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1) വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിന്ററ മധ്യസ്ഥത സൂചിപ്പിക്കാത്ത പാട്ട് 
താറെറക്കാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്ന്ിന്ന് റതരറെടുക്കുക. 

A) സ്വീകരണം നേടി... 
B) അഖിലജഗല്പതിനേ... 

C) ന്ിറന്ന വരിറചാരു... 
D) ന്കോനേ്സ്ോപ്പികള്... 

 

2) ആപത്തിലകറപ്പട്ടവര്ക്ക്ക് ദൈവിക ഇടറപടലിന്ററ സന്ദേശം ന്ല്കിയ 

പ്പവാചകി? 

A) ഹന്ന 

B) രൂത്ത് 
C) എനേര് 

D) റൈന്ദ ാര 

 

3) ൈാവീൈിന് ദൈവമുമ്പാറക കൃപ ലഭിചു എന്നു പറെതാര്? 

A) സ്ന്ദതഫാന്ദന്ാസ് സഹൈാ 
B) േിശ്ശോേി 
C) േോഥോന് 

D) ഊരിേോവ് 

 

4) ആപ്ശമപ്പസ്ഥാന്ത്തിന്ററ പിതാവ്? 

A) മാര്ക് അന്ദതാന്ിന്ദയാസ് 

B) മോര് േനസ്ലിനേോസ് 

C) മോര് പനകോമിനേോസ് 

D) മോര് അന്പം 

 

5) ധ്ൂപക്കുറ്റിയുറട ചങ്ങലകള് എതിറന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു? 

A) സ്വര്ഗത്തത്ത 

B) പോപത്തത്ത 

C) പ്തിതവറത്ത 

D) നലോകത്തത്ത 

 

6) അഹന്ദരാന്യ പൗന്ദരാഹിതയത്തില്ന്ിന്ന് അലലാറത വന്ന 

ആൈയപുന്ദരാഹിതന്? 

A) ശമുന്ദവല് 

B) ശൗല് 

C) ദോവീദ് 

D) ശനലോനമോന് 
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7) ന്ാം തള്ളിപ്പറൊലും ന്റെ തള്ളിപ്പറയാത്തത് എത്? 

A) പശ്ചോത്തോപം 

B) ദൈവസ്ന്ദന്ഹം 
C) േന്മ 

D) വയക്തിതവം 

 

8) മന്ുഷ്യജീവിതത്തിന്ററ അവിഭാജയഘടകറമത്? 

A) ്പതയോശ 

B) ഉേിര്പ്പ് 
C) ആരോധേ 

D) കുരിശ് 

 

9) ശന്ദലാന്ദമാന്ററ ജീവിതത്തില്ന്ിന്നും ന്മുക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്പധ്ാന് 

സന്ദേശങ്ങള് താറെപ്പറയുന്നവയില്ന്ിന്നു റതരറെടുക്കുക. 

i. ജ്ഞാന്ം ലഭിക്കാന് ന്ാം പ്പയത്ന്ിക്കണം. 
ii. അന്യദൈവ ആരാധ്ന്യില്ന്ിന്ന് ഒെിെുന്ില്ക്കണം. 
iii. ന്െുറട ന്ദൈവാലയങ്ങള് ശന്ദലാന്ദമാന് പണിത ന്ദൈവാലയങ്ങള്ന്ദപാറല 

ഉള്ളവ ആകണം. 
iv. സഭാപ്പസംഗിന്ദപാലുള്ള പുസ്തകങ്ങള് ന്െള് ജീവിതത്തില് 

പകര്ക്ത്തണം. 
A) i,ii 

B) ii,iii 

C) iii,iv 

D) i,iv 

 

10) ഓര്ക്ത്തന്ദ ാക്സ് ആരാധ്ന്യില് കുമ്പിടില്റകാണ്ടുള്ള 

പ്പന്ദയാജന്ങ്ങളില് ഉള്റപ്പടാത്തത്? 

A) സ്മര്പ്പികത്തപ്പട്ടതിത്തേ ദദവം കരുതിത്തകോള്ളം എന്നു ചിന്തികോം. 
B) ജീവശവോസ്ം വലികുന്ന മൂക് സ്മര്പ്പികുനപോള് ആത്മോവു 
സ്നന്തോഷികും. 
C) ന്ലല ചിതകള്മൂലം മാരകന്ദരാഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുകയിലല. 
D) സ്ന്ധികളളത്തട ചലേം മൂലം േലല വയോേോമം ഉണ്ടോകും. 
 

11) മിലാന് പ്പഖ്യാപന്ം ന്ടന്ന വര്ക്ഷ്ം? 

A) AD 325 

B) AD 1653 

C) AD 313 

D) AD 1899 
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12) റപ്പാമിന്ദയാന്ു മുന്് ന്ാറമലലാവരും പ്പാര്ക്ഥിച് കര്ക്ത്താവില്ന്ിന്ന് 
അന്ുപ്ഗഹങ്ങളും മന്ദന്ാഗുണവും യാചിക്കണം എന്ന ആഹവാന്ത്തിന്ു 
മറുപടിയായി ന്ാം എതാണ് പ്പാര്ക്ഥിക്കാറുള്ളത്. 

A) അേു്ഗഹികുന്നവേോേ കര്ത്തോനവ, ഞങ്ങളളത്തട ആേുഷ്കോലം 
മുഴുവേും ഞങ്ങത്തള സ്ഹോേികണനമ. 

B) അേു്ഗഹികത്തപ്പട്ട കര്ത്തോനവ ഞങ്ങനളോട് കരുണ നതോന്നി കൃപ 

േല്കണനമ. 

C) അന്ുപ്ഗഹിക്കുന്നവന്ായ കര്ക്ത്താന്ദവ ഞങ്ങന്ദളാട് കരുണ റചയ്തത് 

ഞങ്ങറള സഹായിക്കണന്ദമ. 

D) അേു്ഗഹികത്തപ്പട്ടവേോേ കര്ത്തോനവ ഞങ്ങനളോട് കരുണ നതോന്നി 
ഞങ്ങത്തള അേു്ഗഹിനകണത്തമ. 

 

13) രക്ഷിക്കറപ്പടുന്നവരുറടയിടയിലും ന്ശിക്കുന്നവരുറടയിടയിലും 
ഞങ്ങള് ദൈവത്തിന് പ്കിസ്തുവിന്ററ ....................... ആകുന്നു. 
A) മകള് 

B) േോഗം 

C) സൗരഭയവാസന് 

D) അേു്ഗഹം 

 

14) ഉയിര്ക്പ്പുറപരുന്നാളില് ന്ദപ്താന്ദണാസിന്ററ ഇടതുവശത്ത് പ്പതിഷ്ഠിച 

കുരിശ് മാറ്റുന്നത് എന്ന്? 

A) ത്തപന്തിനകോസ്തി 
B) ്കിസ്തുമസ് 

C) സ്ലീേോത്തപരുന്നോള് 

D) സവര്ക്ഗാന്ദരാഹണം 
 

15) ശൗലിന്ററ ജീവിതത്തില് ന്മുക്കു ലഭിക്കുന്ന ചില ന്ലല പാഠങ്ങള് 

താറെ റകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്ന്ിന്നു റതരറെടുക്കുക. 

i. ദൈവവിളിക്ക് അന്ുന്ദയാജയമായി പ്പവര്ക്ത്തിക്കണം. 
ii. ന്െുറട കെിവുകള്ക്ക് എന്ദപ്പാെും മററ്റതിന്ദന്ക്കാളും കൂടുതല് 

പ്പാധ്ാന്യം റകാടുക്കണം. 
iii. ദൈവം വിചാരിചാല് ന്മുക്ക് വലിയ അന്ുപ്ഗഹങ്ങള് ലഭയമാകും. 
iv. ദൈവം ന്മുക്കു തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാന്ങ്ങള് വിമര്ക്ശിക്കാന് ആറരയും 
അന്ുവൈിക്കരുത്. 

A) i,ii 

B) i,iii 

C) ii,iii 

D) ii,iv 
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16) ന്ദയശുവിന്ററ ഉയിര്ക്പ്പുമായി ന്ദചരാത്ത വാചകം റതരറെടുക്കുക. 

A) ന്ദയശുപ്കിസ്തുവിന്ററ ഉയിര്ക്പ്പ് യഹൂൈന്മാര്ക്ക്കുന്ദവണ്ടി 
ഉള്ളതായിരുന്നു. 
B) ഉേിര്പ്പിന്ത്തെ ്പതയോശേോണ് ദ്കസ്തവജീവിതത്തിന്ത്തെ 

അടിേോേം. 
C) ഉേിര്പ്പ് മരണത്തത്തേും സ്ോത്തോന്ത്തെ ശക്തിത്തേേും ഇലലോയ്മ 

ത്തചയ്തു. 
D) ഉേിര്പ്പളമൂലം േോം സ്തയദദവ ആരോധേേുത്തട ഭോഗമോേി മോെി. 
 

17) എതുറകാണ്ടുള്ള സ്ന്ാന്മാണ് പിതാവ് വാഗ്ൈാന്ം റചയ്തതത്? 

A) ത്തവള്ം 

B) പരിശുദ്ധാത്മാവ് 

C) അഗ്നി 
D) ്പോവ് 

 

18) മലങ്കരസഭാ പാരമ്പരയത്തില് മൂന്നാംമണി ന്മസ്കാരം എപ്ത 

മണിക്കാണ് ന്ടത്താറുള്ളത്? 

A) രോവിത്തല 3 മണി 
B) രാവിറല 9 മണി 
C) ദവകിട്ട് 3 മണി 
D) ദവകിട്ട് 9 മണി 
 

19) ആകയാല് ന്ിങ്ങളുറട സവര്ക്ഗീയ പിതാവ് ....................... 

ആയിരിക്കുന്നതുന്ദപാറല ന്ിങ്ങളും ............................... ആകുവിന്. 

പൂരിപ്പിക്കുക! 

A) സല്ഗുണപൂര്ക്ണന്, സല്ഗുണപൂര്ക്ണര്ക് 

B) സ്വര്ഗേന്, സ്ല്ഗുണപൂര്ണര് 

C) സ്വര്ഗേന്, അങ്ങത്തേ 

D) സ്നേഹത്തില്, അങ്ങത്തേ 

 

20) ''ഞങ്ങള്ക്കുള്ള കര്ക്ത്താന്ദവ'' എന്ന സൂത്താറാ ന്മസ്കാരത്തില് 

ഉപന്ദയാഗിക്കുന്ന റമപ്മാ എെുതിയതാര്? 

A) മോര് നസ്നവെിനേോസ് 

B) മോര് േോലോേി 
C) മാര്ക് അപ്പം 
D) മോര് േോനകോബ് 
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21) 91-ാാാം സങ്കീര്ക്ത്തന്ം അടിസ്ഥാന്മാക്കി 
സഭാവിശവാസപശ്ചാത്തലത്തില് വിരചിതമായ അന്ദപക്ഷ. 

A) മന്ദഹാന്നതന്ററ മറവില് ഇരിക്കുന്ന കര്ക്ത്താന്ദവ,... 

B) ഞങ്ങള്കുള് കര്ത്തോനവ... 

C) സ്വര്ഗേേോേ ഞങ്ങളളത്തട പിതോനവ, േിത്തന്ന വിളികുന്ന ഞങ്ങനളോട് 

ഉത്തരമരുളണത്തമ. 

D) ദദവനമ േിന്ത്തെ ദേയ്കു തകവണ്ണം എനന്നോടു കൃപേുണ്ടോകണത്തമ. 

 

22) സഭയിറല വിശുദ്ധരില് പ്പഥമസ്ഥാന്ം ആര്ക്ക്ക്? 

A) മോര് ഗീവര്ഗീസ് 

B) മോര് ്ഗിനഗോെിനേോസ് 

C) മോര് ദിവന്നോസ്ിനേോസ് 

D) വി. ദൈവമാതാവ് 

 

23) രണ്ടാമറത്ത റപാതു സുന്നഹന്ദൈാസ്? 

A) േിഖയോ 

B) എനേസ്ൂസ് 

C) കുസ്തതീന്ദന്ാന്ദപ്പാലീസ് 

D) മുളന്തുരുത്തി 
 

24) 'ശൂന്ദന്ാന്ദയാ' എന്ന്? 

A) ഡിസ്ംേര് 26 

B) ആഗസ്റ്റ് 15 

C) ജേുവരി 15 

D) ത്തസ്പ്റ്റംേര് 8 

 

25) കപ്പന്ദൈാകയന് പിതാക്കന്മാരുറട ഗണത്തില് ഉള്റപ്പടാത്തത്? 

A) വലിേ മോര് േനസ്ലിനേോസ് 

B) േിസ്സോേിത്തല മോര് ്ഗിനഗോെിനേോസ് 

C) ദകസറിയായിറല മാര്ക് യൗന്ദസ ിന്ദയാസ് 

D) േോസ്ിേോന്സ്ിത്തല മോര് ്ഗിനഗോെിനേോസ് 

 

26) ന്ദ ാവൂന്ദസാ എന്ന വാക്കിന്ററ അര്ക്ഥം? 

A) ്തിതവസ്തുതി 
B) ്പോര്ഥേ 

C) ആര്്ദത 

D) അന്ദപക്ഷ 
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27) കൂൈാശകളുറട രാജ്ഞി? 

A) വി. കുര്ക് ാന് 

B) വി. വിവോഹം 

C) വി. പട്ടതവം 

D) വി. മോനമോദീസ് 

 

28) ന്ദയശു ഉയിര്ക്റത്തെുന്ദന്നറ്റതിന്ററ എപ്താം ൈിവസമാണ് 

സവര്ക്ഗാന്ദരാഹണം റചയ്തതത്? 

A) 50 

B) 40 

C) 3 

D) 25 

 

29) സകല വൃക്ഷങ്ങള്ക്കും ന്ദവണ്ടി പ്പാര്ക്ഥിക്കുന്നത് ഏതു 
റപരുന്നാളില്? 

A) ഇടവക ത്തപരുന്നോള് 

B) ഓശാന്റപ്പരുന്നാള് 

C) സ്ലീേോ ത്തപരുന്നോള് 

D) കൂടോരത്തപ്പരുന്നോള് 

 

30) ആരാധ്ന്ാസമയത്ത് ന്ാം ന്ില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്ററ 

പ്പന്ദതയകതകളായി ശുപ്ശൂഷ്ക്കാരന് പറയുന്നതില് ഉള്റപ്പടാത്തത് എത്? 

A) സ്തുതിയും  ഹുമാന്വും ആരാധ്ന്യും സമര്ക്പ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. 
B) അേു്ഗഹികുന്ന കര്ത്തോവിന്ത്തെ മുപോത്തകേുള് േലം. 
C) ദിവയവും സ്വര്ഗീേവുമോേ രഹസ്യങ്ങളളത്തട മുപോത്തകേുള് േലം 

D) പോപപരിഹോരം േല്കുന്ന േലിപീഠത്തിന്ത്തെ മുപോത്തകേുള് േലം. 
 

31) ഏറ്റവും ഒടുവിലറത്ത ന്യായാധ്ിപന്? 

A) ശമുന്ദവല് 

B) ശൗല് 

C) ദോവീദ് 

D) നമോശ 

 

32) റസൈറാ പ്പാര്ക്ഥന്കളുറട ഉപജ്ഞാതാവ്? 

A) മോര് ്ഗിനഗോെിനേോസ് 

B) മാര്ക് യൂഹാന്ദന്ാന് ഒന്നാമന് 

C) മോര് അന്പം 

D) മോര് േോനകോബ് 
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33) പരിശുദ്ധന്മാറര കിരീടം ധ്രിപ്പിക്കുന്നതാര്? 

A) പിതോവ് 

B) പു്തന് 

C) പരിശുദ്ധാത്മാവ് 

D) മേുഷയര് 

 

34) റമ്പാന് പാട്ടിന്ററ ഉള്ളടക്കത്തില്റപടാത്തത് റതരറെടുക്കുക. 

A) ന്ദചരമാന് റപരുമാളില്ന്ിന്ന് ലഭിച സ്ഥാന്ങ്ങള്. 

B) മോര്നതോമോശ്ലീഹോേുത്തട മരണം. 
C) നതോമോശ്ലീഹോേുത്തട സ്ുവിനശഷ്പചരണം. 
D) പട്ടകോരുത്തട േിേമേം. 
 

35) ന്ദകാന്ദലാ എന്ന പൈത്തിന്ററ അര്ക്ഥം? 

A) ശബ്ദം 
B) കരുണ 

C) ്പോര്ഥേ 

D) ്തിതവം 

 

36) ന്ദതാമസ് അന്ദപ്പാസ്തലന്ററ ജിജ്ഞാസ എതിന്ററ അടയാളമാണ്? 

A) അേുസ്രണം 

B) വിശവോസ്ം 

C) പകവത 

D) സ്നേഹം 

 

37) ശന്ദലാന്ദമാന്ററ ജ്ഞാന്പുസ്തകത്തില് ഉള്റപ്പടാത്തത് ഏത്? 

A) സ്ദൃശയവോകയങ്ങള് 

B) സ്ഭോ്പസ്ംഗി 
C) ഉത്തമഗീതം 

D) വിലാപങ്ങള് 

 

38) ന്ിന് മന്ചിലിന്ുറട സവതകര്ക്െം ന്ിന് കൃപന്ദയാറട ന്ല്കണന്ദമ... 

എന്ന പാട്ടിന്ററ ഏറ്റവും ശരിയായ അര്ക്ഥം റതരറെടുക്കുക. 

A) േിന്ത്തെ മേസ്സിന് ഇഷ്ടമോകുന്ന രീതിേില് കര്മം ത്തചയ്യളവോന് 

സ്ഹോേികണനമ. 

B) േിന്ത്തെ മേസ്സലിനവോത്തട കര്മം ത്തചയ്യളവോന് കൃപ േല്കണനമ. 

C) േിത്തന്ന മേസ്സിലോകുന്നതിലൂത്തട എന്ത്തെ ഇഷ്ടങ്ങള് േന്നോേി 
ത്തചയ്യളവോന് കൃപ േല്കണനമ. 

D) ന്ീ സൃഷ്ടിച എന്ിക്ക് സവാതപ്തയന്ദത്താറട കര്ക്െം റചയ്യുവാന് ന്ിന്ററ 

കൃപ ന്ല്കണന്ദമ. 
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39) ന്യവാന് പന്ന്ദപാറല തളിര്ക്ത്തിടുന്ദമ ഹാന്ദലലുയ്യാ 
വളരുമവന് റല ന്ദന്ാന് കാരകില് ന്ദപാല്. 

ഏതു സങ്കീര്ക്ത്തന്ഭാഗമാണിത്? 

A) 51 

B) 23 

C) 91 

D) 92 

 

40) മൂന്നാം മണി ന്മസ്കാരത്തില് സവര്ക്ഗസ്ഥന്ായ പിതാന്ദവ... എന്ന 

പ്പാര്ക്ഥന്യില് ദൈവവും മന്ുഷ്യന്ും തെിലുള്ള  ന്ധറത്ത 

സൂചിപ്പിക്കാത്ത വാചകം റതരറെടുക്കുക. 

A) േോം ദദവത്തിന്ത്തെ മകളോണ്. 

B) ദൈവവും മന്ുഷ്യന്ും തെില് ഉള്ള  ന്ധം വളറര ലളിതവും 
മന്ുഷ്യ ുദ്ധിക്ക് പ്പാപയവുമാണ്. 

C) ദദവത്തിന്ത്തെ അടുത്ത് േമുക് സ്വോത്ന്തയനത്തോത്തട ത്തചലലോം. 
D) ദദവത്തിന്ത്തെ മകള് എന്നത് ഒരു അവകോശമോണ് 


