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CLASS - 12 Private (YEAR 2022)

1) 72 പ�ിത�ാർ േചർ�് നിർവഹി� പഴയനിയമ പരിഭാഷ ഏതാണ്? 
A) െപഷീ�ാ 
B) െസപ്�ുവജി��് 
C) വൾേഗ�് 
D) കിങ് െജയിംസ ്

2) േവദപു��കെ� സംബ�ി�ു� േ�പാ����് സഭയുെട വീ�ണം
എ�ാണ്? 
A) സഭയുെട �പമാണ�ൾ�ു� ഏക ആധാരം േവദപു��കം മാ�തമാണ്. 
B) സഭയുെട �പമാണ�െള സംബ�ി�് േവദപു��കം ആധാരമ�. 
C) േവദപു��ക�ിെ�� ആധികാരികതെയ സംബ�ി�് േ�പാ����്-ഓർ�േഡാക് സ്
സഭകൾ ഒേര വീ�ണമാണ് പാലി�ു�ത്. 
D) േവദപു��ക�ിെ�� ആധാര�ിനു കാരണം പാര�ര��ളാണ്. 

3) െത�ായ �പ��ാവന െതരെ�ടു�ുക. 
A) പഴയ നിയമം മറ�ുകിട�ു�ത് പുതിയനിയമ�ിലാണ്. 
B) പുതിയനിയമ പഠനം ശരിയായി നട�ാൻ പഴയനിയമെ���ിയു�
പരി�ാനം അനിവാര�മാണ്. 
C) പഴയനിയമ സംഭവ�ളും ഉപേദശ�ളും പൂർ�ീകരി�െ�ടു�ത്
പുതിയനിയമ�ിലാണ്. 
D) പഴയനിയമം �പകാശിതമാകു�ത് പുതിയനിയമ�ിലാണ്. 

4) എ�ുെകാ�ാണ് പുതിയനിയമ�ിെല എഴു�ുകാർ
പഴയനിയമ�ിൽനി�ു� ഉ�രണികൾ എടു�ത്? 
A) അവരുെട പഴയനിയമ പാ�ിത�ം �പകടമാ�ുവാൻ.അവരുെട പഴയനിയമ
പാ�ിത�ം �പകടമാ�ുവാൻ. 
B) �കി��ീയ സഭയുെട െപെ��ു� രൂപീകരണം െതളിയി�ുവാൻ.�കി��ീയ
സഭയുെട െപെ��ു� രൂപീകരണം െതളിയി�ുവാൻ. 
C) യഹൂദ�ാരുെട മുൻതൂ�ം െതളിയി�ുവാൻ. 
D) �കി��ീയ സഭ ദീർഘമായ ഒരു��ിെ��യും ൈദവിക പ�തിയുെടയും
പരിണതഫലമായി രൂപെ��താെണ�ു െതളിയി�ുവാൻ. 

5) ത�ിലു� സാമ�തയുെട അടി�ാന�ിൽ ആദ� മൂ�ു
സുവിേശഷ�െള (മ�ായി, മർേ�ാസ്, ലൂേ�ാസ്)
വിേശഷി�ി�ു�െത�ാണ്? 
A) സമവീ�ണ സുവിേശഷ�ൾ. 
B) അേ�ാ��ലിക സുവിേശഷ�ൾ. 
C) �കി��ീയ സുവിേശഷ�ൾ. 
D) പാര�ര� സുവിേശഷ�ൾ. 

6) സഭകളിലുയർ� �പശ് ന�ൾ�ു� �പതികരണമായി ക�ുകൾ



എഴുതിയതാര്? 
A) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ 
B) േയശു�കി��ു  
C) പൗേലാസ് �ീഹാ 
D) േതാ�ാ�ീഹാ 

7) വിശ�ാസികളുെട 'പാതയ്�ു ദീപവും പാദ�ിനു �പകാശവും'
എ�ാണ്? 
A) തിരുെവഴു�് 
B) �പവാചക�ാർ 
C) പാര�ര��ൾ 
D) സഭ 

8) 'േലാക�ിനു ജീവനും ര�യും നൽകു� ൈദവ�ിെ�� വചനം' എ�
ആമുഖ വാ�ുകൾ നാം േകൾ�ു�ത് എേ�ാഴാണ്? 
A) പഴയനിയമ വായന. 
B) പുതിയനിയമ വായന. 
C) സുവിേശഷ�ിൽനി�ു� വായന. 
D) �പവാചക പു��ക�ളിൽനി�ു� വായന. 

9) യൂദായ്�ു പകരം അേ�ാ��ലിക വൃ��ിേല�് െതരെ�ടു�ത്
ആെര? 
A) ശീേമാൻ 
B) േതാമസ ്
C) മ�ിയാസ ്
D) േയാന 

10) െയറുശേലം കൗൺസിലിെന സംബ�ി�ു� ശരിയായ പരാമർശം
ഏതാണ്? 
A) AD 325 ലാണ് കൗൺസിൽ കൂടിയത്. 
B) ൈ�ക��വ സഭയ്�് തനതായ അ��ിത�ം ഉ�ാ�ു�തിൽ ഈ
കൗൺസിൽ കാരണമായി�ീർ�ു. 
C) ഈ കൗൺസിലിനു േശഷം സഭയുെട വളർ� കുറ�ു. 
D) അേ�ാ��ല �പവൃ�ികൾ 28-ാം അധ�ായ�ിൽ ഈ കൗൺസിലിെന�ുറി�ു
വിവരി�ു�ു. 

11) AD 825 െല േപർഷ�ൻ കുടിേയ��ിന് േനതൃത�ം നൽകിയത് ആര്? 
A) മാർ അ�ായി 
B) ക് നായി േതാ�ാ 
C) സബ് റീേശാ 
D) മാർ േജാസഫ് 

12) ചരി�ത�ിൽ 'മല�ര സഭയുെട സ�ാത���സമരം' എ�റിയെ�ടു�
സംഭവം ഏതാണ്? 
A) കൂനൻകുരിശു സത�ം 
B) ഉദയംേപരൂർ സു�ഹേദാസ് 
C) മാേവലി�ര പടിേയാല 
D) േപർഷ�ൻ കുടിേയ�ം 



13) തി�ഗീസിെല മ�ഫിയാെന സംബ�ി�ു� െത�ായ പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) അേ��ാഖ�ൻ സുറിയാനി സഭാംഗ�ളായി േപർഷ�യിൽ
അധിവസി�ു�വരുെട തലവനായിരു�ു മ�ഫിയാന. 
B) അേ��ാഖ�യിെല പാ�തിയർ�ീസിെ�� തലവനാണ് തി�ഗീസിെല
മ�ഫിയാന. 
C) തി�ഗീസിെല മ�ഫിയാെന വാഴി�ു�ത് പാ�തിയർ�ീസായിരു�ു. 
D) സുറിയാനി സഭാംഗ�ളായി തി�ഗീസിൽ പാർ�ിരു�വർ�് മ�ഫിയാന ഇടയ
ശു�ശൂഷ നിർവഹി�ു. 

14) നി�ുേപായതും ഇേ�ാൾ നിലവിലി�ാ�തുമായ കാേതാലിേ��്
ഏതാണ്? 
A) തി�ഗീസിെല കാേതാലിേ��്. 
B) മല�രയിെല കാേതാലിേ��്. 
C) അർേമനിയായിെല കാേതാലിേ��്. 
D) േജാർജിയായിെല കാേതാലിേ��്. 

15) ഇ�് മല�ര സഭയുെട ലൗകികവും ൈവദികവും ആ�ീയവുമായ
ഭരണ�ിെ�� �പധാന ഭാരവാഹിത�ം വഹി�ു�ത് ആരാണ്? 
A) പാ�തിയർ�ീസ ്
B) മല�ര െമ�താേ�ാലീ�ായും കാേതാലി�ായും 
C) മാർേ�ാ�ാ െമ�താേ�ാലീ�ാ 
D) മ�ഫിയാന 

16) സു�പീംേകാടതി വിധിെയ�ുടർ�് മല�ര സഭയിൽ സമാധാനം
ഉ�ായത് ഏതു വർഷം? 
A) 1912 
B) 1934 
C) 1946 
D) 1958 

17) വിവാഹ കൂദാശയുെട ര�ാം ഭാഗം ഏതാണ്? 
A) േമാതിരം വാഴ് വ് 
B) അനാേഫാറാ 
C) കുടുംബ�ിെ�� വാഴ് വ ്
D) കിരീടം വാഴ് വ് 

18) താെഴ പറയു�വയിൽ ഇ�െ� കുടുംബ�ൾ േനരിടു� െവ�ുവിളി
എ�ാണ്? 
A) കൗദാശികമായ മൂല��ിന് �പാധാന�ം ന�െ��ു. 
B) ഭാര�ാ ഭർ�ാ��ാരുെട ഉ�രവാദിത��ളിൽ വ� മാ��ൾ. 
C) മാധ�മ�ളുെട െത�ായ സ�ാധീന�ൾ. 
D) ഇവെയ�ാം. 

19) കുടുംബ�ളുെട ദൃഢമായ ബ��ിന് അനിവാര�മായ മാർ��ൾ
െതരെ�ടു�ുക.  
i. സമൂഹെ� കുടുംബ�ിെ�� േക��മാ�ി ആഴേമറിയ ആ�ീയത
ൈകവരി�ുക.  



ii. കു�ു�െള പേഥ�ാപേദശ�ിൽ വളർ�ുക.  
iii. �കി��ീയ മൂല��ളിൽ അധി��ിതമായ യുവാ�ളുെട വളർ�. 
A) i, ii, iii 
B) ii, iii 
C) i, ii 
D) i, iii 

20) മല�ര ഓർ�േഡാക് സ് സഭയിേല�് വിവാഹം വഴി
കട�ുവരു�തിനു മുൻപ് മാേമാദീസാ ഉൾെ�െട സഭയുെട വിശ�ാസം
സ�ീകരിേ��ത് ഏതു സഭാ വിഭാഗ�ിൽ ജനി�ുവളർ�വരാണ്?  
A) െപ�േ�ാ��ു കാർ 
B) േറാമൻ കേ�ാലി�ർ 
C) മാർേ�ാ�ാ സഭ 
D) സുറിയാനി ഓർ�േഡാക് സ് സഭ. 

21) േലാക ചരി�ത�ിെല ഏ�വും ആദ�െ� ഏക ൈദവവിശ�ാസികളു�
മതം? 
A) യഹൂദ മതം 
B) ഇ�ാം മതം 
C) ൈ�ക��വ മതം 
D) ഷിേ��ാ മതം 

22) ഗുരു നാനാ�ിെ��യും പിൽ�ാല ഗുരു��ാരുെടയും ഉപേദശ�ൾ
േചർ� സി�ു മത�ിെ�� �പധാന �ഗ�ം ഏതാണ്? 
A) �തിപീഠിക 
B) ഗുരു �ഗ�സാഹിബ ്
C) ഗാഥകൾ 
D) ഗുരുനാനാ�് സാഹിബ ്

23) വി. മർേ�ാസിെ�� സിംഹാസന പി�ുടർ�യു� ഓറിയ��ൽ
ഓർ�േഡാക് സ് സഭ ഏതാണ്? 
A) േകാപ്�ിക് സഭ 
B) സിറിയൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭ 
C) എേത�ാപ�ൻ സഭ 
D) അർേമനിയൻ സഭ 

24) ആദ�െ� മൂ�ു സു�ഹേദാസുകളും കൽ�േദാൻ ഉൾെ�െട ഏഴു
സാർവ�തിക സു�ഹേദാസുകൾ മാ�തം അംഗീകരി�ു� സഭാവിഭാഗം
ഏതാണ്? 
A) ഓറിയ��ൽ ഓർ�േഡാക് സ് 
B) ൈബസ��ിൻ ഓർ�േഡാക് സ്
C) േറാമൻ കേ�ാലി� 
D) െ�പാ���� ്

25) സഭാ�പവർ�ന�െള ഐക��ിെ�� പാതയിൽ െകാ�ുവരാൻ
േ�പരകമായ �കി��ീയ സംഘടന ഏതാണ്? 
A) Young Men Christian Association. 
B) World Peace and Unity Association. 



C) Christian Movement for Peace and Unity. 
D) Church Unity Association. 

26) താെഴ പറയു�വയിൽ എക�ൂെമനി�ൽ �പ�ാന�ിെ�� േന��ളിൽ
ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്? 
A) ൈ�ക��വ സഹകരണ�ിനും സാ���ിനും അവസരെമാരു�ി. 
B) സൈഭക� നടപടികൾ�ു സഹായി�ു. 
C) മത�ൾ ത�ിലു� സഹകരണം കുറ�ു. 
D) േവദശാ��� പഠന േമഖലയിൽ സംയു� സംരംഭ�ളും അവസര�ളും ഉ�ായി. 

27) WCC യുെട �പസിഡ��ായി 1983 മുതൽ 1991 വെര േസവനം അനു��ി�ത്
ആര്? 
A) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ്. 
B) പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്. 
C) േതാമസ് മാർ മ�ാറിേയാസ്. 
D) ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാ�ാ മാത�ൂസ് �പഥമൻ. 

28) ഓറിയ��ൽ ഓർ�േഡാക് സ് സഭാതലവ�ാരുെട സേ�ളന�ിന്
ആതിേധയത�ം വഹി� എേത�ാപ�ൻ ച�കവർ�ി ആരാണ്? 
A) െഹയ് ലി സലാസി 
B) േജാൺ മൂ�ാമൻ 
C) അബൂനാ െഷനൂഡാ
D) ആഡിസ് അബാബ 

29) സർ�വിധ വിഭാഗീയതകൾ�ും അതീതമായി മനുഷ�െ�� അ��്
ഉയർ�ി�ിടി�ാൻ േ�പരി�ി�ുകയും വ��ിൈവശി��ം
വിലമതി�ുകയും െച�ു� മനുഷ�ാവകാശ�ളുെട ആധികാരിക േരഖ
ഏതാണ്? 
A) Universal Declaration of Human Rights. 
B) United Nations Declaration of Human Rights. 
C) United Nations Human Dignity Document. 
D) Universal Document on Human Rights and Dignity. 

30) ജീവൻ സംര�ി�ു�തിനും നിലനിർ�ു�തിനുമു� �പേബാധനം,
പരിശീലനം, കൗൺസിലിങ്, മാർ�നിർേ�ശം എ�ിവ ലഭ�മാ�ു�
�പ�ാന�ൾ ഏതാണ്? 
A) ജീവൻ പരിേപാഷണ �പ�ാനം. 
B) മാനവിക �പ�ാനം. 
C) ജീവൻ സുര�ാ �പ�ാനം. 
D) മനുഷ�ജീവൻ �പ�ാനം. 

31) മഹാ�ാഗാ�ിയുെട 'സർേവാദയ' എ� ആശയവുമായി
ബ�െ�ടാ� പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) എ�ാവർ�ും ന�യു�ാകുക 
B) ഏ�വും അർഹമായതിന് അതിജീവനം. 
C) എ�ാവരുെടയും ഭൗതികവും ആ�ീയവുമായ സ�ാത���ം. 
D) ധാർ�ികമായ മാർ��ിലൂെട മാ�തേമ വിജയകരമായ അ���ിെല�ാൻ
പ�ുകയു�ു. 



32) മത�ൾ ത�ിലു� അസഹി��ു ത, വർഗീയ കലാപ�ൾ എ�ിവയ്�്
�പതിവിധി െതരെ�ടു�ുക. 
A) വിവിധ മത�ളുെട ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ ചർ�കൾ. 
B) വിവിധ മത�ൾ േചർ�ു� �പാർ�നാ കൂ��ളും തീർ�ാടനവും. 
C) പല മത വിഭാഗ�ളിെല മനുഷ�ർ ത�ിലു� സഹകരണം. 
D) ഇവെയ�ാം. 

33) െഫമിനി�് േവദശാ����ിെ�� ഉേ�ശ��ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്? 
A) പാര�ര��െളയും ശീല�െളയും ���ീപ��ു നി�ുെകാ�്
പുനരാഖ�ാനി�ുക. 
B) മതപരമായ േനതൃത��ിൽ ���ീകളുെട പ�ു വർ�ി�ി�ുക. 
C) ���ീപ� വ�ാഖ�ാന�ൾ ഇ�ാതാ�ുക. 
D) ൈദവെ��ുറി�് എഴുതിയി�ു� ഭാഷ പുനർവായി�ുക. 

34) ധനെ� സംബ�ി�ു� �കി��ീയ �പേബാധന�ിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്
ഏതാണ്? 
A) ദരി�ദർ�ും ആവശ��ാർ�ും ധനം പ�ിടുക. 
B) സകല�ിെ��യും ഉടമ�ർ മനുഷ�രാണ്. 
C) പാർശ�വത�രി�െ��വരുെട ആവശ��േളാട് താദാത്◌്മ�െ�ടുക. 
D) വിശ�ാസവും സാമൂഹിക നീതിയും ത�ിൽ ബ�െ��ിരി�ു�ു. 

35) 'ൈദവം' എ�തിന് ഉ���ി 1:1 ൽ എ�ബായ ൈബബിളിൽ
നൽകിയിരി�ു� വാ�് ഏതാണ്? 
A) യേഹാവ 
B) ഏേലാഹിം 
C) അേഡാണായി 
D) ഏൽ ഷദായി 

36) പരിശു� �തിത��ിെല മൂ�് ആളത��െള സംബ�ി�ു� �കി��ീയ
പഠി�ി�ലിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്? 
A) ആള��ൾ ശ�ിയിലും മഹത��ിലും തുല�രാണ്. 
B) ആള��ൾ ത�ിൽ വ�ത�ാസ�ളി�. 
C) ആള��ൾ ത�ിൽ കാലവ�ത�ാസമു�്. 
D) ആള��ളുെട ഉ� നിത�മാണ്. 

37) പുതിയനിയമ�ിൽ 'പാര�ര�ം' എ�തിന് ഉപേയാഗി�ിരി�ു�
�ഗീ�ു വാ�് ഏതാണ്? 
A) അഗാെ� 
B) പാരേഡാസിസ ്
C) ഊസിയാ 
D) നിേ�ാസ ്

38) സഭയുെട പരിശു� പാര�ര�െ� നാം കാേണ�ത്
പരിശു�ാ�ാവിനാൽ സാധ�മാകു� തുടരനുഭവ�ിലൂെടയാണ് എ�ു
പഠി�ി� സഭാപിതാവാരാണ്? 
A) വലിയ മാർ ബേസലിേയാസ ്
B) വി. �ഗിേഗാറിേയാസ് 



C) വി. േജാൺ �കിേസാ�ം 
D) വി. ഇ�ാ�ിേയാസ ്

39) ശരിയായ അേ�ാ��ലിക പി�ുടർ�യുെട ആവശ�കതെയ�ുറി�്
'സത�വിശ�ാസ വിരു�ർെ�തിെര' എ� �ഗ��ിൽ എഴുതിയ
പിതാവാരാണ്? 
A) വലിയ മാർ ബേസലിേയാസ ്
B) വി. �ഗിേഗാറിേയാസ് 
C) വി. ഐേറനിേയാസ്
D) വി. ഇ�ാ�ിേയാസ ്

40) സ���� പിതാ��ാരുെട സംഭാവനകളുമായി ബ�െ��് ശരിയായ
പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) വി. ഇ�ാ�ിേയാസ് അനവധി സ���� ആ��ാ�ികതാ പാഠ�ൾ എഴുതി. 
B) വി. പേ�ാമിേയാസ് സ��ാസ�ിന് നിയമാവലികൾ �പസി�ീകരി�ു. 
C) വി. �ി�ീസ് ആ��ാ�ിക രചനകളും സ��ാസികൾ�ായി
നിയമസംഹിതകളും എഴുതി. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

41) ബർ�േലാമായി, തേ�വൂസ് എ�ീ അേ�ാ��ല�ാരുെട പാര�ര�ം
അവകാശെ�ടു� ഓറിയ��ൽ ഓർ�േഡാക് സ് സഭ ഏതാണ്? 
A) അർ�ീനിയൻ സഭ 
B) േകാപ്�ിക് സഭ 
C) എേത�ാപ�ൻ സഭ 
D) എറി�തിയൻ സഭ 

42) താെഴ പറയു�വയിൽ സൺേഡസ് കൂൾ അധ�ാപന�ിെ�� ദീർഘകാല
ല���ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്? 
A) ഓർ�േഡാക് സ് വിശ�ാസ�ിൽ അടിയുറ�് ഒരു ഉ�മ �കി��ീയ ജീവിതം
നയി�ുക. 
B) പരിശു�ാ� ആശയ�ൾ പുറെ�ടുവി�ുക. 
C) സഭയ്�ും സമൂഹ�ിനും ഉപകാരികളായി വർ�ി�ുക. 
D) സൺേഡസ് കൂൾ പരീ�യിൽ ഉ�ത േ�ഗഡുകൾ കര�മാ�ുക. 

43) പാഠഭാഗ�ൾ പഠി�ു� സമയ�് കു�ികൾ�് സ�യം ചി�ി�് വിവിധ
ആശയ�ൾ രൂപെ�ടു�ാനു� േ�പരണ നൽകു� പഠനരീതി ഏതാണ്? 
A) ചർ�ാരീതി 
B) കഥാവതരണ രീതി 
C) െ�പാജ��് രീതി 
D) ചി�ാൈനപുണ� വികസന രീതി. 

44) പഠനസഹായികളുെട �പേത�കതകൾ എെ��ാമാണ്? 
A) ന� േ�പരകവ��ു �ളാണ് പഠന സഹായികൾ. 
B) ൈവവിധ�മാർ� ഇ��ിയ അനുഭവം പകരു�ു. 
C) സമയ�ിെ��യും ഊർ��ിെ��യും ലാഭമു�ാകു�ു. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

45) ഒരു സൺേഡസ് കൂൾ അധ�ാപകെ�� ചുമതലകളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്



ഏതാണ്? 
A) കു�ികൾ�് േ�പാ�ാഹനവും മാർ�ദർശനവും നൽകുക. 
B) പഠനയാ�തകളും തീർ�ാടന�ളും െഹ��ാ�റുെട സഹകരണേ�ാെട
നട�ുക. 
C) സേ�ളന�ളിലും അധ�ാപക പരിശീലന പരിപാടികളിലും പെ�ടു�ുക. 
D) ഇവെയ�ാം. 

46) �കി��ീയ േബാധന�ിെ��യും ജീവിത�ിെ��യും ആത��ിക ല��ം
എ�ാണ്? 
A) മനുഷ�ാവതാരം 
B) ൈദവീകരണം  
C) മഹത�ീകരണം 
D) നീതീകരണം 

47) യഹൂദ വിദ�ാഭ�ാസെ� സംബ�ി�ു� ശരിയായ പരാമർശം
ഏതാണ്? 
A) കു�ികളുെട അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�� ഉ�രവാദിത�ം പിതാവിനാണ്. 
B) െപരു�ാൾ േവളകെള �പേബാധന�ിനു� അവസര�ളായി
ഉപേയാഗി�ിരു�ു. 
C) സിനേഗാഗുകൾ മതേബാധന േക���ളായിരു�ു. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

48) മല�രസഭയിെല സൺേഡസ് കൂൾ �പ�ാനെ� സംബ�ി�ു�
ശരിയായ പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) മാർേ�ാ�ാ അ�ാമൻ ഒരു മതേബാധന �കമീകരണം ഏർെ�ടു�ി. 
B) മല�രസഭയിെല സൺേഡസ് കൂളുകളുെട ഏകീകരണം ഉ�ായത് മാർേ�ാ�ാ
അ�ാമെ�� ഭരണകാല�ാണ് 
C) 1930 ൽ പു�ൻകാവിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക് സിേനാസ്,
�പ�ാന�ിെ�� �പസിഡ��ായി 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

49) വിദ�ാർ�ികൾ�് സഭയുമായു� ബ�ം ഉലയാെത ദൃഢമായി
നിലനിർ�ു�തിേനാെടാ�ം അവർ�് �കി��ീയ തുടർ വിദ�ാഭ�ാസം
നൽകുകയും െച�ുക എ� ല��േ�ാെട �പവർ�ി�ു� �പ�ാനം
ഏതാണ്? 
A) MGOCSM 
B) OCYM 
C) AMOSS 
D) മർ�മറിയം സമാജം 

50) പരി�ിതിെയ സംബ�ി�ു� ഓർ�േഡാക് സ് സഭയുെട വീ�ണം
ഏതാണ്? 
A) ഭൂമിെയയും �പകൃതിെയയും സംര�ി�ാനുമു� ഉ�രവാദിത�ം മനുഷ�നു�്. 
B) പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് ഒരു ആ�ീയ അടി�ാനമു�്.  
C) �പകൃതിയുെട ചൂഷണ�ിനു കാരണം മനുഷ�െ�� ആർ�ിയും ഭൂമിെയ
സംര�ി�ുവാൻ ഏൽ�ി� ദൗത�ം വി��രി�ു�തുമാണ്. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 



51) താെഴ പറയു�വയിൽനി�ും IT േമഖലയിെല ദുരുപേയാഗ�ൾ
കെ��ുക? 
A) ബാ�ിങ് േമഖലയിെല ത�ി�ുകൾ. 
B) വ�ാജ ഈ-െമയിൽ സേ�ശ�ൾ.
C) അ�ീല െവബ് ൈസ�ുകൾ. 
D) ഇവെയ�ാം. 

52) ശാ���ം, സാേ�തികത എ�ിവേയാടു� �കി��ീയ സമീപനം എ�ാണ്? 
A) �കിസ്ത�ാനികൾ കൺസ�ൂമർ സംസ് കാരെ� പി�ുണയ്�ണം. 
B) യുവാ�ൾ�ിടയിെല ആ�ീയ വിടവു കുറയ്�ാൻ സാേ�തികതയ്�ാകും. 
C) ൈദവ�ിലു� വിശ�ാസ�ിനു പകരം നിൽ�ാൻ സാേ�തികതയ്�ാകും. 
D) സമൂഹ�ിെ�� ന�യ്�ായി ശാ���വും സാേ�തികതയും ന�ൾ
ഉപേയാഗി�ണം. 

53) ന�ുെട ജീവിത�ിെല �പതിസ�ികെള അതിജീവി�ുവാൻ
സഹായി�ു�െത�ാണ്? 
A) മദ�ം 
B) മയ�ുമരു� ്
C) സിഗര�് 
D) ഇവെയാ�ുമ�. 

54) ലൗകികതയിൽനി�ും ൈദവീകരണ�ിെ�� അനു�ഗഹി�െ��
അവ�യിേല�ു നെ� നയി�ു�െത�ാണ്? 
A) ൈദവകൃപ 
B) സാമൂഹികേസവനം 
C) സമാധാനം 
D) �പാർ�നയും ഉപവാസവും. 

55) ഓർ�േഡാക് സ് ആരാധനയുെട �പേത�കത എ�ാണ്?  
i. ജന�ളുെട സജീവ പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുവാൻ �പാേദശിക ഭാഷ
ഉപേയാഗി�ു�ു.  
ii. ആരാധന വ��ി േക��ീകൃതമാണ്.  
iii. സത�വിശ�ാസം പഠി�ി�ു�തിനു� ഏ�വും �പധാന മാധ�മം
ആരാധനയാണ് എ�ു കരുതു�ു.  
iv. ആരാധന േവദപു��കഭാഗ�ളാൽ സ��മാണ്.  
v. �പാർ�നകൾ ജന�ൾ�ു പരി�ിതി േബാധം നൽകു�ു. 
A) i,ii,iii 
B) i,ii,iv,v 
C) i,iii,iv,v 
D) ii,iii,iv,v 

56) എ�ാണ് 'ഹൂേസാേയാ' �പാർ�ന? 
A) പാപപരിഹാര �പാർ�ന 
B) മധ�� �പാർ�ന 
C) ധൂപ �പാർ�ന 
D) സമാപന �പാർ�ന 

57) 'ഹൗദ് മാലാെഖ' എ�റിയെ�ടു� �ീബാ ആേഘാഷം



ഉൾെ�ടു�ാ� ശു�ശൂഷ ഏതാണ്? 
A) ജനനെപരു�ാൾ 
B) ദുഃഖെവ�ിയാ� � 
C) ഉയിർ�് െപരു�ാൾ 
D) െപ�േ�ാ��ി 

58) വി. കുർബാനയിൽ പുേരാഹിതെ�� �പാർ�നകളിൽ ഭൂരിപ�വും
സംേബാധന െച�ു�ത് ആെരയാണ്? 
A) പ. സഭ 
B) പു�തനാം ൈദവം 
C) വി. �തിത�ം 
D) പരിശു�ാ�ാവ് 

59) ധൂപ�ു�ിയുെട ച�ലകൾ ൈകയിൽ ഒരുമി�ു േചർ�ുപിടി�ുെകാ�്
'��ൗമൻ കാേലാസ്' എ�് ഉ��ിൽ �പഖ�ാപി�ു�തിെ�� സാംഗത�ം
എ�ാണ്? 
A) േദവാലയ�ിൽ ഉ�വർ എ�ാവരും സത�വിശ�ാസികളാണ്. 
B) വിശ�ാസികൾ�് ഇനി േദവാലയ�ിനു പുറേ��ു േപാകാം. 
C) എ�ാ വിശ�ാസികളും വിശു�ിയു�വരാകു�ു എ�ു �പഖ�ാപി�ു�ു. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

60) ക�ംതാനമസ് കാര�ിെ�� �പധാന ധ�ാനവിഷയം എ�ാണ്? 
A) േയശു�കി��ു വിെ�� ഉയിർ�് 
B) േയശു�കി��ു വിെ�� കുരിശുമരണം 
C) േയശു�കി��ു വിെ�� മാേമാദീസാ 
D) അേ�ാ��ല�ാരുെട ദൗത�ം 

61) ''േമാറാേനശുമശിഹാ ഉൾെ�ാേ�ാരീ നിൻെമ�ും -
തിരുര�മതും...'' എ� ഗീതം എേ�ാഴാണ് െചാ�ു�ത്? 
A) തൂേയാബായ്�ു മു�് 
B) കുർബാനാന�ര ശു�ശൂഷയ്�ു മു�് 
C) കുർബാനാന�ര ശു�ശൂഷയിൽ 
D) കു�ിലിേയാനു മു� ്

62) ആ�ിെലാരി�ൽ ഉ� പാപപരിഹാര യാഗ�ിെ�� മുഖ� കാർ�ികൻ
ആരായിരു�ു? 
A) മഹാപുേരാഹിതൻ 
B) റ�ി 
C) േലവ�ൻ
D) ശാ���ി 

63) താെഴ പറയു�വയിൽ കുർബാന �ാപനവുമായി ബ�െ��
ശരിയായ പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) േയശു ഗലീലയിേല�ു വ�ത് െപസഹാ ആചരി�ുവാനാണ്. 
B) േയശുവും ശിഷ��ാരും ഭ�ണ�ിന് ഇരു�ത് സ��യായേ�ാഴാണ്. 
C) പേ�താസ് �ീഹാ േയശുവിെ�� മാറിൽ ചാരിയിരു�ു. 
D) അ�ാഴ�ിനു േശഷം േയശുവും ശിഷ��ാരും യഹൂദ തിരുെവഴു�ുകൾ
വായി�ു. 



64) തൂേയാേബായുെട ഭാഗമ�ാ�ത് ഏതാണ്? 
A) വിശു� കുർബാനയ്�ു� അ� വീ�ുകൾ �കമീകരി�ു�ു. 
B) അ��ിനു� മാവ് കുഴ�ുവയ്�ു�ു. 
C) അംശവ����ൾ ധരി�ു�ു. 
D) വ��ികളുെട േപരുകൾ രഹസ�മായി ഓർ�ു�ു. 

65) ''നിൻമാതാവു വിശു��ാർ...'' എ� മാനീസ രചി�താര്? 
A) മാബൂഗിെല പീലക് സീേനാസ് 
B) അേ��ാഖ�ായിെല േസേവറിേയാസ് 
C) അലക് സാ��ിയായിെല കൂറീേലാസ ്
D) ൈകസര�യിെല ബേസലിേയാസ് 

66) അനാേഫാറയുെട ഭാഗമ�ാ�ത് ഏതാണ്? 
A) സമാധാന�ിനായു� �പാർ�ന. 
B) തുേ�ൻ 
C) ലു�ിനിയാകൾ 
D) ൈതലംെകാ�ു� അഭിേഷകം. 

67) 'അമർത�തയുെട ഔഷധെമ�ും മരണ�ിെനതിരായു�
മറുമരുെ��ും' വി. കുർബാനെയ വിേശഷി�ി�ത് ആെര? 
A) വി. ഇ�ാ�ിേയാസ് 
B) വി. �ീ�ീസ് 
C) വി. ബേസലിേയാസ് 
D) വി. അേ�ാണിേയാസ ്

68) വി. യാേ�ാബിെ�� തക് സായുമായി ബ�െ�� ശരിയായ പരാമർശം
ഏതാണ്? 
A) 20-ാം നൂ�ാ�ിലാണ് ഈ തക് സ രൂപെ��ത് 
B) ഇത് ആദ�ം എഴുതിയത് �ഗീ�് ഭാഷയിലാണ്. 
C) �പാർ�നകളുെട അവസാനം പരിശു�ാ�ാവിെന�ുറി�ു� വിശദീകരണം
ചുരു�മാണ്. 
D) ഈ തക് സായിെല �പാർ�നകൾ പരുമല തിരുേമനി ചുരു�ി. 

69) പരിശു� �തിത� ആശീർവാദം ഏതു േവദഭാഗമാണ്? 
A) വി. മ�ായി 1:1 
B) വി. േയാഹ�ാൻ 1:1 
C) 2 െകാരി��ർ 13:14 
D) െവളിപാട് 21:11 

70) വി. കുർബാനയിെല ആതിേധയത�ം സംബ�ി�ു� ഓർ�േഡാക് സ്
വീ�ണ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ത് ഏത്? 
A) ഒേര വിശ�ാസം പുലർ�ു�വർ ഒരുമി�ു േചർ�ു നട�ു�താണ് വി.
കുർബാന. 
B) മാേമാദീസായ� വി. കുർബാനയാണ് ഐക��ിെ�� അടി�ാനം. 
C) വി. കുർബാന ഐക��ിെ�� ല��മാണ്, മാർ�മ�. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 



71) ൈ�തശു� കീർ�നം, ധൂപ�ു�ി വാഴ് വ്, കാസാ-പീലാസാ ഉയർ�ൽ
എ�ിവയുെട െപാതുവായ എ�ാണ്? 
A) �തിത�ാരാധന 
B) വിശു�രുെട മധ��ത 
C) വാ�ിേ�ായവരുെട അനു��രണം 
D) സഭയുെട പാര�ര�ം  

72) �ീഹാ എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) െതരെ�ടു�െ��വൻ 
B) മികവു�വൻ 
C) ശിഷ�ൻ
D) നിേയാഗി�െ��വൻ 

73) 'Liturgy after the Liturgy' എ� വിഷയെ� സംബ�ി�ു�
ഓർ�േഡാക് സ് സഭയുെട പഠി�ി�ൽ എ�ാണ്? 
A) ൈദവേസവനവും മനുഷ�േസവനവും കൂടുേ�ാൾ യഥാർ� ആരാധന
പൂർ�ിയാകു�ു. 
B) ആരാധനയും മിഷനും ഒരുമി�ു നിൽ�ു�ു. 
C) ആരാധനയും മിഷനും വിശ�ാസി നിലനിർ�ണം. 
D) ഇവെയ�ാം

74) ഉ�േര��യിൽ മല�ര സഭയുെട മിഷനറിയായി കഠിനാധ�ാനം െചയ�
െമ�താേ�ാലീ� ആരാണ്? 
A) ഗീവർഗീസ് മാർ ഈവാനിേയാസ ്
B) േതാമസ് മാർ മ�ാറിേയാസ ്
C) മാത�ൂസ് മാർ ബർണബാസ് 
D) സ് േതഫാേനാസ് മാർ േതേവാേദാസിേയാസ് 

75) െകാേളാണിയൽ ശ�ികളുെട ഒ�ം വ�്, ഹീനമായ മതപരിവർ�ന
രീതികൾ ഇ��യിൽ �പേയാഗി�ത് ആര്? 
A) േപർഷ�ൻ മിഷനറിമാർ 
B) ജസ�ൂ�് മിഷനറിമാർ 
C) ക് നായിേ�ാ�ാ 
D) വടേ� ഇ���ാരായ �കിസ്ത�ാനികൾ. 

76) ഓർ�േഡാക് സ് പാര�ര��ിൽ സുവിേശഷ �പഖ�ാപനം എ�ാൽ
എ�ാണ്? 
A) സുവിേശഷം ആരിലും അടിേ�ൽ�ി�രുത്. 
B) സുവിേശഷദൗത�ം വഹി�ു�വർ �ദവ�ാ�ഗഹികളാകരുത്. 
C) േയശു�കി��ു വിെ�� മാതൃക സഭ പിൻതുടരണം. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

77) �ഗീ�് ഓർ�േഡാക് സ് മിഷണറിമാരായ െമേ�ാഡിയസ്, കൂറിേലാസ്
എ�ിവരുെട സംഭാവന എ�ാണ്?  
A) റഷ�, ബൾേഗറിയാ തുട�ിയ �പേദശെ� �ാവി�് ജനതെയ
സുവിേശഷം അറിയി�ു. 
B) വടേ� ഇ��യിൽ സുവിേശഷം അറിയി�ു. 
C) �ഗീസിൽ ആ�ശമ�ൾ തുട�ി. 



D) േറാമാ സാ�മാജ��ിൽ സുവിേശഷം അറിയി�ു. 

78) �ീബാദാസ സമൂഹ�ിെ�� �ാപകനാര്? 
A) പൗേലാസ് മാർ �ഗീേഗാറിേയാസ് 
B) പേ�താസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ ്
C) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ് 
D) ഗീവർഗീസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 

79) പുരാതന സഭയുെട വിശ�ാസവും ന� പാര�ര��ളും ആരാധനയും
അഭംഗുരം പാലി�െ�ടു�ത് ഏതു സഭയിലാണ്? 
A) ഓർ�േഡാക് സ ്
B) േറാമൻ കേ�ാലി�ാ 
C) െ�പാ���� ്
D) കരി��ാ�ിക്

80) ഓർ�േഡാക് സ് പാര�ര��ിൽ �പാർ�നയ്�ു� യാമ�ൾ എ�ത? 
A) 3 
B) 2 
C) 7 
D) 9 

81) പരിശു�ാ� നൽവര�ിെ�� പൂർ�ീകരണം എ�ാണ്? 
A) മാേമാദീസാ 
B) മൂേറാൻ 
C) സേ�ാഷൈതലം 
D) പ�ത�ം

82) വിവാഹം, കുടുംബജീവിതം എ�ിവെയ സംബ�ി�ു�
ഓർ�േഡാക് സ് സഭയുെട പഠി�ി�ലിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്?  
A) സഭയും �കി��ു വും ത�ിലു� ബ�േ�ാട് തുല�മായി ഭാര�ാഭർ�ൃബ�െ�
സഭ കണ�ാ�ു�ു. 
B) ൈദവം േയാജി�ി�ു�താണ് ൈ�ക��വ കുടുംബ�ൾ. 
C) വിവാഹ�ിെ�� കൗദാശിക ന�കൾ ആവർ�ി�െ�ടു�ു. 
D) ത�ാഗവും കരുതലും അട�ു� സ് േനഹമാണ് ദ�തികെള ഒ�ി�ി�ു�ത്. 

83) ശു�ശൂഷയുെട അടി�ാന�ിൽ പൗേരാഹിത��ാനികളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത് െതരെ�ടു�ുക. 
A) െമ�താേ�ാലീ�, റ�ാൻ, കശീശാ. 
B) കാേതാലി�ാ, െമ�താേ�ാലീ�ാ, എ�ിസ് േകാ�ാ. 
C) എ�ിസ് േകാ�, കശീശാ, െശ�ാശൻ. 
D) കാേതാലി�ാ, െമ�താേ�ാലീ�ാ, കശീശാ. 

84) ഏതു കൂദാശയിലാണ് ശു�ശൂഷയിൽ സംബ�ി� എ�ാ
വിശ�ാസികെളയും ശു�ശൂഷയിൽ ഉപേയാഗി� ൈതല�ാൽ െന�ിയിൽ
റൂ��ാ െച�ു�ത്? 
A) ൈതലാഭിേഷകം 
B) ക�ീലാ 
C) ദനഹാ െപരു�ാൾ 



D) വാേദ ദൽമീേനാ 

85) ശവസംസ് കാര ശു�ശൂഷയിെല �പാർ�നകളിൽ ഉൾെ�ടാ� ആശയം
ഏതാണ്? 
A) മരണം ഒരു അവസാനമാണ്. 
B) ഇഹേലാകവാസം �ണികമാണ്. 
C) പുനരു�ാന�ിലു� �പത�ാശ. 
D) യുഗാ��ം 

86) ഭവനകൂദാശയിൽ വായി�ു� ഏവൻേഗേല�ാൻ ഭാഗം ഏതാണ്? 
A) കാനാവിെല കല�ാണം. 
B) ലാസറിെന ഉയിർ�ി�ു�ു. 
C) േയശുവും കുടുംബവും. 
D) സ�ായിയുെട മാനസാ�രം. 

87) യൽേദാ െപരു�ാളിെല �പാർ�നകളുെടയും ഗീത�ളുെടയും �പധാന
�പേമയം എ�ാണ്? 
A) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകെ�� ജനനം. 
B) മനുഷ�ാവതാര രഹസ��ിെ�� വർ�ന. 
C) വിദ�ാ�ാരുെട ആഗമനം. 
D) തിരുകുടുംബ�ിെ�� �പേത�കതകൾ. 

88) '�പകാശ�ിെ�� െപരു�ാൾ' എ�് അറിയെ�ടു�ത് ഏതു
െപരു�ാളാണ്? 
A) ദനഹാ 
B) യൽേദാ 
C) ശൂേനാേയാ 
D) ക�ംതാ 

89) ന�ിൽ വസി�ു� പരിശു�ാ�ാവിെ�� പുതു��ിനു�
�പാർ�നകളും ശു�ശൂഷകളും അട�ിയ െപരു�ാൾ ഏതാണ്? 
A) ദനഹാ 
B) യൽേദാ 
C) െപ�േ�ാ��ി 
D) ക�ംതാ 

90) ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട ഏത് അനുേ�ദമാണ് ജീവി�ാനു�
അവകാശെ��ുറി�ു�ത്? 
A) 21 
B) 18 
C) 15 
D) 25


