
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS XI

1) ���ിഒ�പ� ��ക�� മാ��� പഴയനിയമം അംഗീകരി� കൗ�സി�.
1) ജാംനിയ
2) യ�ശേലം
3) നിഖ�ാ
4) എേഫ�സ്

2) 'സഭ�െട ആധികാരികത അതിെ� പി�ിലി�ായി�� എ�ി� ഞാ� �വിേശഷെ�
വിശ�സി�കയി�ായി��.' ഇ�െന പറ�ത് ആര്?
1) മാ� അ�ാനാസിേയാസ്
2) വി. അഗ�ി�
3) ���ീേനാസ്
4) വി. മ�േ�ാസ്

3) താെഴ പറ��തി� ഉ�രകാേനാനിക ���ളി� ഉ�െ�ടാ�ത്?
1) േതാബിത്
2) �ദിത്
3) മഹാ�ാനം
4) ഉ�മഗീതം

4) �റിയാനിസഭയി� ഉപേയാഗി�� േവദ��ക പരിഭാഷയി� എ� ��ക�� ഉ�്?
1) 42
2) 46
3) 39
4) 27

5) താെഴ പറ��തി� ഓ��േഡാക് സ് വീ�ണ�ി� ഉ�െ�ടാ�ത് ഏത്?
1) സഭ�െട �മാണ���് േവദ��കം മാ�മാണ് ആധാരം.
2) വി�� േവദ��കംേപാെലതെ� വി. പാര�ര��ി�ം സഭ �ാധാന�ം െകാ���.
3) വി�� േവദ��കം സഭ�െട �ധാന�ം �ാമാണിക�മായ േ�ാതസ് ആണ്.
4) ഇവിെട പറ�� �� കാര���ം സഭ�െട വീ�ണം അ�.

6) യി�ാേയല�േരാട് ഭാഗം ഭാഗമാ�ം വിവിധമാ�ം സംസാരി� ൈദവംതെ� അ��കാല�്
............................ �ഖാ�രം അ��െച�. �രി�ി�ക.
1) �ത�ാ�
2) ���
3) ശിഷ��ാ�
4) �വാചക�ാ�

7) വിശ�ാസ�ാ�� നീതീകരണം എ� ആശയെ��റി�് �തിയനിയമ�ി� പറ��ത് ആര്?
1) പേ�ാസ്
2) പൗേലാസ്
3) േയാഹ�ാ�
4) യാേ�ാബ്



8) 'ഒ� നിഴ�ം ഒ� െപാ��ം' എ� വീ�ണ�ി� നിഴ� ഏത്? െപാ�� ഏത്?
1) പഴയനിയമ�ം �തിയനിയമ�ം
2) പിതാ�ം ���ം
3) �വാചക�ാ�ം ശിഷ��ാ�ം
4) മാലാഖമാ�ം �ി��ം

9) ഏ��ം അധികം പഴയനിയമ ഉ�രണിക� ഉ�ത് ആെര�തിയ �വിേശഷ�ിലാണ്?
1) മ�ായി
2) മ�േ�ാസ്
3) �േ�ാസ്
4) േയാഹ�ാ�

10) 'നാം ന�ായ�മാണ�ിന�, �പ�േ� അധീനരാ��.' എ� വാക�ം എ�െന മന�ിലാ�ണം.
1) ന�ായ�മാണം �ി��ാനിക�� ബാധകമ�.
2) പഴയനിയമ ക�നക� ന�� ബാധകമ�.
3) പഴയനിയമ അ��ാന�� അേതപടി ന�� �സ�മ�.
4) നിയമ��ം ച���ം അ�സരി��� വഴിയാണ് ൈദവരാജ�ം �ാപ�മാ��ത്.

11) �വിേശഷം എ�തിെ� �ീ� പദം?
1) ഏവ�േഗലിേയാ�
2) േഗാ��
3) �റിേയലായിേസാ�
4) െസ��വജി�്

12) നാ� �വിേശഷ�� എ� വിേശഷി�ി��� െത�ാണ്. �വിേശഷം ഒേ���. അത് ഏത്?
1) മ�ായി�െട �വിേശഷം
2) േയാഹ�ാെ� �വിേശഷം
3) �ി�വിെന�റി�� �വിേശഷം
4) അെ�ാ�ല�ാ�െട �വിേശഷം

13) വളെര സാമ��� �� �വിേശഷ�� ഇവയി� ഏത്?
(i) മ�ായി എ�തിയത്
(ii) മ�േ�ാസ് എ�തിയത്
(iii) �േ�ാസ് എ�തിയത്
(iv) േയാഹ�ാ� എ�തിയത്
1) (i, ii, iii)
2) (ii, iii, iv)
3) (i, iii, iv)
4) (i, ii, iv)

14) ക��ാ� െച� ഏഴ് അ�ത�� മാ�ം െതരെ���് അവെയ അടയാള�� എ�
വിേശഷി�ി�� �വിേശഷം?
1) മ�ായി�െട �വിേശഷം
2) മ�േ�ാസിെ� �വിേശഷം
3) �േ�ാസിെ� �വിേശഷം
4) േയാഹ�ാെ� �വിേശഷം

15) പൗേലാസ് �ീഹാ�െട േലഖന��െട �േത�കതയ�ാ�ത് ഏത്?



1) ഓേരാ സഭയി�ം ഉയ�� �ശ് ന��െട �തികരണമാണ് പൗേലാസിെ� ക�ക�.
2) ക�ക�െട ഉ�ട�ം ശരിയായി �ഹി�ണെമ�ി� ഓേരാ സഭ�ം േനരി� �ശ് ന��െട
സാഹചര���ം അറി�ിരി�ണം.
3) �രാതന കാല� നിലവിലി�� മാ�കയിലാണ് ക�ക� എ�തെ��ിരി��ത്.
4) എ�ാ ക�ക�ം പൗേലാസ് �ീഹാ േനരി�് എ�ി�വാ� ��ി�ി��.

16) സഭ�െട മൗലികമായ ദൗത�ം എ�്?
1) ക�നക�െട ആചരണം
2) ഭരണഘടനയി� അടി�ാനമാ�ിയ ഭരണം
3) ൈദവെ� ആരാധി�ക
4) േസവനം

17) ഓ��േഡാക് സ് സഭയി� ആരാധനകളി� ഏ��ം �ധാനം ഏത്?
1) �ഃഖെവ�ി ആരാധന
2) ഉയി��ിെ� ��ഷ
3) മാേമാദീസ
4) വി. ��ബാന

18) പരസ�മായ വി. ��ബാന�െട ര�ാമെ� ഭാഗ�ിെ� മെ�ാ� േപര്?
1) വചന��ഷ
2) സ് നാനാ��ിക�െട ��ബാന
3) അ�ാേഫാറ
4) കാേസാലി�ി

19) ന�െട സഭയി� വി. േവദ��കവായന ഉ�െ���ിയി�ി�ാ� ��ഷ.
1) വി. �േറാ� �ദാശ
2) േരാഗിക�െട ൈതലാഭിേഷകം
3) ഭവന�ദാശ
4) അ�െന ഒ� ��ഷ ഇ�

20) �ാ��നാേയാഗ���് 'വായനക�' എ�ം ചില �ല�ളി� പറ��. എ�െകാ�്?
1) ��േയാഗ റിേ�ാ��് നി�ബ�മാ�ം വായി���െകാ�്
2) എ�ാ �ാ��നക�ം േനാ�ി വായി�ണം എ� നിഷ് ക�ഷി���െകാ�്
3) �ാ��നാേയാഗ െസ��റി�് വായന�ാര� എ� പറ���െകാ�്
4) തി�െവ��കളി�നി�� വായനക�െട ശ�ീകരണംെകാ�്.

21) �ദാ� പകരം െതരെ���െ�� ശിഷ��.
1) മ�േ�ാസ്
2) �േ�ാസ്
3) മ�ിയാസ്
4) ബ��ബാസ്

22) െപ�ിെ�ാ�ി നാളി� ദീ�ഘമായി �സംഗി� ശിഷ��
1) പേ�ാസ്
2) യാേ�ാബ്
3) േയാഹ�ാ�
4) അ� �സംഗം ഉ�ായി��ി�



23) ജാതിക�െട അെ�ാ�ല�
1) പേ�ാസ്
2) പൗേലാസ്
3) മ�ായി
4) േയാഹ�ാ�

24) മിലാ� വിളംബരം സഭ� േദാഷമായി ഭവി�ത് എ�െന?
1) ഞായറാ�, െപാ�അവധി �ഖ�ാപി�തിനാ� ജന�� മടിയ�ാരായി തീ��.
2) ���ീേനാസ് ച�വ��ി മിലാ� വിളംബരം നട�ിയ��ലം കിഴ�� �േദശ��െട
അധിപനായി�� ലിഡിനി��ം ത�ി� സംഘ�ഷം ഉടെല��.
3) �ി�മതം അംഗീകരി�െ�� മതമായി തീ��തിനാ� മ� മത��മായി കലഹ�� �ട�ി.
4) �ി�മതം അ�വ��ി�വ� ധാ��ിക�ല����ം ��ാ�ക��ം ഹാനി സംഭവി�.

25) ക��േദാ� ��ഹേദാസ് നട� വ�ഷം.
1) AD 381
2) AD 431
3) AD 451
4) AD 1054

26) മാ�േ�ാമാ �ീഹായാണ് മല�രസഭയി� സഭ �ാപി�ത് എ�തിെ� െതളി�ക�െട ���ി�
ഉ�െ�ടാ�ത്?
1) മാ�േ�ാമാ�ീഹാ�െട കബറിടം
2) മാ�േ�ാമാ�ീഹായാ� �ാപി�െ�� ൈ��വസ�ഹ��.
3) �ീഹാ�െട �വ��ന�െള�റി�� ചരി�േരഖക�
4) പൗേലാ��ീഹാ�െട ക�ക�

27) ര�ാം േപ�ഷ�� �ടിേയ��ിെ� നായക�
1) സാേ�ാ�
2) ക് നായിേ�ാമാ
3) സബ് റീേശാ
4) ബാ� എ�ായാ

28) മല�രസഭെയ േറാമ� കേ�ാലി�ാവിശ�ാസ�ിേല� മാ�ിയ സംഭവം
1) 1653 െല �ന� �രി� സത�ം
2) 1599 െല ഉദയംേപ�� ��ഹേദാസ്
3) 1665 െല യ�ശേലം പാ�ിയ��ീസിെ� ആഗമനം
4) 1876 െല �ള���ി ��ഹേദാസ്

29) മാ�േ�ാമാ ഒ�ാമെന വാഴി�� സംഭവം നട�ത് എേ�ാ�?
1) �ള���ി ��ഹേദാസി�േശഷം
2) ഉദയംേപ�� ��ഹേദാസി� േശഷം
3) �ന��രി� സത��ി�േശഷം
4) േപ�ഷ�� �ടിേയ�ം നട�തി� പി�ാെല.

30) െകാ�ി പ�ായ�് �ടിയത് എ�ിന്?
1) സഭാസ���� മിഷനറിമാ�മായി പ�വ�വാ�
2) നവീകരണാശയ�� �ാവ��ികമാ�വാ�
3) േറായ�േകാടതി വിധി നട�ി�ിെനപ�ി ആേലാചി�വാ�



4) ഇം�ീഷ് മിഷനറിമാ�െട �വ��ന�െള തട�വാ�

31) കാേതാലി�ാ എ� വാ�ിെ� അ��ം?
1) ഫലം കാ��വ�
2) മ�ിയാന
3) െപാ�വിെ� ആ�
4) �ധാന പിതാവ്

32) 1912 ല്  മല�രയിെല ഒ�ാമെ� കാേതാലി�ാെയ വാഴി�ത് എവിെടവ�്?
1) േദവേലാകം അരമന
2) പ�മല പ�ി
3) പാ�ാ�ട വലിയപ�ി
4) നിരണം വലിയപ�ി

33) കാേതാലി�ാ സിംഹാസന�ാപന�ിനിടയാ�ിയ അടിയ�ിര കാരണം?
1) അേ�ദ് മശിഹാ പാ�ിയ��ീസിെ� �ട�്.
2) വ�േ�രി� തി�േമനി�െട �ട�്.
3) അേ��ാഖ�� ബ�ം വിേ�ദി�ണെമ� ആ�ഹം.
4) �ള���ി ��ഹേദാസ് തീ�മാന�േളാ�� എതി��്.

34) താെഴ പറ��തി� ഏ� ��ാവനയാണ് െത�്?
1) േപ�ഷ��സഭയി� AD 290 േനാട��് കാേതാലി�ാ�ാനം നിലവി� വ�.
2) േപ�ഷ�� സഭ സ�ത�സഭ�ം അതിെ� തലവ� കാേതാലി�ാ എ�റിയെ��ക�ം െച�.
3) തി�ീസിെല സഭ�െട തലവ� മ�ിയാന എ� േപരി� അറിയെ��.
4) മ�ിയാന�ം കാേതാലി�ാ�ം പാ�ിയ��ീസി� �ല��ാനിക� ആയി��

35) 'കാേതാലിേ��് �നഃ�ാപനം എ� �േയാഗം എ�െന ഉ�ായി.
(i) തി�ീസിെല മ�ിയാേന�ാണ് മല�രയിേല�് മാ�ി �ാപി�ത് എ� ധാരണ.
(ii) മല�രസഭ തി�ീസിെല സഭ�െട ഭാഗമായി�� എ� ധാരണ.
(iii) മല�രയിെല കാേതാലി�ാ തി�ീസിെല കാേതാലി�ാ�െട അേത നാമം ഉപേയാഗി��തിനാ�.
1) (i, ii)
2) (ii, iii)
3) (i, iii)
4) (i, ii, iii)

36) മല�ര ഓ��േഡാക് സ് സഭ�െട ഭരണഘടന നിലവി� വ� വ�ഷം.
1) 1934
2) 1947
3) 1912
4) 1758

37) പ. വ�േ�രി� തി�േമനി�െട ഓ��ദിവസം.
1) നവംബ� 2
2) െഫ�വരി 23
3) െഫ�വരി 25
4) നവംബ� 10

38) മല�ര െമ�ാേ�ാലീ�ാ �ാന�ം കാേതാലി�ാ�ാന�ം ഒ�മി� വഹി� ആദ�െ� വ��ി.



1) പ. ബേസലിേയാസ് മാ�േ�ാമാ മാത�സ് �ഥമ�.
2) പ. ബേസലിേയാസ് ഗീവ�ഗീസ് �ഥമ�.
3) പ. ബേസലിേയാസ് ഗീവ�ഗീസ് ദ�ിതീയ�.
4) പ. ബേസലിേയാസ് മാ�േ�ാമാ മാത�സ് ദ�ിതീയ�.

39) �ീബാദാസ സ�ഹ �ാപക�.
1) അഭി. ഗീവ�ഗീസ് മാ� ഒ�ാ�ിേയാസ് െമ�ാേ�ാലീ�ാ.
2) അഭി. പേ�ാസ് മാ� ഒ�ാ�ിേയാസ് െമ�ാേ�ാലീ�ാ
3) അഭി. പൗേലാസ് മാ� �ിേഗാറിേയാസ് െമ�ാേ�ാലീ�ാ
4) പ. പ�മല തി�േമനി

40) ചരി��ി� ആദ�മായി ഒ� ��ീംേകാടതി ജ�ീസിെ� േമ�േനാ��ി� മല�ര അേസാസിേയഷ�
�ടിയേ�ാ� നിലവിലി�� മല�ര െമ�ാേ�ാലീ�ാ.
1) പ. ബേസലിേയാസ് മാ�േ�ാമാ മാത�സ് �ഥമ�.
2) പ. ബേസലിേയാസ് ഗീവ�ഗീസ് �ഥമ�.
3) പ. ബേസലിേയാസ് ഗീവ�ഗീസ് ദ�ിതീയ�.
4) പ. ബേസലിേയാസ് മാ�േ�ാമാ മാത�സ് ദ�ിതീയ�.

41) നിയമെ��ക�ി� വ�ി��വയി� ഉ�െ�ടാ�ത്?
1) മ�ാ ഇ�വ� െപാ�പാ�ം
2) അഹേറാെ� തളി�� വടി
3) പ� ക�നക� ആേലഖനം െച� ക�ലകക�.
4) �പകലശം

42) െപസഹാ െപ��ാ� ആേഘാഷം �ട�ിയത് എ�്?
1) മ��മിയി� �ടാരം അടി� താമസി�േ�ാ� �ത�
2) യി�ാേയ� മി�യീമിെല അടിമ��ി�നി�് �റ�വ� നാ� �ത�.
3) േദവാലയാരാധന �ട�ിയ� �ത�
4) ദാവീ�രാജാവിെ� കാലം �ത�.

43) ഏ��ം ആദ�ം �വിേശഷം േരഖെ���ിയ ആ�?
1) വി. മ�ായി
2) വി. മ�േ�ാസ്
3) വി. �േ�ാസ്
4) വി. േയാഹ�ാ�

44) േയ� ശിഷ��ാ�െട കാ� ക�കിയ സംഭവം വിശദമാ�� �വിേശഷക�?
1) വി. മ�ായി
2) വി. മ�േ�ാസ്
3) വി. �േ�ാസ്
4) വി. േയാഹ�ാ�

45) വി. ��ബാനയി� സംബ�ി��തി�� ഒ��ം നാം എേ�ാ� �ട�ണം?
1) തേലദിവസം സ��യി�
2) രാ�ി നമസ് കാരേ�ാെട
3) �ഭാത നമസ് കാരം �ത�
4) ഉണ�െ��േ����� �ത�



46) 'അടി�കാ�േ�ാ�' അ�ം മാെവ��് ��ി�വ��. എ�ിന്?
1) അടി�കാ��� ശരിയായി� എ�ി� വീ�ം െച�വാ�.
2) ഒ� ഭാരതീയ സംസ് കാര�ിെ� ഭാഗം.
3) അ�� തവണെ� �ളി�ായി ഉപേയാഗി�വാ�.
4) ഉപേയാഗി� മാവിെ� േമ� പരിേശാധി�വാ�.

47) 'മാ� േസേവറിേയാസിെ� മാനീസാ ഏത്?
1) 'നി� മാതാ� വി���ാ�' എ�ാരംഭി�� ഗീതം.
2) 'േമ�െ�� ഉയര�ളി�' എ�ാരംഭി�� �ാ��ന
3) 'എേ��ം തെ� ഇട�ി�' എ�ാരംഭി�� കൗമ
4) 'മേഹാ�തെ� മറവിലിരി��വേര' എ�ാരംഭി�� �ാ��ന.

48) �വെട െകാ��ിരി��തി� ഏതാണ് �ിത�ാരാധന�െട ഭാഗം?
1) ൈ��� കീ��നം
2) �പ��ി വാഴ് വ്
3) കാസാ�ം പീലാസാ�ം പടി�ാേറാ�് ആേഘാഷമായി െകാ�വ�� ഭാഗം
4) �േ��

49) �വെട െകാ��ിരി��തി� ഏതാണ് '�ഹാ�ണം'?
1) Sursum Corda
2) Sanctus
3) Anamuesis
4) Epiclesis

50) 'എെ� കട�ളേശഷം നി�, �പയാം എ�ഗായതിനാ�...' എ� ഗീതം പാ��ത് വി. ��ബാന�െട
ഏ� ഭാഗ�ാണ്?
1) ഖ�ി�ിെ� ��ഷാ സമയം
2) വി. ��ബാന സ�ീകരണ സമയം
3) �ത�താ സമ��ണ സമയം
4) സമാപന ��ഷയി�


