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1) ശ്ലീഹാ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്ത്ഥം. 

A) അയക്കറെട്ടവന് 

B) ശിഷ്യന് 

C) സുവിശശഷ്ം 

D) രക്ഷകന് 

 

2) Liturgy after liturgy' ഇതില് ആദ്യറെ liturgy ദദ്വസേവനം: രണ്ടാമസെത് 

ഏത്? 

A) സ്ശേഹം 

B) മനുഷ്യസേവനം 

C) സുവിശശഷ്ം 

D) ആരാധേ 

 

3) 'സ്സനഹെിന്റെ മതമാണ് യഥാര്ത്ഥ ക്രിസ്തീയത' എന്നു പഠിെിച്ചത് 

ആര്? 

A) പശ്രാസ് മാര് ഒസ്രാത്തിശ ാസ് 

B) ോസി ാന്സിലെ ്രിശരാറിശ ാസ് 

C) ഗീവര്ത്ഗീസ് മാര്ത് ഒസ്താെിസയാസ് 

D) സ്ശരഫാശോസ് മാര് ശരശവാശ ാസിശ ാസ് 

 

4) താറെ പെയുന്നവയില് േൗന്ദരയം എന്ന് അര്ത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏത്? 

A) ഫിശൊ 

B) ശസെൂന് 

C) രാസ ാസ് 

D) ശലാശമാ 

 

5) 'പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്' എന്ന് ദദ്വറെ 

സ്തുതിക്കുന്നത് ഏതു മാ ാഖമാര്ത്? 

A) ോൊഫുരള് 

B) ശ്കാശേന്മാര് 

C) ്പധാേ മാൊഖമാര് 

D) ശമറാശവാശസന്മാര് 

 

6) വിശുദ്ധന്മാരുറെ േംേര്ത്ഗ ോന്നിധ്യെില് നാം അക്ഗിമസ്ഥാനം 

നല്രുന്നത് ആര്ത്ക്ക്? 

A) പ. പരുമെ രിരുശമേി 
B) മാര്ശരാമാലീഹാ 

C) രീവര്രീസ് സഹ ാ 

D) ദദ്വമാതാവ് 

 



 
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST 

ANNUAL EXAM 
CLASS - 12 (YEAR 2021) (Malayalam) -Regular 

 

7) 'വി. രുര്ത്ബാന, നിയതമായ േമയെ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയില് 

ആയിരിക്കണം' എന്ന് റരാരിന്ത്യര്ത്ക്കുള്ള സ ഖനെില് പെയുന്നു. ഈ 

സ ഖനം എെുതിയത് ആര്? 

A) വി. ക്ലിമ്മീസ് 

B) പൗശൊസ് ലീഹാ 

C) പശ്രാസ് ലീഹാ 

D) വി. ശപാളിക്കാര്ശപാസ് 

 

8) ഏതു േഭയുറെ ത വനാണ് എ ലാ ആക്ഫിക്കയുറെയും സപാെ് 
എന്നെിയറെെുന്നത്? 

A) ലസര്േി ന് 

B) സരാപ്റ്റിക് 

C) അര്മീേി  

D) എശരയാപയ 

 

9) എ ലാ മതെിന്റെയും ഹൃദ്യം? 

A) ആരാധേ 

B) കല്പേകള് 

C) മര്രന്ഥം 

D) ആത്മീയത 

 

10) ഓര്ത്െസ ാക്സ് ആരാധ്നയുറെ ക്പസതയരത അ ലാെത് ഏത്? 

A) ആരാധേ വയക്തിശക്രീകൃരമെല. 
B) ആരാധേ ിെൂലെ വിശവാസശോധേം േെത്തും. 
C) വിശുദ്ധരുറെ രൂപങ്ങള ം സഫാസട്ടാരള ം ആരാധ്നയില് 

ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 
D) ആരാധേ സംരീര്പധാേമാണ്. 

 

11) ോധ്ാരണ ഭവനങ്ങളില് േന്ധ്യാനമസ്രാരസൊറൊെം നെെുന്ന 

യാമക്പാര്ത്ഥനരള് ഏവ? 

A) സന്ധ്യ, സൂത്താറാ, പാരിരാ്രി 
B) മൂന്ാം മണി, സന്ധ്യാ, സൂത്താറാ 

C) സന്ധ്യ, സൂത്താറാ 

D) ഒന്പതാം മണി, േന്ധ്യ, േൂൊൊ. 
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12) പരിശുദ്ധന്മാരുറെ റപരുന്നാള രള്റരാണ്ട് ക്പധ്ാനമായി 
ഉസേശിക്കുന്നത് എന്ത്്? 

A) വിശവാസികളുലെ കൂട്ടായ്മക ും സഹകരണവും 

B) ആശ ാഷ്ത്തിെൂലെ സശതാഷ്ം അേുഭവിക്കുന്ു. 
C) അവരുറെ ജീവിതം അനുരരിക്കുര. 

D) ഇെവക ുലെ വരുമാേം വര്ധിപിക്കുക. 

 

13) േണ്സ സ്രൂള് വിദ്യാഭയാേെിന്റെ പരമ  ക്ഷ്യം. 

A) പരീക്ഷ ും ഉന്രവിജ വും 

B) മത്സരേുധി വര്ധിപിക്കുക. 

C) െഭിച്ചിട്ടുള്ള രാെതുകള് വര്ധിപിക്കുക 

D) ദദ്വാനുരൂപരായി വളരുവാന് േഹായിക്കുര. 

 

14) േണ്സ സ്രൂള് അധ്യാപനെിന് ഏതു സബാധ്നരീതിയാണ് ഏറവും 

അനുസയാജയം? 

A) Demonstration Method 

B) Narration Method 

C) Lecture Method 

D) Multimethodology 

 

15) പഠനേഹായിരറളക്കുെിച്ച ള്ള റതറായ ക്പസ്താവന ഏത്? 

A) പഠനെിന്റെ 40% ദ്ൃശയാനുഭവങ്ങള ം ബാക്കി 
ക്ശവയാനുഭവങ്ങള മാണ്. 

B) പഠേസഹാ ികള് ക്ലാസ്സിന് വവവിധയം േല്കുന്രിന് 

സഹാ കമാകും. 
C) പഠേസഹാ ികള് സമ -ഊര്ജ ൊഭം േല്കും. 
D) പഠേസഹാ ികള് പഠേത്തിന് ഉപശ ാരിക്കണം എന്് ആ യം 
പറഞ്ഞത് ഒരു വ വശാസ്്രജ്ഞോണ്. 

 

16) അധ്യാപരന് വിദ്യാര്ത്ഥിയുറെ ജീവിതറെ റമാെം 

നിയക്ന്ത്ിക്കുന്നവനാണ്. ഈ അര്ത്ഥെില് അധ്യാപരറന എങ്ങറന 

വിസശഷ്ിെിക്കാം? 

A) Fecilitator 

B) Custodian 

C) Preserver 

D) Mentor 
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17) 'യസഹാവ ഭക്തി ജ്ഞാനെിന്റെ ആരംഭം' ഇതു പെഞ്ഞത് ആര്? 

A) ശസ ാസമാന് 

B)  ാവീദ് 

C)  ശയ്യാ 

D) പൗശൊസ് ലീഹാ 

 

18) 'നീ അവറയ നിന്റെ മക്കള്ക്ക് ഉപസദ്ശിച്ച റരാെുക്കുരയും 

അവറയക്കുെിച്ച് േംോരിക്കുയും സവണം'. എന്ത്ിറനക്കുെിച്ചാണ് 

ഇവിറെ പെയുന്നത്. 

A) ദദ്വരല്പനരള് 

B) ലപസഹാ ുലെ ചട്ടങ്ങള് 

C) വീലെെുപിന്ലറ ചരി്രം 

D) ആരാധേ ുലെ ്കമങ്ങള് 

 

19) 'രുട്ടിരറള നമസ്രാരങ്ങള ം രൂദ്ാശരള ം പഠിെിക്കണം' ഈ 

തീരുമാനം എെുെത് ഏതു സയാഗെി ാണ്? 

A) മുളതുരുത്തി സുന്ഹശ ാസില് 

B) ഉ  ംശപരൂര് സുന്ഹശ ാസില് 

C) രണ്ടനാട് പള്ളി ക്പതിപുരുഷ് സയാഗെില് 

D) മെങ്കര സിറി ന് സണ്ശേസ്കൂള് അശസാസിശ ഷ്ന് ശ ാരത്തില് 

 

20) നമ്മുറെ േഭയില് ക്പായപൂര്ത്െിയായവര്ത്ക്കുള്ള തുെര്ത്വിദ്യാഭയാേ 

പരിപാെി. 
A) മര്ത്തമറി ം വേിരാ സമാജം 

B) ദ്ിവയസബാധ്നം 

C) ്പാര്ഥോ ശ ാരം 

D) OCYM 

 

21) വി. മദ്ബഹായുറെ വളവ് എന്ത്ിറന േൂചിെിക്കുന്നു? 

A) ശോഹ കെ മഴവിെലിലേ സൂചിപിക്കുന്ു. 
B) ശരാഥിക് േിര്മാണ രീരി സൂചിപിക്കുന്ു. 
C) സമാരമേ കൂൊരത്തിന്ലറ വളവിലേ സൂചിപിക്കുന്ു. 
D) ദദ്വരൃപറയയും രരുണറയയും േൂചിെിക്കുന്നു. 
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22) ഇന്ഫര്ത്സമഷ്ന് റെക്സനാളജിയുറെ വിരേനറെ േംബന്ധ്ിച്ച 

ഏറവും ശരിയായ ക്പസ്താവന ഏത്? 

A) IT  ുലെ വളര്ച്ച ജീവിരത്തിന്ലറ എെലാ ശമഖെകളിെും 
വയാപിച്ചിട്ടുള്ളരിോല് പൂര്ണമാ ും േമുക്ക് അരില് ആ്ശ ിക്കാം. 
B) ോങ്കിങ് ശമഖെ ിലെ IT  ുലെ സവാധീേം കാരണം േമുലെ 
പണമിെപാെുകള് ഏറ്റവും സുരക്ഷിരമാണ്. 

C) വവറസ് ശ്പാ്രാമുകളുലെ സവാധീേം കാരണം IT ശമഖെല  േമുക്കു 
ആ്ശ ിക്കുവാന് സാധയമെല. 
D) IT യുറെ വളര്ത്ച്ച മൂ ം േൗരരയങ്ങള് വളറര വര്ത്ദ്ധിച്ചിട്ട റണ്ടങ്കി ും 

രരുതസ ാറെ ഉപസയാഗിക്കുവാന് ക്ശദ്ധിക്കണം. 

 

23) ശാസ്ക്തോസങ്കതിരവിദ്യയുറെ വളര്ത്ച്ചയുറെ സദ്ാഷ്ഫ ങ്ങളില് 

ഉള്റെൊെത് ഏത്? 

A) ശാരീരിക വയാ മം കുറ ുന്ു. 
B) സാമൂഹികേന്ധ്ങ്ങള് കുറ ുന്ു 
C) ആശയവിനിമയം രുെയുന്നു. 
D) സവരസിധമാ  േുധി ഉപശ ാരിക്കാരിരിക്കുന്ു. 
 

24) 'മദ്യപാനി ദദ്വരാജയം അവരാശമാക്കുരയി ല' എന്നു പെഞ്ഞത് 

ആര്? 

A) ശ ശു്കിസ്രു 
B) ശശൊശമാന് 

C) പൗസ ാസ് ശ്ലീഹ 

D)  ാവീദ് 

 

25) വിശവാേക്പമാണെില് രര്ത്ൊവിന്റെ രണ്ടാമറെ 

വരവിറനക്കുെിച്ച  പെയുന്നത് ഏതു ഖണ്ഡിരയില്? 

A) രൊം ഖണ്ഡിക 

B) മൂന്ാം ഖണ്ഡിക 

C) ോൊം ഖണ്ഡിക 

D) രണ്ടും നാ ും ഖണ്ഡിരരളില് 
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26) 'നാം അട്ടഹേിച്ച  പെയണം' എന്ന് ശുക്ശൂഷ്രന് പെയുസപാള് 

നമ്മുറെ ക്പതിവാരയം. 

A) ഒന്ാ ിരിക്കുന് പിരാവിേും പു്രേും പരിശുധ റൂഹായ്ക്കും 
എശന്ക്കും സ്രുരി. 
B) പിതാവും പുക്തനും പരിശുദ്ധ െൂഹായുമായവന് വന്ദിക്കറെട്ടവനും 

സ്തുതിക്കറെട്ടവനും ആരുന്നു. 
C) പരിശുധോ  പിരാവും പരിശുധോ  ഏക പു്രേും 
പരിശുധോ  ഏക റൂഹാ ും അെലാലര പരിശുധന് ഇെല. 
D) കര്ത്താവ് അവിെുലത്ത ശു്ശൂഷ് വകലക്കാള്ളുക ും അവിെുലത്ത 

്പാര്ഥേകളാല് ഞങ്ങലള സഹാ ിക്കുക ും ലചയ്യലട്ട. 
 

27) 'നാഥന് മൃതരിെയി ുെെി-ച്ചാദ്റെ...' എന്നു തുെങ്ങുന്ന ഗീതെില് 

ഉപസയാഗിച്ചിട്ട ള്ള വാക്കുരള് മാക്തം റതരറഞ്ഞെുക്കുര. 

A) ഏ ന് കേി, ശകാപം, ശരാരുല്ത്താ 

B) രക്തം, ഇെകള്, കുരിശാെെി ാലര 

C) ശഖ ിശക്കെ, മൂശറാന്, േിന്ധരങ്ങള് 

D) ഏദ്ന് രനി, നഗ്നതയാല്, രക്തൊല് 

 

28) പാതരനാം െൂസബ ിനു ജീവന് മൂശ... എന്നു തുെങ്ങുന്ന ഗീതെിറ  

െൂസബന് ആരുറെ മരനാണ്? 

A) അ്േഹാം 

B) ഇസഹാക്ക് 
C) യാസക്കാബ് 

D)  ൗശസഫ് 

 

29) മാൊനായ റപരുന്നാള് സപാറ തറന്ന ആചരിക്കുവാന് േഭ 

നിഷ്രര്ത്ഷ്ിച്ചിട്ട ള്ള റപരുന്നാള രള്. 

A) മാര്ത്സതാമ്മാശ്ലീഹായുറെ ദ്ുഖ്സൊസനാ, ശൂസനാസയാ റപരുന്നാള് 

B) ശൂശോശ ാ ലപരുന്ാള്, സുശൊശക്കാ ലപരുന്ാള് 

C) മാര്ശരാമാ ലീഹാ ുലെ  ുഖ്ശറാശോ, സുശൊശക്കാ ലപരുന്ാള് 

D) സുശൊശക്കാ ലപരുന്ാള്, ലീോ ലപരുന്ാള് 

 

30) മരുഭൂക്പയാണരാ റെ മതസബാധ്ന സരക്ന്ദം? 

A) സുന്ശരാരുകള് 

B) േമാഗമന രൂൊരം 

C) േത്ത്ഹമി് ാഷ് 

D) േത്ത് ഹലസ്സഫര് 
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31) 'മരിച്ചവര്ത് ഉയിര്ത്ക്കുന്നി ല എങ്കില് അവര്ത്ക്കുസവണ്ടി സ്നാനം 

ഏല്ക്കുന്നത് എന്ത്ിന്?' ഇത് ആരു പെഞ്ഞതാണ്? 

A) പൗസ ാസ് ശ്ലീഹാ 

B) ശ ശു്കിസ്രു 
C) േിസാ ിലെ ്രിശരാറിശ ാസ് 

D) ോസി ാന്സിലെ ്രിശരാറിശ ാസ് 

 

32) മശിഹായുറെ മണവാളെെിന്റെ മുക്ദ്യായി മണവാട്ടിയായ 

േഭയ്ക്ക്കു നല്രിയ വിവാഹസമാതിരം ഏത്? 

A) ലീേ 

B) പരിശുധാത്മാവ് 

C) മാശമാ ീസാ 

D) തിരുശരീര രക്തങ്ങള് 

 

33) ആഭയന്ത്ര മിഷ്ന് എന്നതുറരാണ്ട് ഉസേശിക്കുന്നത് എന്ത്്? 

A) ഇക്ോസയല് ജനങ്ങള റെ ഇെയില് രര്ത്ൊവു റചയ്ക്ത ക്പവര്ത്െനം 

B) ഓശരാ ഇെവക ിെും േെശത്തെ മിഷ്ന്. 

C) പുറജാരികളുലെ ഇെ ിെുള്ള സുവിശശഷ്ം. 
D) ഓശരാ ്പശ ശങ്ങളും ശക്രീകരിച്ചു േെത്തുന് സുവിശശഷ്ം 

 

34) ബന ിക്െന് േന്നയാേേമൂഹെിന്റെ അെിസ്ഥാന ക്പമാണങ്ങള റെ 

ഉത്ഭവം എവിറെ? 

A) വ ിയ മാര്ത് ബസേ ിസയാേിന്റെ രചനരള്. 

B) വി. അരസ്രീശോസിന്ലറ രചേകള്. 

C) വി. അശതാണിശ ാസിന്ലറ സന്യാസ്പസ്ഥാേം. 
D) െത്തീന് ഭാഷ് ിെുൊ  േേേിക്െന് രചേകള്. 

 

35) മരുഭൂമിയിറ  മഹര്ത്ഷ്ിമാരുറെ പാരപരയെില് ആത്മീയ 

പുസരാഗതിക്കു തെസ്സമായി നില്ക്കുന്നത് എന്ത്്? 

A) സ ാരസൊെും ജ സൊെും ഉള്ള ബന്ധ്ം. 

B) ്പാര്ഥോജീവിരത്തിലെ പിന്മാറ്റം. 
C) സമ്പത്ത് 
D) ആരാധേ ിെുള്ള പിന്മാറ്റം 
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36) എെിക് ആഷ്ബി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നാ ു വിദ്യാഭയാേ വിപ്ലവങ്ങള് 

ചുവറെ സചര്ത്ക്കുന്നു. അെുെ രാ െുണ്ടായ സരാവിഡ് 

പശ്ചാെ െില് ഇവയില് ഏതു വിപ്ലവെിനാണ് മാറം േംഭവിച്ചത്? 

A) വിദ്യാഭയാേം വീട്ടില്നിന്നും സ്രൂളിസ ക്കു മാററെട്ടത്. 

B) പഠത്തിോ ി എഴുരലപട്ട ശരഖകള് ഉപശ ാരലപെുത്തി. 
C) അച്ചെി ുലെ കലെത്തെും അരുവഴി പുസ്രകങ്ങളുലെ 
ഉപശ ാരവും. 
D) ഇെക്ശ്ൊണിക് മാധയമങ്ങളുലെ ഉപശ ാരം. 
 

37) ഉല്പെി 1:28 ല് 'അെക്കി വാെുര' എന്ന ക്പസയാഗം രാണുന്നു. 
എന്ത്ാണ് ഇതുറരാണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്? 

A) ്പകൃരി ിെുള്ളലരെലാം മേുഷ്യേുശവെി സൃഷ്ടിക്കലപട്ടരാക ാല് 

മേുഷ്യന് അരിശന്മെുള്ള ആധിപരയം കാണിക്കുന്ു. 
B) മേുഷ്യസൗകരയങ്ങള്ക്കുശവെി സര്വചരാചരങ്ങലള ും 
വിശവചേം കൂൊലര ഉപശ ാരിക്കാം. 
C) രരുണ നിെഞ്ഞതും മനുഷ്യതവപരവുമായ ഒരു ഭരണക്രമറെ 

േൂചിെിക്കുന്നു. 
D) ്പകൃരിശ ാെുള്ള വ വകരുരെിലേ ും മേുഷ്യന് അരിെുള്ള 

പങ്കാളിത്തലത്ത ും സൂചിപിക്കുന്ു. 
 

38) സക്രാസബന്മാരുറെ സ്തുതിെ് വി. സവദ്പുസ്തരെില് ഏതു 
പുസ്തരെില് രാണുന്നു. 
A)  ശയ്യാ 

B) യഹസ്സരല് 

C) സങ്കീര്ത്തേങ്ങള് 

D) ഉത്തമരീരം 

 

39) താറെ പെയുന്ന ക്പസ്താവനരളില് നിന്നും റതറായത് 

റതരറഞ്ഞെുക്കുര. 

A) ആത്മീയരായി ഉയരുവാന് ോധ്ിക്കുന്നത് റതരറഞ്ഞെുക്കറെട്ട 

രുെച്ച സപര്ത്ക്കാണ്. 

B) എെലാ മേുഷ്യലര ും േിരയമാ  രൂപാതരീകരണ്പ്കി  ിശെക്കു 
വ വം വിളിച്ചുലകാെിരിക്കുന്ു. 
C) 'വ വലത്ത സ്ശേഹിക്കുക, മേുഷ്യലര സ്ശേഹിക്കുക', 

വ വകല്പേകളുലെ ഈ സം്രഹം ്പാവര്ത്തികമാക്കുക ാണ് 

രൂപാതരീ്കണത്തിന്ലറ മാരൃക. 

D) വ വലത്ത ഒരു േിമിഷ്ലമങ്കിെും മറന്ുലകാെ് ആത്മീ  വളര്ച്ച 

സാധയമെല. 
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40) പ. ബസേ ിസയാസ് മാര്ത്സതാമ്മാ മാതയൂസ് ക്തിതീയന് 

രാസതാ ിക്കാബാവാ സ്ഥാനം ഏല്ക്കുന്നതിനു മുന്പു ഭരിച്ചിരുന്ന 

ഭക്ദ്ാേനങ്ങള് ഏവ? 

A) രണ്ടനാട് റവസ്റ്റ് ഭക്ദ്ാേന റമക്താസൊ ീൊ ആയിരുന്ന തിരുസമനി 
ഇെുക്കി, മ ബാര്ത് ഭക്ദ്ാേനങ്ങള റെ േഹായറമക്താന്രൂെി ആയിരുന്നു. 
B) കെോട് ഈസ്റ്റ് ഭ് ാസേലമ്രാശപാെീത്താ ആ ിരുന് രിരുശമേി 
ഇെുക്കി മെോര് ഭ് ാസേങ്ങളുലെ സഹാ ലമ്രാന്കൂെി ആ ിരുന്ു. 
C) കെോട് ലവസ്റ്റ് ഭ് ാസേലമ്രാശപാെീത്താ ആ ിരുന് രിരുശമേി 
ഇെുക്കി, രൃശൂര് ഭ് ാസേങ്ങളുലെ സഹാ ലമ്രാശപാെീത്താകൂെി 
ആ ിരുന്ു. 
D) കെോട് ഈസ്റ്റ് ഭ് ാസേ ലമ്രാശപാെീത്താ ആ ിരുന് രിരുശമേി 
മെോര്, രൃശൂര് ഭ് ാസേങ്ങളുലെ സഹാ ലമ്രാശപാെീത്താകൂെി 
ആ ിരുന്ു. 
 

41) 'ഹൃദ്യശുദ്ധിയുള്ളവര്ത് ഭാഗയവാന്മാര്ത്' അവര്ത്ക്ക് എന്ത്ുരിട്ട ം? 

A) സവര്രരാജയം അവര്ക്കുള്ളത്. 

B) അവര്ത് ദദ്വറെ രാണും 

C) അവര് വ വത്തിന്ലറ പു്രന്മാര് എന്ു വിളിക്കലപെും. 
D) അവര് ഭൂമില  വകവശമാക്കും. 
 

42) മാസമാദ്ീോസയാറൊെം നല്രറെെുന്ന രൂദ്ാശരള്. 

A) വരൊഭിശഷ്കം, വി. കുര്ോേ 

B) കുമ്പസാരം, വി. കുര്ോേ 

C) വി. മൂസൊന്, വി. രുര്ത്ബാന 

D) വി. മൂശറാന്, വി. കുമ്പസാരം 

 

43) വി. വിവാഹരൂദ്ാശയില് അനുസപക്ഷ്ണീയമ ലാെ രാരയം. 

A) മണവാളേും മണവാട്ടി ും ഓര്ത്തശോക്സുകാരാ ിരിക്കണം. 
B) വിെക്കലപട്ട  ിവസങ്ങളില് വിവാഹം അേുവ േീ മെല. 
C) കാശോേുകള്്പകാരം രെമുറകള് രമില് അതരമുൊകണം. 
D) മണവാളന്റെ മാതാപിതാക്കള് ഓര്ത്െസ ാക്സ് വിശവാേിരള് 

ആയിരിക്കണം. 

 

44) റശമ്മാശന്മാരില് ക്പധ്ാനി എന്നു തുസേനില് പെയുന്ന റശമ്മാശന്. 

A) സ്സതഫാസനാസ് 

B) ഫിെിശപാസ് 

C) േിശക്കാളാവാസ് 

D) അത്താോസിശ ാസ് 
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45) സരാഗിരള റെ ദത ാഭിസഷ്രറെക്കുെിച്ച് റതറായ ക്പസ്താവന 

ഏത്? 

A) ഇത് ഒരു കൂ ാശ ാണ് 

B) ഇത് ശരാരികളുലെ സൗഖയത്തിോണ് 

C) ഇത് ആവര്ത്തിക്കാവുന്രാണ്. 

D) ഇത് മരണാേന്നര്ത്ക്കു നല്രുന്നതാണ്. 

 

46) വാങ്ങിസൊയവറരക്കുെിച്ച് ഓര്ത്െസ ാക്സ് വിശവാേെിന് 

എതിരായുള്ള ക്പസ്താവന ഏത്? 

A) വാങ്ങിശപാ വരുലെ ആത്മാക്കള് സജീവരാണ്. 

B) മശണാെു ശചര്ന് ശരീരം കര്ത്താവിന്ലറ രൊം വരവില് 

ഉ ിര്ലത്തഴുശന്റ്റ് ആത്മാശവാെു ശചരും. 
C) മരിച്ചവരും മൗനതയില് ഇെങ്ങിയവരും യസഹാവറയ 

സ്തുതിക്കുന്നി ല. 
D) മരണം ്കിസ്രയാേിക്ക് േി്  ാണ്. 

 

47) ഭവനരൂദ്ാശയിറ  ഏവന്സഗ ിസയാനില് പരാമര്ത്ശിക്കുന്ന 

വയക്തിരള്. 

A) സക്കാ ി, ശോഹ 

B) േക്കായി, അക്ബഹാം 

C) അ്േഹാം, ൊസര് 

D) ഏെി ാവ്, ശോഹ 

 

48) യല്സദ്ാ റപരുന്നാളില് തീജവാ  രെിക്കുസപാള് പാെുന്ന ഗാനം. 

A) സ്രുരി വ വത്തിന്ു രത്തില്... 

B) ഉളവാര സ്തുതിദദ്വെിനു വാനില്... 

C) വ വസുരന്മാരാ ിെുവാന്... 

D) സംരക്ഷിര ജാരികശള വരുവിന്... 

 

49) റപന്ത്ിസക്കാസ്തിറെരുന്നാള മായി ബന്ധ്മി ലാെ വാക്കുരള്. 

A) വാശരാത്സവലപരുന്ാള് 

B) ആ യഫെലപരുന്ാള് 

C) രൂൊരറെരുന്നാള് 

D) അമ്പരാമശത്തത് 
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50) ദ്നഹാറെരുന്നാള് നാം ആസ ാഷ്ിക്കുന്നത് എന്ന്? 

A) ജേുവരി 8 

B) ജനുവരി 6 

C) ലഫ്േുവരി 2 

D) ലഫ്േുവരി 14 


