
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS X

1) പഴയനിയമ ആരാധനയി� ആദ�പിതാ��ാ�െട കാലഘ�േ�ാട് േചരാ� വാചകം െതരെ���ക.
1) ൈദവാ�ഭവം അടി�ാനമാ�ി�� ആരാധനയായി��.
2) �േരാഹിത�ാ�െട സാ�ിധ��ിലാണ് ആരാധന എേ�ാ�ം നട�ി��ത്.
3) ൈദവസംസ��ം ഉ�ായ �ല�ളിലാണ് ആരാധന നട�ി��ത്.
4) �ലകാല���് ആരാധനയി� �ാധാന�ം ഉ�ായി��ി�.

2) ��േഗാഗ് ആരാധന ആരംഭി�വാ� കാരണം അ�ാ� വാചകം ��ി�ാണി�ക.
1) യ�ശേലം േദവാലയം നശി�ി�െ��.
2) �റജാതിക��ിടയി� ആരാധന സാധ�മ�ാെതയായി.
3) യാഗാ��ണം നി�ബ�മ� എ�് ൈദവം െവളിെ���ി
4) �ാ��ന സ് േതാ�ഗീത�� വഴിയായി ആരാധന നട�ാെമ� രീതി ആരംഭി�.

3) 'െഷ�ിനാ' എ� വാ�് �ചി�ി��ത് എ�്?
1) ൈദവം ജനമേ�� സമാഗമന �ടാര�ി� വസി��ത്.
2) പിതാ��ാ��് ൈദവസംസ��ം സാധ�മായ �ല��.
3) ആരാധന�ായി �ിരമായി ഉ�ായ േക�ം.
4) ൈദവാ�ഭവം ഉ�ാ�� �ലം.

4) യേഹാവ�� ആരാധന�ം യാഗ��ം യ�ശേലമി� മാ�മാ�ിയ വ��ി.
1) ദാവീദ് രാജാവ്
2) ശേലാേമാ� രാജാവ്
3) ശ�േവ� �വാചക�
4) േയാശിയാവ് രാജാവ്

5) ഏ��ം ��പി� എ�് അ��ം വ�� സംസ് �ത പദം?
1) ൈവദിക�
2) ന�ായാധിപ�
3) �വാചക�
4) �േരാഹിത�

6) അഹേരാന� പൗേരാഹിത�െ��റി�് അറി�ത�� േവദഭാഗം?
1) േലവ� 16:32
2) സംഖ� 8:5-26
3) �റ�ാട് 28:1
4) േലവ� 21:1-6

7) പഴയനിയമകാല�് �േരാഹിത� രാ�ീയ േന�ത��ം �െട ഉ�ായ കാലഘ�ം?
1) ��ംബ�ലവ�ാ� �േരാഹിത�ാ� ആയേ�ാ�
2) �വാചക�ം �േരാഹിത�ം ഒരാ�തെ� ആയേ�ാ�
3) യി�ാേയ� ജനം �വാസ�ിേല� േപായേ�ാ�
4) അഹേരാ�ം മ��ം �േരാഹിത�ാരായി േവ�തിരി�െ��േ�ാ�

8) താെഴ െകാ��ിരി��വയി� പഴയ നിയമകാേനാനിക െപ��ാ� െതരെ���ക.
1) �തി�ാ െപ��ാ�
2) െപ�ിേ�ാ�ി
3) വി. ൈദവമാതാവി�്െറ െപ��ാ�



4) ക��ാവിെ� ജനനെ���ാ�

9) യ�ദ െപ��ാ� കല�റിെല ആദ� െപ��ാ�
1) യ�ശേലം േദവാലയ�ിെല െപ��ാ�
2) �ടാരെ���ാ�
3) വാരെ���ാ�
4) �ളി�ി�ാ� അ��ിെ� െപ��ാ�

10) '�രീം' െപ��ാ�മായി ബ�െ��് ശരിയായ ��ാവന െതരെ���ക.
1) മ�ാബിയസ് ��ം െച�് അേ��ാഖ�സ് എ�ി�ാേനാസിെന പരാജയെ���ി.
2) യ�ശേലം േദവാലയം ��ീകരി�് യേഹാവ�് യാഗ�� ആരംഭി�ണെമ� തീ�മാനി�.
3) യ�ദ�ാ��് എേ�� രാ�ിയി�െട ഹാമാനി�നി�് ര� ലഭി�.
4) പാപപരിഹാര ദിവസം

11) �ി�വി� ��പ് 167-� യ�ശേലം േദവാലയം മെ�ാ� േദവെ� േപരി� നാമകരണം െച�. ഇതിന്
േന�ത�ം ന�കിയത് ആരാണ്?
1) ഹി�നാ�സ്
2) അേ��ാഖ�സ് IV എ�ി�ാനിേയാസ്
3) ഹസ് േമാന��
4) അരിസ് േ�ാ�ലസ്

12) �ശീേ�ാ േവദ��ക�ിെല �വിേശഷ�� മലയാള�ിേല�് ത�ജമ െച� വ�ഷം?
1) 1911
2) 1811
3) 1876
4) 1912

13) യി�ാേയല��െട �വാസജീവിതം �തിപാദി�� േവദ��ക ഭാഗ��.
(i) 1, 2, ശ�േവ�
(ii) 1, 2 രാജാ��ാ�
(iii) 1, 2 ദിന��ാ�ം
(iv) ദാനിേയ�
(v) ആവ��നം
1) (i, ii)
2) (ii, iii)
3) (iii, iv)
4) (ii, v)

14) അ�ഹാം �ത� �വാസ�ി�നി�് യി�ാേയ� ജനത മട�ിവ���വെര�� ഭാഗ�ളാണ്
.......................... �ത� ................ വെര�� ��ക�ളി� നാം കാ��ത്.
(i) ഉ�പ�ി
(ii) �റ�ാട്
(iii) ആവ��നം
(iv) എ�ാ
(v) െനഹമ�ാവ്
(vi) എസ് േത�
1) (i, v)
2) (i, ii)
3) (ii, iii)
4) (iv, vi)



15) പഴയനിയമ�ി� െനബിം വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�ടാ� ��കം.
1) േയാ�വ
2) േലവ�
3) ന�ായാധിപ�ാ�
4) േഹാേശയാ

16) പഴയനിയമ�ിെ� മെ�ാ� േപര്?
1) െകാ�ബീം
2) േതാറാ
3) െനബാം
4) തനാ�്

17) സത�േവദ��ക�ി� ചരി�ം പരാമ�ശി�ി�ി�ാ� കാലഘ�ം.
1) BC 500 - AD 100
2) BC 450 - AD 15
3) BC 450 - BC 5
4) BC 500 - AD 5

18) േവദ��ക�ി� �വിേശഷ�� കഴി�ാ� ഏ��ം �ാധാന���തായി ക�തെ��� േവദഭാഗം.
1) സ�ീ��നം
2) അേ�ാ�ല�വ��ിക�
3) വി. പൗേലാസി�്െറ േലഖന��
4) െവളിപാട് ��കം

19) വി. പൗേലാസി�്െറ േലഖന��െട �േത�കത
1) എ�ാ�ാല�ം എവിെട���വ��് അവ �സ�മാണ്.
2) �ാേദശിക സഭകളിെല വിശ�ാസഭി�ത മാ�ം പരിഹരി�വാ� സഹായി�.
3) േലഖന�� േനരി�് സഭ��ി� എ�ി�.
4) എ�ാ േലഖന�ളിെല�ം കാര��� അ�സരി�� എ�് ഉറ� വ��ിയി��.

20) പൗേലാസി�്െറ േലഖന�� എ�തിയിരി�� ഭാഷ
1) അറമായ
2) എ�ായ
3) �ീ�്
4) �രാതന �റിയാനി

21) പൗേലാസി�്െറ േലഖന�ളി� ഇടയേലഖന�ളായി അറിയെ���ത് ഏെതാെ�?
(i) 1 തീേമാ�ിേയാസ്
(ii) എ�ായ
(iii) തീേ�ാസ്
(iv) 2 തീേമാ�ിേയാസ്
(v) 1 െകാരി���
1) (i, ii, iii)
2) (i, iii, iv)
3) (ii, iii, iv)
4) (ii, iii, v)

22) �ഗാ��െ��റി�് വി. പൗേലാസ് �േത�കമായി ഉപേയാഗി�ി�� വാചകം.
1) ക��ാവി�്െറ ദിവസം



2) ര�ാം വരവി�്െറ ദിവസം
3) ന�ായവിധി കാലഘ�ം
4) മ�ഷ��്െറ പാപം �ട�നീ�� ദിവസം

23) േയ��ി�വി�്െറ �നരാഗമന�മായി ബ�െ��് പൗേലാസി�്െറ േലഖന�ളി� ഉ�െ�ടാ�ത്
െതരെ���ക.
1) മരി�വ� �ന��ാനം െച�ം
2) ജീവേനാെടയിരി��വ� മർത�ശരീരേ�ാെട രൂപാ�രെ�ടും.
3) തി��െട ശ�ി �നരാഗമന�ി� ��പായി എ�ം.
4) �തിയ ആകാശ�ം �തിയ �മി�ം ഉ�ാ�ം.

24) വി. പൗേലാസ് �ീഹാ സഭെയ�റി�് പറ��� െതരെ���ക.
1) ൈദവം വസി�� മ�ിര�ി�്െറ ക�ക� വിശ�ാസികളാണ്.
2) ��ംബാംഗ�� ത�ി�� ബ�ംേപാെലയാണ് സഭയി��ത്.
3) ൈദവം ജീവി�ിെല വിവിധ ആവശ��� സഭയി�െട നിവ��ി��.
4) വിശ�ാസിക� ത�ി�� ബ�മാണ് സഭ�െട ഏ��ം വലിയ ശ�ി

25) �ി�വി�്െറ മണവാ�ി എ� നിലയി� സഭ ....................., .................. എ�ിവയി�െട
�ി�വിേനാട് ഐക�െ��ിരി��.
(i) നിയ�ണം
(ii) വിശ��ത
(iii) വ�വ�ാപിതമാ�ം
(iv) വിേധയത�ം
1) (i, ii)
2) (ii, iii)
3) (ii, iv)
4) (i, iii)

26) ൈദവരാജ��ി�്െറ മ�ിരമായ സഭ�െട ശില് പി.
1) സഭാ�ാനിക�
2) ��� പിതാ��ാ�
3) പരി��ാ�ാവ്
4) പരി���ാ�െട ഗണം

27) െപാ�വി�� േലഖന�� എ�തെ�� ര�് പ�ാ�ല�� താെഴ െകാ��ിരി��വയി�നി�്
െതരെ���ക.
(i) േവദവിപരീത�ി�്െറ �ഴ�കയ�ം
(ii) വിശ�ാസിക�െട സാ�ഹിക�ം ആ�ീയ�മായ വിഷയ��
(iii) പീഢന�ി�്െറ സാഹചര�ം
(iv) ലൗകിക ജീവിത�ി�്െറ സ�ാധീനം
1) (i, ii)
2) (i, iii)
3) (i, iv)
4) (ii, iii)

28) പേ�ാസി�്െറ ര�ാം േലഖന�മായി ഏെറ ബ�െ��കിട�� േലഖനം?
1) എ�ായ േലഖനം
2) തീേ�ാസി�� േലഖനം
3) േയാഹ�ാ�്െറ ര�ാം േലഖനം
4) �ദാ�െട േലഖനം



29) 'േഡാസ�ിസ' �ി�്െറ �േത�കതക�?
1) �ി�വി�്െറ യഥാ�� മ�ഷ�ത�െ� നിേഷധി�.
2) �ി�വി�്െറ മരണം ര��് അടി�ാനമാണ്.
3) പരി��ാ�ാവി�്െറ ആളത�െ��റി�് സംശയം
4) ആ�ീയ ജീവിത�ം ലൗകിക ജീവിത�ം ബ�ി�ിേ��.

30) േലഖനക��ാവായ യാേ�ാബിെന�റി�് ശരിയായവ െതരെ���ക.
(i) അേ�ാ�ലഗണ�ിെല ആളാണ്.
(ii) ക��ാവി�്െറ സേഹാദര�.
(iii) നിഖ�ാ ��ഹേദാസി� പെ���.
(iv) ഉയി�െ��േ�� ക��ാവ് �ത��െ��.
1) (i, ii)
2) (i, iii)
3) (ii, iii)
4) (ii, iv)

31) വിശ�ാസ�ം ���ി�ം നാവി�്െറ നിയ�ണം, �ി�ീയ സമത��ം സേഹാദരസ് േനഹ�ം എ�ിവ
�േത�കമായി �തിപാദി�� േലഖനം ഏത്?
1) പേ�ാസി�്െറ േലഖന��
2) യാേ�ാബി�്െറ േലഖനം
3) �ദാ�െട േലഖനം
4) ഗലാത� േലഖനം

32) താെഴ െകാ��ിരി��വയി� െവളി�ാട് ��െ��റി�് ശരിയായവ െതരെ���ക.
(i) ൈദവം ഭാവിയി� േലാകെ� വിധി�� കാര��� ��ാവി��.
(ii) െവളി�ാട് സേ�ശ�� വാെമാഴിയായി ന�കെ��.
(iii) ൈദവ�ി�്െറ ഇടെപട�കെള�റി�് വ��മായ അവതരണം.
(iv) �തീക��ം �തി�പ��ം ഉപേയാഗി�� അവതരണം.
1) (i, ii)
2) (i, iii)
3) (i, iv)
4) (ii, iii)

33) െവളി�ാട് ��ക�ിന് ആധാരമായി േയാഹ�ാന് െവളി�ാട് ഉ�ായ ദ�ീപ്?
1) സാേമാസ്
2) പേ�ാസ്
3) ല�ദ�ീപ്
4) �േ�ാസ്

34) കാേനാ��കാരം ഒ� ��കം അംഗീകരി�വാ� േവ�തായ മാനദ��ളി� ഉ�െ��� കാര���
താെഴ െകാ��ിരി��വയി�നി� െതരെ���ക.
(i) ��ക��ാവ് �വിേശഷേവല െച�� ആ� ആയിരി�ണം.
(ii) ആരാധനയി� ഉപേയാഗി�് െപാ�െവ സ�ീകാര�ത ഉ�ത് ആയിരി�ണം.
(iii) വിശ�ാസികെള ൈദവ�ി�േല� നയി��വ ആയിരി�ണം.
(iv) ഉ�ട�ം മ� �തികേളാ� െപാ��െ���തായിരി�ണം.
1) (i, ii, iii)
2) (ii, iii, iv)
3) (i, iii, iv)
4) (i, ii, iv)



35) നാം സാധാരണയായി ഉപേയാഗി�� ൈബബിളി� 39 ��ക�ളാണ്, കാരണം?
1) ഇത് അലക് സാ�ിയ� കാേനാ��കാരം ഉ�താണ്.
2) �ീ�് പരിഭാഷയി�നി�് ത�ജമ െച�ിരി���െകാ�്.
3) ഇത് െ�ാ���് പാര�ര��ി� ഉ� ൈബബി� െസാൈസ�ി �സി�ീകരി�തായ�െകാ�്.
4) ഉ�രകാേനാനിക ����� �ാധാന�ം ന�കാ��െകാ�്.

36) കൗമാക� ആരംഭി��ത് എ�െന?
1) േ�ാേ��ാ�െട �തി�്
2) �ിത��തി
3) ക���ാ��ന
4) ൈദവമാതാവിേനാ�� മധ��ത

37) ക�ാ�ഭവ ആ�യിെല കൗമാ�െട ഗാന�പം താെഴ െകാ��ിരി��വയി� വി�േപായവ
ത�ിരി�� ��ി�നി�് �മ�ി� െതരെ���് എ��ക.
നാഥാ േത �തി�ം ......................... താത�ം
മഹിമാ ........................... ��ാ�ാവി�ം
ഉ�ാ�ൾ ....................... പാപികളാം ഞ�ളിലും
േമ��റിശിേലം വാതി���ി� നി�
(i) വ�നക�
(ii) സ് േനഹം
(iii) �പ
(iv) മാനം
(v) വാനം
(vi) �തിക�
1) (v, vi, ii)
2) (iv, v, ii)
3) (iv, i, iii)
4) (ii, i, iii)

38) ഹാശാ ആ��െട നമസ് കാരം ആരംഭി��ത് എ�്?
1) ഓശാന ഞായറാ� സ���െട �മം
2) ഓശാന ഞായറാ� കഴി�വ�� തി�ളാ�െ� സ���െട �മം
3) ഓശാന ഞായറാ� �ഭാതം
4) ഓശാന� േശഷ�� തി�ളാ� �ഭാതം

39) േബാ�േസാകളി�െട നാം എ�ാണ് �ധാനമാ�ം അ��മാ��ത്?
1) ൈദവെ� ആരാധി��
2) ൈദവ�ി� മഹത�ം ന���
3) ൈദവെ� �തി��
4) ൈദവേ�ാട് അേപ�ി��

40) �ഃഖെവ�ിയാ�െ� ര�ാമെ� �ദ�ിണം ഇേ�ാ� നട�� രീതി�മായി ബ�െ�ടാ� വാചകം
െതരെ���ക
1) െതേ� വീതിലി��ടി ഇറ�ി �ദ�ിണം നട�ി വടേ� വാതിലി��ടി കയ��.
2) ക��ാവിെ� ശരീരം �ശി�നി�ിറ�ി ക�റയിേല�് െകാ�േപായതി�്െറ ഓ��യാണിത്.
3) �രിശ് ��ിടീലി�േശഷമാണ് നട��ത്.
4) എ�ാ ജന��ം ഇതി� പെ����ി�.

41) ക�ാ�ഭവ ആ�യിെല ��ബാനക�െട �േത�കതക� ഉ� വാചക�� െതരെ���ക.



(i) വി�� ��ബാന ആരംഭി��ത് �ിത� കൗമ ഉപേയാഗി�ാണ്.
(ii) �പ��ി വാ�േ�ാ� െപസഹഗീതം ആലപി�ം
(iii) സമാധാന സേ�ശ�� ഉ�ായിരി�ി�.
(iv) കാസാ-പീലാസാെകാ�് പടി�ാേറാ� വ�േ�ാ� സാധാരണ �ാ��ന മാ�െമ െചാ�ക��.
1) (i, ii)
2) (i, iii)
3) (ii, iii)
4) (ii, iv)

42) �ഃഖശനിയാ��െട മെ�ാ� േപര്?
1) �പ�െട ശനിയാ�
2) �വിേശഷ�ി�്െറ ശനിയാ�
3) മരണമട�വ�െട ശനിയാ�
4) �ാ��ന�െട ശനിയാ�

43) �ീബാ െപ��ാ� ആേഘാഷി��ത്.
1) െസ��ംബ� 13
2) െസ��ംബ� 14
3) ഉയി�� െപ��ാ� ദിവസം
4) �ൈല 3

44) യാചി�� ഞ�െളാെടാ�ം
ഞ���ായ് �ാ��ി�ക നീ
�പപതി സവിധം ശമ�ം ശാ�ി�ം
�ലെക�ം വാഴ�തിനാ�
ഈ ഗീതം ആേരാ�� മധ���ാ��നയാണ്.
1) പിതാവാം ൈദവം
2) േയ��ി�
3) പരി��ാ�ാവ്
4) വി�� കന�കമറിയാം

45) �ി�വിെന�തി പീഢക� സഹീ� സഹേദ�ാെര �കീ��ി�� ഒ� ഗീതം താെഴ
ത�ിരി��വയി�നി� െതരെ���ക (ആദ�വരി മാ�ം ത�ിരി��)
1) ഞാന�െ�� പാപ�ാ�...
2) �ശിേ�� തല ചായിേ�ാ�...
3) യാചി�� ഞ�െളാെടാ�ം...
4) ന�ായാധിപ ന�ായാധിപേത...

46) പ�ാ�പി��വ�� വാതി� �റ�െകാ��� മിശിഹാത�രാെന വിളി�� ഗീതം
താെഴ�റ��വയി� ഏതാണ്?
1) �ശിേ�� തല ചായിേ�ാ�...
2) ഞാന�െ�� പാപ�ാ�...
3) വാഴ് േവ�ം നി�മല കന�ക...
4) യാചി��...

47) താെഴെകാ��� ഗീതം ��ണമാ�വാ� ��മായ വാ�ക� െതരെ���ക.
വാഴ് േവ�ം നി�മല ...................... ത�ദര�ി�
ഹിതേമാ�ദയം െചയ് െതാ� ........................... സ് േതാ�ംേത
ക�ണ�ാലവേന ൈകെ�ാ�ദേര േപറി
ഗ�ഭാശയ കന�ാ ......................... നി��തനായ്



(i) മറിയാം
(ii) ശി�
(iii) കന�ക
(iv) ൈദവ�താ
(v) ��കളീ�ം
(vi) കയി�നി�ം
1) (i, iii, vi)
2) (iii, v, vi)
3) (iii, iv, v)
4) (i, ii, v)

48) 44-◌ാം സ�ീ��നെ� ആ�ദമാ�ി�� ��ിലിേയാ� ഏതാണ്?
1) മ�ളില��...
2) ചാ��ം നീതിെയ...
3) നയവാ� പനേപാെല...
4) െവ�ം ശ��െള നി�ാ�...

49) ഫാ. അ�വാറീസ് റ�ാന് �ാനം ന�കിയത് ആര്?
1) വ�േ�രി� തി�േമനി
2) പ�മല തി�േമനി
3) പാ�ാടി തി�േമനി
4) ���കാവി� െകാ�തി�േമനി

50) '�ാ��ന എ�ത് ൈശശവ�ിെല ഉ�ാഹ�ം യൗവന�ിെല ആ�യ�ം വാ��ക��ിെല
സമാധാന�മാ��.' എ� പറ�ത് ആര്?
1) പാ�ാടി തി�േമനി
2) മാത�സ് ദ�ിതീയ� ബാവാ
3) പൗേലാസ് മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
4) പ�മല തി�േമനി

51) 2021 ൽ നട�ു� മല�ര അസ്േസാസിേയഷ�്െറ �പധാനഅജ� എ�ാണ്
1) നി�� കാേതാലി�ാബാവാെയ െതെരെ���ക
2) പ�മല െപ�നാൾ ചർ� െച�ുക
3) ആരാധന �മീകരണ�ൾ ചർ� െച�ുക
4) �തിയ ഭ�ാസന �പീകരണം ചർ� െച�ുക

52) യ�ദ കല�റിൽ ഒടുവിലെ� െപരുനാൾ ഏത് ?
1) �ടാരെ��നാൾ
2) വാരെ��നാൾ
3) െപെ�േ�ാ�ി െപ�നാൾ
4) വി���െട െപ�നാൾ

53) ����സാഹിബ് എ�ിേനാട് ബ�െ��ിരി�� ?
1) �ി�മതം
2) ഹി�മതം
3) പാ�ി മതം
4) സി�് മതം

54) ൈദവ�മായി യി�ാേയൽ ജന�ി�്െറ ബ��ി�്െറ�ചനയ�ാ� വാചകം
1) മി�യീമിൽനി�ു� വിടുതൽ



2) അ�ഹാമിെന വഴി കാണി�െകാ��ക
3) പ� കൽപനകൾ നൽകിയത്
4) ജന��െട ഇ�മ�സരി�് ൈദവെ� ആരാധി��തി�� സ�ാത��ം

55) ത�ിരി��തിൽ ഏത് വാചകമാണ് പരുമല തിരുേമനിയുെടെവ�ി�ൽ ദയറായിെല താമസവുമായി
േയാജി�ാ�ത് ?
1) തി�േമനി�െട േനാ�്, ഉപവാസം എ�ിവ അേനകെര ആകർഷി�ു
2) ആ�കൾ അേ�ഹ�ിൻെ� ഉപേദശ�ൾ സ�ീകരി�ു
3) തി�േമനി ധാരാളം േപെര �ി��ാനികളാ�ി
4) തി�േമനി�െട �ാർ�ന പലർ�ും �പേയാജനെ��ു

56) ന�െട സഭയിൽ എ�ത ഭ�ദാസന�ളാണു�ത് ?
1) 20
2) 25
3) 30
4) 35

57) പൗേലാസ് �ീഹാ�െട എ�ാ േലഖന�ളി�ം െപാ�വായി ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു� കാര�ം
1) ധാർമിക�പേബാധന�ൾ
2) വ��ികൾ�ു� സേ�ശ�ൾ
3) ഇടയ�ാ�െട േയാഗ�തകൾ
4) ഇതിൽ ഒ�ും ശരിയല�

58) കൗമാകൾ ആരംഭി�ു�ത് എ�െനയാണ്
1) കർ�ൃ�പാർ�നേയാെട
2) വി���ാെര സ് മരി�െകാ�്
3) ൈദവമാതാവിേനാ�� മധ��തേയാെട
4) �ിത��തിേയാെട

59) ക�ത എ� വാ�ി� പകരമായി ഉപേയാഗി�ാ�� വാ�്
1) ക�ംതാ
2) ഹാശാ
3) �ീബാ
4) എനിേയാേനാ

60) സഹേദ�ാെര ഓർ�ു� ഒരു ഗീതം
1) �ശിേ�ൽ തല ചായിേ�ാൻ
2) യാചി�� ഞ�േളാെടാ�ം
3) ഞാന�െ�ൻ പാപ�ാൽ
4) ഒ�ം ശരിയ�


