
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST
CLASS 10 (YEAR 2022)

1) താെഴ പറയു�വയിൽ ബാേബൽ �പവാസകാലെ� യി�സേയല�രുെട
ആരാധനയുമായി ബ�െ�� ശരിയായ പരാമർശം ഏതാണ്?
A) െയരുശേലം േദവാലയം നശി�ി�െ��ു.
B) സു�േഗാഗ് ആരാധന ഉടെലടു�ു.
C) യാഗാർ�ണം നില�ു.
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്.

2) ശരിയായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) േമാശ സീനായ് പർ�ത�ിന്െറ താെഴ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.
B) ദാവീദ് രാജാവ് അഹേറാെനയും ഫിനഹാസിെനയും പുേരാഹിതരായി നിയമി�ു.
C) �പധാന പുേരാഹിതൻ, പുേരാഹിതവൃ�ം എ� രീതിയിലു� േ�ശണി
േമാശയുെട കാല�ു രൂപെ��ു.
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്.

3) 'ആദ�ഫലെപരു�ാൾ' എ�റിയെ�ടു�ത് ഏതാണ്?
A) െപസഹാ
B) െപ�ിേ�ാ��ി
C) കൂടാരെ�രു�ാൾ
D) പുരീം

4) െത�ായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) പാർസി രാജാവായ േകാെരശ് BC 538 ൽ യഹൂദ�ാെര മട�ാൻ അനുവദി�ു.
B) അലക് സാ�ർ ച�കവർ�ിയുെട ഭരണകാലം മുതൽ 'യവനകാലഘ�ം' എ�ു
വിളി�െ�ടു�ു.
C) അേ��ാ�സ് നാലാമൻ യഹൂദ�ാെര പീഢി�ി�ു.
D) അേ��ാ�സ് നാലാമൻ യരുശേലം േദവാലയം യേഹാവയുെട േപരിൽ
നാമകരണം െച��ു.

5) െത�ായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) മി�സയീമിൽനി�ു� യി�സാേയല�രുെട വിേമാചനെ��ുറി�് പുറ�ാട്
പു��ക�ിൽ വിവരി�ു�ു.
B) മനുഷ�ൻ അണയ് േ�� യാഗ�െളയും ബലികെളയുംകുറി�്
േലവ�പു��ക�ിലു�്.
C) േമാെശയുെട വിടവാ�ൽ �പസംഗം സംഖ�ാപു��ക�ിൽ കാണാം.
D) േമാെശയുെട മരണെ��ുടർ�ു� യി�സേയല�രുെട ചരി�തം േയാശുവായുെട
പു��ക�ിൽ കാണാം

6) പൗേലാസ് �ീഹായുെട ക�ുകൾ സമാപി�ു�ത് എ�െനയാണ്?
A) അഭിവാദനം
B) ഉപേദശം
C) ആശീർവാദം
D) സ് േതാ�താർ�ണം

7) സഭെയ��ി പറയുേ�ാൾ പൗേലാസ് �ീഹാ ഉപേയാഗി� �പതിരൂപം
ഏതാണ്?
A) ൈദവ�ിന്െറ മ�ിരം
B) സഭയുെട മണവാ�ി



C) �കി��ു വിന്െറ ജീവൻ
D) �കി��ു വിന്െറ കുരിശ്

8) പേ�താസ് �ീഹായുെട ര�ാം േലഖന�ിൽ േവദവിപരീതെ���ി
പറയു�ത് എ�ാണ്?
A) അവർ നാശകരമായ മതേഭദ�െള അവതരി�ി�ു�ു
B) അവർ കർ�ാവിെന ത�ി�റയു�ു.
C) അവർ അസാ�ാർഗികതയിൽ ചരി�ു�ു.
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്.

9) ബി.സി. ര�ാം നൂ�ാ�ിൽ എഴുതെ�� അേ�ാ�ലിപ്�ി�ൽ കൃതി
ഏതാണ്?
A) ദാനിേയൽ
B) സദൃശ�വാക��ൾ
C) േലവ�പു��കം
D) െവളിപാട് പു��കം

10) പുതിയനിയമ കാേനാൻ രൂപീകരി�ാനു� സാഹചര�ം
െതരെ�ടു�ുക.
i. േവദവിപരീതികളുെട പു��ക�ൾ സൃ�ി� ചി�ാകുഴ�ം.
ii. പഴയനിയമ�ഗ��ൾ േ�കാഡീകരി�െ��തിന്െറ സ�ാധീനം.
iii. ആധികാരികതയു� ഒരു ഗണം ലിഖിത�ളുെട അനിവാര�ത.
A) i, ii
B) i, iii
C) i, ii, iii
D) ii, iii

11) ൈ�തശു� കീർ�നം ഉൾെ�ടു� �പാർ�ന ഏതാണ്?
A) കൗമ
B) ഹൂേ�ാേമാ
C) േകാേലാ
D) സൂഗീേസാ

12) െസദ് റ എ� വാ�ിന്െറ അർഥം
A) �കമം
B) ഗീതം
C) അേപ�
D) നിര

13) െപസഹാ വ�ാഴാ��യിെല വിശു� കുർബാനെയ സംബ�ി�ു�
െത�ായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) ൈ�തശു� കീർ�ന�ിനു പകരം െപസഹാ വ�ാഴാ��െ� കൗമാ െചാ�ു�ു.
B) െപസഹാ കൗമാ െചാ�ി ധൂപ�ു�ി വാഴ്�ു�ു.
C) പ��ാരൻ സാധാരണേപാെല ൈകമലർ�ി ജന�േളാടു ശുബ് േ�ാേനാ
േചാദി�ു�ി�.
D) 'നി�ൾെ��ാവർ�ും സമാധാനം ഉ�ായിരി�െ�' എ� േ�ാേ�ാ പ��ാരൻ
നൽകു�ി�.

14) �കി��ുവിെന�പതി പീഢകൾ സഹി� സഹേദ�ാെര �പകീർ�ി�ു�
ഗീതം െതരെ�ടു�ുക.
A) വാഴ് േവറും നിർ�ലകന�ക - ത�ുദര�ിൽ...
B) ഞാന�ുെ�ൻ പാപ�ാൽ ശു�ർേ�കും...
C) �കൂശിേ�ൽ തല ചായിേ�ാൻ വലഭാഗ�ായ്...



D) അ�ാനുേവൽ േദേവശൻ തരുവിൽ തൂ�ി...

15) ഗീതം പൂർ�ീകരി�ുക.
�ീബാെയ വ�ി�ാനായ് - ............................
നൃപപ�ണമാം ........................... - നിേ�റുശേലമാർ�ു.
A) െഹലനിരാ�ി, േറാമയിൽ.
B) മറിയം രാ�ി, അേ��ാഖ�ായിൽ.
C) മറിയം രാ�ി, േറാമയിൽ.
D) കു���ീേനാസ് രാജാവ്, അേ��ാഖ�ായിൽ

16) പരുമല തിരുേമനിെയ സുറിയാനി ഭാഷ പഠി�ി�ത് ആരാണ്?
A) ഗീവർഗീസ് മ��ാൻ
B) വ�േ�രിൽ തിരുേമനി
C) പേ�താസ് തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീസ്
D) പുലിേ�ാ�ിൽ തിരുേമനി

17) പരുമല െസമിനാരി �ാപകൻ ആരാണ്?
A) പരുമല തിരുേമനി
B) വ�േ�രിൽ തിരുേമനി
C) പാ�ാടി തിരുേമനി
D) പുലിേ�ാ�ിൽ ര�ാമൻ തിരുേമനി

18) പരുമല തിരുേമനിെയ സംബ�ി�ു� െത�ായ പരാമർശം
െതരെ�ടു�ുക.
A) ഫാ. അൽവാറീസിെന പഴയെസമിനാരിയിൽവ�് െമ�താൻ�ാനേ��്
ഉയർ�ി.
B) ഫാ. േതാമസിെന െകാളംേബായിൽ വ�് െമ�താൻ�ാനേ��്
ഉയർ�ി.
C) 'ഊർേ�ം യാ�താവിവരണം' രചി�ു
D) മുള�ുരു�ിയിലും കു�ംകുള�ും സ് കൂളുകൾ �ാപി�ു.

19) പരുമല തിരുേമനിെയ വിശു�നായി �പഖ�ാപി�ത് ഏതു വർഷം?
A) 1902
B) 1947
C) 1958
D) 2002

20) അൈ�ക��വേരാട് സുവിേശഷം അറിയി�ുക എ� പരുമല
തിരുേമനിയുെട ദൗത�ം പിൽ�ാല�് കാര��മതേയാെട
നിർവഹി�താരാണ്?
A) പേ�താസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ്
B) പൗേലാസ് മാർ കൂറീേലാസ്
C) പൗേലാസ് മാർ തീേമാ�ിേയാസ്
D) പേ�താസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്

21) ൈദവം തന്െറ ജന�ിന്െറ മേധ� കൂടാരമടി�ു�തിെന
സൂചി�ി�ു� പദം ഏതാണ്?
A) ശാേലാം
B) െഷ�ീനാ
C) െപനിേയൽ
D) ബേഥൽ

22) കൂലി വാ�ി ഉപേദശി�ു� പുേരാഹിത�ാെര കു�െ�ടു�ിയിരു�ത്



ആരാണ്?
A) �പവാചക�ാർ
B) മഹാപുേരാഹിത�ാർ
C) േലവ�ർ
D) രാജാ��ാർ

23) എസ് േതർ രാ�ിയിലൂെട ഹാമാനിൽനി�് യഹൂദർ�് ര�
സാധ�മായതിന്െറ ��രണ ആചരി�ു� െപരു�ാൾ ഏതാണ്?
A) പുരീം
B) ഹനൂ�ാ
C) െപസഹാ
D) െപ�ിേ�ാ��ി

24) േഹേരാദാവ് രാജാവിന്െറ ഏ�വും വലിയസംഭാവനയായി
കണ�ാ�ു�ത് എ�ാണ്?
A) യരുശേലം േദവാലയ�ിന്െറ പുനർനിർ�ാണം.
B) യരുശേലമിൽ യവനസംസ് കാര�ിന്െറ വ�ാപന�ിനിടയാ�ി.
C) േവദപു��കം എ�ബായ ഭാഷയിൽനി�ും �ഗീ�ിേല�് പരിഭാഷെ�ടു�ി.
D) അേ��ാ�സ് നാലാമന് എതിെര വി�വമു�ാ�ി.

25) യി�സാേയൽ ജനതെയ കനാനിേല�ു നയി�ത് ആരാണ്?
A) േയാശുവ
B) േജാസഫ്
C) ദാവീദ്
D) ശേലാേമാൻ

26) പൗേലാസ് �ീഹാ അവസാനമായി എഴുതിയ ക�് ഏതാണ്?
A) 2 തീേമാ�ിേയാസ്
B) ഗലാത�ർ
C) എ�ബായർ
D) ഫിലിപ�ർ

27) പരിശു�ാ�ാവിെന സംബ�ി�ു� പൗേലാസ് �ീഹായുെട
േവദശാസ്�ത ദർശനം എ�ാണ്?
A) പരിശു�ാ�ാവ് േകവലം ഒരു ൈചതന�മ�, ഒരു ആള�മാണ്.
B) പരിശു�ാ�ാവ് വിവിധ കൃപാവര�ൾ സഭയുെട െക�ുപണി�ായി
വിഭജി�ുെകാടു�ു�ു.
C) പരിശു�ാ�ാവ് സഭയുെട കൂ�ായ ജീവിതം സാധ�മാ�ു�ു.
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്.

28) ''ന�ുെട വിശ�ാസം നെ� സ് േനഹ�പവൃ�ികൾ�ു
േ�പരി�ി�ു�തായിരി�ണം.'' ഈ �കി��ീയ തത�ം വ��മാകു�
േലഖനം ഏതാണ്?
A) യാേ�ാബ്
B) യൂദാ
C) െവളിപാട്
D) 1 പേ�താസ്

29) െവളിപാട് പു��കം എഴുതിയത് ആര്?
A) വി. പേ�താസ്
B) വി.ലൂേ�ാസ്
C) വി.പൗേലാസ്
D) വി.േയാഹ�ാൻ



30) പുതിയനിയമ�ിെല 27 പു��ക�ളുെടയും ലി�് എ.ഡി. 365 ൽ ഒരു
ചാ�കിക േലഖന�ിൽ വിവരി�ത് ആരാണ്?
A) മാർസിയൻ.
B) അേ��ാഖ�ായിെല വി. ഇ�ാ�ിേയാസ്.
C) അലക് സാ��ിയായിെല വി. അ�ാനാേസ�ാസ്.
D) സ�ർ�നാവുകാരനായ ഈവാനിേയാസ്.

31) വി�ൻബർഗ് പ�ിയുെട വാതിലിൽ േറാമൻ കേ�ാലി�ാസഭയിെല
ദുരാചാര�െള ഖ�ി�് 95 വാദഗതികൾ പരസ�െ�ടു�ിയതാര്?
A) മാർ�ിൻ ലൂഥർ കിങ്
B) മാർ�ിൻ ബൂസർ
C) മാർ�ിൻ ലൂഥർ
D) േജാൺ ക് േനാക് സ്

32) �പതിനവീകരണെ� സംബ�ി�ു� ശരിയായ പരാമർശം
െതരെ�ടു�ുക.
A) േറാമൻ കേ�ാലി�ാ സഭ ഇതിനു േനതൃത�ം നൽകി.
B) മിലാൻ കൗൺസിൽ നയ�ൾ ചർ� െച��ു.
C) 'ഈേശാ സഭ' �പതിനവീകരണെ� എതിർ�ു.
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്

33) സ് െപയിൻ, േപാർ�ുഗൽ എ�ീ രാജ��ളിെല ഭരണാധികാരികളുെട
സഹായേ�ാെട േറാമൻ കേ�ാലി�ാ സഭ നട�ിയ
സുവിേശഷവത്കരണം ഏതാണ്?
A) ജസ�ൂ�് മിഷൻ
B) െപേ�ഡാവേഡാ മിഷൻ
C) െ�പാ�ഗാൻഡാ മിഷൻ
D) യൂേറാപ�ൻ മിഷൻ

34) ഇ��യിൽ �പവർ�ി� �പമുഖമായ െ�പാ��ന്റ് മിഷനറി സംഘം
ഏതാണ്?
A) ഡാനിഷ് മിഷൻ
B) ബാെസൻ മിഷൻ
C) ല�ൻ മിഷനറി െസാൈസ�ി
D) ഇവെയ�ാം

35) സമുദായ�ിന്െറ സാമൂഹിക േസവന പരിപാടികൾ�ായി വ�ി�ണം
നിേ�പി�താരാണ്?
A) മാർേ�ാമാ മൂ�ാമൻ
B) മാർേ�ാമാ ഏഴാമൻ
C) വ�േ�രിൽ തിരുേമനി
D) പുലിേ�ാ�ിൽ തിരുേമനി

36) െത�ായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) പാല�ു��് എ�ബഹാം മ��ാൻ മല�ര സഭയിൽ െ�പാ��ന്റ് നവീകരണ�ിന്
തുട�മി�ു.
B) പേ�താസ് തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീസ് മുള�ുരു�ി സു�ഹേദാസ് വിളി�ുകൂ�ി.
C) പേ�താസ് തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീസ് പ���് െമ�താ�ാെര വാഴി�ു.
D) േജാസഫ് മാർ ദിവ�ാേസ�ാസ് ര�ാമൻ മല�ര െമ�താേ�ാലീ�ായാെണ�്
േറായൽ േകാടതി വിധി�ു.

37) േറാമൻ സാ�മാജ��ിന് െവളിയിലു� സഭാതലവ�ാെര ഏതു



േപരിലാണ് വിളി�ു�ത്?
A) കാേതാലിേ�ാസ്
B) പാ�തിയർ�ീസ്
C) എ�ിസ് േകാ�ാ
D) േപാ�്

38) 'പൗേലാസ് മാർ ഈവാനിേയാസിെന മല�രയുെട ആദ�
കാേതാലി�ായായി വാഴി� പാ�തിയർ�ീസ് ആരാണ്?
A) പേ�താസ് തൃതീയൻ
B) യൂഹാേനാൻ നാലാമൻ
C) അേ�പം ബർേസാം
D) അബ്േദദ് മശിഹാ

39) 'മാനീസാ' എ� സുറിയാനി പദ�ിന്െറ അർ�ം എ�ാണ്?
A) ��ുതി�്
B) ആരാധന
C) തുട�ം
D) �ശ�ി�ുക

40) ''നിൻ മാതാവു വിശു��ാർ...'' എ� ഗീത�ിൽ പരാമർശി�ു�
�കി��ുശാസ്�തപരമായ ഉപേദശം ഏെത�ാമാണ്?
i. േയശു�കി��ു തന്െറ യഥാർ� സ�ഭാവ�പകാരം മരണ�ിനു
വിേധയന�.
ii. േയശു�കി��ു വി. കന�കമറിയാമിൽനി�ും ശരീരം സ�ീകരി�ു.
iii. സകല സൃ�ി�ുമായി അവൻ കുരിശി�െ��ു.
iv. സ�ർ��ിന് ന�ുെടേമലു� അധികാരെ� ഇ�ാതാ�ി.
A) i, ii
B) i, ii, iii
C) ii, iv
D) ii, iii, iv

41) വി. കുർബാനയിൽ എ�ത ആശീർവാദ�ളാണ് നൽകു�ത്?
A) ഒ�്
B) മൂ�്
C) നാല്
D) ആറ്

42) ഖ�ി�ിന്െറ ശു�ശൂഷയുെട ഭാഗമ�ാ�ത് െതരെ�ടു�ുക.
A) അ��ിന്െറ വിഭജനം.
B) മുറി� അ�െ� കാസായിലു� തിരുര�ംെകാ�് മു�ദയിടു� ഭാഗം.
C) തിരുശരീരം തിരുര��ിലും തിരുര�ം തിരുശരീര�ിലും കലർ�ു�
ഭാഗം.
D) കർ�ൃ�പാർ�ന

43) േയശു�കി��ുവിന്െറ മാേമാദീസാേവളെയ സംബ�ി� ശരിയായ
പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക
A) പരിശു�ാ�ാവ് �പാെവ�േപാെല ഇറ�ി.
B) പു�തനാം ൈദവം മനുഷ�രൂപ�ിൽ സ�ിഹിതനായിരു�ു.
C) പിതാവാം ൈദവ�ിന്െറ ശ�ം േക�ു.
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്.

44) െത�ായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) �തിത���ു തിേയാെടയാണ് കൂദാശാനു�� ാന�ൾ ആരംഭി�ു�ത്.



B) �പാർ�ന ആരംഭി�ു�ത് �തിത�നാമ�ിലു�
ആശീർവാദേ�ാെടയാണ്.
C) വി. കുർബാനയിെല ആദ� ആശീർവാദം �തിത�നാമ�ിലാണ്.
D) ഇവെയ�ാം െത�ാണ്.

45) �കി��ീയ പൗേരാഹിത� ശു�ശൂഷ േയശു�കി��ു �ാപി�ത് എ�ിന്?
A) സഭെയ നയി�ാൻ.
B) ആരാധനയ്�് േനതൃത�ം നൽകാൻ.
C) വി. കൂദാശകൾ അനു�� ി�ാൻ.
D) ഇവെയ�ാം ഉൾെ�ടു�ു.

46) അേ�ാസ് േതാലിക സഭകളിൽ േനതൃത�ം നൽകാൻ നിയമിതരായ
�തിവിധ�ാനികൾ ആരാണ്?
A) ബിഷ�്, ക�ീശാ, െശ�ാശൻ.
B) പാ�തിയർ�ീസ്, െമ�താേ�ാലി�ാ, എ�ിസ് േകാ�ാ.
C) െശ�ാശൻ, േകാറൂേയാ, മ് സമേറാേനാ.
D) കാേതാലിേ�ാസ്, മല�ര െമ�താേ�ാലി�ാ, ഭ�ദാസന െമ�താേ�ാലി�ാ.

47) ജീവിത�ിന്െറ അർ�ം, മരണേശഷമു� അവ�, നിത�ജീവന്െറ
സാരം എ�ിവ നമു�ു പൂർണമായി െവളിെ�ടു�ത് എേ�ാൾ?
A) കർ�ാവിന്െറ ര�ാമെ� വരവിൽ.
B) കർ�ാവിന്െറ മാേമാദീസായിൽ.
C) കർ�ാവിന്െറ കുരിശുമരണ�ിൽ.
D) കർ�ാവിന്െറ പീഢാസഹന�ിൽ.

48) പിതാ��ാർ യുഗാ��െ� വിേശഷി�ി�ു�ത് എ�െനയാണ്?
A) നീതിമാ�ാരുെട ദിവസം.
B) പുതിയ ദിവസം.
C) ഉയിർ�ിന്െറ �പഭാതം.
D) സമാധാന�ിന്െറ ദിവസം.

49) പരിശു� ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ദ�ിതീയൻ കാേതാലി�ാ
ബാവെയ സംബ�ി�ു� െത�ായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.
A) 1874 ജൂൺ 16 ന് ജനി�ു.
B) 'രഹസ��പാർ�നകൾ;, 'സഹേദ�ാരുെട ചരി�തം' എ�ീ പു��ക�ൾ
�പസി�ീകരി�ു.
C) 40 വർഷം കാേതാലി�ായായി സഭെയ നയി�ു.
D) േദവേലാകം കാേതാലിേ��് അരമനയിൽ കബറട�ി.

50) 1967 മുതൽ 1996 ൽ കാലം െച�ു�തുവെര േഡാ. പൗേലാസ് മാർ
�ഗിേഗാറിേയാസ് െമ�താേ�ാലീ�ാ വഹി� ചുമതല ഏതാണ്?
A) WCC യുെട �പസിഡന്റ്.
B) ഓർ�േഡാക് സ് ൈവദിക െസമിനാരി �പിൻസി�ൽ.
C) ഓക് സ് േഫാർഡ് യൂണിേവഴ് സി�ി അധ�ാപകൻ.
D) WCC യുെട അേസാസിേയ�് െസ�ക�റി.

51) ഫാ. േഡാ. വി.സി. സാമുേവലിന്െറ സംഭാവന അ�ാ�ത് ഏതാണ്?
A) 'Council of Chalcedon-Re examined' എ� പു��കം രചി�ു.
B) WCC യുെട നാലു സേ�ളന�ളിൽ �പബ�ം അവതരി�ി�ു.
C) െ�പാ ഓറിയന്േറഷൻ, എൻ.സി.സി., െക.സി.സി. എ�ിവയിൽ േനതൃത�ം
നൽകി.
D) പരുമല തിരുേമനിെയ സംബ�ി�ു� 'സത�ം വിജയി�ു�ു' എ�
�ഗ�െമഴുതി.



52) ധന�ിന്െറ അടി�ാന�ിൽ ആെരയും േവർതിരി�് കാണരുെത�്
പറയു�തിന്െറ കാരണെമ�ാണ്?
A) ൈദവമു�ാെക എ�ാവരും തുല�രാണ്.
B) വിദ�ാസ��ന്െറ ഗുണമാണിത്.
C) ധനം ഒരു അനു�ഗഹമാണ്.
D) ഇെതാ�ുമ� കാരണം.

53) നെ� അല�ു� �പയാസ�െള യു�ിഭ�ദമായി വിലയിരു�ി, സ�യം
�പതിവിധി കെ��ാൻ നെ� �പാ��രാ�ു� �പ�കിയെയ
വിളി�ു�െത�ാണ്?
A) കൗൺസിലിങ്
B) സൗഖ�ം
C) േരാഗചികി�
D) ഏകീഭവി�ൽ

54) ൈദവവിളി തിരി�റിയാനു� വഴികൾ ഏെത�ാമാണ്?
A) േവദപാരായണം.
B) �പഭാഷണ�ശവണം.
C) ആ�ീയഗുരു��ാരുെട േ�പാ�ാഹനം.
D) ഇവെയ�ാം.

55) പരിശു� പരുമല തിരുേമനിയുെട ഒ�ം യരുശേലം യാ�ത െച��ത് ആര്?
A) മാർേ�ാ�ാ എ�ാമൻ
B) പുലിേ�ാ�ിൽ തിരുേമനി
C) വ�േ�രിൽ ഗീവർഗീസ് ക�നാർ
D) മാ�ൻ േകാർഎ�ിസ് േകാ�ാ

56) മല�ര സഭയുെട ഭൗതികസ��ും ആ�ീയ അധികാരവും
കവർെ�ടു�ാൻ �ശമി� പാ�തിയർ�ീസ് ആരാണ്?
A) പേ�താസ് ര�ാമൻ
B) അ�ു�
C) അബ്േദദ് മശിഹാ
D) ഗീവർഗീസ് ര�ാമൻ

57) ഗുരുവായ വ�േ�രിൽ തിരുേമനിെയ ചതി�് മല�ര സഭാ പരിത�ാഗം
െച�� �പധാന ശിഷ�നാര്?
A) ഗീവർഗീസ് മാർ ഈവാനിേയാസ്
B) ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവ�ാേസ�ാസ്
C) േതാമസ് മാർ തീേ�ാസ്
D) മാത�ൂസ് മാർ അ�ാനാേസ�ാസ്

58) വ�േ�രിൽ മാർ ദിവ�ാേസ�ാസിെന െമ�താേ�ാലി�ായായി വാഴി�ത്
എവിെടെവ�്?
A) െയരുശേലം
B) േകാ�യം
C) അേ��ാഖ�ാ
D) കു�ംകുളം

59) പേ�താസ് തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീസ് മല�രെയ ഏഴു ഭ�ദാസന�ളായി
വിഭജി�ത് എ�ുെകാ�്?
A) മിഷൻ �പവർ�ന�ൾ വ�ാപി�ി�ാൻ.
B) േവദശാസ്�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിന്െറ മികവ് വർ�ി�ി�ാൻ.



C) മല�ര െമ�താേ�ാലി�ാെയ ബലഹീനമാ�ാൻ.
D) പുതിയ ൈവദിക െസമിനാരികൾ തുട�ാൻ.

60) വ�േ�രിൽ തിരുേമനിെയ സംബ�ി�ു� ശരിയായ പരാമർശ�ൾ
െതരെ�ടു�ുക.
i. മല�രയിൽ കാേതാലിേ��് �ാപി�ു�തിന് േനതൃത�ം നൽകി.
ii. 'സേത�ാപേദശ�ൾ' എ� പു��കം രചി�ു.
iii. ക�ംതാ നമസ് കാര�കമം �പസി�ീകരി�ു.
iv. െത�ായ മുട�് േനരി�ു.
A) i, ii
B) i, iii, iv
C) i, ii, iii, iv
D) iii, iv
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