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1) പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ റപരുന്നാള് യിസ്രയയല്യര് ആചരിക്കുന്നതിന് 

കാരണറെന്താണ്? 

A) യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെേുും ഉേിര്പ്പിന്റെേുും 

അനുസ്മരണും. 

B) യ ോല്യോത്തിന്റെയമല്ുള്ള ദോവീദിന്റെ വിജേറത്ത അനുസ്മരിക്കുന്നു. 
C) അക്രഹോമിന്റെ വിളിറേ അനുസ്മരിക്കുന്നു. 
D) ഈജിപ്തിറല് അടിെതവത്തില്നിന്നുള്ള വിയൊചനത്തിന്റെ 

അനുസ്െരണം. 

 

2) ഗത്് രെനയില്വച്ച  തന്റെ എസ്ത ശിഷ്യയരാടാണ് യയശു ഹൃദയവയഥ 

പങ്കുവച്ചത്? 

A) രണ്ട് 
B) െൂന്ന  
C) ഏഴ് 

D) പക്രണ്ട് 
 

3) പയസ്താസ് യയശുവിറന തള്ളിപ്പെഞ്ഞത് എയപ്പാള്? 

A) പീല്ോയത്തോസിന്റെ മുന്പോറരേുള്ള വിസ്തോരസമേത്ത്. 
B)  ത്്്സമനേിറല് ക്പോര്പ്ഥനോയവളേില്. 

C) കയ്യാഫാവിന്റെ െുന്പാറകയുള്ള വിസ്താരരെയത്ത . 
D) യ ോല്യ ോഥോേിയല്ക്കുള്ള േോക്തോമയയയ. 
 

4) യയശുസ്കിസ്തുവിന്റെ ശരീരം രംസ്കരിക്കുന്നതിന് 

പീല്ായത്താരില്നിന്നും അനുെതി യനടിയതാര്? 

A) അരിെതയക്കാരന് യയായരഫ് 

B) രുയെനക്കോരന് ശീയമോന് 

C) മഗ്ദല്നക്കോരി മെിേും 

D) അയപോസ്യതോല്നോേ പയക്തോസ് 

 

5) യയശുസ്കിസ്തു ഉത്ഥാനം റചയ്തു എന്ന വാര്ത്ത യകട്ടയുടറന 

കല്ലെയിയല്യക്കാടിയ ശിഷ്യന്മാര് ആറരല്ലാം? 

A) യേോഹന്നോന്, േോയക്കോബ് 

B) യയാഹന്നാന്, പയസ്താസ് 

C) അക്രയേോസ്, പയക്തോസ് 

D) യതോമസ്, മത്തോേി 
 

6) എസ്രായരുറട രെൂഹം വാഗ്ദത്ത യദശൊയ കനാനിറല്ത്താന് എസ്ത 

വര്ഷ്റെടുത്തു? 

A) 45 

B) 50 

C) 35 
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D) 40 

 

7) പഴയനിയെ യാഗങ്ങളുറട പൂര്ത്തീകരണൊയ രംഭവം ഏതാണ്? 

A) യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനും 

B) േഹൂദര്പ്ക്കിടേില്ുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസയശുക്ശൂഷ. 

C) കാല്വെിയിറല് കുരിശിറല് യയശുവിന്റെ െരണം 

D)  ല്ീല്േിറല് രടല്ിന്റെ മുരളില്രൂടി യേശുക്രിസ്തു നടന്നത്. 

 

8) വാഗ്ദത്തയദശൊയ കനാന് അധീനൊക്കാന് ദദവം 

നിയയാഗിച്ചതനുരരിച്ച  യിസ്രായയല്യറര നയിച്ചതാരാണ്? 

A) യമോശ 

B) രോയല്ബ് 

C) അഹയരോന് 

D) യയാശുവ 

 

9) ദദവകല്പന ല്ംഘിച്ച  വിയശഷ്റപ്പട്ട വസ്തുക്കള് ഒളിച്ചുവച്ചതാരാണ്? 

A) ആഖാന് 

B) യേോശുവ 

C) രോയല്ബ് 

D) മിരയോും 

 

10) കനാന്യദശം കീഴ്റപ്പടുത്തുവാന് യിസ്രായയല്യര് എസ്ത വര്ഷ്റെടുത്തു? 

A) 20 

B) 7 

C) 9 

D) 12 

 

11) ദാവീദ് എയപ്പാഴാണ് 51-്ാ്ം രങ്കീര്ത്തനം ആല്പിച്ചത്? 

A) ദാവീദിന്റെ പാപറത്തക്കുെിച്ച  നാഥാന് സ്പവാചകന് 

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചയപ്പാള്. 

B) ദോവീദിന്റെ മരനോേ അബ്ശോയല്ോും മരിച്ചയപോള്. 

C) ദോവീദ് യ ോല്യോത്തിറന റരോന്നയപോള്. 

D) ദോവീദ് േുദ്ധങ്ങളില് പരോജേറപട്ടയപോള്. 

 

12) 91-്ാ്ം രങ്കീര്ത്തനത്തിന്റെ സ്പധാനറപ്പട്ട ചിന്താവിഷ്യം എന്താണ്? 

A) ദദവും തന്റെ സൃഷ്ടിേില് സയരോഷിക്കുന്നു. 
B) അനുതോപും ആര്പ്ക്ദതേിയല്ക്കു നേിക്കുന്നു. 
C) നമ്മള് ദദവത്തിന്റെ രംരക്ഷണയില്ാണ്. 

D) ദദവമോണ് ജ്ഞോനത്തിന്റെ ഉെവിടും. 
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13) 'രൂത്താൊ' എന്ന വാക്കിന്റെ അര്ത്ഥറെന്താണ്? 

A) സഹോേും 

B) കാവല് 

C) വിജേും 

D) ഉെക്കും 

 

14) 'സ്രാപ്പികറള കയണ്ടശായാ...' എന്ന ഗീതം ഏതു യവദഭാഗത്തുനിന്നും 

എടുത്തതാണ്? 

A) വി. മത്തോേി 5:3-8 

B) േശയ്യോവ് 7:28 

C) റയശയ്യാവ് 6:13 

D) വി. മത്തോേി 6:1-3 

 

15) 'കുക്കില്ിയയാന്' എന്ന വാക്കിന്റെ അര്ത്ഥറെന്താണ്? 

A) സ്പാര്ത്ഥനാചസ്കം 

B) മദ്ധയസ്ഥതരള് 

C) രൂട്ടോയ്മ ക്പോര്പ്ഥനരള് 

D) ജ്ഞോന വോരയങ്ങള് 

 

16) യയശുസ്കിസ്തുവിന്റെ പരരയശുസ്ശൂഷ്ാ കാല്യളവില് ജെുശയല്ം 

ആരുറട അധീനതയില്ായിരുന്നു? 

A) റെല്ിസ്തയര്പ് 

B) ഈജിപ്തുരോര്പ് 

C) യപര്പ്ഷയക്കോര്പ് 

D) യൊൊക്കാര് 

 

17) ൊര്യത്താമ്മാശ്ലീഹാ സ്ഥാപിച്ച യദവാല്യങ്ങളുറട റപാതു 

രവഭാവറെന്ത ? 

A) ക്പമുഖമോേ തുെമുഖങ്ങളില്ോണ് യദവോല്േങ്ങള് സ്ഥോപിച്ചത്. 

B) വടറക്ക ഇരയേില്ോണ് യദവോല്േങ്ങള് ക്പയോനമോേി സ്ഥോപിച്ചത്. 

C) യരരള സുംസ്ഥോനത്തില് മോക്തമോണ് യദവോല്േങ്ങള് സ്ഥോപിച്ചത്. 

D) ദക്ഷിയണന്തയയിറല് സ്പധാന വാണിജയയകസ്രങ്ങളായ സ്ഥല്ങ്ങളില്ാണ് 

യദവാല്യങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചത്. 

 

18) യല്ാകത്തിന്റെ പാപറത്ത വഹിക്കുന്ന ദദവിക കുഞ്ഞാട് ആര്? 

A) വി. യേോഹന്നോന് 

B) യയശുസ്കിസ്തു 

C) അയപോസ്തല്ന്മോര്പ് 

D) രനയരമെിേോും 
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19) വി. യവദപുസ്തകത്തിറല് ഏതു പുസ്തകൊണ് 'പഴയനിയെത്തിറല് 

രുവിയശഷ്ം' എന്നെിയറപ്പടുന്നത്? 

A) സദൃശയവോരയങ്ങള് 

B) റയശയ്യാവ് 

C) വി. മത്തോേിേുറട സുവിയശഷും 

D) ആവര്പ്ത്തനും 

 

20) 'യരാഗികളുറട ദതല്ാഭിയഷ്കം' എന്ന കൂദാശയുറട ഫല്റെന്താണ്? 

A) ആത്മ-ശരീര-െനസ്സുകളുറട രൗഖയം. 

B) യരോ ിേുറട ശരീരും ദദവീര ശരീരമോേി രൂപോരരറപടുന്നു. 
C) സഭേുറട അും മോേിത്തീരുന്നു. 
D) ശരീരവളര്പ്ച്ച രുെേുന്നു; ആത്മീേ വളര്പ്ച്ച രൂട്ടുന്നു. 
 

21) പരിശുദ്ധാത്മ കൃപാവരങ്ങള് നാം എസ്പകാരം ഉപയയാഗിക്കുറെന്നാണ് 

സ്പതീക്ഷിക്കറപ്പടുന്നത്? 

A) സവേും ശുദ്ധീരരണത്തിന്. 

B) ഭൗതീര സമ്പന്നത യനടോന്. 

C) െറ്റുള്ളവരുറട സ്പയയാജനത്തിന്. 

D) സ്ഥോനവുും അയിരോരവുും യനടോന്. 

 

22) ഏതു തിരുവചനഭാഗൊണ് രന്നയാരജീവിതത്തിയല്ക്ക  വി. 

അയന്താണിയയാരിറന ആകര്ഷ്ിച്ചത്? 

A) നല്ല ശമരയക്കോരന്റെ ഉപമ. 

B) രുഷ്ഠയരോ ിരറള സൗഖയമോക്കുന്നത്. 

C) നല്ല ഇടേന്റെ ഉപമ. 

D) ധനികനായ െനുഷ്യയനാടുള്ള യയശുവിന്റെ ഉപയദശം. 

 

23) രന്നയാരജീവിതചരയറയ ചിട്ടറപ്പടുത്തി ഒരു സ്പസ്ഥാനൊക്കി ആദയൊയി 

രൂപറപ്പടുത്തിയതാര്? 

A) വി. അയരോണിയേോസ് 

B) വി. പയക്കാെിയയാസ് 

C) വി. പയല്യമോന്. 

D) വി. യരസില്. 

 

24) സ്ലീരാദാര രെൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകന് ആരാണ്? 

A) പ. പരുമല്  ീവര്പ് ീസ് മോര്പ് ക് ിയ ോെിയേോസ് 

B) പ. വട്ടയേരില്  ീവര്പ് ീസ് മോര്പ് ക് ിയ ോെിയേോസ് 

C) പയസ്താസ് ൊര് ഒസ്താത്തിയയാസ് 

D) മോതയൂസ് മോര്പ് രര്പ്ന്നരോസ് 
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25) അെിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫല്ം തിന്നരുത് എന്ന  ദദവം 

ആദാെിയനാട് കല്പിച്ചത് എന്തുറകാണ്ട ? 

A) ആ വൃക്ഷും യതോട്ടത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള വൃക്ഷമോേതുറരോണ്ട്. 
B) ദദവകല്പനകറള അനുരരിക്കുവാന് അവന് രാധയസ്ഥനാണ് എന്ന  
അെിയിക്കുവാന്. 

C) അത് നന്മതിന്മരറളക്കുെിച്ച് അെിവു നല്രുന്നതോേതുറരോണ്ട്. 
D) അതു രഴിച്ചോല് മനുഷയന് ദദവറത്തയപോറല്േോരുും എന്നതുറരോണ്ട്. 
 

26) താറഴ പെയുന്നവയില് വി. കുര്രാനയുൊയി രന്ധെില്ലാത്ത 

പരാെര്ശം? 

A) യേശുക്രിസ്തുവോണ് വി. രുര്പ്രോന സ്ഥോപിച്ചത്. 

B) ''രൂദോശരളുറട രൂദോശ'' എന്ന് ഇതിറന രണക്കോക്കുന്നു. 
C) വി. രുര്പ്രോന അനുക് ഹവുും സമോയോനവുും രല്ിേുും സ്യതോക്തവുമോണ്. 

D) കുര്രാന കര്ത്താവിന്റെ െനുഷ്യാവതാരകാല്ത്തിന്റെ ഓര്മ്മ 

ൊസ്തൊണ്. 

 

27) താറഴ പെയുന്ന പരാെര്ശങ്ങളില് ഗത്് രെനയിറല് 

യയശുസ്കിസ്തുവിന്റെ സ്പാര്ത്ഥനറയ രംരന്ധിക്കുന്ന ഏതാണ് ശരി? 

A) യേശു തന്റെ ഹൃദേവയഥ പക്രണ്ട് ശിഷയരുമോേി പങ്കുവച്ചു. 
B) യേശു ഏഴു തവണ ക്പോര്പ്ഥിച്ചു. 
C) സ്പാര്ത്ഥനയ്ക്കുയശഷ്ം യയശു പിതാവാം ദദവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനു 

രെര്പ്പിച്ചു. 

D) ശിഷയന്മോര്പ് യേശുവിയനോറടോപും ഉണര്പ്ന്നിരുന്നു ക്പോര്പ്ഥിച്ചു. 
 

28) യയശുവിന്റെ കാല്ത്ത  യഹൂദന്മാരുറട പരൊധികാര യകാടതി 

ഏതായിരുന്നു? 

A) പരീശന്മോര്പ് 

B) െരിമോര്പ് 

C) രന്നിസ്ദിം 

D) സിനയ ോഗ് 

 

29) യയശുസ്കിസ്തുവിന്റെ സ്കൂശായരാഹണവുൊയി രന്ധെില്ലാത്ത രംഭവം 

ഏത്? 

A) ക്പരൃതയോതീതമോേ നിരവയി സുംഭവങ്ങള് ഉണ്ടോേി. 
B) യേശുക്രിസ്തു ദദവപുക്തനോറണന്ന് യെോമന് ശതോയിപന് ഏറ്റുപെഞ്ഞു. 
C) യേശു മരിച്ചുറവന്ന് ശതോയിപന് മുഖോരിരും പീല്ോയത്തോസ് 

ഉെപുവരുത്തി. 
D) പസ്ന്തണ്ട  ശിഷ്യന്മാര് കൂടിവന്ന  യയശുവിറന കരെടക്കുവാന് ഒരുങ്ങി. 
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30) യയശുസ്കിസ്തു ഉയിര്് റത്തഴുയന്നറ്റു എന്ന രദ്വാര്ത്ത 

അെിയിക്കാനുള്ള ഭാഗയം ആദയൊയി ല്ഭിച്ചതാര്ക്ക ? 

A) വി. പയക്തോസ് 

B) വി. രനയരമെിേോും 

C) െഗ്ദല്ന െെിയം 

D) ല്ോസര്പ് 

 

31) ഫെയവാന്റെ റകാട്ടാരത്തിറല് രുഖരൗകരയങ്ങള് തന്റെ ജനതയ്ക്കായി 

ഉയപക്ഷിച്ചതാര്? 

A) േൗയസഫ് 

B) യൊറശ 

C) അഹയരോന് 

D) യേോശുവ 

 

32) താറഴ പെയുന്നവയില് യിസ്രയയല്ിറല് റപരുന്നാളുകറള രംരന്ധിച്ച  
ശരിയായ പരാെര്ശയെതാണ്? 

A) ആദോര്പ് മോസത്തില്ോണ് റപസഹോ റപരുന്നോള് ആചരിക്കുന്നത്. 

B) റകായ്ത്താരംഭത്തില്ാണ് റപന്തയക്കാസ്തി റപരുന്നാള് വരുന്നത്. 

C) രൂടോരറപരുന്നോള് വര്പ്ഷത്തില് രണ്ടു ക്പോവശയും ആചരിക്കുന്നു. 
D) പുരീും റപരുന്നോളുും ക്പതിഷ്യഠോത്സവവുും ഒന്നുതറന്നേോണ്. 

 

33) താറഴ പെയുന്നവയില് ആവര്ത്തനപുസ്തകത്തില് പരാെര്ശിക്കുന്നത് 

ഏതാണ്? 

A) അഹയെോന്റെേുും മിരയോമിന്റെേുും മരണും. 

B) പാവനചരിസ്തത്തിന്റെ ആവര്ത്തനം. 

C) ദോവീദ് ശൗല്ിന്റെ പിന് ോമിേോേി. 
D) യനോഹേുറട രോല്റത്ത ക്പളേും 

 

34) കനാന് യദശം പിടിച്ചടക്കുന്നതുൊയി രന്ധെില്ലാത്ത പരാെര്ശം 

ഏതാണ്? 

A) രനോന് പിടിച്ചടക്കുന്നതിനു ജനറത്ത നേിച്ചത് യേോശുവോേോണ്. 

B) പിടിച്ചടക്കല്ിറല് ആദയ രംഭവം റയരുശയല്െിന്റെ വീഴ്ചയാണ്. 

C) യേോശുവ േയഹോവയേോട് ആയല്ോചനരള് യചോദിച്ചിരുന്നു. 
D) േിക്സയേല്യര്പ് അയനരും പട്ടണങ്ങള് രീഴടക്കി യദശും ദരവശമോക്കി. 
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35) താറഴപ്പെയുന്നവയില് യയാശുവാറയ രംരന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ 

പരാെര്ശം ഏതാണ്? 

A) യേോശുവ രനോന് രീഴടക്കിേത് യമോശേുറടേുും അഹയെോന്റെേുും 

സഹോേത്തോല്ോണ്. 

B) യയാശുവയയാടു യചര്ന്ന  കായല്ബ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളില്ും റപാരുതി. 

C) മരണത്തിനു മുന്പ്, യേോശുവോ ഈജിപ്തിയല്ക്കു സഞ്ചരിച്ചു. 
D) യേോശു 90 (റതോണ്ണൂറ്) വേസ്സില് മരിച്ചു. 
 

36) ''സ്രാപ്പികറള കയണ്ടശായാ...'' എന്ന ഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് താറഴ 

പെയുന്നവയില് യസ്രായപ്പന്മാരുറട സ്പയതയകതകളില് ഉള്റപ്പടാത്തത് 

ഏതാണ്? 

A) ആെു ചിെരുരള് വീതമുള്ള മോല്ോഖമോരോണ് യക്സോയപന്മോര്പ്. 

B) യക്സോയപന്മോര്പ് രണ്ടു ചിെരുരളോല് തങ്ങളുറട മുഖങ്ങള് മൂടുന്നു. 
C) യസ്രായപ്പന്മാര് രണ്ടു ചിെകുകളാല് തങ്ങളുറട ദകകള് െൂടുന്നു. 

D) യക്സോയപന്മോര്പ് ''രര്പ്ത്തോയവ, നീ പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്'' 

എന്ന് അട്ടഹസിക്കുന്നു. 
 

37) യൊെന് രാസ്ൊജയത്തില് സ്കിസ്തീയരഭയുറട വളര്ച്ചയ്ക്ക  
അനുകൂല്ൊയിരുന്ന ഘടകങ്ങള് താറഴ റകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്നിന്ന  
റതരറഞ്ഞടുക്കുക. 

i. പരസ്പര രഹകരണം. 

ii. അെൊയ രഭയുറട രവാധീനം. 

iii. റെച്ചറപ്പട്ട വാര്ത്താവിനിെയ രംവിധാനം. 

iv. ഏകദദവ വിശവാരം 

A) (i) (ii) 

B) (i) (iii) 

C) (ii) (iii) 

D) (ii) (iv) 

 

38) താറഴപ്പെയുന്നവയില് ഏതു സ്ഥല്ത്താണ് ൊര്യതാമ്മാശ്ലീഹാ 

യദവാല്യം സ്ഥാപിക്കാത്തത്? 

A) റരോടുങ്ങല്ലൂര്പ് 

B) റരോല്ലും 

C) ദെല്ാപ്പൂര് 

D) യരോട്ടയ്ക്കോവ് 
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39) വി. കുര്രാനയിറല് യവദവായനകളുൊയി രന്ധറപ്പട്ട  ശരിയായ 

പരാെര്ശം താറഴ പെയുന്നവയില് ഏതാണ്? 

A) ഏവന്യ ല്ിയേോനില് പുതിേനിേമത്തിന്റെ ഏറതങ്കില്ുും 

പുസ്തരത്തില്നിന്നുും വോേിക്കുന്നു. 
B) വടക്കുവശത്തു റപോതുവോേ യല്ഖനങ്ങള് എന്ന് മോക്തും വോേിക്കുന്നു. 
C) ആരാധനാ ദിവരത്തിന്റെ സ്പാധാനയം അനുരരിച്ചാണ് 

യവദവായനക്കുെിപ്പ  തയ്യാൊക്കുന്നത്. 

D) റതക്ക് വശത്ത് അയപോസ്തല് ക്പവൃത്തിരള് എന്ന് മോക്തും വോേിക്കുന്നു. 
 

40) എന്താണ് 'ദദവീകരണം'? 

A) തിന്മേില്നിന്നുും നന്മേിയല്ക്കുള്ള രൂപറപടല്. 

B) ദദവസവഭോവത്തില്ുള്ള പങ്കുയചരല്. 

C) ആത്മീേരോേിത്തീരല്. 

D) െുകളില് പെയുന്നറതല്ലാം 


