
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS VIII

1) �വെട െകാ��ിരി��വയി� �വാചക�ാ�െട ഗണ�ി�െ�ടാ�ത് ആര്?
1) േമാശ
2) ശ�േവ�
3) നാഥാ�
4) ശേലാേമാ�

2) ഏലിയ എ� വാ�ിെ� അ��ം?
1) അവ� ന�കി
2) യേഹാവാ എെ� ൈദവം
3) യേഹാവ ര�കനാ��
4) യേഹാവ ന�കി

3) ആ�െട ക�റയി� വീണ �തേദഹമാണ് ജീവിെ��േ��ത്?
1) ഏലിയ
2) ഏലിശ
3) യശ�ാ
4) േഹാശയ

4) ഏലിശാ �വാചകെന�റി�് ശരിയ�ാ� ��ാവന ഏത്?
1) ഇേ�ഹം �ഴലി�ാ�ി� സ���േ��് എ��െ��.
2) �േനംകാരി�െട മകെന ഉയി��ി�.
3) നയമാെ� ��ം �ഖെ���ി.
4) ഹസാേയലി� പകരം േയ�വിെന രാജാവായി വാഴി�.

5) ശേലാേമാേനാ� മ�രി� ദാസ�?
1) ഹദദ്
2) െരേസാ�
3) െയേരാബയാം
4) െരഹബയാം

6) നി�തിക� �റ�ണെമ�് െയേരാബയാവിെ� സംഘം ആവശ�ം ഉ�യി�േ�ാ� െരഹബയാം ആ�െട
ഉപേദശമാണ് സ�ീകരി�ത്?
1) ശേലാേമാ� രാജാവിെ� ഉപേദ�ാ��ാ�െട
2) �വാ��െട
3) അഹിയാ�വാചകെ�
4) നാഥാ� �വാചകെ�

7) ശേലാേമാെന സംബ�ി�് െത�ായ ��ാവന ഏത്?
1) ശേലാേമാ� ഏ��ം ധനവാ�ം �ാനി�മായി��.
2) ശേലാേമാ� അന�േദവ�ാരിേല� �� തിരി�.
3) അേ�ഹം �റജാതി ഭാര�മാെര സ�ീകരി�.
4) ശേലാേമാ� ൈദവ�ിെ� ന�ായ�മാണ�� അ�രം�തി അ�സരി�.

8) താെഴ പറ��വയി� െത�ായ ��ാവന ഏത്?



1) യ�ദ, ബന�ാമീ� േഗാ��� െരഹബയാവിെന രാജാവായി സ�ീകരി�.
2) െയെരാബയാമിെ� രാജ�ം യ�ദ� എ�് അറിയെ��.
3) യ�ദ��െട തല�ാനം യ�ശേലം ആയി��
4) യി�ാേയലിെ� തല�ാനം ശമര� ആയി��.

9) എ�ാമെ� വയ�ി� യ�ദാ രാജാവായി�ീ�� ആ�?
1) േയാശിയാവ്
2) േഹാശയാ
3) മന�
4) ഹി��ിയാസ്

10) േയാശിയാവിെ� കാല�് രാജ��ിെ� പതനം സംഭവി�കയി� എ�് ��ദാ �വാചകി പറ�വാ�
കാരണെമ�്?
1) േയാശിയാവിെ� േസന ശ�മായി��.
2) േയാശിയാവ് ൈദവ��പാെക താ�േയാെട ജീവി�.
3) അയ�രാജ��� ശ�മ�ായി��.
4) ���ികനായ മന��െട നീതി �വ��ന�� �ലം.

11) േയാശിയാവ് നിലനി��ിയ ശവ�ടീരം ഏ� �വാചകെ�യായി��?
1) ��ദാ
2) ശാഫാ�
3) നാഥാ�
4) ആ �വാചകെ� േപ� പറ��ി�.

12) േയാശിയാരാജാവിെ� �ധാന പരിഷ് കാര��?
1) േദവാലയ��ീകരണം.
2) െപസഹാ ആേഘാഷമായി ആചരി�.
3) അന�േദവ�ാ�െട ബലിപീഠ�� തക��.
4) ഇവിെട പറ��െത�ാം.

13) തെ� രാജ��ര��ായി െപാ�െകാ� കാള��ിെയ ഉ�ാ�ി ജന�ിന് ആരാധി�വാ� ന�കിയ
ഇ�ാേയ� രാജാവ്?
1) രഹബയാം
2) ശീശ�്
3) െയെരാബയാം
4) അബിയാ

14) യി�ാേയലിെന ൈദവം ഉേപ�ി�കള�ിരി�� എ�് രാജാവിെ� ഭാര�െയ അറിയി� �വാചക�?
1) അഹിയാ
2) നാഥാ�
3) ഏലിയാ
4) േഹാശയ

15) യി�ാേയലി� �� വ�ഷം വര�� ഉ�ാ�െമ� �വചി� �വാചക�?
1) അഹിയാ
2) നാഥാ�
3) ഏലിയാ
4) േഹാശയ



16) യി�ാേയലി� േയ�വിെന രാജാവായി വാഴി�വാ� ഏലിയാ�വാചക� ൈദവം നി�േ�ശം ന�കി.
ആരാണ് േയ�വിെന രാജാവായി അഭിേഷകം െച�ത്?
1) ഏലിയാ�വാചക�
2) ഏലിയാ�െട ശിഷ�നായ ഏലിശാ
3) ഏലീശാ�െട ശിഷ��
4) േഹാശയാ�വാചക�

17) ഉ�ിയാ രാജാവിെ� പതന�ിന് ഇടയാ�ിയ സംഭവം എ�്?
1) മഹാ�േരാഹിതെ� ഉപേദശ�� സ�ീകരി�ി�.
2) �വാചകനായ യശ�ാേയാട് മ�തലി�.
3) രാജാവി� ��േരാഗം പിടിെപ�.
4) അേ�ഹം ത�ി��കാരം ൈദവാലയ�ി� �പാ��ണ�ി� �തി��.

18) ൈദവം ആ�� നീ�ിെ�ാ�� രാജാവ്?
1) അസര�ാവ്
2) ഹസ് കിയാവ്
3) മനെ�
4) യേഹാവഹാസ്

19) ബാേബ��വാസ�ിെ� �ത�ാഘാത�� എെ��ാം?
(i) യ�ദ�രാജ��ിെ� സ�ാത��ം ന�െ��.
(ii) േദവാലയം നശി�ി�െ��.
(iii) യേഹാവ� യാഗം അ��ി�വാ�� സൗകര�ം നിേഷധി�െ��.
(iv) ��ി�ം സാമ������ അേനകം യൗ�ന�ാെര ബാേബലിേല� പിടി�െകാ�േപായി.
1) (i, ii, iii, iv)
2) (i, ii)
3) (i, ii, iii)
4) (iii, iv)

20) ഏ��ം ദീ�ഘകാലം യ�ദ� ഭരി� മനെ��െട പിതാവ്?
1) അസര�ാവ്
2) ഹസ് കിയാവ്
3) ആഹാബ്
4) യേഹാവഹാസ്

21) എ���ം �ലാഖമാ� ഉെ��ാണ് പിതാ��ാ� പഠി�ി��ത്?
1) 7
2) 8
3) 9
4) 10

22) മാലാഖമാ�െട �തി�് ഉ�െ���ിയി�ി�ാ�ത് �വെട െകാ��ിരി��തി� ഏ� ��ഷയാണ്?
1) �ി�മസ്
2) ശവസംസ് കാരം
3) രാ�ി നമസ് കാരം
4) മാേമാദീസ



23) ശരിയായ �തി എ�ാ� എ�ാണ്?
1) �ിത��തി
2) ക���ാ��ന
3) ജീസസ് െ�യ�
4) ൈ��� കീ��നം

24) വലിയേനാ�ി� യാമനമസ് കാര�� �� േനരമായി നട�വാനാണ് സഭ �മീകരി�ിരി��ത്.
ഇതി� �ഭാതനമസ് കാര�ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ഏെത�ാം?
(i) �ഭാതം
(ii) രാ�ി
(iii) ��ാംമണി
(iv) ആറാംമണി
1) (i, ii)
2) (ii, iii)
3) (iii, iv)
4) (i, iii)

25) 'െവടി�� േനാ�് ഇതാ��.' െവടി�� േനാ�ിെന�റി� പറ�� �വാചക� ആരാണ്?
1) േമാശ
2) യശ�
3) ആേമാസ്
4) ദാവീദ്

26) ഏ� നമസ് കാര�ിലാണ് നാ�� ��ിടീ� ഉ�െ���ിയിരി��ത്?
1) �� േനാ�ി�ം വലിയ േനാ�ി�ം ഉ�നമസ് കാര�ി�.
2) വലിയേനാ�ി�ം ക�ാ�ഭവ ആ�യി�ം ഉ� നമസ് കാര�ി�.
3) വലിയേനാ�ിെല ഉ�നമസ് കാര�ി� മാ�ം.
4) എ�ാ കാേനാനിക േനാ�കളി�ം ഉ�നമസ് കാര�ി�.

27) ബസ് �ദിശാ എ� വാ�ിെ� അ��ം എ�്?
1) സ��ഗീയ�
2) �േവശി�ക
3) വി�� �ലം
4) �േ�ാ�ം

28) 'ഭംഗ�ാ ൈദവ�താ നിെ�
��ഷിെ�ാ� ....................
നി�ാഗമന മഹാനാളി�
ഓ�� ................ ഏേകണേമ.
ശരിയായ വാ�ക� ഉപേയാഗി�് �രി�ി�ക.
1) �തെര, മണവറ
2) പ��ാെര, �ഖ�ഭ
3) ൈവദികെര, �ഖ�ഭ
4) പ��ാെര, മണവറ

29) '�ടിക� െമട�വ നിരനിരയായ്
ബലിപീഠ�ിലിരി��്'
ഇവ ആ��ാണ് ന�കെ���ത് എ�ാണ് ഈ ഗീത�ി� പറ��ത്?



1) വി��ിേയാെട ��ഷ െച�� ൈവദിക��്.
2) വി��രായി ജീവി� പേരത��്.
3) വി���ാ��്.
4) �ിത�വിശ�ാസിക��്.

30) �വെട െകാ��ിരി��തി� �ീഹ�ാ�െട സാ�ിധ��ി� �ടിയ ��ഹേദാസ് ഏതാണ്?
1) ജാംനിയ
2) യ�ശേലം
3) നിഖ�
4) എേഫ�സ്

31) അെ�ാ�ലിക പിതാ��ാ� എ�ാ� എ�്?
1) അെ�ാ�ല�ാ�െട ശിഷ��ാ�
2) അെ�ാ�ല�ാ�െട സമകാലിക�
3) അെ�ാ�ല�ാ�െട ശിഷ��ാ�ം അവ�െട സമകാലിക�ം
4) അെ�ാ�ല�ാ�െട ശിഷ��ാ�ം അവ�െട ശിഷ��ാ�ം

32) ഏെതാെ� ദിവസ�ളി� ഉപവസി�ണെമ�ാണ് 'ഡിഡാേ�'യി� പറ��ത്?
1) തി��, വ�ാഴം
2) ഞായ�, െവ�ി
3) ഞായ�, �ധ�
4) �ധ�, െവ�ി

33) ൈ��വസഭ�് ആദ�ം പീഡന�� േനരി�ത് ആരി�നി�ാണ്?
1) േറാമാച�വ��ിമാരി�നി�്
2) യ�ദ�ാരി�നി�്
3) �റജാതികളി�നി�്
4) �ി��ാനികളി�നി�തെ�.

34) പീഡന�ളി�നി�ം �ി��ാനിക� േമാചിതരാ�വാ� ഇടയാ�ിയ സംഭവം?
1) ശൗലിെ� മാനസാ�രം
2) �ി�വിെ� സ��ഗാേരാഹണം
3) മിലാ� വിളംബരം
4) നീേറാ�െട മരണം

35) എേഫ�സ് ��ഹേദാസ് �ടിയതിെ� �ധാന ഉേ�ശ�ം?
1) അറി�സിെ� േവദവിപരീതം ച�� െച�വാ�
2) അേ�ാലിേനറിയസിെ� േവദവിപരീതം ച�� െച�വാ�
3) മ�േദാനിേയാസിെ� േവദവിപരീതം ച�� െച�വാ�
4) െനസ് േതാറിെ� േവദവിപരീതം ച�� െച�വാ�

36) വി. ��ബാന�െട ഒ�ാമെ� ���റി ഏത്?
1) ഹാേബലിെ� കാ�
2) ജീവ���ിെ� ഫലം
3) മ��ീസേദ�ിെ� കാ�
4) അ�ഹാം ക� ��ാട്

37) 'ഇത് ൈദവം നി���യ�ത� സ���ീയ അ�മാണ്.' എ� േമാശ എ�ിെന�റി�ാണ് പറ�ത്?



1) മ�
2) വി. ��ബാന
3) കാട��ി
4) െപസഹാ ��ാട്

38) 'ഞാ� ��ിയി�ാ� അധര��� മ�ഷ��' എ� പറ�ത് ആര്?
1) ഏലിയ �വാചക�
2) ഏലിശാ �വാചക�
3) യശ�ാ �വാചക�
4) ദാവീദ് രാജാവ്

39) 'െവ��ാ�ം ആ�ാവിനാ�ം ജനി�ി� എ�ി� ൈദവരാജ��ി� കട�വാ� ആ��ം
കഴി�കയി�.' േയ� ഇത് ആേരാടാണ് പറ�ത്?
1) ശിഷ��ാേരാട്
2) ജനേ�ാട്
3) പേ�ാസിേനാട്
4) നിേ�ാദിേമാസിേനാട്

40) മാേമാദീസായി�െട ലഭി�� ന�വര�ളി� ഉ�െ�ടാ�ത് ഏത്?
1) വീ�ം ജനനം
2) ��സ�ീകാരം
3) നിത�ജീവ�
4) വി���ാ�െട സംസ�ഗം

41) മാേമാദീസാ�െട മധ��െന സംബ�ി�് നി�ബ�മ�ാ�ത് ഏത്?
1) ��സാരി�് ��ബാന അ�ഭവി�് ഒ��ണം.
2) ഓ��േഡാക് സ് വിശ�ാസി ആയിരി�ണം.
3) സ് നാനാ��ി�െട ��ംബ�ി�� ആളായിരി�ണം.
4) മാേമാദീസാ ��ിയ വ��ിെയ സത�വിശ�ാസ�ി� പരിപാലി�വാ� ത�ാ�� ആളായിരി�ണം.

42) 'വിശ�ാസം എ�േതാ .................... .................. കാണാ� കാര���െട നി�യ�ം ആ��'
�രി�ി�ക.
1) അേന�ാന��� സ് േനഹ�ം
2) ൈദവ�ി�� ആ�യ�ം
3) കാ��വ�െട അറി�ം
4) ആശി��തിെ� ഉറ�ം

43) 'ഇേ�ാേഴാ അവ� വി��� ആ��.' ആര്?
1) പാപം െച�ാ�വ�
2) പാപം ഏ� പറ�വ�
3) വീ�ം ജനി�വ�
4) ����

44) 'പി� എെ� ഗ�ഭ�ി� ആന�ംെകാ� ��ി' ആ�െട ഗ�ഭ�ി�?
1) കന�കമറിയാമിെ�
2) എലിസേബ�ിെ�
3) ഹ�ാ�െട
4) മേനാഹ�െട



45) താെഴ പറ��വരി� ക�േദാക�� പിതാ��ാരി� ഉ�െ�ടാ�ത് ആര്?
1) വലിയ മാ� ബേസലിേയാസ്
2) നി�ായിെല മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
3) നാസിയാ�സിെല മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
4) സ��ണനാ�കാരനായ മാ� ഈവാനിേയാസ്

46) നാസിയാ�സിെല മാ� �ിേഗാറിേയാസി� പൗര��സഭക� ന�കിയി�� േപര്?
1) േതേയാേലാേഗാസ്
2) ഫിേലാ�ാലിയ
3) �ിേസാ�ം
4) വലിയ മാ� �ിേഗാറിേയാസ്

47) പിതാ� തെ� ൈവദികപ�ം ന�കിയ വ��ി?
1) വലിയ മാ� ബേസലിേയാസ്
2) നി�ായിെല മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
3) നാസിയാ�സിെല മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
4) സ��ണനാ�കാരനായ മാ� ഈവാനിേയാസ്

48) കരംെകാ���തിെന നിേഷധി�ാതി�� ക��ാവ് ഏ� സ�ഭാവമാണ് െവളിെ���ിയത്?
1) പിതാവിെ� ഇ�ം െച�ക
2) പൗരധ��ം
3) പരി�ിതിസ് േനഹം
4) ത� മ�പടി പറ�വാ�� കഴിവ്

49) 'നാനാത��ി� ഏകത�ം' എ�തിെ� അ��െമ�്?
1) ഏകൈദവവിശ�ാസം കാ���ി��വ�
2) ഏ� മതമായാ�ം ഏകൈദവവിശ�ാസം
3) സ��മത�ി� ഉറ�നി�െകാ�് മ� മത�െള ബ�മാനി�ക.
4) മതം ഏതായാ�ം മ�ഷ�� ന�ായാ� മതി.

50) 'സ�ഹം എനി�് ത��ത�സരി�് ഞാ� തിരി� ന�കിയി�ി�.' ആരാണി�െന പറ�ത്?
1) ഗീവ�ഗീസ് മാ� ഒ�ാ�ിേയാസ്
2) പൗേലാസ് മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
3) േജാ� എഫ് െക�ഡി
4) ഗാ�ിജി


