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CLASS XII

1) വിവാഹ�ദാശ�് സാ�ഹിക�ം കൗദാശികപര�മായ തല�� ഉ�്: സാ�ഹികതലം അടയാളെ���ക.
1) കിരീടം വാഴ് വ്
2) ��പടം അണിയി��
3) മി�െക�്
4) വിളി�െചാ�്

2) ''എെ� ൈകവ��ിനാ� നി�ി�� ൈദവ�ിെ� �പാവരം ജ�ലി�ി�ണം.'' ആര് ആ��ാണ് പ�ം
ന�കിയതായി ഇവിെട വിവരി��ത്?
1) അനന�ാസ് പൗേലാസിന്
2) തീേമാ�ിേയാസ് തീേ�ാസിന്
3) പൗേലാസ് തീേ�ാസിന്
4) പൗേലാസ് തീേമാ�ിേയാസിന്

3) ��ഷ�െട അടി�ാന�ി� പൗേരാഹിത��ാനികെള ��ായി തിരി�ിരി��. ശരി
അടയാളെ���ക.
1) എ�ിസ് േകാ�, കശീശ, െശ�ാശ�
2) എ�ിസ് േകാ�, �വാചക�, �വിേശഷക�
3) �വാചക�, �വിശഷക�, ഇടയ�ാ�
4) ഇടയ�ാ�, �വിേശഷക�, ഉപേദ�ാ��ാ�

4) ''ആ ദിവസ�ി� ക��ാവിെ� പ�� ക�ണ കെ��വാ� ക��ാവ് അവ� സംഗതി വ��െ�.''
ആര് ആെര�റി� പറ�?
1) പൗേലാസ് ഫിേലേമാെന�റി�്
2) പൗേലാസ് ഒേനസിേഫാറസിെന�റി�്
3) പൗേലാസ് ബ��ബാസിെന�റി�്
4) പൗേലാസ് തീേമാ�ിേയാസിെന�റി�്

5) വി. �ിത��ിെ� സാ�ിധ�ം െതളിയി�� പഴയനിയമ േവദഭാഗ�� അടയാളെ���ക.
A ഉ��ി 2:26
B ഉ��ി 11:6-7
C സ�ീ. 2:7
D സ�ീ. 33:6
1) ABD
2) BCD
3) ACD
4) ABC

6) ''േവദവിപരീത��െ�തിെര'' എ� ���ിെ� ക��ാവ്.
1) വലിയ മാ� ബേസലിേയാസ്
2) നി�ായിെല മാ� �ിേഗാറിേയാസ്
3) അലക് സ�ിയായിെല വി. അ�ാനാസിേയാസ്
4) ലിേയാ�സിെല വി. ഐേറനിേയാസ്



7) സ��ാസിമാ��� നിയമ�� േ�ാഡീകരി� നാലാം ��ാ�ി� ജീവി�ി�� പിതാവ്.
1) ൈകസര�യിെല വി. ബേസലിേയാസ്
2) വി. അേ�ാനിേയാസ്
3) വി. പേ�ാമിേയാസ്
4) വി. ബനഡി�്

8) മല�ര ഓ��േഡാക് സ് സഭാമിഷ� േബാ�ഡിെ� �ാപക�.
1) പേ�ാസ് മാ� ഒ�ാ�ിേയാസ്
2) ഗീവ�ഗീസ് മാ� ഒ�ാ�ിേയാസ്
3) സ് േതഫാേനാസ് മാ� േതേവാേദാസിേയാസ്
4) പ. പ�മല മാ� �ിേഗാറിേയാസ്

9) ദളിത�െട ഉ�മനം ല��മാ�ി �ാപി�െ�� �വിേശഷസ�ഹം
1) ��വാ� മിഷ�
2) മാേവലി�ര മിഷ� െ�യിനിങ് െസ��
3) മേ�ാഡിയ� മിഷ�
4) �ീബാദാസ സ�ഹം

10) ഓ��േഡാക് സ് സഭ�െട മിഷ��വ��ന�ിന് അ�േയാജ�മായ ആശയ�� അടയാളെ���ക.
A വ�ത�� മാ���ളി�െട മതപരിവ��നം നട�ി സഭയി� അംഗ�െള വ��ി�ി�ക.
B മ�ഷ�േസവന�ി�െട�ം ൈദവീക ആരാധനയി�െട�ം േയ��ി�വിേല�് ജന�െള ആക�ഷി�ക.
C �ി�വിേനാ�� സ് േനഹം�ലം വിവിധ വാ�ാന�� ന�കി സഭയിേല� േച�വാ� ആ�കെള
േ�രി�ി�ണം.
D മ�ഷ�സ് േനഹം, സ�ാത��ം, സാ�ഹികനീതി എ�ീ �ി�ീയ �ല��െള ബ�മാനി�ാ� മിഷനറി
�വ��നെ� നിരാകരി��.
1) (B,D)
2) (B,C)
3) (A,D)
4) (C,D)

11) ''ക��ാവിെ� ബ�മാനം ത��ാന�് എേ��ം വാ�െ��താ��.'' ഈ �ാ��ന
അറിയെ���ത്.
1) മാലാഖമാ�െട �തി�്
2) വി. �ിത�േ�ാ�� അേപ�
3) മാ� േസേവറിേയാസിെ� മാനീസ
4) �േബ�ാ�െട �തി�്

12) ''പരി��നായ ഏക പിതാ�ം പരി��നായ ഏക ���ം പരി��നായ ഏക �ഹാ�ം അ�ാെത
പരി��� ഇ�.'' ഏത് �ാ��ന�െട �തിവാക�മാണിത്.
1) പിതാവി�ം ���ം പരി�� �ഹാ�ം �തി
2) ഒ�ായിരി�� പിതാവി�ം ���ം ജീവ��� വി�� �ഹാ�ം എേ��ം �തി.
3) ഈ വി��തക� വി��ി��വ��ം െവടി��വ��ം ന�കെ���.
4) ഭയേ�ാ�ം വിറയേലാ�ം നാം ��ി�ണം.

13) നാഥ� �തരിടയി�റ�ി-�ാദെ�
േഖദിേ�� നി� പാപെ�-ഓ��ിനി�ം നീ.'' ശരിയായ അ��ം അടയാളെ���ക.
1) മരി�വ�െട ഇടയി� ക��ാവ് ഇറ�ിെ��് 'നിെ� പാപെ� ഓ��് ഇനി�ം നീ �ഃഖി��ത് എ�
പറ�് ആദെ� ൈധര�െ���ി.



2) മരി�വ�െട ഇടയി� ആദെ� �ിരെ���ിെ�ാ�് നിെ� പാപെ� ഓ��് ഇനി�ം നീ
�ഃഖി��ത് എ�് ക��ാവ് ൈധര�െ���ി.
3) മരി�വ�െട ഇടയി� ക��ാവ് ഇറ�ിെ��് ആദാമിെ� പാപെ� ഓ��് േഖധി�െകാ�് നിെ�
പാപെ� ഓ��് ഇനി�ം �ഃഖി��െത� പറ�.
4) മരി�വ�െട ഇടയി� ക��ാവ് ൈധര����ം ഇറ�ിെ��് ആദ�ിെ� പാപെ� ഓ��ി�ി�.

14) ''നി� മാ��് �റ�ം ര�ം - വാ��ം കേ�� ഞാ�'' ആെര�റി�് ആ� നട��
�തിപാതനമാണിത്?
1) േയ�വിെന�റി�് കന�കമറിയാം പറ��ത്.
2) �േലംകാരി�ി ഇടയെപ���ി അവ�െട �ാമീണ കാ�കെന�റി� പറ��ത്.
3) േയാഹ�ാ� �ീഹ േയ��ി�വിെന�റി� പറ��ത്.
4) പ. സഭ േയ��ി�വിെന�റി� പറ��ത്.

15) 'എ�ഗാ' എ� വാ�ിെ� അ��ം?
1) ക�ണ
2) േസാ�്
3) ��
4) സ് േപാ�്

16) ''�േബ� മരി�ാെത ജീവി�ിരി�െ�, അവെ� ��ഷ�ാ� �റയാതിരി�െ�.'' (ആവ. 36:6) ഈ
�ാ��ന ആ�േടതാണ്?
1) േമാശ�െട �ാ��ന
2) പ. സഭ�െട �ാ��ന
3) അഹേരാെ� �ാ��ന
4) യാേ�ാബിെ� �ാ��ന

17) െയ�ശേലമിെല�ം േകാ��ാ�ിേനാ�ിളിെല�ം പാ�ിയ�േ��ക� ഉ�െ��� ഓറിയ��
ഓ��േഡാക് സ് സഭ.
1) സിറിയ� ഓ��േഡാക് സ് സഭ
2) അ��ീനിയ� ഓ��േഡാക് സ് സഭ
3) േകാ��ിക് ഓ��േഡാക് സ് സഭ
4) എേത�ാപ�� ഓ��േഡാക് സ് സഭ.

18) വി. മ�േ�ാസ് ഏവ�േഗലി�ാ�െട അേ�ാ�ലിക പാര�ര�ം അവകാശെ��� സഭ.
1) അ��ീനിയ� സഭ
2) എരി�ിയ� സഭ
3) അേ��ാക�� �ീ�് ഓ��േഡാക് സ് സഭ
4) േകാ��ിക് ഓ��േഡാക് സ് സഭ

19) ൈദവേതജസ് കിഴ�നി� വ��തായി ദ�ശി� �വാചക�.
1) െയശ�
2) േയാന
3) യഹസ് േക�
4) െയരമ�ാവ്

20) ''ൈദവം ശ��ി� ��ി��ി�. അവി�� ��ി���ം �വി���ം �ദയമാണ്.'' ആ�െട
വാ�കളാണിവ
1) െത��ല��



2) പാ�ാടി�ി�േമനി
3) സി�ിയ�
4) ഒറിഗ�

21) വി. മാേമാദീസാേയാെടാ�ം മ� ര�് �ദാശക��ടി �ാനാ��ി സ�ീകരി��. ഇവയി�
ആവ��ി�െ���ത് ഏതാണ്?
1) പ�ത�ം
2) വി. �േറാ�
3) വി. ��ബാന
4) ൈതലാഭിേഷകം

22) ഇ� നാം ഉപേയാഗി�� വി. മാേമാദീസ�മം േ�ാഡീകരി�താര്?
1) ബാ� എ�ായ
2) ബ�സൗമ
3) ബ��ീബി
4) മാ� അേ�ം

23) ഇതി�നി�ം വിവാഹബ�െ� േയ��ി� അ��മായി ക�തിയി��ി� എ�് അ�മാനി�ാം.
1) വിവാഹിതനായ പേ�ാസിെന ശിഷ�നായി െതരെ����െകാ�്.
2) കന�കയി�നി�് ജഡം ധരി��െകാ�്.
3) കനാവിെല കല�ാണ�ി� സംബ�ി�് െവ�െ� േമ��രം വീ�ാ�ിതീ���െകാ�്.
4) പ. സഭെയ തെ� മണവാ�ിയായി വിശദീകരി��െകാ�്.

24) '�ാമ�ിെ� എ�ിസ് േകാ�' എ�ാണ് ഈ വാ�ിെ� അ��ം.
1) എ�ിസ് േകാ�
2) കശീശ
3) കാേതാലിേ�ാസ്
4) േകാ�എ�ിസ് േകാ�

25) താെഴ�റ��തി� 'ശ�േവാേയാ റ�ാ�' ആയി��ത്.
1) പ. ഔഗ� ബാവ
2) പ. ദ�ിദിേമാസ് ബാവ
3) പ. പ�മല�ി�േമനി
4) മാ� െശമ�� ദ�നി

26) ��ണെശ�ാശ�ാ�െട �മതലക� അടയാളെ���ക.
A �പാ��ണം നട�ക.
B ആവശ�സ��ഭ�ളി� വി. ��ബാന ന��ക.
C അത�ാവശ� സ��ഭ�ളി� വി. ��ബാന അ��ി�ക.
D ആവശ�ഘ��ളി� വി. �േറാ� അഭിേഷകം നട�ക.
1) ABC
2) BCD
3) ACD
4) ABD

27) ഇത് ഒ� വിശ�ാസ�ഖ�ാപന �ാ��നയാണ്.
1) �ാ�ിേ�ാ�
2) അമാേലാഗിയ



3) െ�ായ് േ�ാദ് �ഹ
4) �ടിക�ി��

28) ൈതലാഭിേഷക �ദാശെയ�റി�� ശരിയായ ��ാവനക� അടയാളെ���ക.
A ആ� ശരീര മന�ക�െട സൗഖ��ിനായി ന���.
B മരണാസ�രായിരി��വ�� മാ�ം ന���.
C 'അ���ദാശ' എ� നിലയി� ന���.
D കട��െട പരിഹാര�ി�ം പാപേമാചന�ി�മായി ന���.
1) BC
2) AC
3) BD
4) AD

29) റഷ�� ഓ��േഡാക് സ് സഭ�െട ആരാധനാഭാഷ.
1) �റിയാനി
2) ല�ീ�
3) �ാേവാണി�്
4) �ീ�്

30) വി. ��ബാനയ��ണ സമയെ��റി�് 'നിയതമായ സമയ�് നി�യി�ിരി�� രീതിയി�
ആയിര�ണെമ�്' േകാരി��േരാട് �േബാധി�ി�ത്.
1) വി. പൗേലാസ് �ീഹ
2) വി. �ീ�ീസ്
3) വി. ഇ�ാ�ിേയാസ്
4) മാ� േപാളി��േ�ാസ്

31) �ി� ജഡ�ി� ക�തയ�ഭവി� എ� യാഥാ���െ� നിേഷധി�� േതാ�� വാദ
(Docetism)െ� രചനകളി�െട എതി�� പിതാവ്.
1) േറാമിെല മാ� �ീ�ീസ്
2) അേ��ാക�യിെല മാ� ഇ�ാ�ിേയാസ്
3) ��നായിെല മാ� േപാളി�ാ�േ�ാസ്
4) അലക് സ��ായിെല വി. �ീ�ീസ്

32) എേ�ാസ് േകാ�, കശീശ, െശ�ാ�� എ�ീ �� പൗേരാഹിത��ാനികെള�റി�് വിശദമായി
േലഖന�ി� �തിപാദി� പിതാവ്.
1) അേ��ാക�യിെല വി. ഇ�ാ�ിേയാസ്
2) മിലാനിെല വി. അേ�ാസ്
3) േറാമിെല വി. �ീ�ീസ്
4) അേ��ാക�യിെല വി. േസേവറിേയാസ്

33) '�വിേശഷ �ഖ�ാപനം' എ���ം വ�� വാ�്.
1) ഏവ�േഗലിേയാ�
2) �ീഹ
3) അെ�ാ�ല�
4) േകാ��േസാ

34) േയ��ി� സി�േഗാഗി�വ� വായി�്, തെ� നിേയാഗം െവളിെ���ിയ േവദഭാഗം.
1) വി. �േ�ാസ് 4:18



2) െയശ� 61:1-2
3) െയശ� 6:1-6
4) സംഖ� 6:24-26

35) വി���ാ�െട സംസ��ം വിശദമാ�� അ��ം.
1) വി���ാ�െട മധ��ത ഫല�ദമായ �ാ��നയാണ്.
2) വി���ാ�െട ഓ�� സഭ�െട കടമയാണ്.
3) കാര�സാധ��ദ�ം പ. സഭ�െട പാര�ര��മാണ്.
4) വി���ാ�െട സംസ��ം ''മരണ�ി�െട ഒ�വ� ക��ാവിെ� ശരീര�ിെ� ഭാഗമ�ാതാ��ി�.''
എ� പഠി�ി��.

36) ക��ാവിെ� ശരീരമായ പ.സഭ�െട �ശ��ം അ�ശ��മായ അംഗ��െട ഐക��ിെ� �ചന:
1) വി. പാര�ര�ം
2) വി. േവദ��കം
3) വി. സംസ�ഗം
4) പിതാ��ാ�െട �േബാധനം

37) '�ീഹ' എ� വാ�ിെ� അ���ി�ം വ�ാഖ�ാന�ി�ം ഉ�െ�ടാ�ത്?
1) അയ�െ��വ�
2) �േത�ക നിേയാഗം ലഭി�വ�
3) മിഷണറി
4) �ത�

38) േ�ഷിത �വ��ന�ിന് േയ� തെ� 12 ശിഷ��ാെര അയ�ത് േരഖെ���ിയ േവദഭാഗം
അടയാളെ���ക.
1) വി. മ�ായി 10:1-11
2) വി. േയാഹ. 10:1-6
3) വി. �േ�ാസ് 10:1-11
4) വി. മ�േ�ാസ് 10:1-11

39) ഏഷ�യി� ൈചനവെര �വിേശഷ�വ��നം നട�ിയ �രാതന സഭ.
1) അേ��ാക�� ഓ��േഡാക് സ് സിറിയക്
2) അ��ീനിയ� ഓ��േഡാക് സ്
3) േപ�ഷ�� (പൗര��) �റിയാനി സഭ
4) േകാ��ിക് ഓ��േഡാക് സ് സഭ

40) ൈദവ�ിെ� േലാക��ി�െട േ�രകശ�ി
1) ൈദവീക ഇ�
2) ൈദവസ് േനഹം
3) ൈദവ�ിെ� ��ക�ത�
4) ൈദവീക പ�തി

41) മല�രസഭ�െട �വിേശഷദൗത��ിന് മ�േല�ി� �ധാന ഘടകം.
1) വിേദശസഭക�മാ�� ബ�ം
2) ഇ��യിെല ജാതിവ�വ�േയാട് സമരസെ��ത്
3) േവദവിപരീതം
4) ൈ��വപീഡനം



42) ��വാ� മിഷന് �ട�ം �റി�ത്.
1) �ലിേ�ാ�ി� േജാസഫ് മാ� ദിവ�ാസിേയാസ്
2) പൗേലാസ് മാ� ഈവാനിേയാസ്
3) പ. പ�മല തി�േമനി
4) അ�വാറീസ് മാ� �ലിേയാസ്

43) പ. �ിത�ം െവളിെ�� �തിയനിയമ സംഭവം.
1) േയ�വിെ� ജനനം
2) േയ�വിെ� മാേമാദീസ
3) േയ�വിെ� മരണം
4) േയ�വിെ� കബറട�ം

44) പ. �ിത�വിശ�ാസേ�ാെടാ�ം അടി�ാന�മാണമായി പ. സഭ വീ�ി��ത്.
1) വി. േവദ��കം
2) സഭാപിതാ��ാ�െട രചനക�
3) മ�ഷ�ാവതാരം
4) വി. പാര�ര�ം

45) 'പാര�ര�ം' എ� വാ�ിെ� ല�ീ� പദം.
1) �ഡീഷിേയാ
2) പാരേഡാസിസ്
3) േലാേഗാസ്
4) ലി��ജി

46) വി. പാര�ര�െ��റി�� ഓ��േഡാക് സ് സഭ�െട വീ�ണം അടയാളെ���ക.
1) �രാതന വിശ�ാസ�ിെ� സംര�ണം.
2) പരി��ാ�ാവി�� സഭാജീവിത�ിെ� �ട��
3) എ�തെ�� തി�വചനം
4) പര�രാഗതമായി �പെ�� ആരാധന

47) വി. ��ബാനയിെല �ിത��ാ��നക� അടയാളെ���ക.
1) ൈദവെമ നീ പരി��നാ��.
2) �ൗമ�കാേലാസ്
3) ഈ വി��തക� വി��ി��വ��ം െവടി��വ��ം ന�കെ���
4) �ബേഹാ ലാേബാ ലബ് േറാ വ� �േഹാ�ാദീേശാ

48) മാ� േസേവറിേയാസിെ� മാനീസാ അടയാളെ���ക.
1) മേഹാ�തനായ എെ� ക��ാേവ...
2) ക��ാേവ നിെ� സ് േതാ�ം െച���ം...
3) സ�ഭാവ�കാരം മരണമി�ാ�വ�ം...
4) അത��ത�ളി� സ���ീയ മാലാഖമാ�...

49) അേ��ാക�യിെല പാ�ിയ��ീസായി�� 'മാ� േസേവറിേയാസി'െന�റി�് അ�ാം �േ�നി�
െകാ��ിരി�� വിേശഷണ�ളി� ഉ�െ�ടാ�ത്.
1) സത�വാ�ം ഉ�തേഗാ�ര�ം
2) �റിയാനി�ാ�െട കിരീടം
3) വാ�ം ��ം മ�ാ�ം
4) ����െകാ� നിറ� േമ�ി��ലം.



50) വിശ�ാസ�മാണം വിവരി�� വി. സഭ�െട വിേശഷണം.
1) �ി�വിെ� ശരീരം
2) അെ�ാ�ലികം
3) മണവാ�ി
4) ൈദവ�ിെ� മ�ിരം


