാൻ പാ�്
2) മാർഗം കളി�ാ�്
3) വീരടിയാൻ പാ�്
4) നാേടാടി പാ�്

28) എ�ാണ് 'േതാമാപർ�ം'?
1) ചരി� �ാരകം.
2) മാർേ�ാമാ �കിസ്ത�ാനികളുെട ഒരു വാെമാഴി.
3) �രാതനമായ ഒ� �മർചി�തം.
4) മാർേ�ാമാ �കിസ്ത�ാനികളുെട ആസ�ാനം.

29) '�ൗെമൻ കാേലാസ്' എ� �പഖ�ാപന�ിെ� അർഥം എ�ാണ്?
1) നാം ഉറെ� പാടണം.
2) നാം ന�വ�ം നിൽ�ണം.
3) എ�ാവർ�ും ഇരി�ാം.
4) മ�ബഹയിേല�് േനാ�ക.

30) വി. �ർബാനയുെട �പാരംഭ ഭാഗം ഏതാണ്?
1) വചന ��ഷ
2) അ��ിെ� ��ഷ
3) അ��ിെ��ം വീ�ിെ��ം ��ഷ
4) വിശ�ാസിക�െട ��ഷ



31) െ�ാമിേയാൻ-െസദറാ �പാർ�നകളുെട സമയ�് �ശ�േയാെട നിൽേ��ു�തിെ�
കാരണെമ�ാണ്?
1) ഇത് ധ�ാന�ി�� സമയമാണ്.
2) ഇത് ആ�സമർ�ണ�ിനു� സമയമാണ്.
3) ഇത് പാപപരിഹാര�ി�ം അ�ര�ന�ി��� സമയമാണ്.
4) �കളിൽ പറ�െതല� ാം ശരിയാണ്.

32) 'െ�ാമിേയാൻ' എ� വാ�ിെ� അർഥം?
1) അവസാനം
2) ആരാധനാ
3) ആ�ഖം
4) �ാർ�ന

33) താെഴ പറ��വയിൽ ഉപവാസ�ിനു� ഏ�വും ഉ�മമായനിർവചനം ഏതാണ്?
1) ����േളാ�ം ബ��േളാ�െമാ�ം ഒ� ദിവസം ചിലവഴി�ക.
2) ഭ�ണം െവടി� ഒ� ദിവസം ൈദവസംസർഗ� �ിൽ ചിലവഴി�ുക.
3) ഒ� ദിവസം േദവാലയ�ിൽ ചിലവഴി�ുക.
4) േദവാലയ��ം തീർ�ാടന േക���ളും സ�ർശി�ുക.

34) താെഴ പറ��വയിൽ ശരിയല� ാ� �പസ്താവന ഏതാണ്?
1) സ��ം സാ�ഹിക ഉ�തി�ം േനടാൻ ഉപവാസം സഹായി�ും.
2) ഉപവസി�േ�ാൾ ഭ�ണം ഉേപ�ി�ു �പാർ�ന, േവദവായന,ധ�ാനം എ�ിവ�് സമയം
െചലവി��.
3) ഉപവാസ�ി�െട �ർചി�കൾ, ദുർവികാര�ൾ എ�ിവയിൽനി�ം േമാചനം ലഭി��.
4) ഉപവാസം ആ�ീയ വളർ�യ്�് ഇടയാ�ു�ു.

35) താെഴ പറ��വയിൽ സഭയിെല കാേനാനിക േനാ�ും അവ ആചരിേ��തീയതി�ം ത�ി��
ബ�ം �ത�മ�ാ�ത് ഏതാണ്?
1) ��് േനാ�്- െഫ�വരി 1 �തൽ 3 വെര
2) �ീഹ േനാ�്- �ൺ 16 മുതൽ 29 വെര
3) ൈദവമാതാവിെ� നാമ�ി�� േനാ�്- ആഗ�് 1 �തൽ 15 വെര
4) യൽേദാ േനാ�്- ഡിസംബർ 1 മുതൽ 25 വെര

36) പൗര�� കാേതാലി�മാർ സ�ീകരി�ിരി�ു� സ�ാനേപെര�ാണ്?
1) ഇ�ാ�ിേയാസ്
2) ബേസലിേയാസ്
3) ഇവാനിേയാസ്
4) �ീേഗാറിേയാസ്

37) താെഴ പറ��വയിൽ ശരിയല� ാ� �പസ്താവന ഏതാണ്?
1) ക�േദാക�ൻ പിതാ��ാർ മഹാ�ാരായ േവദശാസ്�ത�ർആയി��.
2) ക�േദാക�ൻ പിതാ��ാർ േവദവിപരീത�െള എതിർ�ു.
3) സത�വിശ�ാസ�ി� ക�േദാക�ൻ പിതാ��ാർ അടിസ�ാനമി�ു.
4) ക�േദാക�ൻ പിതാ��ാർ ആറാം നൂ�ാ�ിൽ ജീവി�ിരു�ു.

38) വലിയ മാർ ബേസലിേയാസ് ജനി�ത് എവിെടയാണ്?
1) ഏഷ�ൈമനറിെല �ിർണയിൽ
2) സിറിയയിെല അേ��ാക�യിൽ



3) ൈകസര�യിെല േപാേ�ാസിൽ
4) ഏഷ�ൈമനറിെല എെഫെസാസിൽ

39) ആേരാഗ�െ� �റി�� േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട നിർവചനം എ�ാണ്?
1) ശാരീരിക�ം മാനസിക�ം അ��ാ�ിക�മായ സ�ലിതാവ�.
2) ൈവകാരിക�ം ബൗ�ിക�ം ശാരീരിക�മായ സ�ലിതാവ�.
3) സാ�ഹിക�ം ൈവകാരിക�ം ശാരീരിക�മായ സ�ലിതാവ�.
4) ൈവകാരിക�ം മാനസിക�ം ആ�ീക�മായ സ�ലിതാവ�.

40) ആേരാഗ�കരമായ ശീല�ളിൽ ഉൾെപടാ�ത് ഏത്?
1) ��ി��ായിരി�ക
2) ന� ഭ�ണം കഴി�ക
3) കായിക വിേനാദ�ളിൽ ഏർെ�ടുക
4) ശാരീരികമായ ആലസ�ം


