
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST
CLASS 11 (YEAR 2022)

1) 'വഴിപാടുകളുെട ഗുണെ��ാളുപരി കാ��യർ�ി�ു�യാളിന്െറ
ധാർ�ീകതയും മേനാഭാവവും സു�പധാനമാണ്'. ഈ �പ��ാവനയുമായി
ഏ�വും േയാജി�ു� സംഭവം ഏത്?
A) അ�ബഹാമിന്െറ ബലി
B) പരിച്േഛദന ആചാരം
C) കയീനിന്െറയും ഹാേബലിന്െറയും വഴിപാട്
D) ശ��് ആചരണം

2) 'എ�ാ തിരുെവഴു�ും ൈദവശ�ാസീയമാകയാൽ... �പേയാജനമു�ത്
ആകു�ു'. റഫറൻസ് കെ��ുക.
A) 2 തിെമാെഥെയാസ് 3: 16-17
B) 1 തിെമാെഥെയാസ് 3: 16-17
C) തീെ�ാസ് 3: 14-15
D) 2 പേ�താസ് 3: 15-16

3) ഓർ�േഡാക് സ് സഭ അംഗീകരി� പഴയനിയമ�ിെല പു��ക�ൾ
എ�ത?
A) 36
B) 46
C) 39
D) 27

4) 'സഭയുെട അധികാരം ഇ�ായിരുെ��ിൽ സുവിേശഷ�ിൽ ഞാൻ
വിശ�സി�ി�ായിരു�ു. സഭ പഠി�ി�ുക, ൈബബിൾ െതളിയി�ുക
എ�താണ്.' ആരാണ് ഈ വാ�ുകള് പറ�ത്?
A) െസൻറ് േപാൾ
B) െസൻറ് േജാൺ �കിേസാ�ം
C) െസൻറ് സിറിൾ
D) ഹിേ�ായിെല െസൻറ്. അഗ�ിൻ

5) 'പുതിയനിയമം പഴയനിയമ�ിൽ മറ�ുകിട�ു�ു: പഴയത്
�പകാശിതമാകു�ത് പുതിയനിയമ�ിലും' ആരുെട �പ��ാവന ആകു�ു?
A) െസൻറ് അഗ�ിൻ
B) െസൻറ് മാക് സിമസ്
C) െസൻറ് േപാളികാർ�്
D) െസൻറ് േബസിൽ

6) സുവിേശഷ�ൾ എഴുതാനു� സാഹചര��െള കുറി�് ശരിയായ
�പ��ാവനകൾ അടയാളെ�ടു�ുക.
i. േയശുവിന്െറ പുനരു�ാന�ിനുേശഷം േയശുവിന്െറ ഒരു ജീവചരി�തം
എഴുതാൻ അേ�ാസ്േതാല�ാർ തീരുമാനി�ു.
ii. ദൃക് സാ�ികളായ അേ�ാസ്േതാല�ാരുെട കാലം േവഗ�ിൽ
കട�ുേപായി.
iii. േയശു�കിസ് തുവിന്െറ ര�ാം വരവ് േനരെ� �പതീ�ി�തുേപാെല
ആസ�മാെണ�് അേ�ാസ്േതാല�ാർ�ു േതാ�ി.
iv. സഭ വളരുകയും വികസി�ുകയും െച��േ�ാൾ, അേ�ാസ്േതാല�ാർ�്
എ�ായിട�ും എ�ിേ�രുക അസാധ�മായി�ീർ�ു.



A) i,iii
B) ii,iv
C) iii, iv
D) i,iv

7) ഇ�സാേയലിെല �പധാന െപരു�ാളുകളിൽ ഈ ഉ�വം
ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�:
A) െപ�േ�ാ��ി
B) പൂരിം
C) െപസഹ
D) കൂടാരെ�രു�ാൾ

8) സിേനാപ്�ിക് സുവിേശഷ�െള�ുറി�് ശരിയ�ാ� �പ��ാവന
A) സിേനാപ്�ിക് സുവിേശഷ�ളിൽ നിരവധി ഉപമകളു�്.
B) സിേനാപ്�ിക് സുവിേശഷ�ളിൽ നിരവധി അ�ുത�ളു�്
C) സിേനാപ്�ിക് സുവിേശഷ�ളിൽ നിരവധി നീ� �പസംഗ�ളു�്
D) സിേനാപ്�ിക് സുവിേശഷ�ളിൽ നിരവധി 'ഭൂേതാ�ാടനം' �പതിപാദി�ു�ു

9) ബി.സി 586ൽ േദവാലയം നശി�ി�െ��തിനുേശഷം ഇ�സാേയലിന്െറ
ആരാധനാ ൈശലിയിൽ സംഭവി� �പധാന മാ�ം അടയാളെ�ടു�ുക
A) ശാബത് ആചരണം ആരംഭി�ു
B) സിനേഗാഗ് ആരാധന �പചാര�ിലായി
C) െടൻറ് ഓഫ് മീ�ിംഗ് �ാപി�ു
D) ഉട�ടിയുെട െപ�ക�ിന്െറനിർ�ാണം

10) വി. പൗേലാസിന്െറ േലഖന�െള കുറി�് ശരിയ�ാ� �പ��ാവന:
A) എ�ാ േലഖന�ളും നമു�് ലഭ�മാണ്.
B) ഈ േലഖന�ളിൽ ഓേരാ�ും ഒരു �പേത�ക സ�ർഭ�ിലാണ്
എഴുതിയിരി�ു�ത്.
C) അവ പരിശു�ാ� �പേചാദന�ാൽ രൂപെ��തും സനാതനമായ സേ�ശം
ഉൾെ�ാ�ു�തുമാണ്.
D) നിർ�ി� �പാേദശിക സഭകളുെട �പശ് ന�ൾ�് പരിഹാരമായി അവ
എഴുതെ��ിരി�ു�ു. അതിനാൽ, അവയ്�് സാർവ�തിക �പാധാന�മി�.

11) ഓർ�േഡാക് സ് ആരാധനയിൽ വിശു� ൈബബിളിന്െറ �പാധാന�ം
വിവരി� �പ��ാവനകൾ അടയാളെ�ടു�ുക.
I. എ�ാ വിശ�ാസികളും പ�ിയിെല ആരാധനയുെട അവസാനം വിശു�
കുരിശിൽ ചുംബി� േശഷം പിരി�ുേപാകു�ു..
II. എ�ാ കൂദാശകളും വി. കുർബാനേയാെട പൂർ�ീകരി�ു�ു..
III. എ�ാ വി. കുർബാനയിലും വചന ശു�ശൂഷ ഉൾെ�ടു�ു..
IV. വിശു� േ�താേണാസിന്െറ മു�ിൽ ധൂപം അർ�ി�ുേ�ാൾ
ഏവൻേഗലിേയാൻ വ�ിരി�ു� േമശയ്�് മു�ിലും ധൂപം അർ�ി�ു�ു.
A) II, IV
B) II, III
C) I, IV
D) III, IV

12) ശരിയായ കാലഗണനാ�കമം അടയാളെ�ടു�ുക
I. കുരിശുയു��ൾ
II. െപാതു സു�ഹേദാസുകളും സഭാ വിഭജനവും
III. േ�പാ��ന്റ് നവീകരണം
IV. മിലാൻ വിളംബരം
A) II, III, IV, I
B) I, IV, III, II



C) II, III, I, IV
D) IV, II, I, III

13) ജറുസേലം കൗൺസിലിൽ ചർ� െച�� തർ�ം:
A) �കിസ്ത�ൻ സഭയിൽ േചർ� യഹൂദര�ാ� ആളുകൾ പാലിേ��
നിയമ�ളും അനു�� ാന�ളും സംബ�ി�്.
B) �കിസ്ത�ൻ സഭയിൽ േചർ� യഹൂദര�ാ� ആളുകൾ പാലിേ��
പാര�ര�െ�യും ആരാധനെയയും കുറി�്.
C) �കി��ീയ സഭയിൽ േചർ� യഹൂദർ പാലിേ�� നിയമ�ളും അനു�� ാന�ളും
സംബ�ി�്.
D) �കിസ്ത�ൻ സഭയിൽ േചർ� യഹൂദര�ാ� ആളുകൾ പാലിേ��
�ാന�െളയും അധികാരെ�യും കുറി�്.

14) പീഡന�ളുെട ഫല�ളിൽ ഉൾെ�ടാ�വെയ അടയാളെ�ടു�ുക:
A) പുതിയനിയമ�ിെല കാേനാൻ �ാപി�ൽ.
B) സഭയുെട വളർ� േവഗ�ിലായി.
C) �കിസ്ത�ാനികളുെട വ�ാപന�ിന് കാരണമായി.
D) വിശ�ാസികൾ രഹസ�മായി മാംസം കഴി�ാൻ ഒ�ുകൂടുകയും
സാമൂഹിക അനു�� ാന�ളിൽ നി�ും ആചാര�ളിൽ നി�ും
വി�ുനിൽ�ുകയും െച��ു.

15) വിശു� േയാഹ�ാൻ മാ�തം വിവരി�ു� സംഭവം:
A) പാദ�ൾ കഴുകൽ
B) അവസാനെ� അ�ാഴം
C) ശിഷ�ന്െറ ഒ�ിെ�ാടു�ൽ
D) ര�് തവണ പാനപാ�തം എടു�് വാഴ്�ു�തായി �പതിപാദി�ു�ു.

16) ആദ�കാല �കി��ീയ സഭ േനരി� ര�് �പധാന െവ�ുവിളികൾ
അടയാളെ�ടു�ുക:
A) യഹൂദ�കിസ് ത�ാനികളും വിജാതീയ �കിസ് ത�ാനികളും ത�ിലു� തർ�ം.
B) അേ�ാ��ല�ാരുെട ര�സാ�ിത�വും െശ�ാ��ാരുെട തിരെ�ടു�ും
C) ശൗൽ എ� ബാല��ാരൻ നട�ിയ പീഡനവും �പവർ�ന�ളും.
D) പീഡനവും മതവിേദ�ഷവും.

17) ''ഞാൻ യി�സാേയൽ ഗൃഹേ�ാടും യഹൂദാ ഗൃഹേ�ാടും പുതിയ ഒരു
നിയമം െച�ു� കാലം വരും.'' ഈ �പവചനം നൽകിയത് ആര്?
A) െയശ�ാവു
B) യിെരമ�ാവ്
C) െയഹസ്�ിേയൽ
D) േമാെശ

18) കൽ�ദൂൻ ഇതര സഭകെള അടയാളെ�ടു�ുക.
i. ൈബസന്െറൻ
ii. എേത�ാപ�
iii. അർേ�നിയ
iv. ആം�ി�ൻ
A) i,ii
B) ii,iii
C) iii,iv
D) ii,iv

19) സമൂഹജീവിത�കമ�ിൽ (Community) അധി�� ിതമായ
സ��ാസ�പ�ാന�ിന്െറ �ാപകനും �പേയാ�ാവും:



A) അേ�ാണിേയാസ്
B) െസൻറ് േബസിൽ
C) പാേ�ാമിേയാസ്
D) െസൻറ് അഗ�ിൻ

20) 'വചനശു�ശൂഷയുെട ഈ ഭാഗം പൂർ� െശ�ാ�ൻ, പുേരാഹിത�ാർ,
മഹാപുേരാഹിത�ാർ എ�ിവർ മാ�തമാണ് നിർവഹി�ു�ത്.
A) ആേഘാഷപരമായ ഏവൻേഗേല�ാൻ വായന
B) സുവിേശഷ വായനെയ തുടർ�ു� �പഭാഷണം
C) വി. േ�താേണാസിൽ നി�് ഏവൻേഗേല�ാൻ പടി�ാേറാ�് എഴു��ി�ു�ത്.
D) െവളിപാടിന്െറ പു��ക�ിൽനി�ു� വായന

21) W.C.C. രൂപീകരണ വർഷം
A) 1910
B) 1937
C) 1951
D) 1948

22) ദ�ിേണ��യിൽ െസന്റ് േതാമസ് സഭ �ാപി�തിന്െറ െതളിവായി
ഈ വ��ുത ഉൾെ�ടു�ിയി�ി� .
A) എ.ഡി. 72ൽ ൈമലാ�ൂരിൽ െസൻറ് േതാമസ് ര�സാ�ിത�ം വരി�ു.
B) െസൻറ് േതാമസ് �ാപി� പുരാതന ൈ�ക��വ സമൂഹ�ൾ.
C) െസൻറ് േതാമസ് േഗാ�േഫാറസ് രാജ��് �കി��ുമാർ�ം �പചരി�ി�ു.
D) െസൻറ് േതാമസിൻറ് കബറിടം.

23) േതാ�ാ�ീഹായുെട വടേ� ഇ��യിെല �പവർ�ന�ൾ ഈ പു��കം
വിവരി�ു�ു
A) അേ�ാ��ല�ാരുെട �പവൃ�ികൾ
B) യൂദാസ് േതാമസിന്െറ �പവർ�ന�ൾ
C) ശേലാേമാന്െറ �പവൃ�ികൾ
D) ബാർ എ�ബായുെട നടപടി�കമ�ൾ.

24) വിശു� േതാമ�ീഹായുെട അ�സ് േതാലിക പാര�ര�വും ൈപതൃകവും
സംര�ി�ുകയും അതിൽ അഭിമാനി�ുകയും െച�ു� സഭകൾ:
A) മല�ര സഭയും േപർഷ�ൻ സഭയും
B) മല�ര സഭയും േകാപ്�ിക് സഭയും
C) മല�ര സഭയും എേത�ാപ�ൻ സഭയും
D) മല�ര സഭയും സുറിയാനി ഓർ�േഡാക് സ് സഭയും

25) 'േറാമിെല േപാ�് സഭയുെട പരേമാ�ത തലവനായിരി�ണം.
ബാബിേലാണിെല പാ�തിയർ�ീസ് മതവിേദ�ഷവും വിഭജനവും
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനാൽ നിരസി�െ�ടണം'. ഏത് സിനഡാണ് ഈ
തീരുമാനെമടു�ത്?
A) മുള�ുരു�ി സു�ഹേദാസ്
B) മാേവലി�രയിെല സു�ഹേദാസ്
C) കൽ�േദാന�ൻ സു�ഹേദാസ്
D) ഉദയംേപരൂർ സു�ഹേദാസ്

26) വി. കുർബാനയിൽ ഓേരാ ദിവസെ� �പാധാന�ം അനുസരി�്
വ�ത���മായവ തിരെ�ടു�ു�തിനു� സാധ�ത ഉ�ത്:
A) ഹൂേസാേയാ �പാർ�ന
B) െ�പാമിേയാൻ െസദറ
C) േലഖനം വായി�ു�തിന് മു�ു� ഗീതം



D) പഴയനിയമം വായി�ു�തിന് മു�ു� �പാർ�ന

27) റ�ാൻ ൈബബിൾ �പസി�ീകരി� തീയതി:
A) 1811
B) 1815
C) 1829
D) 1841

28) േകാ�യം പഴയ െസമിനാരി �ാപകൻ
A) വലിയ മാർ ദിവ�ാസിേയാസ്
B) പുലിേ�ാ�ിൽ േജാസഫ് മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് അ�ാമൻ
C) പുലിേ�ാ�ിൽ േജാസഫ് മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് ര�ാമൻ
D) മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് ആറാമൻ

29) േപർഷ�ൻ സാ�മാജ��ിെല കാേതാലിേ�ാസിന്െറയും മ�ഫിയാൻ
�ാനെ��ുറി�ു� ശരിയായ �പ��ാവനെയ അടയാളെ�ടു�ുക.
A) േപർഷ�ൻ �കിസ്ത�ാനികളുെട തലവനായിരു�ു കാേതാലിേ�ാസ്,
അേതസമയം മ�ഫിയാൻ േപർഷ�യിൽ താമസി�ു� അേ��ാഖ�
സഭാംഗ�ളുെട േനതാവായിരു�ു.
B) കാേതാലിേ�ാസ് േപർഷ�ൻ �കിസ്ത�ാനികളുെട തലവനായിരു�ു,
അേതസമയം മ�ഫിയാൻ ഇ��യിൽ താമസി�ു� അേ��ാക� സഭയിെല
അംഗ�ളുെട േനതാവായിരു�ു.
C) കാേതാലിേ�ാസ് േപർഷ�ൻ �കിസ്ത�ാനികളുെട തലവനായിരു�ു,
അേതസമയം മ�ഫിയാൻ അേ��ാക�യിൽ താമസി�ിരു� േപർഷ�ൻ
സഭാംഗ�ളുെട േനതാവായിരു�ു.
D) മല�ര �കിസ്ത�ാനികളുെട തലവനായിരു�ു കാേതാലിേ�ാസ്, അേതസമയം
മ�ഫിയാൻ ഇ��യിൽ ജീവി�ിരു� അേ��ാഖ� സഭാംഗ�ളുെട േനതാവായിരു�ു.

30) മല�ര സഭയിൽകാേതാലിേ��് �ാപി�ു�തിനു� ആസ�
കാരണം അടയാളെ�ടു�ുക.
A) അേ��ാഖ�യിെല പാ�തിയർ�ീസ് പേ�താസ് തൃതീയന്െറ ആഗമനം.
B) മല�ര െമ�താേ�ാലീ�ാ വിശു� വ�േ�രിൽ ദിവ�ാസിേയാസ്
തിരുേമനിയുെട മുട�്.
C) 1876 െല മുള�ുരു�ി സു�ഹേദാസിന്െറ തീരുമാന�ൾ
D) മല�ര െമ�താേ�ാലീ�യായ േജാസഫ് മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് അ�ാമന്
അർഹമായ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും നൽകാനു� ആ�ഗഹം.

31) വി. കുർബാനയിെല വിവിധ ഭാഗ�ളുെട ശരിയായ �കമം
അടയാളെ�ടു�ുക:
i. മാലാഖമാരുെട ��ുതിഗീതം (Sanctsu)
ii. 'ഹൃദയ�െള ഉയർ�ുക' (sursum Corda) എ� സമർ�ണ �പാർ�ന
iii. റൂഹാ�ണ �പാർ�ന (Epiclesis)
iv. �ാപന �പാർ�ന (Words of Institution)
A) i,ii,iii,iv
B) ii,i,iii,iv
C) iv,iii,ii,i
D) ii,i,iv,iii

32) മല�ര സഭയുെട ഭരണഘടന പാസാ�ിയ മല�ര സുറിയാനി
�കിസ്ത�ൻ അേസാസിേയഷന്െറ അ���ൻ:
A) H.H. ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ര�ാമൻ
B) മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് ആറാമൻ
C) H.H. ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ഒ�ാമൻ



D) മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് അ�ാമൻ.

33) മല�ര െമ�താേ�ാലീ�ായുെടയും കാേതാലിേ�ാസിന്െറയും
�ാന�ൾ െവേ�െറ നിലനി�ിരു� കാലഘ�ം:
A) 1913 മുതൽ 1934 വെര
B) 1912 മുതൽ 1934 വെര
C) 1912 മുതൽ 1958 വെര
D) 1958 മുതൽ 1964 വെര

34) ഇനി പറയു� വാ�ുകളുെട ശരിയായ സേ�ശം അടയാളെ�ടു�ുക:
'ആകയാൽ ൈദവം കൂ�ിേ�ർ�തിെന മനുഷ�ൻ
േവർെപടു�ാതിരി�െ�'
A) വിവാഹം എ�ത് ൈദവസ�ിധിയിൽ ഒരു പുരുഷനും സ്�തീയുംത�ിലു�
പര��ര ഉട�ടിയാണ്.
B) വിവാഹം ൈദവ�ിന്െറ സാ�ിധ��ിൽ ര�് കുടുംബ�ൾ ത�ിലു� ഒരു
പര��ര ഉട�ടിയാണ്.
C) ഭാര�ാഭർ�ാ��ാർ ത�ിൽ ന�ായമായ അഭി�പായവ�ത�ാസമുെ��ിൽ
വിവാഹേമാചനം സാധ�മാണ് .
D) വിവാഹബ�ം േവർപിരി�ാനാവി�.

35) തുബ്േദനുകൾ എ�ത �പാർ�നകളുെട സമാഹാരമാണ്:
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24

36) േയശു വളർ�ത് ................
A) േബത് ലേഹമിെല ഒരു സ�ത�ിൽ
B) ന�സ�ിെല ഒരു കുടുംബ�ിൽ
C) കഫർ�ഹൂമിെല ഒരു വീ�ിൽ
D) ജറുസേലം േദവാലയ�ിൽ

37) 'ജീവി�ിരി�ു�വർ�ും മരി�വർ�ുംേവ�ി മ���ത യാചി�ു�
ലു�ിനിയാകളും ഈ സമയ�് നിർ�ഹി�ു�ു'. ശരിയായ സമയം
അടയാളെ�ടു�ുക:
A) സുവിേശഷം വായി�യുടൻ
B) അവസാനെ� മൂ�് 'തുബ്േദൻ' സമയ�്
C) 'യാചിേ��ും സമയമിതാ...' എ� കീർ�നം പാടു� സമയം
D) ഖ�ി�ിന്െറ ശു�ശൂഷയുെട അവസാന സമയ�്

38) ഇതര മത�ിൽെപ�യാെള പ�ാളിയായി െതരെ�ടു�ാൽ
വിവാഹകൂദാശ നിർ�ഹി�ുവാൻ പ�ാളി ഓർ�േഡാക് സ്
സഭാംഗമാകണം; കാരണ�ൾ?
i. മാതാപിതാ�ളുെട കടു� എതിർ�്.
ii. സഭ ഒേര മത�ിൽ മാ�തേമ വിവാഹം നട�ുകയു�ൂ.
iii. വിവാഹം ഒരു കൂദാശയാണ്, അതിനാൽ അത് സഭാംഗ�ൾ�് മാ�തം
നൽകെ�ടു�ു.
iv. ഒരുമി�് �പാർ�ി�ു� ഒരു കുടുംബം ഒരുമി�് ജീവി�ു�ു.
A) ii,iii
B) ii,iv
C) iii,iv
D) i,ii



39) വിശു� കുർബാനയുെട അവസാനം െചാ�ു� 'കു�ിലിേയാനുകളുെട'
ശരിയായ �കമം അടയാളെ�ടു�ുക:
A) ൈദവമാതാവ്, വിശു��ാർ, പേരതരായ വിശ�ാസികൾ, വാ�ിേ�ായ
പുേരാഹിത�ാർ.
B) ൈദവമാതാവ്, വിശു��ാർ, വാ�ിേ�ായ പുേരാഹിത�ാർ, പേരതരായ
വിശ�ാസികൾ
C) ൈദവമാതാവ്, വാ�ിേ�ായ പുേരാഹിത�ാർ, വിശു��ാർ, പേരതരായ
വിശ�ാസികൾ
D) ൈദവമാതാവ്, വിശു��ാർ, വാ�ിേ�ായവർ, വിശ���ർ, വാ�ിേ�ായ സർ�
വിശ�ാസികളും.

40) 'സനാതന ധർ�ം' എ� പദം സൂചി�ി�ു�ത്:
A) ൈജനമതം
B) ബു�മതം
C) െസാേറാസ്�ടിയനിസം
D) ഹി�ുമതം

41) ൈജനമത ല��ം അടയാളെ�ടു�ുക:
A) േമാ�ം
B) നിർവാണ
C) മരണ�ിനുേമലു� വിജയം
D) ൈകവല�ം അണയുക

42) 'ൈദവ�ളുെട മാർ�ം' എ�ർ�ം വരു� പദം
A) താേവാ
B) െഷന്റാേവാ
C) ചി�്
D) കാമി

43) സഭയുെട വിഭജന�ിന് കാരണമായ ആകമാന സു�ഹേദാസ്:
A) കൽ�േദാന� സു�ഹേദാസ്
B) കു���ീേനാസ് സു�ഹേദാസ്
C) നിഖ� സു�ഹേദാസ്
D) െയരുശേലം സു�ഹേദാസ്

44) അനേഫാറയുെട അവസാന ഭാഗം:
A) ഹൂേ�ാേമാ
B) ഹൂേസാേയാ
C) കേസാലി�ി
D) േബാവൂേസാ

45) 'ഫിെലേയാെ�' എ� പദ�ിന്െറ അർ�ം അടയാളെ�ടു�ുക.
A) പിതാവിൽ നി�ു പുറെ�ടു�ു.
B) പു�തനിൽ നി�ു പുറെ�ടു�ു.
C) പരിശു�ാവിൽ നി�ും പുറെ�ടു�ു
D) പു�തനിൽ നി�ും കൂടി

46) വിശു� കുർബാനെയ 'അമർത�തയുെട ഔഷധവും
മരണ�ിെനതിരായ മറുമരു�ും' എ�് വിേശഷി�ി� 'പിതാവ്'
A) കാർേ�ജിെല വിശു� സി�പിയൻ
B) ലിേയാണിെല വിശു� ഐേറനിേയാസ്
C) േറാമിെല വിശു� �ി�ീസ്
D) അേ��ാഖ�യിെല വിശു� ഇ�ാ�ിേയാസ്



47) എഡിൻബേറായിൽ 1937ൽ നട� െഫയ്�് ആന്റ് ഓർഡർ
സേ�ളന�ിൽ പെ�ടു� മല�ര സഭാ തലവൻ:
A) H.G. േജാസഫ് മാർ ദിവ�ാസിേയാസ് അ�ാമൻ
B) H.G. പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്
C) H.H. ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ര�ാമൻ
D) H.G. അൽവാറിേയാസ് മാർ യൂലിേയാസ്

48) ഓറിയന്റൽ ഓർ�േഡാക് സ് സഭകൾ�് െപാതുവായി ഒരു
സൺേഡസ് കൂൾ പാഠ�പ�തി രൂപകൽ�ന െച�ാൻ തീരുമാനി� േയാഗം:
A) ഓറിയന്റൽ ഓർ�േഡാക് സ് സഭാതലവ�ാരുെട സേ�ളനം, ആഡിസ്
അബാബ
B) ആം�ർഡാമിൽ ഡ��ു.സി.സി അസം�ി
C) ന�ൂഡൽഹിയിെല ഡ��ു.സി.സി അസം�ി
D) എഡിൻബർഗിൽ നട� െഫയ്�് ആന്റ് ഓർഡർ സേ�ളനം

49) മനുഷ�ാവകാശ�ളുെട ആധികാരിക േരഖ അടയാളെ�ടു�ുക;
A) ബിൽ ഓഫ് ൈറ�് സ്
B) ദി െപ�ീഷൻ ഓഫ് ൈറ�്
C) മാഗ് ന കാർ�ാ
D) സാർവ�തിക മനുഷ�ാവകാശ �പഖ�ാപനം (Universal Declaration of Human
Rights)

50) 'മി�ാേഗാഗി�ൽ കാെ��ിസം' (Mystagogical Catechism) എ� പു��കം
രചി�ത്:
A) െയരൂശേലമിെല േയാഹ�ാൻ
B) െയറുശേലമിെല വിശു� കൂറിേലാസ്
C) നി�യിെല വിശു� �ഗിഗറി
D) െസന്റ് തിേയാേഡാർ ഓഫ് േമാപ് സ�ൂ�ിയ

KEY
1. ND. Ch.1, P.5
2. U.1, P.11
3. U.1, P.11
4. U.1, P.13
5. Ch.2, P.5
6. Ch.1, P.5
7. ND. Ch.1, P.6
8. Ch.3, P.16
9. ND, P.8
10. Ch.3, P.20-21
11. Ch.4, P.22-23
12. U. 3, Ch.1, P.44
13. U. 3, P.45
14. U. 3, P.46
15. ND. P.13-15
16. U. 3, P.45-46
17. ND. P.17



18. U.3, P.48
19. U.3, P.48
20. ND, P.25
21. U.3, P.50
22. U.3, Ch.2, P.52
23. U. 3, Ch. 2, P.52
24. U.3, Ch. 2, P. 52
25. U.3, Ch. 2, P. 53
26. ND, P. 26
27. U.3, Ch. 2, P. 57
28. U.3, Ch. 2, P. 57
29. U.3, Ch. 3, P. 63
30. U.3, Ch.3 2, P. 64
31. ND, P. 29
32. U.3, Ch. 4, P. 69
33. U.3, Ch. 4, P. 68
34. U.4, P. 73
35. ND, P.30
36. U.4, P.75
37. ND. P. 32
38. U.4, P. 78,83
39. ND, P. 33
40. U.5, P. 90
41. U.4, P. 90
42. U.5, P. 91
43. U.5, P. 93
44. ND. P. 33
45. U.5, P. 95
46. ND, Ch. 6, P. 37
47. U.5, P. 103
48. U.5, P. 105
49. U.6, P. 108
50. ND, Ch.g, P. 38


