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1) ക്രിസ്തീയസഭ ആരംഭം മുതല് ഉപയയോഗിച്ചുവന്ന പഴയനിയമ പരിഭോഷ 

ഏതോണ്? 

A) പെഷീത്താ 

B) സസപ്റ്റുവജിന്റ് 

C) വള്ഗേറ്റ് 
D) ഡിയാപറ്റസാഗ ാണ് 

 

2) തോസഴ പറയുന്നവയില് വിശുദ്ധ ക്ഗന്ഥസെ സംബന്ധിക്കുന്ന 

ഓര്ത്െയ ോക്സ് സഭയുസെ വീക്ഷണവുമോയി ബന്ധസെെോെത് ഏതോണ്? 

A) സഭയാല് ഗ്രാഡീരരിക്കപെട്ടതാണ് വിശുദ്ധ ്േന്ഥം. 

B) വിശുദ്ധ്േന്ഥം ്െധാനവും ്ൊമാണിരവുമായ ഗ്സാതസ്സ് ആണ്. 

C) വി. യവദപുസ്തരെിന്റസറ എല്ലോവിധമോയ വയോഖ്യോനസെയും സഭ 

അനുവദിക്കുന്നു. 
D) വിശുദ്ധ ്േന്ഥം െരിശുദ്ധാത്മ ്െഗ ാദനത്താല് ര ിക്കപെട്ടതാണ്. 

 

3) "പുതിയനിയമം പഴയനിയമെില് മറഞ്ഞുരിെക്കുന്നു, പഴയത് 

ക്പരോശിതമോരുന്നത് പുതിയനിയമെില്ും". ആരോണ് ഇതു പറഞ്ഞത്? 

A) വി. ബഗസലിഗയാസ് 

B) വി. ്േിഗോ ിഗയാസ് 

C) വി. അഗസ്തീയനോസ് 

D) വി. ഇഗ്നാത്തിഗയാസ് 

 

4) യയശു മൂന്നു സപസഹോയില് സംബന്ധിച്ചതോയി വിവരിക്കുന്ന 

സുവിയശഷം ഏതോണ്? 

A) വി. മത്തായി 
B) വി. മര്കഗക്കാസ് 

C) വി. ലൂഗക്കാസ് 

D) വി. യയോഹന്നോന് 

 

5) വി. പൗയല്ോസ് ശ്ലീഹോയുസെ യല്ഖ്നങ്ങസെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയോയ 

പരോമര്ത്ശം സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) വി. ൌഗലാസ് ശ്ലീഹാ എന്ന വയക്തിപയക്കു ിച്ച് അ ിയാന് രഴിയുന്നത് 

സുവിഗശഷങ്ങളിലൂപെയാണ്. 

B) വി. പൗയല്ോസ് ല്വുദിരയോ സഭയ്ക്ക്ക് അയച്ച രെ് നമുക്ക് ഇന്നു ല്ഭയമല്ല. 
C) വി. ൌഗലാസിന്പ  ഒരു ഗലഖനവും മാറ്റങ്ങള്ക്കും തിരുത്തലിനും 

വിഗധയമായിട്ടിലല. 
D) യഹൂദാ മതസമൂഹത്തില് ഉയര്കന്ന ്െശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള ്െതിരരണമാണ് 

വി. ൌഗലാസിന്പ  ഗലഖനങ്ങള്. 
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6) വി. ഏവന്യഗയല്യോന് വോയിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പട്ടക്കോരന് പറയുന്ന 

ആമുഖ് വോക്കുരള് പൂര്ത്െീരരിക്കുര. 'യല്ോരെിനു ...................... 
........................ നല്രുന്ന ദദവെിന്റസറ ജീവനുള്ള വചനം. 
A) സമാധാനവും സഗതാഷവും 

B) സമാധാനവും അനു്േഹവും 

C) ജീവനും രക്ഷയും 
D) രൃെയും രരുണയും 

 

7) സഭോപരമോയ തര്ത്ക്കങ്ങള്ക്കും വയവഹോരങ്ങള്ക്കും തീര്ത്െ് 
രല്പിക്കുന്നതിന്റസറ ഉെമ ദൃഷ്ടോന്തമോയി മോറിയ സംഭവം ഏതോണ്? 

A) ഗയശു്രിസ്തുവിന്പ  െീഢാസഹനം 

B) ഗയശു്രിസ്തുവിന്പ  നയായവിസ്താരം 

C) ശൗലിന്പ  മാനസാതരം 

D) സയറുശയല്ം രൗണ്സില് 

 

8) തോസഴസക്കോെുെിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് രോല്ഗണനക്രമെില് 

ശരിയോയതു സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

i. സയറുശയല്ം രൗണ്സില് 

ii. വി. പൗയല്ോസിന്റസറ മോനസോന്തരം 
iii. ജോംനിയോയില് യഹൂദ റബിമോരുസെ യയോഗം 
iv. നിഖ്യോ സുന്നഹയദോസ് 

A) i,ii,iii,iv 

B) ii,i,iii,iv 

C) iv,i,ii,iii 

D) iii,ii,i,iv 

 

9) മല്ങ്കരയിയല്ക്കുള്ള രണ്ടോമസെ യപര്ത്ഷയന് രുെിയയറെിനു യനതൃതവം 
നല്രിയതോരോണ്? 

A) ക്നായിഗത്താമ്മാ 

B) സബ്റീയശോ 

C) സി ിയാക്കാരന് ഗതാമസ് 

D) വി. മാര്കഗതാമ്മാ ശ്ലീഹാ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST 

ANNUAL EXAM 
CLASS - 11 (YEAR 2021) (Malayalam) 

 
 

10) രൂനന് രുരിശു സതയസെ സംബന്ധിക്കുന്ന സതറോയ പരോമര്ത്ശം 
സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) മലങ്കരസഭാ മക്കള് ആലങ്ങാട്ട് െള്ളിയില് രൂെി ്െതിജ്ഞപയെുത്തു. 
B) ക്പതിജ്ഞ എെുെത് 1653 സസപ്റ്റംബര്ത് 14 നോണ്. 

C) വവഗദശിര ആധിെതയത്തിപനതിപരയുള്ള മലങ്കര സഭയുപെ 

'സവാത്തയസമരമായി രൂനന് രുരിശ് സതയം അ ിയപെെുന്നു. 
D) സതയത്തിനുഗശഷം മലങ്കര സഭ മാര്കഗത്താമന് വെതൃരത്തിഗലക്കു 
മെങ്ങി. 
 

11) മല്ങ്കരയിസല് രോയതോല്ിക്കോ സ്ഥോപനസെ സംബന്ധിക്കുന്ന സതറോയ 

പരോമര്ത്ശം ഏതോണ്? 

A) അഗേദ് മശിഹാ ൊ്തിയര്കക്കീസ് മാര്ക ഈവാനിഗയാസിപന ഒന്നാം 

രാഗതാലിക്കായായി വാഴിച്ചു. 
B) രോയതോല്ിക്കോ വോഴ്ച നെന്നത് യരോട്ടയം ഏല്ിയോ രെീക് ല്ില് വച്ചോണ്. 

C) രാഗതാലിക്കാ വാഴ്  നെന്നത് 1912 പസപ്റ്റ്റംബര്ക 15-ാാാം തീയതിയാണ്. 

D) മലങ്കരയില് സവത്ത രാഗതാലിഗക്കറ്റാണ് സ്ഥാെിച്ചത്. 

 

12) 'പൗരസ്തയ രോയതോല്ിക്കോ', 'മല്ങ്കര സമക്തോയെോല്ീെ' എന്നീ സുക്പധോന 

സ്ഥോനങ്ങള് ഒന്നുയചര്ത്ന്ന് ഒരോെില് നിക്ഷിപ്റ്തമോയത് എന്നുമുതല്? 

A) 1938 

B) 1958 

C) 1934 

D) 1912 

 

13) മല്ങ്കര സഭയിസല് രണ്ടു വിഭോഗങ്ങെും തമ്മില് സമോധോനം 
ഉണ്ടോയതുമോയി ബന്ധസെട്ട് ശരിയോയ പരോമര്ത്ശം സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) ഇരുെക്ഷത്തുമുള്ള പമ്താഗൊലീത്തന്മാര്ക െരുമല പസമിനാരിയില് 

രൂെി. 
B) യോയക്കോബ് തൃതീയന് പോക്തിയര്ത്ക്കീസിന്റസറ രെ് മോര്ത് യൂല്ിയയോസ് 

ദരമോറി. 
C) സു്െീംഗരാെതിയിപല ജസ്റ്റിസ് മളിമഠ് ആയിരുന്നു സമാധാന്െ്രിയയുപെ 

നിരീക്ഷരന്. 

D) രാഗതാലിക്കാ െക്ഷത്തിന്പ  ഗനതാവ് െ. ബഗസലിഗയാസ് മാര്കഗത്താമാ 

മാതയൂസ് ദവിതീയന് ആയിരുന്നു. 
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14) രുെുംബസെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യവദപുസ്തര അെിസ്ഥോനവുമോയി 
ബന്ധമില്ലോെ പരോമര്ത്ശം സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) രുെുംബപത്ത വദവം സൃഷ്ടിച്ചു. 
B) വിവാഹബന്ധം ഗവര്കെിരിക്കാനാവിലല. 
C) ബഹുഭോരയോതവസെ സഭ അംഗീരരിക്കുന്നു. 
D) വിവാഹം ഒരു രൂദാശയാണ്. 

 

15) ആധുനിര രുെുംബങ്ങള് യനരിെുന്ന സവല്ലുവിെി സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) രുെുംബത്തിനുള്ള രൗദാശിര മൂലയത്തിനു ്ൊധാനയം നഷ്ടപെട്ടു. 
B) മാധയമങ്ങളുപെ പതറ്റായ സവാധീനങ്ങള്. 

C) ഭാരയാഭര്കത്താക്കന്മാരുപെ ഉത്തരവാദിതവങ്ങളില് വന്ന മാറ്റങ്ങള്. 

D) ഇവസയല്ലോം. 
 

16) ആധുനിര രുെുംബങ്ങള് അഭിമുഖ്ീരരിക്കുന്ന അനവധി 
ക്പശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള പരിഹോരം എന്തോണ്? 

A) ആത്മീയമോയ അെിെറയില് രുെുംബം പണിയുര. 

B) സാമ്പത്തിരമായ വളര്കച്ചയ്കക്കും ഗനട്ടത്തിനും ്ൊധാനയം നല്രുര. 

C) ഭാരയാഭര്കത്താക്കന്മാരുപെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുര. 

D) ഭൗതിര വളര്കച്ചയില് ്െതീക്ഷ പവച്ചുെുലര്കത്തുര. 

 

17) വിശവോസിരള് ക്രിസ്തുവിന്റസറ ശരീരെിസല് അവയവങ്ങെോണ് എ്ന്നു 
വിയശഷിെിച്ചത് ആരോണ്? 

A) വി. െഗ്താസ് 

B) വി. പൗയല്ോസ് 

C) വി. ഗയാഹന്നാന് മാംദാന 

D) വി. രനയരമ ിയാം 

 

18) വയതയസ്ത സഭോംഗങ്ങള് തമ്മില്ുള്ള വിവോഹെില് ഉണ്ടോരോന് 

സോധയതയുള്ള ക്പശ്നം സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) വിവോഹങ്ങള് നെെുന്ന ദിവസങ്ങസെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തര്ത്ക്കം. 
B) വിശവാസവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അനുഷ്ഠാനവും തമ്മിലുള്ള 

സമാനതരള്. 

C) മതംമാറ്റ നിഗരാധന നിയമങ്ങള്. 

D) െുരുഷനും സ്്തീയും തമ്മിലുള്ള ്ൊയവയതയാസം. 
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19) വിവോഹെിനു മുമ്പ് നിങ്ങള് ദമ്പതിരള്ക്കു നല്രുന്ന മോര്ത്ഗദര്ത്ശനങ്ങള് 

സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

i. വിവോഹം ദദവം രൂട്ടിയച്ചര്ത്ക്കുന്നതോണ്. അതു ജീവിതോവസോനം വസര 

നില്നില്ക്കണം. 
ii. ആജീവനോന്തം ദമ്പതിരള് വിശവസ്തത പുല്ര്ത്െണം. 
iii. സമ്പെും പദവിയും രുെുംബസെ നില്നിര്ത്െും. 
A) i,ii 

B) i,iii 

C) ii,iii 

D) i,ii,iii 

 

20) തോസഴ പറയുന്നവയില് പൗരസ്തയ മതം അല്ലോെത് ഏതോണ്? 

A) യഹൂദ മതം 
B) സവരാഷ്ടീയന് മതം. 

C) താഗവാ മതം 

D) ഷിന്ഗ ാ മതം 

 

21) ബുദ്ധമതെിസല് നോല്ു യക്ശഷ്ഠ സതയങ്ങസെക്കുറിച്ച് വിശദമോക്കുന്ന 

ക്ഗന്ഥം ഏതോണ്? 

A) നിര്കവാണം 

B) മഹായാന 

C) ക്തിപീഠിര 

D) ഹീനയാന 

 

22) ഓറിയന്ററല് ഓര്ത്െയ ോക്സ് വിഭോഗെില് ഉള്സെെോെ സഭ 

A) ഗരാപ്റ്റ്റിക് സഭ 

B) റഷയന് സഭ 

C) എ ി്െിയന് സഭ 

D) അര്കമ്മീനിയന് സഭ 

 

23) ആദയസെ മൂന്നു സപോതുസുന്നഹയദോസുരള് അംഗീരരിക്കോെ 

ക്രിസ്തീയ സഭോവിഭോഗം? 

A) ഓ ിയന് ല് ഓര്കത്തഗഡാക്സ് 

B) ഈസ്ഗറ്റണ് ഓര്കത്തഗഡാക്സ് 

C) ഗ ാമന് രഗത്താലിക്ക 

D) യക്പോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭരള് 
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24) എരയുസമനിക്കല് ക്പവര്ത്െനങ്ങെുസെ ഭോഗമോയി വിശവോസവും 
സഭോക്രമവും എന്ന രമ്മീഷന്സരോണ്ടുണ്ടോയ യനട്ടങ്ങള്? 

i. വിശവോസരോരയങ്ങള് ചര്ത്ച്ച സചയ്ക്തോല് സഭ ഐരയമുണ്ടോരും എന്നു 
യബോധയമോയി. 
ii. സഭരള് തമ്മില് ഐരയമുണ്ടോരോന് രോരണമോയി. 
iii. വിശവോസരോരയങ്ങള് പുനര്ത് വയോഖ്യോനം നെെുവോന് സഹോയരമോയി. 
iv. മിഷനറിക്പവര്ത്െനങ്ങള്ക്കോയി സസോദസറിരള് രൂപീരൃതമോയി. 
A) i,ii,iii 

B) ii,iii,iv 

C) i,iii,iv 

D) i,ii,iv 

 

25) എരയുസമനിക്കല് ക്പസ്ഥോനെിന്റസറ എ ിന്ബയറോ സയമ്മെനെില് 

പസങ്കെുെ മല്ങ്കര സഭോ സമക്തോയെോല്ീെ? 

A) ൌഗലാസ് മാര്ക ്േിഗോ ിഗയാസ് 

B) േീവര്കേീസ് മാര്ക ഒസ്താത്തിഗയാസ് 

C) േീവര്കേീസ് മാര്ക ഇവാനിഗയാസ് 

D) ബയസല്ിയയോസ് ഗീവര്ത്ഗീസ് ദവിതീയന് 

 

26) എരയുസമനിക്കല് ക്പസ്ഥോനങ്ങെില് ഓര്ത്െയ ോക്സ് 

പങ്കോെിെെിന്റസറ യനട്ടങ്ങള്? 

i. ഓര്ത്െയ ോക്സ് ആരോധനോക്രമെില് ഉള്ള പല് രോരയങ്ങള് മറു സഭരള് 

സവീരരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ii. സഭോപിതോക്കന്മോരുസെ രചനരള്ക്കും പോരമ്പരയങ്ങള്ക്കും ക്പോധോനയം 
യവണം എന്ന ചിന്ത മറു സഭരള്ക്കുണ്ടോയിട്ടുണ്ട്. 
iii. ഓര്ത്െയ ോക്സ് വിശവോസെിന്റസറ രോഴ്ചെോെുരള് മറു സഭരെോല് 

പൂര്ത്ണമോയി അംഗീരരിക്കസെട്ടു. 
iv. ദബബിള് പഠനെിന്റസറ ക്പോധോനയം ഓര്ത്െയ ോക്സ് സഭരള്ക്ക് 
അനുഭവസെട്ടു. 
v. ജീവിതയോഥോര്ത്ഥയങ്ങള്ക്ക് രൂെുതല് ക്രിയോത്മരമോയി ക്പതിരരിക്കുവോന് 

സഭരള് ക്ശദ്ധിച്ചു. 
A) i,ii,iii,iv 

B) i,ii,iv,v 

C) ii,iii,iv,v 

D) i,iii,iv,v 
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27) യദശീയ മനുഷയോവരോശ രമ്മീഷന്റസറ ക്പവര്ത്െനങ്ങെില് 

ഉള്സെെോെത്? 

A) മനുഷയാവരാശ ലംഘനങ്ങപളക്കു ിച്ച് അഗനവഷണം നെത്തുര. 

B) െുനരധിവാസ ഗര്രങ്ങളില് മനുഷയാവരാശസഗരശ ്െ രണം 

നെത്തുര. 

C) ഭീരരക്പവര്ത്െനങ്ങസെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷണം നെെി റിയെോര്ത്ട്ട് നല്രുര. 

D) മനുഷയാവരാശ രരാ ുരള്ക്ക് ്ൊഗയാേിര നെെെിരള് സവീരരിക്കുര. 

 

28) രുട്ടിരെുസെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതതവവും ഉറെോക്കുവോന് 

ഇന്തയയിസല് നിയമം? 

A) സംസ്ഥാന ബാലാവരാശ രമ്മിഷന് 

B) ബോല്നീതി നിയമം 
C) വ ല്്വലന് 

D) വിദയാഭയാസ അവരാശ നിയമം. 

 

29) അഖ്ില് യല്ോര സഭോ രൗണ്സില്ിന്റസറ ആസ്ഥോനം എവിസെയോണ്? 

A) നയൂഗയാര്കക്ക് 
B) ജനീവ 

C) ലണ്ടന് 

D) ആംസ്റ്റര്കഡാം 

 

30) 1918  ിസംബര്ത് 10 ന്റ ഐരയരോക്ഷ്ടസഭയുസെ സപോതുസഭ പോസോക്കി 
അംഗീരരിച്ച മനുഷയോവരോശങ്ങെുസെ ആധിരോരിര യരഖ് ഏതോണ്? 

A) മനുഷയോവരോശ ക്പഖ്യോപനം 
B) തുലയെരിേണന ഗരഖ 

C) അഭി്ൊയ സവാത്തയ്െഖയാെനം 

D) സാര്കവ്തിര മനുഷയാവരാശ ഗരഖ 

 

31) ഭരണഘെനയുസെ ഏത് അനുയേദസെയോണ് മനുഷയോവരോശങ്ങെുസെ 
അെിസ്ഥോന ക്പമോണമോയി രണക്കോക്കോവുന്നത്? 

A) 21-ാോാം അനുയേദം 
B) 4-ാാാം അനുഗേദം 

C) 44-ാാാം അനുഗേദം 

D) 15-ാാാം അനുഗേദം 
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32) രുട്ടിരസെ മോനസിര അസംതൃപ്റ്തിയിയല്ക്കും സതറോയ വഴിരെിയല്ക്കും 
നയിക്കുന്നവ സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) മാതാെിതാക്കളുപെ പതറ്റായ ജീവിതം. 

B) മദയൊനം 

C) ശിഥിലമായ രുെുംബാതരീക്ഷം. 

D) ഇവസയല്ലോം. 
 

33) മഹോത്മോഗോന്ധിസയ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സോക്ഷിയുസെ ശബ്ദം എന്തോണ്? 

A) ദദവെിന്റസറ ശബ്ദം. 
B) സൃഷ്ടിയുപെ ശേം. 

C) അഹിംസയുപെ ശേം 

D) സവാത്തയത്തിന്പ  ശേം. 

 

34) ഗോന്ധിജിയുസെ 'സര്ത്യവോദയ' എന്ന ആശയവുമോയി ബന്ധമില്ലോെത് 

രസണ്ടെുര. 

A) സ്ഗനഹത്തിലും മാനുഷിര മൂലയങ്ങളിലും ഗര്രീരൃതമായ സമൂഹം. 

B) എല്ലോ ക്രിസ്തയോനിരെുസെയും പുയരോഗതി 
C) ഭൗതിരവും ആത്മീയവുമായ സവാത്തയം. 

D) ദരി്ദര്കക്കും തിരസ്രരിക്കപെട്ടവര്കക്കും ഗസവനം. 

 

35) വര്ത്ഗീയവോദസെ രുറയ്ക്ക്കുവോനുള്ള പരിഹോര മോര്ത്ഗങ്ങള് 

സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

i. വിവിധ മതങ്ങെുസെ ഔപചോരിരവും അനൗപചോരിരവുമോയ 

സംഭോവനരള് യക്പോത്സോഹിെിക്കുര. 

ii. വിവിധ മതങ്ങള് യചര്ത്ന്നുള്ള തീര്ത്ഥോെനങ്ങള്. 

iii. നോനോതവെില് ഏരതവം രോെു സൂക്ഷിക്കുര. 

A) i,ii 

B) i,ii,iii 

C) i,iii 

D) ii,iii 

 

36) അഭിവന്ദ്യ പൗയല്ോസ് മോര്ത് ക്ഗിയഗോറിയയോസ് തിരുയമനി 
മതങ്ങള്ക്കുയവണ്ടി നിശ്ചയിച്ച പഞ്ചശീല്ില് ഉള്സെെോെത് 

സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) െരസ്െര ബഹുമാനം 

B) വിയവചനം 
C) മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സംവദിക്കലും െരസ്െര മനസ്സിലാക്കലും 

D) സമാധാന മാര്കഗത്തിലൂപെ ്െശ്നങ്ങപള െരിഹരിക്കുര. 
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37) മനുഷയോവതോരസെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദെിത് യവദശോസ്ക്ത വയോഖ്യോനം 
എന്തോണ്? 

A) ദദവം ദെിതരുമോയി ഐരയദോര്ത്്യസെട്ട്, ദരിക്ദരില് ദരിക്ദനോയി. 
B) വദവം സൃഷ്ടിയുപെ ഗമല് മനുഷയര്കക്ക് അധിരാരം നല്രിയിരിക്കുന്നു. 
C) ദാരി്ദയത്തില്നിന്നും മനുഷയാവതാരം വിഗമാ ിെിക്കും. 

D) ്രിസ്തു എലലാവര്കക്കും സമൃദ്ധി വാഗ്ദാനം പ യ്കതു. 
 

38) സെമിനിസ്റ്റ് യവദശോസ്ക്തെിന്റസറ ല്ക്ഷയവുമോയി ബന്ധമില്ലോെത് 

സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 

A) ൊരമ്പരയങ്ങപളയും ശീലങ്ങപളയും െുനര്കവയാഖയാനിക്കുന്നു. 
B) വദവപത്തക്കു ിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഷ െുനര്കവായിക്കുര. 

C) മതെരമായ വിശുദ്ധ ്േന്ഥങ്ങളില് സ്്തീ അവതരിെിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നത് 

െഠിക്കുര. 

D) സ്ക്തീരള്സക്കതിസര ഗോര്ത്ഹിര പീ്നം വര്ത്ദ്ധിെിക്കുര. 

 

39) സചയ്യുന്ന സതോഴില്ിന്റസറ െല്ം സതോഴില്ോെിരള്ക്കും 
ആസവദിക്കോനുള്ളതോസണന്ന് പഠിെിക്കുന്ന ക്പതയയശോസ്ക്തം ഏതോണ്? 

A) മോര്ത്ക്സിസം 
B) രയാെിറ്റലിസം 

C) വയവസായിരരണം 

D) ഗസാഷയലിസം 

 

40) സമ്പെിസനക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം എന്തോണ്? 

i. ദരിക്ദര്ത്ക്കും ആവശയക്കോര്ത്ക്കും ധനം പങ്കിെുര. 

ii. ധനെിന്റസറ ഉെമസ്ഥന് ദദവമോണ്. 

iii. രുെുംബെിന്റസറയും ബന്ധുക്കെുസെയും മോക്തം ആവശയങ്ങയെോട് 

തോദോത്മയസെെുര. 

iv. വിയവചനമുള്ള സമൂഹെിന്റസറ നിര്ത്മ്മിതിക്കോയി യത്നിക്കുര. 

A) i,iv 

B) i,ii,iv 

C) ii,iii 

D) i,ii 

 

41) തോസഴ സരോെുെിരിക്കുന്നവയില് നിന്ന് സുനയഗോഗ് ആരോധനയുസെ 
ഭോഗമല്ലോെതു തിരസഞ്ഞെുക്കുര 

A) തിരുവ നവായന 

B) പൊതു്ൊര്ഥനരള് 

C) അെം മുറിക്കല് 

D) ്െസംേം 
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42) യിക്സോയയല്ക്കോര്ത് സോക്ഷയസപട്ടരം നിര്ത്മ്മിച്ചതിന്റ ക്പധോന രോരണം 
A) വദവവും മനുഷയനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉെമ്പെി യുപെ സ്മരണയ്കക്ക് 
B) ദദവം രോല്ോരോല്ങ്ങെില് നല്രിയ രൃപരെുസെ സ്മോരരമോയി 
C) പെരുനാളുരള്ക്കു ഉെഗയാേിക്കുന്നതിനു 
D) ്രിസ്തുവിപല രക്ഷയുപെ ്െതീരമായിട്ട് 
 

43) രുക്മോന് സമൂഹെിസല് എസ്സീനയരുയെ ആരോധനയുസെ മോതൃരോപരമോയ 

ക്പയതയരത 

A) വിെുതലിന്പ   രി്തം െ യുര 

B) ഉത്സവങ്ങള് ആ രിക്കുഗമ്പാഴുള്ള ഭക്ഷണരീതി 
C) സപോതുവോയി ഭക്ഷണം രഴിക്കല്ും സ്യതോക്തോര്ത്െണവും 
D) ഏ ലിയാ ്െവാ രന് വരുവാനുള്ള ്ൊര്കത്ഥന 

 

44) വിശുദ്ധ രുര്ത്ബ്ബോനക്കുയശഷം നമ്മുസെ വിചോരവും വോക്കുരെും 
ക്പവര്ത്െിരെും ക്രമീരരിക്കുതിനു ഉപയയോഗിക്കുന്ന വോചരം 
A) രാരയവി ാരരതവം 

B) വദവസ്തുതിയുപെ ഭാേം 

C) ്െതീരാല്മര ആരാധന 

D) ആരോധനക്ക് യശഷമുള്ള ആരോധന 

 

45) തോസഴസരോെുെിരിക്കുന്നവയില് യോയക്കോബിന്റസറ തക്സോ 
ഉപയയോഗിക്കോെ സഭ ? 

A) മലങ്കര രഗത്താലിക്കാ സഭ 

B) ഇവാഞ്ചലിക്കല് സഭ 

C) സീയറോ മല്ബോര്ത് സഭ 

D) പതാഴിയൂര്ക സഭ 

 

46) വിശുദ്ധ രുര്ത്ബ്ബോനയില് സങ്കീര്ത്െനങ്ങസെ അെിസ്ഥോനമോക്കിയല്ലോെ 

ഗീതം ഏതോണ്? 

A) നിന്നാള് സ്തുതിഗയാെു രാജമരള് 

B) മക്കളിലെന് രൃെപ യ്കവതുഗൊപല . 

C) ഭൂവില്യശഷം 
D)  ാര്കത്തും നീതിപയ നിന് 

 

47) മല്യോെ തക്സോയ്ക്ക്ക് മല്ങ്കരയില് ക്പചോരം നല്രിയ വയക്തി 
A) ൌഗലാസ് മാര്ക ്േീഗോ ിഗയാസ് തിരുഗമനി 
B) എം.പി .പീറര്ത് സശമ്മോശ്ശന് 

C) ഗരാനാട്ടു എ്ബഹാം മല്ൊന് 

D) മട്ടയ്കക്കല്അലക്സ്രഗയാസ് രത്തനാര്ക 
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48)  ി ോസക്ക എന്ന രൃതിയില് വിശുദ്ധ രുര്ത്ബോനസയ വിെിച്ചിരിക്കുന്ന 

പദം 
A) സ്ഗതാ്തബലി 
B) പൊതുഭക്ഷണം. 

C) സ്യതോക്തോര്ത്െണം 
D) അെം നു ുക്കല് 

 

49) മൂന്ന്് ആ് തുയബ്ദനുരെുസെ ക്പയതയരത ? 

A) ജന്മദിന ്ൊര്കത്ഥന - സരല വാങ്ങിഗൊയവപര ഓര്കക്കുന്നു 
B) സരല സഭാെിതാക്കന്മാപര ഓര്കക്കുന്നു- രനയര മ ിയാമിപന ഓര്കക്കുന്നു 
C) സരല ഭരണരര്തതാക്കപള ഓര്കക്കുന്നു- സഭാ െിതാക്കന്മാപര ഓര്കക്കുന്നു 
D) സരല്ഭരണ രര്തതോക്കസെ ഓര്ത്ക്കുന്നു- സരല് വോങ്ങിയെോയവസര 

ഓര്ത്ക്കുന്നു 
 

50) പഴയ നിയമ വോയനയില് സയശയ്യോ ക്പവോചരന്റ മഹതവമുള്ള എന്ന് 
പറയുന്നതിന്റസറ രോരണം 
A) മിശിഹോയുസെ വരവിസനക്കുറിച്ചുള്ള യക്ശഷ്ട ഭോഗങ്ങള് 

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നതുസരോണ്ട് 
B) വളപര നീണ്ട ്െവ ന െുസ്തരമായതുപരാണ്ട് 
C) മഹതവ ദര്ശന വിവരങ്ങള് ഉള്ളത് പരാണ്ട് 
D) വളപര വിജ്ഞാന്െദമായ െുസ്തരമായതുപരാണ്ട് 


