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1) ആഹാബ് രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിറെ ന്യൂന്തകറെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച 

പ്രവാചകന് ആരാണ്? 

A) ഏെിയാവ് 

B) നാഥാന് 

C) യിരമ്യാവ് 

D) യയശയ്യാവ് 

 

2) ശൂനന്േംകാരിയുറെ മകറന് ഉയിര്പ്പിക്കുകയുേം ന്യമാന്റെ കുഷ്ഠേം 
സൗഖ്യമാക്കുകയുേം റചയ്ത പ്രവാചകന് ആര്? 

A) ഏലിയാവ് 

B) ഏെീശാ 
C) ശമ്ുവേല് 

D) യയശയ്യാവ് 

 

3) ശനൊനമാന് രാജാവിറന് നന്തൃതവത്തില്ന്ിന്ുേം ദൈവേം മാറ്റി ന്ിര്പ്ത്തി. 
കാരണറമന്താണ്? 

A) ശവലാവമ്ാന്യെ ദാസന്മാര് ശവലാവമ്ാവനാട് മ്ത്സരിച്ചു. 
B) ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങള് ഉണ്ടായി. 
C) യനഹാവറയ അന്ുസരിക്കാറത അന്യദൈവത്തിനെക്ക് പ്ശദ്ധ തിരിച്ചു. 
D) അനയരാജാക്കന്മാര് ആക്കമ്ിച്ചു. 
 

4) ന്യായപ്രമാണത്തില്ന്ിന്ുേം െഭിച്ച അെിവിന്റെ അെിസ്ഥാന്ത്തില് 

യഹൂൈായിറെ അന്യനൈവവിപ്രഹങ്ങള് ന്ശിപിച്ച രാജാവ്? 

A) ശവലാവമ്ാന് 

B) നയാശിയാവ് 

C) യവരാബയാാം 
D) ആഹാബ് 

 

5) ദൈവഹിതപ്രകാരേം ജീവിച്ചനപാള് സമൃദ്ധിയുേം സുരക്ഷയുേം െഭിക്കുകയുേം 
ദൈവറത്ത മെന്നപാള് കുഷ്ഠേം രിെിറപെുകയുേം റചയ്ത രാജാവ് ആരാണ്? 

A) ഹിസ്കിയാവ് 

B) ഉസ്സിയാവ് 

C) യനബുക്കദ്വനസര് 

D) യരഹയബയാാം 
 

6) ബാനബല് പ്രവാസവുമായി ബന്ധറപട്ട യഹൂൈാ രാജാക്കന്മാര്പ് ആറരെ്ാേം? 

A) ഉസ്സിയാവ്-യനബുക്കദ്വനസര് 

B) യനബുക്കദ്വനസര്-സിയദക്കിയാവ് 

C) യരഹയബയാാം-യവഹായാക്കകാം 
D) സിറൈക്കിയാവ്-യനഹായാക്കീേം 
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7) കര്പ്ത്താവിന്റെ മന്ുഷ്യജീവിതത്തിന്ുനശഷ്േം അനപാസ്തെിക 

രണത്തിനെക്കു നചര്പ്ക്കറപട്ട ആള്? 

A) വയാഹന്നാന് 

B) അക്ന്തവയാസ് 

C) മത്തിയാസ് 

D) ബര്തവലാമ്ായി 
 

8) യിപ്സനയല് മക്കള്ക്ക് ദൈവകല്രന്കള് െഭിച്ചത് അന്ുസ്മരിച്ച് 
യഹൂൈന്മാര്പ് ആചരിച്ച റകായ്ത്തിന്റെ ആന ാഷ്റമന്താണ്? 

A) യെസഹ 

B) റരന്തനകാസ്തി 
C) വഹാശാന 

D) കൂടാരയെരുന്നാള് 

 

9) ആൈിമസഭ പ്രതിസന്ധികറെയുേം രീഢകറെയുേം അതിജീവിച്ചത് എങ്ങറന്? 

A) ഒരുമ്ിച്ചുള്ള ക്െേര്തനാം 
B) പ്രാര്പ്ഥന്യുറെ ശക്തിറകാണ്ട്. 
C) കുടുാംബസഭ്കളുയട ശശലിയകാണ്ട്. 
D) യഹൂദമ്തതിന്യെ േിശവാസക്കമ്ങ്ങള് െരിശകലിച്ചതുയകാണ്ട്. 
 

10) അനപാസ്തെന്മാര്പ് റതരറെെുത്ത റശമ്മാശന്മാര്പ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന് 

രുണങ്ങള് ഏറതെ്ാേം? 

i. ആത്മാവില് ന്ിെെവര്പ്. 

ii. ന്യായപ്രമാണറത്ത അന്ുസരിക്കുന്വര്പ്. 

iii. ജ്ഞാന്മുള്ളവര്പ്. 

iv. സാക്ഷയമുള്ള ജീവിതമുള്ളവര്പ്. 

v. ആരാധന്യില് സഹായിക്കുവാന് കഴിവുള്ളവര്പ്. 

A) i,ii,iii 

B) i,iii,iv 

C) i,iv,v 

D) iii,iv,v 

 

11) തുനേന്ില് മാര്പ് സ്നതഫാനന്ാസിന്ു ന്ല്കിയിരിക്കുന് വിനശഷ്ണേം 
എന്താണ്? 

A) ജ്ഞാനേുാം ആത്മാേുാം നിെഞ്ഞ സഹദായുമ്ായ. 

B) ശുക്ശൂഷകരില് ക്െധാനിയുാം സഹദായുമ്ായ. 

C) യശമ്മാശന്മാരുയട മ്ുന്ഗാമ്ിയുാം സഹദായുമ്ായ. 

D) റശമ്മാശന്മാരില് പ്രധാന്ിയുേം സഹനൈന്മാരില് മുന്രന്ുമായ. 
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12) വിജാതീയര്പ്ക്ക് സഭയിനെക്കു നചരുവാന്ുള്ള വാതില് തുെന്ുവച്ചത് 

ആരുറെ പ്രവര്പ്ത്തന്േം മൂെമാണ്? 

A) രനപ്താസ് 

B) ൌവലാസ് 

C) വതാമ്സ് 

D) ഫിലിവൊസ് 

 

13) മാൊഖ്മാരുറെ സ്തുതിപ് വാകയേം-പ്രതിവാകയമായി 
ആെരിക്കുന്തിന്റെ കാരണേം? 

A) യയശയ്യാവ് ക്െോചകന്യെ ദര്ശനമ്ായതിനാല്. 

B) മാൊഖ്മാര്പ് ന്ിരകൊയി ന്ിന്് ദൈവറത്ത സ്തുതിക്കുന്ു എന് രൗരസ്തയ 
പ്കിസ്തീയ ൈര്പ്ശന്േം. 
C) ആദിമ്സഭ്യുയട േിശവാസക്െമ്ാണമ്ായതിനാല്. 

D) കാര്മ്മികര് മ്ാക്താം ക്ശദ്ധവയായട ക്ൊര്ഥനയില് െങ്കാളികളാകുോന്. 

 

14) പ്തിതവസ്തുതിനയാട് ബന്ധറപൊത്ത കാരയേം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 

A) ഓര്തവ ാക്സ് സഭ്യിയല ക്ൊര്ഥനകയളല്ാാം ആരാംഭ്ിക്കുന്നത് 

ക്തിതവസ്തുതിവയായടയാണ്. 

B) ഓര്തവ ാക്സ് സഭ്യിയല ക്ൊര്ഥനകയളല്ാാം അേസാനിക്കുന്നത് 

ക്തിതവസ്തുതിവയായടയാണ്. 

C) ക്തിതവസ്തുതിയിലൂയട നാാം േിശുദ്ധകകരിക്കയെടുന്നു. 
D) നന്ാമ്പുൈിവസങ്ങെില് പ്തിതവസ്തുതിയ്ക്ക് പ്രനതയക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 
 

15) ന്മ്മുറെ സഭയില് പ്രനതയക ന്മസ്കാരപ്കമേം തയ്യാൊക്കിയിരിക്കുന് 

നന്ാമ്പുകള് കറണ്ടത്തുക. 

A) യല്വദാ വനാമ്പ്, ശ്ലകഹാ വനാമ്പ് 
B) യല്വദാ വനാമ്പ്, 50 വനാമ്പ് 
C) യല്വദാ വനാമ്പ്, മ്ൂന്നു വനാമ്പ് 
D) മൂന്ു നന്ാമ്പ്, 50 നന്ാമ്പ് 
 

16) താറഴ റകാെുത്തിരിക്കുന്വയില് നന്ാമ്പുറകാണ്ട് പ്രനയാജന്മിെ്ാറത 

വരുന്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 

A) െരവദശികയള ഭ്േനതില് വചര്ക്കുക. 

B) അനയായകാരയങ്ങള്ക്ക് ക്ൊധാനയാം യകാടുക്കാതിരിക്കുക. 

C) അപേം റവെിെ് ഉരവസിക്കുകയുേം വചന്േംറകാണ്ട് രാരേം റചയ്യുകയുേം 
റചയ്യുക. 

D) േഞ്ചനയുയട യകട്ടുകയള മ്നസ്സില്നിന്ന് വേദിച്ചുകളയുക. 
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17) സൂത്താെ ന്മസ്കാരത്തിന് ആ നരരു െഭിക്കാന് കാരണേം? 

A) ഉെക്കത്തില് കര്പ്ത്താവിന്റെ കാവല് െഭിക്കുന്തിന് ഉള്ള പ്രാര്പ്ഥന്യാണ്. 

B) േയക്തികളുയട ഹൃദയയത സ്െര്ശിക്കുന്ന ക്ൊര്ഥനയായതുയകാണ്ട്. 
C) ഉെക്കതിനു മ്ുന്് ജകേിതയത വശാധന യചയ്യുോന് 

സഹായിക്കുന്നതുയകാണ്ട്. 
D) സവന്താഷവതായട ശദേസ്വനഹതിന്യെ ശക്തി മ്നസ്സിലാക്കുന്നതുയകാണ്ട്. 
 

18) രെുൈീസായിറെ മരങ്ങള്ക്കിെയിെൂറെ മന്ുഷ്യന് ന്െക്കുന്ത് കണ്ട് 
സനന്താഷ്ിക്കുന് ദൈവറത്ത രരാമര്പ്ശിക്കുന് രീതേം? 

A) ശുചിയയാടു ശുദ്ധയാ ബസ്കുദിശാ... 
B) ദൈവേം സൃഷ്ടിച്ചാൈറത്ത... 

C) മ്ുടികള് മ്ുടിഞ്ഞേ... 

D) ചാര്തുാം നകതിയയ നിന്... 

 

19) 'മുെികള് മുെെവ ന്ിരന്ിരയായ്..'എന് രീതത്തിറെ ''മുെികള്'' 

അര്പ്ഥമാക്കുന്ത് എന്ത്? 

A) തലയിയല മ്ുടി ഭ്ാംഗിയാക്കിയേ 

B) ശദേയത അര്ഥമ്ാക്കുന്നു. 
C) മ്ാലാഖമ്ായര സൂചിെിക്കുന്നു. 
D) കിരീെങ്ങറെ സൂചിപിക്കുന്ു. 
 

20) താറഴ റകാെുത്തിരിക്കുന്വയില് രനരതര്പ്ക്കുനവണ്ടിയെ്ാത്ത 

കുക്കിെിനയാന്ിറെ രീതേം ഏത്? 

A) മ്ക്കളിലെന് കൃെ... 

B) ചാര്തുാം നകതിയയ നിന്... 

C) നാഥാ താേകമ്ിരുവലാകാം... 
D) റവെ്ുേം ശപ്തുക്കറെ ന്ിന്ാല്... 

 

21) "ഉയിനരകുനന്ാന് രാജാ'' എന് രീതത്തില് പ്രതിരാൈിക്കുന്റതന്ത്? 

A) കര്പ്ത്താവിന്റെ രണ്ടാേം വരവ്. 

B) കര്താേിന്യെ േിജയസ്ലകബാ 

C) േിശുദ്ധന്മാവരാടുള്ള മ്ധയസ്ഥത 

D) കനയകമ്െിയാമ്ിവനാടുള്ള മ്ധയസ്ഥത 

 

22) യരുശനെേം സുന്ഹനൈാസിന്റെ പ്രധാന് ഉനേശയേം എന്തായിരുന്ു? 

A) സഭ്ാചരിക്തയത ക്െതിൊദിക്കുന്ന ക്ഗന്ഥങ്ങള് ഉണ്ടാവകണ്ടത് സാംബന്ധിച്ച്. 
B) സഭ് അഭ്ിമ്ുഖകകരിക്കുന്ന െകഢകയള സാംബന്ധിച്ച് 
C) വിജാതീയര്പ് സഭയിനെക്കു നചരുന്തു സേംബന്ധിച്ച്. 
D) യഹൂദമ്തതില്നിന്നുാം േരുന്നേര്ക്കുള്ള നിയമ്ങ്ങള് സാംബന്ധിച്ച്. 
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23) ആൈിമസഭ നന്രിട്ട പ്രധാന് നവൈവിരരീതമായിരുന് 'മാണിക്കയന്' ആശയേം 
തിരറെെുക്കുക. 

A) െുക്തന് െിതാേിവനാടു സമ്നല്. 
B) വയശുക്കിസ്തുേില് േിേിധ സവഭ്ാേങ്ങളില്. വയശുക്കിസ്തു ഏകനാണ്. 

C) ജ്ഞാനതിലൂയട രക്ഷ വനടാനാേുാം. 
D) ശരീരവുേം ശാരീരികപ്രവര്പ്ത്തന്ങ്ങെുേം രൂര്പ്ണമായുേം തിന്മയാണ്. 

 

24) സാര്പ്വപ്തിക സുന്ഹനൈാസുകെില് രണ്ടാമനത്തത്? 

A) എയഫസൂസ് 

B) കല്ക്കദൂന് 

C) നിഖയാ 
D) കുസ്തന്തിനന്ാനരാെീസ് 

 

25) വിശവാസപ്രമാണേം രരിഷ്കരിച്ച് സ്ഥിരറപെുത്തിയ സുന്ഹനൈാസ് 

ഏതാണ്? 

A) നിഖയാ 

B) എയഫസൂസ് 

C) കുസ്തന്തിനന്ാനരാെീസ് 

D) കല്ക്കദൂന് 

 

26) സഭയിറെ രീഢന്ങ്ങനൊട് ഒരു വിശവാസിയുറെ ന്െ ്പ്രതികരണമായി 
കാണാവുന് കാരയേം? 

A) െകഢനങ്ങളുയട സാഹചരയങ്ങളില്നിന്ന് മ്ാെിനില്ക്കുക. 

B) സതയേിശവാസതിനു മ്ാറ്റാം േരുതുക. 

C) സതയവിശവാസത്തില് ഉെച്ച് ദൈവത്തില് അഭയേം പ്രാരിക്കുക. 

D) െകഢകള്യക്കതിയര ആയുധയമ്ടുക്കുക. 

 

27) 'പ്തിസായ്' എന് വാക്കിന്റെ അര്പ്ഥേം എന്താണ്. 

A) ക്തിതവേുമ്ായി ബന്ധയെട്ടത് 

B) ക്തിതവതില് അധിഷ്ഠിതമ്ായത് 

C) സതയമായത് 

D) ഇേയില് ഒന്നുാം ശരിയല്. 
 

28) മെങ്കരയില് മാര്പ്നത്താമ്മന് രാരമ്പരയേം കൂെുതല് ശക്തമാക്കുന്തിന്ു 
കാരണമായറതന്ത്? 

A) നരര്പ്ഷ്യന് കുെിനയറ്റേം. 
B) കുസ്തന്തകവനാസ് ചക്കേര്തിയുയട മ്ാനസാന്തരാം. 
C) വൊമ്ന് സാക്മ്ാജയതിയല മ്തസവാതക്ന്തയാം. 
D) യചവെടുകള് ലഭ്ിച്ചത്. 
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29) ദപ്കസ്തവര്പ്ക്ക് 72 ജന്മിതവ അധികാരങ്ങള് ന്ല്കറപട്ട റചനപട്? 

A) തരീസാരള്ളി റചനപട് 

B) ഇരേിവകാര്തന് യചവെട് 

C) ക്നായിയതാമ്മന് യചവെട് 

D) മ്ാര്വതാമ്മന് യചവെട് 

 

30) ആരാണ് ന്ിതയജീവന് അവകാശികൊകുന്ത്? 

A) ഉെേസിക്കുന്നേര്. 

B) യെരുന്നാള് ആചരിക്കുന്നേര്. 

C) നയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങള് ഭക്ഷിക്കുന്വര്പ്. 

D) സാമ്ൂഹിക വസേനാം നടതുന്നേര്. 

 

31) ഏൈന്ിറെ കന്ിയുേം മല്കീസനൈക്കിന്റെ കാഴ്ചയുേം എന്തിന്റെ 

മുന്കുെിയാണ്? 

A) ഉെോസാം 
B) ക്ൊര്ഥന 

C) വി. കുര്പ്ബാന് 

D) ദുുഃഖയേള്ളി 
 

32) കര്പ്നമ്മല് മെയിറെ ബെി, ന്ിതയമഹാരുനരാഹിതന്, നൈവാെയത്തിറെ 

കാഴ്ചയപേം എന്ീ ആശയങ്ങെുമായി ബന്ധറപട്ട ശരിയായ നരരുകള് ഉള്ള 

പ്രൂപ് റതരറെെുക്കുക. 

A) ദാേകദ്, യിസ്ഹാക്ക്, ശവലാവമ്ാന് 

B) മല്ക്കീസനൈക്ക്, ൈാവീദ്, ഏെിയാവ് 

C) ഏലിയാവ്, ശവലാവമ്ാന്, ശമ്ുവേല് 

D) ദാേകദ്, ശമ്ുവേല്, യിസ്ഹാക്ക് 
 

33) സഭാവിശവാസേം സേംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രിതാക്കന്മാറര സ്മരിക്കുന്ത് 

എപ്താമറത്ത തുനേന്ിൊണ്? 

A) രണ്ട് 
B) മ്ൂന്ന് 
C) നാല് 

D) അഞ്ച് 
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34) അെിവിെുേം രരിചയത്തിെുേം നേശങ്ങള് അന്ുഭവിക്കുന്വര്പ്ക്കുനവണ്ടി 
പ്രാര്പ്ഥിക്കുന്ത് എപ്താമറത്ത തുനേന്ിൊണ്? 

A) രണ്ട് 
B) മ്ൂന്ന് 
C) നാല് 

D) ഇതരാം ഒരു ക്ൊര്ഥന േിശുദ്ധ കുര്ബാനയില് ഇല്. 
 

35) മാനമാൈീസായില്കൂെി ഒരു വയക്തിക്കു െഭിക്കുന് ന്ല്വരങ്ങെില് 

ഉള്റപൊത്തത് റതരറെെുക്കുക. 

A) ശദേതിന്യെ മ്കന്/മ്കള് ആയി ജനിക്കുന്നു. 
B) ഏതു വിശവാസവുേം സവീകരിക്കാന് അന്ുവാൈേം 
C) െരിശുദ്ധാത്മാേിന്യെ ആലയമ്ായിതകരുന്നു. 
D) ൊെതില്നിന്നു േകയണ്ടടുക്കയെടുന്നു. 
 

36) 'കാക്കുക ന്ാ-ഥാ സ്ലീബായാല്' എന്ാരേംഭിക്കുന് രീതേം ഉരനയാരിക്കുന് 

സന്ദര്പ്ഭേം ഏതാണ്? 

A) േിശുദ്ധ കുര്ബാന 

B) ോങ്ങിവൊയേര്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ക്ൊര്ഥന 

C) വിശുദ്ധ മാനമാൈീസാ 
D) സ്ലകബാ ആരാധന. 

 

37) 'രിള്ള എന്റെ രര്പ്ഭത്തില് ആന്ന്ദേംറകാണ്ട് തുള്ളി' എന് 

എെിസനബത്തിന്റെ വാകയേം ഉരനയാരിക്കാവുന് നവൈശാസ്പ്തവിഷ്യേം 
റതരറെെുക്കുക. 

A) ശിശുക്കളുയട മ്ധയസ്ഥത 

B) ശതലാഭ്ിവഷകാം 
C) ശിശുക്കളുയട േിദയാഭ്യാസാം 
D) ശിശുക്കെുറെ മാനമാൈീസ 

 

38) 1 രനപ്താസ് 4:6 ന്റെ അെിസ്ഥാന്ത്തില് ആരാണ് ദൈവരുപ്തറന് നകട്ടു മന്േം 
തിരിയുവാന് സാധിക്കുന് അവസ്ഥയിെുള്ളത്? 

A) വാങ്ങിനപായവര്പ് 

B) േിശുദ്ധന്മാര് 

C) സന്നയാസികള് 

D) ജകേനുള്ളേര് 
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39) നയശുപ്കിസ്തുവാണ് ഏക മധയസ്ഥന് എന് പ്രസ്താവന്നയാെു 
നയാജിക്കാത്തത് റതരറെെുക്കുക. 

A) െരസ്െരാം ക്ൊര്ഥിക്കുന്നത് വയശുക്കിസ്തുേിലൂയട ശദേസന്നിധിയില് 

എതുന്നു. 
B) വയശുേിവനാടുള്ള ക്ൊര്ഥനകള് ശദേസന്നിധിയില് എതുന്നു. 
C) നയശുവിന്റെ മധയസ്ഥത ഉള്ളതുറകാണ്ട് ന്മ്മള് എന്തു റതറ്റു റചയ്താെുേം 
സാരമിെ.് എെ്ാ റതറ്റുകെുേം ക്ഷമിക്കറപെുേം. 
D) വയശുക്കിസ്തു മ്ുഖാന്തരാം ശദേേുാം മ്നുഷയനുാം ഐകയയെടുന്നു. 
 

40) രൗരസ്തയസഭകള് ''ദൈവശാസ്പ്തജ്ഞന്'' എന് നരരു ന്ല്കി ആൈരിക്കുന് 

രണ്ടു വയക്തികള്. 

A) േി. വയാഹന്നാന് ശ്ലകഹാ, േലിയ മ്ാര് ബവസലിവയാസ് 

B) േലിയ മ്ാര് ബവസലിവയാസ്, നാസിയാന്സിയല ക്ഗിവഗാെിവയാസ് 

C) ന്ാസിയാന്സിറെ പ്രിനരാെിനയാസ്, വി. നയാഹന്ാന് ശ്ലീഹാ. 
D) നിസ്സായിയല ക്ഗിവഗാെിവയാസ് 

 

41) റതാഴിയൂര്പ് റമപ്താനപാെിത്തായില്ന്ിന്് നമല്പട്ടസ്ഥാന്േം സവീകരിച്ച 

റമപ്താന്ാര്? 

A) െരുമ്ല തിരുവമ്നി. 
B) രുെിനക്കാട്ടില് നജാസഫ് മാര്പ് ൈിവന്ാനസയാസ് ഒന്ാമന്. 

C) േട്ടവേരില് തിരുവമ്നി. 
D) ൊമ്പാടി തിരുവമ്നി 
 

42) ആൈയമായി മെങ്കരയില് എത്തിയ അനന്തയാഖ്യ രാപ്തിയര്പ്ക്കീസ്? 

A) മ്ാര് അബ്ദുള്ളാ 
B) രനപ്താസ് തൃതീയന് 

C) അബ്ദുല് മ്ിശിഹാ 
D) ഏലിയാസ് തൃതകയന് 

 

43) മെങ്കര സഭയില് സണ്നേസ്കൂള്, പ്ബഹ്മവാര്പ് മിഷ്ന് എന്ിവ 

ആരേംഭിക്കുന്ത് ആരുറെ കാെത്താണ്? 

A) ഗകേര്ഗകസ് ദവിതകയന് കാവതാലിക്കാ ബാേ 

B) ൊമ്പാടി തിരുവമ്നി 
C) രുെിനക്കാട്ടില് രണ്ടാമന് തിരുനമന്ി 
D) മ്ാര്വതാമ്മാ ആൊമ്ന് 
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44) ''ദകസര്പ്ക്കുള്ളത് ദകസര്പ്ക്കുേം ദൈവത്തിന്ുള്ളത് ദൈവത്തിന്ുേം 
റകാെുക്കണേം'' എന് വാകയേം ഏതു വിഷ്യവുമായി ബന്ധറപട്ടതാണ്? 

A) െരിസ്ഥിതി സാംരക്ഷണാം. 
B) രൗരധര്പ്മ്മേം 
C) േിനയാം 
D) കാരുണയക്െേര്തികള് 

 

45) വായന്ാശീെേംറകാണ്ട് െഭയമാകുന്തില് സമൂഹന്ന്മയ്ക്ക് ഉരകാരറപെുന് 

കാരയേം ഏതാണ്? 

A) മ്ൂലയവബാധാം നഷ്ടമ്ാകുന്നു. 
B) നന്മയുള്ള മ്നസ്സ് നഷ്ടമ്ാകുന്നു. 
C) മ്റ്റുള്ളേയര കകഴടക്കുോനുാം ക്െശസ്തി േര്ദ്ധിെിക്കുോനുാം കഴിയുന്നു. 
D) ന്െ ്ജീവിതത്തിനെക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാകുന്ു. 
 

46) നവൈരുസ്തകവായന്റകാണ്ട് കൗമാരപ്രായത്തില് മന്സ്സിറന് 

ന്ിയപ്ന്തിക്കുവാന് സഹായിക്കുന് പ്രനയാജന്േം റതരറെെുക്കുക. 

A) ആകുല ചിന്തകള് കൂടുന്നു. 
B) വിശവാസവുേം ദധരയവുേം വര്പ്ദ്ധിപിക്കാേം. 
C) ക്െവലാഭ്നങ്ങള്ക്കു കകഴടങ്ങുന്നു. 
D) ഇതരമ്തങ്ങവളാടുള്ള േിവദവഷാം. 
 

47) സമയത്തിന്റെ ശരിയായ ഉരനയാരവുമായി ബന്ധറപെുന് വാചകേം 
കറണ്ടത്തുക. 

A) സാധയമ്ല് എന്നു െെയാന് കഴിയുന്നില്. 
B) എല്ാേര്ക്കുാം ലഭ്ിക്കുന്ന സമ്യാം േയതയസ്ഥമ്ാണ്. 

C) നകട്ടിേയ്ക്ക്കുന്ന സവഭ്ാോം ശകലിക്കുക. 

D) മറ്റുള്ളവരുറെ പ്രവര്പ്ത്തന്ങ്ങെില് ദകകെത്താതിരിക്കുക. 
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48) വാങ്ങിനപായവര്പ്ക്കുനവണ്ടി ന്ാേം പ്രാര്പ്ഥിക്കുന് ഒരു രീതത്തിന്റെ 

അര്പ്ഥമാണ് താറഴ റകാെുത്തിരിക്കുന്ത്. ഇതിറെ വിട്ടുനരായ ഭാരങ്ങള് 

രൂരിപിക്കുവാന് അന്ുനയാജയമായ വാക്കുകള് റതരറെെുക്കുക. 

ന്ിന്റെ ................... ശരണറപട്ടുറകാണ്ട് മരണമെെിട്ടുള്ള ന്ിന്റെ 

........................... ന്ിന്റെ ജീവന് ന്ല്കുന് സവരേം കബെില്ന്ിന്ുേം ഉയര്പ്ത്തി 

................................. പ്രനവശിക്കുമാൊകണറമ. 

i. സഹായത്തില് 

ii. മക്കറെ 

iii. കൃരയില് 

iv. കുൊെുകറെ 

v. ൈാസറര 

vi. സനന്താഷ്ത്തില് 

vii. രെുൈീസയില് 

A) i,iv,vi 

B) ii,iv,v 

C) iii,v,vii 

D) ii,iv,vi 

 

49) ഉെക്കത്തിന്ു മുന്രുള്ള ധയാന്ത്തിന്റെ പ്രനതയകത? 

A) ജകേിതാംതയന്ന വശാധന യചയ്യാാം 
B) യതറ്റുകയള ഏറ്റുെെയുക. 

C) നന്മകള്ക്കു നന്ദി െെയുക. 

D) എെ്ാേം ശരിയാണ്. 

 

50) ന്ാൊേം തുനേന്ില് ആറരയാണ് പ്രനതയകമായി ഓര്പ്ക്കുന്ത്? 

A) ഭ്രണകര്താക്കള്. 

B) സഭ്ാ െിതാക്കന്മാര്. 

C) വേശതിലുള്ളേര്. 

D) വാങ്ങിനപായ രരിശുദ്ധന്മാര്പ്. 

 


