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 1) യുദ്ധം ജയിച്ചുവന്നപ്പോള് സ്വന്തം മകളെ ബലിയര്പ്പിപ്േണ്ടിവന്ന 

ന്യോയോധിപന്? 

1) പ്യോശുവ 

2) ഇബ ്സ്ോന് 

3) യിപ്താഹ്  

4) ഏലി  

 

2) തോളെപറയുന്നവയില് ളെപ്ബോറയ േ  പ്േരോത്ത വിപ്ശഷണം ഏത ? 

1) പ്പവാചകി എന്നും പനരരാഹിത എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരനന്ന. 

2) കന്ോന്യരുളെ ഉപദ്െവകോലത്ത  പ്സ്വന്ം അന്ുഷ്ഠ ിച്ചു. 

3) ബോരോേിളന് പ്ന്തൃതവത്തിപ്ലേ  ഉയര്പ്ത്തിളേോണ്ടുവന്നു 

4) ഇദ്സ്പ്യലിളന് ന്യോയപോലന്ം ളേയ്ത ഏക സ് ദ്തീ 

 

3) യപ് ോവയുളെ െൂതന് പ്ന്രിട്ടുവന്ന  ന്യോയോധിപ ന്ിപ്യോഗവും ധധരയവും 

ന്ല്കിയ യിദ്സ്ോപ്യലിന് ളറ പ്ന്തോവ ? 

1) െോവീെ  

2) ശപ്ലോപ്മോന് 

3) ഏ ൂെോ 

4) ഗിപ്പെരയാന് 

 

4) തോളെ ളകോെുത്തിരിേുന്നവയില് ന്യോയോധിപന്മോരും അവര്പ് 

പരോജയളപെുത്തിയ ശദ്തുേെും ആണ . ഇതില് ശരിയല്ലോത്തത  

ളതരളെെുേുക. 

1) ളെപ്ബോറ - കന്ോന്യര്പ് 

2)  ഗിളെപ്യോന് - അമോപ്ലകയര്പ് 

3) യിപ്താഹ് - പ്പെലിസ്്തയർ 

4) ഒത ്ന്ിപ്യല് - ളമളസ്ോപ്പോപ്ത്തോമയ് 

 

5) ബോല് വിദ്ഗ ങ്ങളെ തകര്പ്ത്തയോള് എന്ന ദ്പശസ്തിയുള്ള യിദ്സ്പ്യലിന് ളറ 

പ്ന്തോവ ? 

1) ശിംപ്ശോന് 

2) ഗിപ്പെരയാന് 

3) ളെപ്ബോറ 

4) അബ പ്െോന് 
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6) ഏലി പുപ്രോ ിതന് ആെയം ശോസ്ിേുകയും പിന്നീെ  അന്ുദ്ഗ ിേുകയും 

ളേയ്ത വയക്തി. 

1) ഹന്ാ 

2) ശൗല് 

3) ശമുപ്വല് 

4) ശിംപ്ശോന് 

 

7) 'യപ് ോവപ്യോെ  അപ്പക്ഷിച്ചുവോങ്ങി' എന്ന സ്ോ േരയത്തില്ന്ിന്നുണ്ടോയ 

പ്പര ? 

1) ഗിളെപ്യോന് 

2) ശമനരവല് 

3) ശപ്ലോപ്മോന് 

4) യിപ്തോ  ് 

 

8) ധെവം ളെലിസ് തയളര യിദ്സ്ോപ്യലയരുളെ ധകയില് ഏല്പിച്ചതിന് ളറ 

അെയോെം 

1) ഏബന് ഏസ്ർ 

2) മിസ്പ് 

3) യരുശപ്ലം 

4) െോവീെ  

 

9) ശമുപ്വലിന്ോല് രോജോവോയി വോെിേളപട്ടവര്പ് ആളരോളേ? 

1) െോവീെ , ശപ്ലോപ്മോന് 

2) ശപ്ലോപ്മോന്, ശൗല് 

3) ൊവീെ്, ശൗല് 

4) ഇതിലുള്ള ഒന്നുമല്ല 

 

10) ശൗലിന് ളറ രോജസ്ഥോന്ലബ്ധിപ്യോെ  അന്ുപ്യോജയമല്ലോത്തത  ഏത ? 

1) അപ്മോന്യളര പ്തോല്പിച്ചു 

2) ശമുപ്വലിന് ളറ മേെുളെ ളതറ്റോയ ജീവിതം 

3) ശൗലിന്പ്പറ യാഗങ്ങളില് ദെവും പ്പസ്ാെിച്ചന 

4) ശൗല് ശമുപ്വലിന് ളറ ഉപപ്െശം പ്തെി എത്തി 
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11) തിന്മളയ പ്ന്രിെുവോന് ........................................ എന്നിവയോണ  െോവീെിന്  ഏറ്റവും 

സ് ോയകമോയത . 

A. കല്ല  

B. ധെവോദ്ശയം 

C. കവിണ 

D. സ്ര്പ്വസ്ജ്ജമോയ ധസ്ന്യം 

E. ന്ിശ്ചയെോര്പ്്യം 

F. ജന്ങ്ങെുളെ സ് ്പ്ന് വോത്സലയം 

1) AC 

2) BE 

3) BF 

4) DB 

 

12) െോവീെിന് ളറ അന്ുതോപ സ്ങ്കീര്പ്ത്തന്ം 

1) സ്ങ്കീര്പ്ത്തന്ം 53 

2) സ്ങ്കീര്പ്ത്തന്ം 47 

3) സ്ങ്കീര്പ്ത്തന്ം 33 

4) സ്ങ്കീർതനും 51 

 

13) െോവീെിന് ളറ രോജതവത്തിന് ളറ ഏറ്റവും വലിയ മ ിമയോയി 

േൂണ്ടിേോണിേുവോന്  സ്ോധിേുന്ന കോരയം? 

1) യരുശപ്ലമിളന് രോജയതലസ്ഥോന്മോേി  

2) യിദ്സ്ോപ്യലിന് ളറ സ്ുവര്പ്ണ കോലഘട്ടമോയ ഭരണം 

3) ളമഡിറ്റപ്റന്ിയന് മുതല് യൂദ്െട്ടീസ്  ന്െിവളരയുള്ള വിസ്തൃ തമോയ സ്ോദ്മോജയം 

4) ൊവീെിനപ്്പറ പനപ്തന് എന് ്രയശന വിളിക്കപ്പെട്ടത്് 

 

14) ശപ്ലോപ്മോന്ുണ്ടോയിരുന്ന മളറ്റോരു പ്പരിന് ളറ അര്പ്ഥം 

1) യരഹാവയക്്ക ്പ്പിയന് 

2) ളയരുബ്ബോല് 

3) സ്മോധോന്ം ന്െത്തുന്നവന് 

4) യപ് ോവയോല് ളതരളെെുേളപട്ടവന് 

 

15) ശപ്ലോപ്മോന്  ധെവസ്ന്നിധിയില്ന്ിന്നും ലഭിച്ച വോഗ്ദത്തങ്ങെോണ  

................................. 

ശരിയോയ രണ്ട  ഉത്തരങ്ങള് ളതരളെെുേുക. 
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A. ജീവിത മൂലയങ്ങള് 

B. ധെവസ്ോന്നിധയത്തിന് ളറ ഉറപ  

C. ധര്പ്മന്ിഷ്ഠത 

D. രോജതവത്തിന് ളറ പിന്തുെര്പ്ച്ച 

E. മ തവപ്ത്തോളെയുള്ള ഭരണം 

1) AC 

2) BA 

3) DB 

4) ED 

 

16) ശപ്ലോപ്മോന് ളറ ജ്ഞോന്ളത്ത ളവെിളപെുത്തിത്തരുന്ന മൂന്ന  പുസ്തകങ്ങള് 

തോളെ ളകോെുത്തിരിേുന്നവയില്ന്ിന്നു ളതരളെെുേുക. 

A. സ്ഭോദ്പസ്ംഗി 

B. ഉത്തമഗീതം 

C. ന്യോയോധിപന്മോര്പ് 

D. സ്ുഭോഷിതം 

E. രോജോേന്മോര്പ് 

F. വിജ്ഞോന്ത്തിന് ളറ പുസ്തകം 

1) ABC 

2) DFA 

3) FED 

4) EBA 

 

17) കര്പ്ത്തോവിന് ളറ ദ്കൂശുമരണപ്ത്തോളെ ന്ിരോശയിലോയ ശിഷയന്മോര്പ്േ  

സ്മോധോന്ം ലഭിേുവോന്ുണ്ടോയ ദ്പധോന് കോരണം? 

1) പ്കിസ്തന ഉയിർതന എന് സ്തയും മനസ്സിലാക്കിയത് 

2) പോപപ്മോേന്ത്തിന്ുള്ള അധികോരം ദ്കിസ്തു വില്ന്ിന്നു ലഭിച്ചത  

3) പരിശുദ്ധോത്മ അഭിപ്ഷകം ലഭിച്ചു 

4) ദ്കിസ്തു വിന് ളറ സ്മോധോന് ആശംസ് 

 

18) മലങ്കര സ്ഭോസ്ഥോപകന്ുമോയി ബന്ധളപട്ട  സ്ഭയുളെ 

വിശവോസ്ദ്പഖ്യോപന്മോണ , 

1) അവപ്ന്ോെുകൂെി മരിപ്േണ്ടിവന്നോലും ന്മുേു പ്പോകോം 

2) കര്പ്ത്തോവിന് ളറ തിരുമുറിവുകള് സ്പര്പ്ശിേോളത ഞോന് വിശവസ്ിേയില്ല. 

3) എന്പ്പറ കർതാവനും എന്പ്പറ ദെവവനരമ 
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4) പ്യശു ഉയിര്പ്ളത്തെുപ്ന്നറ്റിരിേുന്നു 

 

19) 'മരിപ്േണ്ടി വന്നോലും പ്യശുവിളന് തള്ളിപറയുകയില്ല' എന്ന  ദ്പഖ്യോപിച്ച 

ശിഷയന്. 

1) പ്തോമസ് ് 

2) പരപ്താസ്് 

3) യോപ്േോബ  

4) പ്യോ ന്നോന് 

 

20) കര്പ്ത്തോവ  ഒരു ശിഷയപ്ന്ോെ  'സ്ോത്തോപ്ന് എളന്ന വിട്ടുപ്പോകൂ' എന്നു 

പറയുവോന് കോരണം. 

1) പ്കൂശിനപ്്പറ മാർഗതില്നിന്നും പിന്തിരിെിക്കനവാന് പ്ശമിച്ചന. 

2) പ്ലോകത്തിളല ദ്പപ്ലോഭന്ങ്ങളെ കോണിച്ചുളകോെുത്തു 

3) പ്യശുവിന് ളറ പിന്നോളല വന്ന ജന്േൂട്ടളത്ത ശോസ്ിച്ചു 

4) പ്യശുവിന് ളറ ദ്പവര്പ്ത്തന്ങ്ങളെ വിമര്പ്ശിച്ചു 

 

21) പപ്ദ്തോസ്ിളന് തിരിളക വിെിച്ചുളകോണ്ടുവന്ന പ്യശുവിന് ളറ 

ദ്പവര്പ്ത്തന്ത്തില്ന്ിന്ന  ന്മുളെ വയക്തിജീവിതത്തില് ദ്പധോന്മോയി 

മന്സ്സിലോപ്േണ്ടത  എന്തോണ ? 

1) ധെവം ന്ളമ പൂര്പ്ണമോയി അറിയുന്നു 

2) നാും തിന്മയിരലക്ക ്യാപ്തപ്പചയ്താലനും നപ്പെ തിരിപ്പക 

പ്പകാണ്ടനവരനവാന് ദെവും പ്പയത്്നിക്കനും, അത് നാും തിരിച്ചറിയണും.  

3) ധെവം ന്മുേ  ഓപ്രോ ൌതയം ന്ല്കിയിട്ടുള്ളത  ന്ോം മന്സ്സിലോേി 

ജീവിേണം. 

4) ധെവസ്ഭയിളല അംഗങ്ങെോയ ന്മുേ  പിന്മോറുവോന് സ്ോധയമല്ല. 

 

22) ഉയിര്പ്ളത്തെുപ്ന്നറ്റപ്ശഷം ദ്കിസ്തു  ളേയ്ത ദ്പധോന് ദ്പവര്പ്ത്തന്ങ്ങെില് 

ഉള്ളപെോത്തത  ഏത ? 

1) തള്ളിപറെവളര തിരിളക സ്വീകരിച്ച  സ് ്പ്ന് ം ഏറ്റുപറയിച്ചു. 

2) മാതാവിപ്പന ശിഷയന്മാരനപ്പെ ചനമതലയില് ഏല്െിച്ചന 

3) പരിശുദ്ധോത്മോവിളന് വോഗ്ദോന്ം ളേയ്തു 

4) ന്ിപ്യോഗങ്ങെില്ന്ിന്നു മോറിപ്പോയവളര തിരിളക ളകോണ്ടുവന്നു. 

 

23) പ്ലോകോവസ്ോന്പ്ത്തോെം കൂളെ ഉണ്ടോകുളമന്ന  കര്പ്ത്തോവ  ഉറപു ന്ല്കിയത  
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എപ്പോള്? 

1) കോല്വരിയില് ദ്കൂശോപ്രോ ണത്തിന്ു മുന്പ  

2) ളപസ്  സ്മയത്ത  അപം മുറിേുപ്പോള് 

3) ഉയിര്പ്പിന്ുപ്ശഷം ദ്പതയക്ഷളപട്ടപ്പോള് 

4) സ്വർഗാരരാഹണതിനന മനന്പ ്

 

24) ദ്കിസ്തു വില് ന്ളമ പൂര്പ്ണരോേുന്ന ശക്തിയോയി സ്ഭയുളെ ശുദ്ശൂഷ ഏത ? 

1) വി. മൂരറാന് അഭിരഷകും 

2) വി. മോപ്മോെീസ് 

3) സ്വര്പ്ഗോപ്രോ ണ ളപരുന്നോള് 

4) ഉയിര്പ്പിന് ളറ ശുദ്ശൂഷ 

 

25) 'തവക്ഷീണത്തിന് സ് ്കീപോയോല് ന്ല്ലമുറേളമന്ിേു ന്ീ തോ.....' 

എന്ന ഗീതത്തില് 'തവക്ഷീണം' എന്ന വോേ  അര്പ്ഥമോേുന്നത  എന്ത ? 

1) പകല് അദ്ധവോന്ിച്ചതിന് ളറ ക്ഷീണം 

2) ധെവപ്വലയോല് അന്ുഭവളപെുന്ന ക്ഷീണം 

3) കർതാവിനപ്്പറ കഷ്ടാനനഭവും 

4) രോദ്തിയിളല പരീക്ഷകള് 

 

26) 'ന്ിന് ധക ളമന്െ ശരീരത്തില് ന്ിന് ളറ വലപ്ത്തതോകണപ്മ' എന്ന 

ഗോന്ത്തില് 'വലപ്ത്തതോകണപ്മ' എന്നത  ഉപ്േശിേുന്നത  എന്തോണ ? 

1) വലതുവശത്ത  ന്ിര്പ്ത്തണപ്മ 

2) വലപ്ത്തതിന് ളറ മേെോേണപ്മ 

3) വലതനകരും വയ്്രക്കണരമ 

4) ഇെത്തുന്ിന്ന  വലപ്ത്തതോേണപ്മ 

 

27) സ്ന്ധയോദ്പോര്പ്ഥന്യില് 'കര്പ്ത്തോവിന് ളറ സ്ലീബോ ആയുസ്സ  മുെുവന് 

കോവലോകണപ്മ' എന്നര്പ്ഥമുള്ള ഭോഗം ആരംഭിേുന്ന വരി ഏതോണ ? 

1) ന്ിന് തിരുമന്സ്സിളന് ഞോന്റിെ  

2) ന്ിന് ളറ അെിയോന് ഞോന്തിന്ോല് 

3) ഞോന് േരിെന്ുകൂലത്തോലുറങ്ങുപ്പോള് 

4) കർതാരവ നിന് പറപ്പഞാെ ്
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28) രോവിളല 9 മണിേ  ന്െത്തോറുള്ള ന്മസ് ്കോരം 

1) 3-ാാാും മണി 

2) 6-ാോാം മണി 

3) 9-ാോാം മണി 

4) ദ്പഭോതം 

 

29) തോളെപറയുന്നവയില്ന്ിന്ന  ശരിയോയ വോേുകള് ളതരളെെുത്ത  

വിട്ടുപ്പോയ രണ്ടു ഭോഗങ്ങള് പൂരിപിേുക. 

ന്ിങ്ങെുളെ ........................ സ്ല്ഗുണപൂര്പ്ണന് ആയിരിേുന്നതുപ്പോളല 

ന്ിങ്ങെും ...................... ആകുവിന് 

A. പിതോവോം ധെവം 

B. സ്ല്സ്വഭോവികള് 

C. രക്ഷകന്ോയ പ്യശു 

D. സ്ല്ഗുണ പൂര്പ്ണന് 

E. ഗുരുേന്മോര്പ് 

F. സ്വര്പ്ഗീയ പിതോവ  

1) AB 

2) CD 

3) FD 

4) FB 

 

30) സ്ൂത്തോറ ന്മസ് ്കോരം ന്െത്തുന്നത  എപ്പോള്? 

1) സ്ന്ധയോന്മസ് ്കോരത്തിന്ു മുന്പ  

2) സ്ന്ധ്യാനമസ്്്കാരതിനന രശഷ്ും 

3) ദ്പഭോത ന്മസ് ്കോരത്തിന്ു ളതോട്ടു മുന്പ  

4) രോദ്തിന്മസ് ്കോരത്തിന്ുപ്ശഷം 

 

31) കുേിലിപ്യോന്ില് സ്ങ്കീര്പ്ത്തന്ഭോഗത്തിന്ുപ്ശഷം അെങ്ങിയിരിേുന്ന 

ഘെകങ്ങളെ ശരിയോയ ദ്കമത്തിളലെുതുക. 

A. ളദ്പോമിപ്യോന് 

B. ളസ്െറോ 

C. പ്ബോവൂസ്ോ 

D. പ്കോപ്ലോകള് 
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E. എക പ്ബോ 

1) EABDC 

2) ABECD 

3) DEBAC 

4) EABCD 

 

32) 'ളമന് ഓലം വോെോ ളമോല  ഓലം ഒല്മീന്' എന്ന സ്ുറിയോന്ി വോേകത്തിന് ളറ 

അര്പ്ഥം. 

1) പ്മലില്ന്ിന്നും സ്മോധോന്ം എല്ലോവരിലും ഉണ്ടോകളട്ട 

2) ഉയരത്തിളല സ്വര്പ്ഗീയ ആന്ന്ദം ഞങ്ങള്േ  ന്ല്കണപ്മ 

3) ആെി മുതലുള്ള സ്പ്ന്തോഷം ഭൂമിയില് ഉണ്ടോകണപ്മ 

4) ആെിമനതല് എരന്ക്കനുംതപ്പന് 

 

33) Attention എന്ന വോേിന്  സ്മോന്മോയി ആരോധന്യ േിെയില് ഉപപ്യോഗിേുന്ന 

വോേ ? 

1) കുറിപ്യലോയിപ്സ്ോന് 

2) ബോളറക ്പ്മോര്പ് 

3) പ് ോപ്ശോബ   കൂലോസ്  

4) സ്തൗമന്കാരലാസ്് 

 

34) യപ് ോവയുളെ ന്ിതയസ്ോന്നിധയത്തിന്  അകപെിയോയി 

സ്ോക്ഷയളപട്ടകത്തിന് ളറ മുന്പില് വച്ചിരുന്നത  എന്ത ? 

1) ധൂപപീഠും 

2) കൃപോസ്ന്ം 

3) തിരുന്ിവോസ്ം 

4) ന്ിലവിെേ   

 

35) ളദ്പോമിപ്യോന്, ളസ്െറ എന്നീ വോേുകെുളെ അര്പ്ഥങ്ങള് തോളെ 

ളകോെുത്തിരിേുന്നവയില്ന്ിന്ന  ളതരളെെുേുക. 

A. പെി 

B. ആമുഖ്ം 

C. മര്പ്മം 

D. ന്ിര 

1) AB 

2) CD 
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3) BD 

4) BC 

 

36) ജന്ങ്ങെുളെപ്മല് ധൂപം വീശുന്നത  അര്പ്ഥമോേുന്നത  എന്ത ? 

1) പ്യശുേുെിളന് കോണോന് വന്ന വിെവോന്മോളര സ്മരിേുന്നു 

2) ദ്പോര്പ്ഥന് സ്വര്പ്ഗത്തിപ്ലേ  ഉയരുന്നു 

3) പ്ലോകളമങ്ങും സ്മോധോന്ം ന്ിറയുന്നു 

4) രലാകും മനഴനവന് രക്ഷയനപ്പെ സ്നവിരശഷും അറിയിക്കനന്ന 

 

37) വിശുദ്ധ കുര്പ്ബോന്യിളല ഒരു ദ്തിതവോരോധന് 

1) അപം മുറിേല് 

2) ധദ്തശുദ്ധ കീര്പ്ത്തന്ം 

3) പ്ദ്തോപ്ണോസ്ിന്  വലം വയ േുന്നത ് 

4) ധൂപക്കനറ്റി വാഴ്്വ്് 

 

38) ഭോരതീയ പശ്ചോത്തലത്തിളല ദ്ബഹ്മേരയംളകോണ്ട  ഉപ്േശിേുന്ന കോരയം 

1) ദ്ബോഹ്മണളന്പ്പോളല ജീവിതം ന്യിേുക 

2)  ലെിത ജീവിതേരയ ശീലിേുക 

3) ഗനരനക്കന്മാരരാപ്പൊെും വസ്ിച്ച് അറിവ് സ്മ്പാെിക്കനക 

4) വിവോ ബന്ധത്തില് ഏര്പ്ളപെോളത ജീവിേുക 

 

39) പൗരസ് തയസ്ഭകള് ജന്ുവരി 1 ന്  ഓര്പ്മളപരുന്നോള് ആേരിേുന്ന പിതോവ ? 

1) കെരൊകയന് പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരനും  

2) ന്ിസ്സോയിളല ദ്ഗിപ്ഗോറിപ്യോസ്  

3) ന്ോസ്ിയോന്സ്ിളല ദ്ഗിപ്ഗോറിപ്യോസ് ് 

4) വലിയ മോര്പ് ബപ്സ്ലിപ്യോസ് ് 

 

40) യല്പ്െോ പ്ന്ോപിന്ുപ്ശഷം വരുന്ന കോപ്ന്ോന്ിക പ്ന്ോപുകളെ ശരിയോയ 

ദ്കമത്തില് എെുതുക. 

A. ശൂപ്ന്ോപ്യോ പ്ന്ോപ  

B. വലിയ പ്ന്ോപ  

C. എട്ട  പ്ന്ോപ  

D. ശ്ലീ ോ പ്ന്ോപ  

E. മൂന്ന  പ്ന്ോപ  
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1) ABCE 

2) EBDA 

3) EBDC 

4) BEAD 


