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1) സെപ്റ്റുവജിന്റ് ബൈൈിളുും പരിഭാഷകളുും ക്കിസ്തീയെഭയില് 
ഉപയയാഗിക്കുന്നത് എന്നുവസര? 

1) പെശിത്താ ബൈൈിള് ഉണ്ടാകുന്നതുവപെ. 
2) സക്പാട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണും ഉണ്ടാകുന്നതുവസര. 
3) ജാമ്നിയ കൗണ്സില് വപെ. 
4) എപെസൂസ് സുന്നഹദ ാസ് വപെ. 
 

2) പഴയനിയമവുും പുതിയനിയമവുും തമ്മിലുള്ള ൈന്ധങ്ങളില് 
ഉള്പ്സെടാത്തത് സതരസെടുക്കുക. 
1) െണ്ടുും ഒദെ ബ വപത്തക്കുറിച്ച് സുംസാെിക്കുന്നു. 
2) പതെപെടുക്കപെട്ട ജനപത്തക്കുറിച്ചുള്ള െൊമര്ശും. 
3) പ്െവചനങ്ങളുും സങ്കീര്ത്തനങ്ങളുും െുതിയനിയമത്തില് 
നിവര്ത്തിക്കപെടുന്നു. 
4) നിയമങ്ങളുും ചട്ടങ്ങളുും ആചരിക്കുന്നതുവഴി ബൈവരാജയും 
െുംക്പാപിക്കുക എന്ന ആശയും. 
 

3) യയശു മൂന്നു സപെഹായില് െുംൊരിക്കുന്നതായി പറയുന്ന 
െുവിയശഷും? 

1) മത്തായി 
2) മര്ദക്കാസ് 

3) ലൂദക്കാസ് 

4) യയാഹന്നാന് 

 

4) പൗയലാസ് ശ്ലീഹായുസട കത്തുകള്പ്ക്ക് ൊര്വക്തിക ക്പെക്തി നല്കുന്ന 
വസ്തുതകള്പ് സതരസെടുക്കുക. 
A) അന്നസത്ത െഭകളിസല ക്പശ്നങ്ങള്പ് ഇന്നുും െഭകളില് ക്പതയക്ഷസെടുന്നു. 
B) കത്തുകള്പ് വിശവസ്തരായ വയക്തികള്പ് വഴിയാണ് ബകമാറും സചയ്തത്. 
C) കത്തുകളുസട ഉള്ളടക്കങ്ങള്പ് പരിശുദ്ധാത്മ ക്പയചാൈിതമാണ്. 
D) കത്തുകള്പ്സക്കല്ാും സപാതുവായ രൂപവുും ഭാവവുും ഉണ്ട്. 
1) A & B 

2) B & C 

3) C & D 

4) A & C 

 

5) താസഴെറയുന്നവയില് സപന്തിയക്കാസ്തിയുമായി ൈന്ധസെടാത്തത് 
സതരസെടുക്കുക. 
1) സഭയുപട മാദമാ ീസാ 

2) ജാതികളുസട അയൊസ്തലന് 

3) െെിശുദ്ധാത്മ അഭിദേകും 

4) മൂവായിെും ദെര് സ്നാനദമറ്റു 
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6) യവൈപുസ്തകത്തില് 39 പുസ്തകങ്ങള്പ് എന്ന തീരുമാനമുണ്ടായത്? 

1) അലക്സപ്രിയ കൗണ്സില് 

2) ജാുംനിയ കൗണ്െില് 

3) യെുശദലും കൗണ്സില് 

4) നിഖ്യാ സുന്നഹദ ാസ് 

 

7) യരുശയലും കൗണ്െിലുമായി ൈന്ധസെടാത്തത് സതരസെടുക്കുക. 
1) ബപ്കസ്തവസഭയ്ക്ക്ക് തനതായ അസ്തിതവും ഉണ്ടാകുവാന് 
സഹായിച്ചു 

2) സഭയിപല തര്ക്കങ്ങള് എങ്ങപന െെിഹെിക്കപെടുന്നു. ഇതിനു നലല 
ഉ ാഹെണും. 
3) ജാതികള്പ്ക്കിടയിസല െുവിയശഷക്പവര്ത്തനങ്ങസളക്കുറിച്ച് 
തീരുമാനങ്ങള്പ് ഉണ്ടായി. 
4) യഹൂ ന്മാര് അലലാത്തവര് സഭയില് ദചെുദപാള് െെിദേ ന 
കര്മങ്ങള് ചര്ച്ച പചയ്ക്തു. 
 

8) മിലാന് വിളുംൈരും മൂലും െഭയിലുണ്ടായ മാറങ്ങളില് അധ്യാത്മിക 
തലത്തില് ക്പയാെമുളവാക്കിയത് ഏത്? 

1) പ്കിസ്തുമതും അുംഗീകൃതമതമായി അുംഗീകെിക്കപെട്ടു. 
2) ൊപ്രീയെിന്ൈലും ബകവന്നു. 
3) സാപ്മാജയതവശക്തികള്ക്കുദവണ്ടി സഭ പ്െവര്ത്തനും തുടങ്ങി. 
4) െന്മാര്ഗ ജീവിതരീതികള്പ്ക്ക് മാറും െുംഭവിച്ചു. 
 

9) ഓറിയന്ററല് ഓര്ത്തയ ാക്സ് െഭകള്പ് അുംഗീകരിക്കുന്ന ആകമാന 
െുന്നഹയൈാെുകള്പ് താസഴസക്കാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്നിന്ന് 
സതരസെടുക്കുക. 
A) എസെെൂസ്, 

B) ജറുശയലും 
C) നിഖ്യാ 
D) കല്ക്കൈൂന് 

E) കുസ്തന്തീയനായപാലീസ് 

1) A,C&D 

2) B,D&E 

3) A,C&E 

4) B,C&E 
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10) .............................., ................................ എന്നിവര് െന്നയാെക്പസ്ഥാനത്തിനു 
വളസര െുംഭാവനകള്പ് നല്കിയവരായി അറിയസെടുന്നു. 
A) അയന്താണിയയാസ് 

B) അത്തനായെയാസ് 

C) ൈയെലിയയാസ് 

D) പയക്കാമിയയാസ് 

1) A,B 

2) A,C 

3) A,D 

4) B,D 

 

11) താസഴ സകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്നിന്ന് കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുമായി 
ൈന്ധസെടാത്ത രണ്ട് ക്പസ്താവനകള്പ്. 
A) ബക്കസ്തവര് തമ്മിലുള്ള ഐകയത്തിനു െഹായിച്ചു. 
B) തുര്ക്കികളില്നിന്ന് പാലസ്തീന് പിടിസച്ചടുത്തു. 
C) കുരിശു വഹിച്ചുസകാണ്ടു നടത്തിയ യുദ്ധമാണ്. 
D) ബക്കസ്തവ ആധ്ിപതയത്തില് ആയിരുന്ന പല ക്പയൈശങ്ങള്പ് നഷ്ടമായി. 
1) A,B 

2) A,C 

3) A,D 

4) B,D 

 

12) നവീകരണക്പസ്ഥാനും ഉടസലടുക്കുവാനുള്ള ക്പധ്ാന കാരണങ്ങളില് 
മൂസന്നണ്ണും. താസഴസകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്നിന്ന് സതരസെടുക്കുക. 
A) എകയുസമനിക്കല് ചിന്തകള്പ് 

B) പാപവിയമാചന ചീട്ട് 
C) യറാമാ െഭയില് നിലനിന്ന അഴിമതികള്പ് 

D) െന്നയാെക്പസ്ഥാനും 
E) പാശ്ചാതയെഭയുസട ക്പവര്ത്തന ബശലി 
F) കുരിശു യുദ്ധങ്ങള്പ് 

1) A,C,E 

2) B,C,E 

3) B,D,F 

4) D,E,F 

 

13) താസഴ സകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ഉൈയുംയപരൂര് െുന്നഹയൈാസ്, 

കൂനന്കുരിശു െതയും, പഴയസെമിനാരി സ്ഥാപനും എന്നിവയുമായി 
ൈന്ധസെടാത്ത വര്ഷും? 

1) 1653 

2) 1815 

3) 1599 

4) 1840 
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14) മലങ്കരെഭസയ യറാമാ ആധ്ിപതയത്തിന് കീഴില് സകാണ്ടുവരുന്നതിന്റ 
യനതൃതവും വഹിച്ച വയക്തി, അത് നടെിലാക്കിയ വര്ഷും, അതിന്റ 
ക്കമീകരിച്ച െുംഭവും എന്നിവ താസഴെറയുന്നവയില്നിന്ന് 
സതരസെടുക്കുക. 
A) മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് 

B) ൈിഷപ്റ് ക്ൊന്െിസ് 

C) ആര്ച്ച് ൈിഷപ്റ് സമനെിസ് 

D) 1815 

E) 1599 

F) 1653 

G) യറായല്യകാര്ട്ട് വിധ്ി 
H) കൂനന്കുരിശു െതയും 
I) ഉൈയുംയപരൂര് െുന്നഹയൈാസ് 

1) C,E,I 

2) B,D,G 

3) A,F,I 

4) C,D,H 

 

15) 12 ബവൈികര് യചര്ന്ന് ഒരാസള എെിസ്യകാെല് സ്ഥാനയത്തക്ക് 
ഉയര്ത്തുന്ന കീഴ്വഴക്കും നിലനിന്നിരുന്ന െഭ? 

1) അലക്ൊക്ന്തിയന് െഭ 

2) അദരയാഖ്യന് സഭ 

3) എദതയാെയന് സഭ 

4) അര്മീനിയന് സഭ 

 

16) അയന്തയാഖ്യന് െഭയുമായി മലങ്കരെഭയ്ക്ക് ൈന്ധമുണ്ടാകുന്നത് 
................... ല് മലങ്കരയിസലത്തിയ ........................ മാര് ക്ഗിയഗാറിയയാസ് 
മുയഖ്നയാണ്. 
1) 1653, അദരയാഖ്യയിപല 

2) 1665, യറുശയലമിസല 

3) 1736, കെര്ന്നഹൂമിപല 

4) 1653, യറുശദലമിപല 

 

17) താസഴസകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില്നിന്ന് പഴയസെമിനാരിയുമായി 
ൈന്ധസെടാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 
1) ആൈയമലയാളും ബൈൈിളിന്റസറ ക്പെിദ്ധീകരണത്തിന്റ യനതൃതവും നല്കി. 
2) മലയാളത്തില് ആ യമായി ഇുംഗ്ലീഷ് വി യാഭയാസും ആെുംഭിച്ചു. 
3) മലങ്കെസഭയുപട ഭെണസിൊദകപ്രമായി പ്െവര്ത്തിച്ചു. 
4) 1815-ല് ബവ ിക െെിശീലനും ആെുംഭിച്ചു. 
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18) നവീകരണ ആശയങ്ങളുമായി ൈന്ധസെട്ട് മലങ്കരെഭയില് ഉണ്ടായ 
െുംഭവങ്ങയളാട് ൈന്ധസെടാത്തത്? 

1) മാദവലിക്കെ െടിദയാല 

2) പകാച്ചി െഞ്ചായത്ത് 
3) മുളരുെുത്തി സുന്നഹദ ാസ് 

4) ഉൈയുംയപരൂര് െുന്നഹയൈാസ് 

 

19) മലങ്കരയില് കായതാലിക്കാസ്ഥാപനും നടത്തിയ പാക്തിയര്ക്കീസ്? 

1) അബ്ദുള് മിശിഹാ 

2) യാദക്കാബ് തൃതീയന് 

3) അയേദ് മിശിഹാ 
4) മാര് പ്ഗിദഗാറിദയാസ് 

 

20) കായതാലിക്കാ - മലങ്കര സമക്തായൊലീത്താ സ്ഥാനങ്ങള്പ് ഒരാളില് 
നിക്ഷിപ്റ്തമായത് എന്നു മുതല്? 

1) 1934 സല മലങ്കര അയൊെിയയഷന് 

2) 2002 പല മലങ്കെ അദസാസിദയേന് 

3) 1958 പല െഴയപസമിനാെി മീറ്റിങ് 

4) 1958 പല സുപ്െീുംദകാടതി വിധി 
 

21) കുടുുംൈത്തിന്റസറ നിര്വചനത്തില് ക്കിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിന്റസറ 
ക്പയതയകത? 

1) കുടുുംൈും സ്ദനഹവുും കെുതലുും െങ്കിടുവാനുള്ള ആപ്ഗഹും 
െൂര്ത്തീകെിക്കുന്നു. 
2) എലലാ ജീവജാലങ്ങളുപടയുും ജീവിതപ്കമത്തിന്പറ ഭാഗും. 
3) ബൈവഹിതത്തിന്റ വിയധ്യമായി കുടുുംൈത്തിസല ചുമതലകള്പ് 
നിര്വഹിക്കസെടണും. 
4) സാമൂഹികഘടനയുപട ഭാഗമായി സമൂഹത്തിന്പറ യൂണിറ്റാണ് 
കുടുുംൈും. 
 

22) ആധ്ുനിക കുടുുംൈങ്ങള്പ് യനരിടുന്ന സവല്ുവിളികളില് ഉള്പ്സെടാത്തത്? 

1) ഭൗതിക സാഹചെയങ്ങള്ക്കുള്ള അമിത പ്ൊധാനയും 

2) ആത്മീയ തലത്തില് പഠനങ്ങളുസട ൈൗര്ലഭയും 
3) ഭാെയാഭര്ത്തൃ ഉത്തെവാ ിത്തങ്ങളില് വന്ന മാറ്റങ്ങള് 

4) പ്െതീക്ഷകളുും യാഥാര്്യവുും തമിലുള്ള അരെങ്ങള്. 
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23) മാധ്യമങ്ങള്പ് കുടുുംൈങ്ങസള സതറായി െവാധ്ീനിക്കാതിരിക്കാന് ഏറവുും 
അനുയയാജയമായ മാര്ഗും. 
1) മാധയമങ്ങളുപട ഉെദയാഗും െൂര്ണമായി ദവപണ്ടന്നു 
തീെുമാനിക്കുക. 
2) സവയും തീെുമാനപമടുക്കുവാന് പ്ശമിക്കുക. 
3) ബൈവവുമായി അടുത്ത ൈന്ധും പുലര്ത്തുക. 
4) മാധയമ മൂലയദൈാധവുമായി പൊെുത്തപെടുക. 
 

24) താസഴ പറയുന്നവയില് കുടുുംൈൈന്ധും ശരിയായി നിലനിര്ത്തുവാന് 
െൂക്ഷിയക്കണ്ട രണ്ടു കാരയങ്ങള്പ് തിരസെടുക്കുക 

A) ബൈവകുടുുംൈസമന്ന ആത്മീയത െൂക്ഷിക്കുക 

B) വൃദ്ധജനങ്ങളുസട പരിചരണും മറുള്ളവസര ഏല്പിക്കുക 

C) കുട്ടികളുസട െവഭാവരൂപീകരണത്തിനു ക്പാധ്ാനയും നല്കുക 

D) വരുമാനമാര്ഗങ്ങള്പ്ക്ക് കൂടുതല് ക്പാധ്ാനയും നല്കുക 

1) A & B 

2) B & C 

3) C & D 

4) A & C 

 

25) ജീവിതത്തിന്റ ഏറവുും ശരിയായ അര്ഥമുണ്ടാകുന്നത് എയൊള്പ്? 

1) കുട്ടികള്ക്ക് നലല ഭാവിയുണ്ടാകാന് െെിപ്ശമിക്കുദപാള് 

2) പതറ്റുകളിലൂപടയലലാപത ആവശയത്തിന് െണും സപാ ിക്കുദപാള് 

3) മറുള്ളവരുസട നന്മയ്ക്കുയവണ്ടി ക്പവര്ത്തിക്കുയപാള്പ് 

4) മറ്റ് മതങ്ങളില്പെട്ടവദൊട് കെുണ കാണിക്കുദപാള് 

 

26) കുടുുംൈരീതിസയക്കുറിച്ചു െഭക്ക് മുഴുവന് ൈാധ്കമായി പൗയലാസ് 
ശ്ലീഹായുസട ക്പയൈാധ്നങ്ങള്പ് ഉള്പ്സെടുന്ന രണ്ടു യലഖ്നങ്ങള്പ് 

A) 1 തിയമാത്തിയയാസ് 

B) എക്ൈായര് 

C) 2 സകാരിന്തയര് 

D) തീയത്താസ് 

1) A & B 

2) B & C 

3) A & C 

4) A & D 

 

27) സെമിറിക് മതങ്ങളില് ഉള്പ്സെടാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 
1) പാര്െി 
2) യഹൂ  

3) ഇസ്ാും 

4) ബപ്കസ്തവ 
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28) യഹൂൈ മത ജീവിതത്തിന്റസറ യകക്രമായ ക്ഗന്ഥും 
1) െഴയനിയമും 

2) യതാറ 

3) പസപ്റ്റ്റുവജിന്് 

4) െുൊതന ഖ്ുറാന് 

 

29) ഇസ്ാും മതത്തിന്റയറതല്ാത്ത ക്പയതയകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 
1) ദലാകജനസുംഖ്യയില് െണ്ടാും സ്ഥാനും 

2) നിതയ മതപ്െസ്ഥാനമാണ് 

3) ജീവിതസത്ത നന്മയുും തിന്മയുും തമ്മിലുള്ള തുടര്ച്ചയായ യപാരാട്ടമായി 
കരുതുന്നു. 
4) ഏകബ വ വിശവാസും 

 

30) ബചനയിസല ഔയൈയാഗിക മതും 
1) കണ്െയൂേയ മതും 

2) താദവ മതും 

3) േിന്ദറാ മതും 

4) മൂന്നുും ശരിയുത്തരമല് 
 

31) െനാതന ധ്ര്മ്മും എന്നു വിയശഷിെിക്കസെടുന്ന മതും. 
1) ഹിരു മതും 
2) ൈുദ്ധ മതും 

3) ബജന മതും 

4) സിക്ക് മതും 

 

32) ഓറിയന്ററല് ഓര്ത്തയ ാക്സ് െഭാവിഭാഗത്തില് ഉള്പ്സെടാത്ത െഭ 
ഏത്? 

1) എെിപ്തിയന് സഭ 

2) അര്മീനിയന് സഭ 

3) യറുശയലമിസല െഭ 

4) ദകാപ്റ്റ്റിക് സഭ 

 

33) ഏഴ് ൊര്വക്തിക െുന്നഹയൈാെുകള്പ് അുംഗീകരിക്കുന്ന െഭകള്പ് 
താസഴെറയുന്നയില്നിന്ന് സതരസെടുക്കുക. 
1) അര്മീനിയന് സഭ 

2) ഈസ്യറണ് ഓര്ത്തയ ാക്സ് െഭകള്പ് 

3) സീദറാ മലൈാര് സഭ 

4) മലങ്കെ സഭ 
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34) എകയുസമനിക്കല് ക്പസ്ഥാനത്തിന്റ ആധ്ുനിക കാലും നല്കിയിരിക്കുന്ന 
വിശാലമായ നിര്വചനും? 

1) ദറാമന് സാപ്മാജയത്തിനു െുറത്തുള്ള സഭകളുമായുള്ള കൂട്ടായ്ക്മ 

2) മനുഷയെമൂഹവുും ക്പപഞ്ചും മുഴുവന്റയറയുും 
െമക്ഗനന്മയ്ക്കുയവണ്ടിയുള്ള ക്പയത്നും 
3) വിവിധ സഭകള് സഹകെിക്കുന്നതിന്പറയുും ഐകയത്തിന്പറയുും 
സൂചന 

4) വിവിധ മതങ്ങള് തമിലുള്ള വിശാല കൂട്ടായ്ക്മ 

 

35) എകയുസമനിക്കല് ക്പസ്ഥാനത്തിന്റസറ ക്പധ്ാന ഘടകങ്ങളില് 
ഉള്പ്സെടാത്തത് സതരസെടുക്കുക? 

1) വി യാര്്ി-യുവജന ആത്മീയ കൂട്ടായ്ക്മകള് 

2) മിേനറി പ്െസ്ഥാനും 

3) ജീവിതവുും വിശവാെവുും എന്ന ക്പസ്ഥാനും 
4) വിശവാസവുും സഭാപ്കമവുും എന്ന വിശവാസെഠന പ്െസ്ഥാനും 

 

36) അഖ്ില യലാക െഭാകൗണ്െിലിന്റസറ ആസ്ഥാനും? 

1) ജനീവ 

2) ആസ്റ്റര്ാും 

3) നയൂദയാര്ക്ക് 
4) ഓക്സ്ദൊര്് 

 

37) എകയുസമനിക്കല് ക്പസ്ഥാനങ്ങളുസട യനട്ടങ്ങളില് ഉള്പ്സെടാത്തത്? 

1) സഭകള് തമില് െല പതറ്റിദ്ധാെണകള് മാറാന് സഹായിച്ചു. 
2) സി.എന്.ഐ.സഭയുപട െൂെീകെണും. 
3) ഓര്ത്തയ ാക്സ് െഭകളുസട ഐകയും. 
4) സഭാഐകയത്തില് െല പ്െസിദ്ധീകെണങ്ങളുും സാധയമാക്കി. 
 

38) ഓറിയന്ററല് -ഈസ്യറണ് ഓര്ത്തയ ാക്സ് ചര്ച്ചകളുസട നിലവിസല 
സ്ഥിതി പരാമര്ശിക്കാത്ത വാചകും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 
1) പ്കിസ്തുശാസ്പ്തവിേയങ്ങളിപല വയതയാസങ്ങള് വയാഖ്യാനത്തിപല 
വയതയാസങ്ങളാണ്. 
2) പ്കിസ്തുശാസ്പ്തവിേയങ്ങളില് െണ്ടു കൂട്ടെുും അര്്മാക്കുന്നത് 
ഒന്നുതപന്നയാണ് 

3) ഇരുവിഭാഗങ്ങളുും ഐകയത്തിയലക്ക് നീങ്ങുന്നു 
4) ൊപ്രീയ െശ്ചാത്തലത്തിപല വയതയാസമാണ് വയതയാസങ്ങള്ക്ക് ഒെു 
കാെണും 
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39) ക്പായൈശിക െഭകളിസല ക്പശ്നങ്ങള്പ്ക്ക് പരിഹാരമായി എഴുതിയ 
പൗയലാസ് ശ്ലീഹായുസട കത്തുകള്പ്ക്ക് ൊര്വക്തിക ക്പെക്തി കാണാന് 
ൊധ്ിക്കുും. ഇതുമായി യയാജിക്കാത്ത വാചകും താസഴ 
തന്നിരിക്കുന്നവയില്നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 
1) സഭകളിപല പ്െശ്നങ്ങള് െൂെത്തിലുും ഭാവത്തിലുും ഇന്നുും 
കണ്ടുവെുന്നു. 
2) കത്തുകളുസട മാതൃകകള്പ് ഒന്നുതസന്നയാണ് പിന്തുടര്ന്നിട്ടുള്ളത്. 
3) െെിശുദ്ധാത്മ പ്െദചാ ിതമായിട്ടാണ് കത്തുകള് എഴുതപെട്ടത് 

4) കത്തുകള് സനാതന സതയങ്ങള് ഉള്ക്കുള്ളന്നവയാണ്. 
 

40) ആരാധ്നാ െുംവിധ്ാനമനുെരിച്ച് ക്പെുംഗും നടയത്തണ്ട െമയും? 

1) കുക്കിലിദയാന്പറ അവസാനഭാഗത്ത് 
2) വി. കുര്ൈാന അനുഭവത്തിനു മുന്പ്റ് 

3) ഏവന്യഗലിയയാന് വായനസയത്തുടര്ന്ന് 
4) തുദബ്ദന് വായനകള്ക്കുദശേും 

 

41) യഹൂൈ മതത്തില് ആണ്മക്കള്പ് പരിയേൈന ഏല്ക്കുന്ന പതിവുണ്ടായത്? 

1) പെെുന്നാള് ആചെണത്തിന്പറ ഭാഗമായി. 
2) ബ വവുമായുള്ള ൈന്ധും നിലനിര്ത്തുന്നതിന്പറ അടയാളമായിട്ട്. 
3) ബ വത്തിനു യാഗും അര്െിക്കുന്നതിന്പറ പ്െതീകമായി. 
4) ബൈവവുമായുള്ള ഉടപടിയുസട ഭാഗമായി. 
 

42) വി. കുര്ൈാനസയ െുംൈന്ധിച്ച ഏറവുും പുരാതനമായ യരഖ്? 

1) വി. പൗയലാസ് സകാരിന്തയര്സക്കഴുതിയ ഒന്നാും യലഖ്നും. 
2) വി. ദയാഹന്നാന്പറ സുവിദശേും. 
3) വി. മര്ദക്കാസിന്പറ സുവിദശേും. 
4) അദൊസ്തലപ്െവര്ത്തികള്. 
 

43) വി. കുര്ൈാനയുസട പരെയമായ ഭാഗത്തിന്റ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്പ് ഉണ്ട്. 
ഏവ? 

1) തൂയയായൈാ, വചനശുക്ശൂഷ. 
2) വചനശുപ്ശൂേ, അനാദൊറ. 
3) തൂദയാദൈാ, അനാദൊറ. 
4) വിശവാസികളുപട കുര്ൈാന, സമാെന ശുപ്ശൂേ. 
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44) വിശവാെക്പമാണത്തില് കര്ത്താവിന്റസറ രണ്ടാമസത്ത വരവിസന 
ഏറുപറയുന്ന ഭാഗങ്ങള്പ്? 

A) ഒന്നാും ഖ്ണ്ഡിക 

B) രണ്ടാും ഖ്ണ്ഡിക 

C) മൂന്നാും ഖ്ണ്ഡിക 

D) നാലാും ഖ്ണ്ഡിക 

1) A & B 

2) B & C 

3) C & D 

4) B & D 

 

45) നിഖ്യാ, കുസ്തന്തിയനായപാലീസ്, എയെെൂസ് എന്നീ 
െുന്നഹയൈാെുകളിസല പിതാക്കന്മാസര വി. കുര്ൈാനയില് 
അനുസ്മരിക്കുന്ന െമയും? 

1) തുയേന് 

2) ലുത്തിനിയ 

3) സമാധാന പ്ൊര്്ന 

4) സമാെന ശുപ്ശൂേ 

 

46) അയന്തയാഖ്യയിസല വി. ഇഗ്നാത്തിയയാെിന്റസറ യലഖ്നങ്ങളില് വി. 
കുര്ൈാനയ്ക്കു നല്കിയിട്ടുള്ള യപരുകള്പ്. 
1) അെും നുറുക്കല്, സ്യതാക്തൈലി 
2) അെും നുറുക്കല്, സ്ദതാപ്താര്െണും 

3) സ്ദതാപ്താര്െണും, ബ വകൃെയുപട കൂട്ടായ്ക്മ 

4) സ്ദതാപ്തൈലി, ബ വകൃെയുപട കൂട്ടായ്ക്മ 

 

47) മലങ്കരെഭയില് മലയാളത്തിലുള്ള തക്ൊയ്ക്കു ക്പചാരും നല്കിയ 
വയക്തി. 
1) ൌദലാസ് മാര് പ്ഗിദഗാറിദയാസ് തിെുദമനി 
2) മട്ടയ്ക്ക്കല് അലക്സപ്രദയാസ് കത്തനാര് 

3) N.J. ദതാമസ് റപാന് 

4) മൂക്കയഞ്ചരില് എും.പി. പീറര് സശമ്മാശന് 

 

48) ഞായറാഴ്ച ക്പഭാതനമസ്കാരും ആരുംഭിക്കുയപാള്പ് സചാല്ുന്ന 
െങ്കീര്ത്തനും. 
1) 23 

2) 63 

3) 51 

4) 45 
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49) വി. യായക്കാൈിന്റസറ തക്ൊ ഉപയയാഗിക്കാത്ത ഭാരതത്തിസല െഭ. 
1) മാര്ദത്താമാ സുറിയാനി സഭ 

2) മലങ്കെ കദത്താലിക്കാ സഭ 

3) െീയറാ മലൈാര് െഭ 

4) മലൈാര് സവതപ്ര സുറിയാനി സഭ 

 

50) റഷയയില് ഓര്ത്തയ ാക്സ് ആരാധ്നാക്കമും നടെിലാക്കിയ രാജാവ്? 

1) വ്ളാ ിമര് 

2) അലക്സാണ്ടര് പനവിസ്കി 
3) െീറ്റര് മുള്ളര് 

4) ദതാമസ് അകവിനാസ് 

 


