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1) 'മ ോശ' എന്ന മേരിന്റെ അര്ത്ഥറ ന്തോണ്? 

A) ദൈവപുരുഷന് 

B) റെള്ളത്തില്നിന്ന് െലിറെടുക്കറെട്ടെന്. 

C) യിസ്രയയലിന്റെ വിയ ോചകന്. 

D) വിൈയോഭ്യോര ുള്ളവന്. 

 

2) തോറെ േെയുന്നെയില് ഫെമെോന്റെ റ ോട്ടോരത്തിറല മ ോശയുറട 

െളര്ത്െയു ോയി ബന്ധ ിലലോത്ത േരോ ര്ത്ശം ഏതോണ്? 

A) ഫെയവോന്റെ പുസ്രി യ ോശറയ റകോട്ടോരത്തിയലക്കു റകോണ്ടുവന്നു. 
B) യ ോശ ഒരു രോജകു ോരറെയപോറല റകോട്ടോരത്തില് വളര്ന്ന്നു. 
C) മ ോശ ഏെു െര്ത്ഷം ഫെമെോന്റെ റ ോട്ടോരത്തില് തോ സിെു. 
D) യ ോശയ്ക്ക്ക് യെരൃപോടവം റകോട്ടോരത്തില്െിന്നും ലഭ്ിച്ചു. 
 

3) ഫെമെോന്റെ റ ോട്ടോരത്തിമലക്കു മേോ ുമപോള് മ ോശയ്ക്ക്കു സഹോയിയോയി 
നിയ ിതനോയത് ആര്? 

A)  ിരയോം 

B) യയോശുവ 

C) അഹമെോന് 

D) കോയലബ് 

 

4) തോറെ േെയുന്നെയില്  ിസ്സയീ ിന്റെ മ ല് ഉണ്ടോയ അെസോനറത്ത ബോധ 

ഏതോണ്? 

A)  ടിഞ്ഞൂല് സംഹോരം. 

B) കഠിെ ോയ കല് ഴ. 

C) െോയീച്ച 

D) കൂരിരുട്ട് 
 

5) േെയനിയ ത്തിറല റേസഹ ആചരിക്കുന്നതിന്റെ  ോരണറ ന്തോണ്? 

A)  ിസ്സയീ ിറല അടി തവത്തില്നിന്നുള്ള െീറണ്ടടുെിന്റെ ഓര്ത്മേുതുക്കല്. 

B) പത്തു കല്പെകള് രവീകരിച്ചരിന്റെ ഓര്ന്മപുരുക്കല്. 

C) യ ോശയുറട  രണത്തിന്റെ ഓര്ന്മപുരുക്കല്. 

D)  ുള്പടര്ന്പില് അഗ്നിയുണ്ടോയരിന്റെ ഓര്ന്മപുരുക്കല്. 

 

6) തല ുെ ള്ക്കു  ോമണണ്ടതിന് അഹമെോന് എെിറടയോണ്  ന്ന 

സൂക്ഷിെുെെത്? 

A) യയോര്ന്ദോന് െൈിയില്. 

B) ഫെയവോന്റെ റകോട്ടോരത്തില്. 

C) ൈോവീൈിന്റെ റകോട്ടോരത്തില്. 

D) സോക്ഷയറെട്ട ത്തില്. 
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7) ജനങ്ങറള േഠിെിക്കോന് മയശു ഉേ  ള് ഉേമയോഗിെത് എന്തിന്? 

A) മ ള്െിക്കോരുറട  നസ്സിറന സ്േര്ത്ശിക്കോന്. 

B) രന്റെ യവൈശോസ്തസ്ര അെിവ് റവളിറപടുത്തോന് 

C) പണ്ഡിരറര പഠിപിക്കോന്. 

D) പരീശന്മോറര പഠിപിക്കോന്. 

 

8) മയശുെിന്റെ  െുരൂേ മെളയില് അെറനോെം സ്േതയക്ഷറെട്ട് 
സംസോരിെതോറരലലോം? 

A) പയസ്രോരും യയോഹന്നോെും 

B) പയസ്രോരും പൗയലോരും 

C) യ ോശയും അഹയരോെും 

D) മ ോശയും ഏലിയോെും 

 

9) തോറെ േെയുന്ന മെദഭോഗങ്ങളില് ഏതിലോണ് ' ര്ത്ത്തൃസ്േോര്ത്ഥന'  ോണുന്നത്? 

A) വി.  ത്തോയി 1:1-4 

B) വി.  ത്തോയി 6:14-17 

C) വി. ലൂയക്കോസ്ത 2:1-4 

D) െി. ലൂമക്കോസ് 11:2-4 

 

10) തോറെ േെയുന്നെയില് 'നലല ഇടയനോയ മയശു സ് ിസ്തു' എന്ന ആശയെു ോയി 
അനുമയോജയ ോയെ ഏതോണ്? 

A) യയശുസ്കിസ്തരു െറമ രംരക്ഷിക്കുകയും ആവശയ ോയവ െല്കുകയും 

റചയ്യുന്നു. 
B) യയശുസ്കിസ്തരു രോന് ''െലല ഇടയെോകുന്നു'' എന്നു പെഞ്ഞു. 
C) യയശുസ്കിസ്തരു െമുറട ജീവിരത്തില് ആശവോരകെോകുന്നു. 
D)  ു ളില് തന്നിരിക്കുന്നറതലലോം. 

 

11) തോറെ േെയുന്നെയില് ഗിരിസ്േഭോഷണത്തില് േരോ ര്ത്ശിക്കോത്തത് ഏതോണ്? 

A) െിതക്കോരന്റെ ഉേ  

B) ഭ്ോഗ്യവര്ന്ണെകള് 

C) യ ോശയുറട െയോയസ്പ ോണത്തിന് പുരിയ വയോഖ്യോെങ്ങള് 

D) ആത്മോര്ന്ഥ ോയ ഉപവോരവും സ്പോര്ന്ഥെയും 

 

12) നീതി ോന്റെ  ൂടോരത്തില് ' ഹതവത്തിന്റെയും രക്ഷയുറടയും ശബ്ദം' എന്ന 

െോച ം ഏതു സങ്കീര്ത്ത്തനത്തില്നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നു? 

A) 118 

B) 110 

C) 181 

D) 108 
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13) 'ആഹോയ്ക്' എന്ന സുെിയോനി െോക്കിന്റെ അര്ത്ഥറ ന്തോണ്? 

A) എന്റെ വോത്സലയ ുള്ളവറര 

B) എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങറള 

C) എന്റെ സമഹോദരറര 

D) എന്റെ ഗ്ുരുക്കന്മോറര 

 

14) '' ര്ത്ത്തോെിറന സ്മതോസ്തം റചയ്യുന്നതും...'' എന്ന സ്േോര്ത്ഥന എമെോെോണ് 

റചോലലുന്നത്? 

A) രന്ധ്യ 

B) സ്േഭോതം 

C) ഉച്ച 

D) രൂത്തോെ 

 

15) തോറെ േെയുന്നെയില്  ദ്ബഹോയുറട െടക്കുഭോഗത്ത് െോയിക്കുന്നത് ഏതു 
േുസ്ത ത്തില്നിന്നോണ്? 

A) പൗയലോസ്ത ശ്ലീഹോയുറട യലഖ്െങ്ങള് 

B) അമെോസ്തലസ്േെര്ത്ത്തി ള് 

C) രുവിയശഷങ്ങള് 

D) സ്പവോചകന്മോര്ന് 

 

16) ''നലല നിലം തുലയം ക റക്കോണ്ടോളുദറര.'' ആരോണ്? 

A) അയപോസ്തരലന്മോര്ന് 

B) സ്പവോചകന്മോര്ന് 

C) എലിരയേത്ത് 
D) െി.  നയ  െിയോം 

 

17) ആദി സഭയില് 'െീട്ടിറല സഭ ള്' (Home Churches) എന്നതുറ ോണ്ട് 
ഉമേശിക്കുന്നത് എന്തോണ്? 

A) വീടിന് അടുത്തുള്ള യൈവോലയം. 

B) വീടുകളോയി  ോറ്ററപട്ട യൈവോലയങ്ങള്. 

C) ആദി സ് ിസ്തീയ െിശവോസി ളുറട ആരോധനമ സ്രങ്ങള് 

D) അയപോസ്തരലന്മോരുറട വീടുകള്. 

 

18)  ോര്ത്മതോമോശ്ലീഹോറയ  ബെടക്കിയത് എെിറടയോണ്? 

A) റചറന്നയ്ക്ക്ക് അടുത്തുള്ള ക ലോെൂര്ത്. 

B) പത്തെംരിട്ടയ്ക്ക്ക് അടുത്തുള്ള െിലയ്ക്ക്കല്. 

C) കെയോകു ോരിക്ക് അടുത്തുള്ള രിരുവിരോംയകോട്. 

D) അങ്ക ോലിക്ക് അടുത്തുള്ള  ലയോറ്റൂര്ന്. 
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19) അദൃശയസഭയുറട സോന്നിധയം തിരിെെിയുെോന് സഹോയ  ോ ുന്നത് ഏതോണ്? 

A) കുരിശ് 

B) റ ഴുകുരിരികള് 

C) ധൂപക്കുറ്റി 
D) ഇെയില് ഒന്നു ലല 
 

20) െി.  ുര്ത്ബോനയിറല ഏതു സ്േെൃത്തിയോണ് ഒെം ആരോധിക്കുന്നെമരോട് 

നിരെോയതിമലക്ക് നയിക്കുന്നത്? 

A) രലകള് കുെിക്കുന്നത് 

B) കുമ്പിടീല് 

C) സ ോധോന ചുംബനം 

D) ധൂപോര്ന്പണം 

 

21) മയശുസ് ിസ്തുെിന്റെ  ോമ ോദീസയുറട റേരുന്നോള് എന്നോണ് ആചരിക്കുന്നത്? 

A) ജനുെരി 6 

B) ഡിരംേര്ന് 25 

C)  ോര്ന്ച്ച് 25 

D) റഫസ്േുവരി 2 

 

22)  ൂദോശ ളുറട േര  ോയ ലക്ഷയം എന്തോണ്? 

A) വയക്തിപര ോയ വിഷ ങ്ങള് അകറ്റുക. 

B) വയക്തിപര ോയ ആവശയങ്ങള് പൂര്ന്ത്തീകരിക്കുക. 

C) െിശുദ്ധീ രണത്തിമലക്കു നയിക്കു . 

D) രോ ൂഹിക േന്ധ്ങ്ങള് ൈൃഢ ോക്കുക. 

 

23) െി. ഗീെര്ത്ഗീസ് സഹദോയുറട ജന്മമദശം? 

A)  െമദോ യോ 

B) ഏരന്സ്ത 

C) അലക്രോസ്രിയ 

D) ശ രയോ 

 

24) െി. യൗമസഫിന് എസ്ത തെണ കദെത്തിന്റെ അരുളെോട് സവപ്നത്തില് 

ലഭിെു? 

A) ഒന്ന് 
B) രണ്ട് 
C)  ൂന്ന് 
D) നോല് 
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25) ആരോണ്  ൂന്ന് അേരിചിതറര സവീ രിെ് ഭക്ഷണം നല് ി 
അനുസ്ഗഹീതനോയത്? 

A) യെോഹ 

B) ഹോയേല് 

C) അസ്ബഹോം 

D) ഇരഹോക്ക് 
 

26)  ൃതയനിഷ്ഠയുറട അനിെോരയതറയക്കുെിെു േഠിെിക്കുന്ന ഉേ  ഏതോണ്? 

A) െലല ശ രയോക്കോരന്റെ ഉപ  

B) േത്തു  നയ  ോരുറട ഉേ  

C) കോണോറരയപോയ ആടിന്റെ ഉപ  

D) വിരക്കോരന്റെ ഉപ  

 

27) തോറെ േെയുന്നെയില് റേസഹോ ആചരണെു ോയി ബന്ധറെട്ട് ശരിയലലോത്ത 

േരോ ര്ത്ശം ഏതോണ്? 

A)  ിസ്രയീ ിറല അടി രവത്തില്െിന്നുള്ള വിയ ോചെത്തിന്റെ സ്ത രണയോയിട്ടോണ് 

റപരഹോ ആചരിക്കുന്നത്. 

B) ആേീബ്  ോരം പത്തോം രീയരി ഓയരോ കുടുംേവും ഒരു ആട്ടിന്കുട്ടിറയ 

റരരറഞ്ഞടുക്കും. 

C) യിസ്രോയയലയര്ന്  ോംരം ചുട്ട് ദകപുചീരയയോടുകൂടി കഴിക്കും. 

D)  നോനിറലത്തിയമെോള് റേസഹോ ആചരിക്കുന്നത് യിസ്സമയലയര്ത് 

അെസോനിെിെു. 
 

28) തോറെ േെയുന്നെയില്  ന്നറയ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയോയ േരോ ര്ത്ശം 

ഏതോണ്? 

A)  ന്ന റ ോത്തപോലരി മേോറലയോണ് 

B)  ന്നയ്ക്ക്കു ദകപുചീരയുറട രുചിയോണ്. 

C) ഒരു ൈിവരം ഒരോള്ക്ക് രണ്ടിടങ്ങഴി  ന്ന റപെുക്കോം. 

D) യിസ്രോയയലയര്ന് എലലോ ൈിവരവും ദവകിട്ട്  ന്ന റപെുക്കി. 
 

29) െിതയ്ക്ക്കുന്നെന്റെ ഉേ യില് നലല നിലത്തുെീണ െിത്ത് എന്തിറന 

സൂചിെിക്കുന്നു? 

A) അെുരരിക്കോറര രള്ളിക്കളഞ്ഞ വചെം. 

B) യകട്ടു എങ്കിലും രോത്തോന് എടുത്തുകളഞ്ഞ വചെം. 

C) മ ള്ക്കു യും നലല ഫലങ്ങള് േുെറെടുെിക്കു യും റചയ്ക്ത െചനം. 

D) ധെത്തിന്റെ സ്പയലോഭ്െങ്ങളോല് ഫലം പുെറപടുവിക്കോെോകോത്ത വചെം. 

 

 

 



 
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST 

ANNUAL EXAM 
CLASS - 5 (YEAR 2021) (Malayalam) 

 
 

30)  െുരൂേ സ യത്ത് മയശുസ് ിസ്തു രണ്ട് േെയനിയ  ോല സ്േെോച രു ോയി 
സംസോരിക്കു യോയിരുന്നു. ഈ സ യത്ത് എന്തോണ് സംഭെിെത്? 

A) ഒരു മ ഘം നിെലിടു യും അതില്നിന്നും ശബ്ദം ഉണ്ടോെു യും റചയ്ക്തു. 
B) പയസ്രോസ്ത കുടിലുകള് ഉണ്ടോക്കുവോന് ആരംഭ്ിച്ചു. 
C) യയശു  ലയില്െിന്നും ഇെങ്ങി സ്പരംഗ്ിക്കുവോന് രുടങ്ങി. 
D) ശിഷയന്മോര്ന്  ല കയെുവോന് രുടങ്ങി. 
 

31) തോറെ േെയുന്നെയില്  ര്ത്ത്തൃസ്േോര്ത്ഥനയുറട അര്ത്ഥങ്ങളില് ഉള്റെടോത്തത് 

ഏതോണ്? 

A) െിശുദ്ധന്മോര്ത് ന ുക്കോയി  ദ്ധയസ്ഥത അര്ത്െിക്കുന്നു. 
B) ദൈവപിരോവിന്റെ രവരം  ക്കള് എന്ന െിലയിലോണ് െോം ര ീപിയക്കണ്ടത്. 

C) സ്പയലോഭ്െങ്ങള് വരുയമ്പോള് ദൈവത്തില്െിന്നോണ് ശക്തി ലഭ്ിക്കുന്നത്. 

D) രകലവും ദൈവത്തിെുള്ളരോകയോല് ദൈവ ുന്പോറക രമ്പൂര്ന്ണ ോയി 
ര ര്ന്പിര ോകണം. 

 

32) തോറെ േെയുന്നെയില് ''ഞോന് ആ ുന്നു'' എന്ന മയശുസ് ിസ്തുെിന്റെ 

െചനങ്ങളില് ഉള്റെടോത്തത് ഏതോണ്? 

A) ഞോന് െലല ഇടയെോകുന്നു. 
B) ഞോന് രോജോക്കന്മോരുറട രോജോെോ ുന്നു. 
C) ഞോന് ജീവന്റെ അപം ആകുന്നു. 
D) ഞോന് യലോകത്തിന്റെ റവളിച്ചം ആകുന്നു. 
 

33) തോറെ േെയുന്നെയില് ഉേെോസറത്തയും സ്േോര്ത്ഥനറയയും സംബന്ധിക്കുന്ന 

സ് ിസ്തീയ െീക്ഷണെു ോയി ബന്ധ ിലലോത്തത് ഏതോണ്? 

A) ആത്മോര്ന്ഥ ോയ ഹൃൈയത്തിന്റെ സ്പോര്ന്ഥെയോണ് ദൈവം രവീകരിക്കുന്നത്. 

B) ദൈവം െമുറട ആവശയങ്ങള്  ുന്കൂട്ടി അെിയുന്നു. 
C) ഉേെോസം  നുഷയറര  ോണിക്കോന് മെണ്ടിയോ ണം. 

D) ഉപവോരം ഹൃൈയംഗ്  ോകണം. 

 

34)  ര്ത്ത്തോമെ, നീ ഞങ്ങള് എലലോെരുറടയും ..................... േരിഹരിെു 
മ ോചിെിമക്കണമ . 

േരിശുദ്ധനോയുമള്ളോമെ, നിന്റെ െലതുതൃകക്ക ഞങ്ങളുറടമ ല് ആെസിെിെ് 
നിന്റെ 

തിരുനോ ം നി ിത്തം ഞങ്ങളുറട േോേമരോഗങ്ങറള ............................. 

ഈ സ്േോര്ത്ഥന േൂര്ത്ത്തീ രിക്കു . 

A) പോപങ്ങള്, ഇലലോരോക്കണയ  

B) യവൈെകള്, കുെയ്ക്ക്കണയ  

C) സ്പയോരങ്ങള്, രൗഖ്യ ോക്കണയ  

D) േോേങ്ങള്, സൗഖ്യ ോക്കണമ . 
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35) റശമോശന്മോറര സഭ റതരറഞ്ഞടുത്തതിന്റെ ഉമേശയറ ന്തോണ്? 

A) സ്പരംഗ്ിക്കുന്നരിെും പോടുന്നരിെും 

B) അനോഥരുറടയും െിധെ ളുറടയും ശുസ്ശൂഷയ്ക്ക്ക് 
C) രിെയഗ്ോഗ്ുകളിറല ശുസ്ശൂഷയ്ക്ക്ക് 
D) രിരുറവഴുത്തുകള് വയോഖ്യോെിക്കുന്നരിന് 

 

36)  ലങ്കര സഭയുറട അമെോസ്തലി  അടിത്തെയ്ക്ക്ക് തോറെ േെയുന്നെയില് 

ഏതോണ് റതളിെലലോത്തത്? 

A) യകരളത്തിന്റെ വിയൈശ വോണിജയേന്ധ്ം 

B) യകരളത്തിറല യഹൂൈ രോന്നിധയം 

C) െോസ്മ ോ ഡ ഗോ യുറട ആഗ നം 

D) ഇരയയിലുള്ള  ോര്ന്യരോമോ ശ്ലീഹോയുറട കേെിടം 

 

37) തോറെ േെയുന്നെയില് റതറ്റോയ സ്േസ്തോെന ഏതോണ്? 

A) യൈവോലയത്തിറല അലങ്കോരങ്ങള് കോഴ്ചയ്ക്ക്ക് രംരൃപ്രി െല്കുന്നു. 
B) സ്ക ീകൃര ോയ കവയര്ന് ആരോധെയുറട രംഗ്ീരോത്മകര ആകര്ന്ഷക ോക്കുന്നു. 
C) രുഗ്ന്ധ്ം പകരുന്ന കുരിരിക്കം സ്പോര്ന്ഥെകള് രവര്ന്ഗത്തിയലക്ക് എത്തുന്നു 
എന്നരിന്റെ രൂചക ോണ്. 

D) െി.  ുര്ത്ബോനയില് അെെീഞ്ഞു ള് റെമേറെയോയോണ് നോം സവീ രിക്കുന്നത്. 

 

38) മ ോെോനോയ റേരുന്നോളു ളുറട ആചരണെു ോയി ബന്ധറെടോത്തത് ഏതോണ്? 

A) റപരുന്നോള് ൈിവരം വി. കുര്ന്േോെ അെുഷ്ഠിക്കുന്നു. 
B) ഓയരോ ൈിവരത്തിലും സ്പു ിയയോന്, റരൈെോ എന്നിവ സ്പയരയകം 

സ്ക ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
C) സ്പോര്ന്ഥെകള്ക്ക് കുമ്പിടീല് െടത്തുന്നിലല. 
D) റേരുന്നോള് ദിെസം െിശവോസി ള് ഉേെസിക്കുന്നു. 
 

39) െി.  ൂദോശ റള സംബന്ധിക്കുന്ന റതറ്റോയ േരോ ര്ത്ശം റതരറഞ്ഞടുക്കു . 

A) സ്കിസ്തരുവിലോണ് കൂൈോശയുറട ആൈയരൂപം ൈര്ന്ശിക്കുന്നത്. 

B) കൂൈോശയര്ന്പിക്കോന് രഭ്റയ ദൈവം ചു രലറപടുത്തി. 
C) ഓര്ത്ത്തമഡോക്സ് സഭ  ൂദോശ റള ''െിശുദ്ധ അനുസ്ഗഹങ്ങള്'' എന്നു 
െിളിക്കോനോണ് ആസ്ഗഹിക്കുന്നത്. 

D) കൂൈോശകള് ദൈവകൃപ സ്പോപിക്കുന്നരിെുള്ള  ുഖ്ോരിരങ്ങളോണ്. 
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40) തോറെ േെയുന്നെയില് െി. യൗമസഫു ോയി ബന്ധറെട്ട് റതറ്റോയ േരോ ര്ത്ശം 

ഏതോണ്? 

A) വി. യൗയരഫ് െീരി ോെോയിരുന്നു. 
B) വി. യൗയരഫ് യയശുസ്കിസ്തരുവിന്റെ വളര്ന്ത്തുപിരോവോയിരുന്നു. 
C) ആൈയഭ്ോരയയുറട  രണയശഷ ോണ് വി. യൗയരഫ് വി. കെയക െിയോ ിറെ 

വിവോഹം കഴിക്കുന്നത്. 

D) മയശുസ് ിസ്തുെിന്റെ  ുരിശു രണമശഷ ോണ് െി. യൗമസഫ് നിരയോതനോയത്. 


