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1) സമാഗമന കൂടാരത്തില് നിര്വഹിക്കേണ്ട യാഗങ്ങള്, അതിന്റെ 

വിധികള് എന്നിവറയ സംബന്ധിച്ച് വിവരണം നല്കുന്ന പഴയനിയമ 

പുസ്തകം ഏതാണ്? 

A) ക്കേവയ പുസ്തകം 

B) യെശയ്യാ പ്രവചനം 

C) സംഖ്യാ രുസ്തകം 

D) സങ്കീര്ത്തനങ്ങള് 

 

2) സാക്ഷ്യറപട്ടകം റയെുശക്കേം ക്കേവാേയത്തില് സ്ഥിരമായി 
പ്പതിഷ്ഠിച്ചത് ആര്? 

A) ദാവീദ് 

B) ശക്കോക്കമാന് 

C) ശമുവവല് 

D) ശ ംവശാന് 

 

3) പ്പവാചകനും പുക്കരാഹിതനും നയായാധിപനുമായി ഒക്കര സമയം 

പ്പവര്ത്തിച്ച വയക്തിയാരാണ്? 

A) അപ്രഹാം 

B) വൊശുവ 

C) ശമുക്കവല് 

D) ദാവീദ് 

 

4) യെുശക്കേം ക്കേവാേയത്തില് േീപം തുടയ്ക്േുകയും കാഹളം 

ഊതുകയും റചയ്ക്തിരുന്നത് ആര്? 

A) രാജാക്കന്മാര്ത് 

B) പ്രവാചകന്മാര്ത് 

C) പുക്കരാഹിതന്മാര് 

D) രാജ്ഞ മാര്ത് 

 

5) കഷ്ടതയുറടയും തപ്തപ്പാടിന്റെയും അടയാളറമന്താണ്? 

A) പുളിപ്പിേലാത്ത അപ്പം 

B) സാക്ഷ്യയെട്ടകം 

C) സമാഗമനകൂടാരം 

D) വ ളക്കുകള് 
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6) താറഴ പെയുന്നവയില് ശാബത് വര്ഷവുമായി ബന്ധമിേലാത്തത് 

ഏതാണ്? 

A) ശാരത് വര്ത്ഷത ല് കൃഷ  ഇറക്കരുത്. 

B) ഏഴാം വര്ഷറത്ത പടുമുളയില്നിന്നുള്ള ഫേം ദേവാേയത്തില് 

കാഴ്ചയായി സമര്പ്പിേണം. 

C) അട മകള്ക്ക് ശാരതു വര്ത്ഷം വ ടുതല് നല്കണം. 

D) ഏഴു ശാരതു വര്ത്ഷം കഴ ഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് വൊവരല് വര്ത്ഷം. 

 

7) റയെുശക്കേം ക്കേവാേയത്തിന്റെ പുനഃപ്പതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് 
യഹൂേന്മാര് ആചരിേുന്ന റപരുന്നാള് ഏതാണ്? 

A) രുള െ ല്ലാത അെത ന്യറ യരരുന്നാള്. 

B) കൂടാരയെരുന്നാള് 

C) രുരീം 

D) ഹനൂോ 

 

8) ഹസ്ക്കമാനയ രാജവംശത്തിന്റെ ചരിപ്തറത്ത സംബന്ധിേുന്ന 

ശരിയായ കാേപ്കമം താറഴ പെയുന്നവയില് ഏതാണ്? 

A. പുക്കരാഹിതനായ മത്തഥ്യാസും മേള ം റയരുശക്കേം ക്കേവാേയറത്ത 

അശുദ്ധമാേിയതിറനതിറരയുള്ള ക്കപാരാട്ടത്തില് യഹൂേന്മാര്േു 
ക്കനതൃതവം നല്കി. 
B. BC 164 ല് മത്തഥ്യാസിന്റെ പുപ്തന്മാര് അക്കന്തയാേസ് IV മന്റെ 

ദസനയറത്ത ക്കതാല്പിച്ച . 

C. യൂോ മോബിയസ്സിന്റെ സക്കഹാേരനായ ശീക്കമാന് ദവക്കേശിക 

അധിനിക്കവശറത്ത എതിര്ത്തു. 
A) CBA 

B) ABC 

C) BAC 

D) CAB 

 

9) ഉടമ്പടിയിേധിഷ്ഠിതമായ ധാര്മിക ജീവിതത്തിക്കേേ് യിപ്സാക്കയല് 

ജനറത്ത തിരിറക റകാണ്ടുവരുവാന് യത്നിച്ച കൂട്ടര് ആരാണ്? 

A) രാജാക്കന്മാര്ത് 

B) പ്പവാചകന്മാര് 

C) വല്വയര്ത് 

D) രുവരാഹ തന്മാര്ത് 
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10) താറഴ പെയുന്നവയില് വി. ക്കവേപുസ്തകറത്ത സംബന്ധിേുന്ന 

റതറ്റായ പരാമര്ശങ്ങള് റതരറെടുേുക. 

A. വി. ക്കവേപുസ്തകം സഭയുറട പാരമ്പരയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 

B. ക്കവേപുസ്തകത്തിറേ ആേയ പ്ഗന്ഥത്തില് യിപ്സാക്കയല് ജനം കനാനില് 

എത്തി വാസം തുടരുന്നതുവറരയുള്ള കാരയങ്ങള് 

ക്കരഖറപ്പടുത്തിയിരിേുന്നു. 
C. രക്ഷ്കനായ മശിഹാറയേുെിച്ച ള്ള പ്പതീക്ഷ് നല്കിയാണ് 

പഴയനിയമം അവസാനിേുന്നത്. 

D. ക്കയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതല് കുരിശുമരണം വറരയുള്ള 

സംഭവങ്ങളാണ് സുവിക്കശഷങ്ങളിേുള്ളത്. 

A) AD 

B) BD 

C) ABC 

D) D മാപ്തം 

 

11) പൗക്കോസ് ശ്ലീഹാ എപ്ത ക്കേഖനങ്ങള് കാരാഗൃഹത്തില് നിറന്നഴുതി? 

A) ഒന്ന് 
B) രണ്ട് 
C) നാല് 

D) ആറ് 

 

12) താറഴ പെയുന്നവയില് പൗക്കോസ് ശ്ലീഹായുറട ക്കേഖനത്തിന്റെ 

പ്പക്കതയകത ഏതാണ്? 

A) ഓക്കരാ സഭയിേും ഉണ്ടായ പ്പശ്നങ്ങള റടയും ആവശയങ്ങള റടയും 

പ്പതികരണമാണ് പൗക്കോസിന്റെ കത്തുകള്. 

B) സുറ ൊന  ഭാഷെ ല്ാണ് രൗവല്ാസ് ശ്ലീഹാ വല്ഖ്നങ്ങള് എഴുത െത്. 

C) എല്ലാ കതുകള ം പ്രാര്ത്ഥനവൊയട ആരംഭ ക്കുന്നു. 
D) വല്ഖ്നങ്ങള് വറാമന് അധ കാര കള യട കകവശം യകാടുതെച്ച . 

 

13) പൗക്കോസ് ശ്ലീഹാ അവസാനമായി എഴുതിയ കത്ത് ഏതാണ്? 

A) 1 തീവമാത വൊസ് 

B) 2 തീക്കമാത്തിക്കയാസ് 

C) തീവതാസ് 

D) ഗല്ാതയര്ത് 
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14) എന്തുറകാണ്ടാണ് പുതിയനിയമത്തിറേ ചിേ ക്കേഖനങ്ങറള 

'റപാതുവിേുള്ള ക്കേഖനങ്ങള്' എന്നു വിക്കശഷിപ്പിേുന്നത്? 

A) അവ ഏറതങ്കിേും ഒരു പ്പക്കതയക സഭറയ ഉക്കേശിച്ച് എഴുതിയതേല. 
B) അവ രൗവല്ാസ് ശ്ലീഹാൊണ് എഴുത െത്. 

C) അവ വറാമന് ഭരണാധ കാര കയള അഭ സംവരാധന യചയ്യ ന്നു. 
D) ആശീര്ത്വാദവതായടൊണ് അവ അരംഭ ക്കുന്നത്. 

 

15) ക്കയാഹന്നാന് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ മൂന്നാം ക്കേഖനത്തില് 

അഭിസംക്കബാധന റചയ്ക്തത് ആറര? 

A) വെശുപ്ക സ്തു 
B) വ . രവപ്താസ് 

C) വ . രൗവല്ാസ് 

D) ഗാക്കയാസ് 

 

 

16) പുതിയനിയമത്തിറേ ഏത് അക്കപ്പാേേിപ്റ്റ്റിേല് പുസ്തകമാണ് 

പ്കിസ്തയാനികള് പീഢിപ്പിേറപ്പടുന്ന കാേത്ത് രചിേറപ്പട്ടത്? 

A) വ . മതാെ െുയട സുവ വശഷം. 

B) അവൊസ്തല്പ്രവൃത കള്. 

C) റവളിപ്പാട് പുസ്തകം. 

D) വ . വൊഹന്നാന്യറ ഒന്നാം വല്ഖ്നം. 

 

17) താറഴ പെയുന്നവയില് വി. ക്കയാഹന്നാന് ശ്ലീഹായുറട റവളിപ്പാട് 

പുസ്തകറത്ത സംബന്ധിേുന്ന റതറ്റായ പരാമര്ശങ്ങള് ഏറതേലാമാണ്? 

A. ക്കപ്കത്താ േവീപില്വച്ച് വി. ക്കയാഹന്നാനുണ്ടായ േര്ശനമാണ് റവളിപാട് 

പുസ്തകത്തില് പരാമര്ശിച്ചിരിേുന്നത്. 

B. വി. ക്കയാഹന്നാന് തന്റെ ക്കപര് റവളിപാട് പുസ്തകത്തില് 

റവളിറപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട്. 
C. ക്കൊമന് ചപ്കവര്ത്തിയായ കുസ്തന്തീക്കനാസിന്റെ പീഢനകാേത്താണ് 

റവളിപാട് പുസ്തകം എഴുതിയത്. 

D. ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാകും എന്ന പ്പതീക്ഷ് 

റവളിപാട് പുസ്തകത്തിേുണ്ട്. 
A) AB 

B) AD 

C) AC 

D) BC 
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18) പുതിയനിയമ പ്ഗന്ഥങ്ങള റട ഒരു പട്ടിക ആേയമായി ഉണ്ടാേി 
പ്പസിദ്ധറപ്പടുത്തിയതാരാണ്? 

A) വ . വൊഹന്നാന് 

B) മാര്സിയന് 

C) വ . അതാനാവസയാസ് 

D) വ . രവപ്താസ് 

 

19) താറഴ പെയുന്നവയില് പുതിയ നിയമ കാക്കനാന് രൂപീകരിോനുള്ള 

കാരണം എന്താണ്? 

A) ക്കവേവിപരീതികള റട കൃതികള ണ്ടാേിയ ചിന്താേുഴപ്പം. 

B) വെശുപ്ക സ്തുവ ന്യറ സവര്ത്ഗാവരാഹണം. 

C) രഴെന െമം പ്ഗീക്ക് ഭാഷെ വല്ക്ക് രര ഭാഷയെടുത . 
D) യെറുശവല്ം വദവാല്െത ന്യറ നാശം. 

 

20) 'കൗമാ' എന്ന വാേിന്റെ അര്ഥറമന്താണ്? 

A) തുടക്കം 

B) നില്പ്പ് 
C) കരുണെുള്ളവന് 

D) പ്രാര്ത്ഥന 

 

21) എങ്ങറനയാണ് നാം കൗമാ പ്പാര്ഥന ആരംഭിേുന്നത്? 

A) പ്തിതവസ്തുതി 

B) കര്ത്തൃപ്രാര്ത്ഥന 

C) വ ശവാസപ്രമാണം 

D) 'കൃര ന റഞ്ഞ മറ െവമ...' 

 

22) ശുപ്ശൂഷകള റട ദേര്്യത്തിനായി നമുറട ആരാധനയില് 

ഉപക്കയാഗിേുന്ന ഗീതം ഏതാണ്? 

A) കൗമാ 

B) എവപ്താ 

C) സൂഗീക്കസാ 

D) വരാവൂവസാ 

 

23) കര്ത്താവിന്റെ മൃതശരീരം കുരിശില്നിന്നിെേി കേലെയിക്കേേ് 
അരിമതയോരന് യൗക്കസഫും നിക്കോേിക്കമാസും വഹിച്ച റകാണ്ടുക്കപായത് 

എക്കപ്പാഴാണ് നാം അനുസ്മരിേുന്നത്? 

A) ദുുഃഖ്യവള്ള ൊഴ്ചെ യല് ആദയ പ്രദക്ഷ് ണം 

B) േുഃഖറവള്ളിയാഴ്ചയിറേ രണ്ടാം പ്പേക്ഷ്ിണം. 

C) കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചെ യല് ഒന്നാം ദ വസം 
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D) കാല്കഴുകള് ശുപ്ശൂഷ 

 

24) ഹാശാ ആഴ്ചയിറേ ഏതു േീവസമാണ് വാങ്ങിക്കപ്പായവറര 

പ്പക്കതയകമായി ഓര്േുന്നത്? 

A) യരസഹാ വയാഴം 

B) ദുുഃഖ്യവള്ള  
C) േുഃഖശനി 
D) ഉെ ര്ത്െ് 
 

25) താറഴ പെയുന്നവയില് റപസഹാ വയാഴം, േുഃഖശനി എന്നീ 
േിവസങ്ങളിറേ വി. കുര്ബാന അര്പ്പണവുമായി ബന്ധറപ്പടാത്ത പ്പക്കതയകത 

ഏതാണ്? 

A) 'കദവവമ നീ രര ശുദ്ധനാകുന്നു' എന്നത ന് രകരം പ്രവതയകം കൗമാ 

യചാല്ല ന്നു. 
B) കകകസ്തൂര  യകാടുക്ക ല്ല. 
C) ''നിങ്ങള്റേേലാവര്േും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിേറട്ട'' എന്ന 

പട്ടോരന്റെ ക്കശ്ലാക്കമാ സാധാരണക്കപാറേ നല്കുന്നു. 
D) കുക്ക ല് വൊനുകള് യചാല്ല കെ ല്ല. 
 

26) കയംതാ നമസ്കാരത്തിക്കേേു മാെുന്നത് എന്നു മുതോണ്? 

A) സ്ളീരാ യരരുന്നാള് 

B) ഉയര്പ്പ് റപരുന്നാള് 

C) കൂവദാശ് ഈവതാ 

D) ജനന യരരുന്നാള് 

 

27) സ്ലീബായുറട കുേിേിക്കയാനുകള റട പ്പധാന ചിന്താവിഷയം എന്താണ്? 

A) തന്റെ കുരിശാല് വിജയം വരിച്ച ക്കയശുപ്കിസ്തുവിറന സാക്ഷ്ിേുന്നു. 
B) െഹൂദന്മാര്ത് വെശുപ്ക സ്തുവ യന കുര ശ ച്ച . 

C) വാങ്ങ വൊെവര്ത് ഉെ ര്ത്യതഴുവന്നറ്റ് കദവയത സ്തുത ക്കും. 

D) കുര ശ് വഹ ക്കാന് കുവറനക്കാരനാെ ശീവമാന് വെശുവ യന 

സഹാെ ച്ച . 

 

28) റകാച്ചയ്ക്ക്കപ്പാരറയ സുെിയാനി പഠിപ്പിച്ചത് ആര്? 

A) ഗീവര്ഗീസ് മല്പാന് 

B) വതാമസ് മല്രാന് 

C) രുല് വക്കാട്ട ല് ഇട്ടൂെ് റമ്പാന് 

D) ഓണക്കാവ ല് അയ്യാ 

 

 

 



 
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST 

ANNUAL EXAM 
CLASS - 10 (YEAR 2021) (Malayalam) 

 
 

29) പരുമേ തിരുക്കമനി രചിച്ച യാപ്തവിവരണം ഏതാണ്? 

A) ഉര്ക്കശ്ലം യാപ്താ വിവരണം. 

B) എന്യറ ൊപ്തകള്. 

C) ആത്മീെ ൊപ്ത. 

D) വ ശുദ്ധ നാട്ട വല്ക്ക്. 
 

30) താറഴ പെയുന്നവയില് പരുമേ തിരുക്കമനിയുറട സംഭാവനകളില് 

ഉള്റപ്പടുന്നത് ഏതാണ്? 

A) പൗരസ്തയ ആദ്ധയാത്മികതയുറട ശുദ്ധമായ മാതൃകയാണ് പരുമേ 

തിരുക്കമനി. 
B) മല്ങ്കരെ ല് കാവതാല് വക്കറ്റ് സ്ഥാര ക്കുന്നത നു വനതൃതവം നല്ക . 
C) രരുമല് ത രുവമന  ധാരാളം വയവസാെങ്ങള് സ്ഥാര ച്ച . 

D) െഹൂദന്മാരുയട ഇടെ ല് സുവ വശഷ പ്രവര്ത്തനം നടത . 
 

31) ക്കൊമന് കക്കത്താേിോ സഭയിറേ േുരാചാരങ്ങറള ഖണ്ഡിച്ച് 95 

വാേഗതികള് വിറ്റന്ബര്് പള്ളിയുറട വാതിേില് 

പരസയറപ്പടുത്തിയതാര്? 

A) മാര്ട്ടിന് േൂഥ്ര് 

B) വജാണ് കാല്വ ന് 

C) വജാണ് ക്വനാക്സ് 

D) യഹന്പ്ട  ഏഴാമന് രാജാവ്. 

 

32) താറഴ പെയുന്നവയില് നവീകരണപ്പസ്ഥാനത്തിന്റെ തതവങ്ങളില് 

ഉള്റപ്പട്ടത് ഏതാണ്? 

A) രാരമ്പരയം മാപ്തമാണ് പ്ക സ്തീെ വ ശവാസത ന്യറ 

ആധാരമാെ ര വക്കണ്ടത്. 

B) ത രുവതാഴവും വ വാഹവും സ്നാനവും മാപ്തമാണ് സഭെ യല് 

കൂദാശകള്. 

C) സകേ വിശവാസികള്േും പൗക്കരാഹിതയസ്ഥാനമുണ്ട്. 
D) ല്ൗക ക അധ കാരവപ്ശണ ൊണ് പ്ക സ്തീെ വ ശവാസത ന്യറ 

ആധാരമാെ ര വക്കണ്ടത്. 
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33) സ്റപയിന്, ക്കപാര്ച്ച ഗല് എന്നീ രാജയങ്ങളിറേ ഭരണാധികാരികള റട 

സഹായക്കത്താറട ക്കൊമന് കക്കത്താേിോ സഭ നടത്തിയ 

സുവിക്കശഷീകരണക്കമതാണ്? 

A) യപ്രാെഗാന്ഡാ മ ഷന് 

B) കര സ്മാറ്റ ക് മ ഷന് 

C) റപക്കപ്രാവാക്കരാ മിഷന് 

D) യപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് മ ഷന് 

 

34) ഭാരതത്തില് സുവിക്കശഷവത്കരണത്തിന് സംഭാവനകള് നല്കിയ 

മേങ്കര ഓര്ത്തക്കരാക്സ് സഭാംഗമായ ബിഷപ്പ് ആര്? 

A) ര. രരുമല് മാര്ത് പ്ഗ വഗാറ വൊസ് ത രുവമന . 
B) രവപ്താസ് മാര്ത് ഒസ്താത വൊസ് ത രുവമന . 
C) ഗീവര്ത്ഗീസ് മാര്ത് ഒസ്താത വൊസ് ത രുവമന  
D) എേലാവരും 

 

35) പഴയറസമിനാരിയുറട സ്ഥാപകനാരാണ്? 

A) പുേിക്കോട്ടില് ഇട്ടൂപ്പ് െമ്പാന് 

B) ര. രരുമല് ത രുവമന  
C) ര. വട്ടവേര ല് ത രുവമന  

D) കാെംകുളം ഫ ല് വൊസ് റമ്പാന് 

 

36) മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹക്കോസ് ആരുറട അധയക്ഷ്തയിോണ് കൂടിയത്? 

A) പക്കപ്താസ് തൃതീയന് പാപ്തിയര്േീസ് 

B) രരുമല് ത രുവമന  
C) വട്ടവേര ല് ത രുവമന  
D) രാല്ക്കുന്നത് മാര്ത് അതാനാവസയാസ് 

 

37) മേങ്കരയില് സവതപ്ന്തമായ കാക്കതാേിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിച്ച കാക്കനാനിക 

പാപ്തിയര്േീസ് ആരാണ്? 

A) അബ്ദ ള്ള രാപ്ത െര്ത്ക്കീസ് 

B) രവപ്താസ് III രാപ്ത െര്ത്ക്കീസ് 

C) അക്കേദ് മശിഹാ പാപ്തിയര്േീസ് 

D) ൊവക്കാബ് III രാപ്ത െര്ത്ക്കീസ് 
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38) മേങ്കര റമപ്താക്കപ്പാേീത്ത സ്ഥാനവും കാക്കതാേിോ സ്ഥാനവും ഒരുമിച്ച  

വഹിച്ച ആേയറത്ത കാക്കതാേിോ ആരാണ്? 

A) രൗവല്ാസ് പ്രഥമന് കാവതാല് ക്കാ രാവ 

B) രൗവല്ാസ് ദവ തീെന് കാവതാല് ക്കാ രാവ 

C) ഗീവര്ഗീസ് േവിതീയന് കാക്കതാേിോ ബാവ 

D) ഗീവര്ത്ഗീസ് പ്രഥമന് കാവതാല് ക്കാ രാവ 

 

39) ''നിന് മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാര്...'' എന്ന ആരാധനാ ഗീതം രചിച്ചതാര്? 

A) മാര്ത് അതാനാവസയാസ് 

B) മാര് ക്കസക്കവെിക്കയാസ് 

C) മാര്ത് പ്ഗ വഗാറ വൊസ് 

D) മാര്ത് രവസല് വൊസ് 

 

40) മാര് ക്കസക്കവെിക്കയാസിന്റെ മാനീസറയ സംബന്ധിേുന്ന റതറ്റായ 

പരാമര്ശം ഏതാണ്? 

A) ഈ മാനീസ സഭെുയട ഒരു വ ശവാസപ്രഖ്യാരനമാണ്. 

B) കര്ത്താവാെ വെശുപ്ക സ്തുവ ന്യറ മനുഷയാവതാര രഹസയം ഈ 

മാനീസാെ ല് പ്രത രാദ ച്ച ര ക്കുന്നു. 
C) ക്കയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതല് രണ്ടാം വരവു വറരയുള്ള 

സംഭവങ്ങള് ഈ മാനീസായില് പ്പതിപാേിേുന്നു. 
D) വ . കുര്ത്രാന രരസയമാെ  ആരംഭ ക്കുവമ്പാള് ഈ മാനീസാ യചാല്ല ന്നു. 
 

41) ഖണ്ഡിപ്പിന്റെ ശുപ്ശൂഷക്കവളയില് കാര്മികന് റചാേല ന്ന 

സഭാപിതാവായ ബര്സ്ലീബി എഴുതിയ പ്പാര്ഥനയുറട പ്പക്കതയകത 

എന്താണ്? 

A) സഭയുറട വിശവാസപ്പഖയാപനം 

B) കര്ത്താവാെ വെശുപ്ക സ്തുവ ന്യറ നാമത ല് നല്കുന്ന ആശീര്ത്വാദം 

C) നമ്മുയട കര്ത്താവാെ വെശുപ്ക സ്തുവ വനാട് കരുണ ൊച ക്കുന്ന 

പ്രാര്ത്ഥന. 

D) യെശയ്യാപ്രവാചകന് കണ്ട സവര്ത്ഗീെ ദര്ത്ശനം വ വര ക്കുന്ന പ്രാര്ത്ഥന. 

 

42) 'കാക്കസാേിേീ' എന്ന വാേിന്റെ അര്ഥറമന്താണ്? 

A) റപാതുവായ പ്പാര്ഥന 

B) ന ഷ്കളങ്കമാെ പ്രാര്ത്ഥന 

C) മൗന പ്രാര്ത്ഥന 

D) രഹസയാത്മകമാെ പ്രാര്ത്ഥന 
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43) പുപ്തനാം ദേവം മനുഷയരൂപത്തിേും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്പാവിന്റെ 

രൂപത്തിേും പിതാവാം ദേവം തന്റെ ശേത്തിേും സന്നിഹിതനായ 

സന്ദര്ഭം ഏതാണ്? 

A) വെശുപ്ക സ്തുവ ന്യറ സവര്ത്ഗാവരാഹണം. 

B) ക്കയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ മാക്കമാേീസാ. 

C) വെശുപ്ക സ്തുവ ന്യറ വതജസ്കരണം. 

D) വെശുപ്ക സ്തുവ ന്യറ രരീക്ഷ്ണം. 

 

44) താറഴ പെയുന്നവയില് പ. പ്തിതവറത്ത സംബന്ധിേുന്ന റതറ്റായ 

പരാമര്ശം ഏതാണ്? 

A) നമ്മള് പ്തീവെകകദവത ല്ാണ് വ ശവസ ക്കുന്നത്. 

B) മനുഷയയന സൃഷ്ട ക്കുന്നത നു മുവമ്പ പ്ത തവത യല് മൂന്ന് ആളതവങ്ങള് 

രരസ്രരം സംസാര ച്ച . 

C) കദവം ഒവര സമെം പ്ത തവവും ഏകതവവുമാണ്. 

D) പ്തിതവറത്തപ്പറ്റി ഭാഗികമായ റവളിപാടുകളാണ് 

പുതിയനിയമത്തിേുള്ളത്. 

 

45) 'മല്േീസക്കേേിന്റെ പ്കമപ്പകാരമുള്ള മഹാപുക്കരാഹിതറനന്ന്' 
എപ്ബായ ക്കേഖനം റവളിറപ്പടുത്തുന്നത് ആറര? 

A) വൊഹന്നാന് സ്നാരകന് 

B) അപ്രഹാം 

C) ക്കയശുപ്കിസ്തു 
D) അഹവറാന് 

 

46) സഭാഭരണത്തിേും കൂോശാനുഷ്ഠാനങ്ങളിേും ക്കനതൃതവം നല്കാന് 

നിക്കയാഗിേറപ്പട്ട പ്തിവിധസ്ഥാനികളില് ഉള്റപ്പടാത്തത് ആര്? 

A) ര ഷെ് 
B) കേീശാ 

C) യശമ്മാശന് 

D) െമ്പാന് 

 

47) താറഴ പെയുന്നവയില് ക്കയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമറത്ത വരവിറന 

സൂചിപ്പിേുന്ന പുതിയനിയമ വാേുകളില് ഉള്റപ്പടാത്തത് ഏത്? 

A) ആഗമനം 

B) യവള രാട് 

C) പ്പക്കവശനം 

D) പ്രതയക്ഷ്യെടല് 
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48) താറഴ പെയുന്നവയില് മരിച്ചവരുറട ഉയിര്പ്പിറന സംബന്ധിേുന്ന 

പ്കിസ്തീയ പഠിപ്പിേേില് ഉള്റപ്പടാത്തത് ഏതാണ്? 

A) 1 യതസ്സവല്ാനയര്ത് 4:16-17 വാകയങ്ങള് രണ്ടാം വരവ യല് മര ച്ചവരുയട 

ഉെ ര്ത്െ യന സംരന്ധ ച്ച് വ വരണം നല്കുന്നു. 
B) മര ച്ചവരുയട ഉഥാനവതായടാെം നയാെവ ധ െും ഉണ്ടാകും. 

C) ന തയജീവന് വ ശുദ്ധന്മാരുയട വല് െ സംഘവതാടുകൂട െുള്ള 

കൂട്ടായ്മൊണ്. 

D) മരിച്ചവരുറട ആത്മാവ് ഉഥാനം റചയ് ം, എന്നാല് ശരീരം 

ശവേേലെകളില് കിടേും. 

 

49) റമപ്താക്കപ്പാേീത്തയായി വാഴിേറപ്പട്ടക്കപ്പാള് ഗീവര്ഗീസ് േവിതീയന് 

ബാവയ്ക്േു േഭിച്ച സ്ഥാനനാമറമന്ത്? 

A) മാര്ത് ദ വന്നാവസയാസ് 

B) മാര്ത് ദ െസ്വകാവറാസ് 

C) മാര് പ്ഗിക്കഗാെിക്കയാസ് 

D) മാര്ത് ഈവാന വൊസ് 

 

 

50) താറഴ പെയുന്നവയില് ഗീവര്ഗീസ് തവിതീയന് കാക്കതാേിോ 

ബാവയുറട ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള പരാമര്ശം ഏതാണ്? 

A) താരസചരയെ ല് രാമ്പാട  ത രുവമന ൊെ രുന്നു ഗീവര്ത്ഗീസ് ദവ തീെന് 

രാവെുയട മാതൃക. 

B) 1958 റേ സുപ്പീം ക്കകാടതി വിധി ഗീവര്ഗീസ് േവിതീയന് ബാവയുറട 

കാേത്താണ് ഉണ്ടായത്. 

C) 1948 ല് ഗീവര്ത്ഗീസ് ദവ തീെന് രാവ എഡ ന്രവറാ സന്ദര്ത്ശ ച്ച . 

D) കര സ്മാറ്റ ക്പ്രസ്ഥാനത ന്യറ കടന്നാപ്കമണങ്ങയള 

യചറുതുന ല്ക്കാന് വനതൃതവം നല്ക . 
 

51) എക്കതയാപയന് ചപ്കവര്ത്തി റഹയ്ക്േി സോസിയുറട 

ഉപക്കേഷ്ടാവായിരുന്ന മേങ്കര ഓര്ത്തക്കരാക്സ് സഭയുറട റമപ്താക്കപ്പാേീത്ത 

ആരാണ്? 

A) ഗീവര്ത്ഗീസ് II കാവതാല് ക്കാ രാവ 

B) പൗക്കോസ് മാര് പ്ഗിക്കഗാെിക്കയാസ് 

C) ഗീവര്ത്ഗീസ് മാര്ത് ഒസ്താത വൊസ് 

D) ഗീവര്ത്ഗീസ് മാര്ത് ഈവാന വൊസ് 
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52) താറഴ പെയുന്നവയില് ക്കരാ. പൗക്കോസ് മാര് പ്ഗിക്കഗാെിക്കയാസ് 

തിരുക്കമനി വഹിച്ച ചുമതേ ഏതാണ്? 

A) രവസല് െസ് വകാവളജ് പ്ര ന്സ െല്. 

B) വരാംയര ഭപ്ദാസന യമപ്താവൊല്ീത. 

C) WCC യുറട റസന്പ്ടല് കമിറ്റി അംഗം. 

D) വകാട്ടെം ഭപ്ദാസന യമപ്താവൊല്ീത. 

 

53) 'Council of Chaledon Re-examined' എന്ന പ്ഗന്ഥം രചിച്ചതാര്? 

A) ഫാ. വഡാ. യക.എം. വജാര്ത്ജ് 

B) ഫാ. വഡാ. റ്റ .യജ. വജാഷവ 

C) ഫാ. വഡാ. വജക്കബ് കുരയന് 

D) ഫാ. ക്കരാ. വി.സി. സാമുക്കവല് 

 

54) ഫാ. ക്കരാ. വി.സി. സാമുക്കവല് അച്ഛന്ക്കെതായ പുസ്തകം ഏതാണ്.? 

A) വകാസ്മ ക് മാന് 

B) കുറ്റവും ശ ക്ഷ്െും. 

C) സതയം വിജയിേുന്നു 
D) വ . രൗവല്ാസ് ആരാണ്? 

 

55) സമ്പത്തും അതിന്റെ വിനിക്കയാഗവും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങള്േ് 
എടുോന് കഴിയുന്ന തീരുമാനങ്ങളില് ഉചിതമേലാത്തത് ഏതാണ്? 

A) വീട്ട ല് സമ്പാദ ക്കുന്നതും സൂക്ഷ് ക്കുന്നതും യചല്വ ടുന്നതുമാെ ധനം 

നീത രൂര്ത്വമാെ ട്ടാകണം. 

B) ധനം ഉതരവാദ തവവരാധവതായട വ ന വൊഗ ക്കുക. 

C) ധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനുഷയറര ക്കവര്തിരിച്ച  കാണാന് 

പ്ശദ്ധിേുക. 

D) വരുമാനത ന്യറ ദശാംശം ജീവകാരുണയത നാെ  യചല്വ ടുവാന് 

പ്ശദ്ധ ക്കുക. 

 

56) സവയം പരിഹരിോനാകാത്ത മാനസിക സം്ര്ഷങ്ങള റട സമയത്ത് 
നാം ആറര സമീപിച്ചാണ് സഹായം ക്കനക്കടണ്ടത്? 

A) വരാല്ീസ് അധ കാര  

B) കൗണ്സിേര് 

C) വക്കീല് 

D) വഡാക്ടര്ത് 
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57) ''എറന്ന ദേവം വിളിച്ചത് വളറര നാടകീയമായിട്ടാണ്. എന്നാല് ഞാന് 

ദേവത്തിന്റെ തിരറെടുേറപ്പട്ട പാപ്തമായി മാെി''. ഞാന് ആര്? 

A) വമാശ 

B) ശമുവവല് 

C) വി. പൗക്കോസ് 

D) ചുങ്കക്കാരന് സക്കാെ  
 

58) പരുമേ റസമിനാരി മാക്കനജരായി പരിശുദ്ധ പരുമേ തിരുക്കമനി 
നിയമിച്ചത് ആറര? 

A) വട്ടക്കേരില് ഗീവര്ഗീസ് മല്പാന് 

B) രാമ്പാട  കുറ ൊവക്കാസ് റമ്പാന് 

C) വാകതാനം ഗീവര്ത്ഗീസ് റമ്പാന് 

D) വകാനാട്ട് മാതന് മല്രാന് 

 

59) കൂട്ട പ്ടസ്റ്റിമാരായ ക്കകാനാട്ട് മാത്തന് മല്പാനും സി.റജ. കുരയനും 

എതിര്ത്തക്കപ്പാള് വട്ടക്കേരില് തിരുക്കമനിേു ശക്തമായ പിന്തുണ 

നല്കിയതാര്? 

A) രുല് വക്കാട്ട ല് വജാസഫ് മാര്ത് ദ വന്നാസ വൊസ്. 

B) സഭാ മാക്കനജിങ് കമിറ്റി അംഗങ്ങള്. 

C) സ .ര . രാമസവാമ  അയ്യര്ത് 

D) ര. രവസല് വൊസ് മാര്ത്വതാമ്മ മാതയൂസ് പ്രഥമന് രാവ. 

 

60) 'മക്കതാപക്കേശസാരങ്ങള്' എന്ന പ്ഗന്ഥം രചിച്ചത് ആര്? 

A) വട്ടക്കേരില് തിരുക്കമനി 
B) രരുമല് ത രുവമന  
C) രാമ്പാട  ത രുവമന  

D) ഗീവര്ത്ഗീസ് മാര്ത് ഒസ്താത വൊസ് 


