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1) ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ക്രശതേരതയല്ലാത്തത് ഏത്? 

1) അതു സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ്. 
2) സുവിശേഷദൗതയം നിര്വഹിക്കുന്നവര് ദ്ദവയാദ്രഹികള് ആകരുത്. 
3) സുവിശേഷവാഹരര് ആര്ഭാടശത്താന്റട ജീവിക്കുന്നവരാരണം. 
4) സതയത്തിലും നീതിക്കുംശവണ്ടി നിലന്റകാള്ളുന്നവരാകണം 
സുവിശേഷകര്. 
 

2) 'തന്റെ ഏരജാതനായ രുക്തന്റന നല്രുവാന് തക്കവണ്ണം ദൈവം ശല്ാരന്റത്ത 
സ്ശനഹിച്ചു.' ഈ വാരേം ശരഖന്റെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷരന്? 

1) മത്തായി 
2) മര്ശക്കാസ് 

3) ലൂശക്കാസ് 

4) ശയാഹന്നാന് 

 

3) സ്ശനഹത്തിന്റെ മതമാണ് ക്രിസ്തുമതം എന്നു രഠിെിച്ച രിതാവ്? 

1) ഗീവര്ഗീസ് മാര് ഒസ്താത്തിശയാസ് 

2) പശദ്താസ് മാര് ഒസ്താത്തിശയാസ് 

3) പൗശലാസ് മാര് ദ്രിശരാറിശയാസ് 

4) പരുമല മാര് ദ്രിശരാറിശയാസ് 

 

4) ഫിശല്ാക്കാല്ിയ എന്നതിന്ന്റെ അര്ഥം? 

1) നന്മശയാടുള്ള സ്ശനഹം. 
2) തിന്മശയാടുള്ള േദ്തുത. 
3) ദദവശത്താടുള്ള സ്ശനഹം. 
4) പുദ്തശനാടുള്ള സ്ശനഹം 

 

5) ന്റമക്മയുന്റട ശതാെില് ക്രതേക്ഷരായ ൈൂതന്മാന്റര അക്രഹാം സംശരാധന 
ന്റെയ്തത് എങ്ങന്റന? 

1) യജമാനന്മാശര 

2) യജമാനശന 

3) ദദവത്തിന്ന്ററ ദാസന്മാശര 

4) വിേുദ്ധ ദ്തിതവശമ 

 



 
O.S.S.A.E. Vedapraveen Diploma - Private - Malayalam-August 2021 

Date – 28/08/2021                         Marks-90                  Time – 90 Minutes 
 

6) 'രരിേുദ്ധാത്മാവില്ൂന്റടയാണ് രെുൈീസയിശല്ക്കുള്ള ക്രശവേനം 
സാധേമാരുന്നത്' എന്നു ശരഖന്റെടുത്തിയത് ആര്? 

1) ശയാഹന്നാന് ശ്ലീഹാ 

2) വി. അത്താനാസിശയാസ് 

3) വി. രശസല്ിശയാസ് 

4) ശയേുദ്കിസ്തു 
 

7) വിവിധ സുന്നഹശൈാസുരള് രൂടിയ വര്ഷങ്ങള് െുവന്റട 
ന്റരാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏതു വര്ഷം രൂടിയ സുന്നഹശൈാസാണ് നാം 
അംഗീരരിക്കാത്തത്? 

1) AD 325 

2) AD 381 

3) AD 431 

4) AD 451 

 

8) ഓെിയെല് ഓര്ത്തശ ാക്സ് സഭരളും ദരസന്ദെന് ഓര്ത്തശ ാക്സ് 
സഭരളും തമ്മില് താരതമേന്റെടുത്തുശപാള് താന്റെ രെയുന്ന ഏതു 
ക്രസ്താവനയാണ് ന്റതറ്റ്? 

1) ഇരുകൂട്ടരും ഫിലിശയാക്ക് വാദം നിരാകരിക്കുന്നു. 
2) ഇരുരൂട്ടരും രല്ക്ക്കശൈാന് സുന്നഹശൈാസ് നിരാരരിക്കുന്നു. 
3) മൂന്നു സാര്വദ്തിക സുന്നഹശദാസുകള് ഇരുവരും അംരീകരിക്കുന്നു. 
4) ഒന്നാമന്റത്ത കൂട്ടര് ഇരുസവഭാവവാദം നിരാകരിക്കുശപാള്, രണ്ടാമന്റത്ത 
കൂട്ടര് ഇരുസവഭാവവാദം അംരീകരിക്കുന്നു. 
 

9) രൗരസ്തേ ഓര്ത്തശ ാക്സ് െിന്തയില് ആത്മീയവളര്ച്ചയുന്റട ആതേന്തിര 
ല്ക്ഷേം? 

1) ദൈവീരരണം 
2) ദദവദര്േനങ്ങള് 

3) ദദവാനുകരണം 

4) സവര്രരാജയദ്പശവേനം 
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10) ഓര്ത്തശ ാക്സ് ആരാധനയില് രരിസ്ഥിതിശരാധം നല്രുന്ന 
ഗീതങ്ങള്ക്ക് ഉൈാഹരണം? 

1) ൈേുതിയുൈയം ന്റെയ്ന്റതന് രര്ത്താശവ .............. 
2) ശമാറാശനേുമേിഹാ ഉള്ന്റക്കാശണ്ടാരീ നിന്ന്റമയ്ും ...................... 
3) നിന്മുറിവുകളീശന്നശേന് മൂശറാന് മണന്റമന് നാഥാ ................... 
4) എന്റന്ന മാശമാദീസായാല് ആത്മീയായുധമണിയിച്ചാന് ...................... 
 

11) 'നിന്റെ നീതിയുള്ള വിധിരള് നിമിത്തം' ൈിവസം ഏെു ക്രാവേേം 
ദൈവന്റത്ത സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവമനുഷേന്? 

1) ദാനിശയല് 

2) ൈാവീദ് 

3) അദ്രഹാം 

4) യേയ്ാവ് 

 

12) രുപിടുവാന് സഭ അനുവൈിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ൈിവസങ്ങള്? 

1) ഞായറാഴ്ചകള്. 
2) മാറാനായന്റെരുന്നാളുകള്. 
3) ഉയിര്െു മുതല് ന്റപന്തിശക്കാസ്തി വന്റരയുള്ള ദിവസങ്ങള്. 
4) ഇവിന്റട നല്രിയിരിക്കുന്നന്റതല്ലാം. 
 

13) സണ്ശ സ്രൂള് രഠനത്തിന്ന്റെ അടിസ്ഥാന ല്ക്ഷേങ്ങളില് ഉള്ന്റെടാത്തത് 
ഏത്? 

1) ശവദപുസ്തക സതയങ്ങള് പഠിക്കുക. 
2) സഭയുന്റട ആരാധനാരീതങ്ങളും ദ്പാര്ഥനകളും പഠിക്കുക. 
3) സഭാപിതാക്കന്മാരുന്റട ജീവചരിദ്തം പഠിക്കുക. 
4) സണ്ശ സ്രൂള് രരീക്ഷരളില് ഉന്നതവിജയം ശനടുര. 
 

14) െുവന്റട ന്റരാടുത്തിരിക്കുന്നതില് ഏതാണ് അധോരരശരക്രീരൃത 
ശരാധനരീതി? 

1) ക്രസംഗരീതി 
2) സഹകരണ പഠനം 

3) ശദ്പാജക്ട് രീതി 
4) നാടകീയാവിഷ്കാര രീതി 
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15) രഠനസഹായിരന്റളക്കുെിച്ച് ആൈേം സൂെിെിച്ച വേക്തി? 

1) ന്റപസ്റ്റശലാസി 
2) എൊസ്മസ് 

3) എറിക്ട ആഷ്രി 
4) റൂശസാ 

 

16) ഒരു അധോരരന് അതോവേേമില്ലാത്ത ഗുണവിശേഷം? 

1) സൗമയത 

2) സൗരരേം 
3) നര്മശരാധം 

4) ദ്പസന്നത 

 

17) OSSAE Emblem ത്തില് ഉള്ന്റെടുത്തിയിട്ടുള്ള ശവൈവാരേം? 

1) ദരതങ്ങന്റള എന്ന്റെ അടുക്കല് വരുവാന് വിടുവിന്. 
2) നിങ്ങള് ഭൂശലാകത്തില് ഒന്റക്കയും ശപായി സുവിശേഷം അറിയിെിന്. 
3) വാഗ്ദത്തം നിങ്ങള്ക്കും നിങ്ങളുന്റട മക്കള്ക്കും ഉള്ളതശലലാ. 
4) നിങ്ങള് തിരിഞ്ഞു േിേുക്കന്റളശൊന്റല ആകുക. 
 

18) െുവന്റട ന്റരാടുത്തിരിക്കുന്നതില്നിന്നും േരിയായ ക്രസ്താവനരള് 
ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
a) സമാഗമനരൂടാരങ്ങള് യഹൂൈജനതയുന്റട മതശരാധനശരക്രങ്ങള് 
രൂടിയായിരുന്നു. 
b) രുശരാഹിതന്മാരും ക്രവാെരന്മാരും മതശരാധനം നല്രുന്ന 
അധോരരര്രൂടിയാണ്. 
c) അന്റൊസ്തല്ന്മാര് അവരുശടതായ മതശരാധനരീതിരള് 
ആവിഷ്രരിച്ചിരുന്നു. 
1) a & b 

2) a&c 

3) b&c 

4) a,b,&c 
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19) 'നമസ്രാരങ്ങളും രൂൈാേരളും രഠിെിക്കുന്നതിന്' മതശരാധന 
രാഠോല്രള് ആരംഭിച്ച മല്ങ്കര ന്റമക്താശൊല്ീത്ത. 
1) വല്ിയ മാര് ൈിവന്നാസിശയാസ് 

2) പുലിശക്കാട്ടില് ശജാസഫ് മാര് ദിവന്നാസിശയാസ് 

3) വട്ടശേരില് രീവര്രീസ് മാര് ദിവന്നാസിശയാസ് 

4) പുത്തന്കാവില് രീവര്രീസ് മാര് പീലക്ടസീശനാസ് 

 

20) OCYM എന്നാല് എന്ത്? 

1) Orthodox Church Youth Movement 

2) Orthodox Christian Youth Movement 

3) Orthodox Church Youngsters' Movement 

4) Orthodox Christian Young Men 

 

21) ശല്ാശഗാസിന്റന സൃഷ്ടിരര്ത്താന്റവന്നും രക്ഷ ശല്ാശഗാസും സൃഷ്ടിയും 
തമ്മില് രന്ധന്റെട്ടതാന്റണന്നും രഠിെിച്ച രിതാവ്? 

1) വലിയ മാര് രശസലിശയാസ് 

2) നിസായിന്റല മാര് ദ്രിശരാറിശയാസ് 

3) നാസിയാന്സിന്റല് മാര് ക്ഗിശഗാെിശയാസ് 

4) വി. അത്താനാസിശയാസ് 

 

22) IT യില്ൂന്റട ശല്ാരം വളന്റര ന്റെെുതായി എന്നു രെയുവാന് രാരണന്റമന്ത്? 

1) രതാരത സൗകരയങ്ങള് അദ്തകണ്ട് വര്ദ്ധിച്ചു. 
2) കപയൂട്ടര് ഉപശയാരം കൂടിയശതാടുകൂടി ഭൂമി ചുരുങ്ങുന്നു. 
3) ന്റചാവ്വ ദ്രഹംവന്റര മനുഷയന് കീഴടക്കുന്നു. 
4) ആേയവിനിമയരംഗം അക്തരണ്ട് വര്ദ്ധിച്ചു. 
 

23) ഇന്തേയില് ന്റമാദരല്ശഫാണ് ഉരശയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയത് എന്ന്? 

1) 1995 

2) 1958 

3) 2005 

4) 1980 
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24) 'മൈേരാനി ദൈവരാജേം അവരാേമാക്കുരയില്ല' എന്ന് വി. 
ശവൈരുസ്തരത്തില് രെെിരിക്കുന്നത് ആര്? 

1) ശനാഹ 

2) ശലാത്ത് 
3) േശലാശമാന് 

4) രൗശല്ാസ് ശ്ലീഹാ 

 

25) ആരാധനയില് ഉരശയാഗിക്കുന്ന ഒരു ക്തിതവസ്തുതി? 

1) ന്റമാറിശയാ റാശഹം ശമദലന് ഉ ആദാദറന് 

2) ന്റമന്ഓലം വാദാന്റമാല്ഓലം ഓല്മീന് 

3) രദദ്തഹൂന് ഒല്ശമല ഓലം ഒല്മീന് 

4) േുരശഹാ ല്ാശരാ ല്ശക്രാ, വല്ക്െൂശഹാ രാൈീശോ 

 

26) എന് നാഥാ നിന് ................... നിന്റന്ന 

ഇൊരിരളില് ൊയിച്ചു 
നിന് സ്ലീരാെിെരില് തൂങ്ങും 
നിന് .................... രൃര ശതാശന്നണം. രൂരിെിക്കുര. 
1) ദയ, ദാസശന്മല് 

2) കൃപ, ദാസശന്മല് 

3) ദയ, സഭശമല് 

4) രൃര, സഭശമല് 

 

27) ''എന്ന്റെ രടങ്ങളശേഷം നിന്...................... എന്ന ഗീതത്തില് 'എസ്രൂഗ' 

എന്നു വിശേഷിെിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റനയാണ്? 

1) കടങ്ങള് 

2) രൃര 

3) പാപങ്ങള് 

4) ദ്കിസ്തു 
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28) 'മാല്ാഖമാരുന്റട സ്തുതിെി'ശനാട് അനുരന്ധിച്ച് എശൊെും 
ഉരശയാഗിക്കുന്ന ക്രാര്ഥന ഏത്? 

1) കര്ത്തൃദ്പാര്ഥന 

2) ദ്തിതവശത്താടുള്ള ദ്പാര്ഥന 

3) ശമാൊശനേുമിേിഹാ ........ 
4) ശദ്കാശരന്മാരുന്റട സ്തുതിെ് 
 

29) 'മാര് ശസശവെിശയാസിന്ന്റെ മാനീസ' സാധാരണ നമസ്രാരത്തില് ഏതു 
യാമത്തില് ഉരശയാഗിക്കുന്നു. 
1) രാദ്തി 
2) സന്ധ്യ 

3) മൂന്നാം മണി 
4) ആൊം മണി 
 

30) വി. മാശമാൈീസായുന്റടയും വി. രുര്രാനസ്ഥാരനത്തിന്ന്റെയും 
രൂര്ത്തീരരണം എവിന്റടയാണ്? 

1) കര്ത്താവിന്റെ മനുഷയാവതാരത്തില് 

2) കര്ത്താവിന്റെ മാശമാദീസായില് 

3) രര്ത്താവിന്റെ രുരിേുമരണത്തില് 

4) കര്ത്താവിന്റെ പുനരുഥാനത്തില് 

 

31) രൗശല്ാസ് ശ്ലീഹാ തീശമാത്തിശയാസിന്റനെുതിയ ശല്ഖനത്തില് സ്മരിക്കുന്ന 
വാങ്ങിശൊയ രൂട്ടുശവല്ക്കാരന്? 

1) ഫിശലശമാന് 

2) എെിശദ്ഫാദിശത്താസ് 

3) ഒശനസിശഫാെസ് 

4) േീലാസ് 
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32) താശരാര്മല്യിന്റല് സംഭവം ക്രതിരാൈിക്കാത്തത് ആന്റരെുതിയ 
സുവിശേഷത്തില്ാണ്? 

1) വി. മത്തായി 
2) വി. മര്ശക്കാസ് 

3) വി. ലൂശക്കാസ് 

4) വി. ശയാഹന്നാന് 

 

33) വി. രുര്രാനയില് രശേക്രിയങ്ങളും സജീവമാണ്. എങ്ങന്റനയാണ് തവക്ക് 
ഭാഗഭാക്കാവുന്നത്? 

1) കുന്തിരിക്കത്തില്കൂടി 
2) കുര്രാനാനുഭവത്തില്കൂടി 
3) ദരരസ്തൂരിയില്ൂന്റട 
4) മദ്രഹായിന്റലയും മേും അലങ്കാരെണികളില്കൂടി 
 

34) 'ഹൗദ് മാല്ാന്റഖ' ഉള്ന്റെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു േുക്േൂഷ. 
1) ദനഹ 

2) ന്റരന്തിശക്കാസ്തി 
3) പാതിശനാപ് 
4) പള്ളികൂദാേ 

 

35) Senate of Serampore ന്ന്റെ ഇശൊെന്റത്ത ക്രസി ന്്? 

1) സഖെിയാസ് മാര് അശക്രം ന്റമക്താശൊല്ീത്ത 

2) യൂഹാശനാന് മാര് ന്റദമദ്തിശയാസ് ന്റമദ്താശൊലിത്ത 

3) ഏദ്രഹാം മാര് ന്റസറാഫീം ന്റമദ്താശൊലിത്ത 

4) ഈവിന്റട പറയുന്ന ആരുമലല 
 

36) 'ദൈവം േബ്ദത്തില് ക്േദ്ധിക്കുന്നില്ല, അവിടുന്നു ക്േദ്ധിക്കുന്നതും 
ക്േവിക്കുന്നതും ഹൃൈയമാണ്.' ഇങ്ങന്റന രെെ രിതാവ് ആര്? 

1) പാപാടി തിരുശമനി 
2) ന്റതര്ത്തുല്േന് 

3) ഒറിരന് 

4) പരുമല തിരുശമനി 
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37) മൂശൊന് എന്തിന്റനല്ലാം ഉരശയാഗിക്കുന്നു? 

1) മാശമാദീസായ്ക്ക്കു മാദ്തം 

2) മാശമാൈീസായ്ക്കും ശൈവാല്യരൂൈാേയ്ക്കും 
3) മാശമാദീസായ്ക്ക്കും ശദവാലയകൂദാേയ്ക്ക്കും േവസംസ്കാരത്തിനും 

4) മാശമാദീസായ്ക്ക്കും ശദവാലയകൂദാേയ്ക്ക്കും ശരാരികളുന്റട 
ദതലാഭിശഷകത്തിനും 

 

38) വിവാഹരൂൈാേരളുന്റട നിരന്ധനരളില് ഉള്ന്റെടാത്തത് ഏത്? 

1) ഇരുവരും സഭാംരങ്ങള് ആയിരിക്കണം. 
2) ഇരുവരും ക്രിസ്തീയസഭയില് ജനിച്ചുവളര്ന്നവരായിരിക്കണം. 
3) കാശനാനുകള് അനുോസിക്കുന്നദ്പകാരം തലമുറകളുന്റട 
അന്തരമുണ്ടായിരിക്കണം. 
4) നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളില് മാദ്തശമ വിവാഹകൂദാേ 
നടത്താവൂ. 
 

39) 'േര്വാശയാ െപാന്' എന്നാല് എന്ത്? 

1) ദയറായക്കാരനായ റപാന് 

2) രുശരാഹിതനല്ലാത്ത െപാന് 

3) ആജീവനാന്ത റപാന് 

4) മുടക്കന്റെട്ട റപാന് 

 

40) 'ശരാഗിയായിരിക്കുന്നു എങ്കില് സഭയിന്റല് മൂെന്മാന്റര വിളിക്കന്റട്ട.' ഈ 
വാരേം ശവൈരുസ്തരത്തില് ഏതു രുസ്തരത്തില് രാണുന്നു. 
1) ശയാഹന്നാന്ന്ററ സുവിശേഷം 

2) ശറാമര്ന്റക്കഴുതിയ ശലഖനം 

3) യാശക്കാരിന്ന്റെ ശല്ഖനം 
4) അന്റൊസ്തലദ്പവര്ത്തികള് 
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41) രുരുഷന്മാരുന്റട േവസംസ്രാരേുക്േൂഷയില് വായിക്കുന്ന 
ഏവന്ശഗല്ിശയാന്? 

1) ശയാഹന്നാന് 5:19-29 

2) ലൂശക്കാസ് 19:1-10 

3) മത്തായി 19:3-8 

4) ശയാഹന്നാന് 19:1-10 

 

42) ഭവനരൂൈാേ േുക്േൂഷയില് സ്മരിക്കന്റെടുന്ന രെയനിയമത്തില്നിന്നുള്ള 
വേക്തിരള് െുവന്റട ന്റരാടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ആന്റരല്ലാം? 

a) അക്രഹാം 
b) ശല്ാത്ത് 
c) ശനാഹ 

d) സക്കായി 
1) a & b 

2) a, c & d 

3) a, b, & c 

4) a, b, c & d 

 

43) 'അന്ധരാരത്തില് ഇരുന്നിരുന്ന ജനത്തിന് ക്രരാേം ഉൈിച്ചു' എന്ന് 
മനുഷോവതാരന്റത്തക്കുെിച്ചു ക്രവെിച്ച ക്രവാെരന്? 

1) യേയ്യാവ് 

2) യിരമയാവ് 

3) മീഖാ 

4) ആശമാസ് 

 

44) ൈനഹായിന്റല് ക്രൈക്ഷിണത്തിന്ന്റെ ക്രശമയം എന്ത്? 

1) ശയാഹന്നാന് സ്നാപകനും പിതാവാം ദദവവും 

2) ശയാര്ദാന് നൈിയും ശയാഹന്നാന് സ്നാരരനും 
3) ശയാര്ദാന് നദിയും കര്ത്താവും 

4) ശയാഹന്നാനും പുശരാഹിതനും 
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45) ന്റരന്തിശക്കാസ്തിയില് ശ്ലീഹന്മാര് ഇരുന്നിരുന്ന മാളിര രണ്ടാം 
രാശരല്ായിത്തീര്ന്നു. ഒന്നാം രാശരല് ഏത്? 

1) ഏദന്ശതാട്ടം 

2) ന്റസഹിശയാന് മാളിക 

3) സവര്ഗശത്താളം ഉള്ള ശഗാരുരം രണിയുവാന് ഒരുക്കമിട്ട സ്ഥല്ം 
4) യാശക്കാബ് ദര്േിച്ച സവര്ഗത്തിശലക്കുള്ള ശരാവണി 
 

46) മനുഷോവരാേക്രഖോരനന്റത്തക്കുെിച്ച് താന്റെ രെയുന്ന ഏതു 
ക്രസ്താവനയാണ് ന്റതറ്റായിട്ടുള്ളത്? 

1) 1948 ല് ഐകയരാദ്രസഭയുന്റട ന്റപാതുസഭയാണ് ഇത് നടെിലാക്കിയത്. 
2) മനുഷയാവകാേങ്ങളുന്റട ആധികാരികശരഖയാണ് 'മനുഷയാവകാേ 
ദ്പഖയാപനം'. 

3) മനുഷയന്ന്ററ വയക്തിദവേിരയം വിലമതിക്കുന്നതാണ് മനുഷയാവകാേ 
ദ്പഖയാപനം. 
4) ഈ ക്രഖോരനത്തിന് Bill of Rights എന്നാണ് ഈംഗ്ലീഷില്ുള്ള ശരര്. 
 

47) മനുഷോവരാേൈിനമായി ആെരിക്കുന്നത് എന്ന്? 

1)  ിസംരര് 10 

2) ജനുവരി 6 

3) ജനുവരി 2 

4) ന്റസപ്റ്േംരര് 5 

 

48) വാരേം രൂരിെിക്കുര. 
'മക്കള് യശഹാവ നല്രുന്ന അവരാേവും ................ അവന് തരുന്ന 
ക്രതിഫല്വും തന്റന്ന.' 
1) സപത്ത് 
2) ഉൈരഫല്ം 
3) ദദവരാജയം 

4) മാതാപിതാക്കള് 
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49) എക്ത വയസ്സില് താന്റെയുള്ള രുട്ടിരന്റളന്റക്കാണ്ടു ശജാല്ി ന്റെയ്യിക്കുന്നതാണ് 
രാല്ശവല്യുന്റട രരിധിയില് വരുന്നത്? 

1) 14 

2) 18 

3) 21 

4) 9 

 

50) സര്ശവാൈയ എന്ന വാക്കിന്ന്റെ അര്ഥം? 

1) എലലാവന്റരയും സ്ശനഹിക്കുക. 
2) എല്ലാവര്ക്കും അഭേുന്നതി 
3) എലലാവരുന്റടയും നന്മ 

4) നന്മശയാടുള്ള സ്ശനഹം 

 

51) രൗശല്ാസ് മാര് ക്ഗിശഗാെിശയാസ് തിരുശമനി നിര്ശദേിച്ച രേേീല്ുരളില് 
ഉള്ന്റെടാത്തത് ഏത്? 

1) പരസ്പര രഹുമാനം 

2) സഹകരണാധിഷ്ഠിത ശസവനം 

3) മതവിശവചന രാഹിതയം 

4) മതരഹുല്ത 

 

52) 'The Feminine Mystiques' എന്ന ക്ഗന്ഥത്തിന്ന്റെ രര്ത്താവ്? 

1) ന്റരറ്റി ക്ഫീ ന് 

2) ന്റവര്ജീനിയ വുള്ഫ് 

3) എലിസരത്ത് സ്റ്റാന്സണ് 

4) ശറാസ് ശമരി റൂഥന് 
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53) മാര്ക്സിസ്റ്റ് ആേയങ്ങള് ന്റതാെില്ാളിരളുന്റട അവസ്ഥയില് 
വല്ിയശതാതില് ക്രാശയാഗിരമാക്കിയ സംഭവം? 

1) മാര്ക്ടസിന്ന്ററ മരണം 

2) ഒക്ശടാരര് വിപ്ലവം 
3) ആശരാളവത്കരണം 

4) 'ന്റവല്ത്ത് ഓഫ് ശനഷന്സ്' എന്ന പുസ്തകത്തിന്ന്ററ ദ്പസിദ്ധീകരണം? 

 

54) ന്റസപ്റ്റ്റുവജിന്ന്റെ ദരരിളും അതില്നിന്നുള്ള രരിഭാഷരളും 
ക്രിസ്തീയസഭയില് എന്നുവന്റരയാണ് ഉരശയാഗിച്ചുന്റരാണ്ടിരുന്നത്? 

1) ന്റപേീത്താ ദരരിള് ഉണ്ടാകുന്നതുവന്റര 

2) ന്റക്രാട്ടസ്റ്റന്് നവീരരണം ഉണ്ടാരുന്നതുവന്റര 

3) ജാമ്നിയാ കൗണ്സില്വന്റര 

4) എന്റഫസൂസ് സുന്നഹശദാസ് വന്റര 

 

55) രുതിയനിയമവും രെയനിയമവും തമ്മില്ുള്ള രന്ധങ്ങളില് 
ഉള്ന്റെടാത്തത് ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
1) രണ്ടും ഒശര ദദവന്റത്തക്കുറിച്ച് ദ്പതിപാദിക്കുന്നു. 
2) ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കന്റെട്ട ജനതന്റയക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്േം രണ്ടിലുമുണ്ട്. 
3) ദ്പവചനങ്ങളും സങ്കീര്ത്തനങ്ങളും പുതിയനിയമത്തില് 
നിവര്ത്തിക്കുന്നു. 
4) നിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും ആെരിക്കുന്നതുവെി ദൈവരാജേം സ്ഥാരിക്കാം 
എന്ന ആേയം രണ്ടിടത്തും രാണുന്നു. 
 

56) ശയേു മൂന്നു ന്റരസഹായില് സംരന്ധിച്ചതായി രെയുന്നത് ആന്റരെുതിയ 
സുവിശേഷത്തില് 

1) മത്തായി 
2) മര്ശക്കാസ് 

3) ലൂശക്കാസ് 

4) ശയാഹന്നാന് 
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57) രൗശല്ാസ് ശ്ലീഹായുന്റട രത്തുരള്ക്ക് സാര്വക്തിരക്രസക്തി നല്രുന്ന 
വസ്തുതരള് ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
a) അന്നന്റത്ത സഭരളിന്റല് ക്രശ്നങ്ങള് ഇന്നും സഭരളില് നില്നില്ക്കുന്നു. 
b) രത്തുരള് വിേവസ്തരായ വേക്തിരള് വെിയാണ് ദരമാറ്റം ന്റെയ്യന്റെട്ടത്. 
c) രത്തുരളുന്റട ഉള്ളടക്കം രരിേുദ്ധാത്മക്രശൊൈിതമാണ്. 
d) രത്തുരള്ന്റക്കല്ലാം ന്റരാതുവായ രൂരവും ഭാവവും ഉണ്ട്. 
1) a & b 

2) b & c 

3) c & d 

4) a & c 

 

58) ശവൈരുസ്തരത്തിന്റല് രെയനിയമത്തില് 39 രുസ്തരങ്ങള് എന്ന 
തീരുമാനമുണ്ടായത്? 

1) അലക്ടസദ്രിയ കൗണ്സില് 

2) ജാംനിയ രൗണ്സില് 

3) യരുേശലം കൗണ്സില് 

4) നിഖയാ സുന്നഹശദാസില് 

 

59) യരുേശല്ം രൗണ്സില്ുമായി രന്ധന്റെടാത്തത് ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
1) ദദ്കസ്തവസഭയ്ക്ക്ക് തനതായ അസ്തിതവം ഉണ്ടാക്കുവാന് 
സഹായിച്ചു. 
2) സഭയിന്റല തര്ക്കങ്ങള് എങ്ങന്റന പരിഹരിക്കാം എന്നതിന് ഒരു 
മാതൃകയായി. 
3) ജാതിരള്ക്കിടയിന്റല് സുവിശേഷക്രവര്ത്തനങ്ങന്റളക്കുെിച്ച് തീരുമാനങ്ങള് 
ഉണ്ടായി. 
4) യഹൂദന്മാര് അലലാത്തവര് സഭയില് ശചരുശപാള് പാലിശക്കണ്ട 
കാരയങ്ങള് ചര്ച്ച ന്റചയ്ക്തു. 
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60) മില്ാന്വിളംരരം മൂല്ം സഭയില്ുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളില് 
അധോത്മിരതല്ത്തില് ക്രയാസമുണ്ടാക്കിയത് എന്ത്? 

1) ദ്കിസ്തുമതം അംരീകൃതമായി അംരീകരിക്കന്റെട്ടു. 
2) രാദ്രീയ പിന്രലം ദകവന്നു. 
3) സാദ്മാജയതവേക്തികള്ക്കുശവണ്ടി സഭ ദ്പവര്ത്തനം തുടങ്ങി 
4) സന്മാര്ഗ ജീവിതരീതിരള്ക്കു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. 
 

61) താന്റെ ന്റരാടുത്തിരിക്കുന്നതില് ഉൈയംശരരൂര് സുന്നഹശൈാസ്, 

രൂനന്രുരിേു സതേം, രെയന്റസമിനാരി സ്ഥാരനം എന്നിവയുമായി 
രന്ധന്റെടാത്ത വര്ഷം ഏത്? 

1) 1653 

2) 1815 

3) 1599 

4) 1840 

 

62) മല്ങ്കരസഭന്റയ ശൊമാ ആധിരതേത്തിന്രീെില് ന്റരാണ്ടുവരുന്നതിനു 
ക്രമീരരിച്ച സംഭവം, അതു നടന്ന വര്ഷം എന്നിവ താന്റെ 
രെയുന്നവയില്നിന്നും ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
1) കൂനന്കുരിേു സതയം 1653 

2) ഉദയംശപരൂര് സുന്നഹശദാസ് 1653 

3) കൂനന്കുരിേു സതയം 1599 

4) ഉൈയംശരരൂര് സുന്നഹശൈാസ് 1599 

 

63) രക്ന്തണ്ട് ദവൈിരര് ശെര്ന്ന് ഒരാന്റള എെിസ്ശരാെല് സ്ഥാനശത്തക്ക് 
ഉയര്ത്തുന്ന രീഴ്വെക്കം നില്നിന്നിരുന്ന സഭ? 

1) അല്ക്സാക്ന്തിയന് സഭ 

2) അശന്തയാഖയന് സഭ 

3) എശതയാപയന് സഭ 

4) അര്മീനിയന് സഭ 
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64) അശന്തോഖേന് സഭയുമായി മല്ങ്കരസഭയ്ക്കു രന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് 
....................... വര്ഷം മല്ങ്കരയിന്റല്ത്തിയ ............................. ന്റല് മാര് 
ക്ഗിശഗാെിശയാസ് മുശഖനയാണ്. 
1) 1653, അശന്തയാഖയയിന്റല 

2) 1665, യരുേശല്മിന്റല് 

3) 1736, അലക്ടസദ്ന്തിയായിന്റല 

4) 1653, യരുേശലമിന്റല 

 

65) മല്ങ്കരയില് രാശതാല്ിക്കാസ്ഥാരനം നടത്തിയ രാക്തിയര്ക്കീസ്? 

1) അബ്ദുള്ള പാദ്തിയര്ക്കീസ് 

2) യാശക്കാബ് തൃതീയന് 

3) അശബ്ദദ് മേിഹാ 

4) മാര് ദ്രിശരാറിശയാസ് 

 

66) രാശതാല്ിക്ക, മല്ങ്കര ന്റമക്താശൊല്ീത്താ സ്ഥാനങ്ങളില് ഒരാളില് 
നിക്ഷിപ്റ്തമായത് എന്നു മുതല്? 

1) 1934 ന്റല് മല്ങ്കര അശസാസിശയഷന് 

2) 2002 ന്റല മലങ്കര അശസാസിശയഷന് 

3) 1958 ന്റല പഴയന്റസമിനാരി മീേിങ് 

4) 1958 ന്റല സുദ്പീംശകാടതി വിധി 
 

67) രുടുംരന്റത്തക്കുെിച്ച് ശവൈരുസ്തരം നല്രുന്ന ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം 
എന്ത്? 

1) കുടുംരം സ്ശനഹവും കരുതലും പങ്കിടുവാനുള്ള ആദ്രഹം 
പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നു. 
2) എലലാ ജീവജാലങ്ങളുന്റടയും ജീവിതദ്കമത്തിന്ന്ററ ഭാരം. 
3) ദൈവഹിതത്തിനു വിശധയമായി രുടുംരത്തിന്റല് െുമതല്രള് 
നിര്വഹിക്കന്റെടണം. 
4) സാമൂഹിക ഘടനയുന്റട ഭാരമായി സമൂഹത്തിന്ന്ററ ന്റചറിയ 
പതിൊണ് കുടുംരം. 
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68) ആധുനിര രുടുംരങ്ങള് ശനരിടുന്ന ന്റവല്ലുവിളിരളില് ഉള്ന്റെടാത്തത്? 

1) ഭൗതീക സാഹചരയങ്ങള്ക്കുള്ള അമിത ദ്പാധാനയം. 
2) ആത്മീയതല്ത്തില് രഠനങ്ങളുന്റട ൈൗര്ല്ഭേം. 
3) ഭാരയാഭര്ത്തൃ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില് വന്ന മാേം 

4) ദ്പതീക്ഷകളും യാഥാര്ഥയങ്ങളും തമിലുള്ള അന്തരം. 
 

69) മാധേമങ്ങള് രുടുംരരന്ധങ്ങന്റള സവാധീനിക്കാതിരിക്കുവാന് ഏറ്റവും 
അനുശയാജേമായ മാര്ഗം. 
1) മാധയമങ്ങളുന്റട ഉപശയാരം പൂര്ണമായും ഉശപക്ഷിക്കുക. 
2) സവയം തീരുമാനന്റമടുക്കുവാന് ദ്േമിക്കുക. 
3) ദൈവവുമായി അടുത്ത രന്ധം രുല്ര്ത്തുര. 
4) മാധയമ മൂലയശരാധവുമായി ന്റപാരുത്തന്റെടുക. 
 

70) ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും േരിയായ അര്ഥമുണ്ടാരുന്നത് എശൊള്? 

1) കുട്ടികള്ക്ക് നലല ഭാവിയുണ്ടാകുവാന് പരിദ്േമിക്കുശപാള്. 
2) േരിയായ രീതിയില് ആവേയത്തിനു പണം സപാദിക്കുശപാള്. 
3) മറ്റുള്ളവരുന്റട നന്മയ്ക്കായി ക്രവര്ത്തിക്കുശപാള്. 
4) മേു മതങ്ങളില്ന്റെട്ടവശരാടു കരുണ കാണിക്കുശപാള്. 
 

71) ഓര്ത്തശ ാക്സ് സഭയില് വിവാഹരൂൈാേ സംരന്ധിച്ച് േരിയല്ലാത്തത് 
ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
1) കാശനാനിക ശനാപുദിവസങ്ങളില് ഞായറാഴ്ചകള് ഒഴിച്ചുള്ള 
ദിവസങ്ങളില് വിവാഹം അനുവദനീയമാണ്. 
2) മണവാളനും മണവാട്ടിയും ഓര്ത്തശരാക്ടസുകാരായിരിക്കണം എന്നു 
നിര്രന്ധ്മാണ്. 
3) ഞായര്, തിങ്കള് ഒെിന്റരയുള്ള ൈിവസങ്ങളില് വിവാഹം 
അനുവൈിക്കന്റെട്ടിട്ടില്ല. 
4) വിവാഹനിശ്ചയം വിവാഹശത്താന്റടാെം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് 
ഓര്ത്തശരാക്ടസ് സഭയ്ക്ക്കുള്ളത്. 
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72) ന്റസമറ്റിക് മതങ്ങളില് ഉള്ന്റെടാത്തത് ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
1) രാര്സി 
2) യഹൂദ 

3) ഇസ്ാം 

4) ദ്കിസ്തുമതം 

 

73) യഹൂൈമതത്തിന്ന്റെ ശരക്രശരഖ 

1) പുതിയനിയമം 

2) ശതാെ 

3) ന്റസപ്റ്േുവജിന്് 

4) പുരാതന ഖുറാന് 

 

74) ഇസ്ലാം മതത്തിന്ശെതല്ലാത്ത ക്രശതേരത ന്റതരന്റെടുക്കുര. 
1) ശലാകജനസംഖയയില് രണ്ടാം സ്ഥാനം. 
2) നിതയമത ദ്പസ്ഥാനമാണ്. 
3) ജീവിതന്റത്ത നന്മയും തിന്മയും തമ്മില്ുള്ള തുടര്ച്ചയായി ശരാരാട്ടമായി 
രാണുന്നു. 
4) ഏകദദവവിേവാസം 

 

75) ദെനയിന്റല് ഔശൈോഗിര മതം? 

1) കണ്ഫയൂഷയ മതം 

2) താശവാ മതം 

3) ഷിന്ശറാ മതം 

4) നല്ക്രിയിട്ടുള്ള മൂന്നും േരിയല്ല. 
 

76) ഓെിയന്െല് ഓര്ത്തശ ാക്സ് സഭാവിഭാഗത്തില് ഉള്ന്റെടാത്തത് ഏത്? 

1) എരിദ്തിയന് സഭ 

2) അര്മീനിയന് സഭ 

3) യെുേശല്മിന്റല് സഭ 

4) ശകാപ്റ്േിക്ട സഭ 

 

 



 
O.S.S.A.E. Vedapraveen Diploma - Private - Malayalam-August 2021 

Date – 28/08/2021                         Marks-90                  Time – 90 Minutes 
 

77) എരേുന്റമനിക്കല് ക്രസ്ഥാനത്തിന് ആധുനിരരാല്ം നല്രിയിരിക്കുന്ന 
വിോല്മായ നിര്വെനം. 
1) ശറാമന് സാദ്മാജയത്തിനു പുറത്തുള്ള സഭകളുന്റട കൂട്ടായ്ക്മ. 
2) മനുഷേസമൂഹത്തിന്ന്റെയും ക്രരേം മുെുവന്ന്റെയും 
സമക്ഗതയ്ക്കുശവണ്ടിയുള്ള രൂട്ടായ യത്നം. 
3) വിവിധ സഭകളുന്റട സഹകരണത്തിന്ന്ററയും ഐകയത്തിന്ന്ററയും 
സൂചന. 
4) വിോലമതങ്ങള് തമിലുള്ള വിോല കൂട്ടായ്ക്മ. 
 

78) അഖില് ശല്ാര സഭാരൗണ്സില്ിന്ന്റെ ആസ്ഥാനം? 

1) ജനീവ 

2) ആംസ്റ്റര്രാം 

3) നയൂശയാര്ക്ക് 
4) ഓക്ടസ്ശഫാര്് 

 

79) എരേുന്റമനിക്കല് ക്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട ശനട്ടങ്ങളില് ഉള്ന്റെടാത്തത്? 

1) സഭകള് തമിലുള്ള പല ന്റതേിദ്ധാരണകളും മാറാന് സഹായിച്ചു. 
2) CNI സഭയുന്റട രൂപീകരണം. 
3) ഓര്ത്തശ ാക്സ് സഭരളുന്റട ഐരേം. 
4) ഐകയസമീപനശത്താന്റടയുള്ള ദ്പസിദ്ധീകരണങ്ങള് സാധയമാക്കി. 
 

80) ഓെിയന്െല്-ഈസ്ശറ്റണ് ഓര്ത്തശ ാക്സ് സഭരള് തമ്മില്ുള്ള 
െര്ച്ചരളില് രരാമര്േിക്കാത്ത വാെരം ഏത്? 

1) ദ്കിസ്തുോസ്ദ്തവിഷയങ്ങളിന്റല വയതയാസം വയാഖയാനത്തിലുണ്ടായ 
വയതയാസം മാദ്തമാണ്. 
2) ദ്കിസ്തുോസ്ദ്തവിഷയങ്ങളില് രണ്ടുകൂട്ടരും അര്ഥമാക്കുന്നത് 
ഒന്നുതന്റന്നയാണ്. 
3) ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ഐരേത്തിശല്ക്കു നീങ്ങുന്നു. 
4) വയതയസ്ത ആേയങ്ങള് രാദ്രീയമായ വയതയസ്ത പശ്ചാത്തലംമൂലം 
ഉണ്ടായതാണ്. 
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81) യഹൂൈ മതത്തില് ആണ്മക്കള് രരിശേൈന ഏല്ക്ക്കുന്ന രതിവുണ്ടായത്? 

1) ന്റപരുന്നാള് ആചരണത്തിന്ന്ററ ഭാരമായി. 
2) ദദവവുമായുള്ള രന്ധ്ം നിലനിര്ത്തുന്നതിന്ന്ററ അടയാളമായിട്ട്. 
3) ദദവത്തിനു യാരം അര്െിക്കുന്നതിന്ന്ററ ദ്പതീകമായി. 
4) ദൈവവുമായുള്ള ഉടപടിയുന്റട ഭാഗമായി. 
 

82) വി. രുര്രാനന്റയ സംരന്ധിച്ച ഏറ്റവും രുരാതനമായ ശരഖ? 

1) വി. രൗശല്ാസ് ന്റരാരിന്തേര്ന്റക്കെുതിയ ഒന്നാം ശല്ഖനം. 
2) വി. ശയാഹന്നാന്ന്ററ സുവിശേഷം. 
3) വി. മര്ശക്കാസിന്ന്ററ സുവിശേഷം. 
4) അശൊസ്തലദ്പവര്ത്തികള്. 
 

83) വി. രുര്രാനയുന്റട രരസേമായ ഭാഗത്തിന് രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള് ഉണ്ട്. 
ഏവ? 

1) മല്ക്കീസശദക്കിന്ന്ററ ദ്കമം, അഹശറാന്ന്ററ ദ്കമം. 
2) വെനേുക്േൂഷ, അനാശഫാെ. 
3) തൂശയാശരാ, അനാശഫാറ. 
4) വിേവാസികളുന്റട കുര്രാന, സമാപന േുദ്േൂഷ. 
 

84) വിേവാസക്രമാണത്തില് രര്ത്താവിന്ന്റെ രണ്ടാമന്റത്ത വരവിന്റന 
ഏറ്റുരെയുന്ന ഭാഗം? 

a) ഒന്നാം ഖണ്ഡിരയില് 

b) രണ്ടാം ഖണ്ഡിരയില് 

c)മൂന്നാം ഖണ്ഡിരയില് 

d)നാല്ാം ഖണ്ഡിരയില് 

1) a & b 

2) b& c 

3) c& d 

4) b& d 
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85) നിഖോ, രുസ്തന്തിശനാശരാല്ീസ്, എശഫസൂസ് എന്നീ 
സുന്നഹശൈാസുരളിന്റല് രിതാക്കന്മാന്റര വി. രുര്രാനയില് അനുസ്മരിക്കുന്ന 
സമയം? 

1) തുശബ്ദന് 

2) ലുത്തിനിയ 

3) സമാധാന ദ്പാര്ഥന 

4) സമാപന േുദ്േൂഷ 

 

86) അശന്തോഖേയിന്റല് വി. ഇഗ്നാത്തിശയാസിന്ന്റെ ശല്ഖനങ്ങളില് വി. 
രുര്രാനയ്ക്കു നല്രിയിട്ടുള്ള ശരരുരള്. 
1) അെം നുെുക്കല്, സ്ശതാക്തരല്ി 
2) അെം നുറുക്കല്, സ്ശതാദ്താര്െണം 

3) സ്ശതാദ്താര്െണം, ദദവകൃപയുന്റട കൂട്ടായ്ക്മ 

4) സ്ശതാദ്തരലി, ദദവകൃപയുന്റട കൂട്ടായ്ക്മ 

 

87) മല്ങ്കരസഭയില് മല്യാളത്തില്ുള്ള തക്സായ്ക്കു ക്രൊരം നല്രിയ 
വേക്തി. 
1) പൗശലാസ് മാര് ദ്രിശരാറിശയാസ് തിരുശമനി 
2) മട്ടയ്ക്ക്കല് അലക്ടസദ്ന്തശയാസ് കത്തനാര് 

3) N.J. ശതാമസ് റപാന് 

4) മൂക്കശേരില് എം.രി. രീറ്റര് ന്റേമ്മാേന് 

 

88) ഞായൊഴ്െ ക്രഭാതനമസ്രാരം ആരംഭിക്കുശപാള് ന്റൊല്ലുന്ന 
സങ്കീര്ത്തനം. 
1) 23 

2) 63 

3) 51 

4) 45 

 

 

 

 

 



 
O.S.S.A.E. Vedapraveen Diploma - Private - Malayalam-August 2021 

Date – 28/08/2021                         Marks-90                  Time – 90 Minutes 
 

 

89) വി. യാശക്കാരിന്ന്റെ തക്സാ ഉരശയാഗിക്കാത്ത ഭാരതത്തിന്റല് സഭ. 
1) മാര്ശത്താമാ സുറിയാനി സഭ 

2) മലങ്കര കശത്താലിക്കാ സഭ 

3) സീശൊ മല്രാര് സഭ 

4) മലരാര് സവതദ്ന്ത സുറിയാനി സഭ 

 

90) െഷേയില് ഓര്ത്തശ ാക്സ് ആരാധനാക്രമം നടെില്ാക്കിയ രാജാവ്? 

1) വ്ളാ ിമര് 

2) അലക്ടസാണ്ടര് ന്റനവിസ്കി 
3) പീേര് മുള്ളര് 

4) ശതാമസ് അകവിനാസ് 


