
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST
CLASS 12 (YEAR 2022)

1) 'നീ എേ�ാഴും എന്െറ അേപ� േകൾ�ു�ു എ�് ഞാൻ
അറി�ിരി�ു�ു' േയശു എേ�ാഴാണിത് പറ�ത്?
A) ലാസറിെന ഉയിർ�ി�ു� സമയം.
B) കർ�ാവ് കുരിശിൽ കിട�ുേ�ാൾ.
C) അ��ംെകാ�് അ�ായിരെ� േപാഷി�ി�േ�ാൾ.
D) ഏഴ�ംെകാ�് നാലായിരെ� േപാഷി�ി�േ�ാൾ.

2) മാതൃഗർഭ�ിൽവ�ുതെ� പരിശു�ാ�ാവുെകാ�് നിറ� വ��ി?
A) കന�കമറിയം
B) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ
C) ശമുേവൽ �പവാചകൻ
D) യശ�ാ �പവാചകൻ

3) ഏദനിൽവ�ുതെ� �ാപി�െ�� കൂദാശ?
A) മാേമാദീസാ
B) വി. കുർബാന
C) വിവാഹം
D) പ�ത�ം

4) 'എന്െറ ൈകവ��ിനാൽ നി�ിലു� കൃപാവരം ജ�ലി�ിേ�ണം.' ഇത്
ആര് ആേരാടു പറ�ു?
A) കർ�ാവ് ശിഷ��ാേരാട്.
B) പൗേലാസ് തീേമാ�ിേയാസിേനാട്
C) കർ�ാവ് പേ�താസിേനാട്
D) പൗേലാസ് െകാരി��ാസഭേയാട്

5) ൈതലാഭിേഷക കൂദാശെയ�ുറി�ു� െത�ായ �പ��ാവന ഏത്?
A) ആ�ശരീരമന�ുകളുെട സൗഖ��ിനായി നൽകെ�ടു�ു
B) സൗഖ�ദാന�ിന്െറയും അനുതാപ�ിന്െറയും കൂദാശയാണ്
C) േവദപു��കാടി�ാന�ിലു�താണ് ഈ കൂദാശ
D) മരണാസ�ർ�ു നൽകു�താണ് ഈ കൂദാശ

6) 'ജീവി�ിരു�് എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വൻ ആരും ഒരുനാളും
മരി�യി�.' കർ�ാവ് ആേരാടാണ് ഇതു പറ�ത്?
A) മറിയേയാട്
B) മാർ�േയാട്
C) ശിഷ��ാേരാട്
D) ജന�േളാട്

7) ഭവനകൂദാശയിെല ഏവൻേഗലിേയാനിൽ �പതിപാദി�ു� വിഷയം?
A) അ�ബഹാമിന്െറ വിശ�ാസം
B) സ�ായിയുെട പ�ാ�ാപം
C) മണലിേ�ൽ പണിത ഭവനം
D) മാർ�യുെടയും മറിയയുെടയും ഭവനം

8) യൽേദാ െപരു�ാളിൽ എേ�ാഴാണ് തീജ�ാല ക�ി�ു�ത്?
A) �പദ�ിണം ആ �ല�് െച�ുേ�ാൾ തെ�.



B) ഏവൻേഗലിേയാനു മുൻപ്.
C) ഏവൻേഗലിേയാനു േശഷം.
D) ഏവൻേഗലിേയാന്െറ മധ��ിൽ.

9) ദനഹാെപരു�ാളിന്െറ തീയതി?
A) െഫ�ബുവരി 2
B) ജനുവരി 6
C) മാർ�് 25
D) നി�ിത തീയതി ഇ�.

10) പുതിയനിയമ െപ�ിേ�ാ��ിയുെട സംഭവം വിവരി�ു�ത് എവിെട?
A) േയാഹ. 11-ാം അധ�ായം
B) േയാഹ. 21-ാം അധ�ായം
C) അേ�ാ.�പ. 2-ാം അധ�ായം
D) അേ�ാ.�പ. 11-ാം അധ�ായം

11) കർ�ാവ് സിനേഗാഗിൽ വായി� 'സുവിേശഷ �പഖ�ാപനം'
പഴയനിയമ�ിെല ഏതു പു��ക�ിൽനി�്?
A) യശ�ാവ്
B) യിരമ�ാവ്
C) േലവ�പു��കം
D) േയാേവൽ �പവചനം

12) കർ�ാവ് രൂപാ�രം �പാപി� മല?
A) സീനായ് മല
B) താേബാർ മല
C) േമാറിയാ മല
D) േഗാൽേഗാഥാ മല

13) �ബ�വാർമിഷനു തുട�ം കുറി� പിതാവ്?
A) പൗേലാസ് മാർ ഈവാനിേയാസ്.
B) പൗേലാസ് മാർ അ�ാനാസിേയാസ്.
C) േജാസഫ് മാർ ദീവ�ാസിേയാസ്.
D) അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ്.

14) മിഷൻേബാർഡ് ആരംഭി� െമ�താേ�ാലീ�?
A) പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്.
B) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ്.
C) സ് േതഫാേനാസ് മാർ േതേവാേദാസിേയാസ്.
D) കുറിയാേ�ാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്.

15) 'ശുബേഹാ ലാേബാ ലേ�ബാ വല് റൂേഹാ കാദീേശാ' ഈ സുറിയാനി
വാചക�ിന്െറ അർ�ം?
A) ആദി മുതൽ എേ��ും തെ�.
B) കരുണ െച�� ് സഹായി�ണേമ.
C) �തിേയക ൈദവ�ിനു മഹത�ം.
D) പിതാവിനും പു�തനും പരിശു� റൂഹായ്�ും ��ുതി.

16) 'മരി�വർ ഉയിർ�ു�ി� എ�ിൽ അവർ�ുേവ�ി സ് നാനം
ഏല്�ു�ത് എ�ിന്?' ഇ�െന േചാദി�ത് ആര്?
A) േയശു�കി��ു
B) പൗേലാസ് �ീഹാ
C) പേ�താസ് �ീഹാ



D) വലിയ മാർ ബേസലിേയാസ്

17) താെഴ പറയു�വരിൽ സാർ��തിക സു�ഹേദാസ് കാലഘ��ിെല
പിതാവ്?
A) േറാമിെല വി. �ീമീസ്.
B) ��ിർണായിെല മാർ േപാളി�ർേ�ാസ്.
C) അേ�ാക�യിെല മാർ ഇ�ാ�ിേയാസ്.
D) അലക് സ��ിയായിെല മാർ അ�ാനാസിേയാസ്.

18) പൗരസ്ത� സഭകളിൽ ഏ�വും വലിയ സഭാവിഭാഗം?
A) റഷ�ൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭ.
B) അേ�ാക�ൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭ.
C) ഇ��ൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭ.
D) േകാപ്�ിക് ഓർ�േഡാക് സ് സഭ.

19) 'ൈദവ�ിൽ വി�ശമി�ു�തു വെര നമു�ു വി�ശമമി�' ഈ �പ��ാവന
ആരുേടത്?
A) നിസായിെല മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്.
B) നാസിയാൻസിെല മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ്.
C) െസൻറ് അഗ�ിൻ.
D) പൗേലാസ് �ീഹാ.

20) സത�വിശ�ാസം �പകടമാേ��ത് എ�െന?
A) േവദപു��ക വായനയിലൂെട.
B) ഗാന�ളിലൂെട.
C) ഐ�ണുകളിലൂെട.
D) സത� ആരാധനയിലൂെട.

21) '��ൗെമൻകാേലാസ്' എ� വാ�ിന്െറ അർ�ം?
A) കർ�ാേവ കരുണ െച�ണേമ.
B) നാം ന�വ�ം നൽ�ണം.
C) ൈദവെ� ��ു തി�ുക.
D) സമാധാനം നേ�ാടുകൂെട.

22) ശൂേനാേയാെ�രു�ാൾ എ�്?
A) പ. ൈദവമാതാവിന്െറ വാ�ി�് െപരു�ാൾ.
B) േയശു�കി��ു വിന്െറ സ�ർ�ാേരാഹണെ�രു�ാൾ.
C) േയശു�കി��ു വിന്െറ േദവാലയ�പേവശനം.
D) പ. ൈദവമാതാവിന്െറ ജനനെ�രു�ാൾ.

23) 'അധ�ാപന�ിന് ആ�ീയവികാസം എെ�ാരു ല��മു�്' എ�ു
പറ�ത് ആര്?
A) െസന്റ് അഗ�ിൻ
B) മഹാ�ാഗാ�ി
C) േജാസഫ് െവബർ
D) എറാ��സ്

24) താെഴ പറയു�വയിൽ വിദ�ാർ�ിേക��ീകൃത അധ�ാപന രീതി
ഏതാണ്?
A) �പസംഗ രീതി
B) കഥാവതരണ രീതി
C) പാഠപു��ക രീതി
D) നിരീ�ണ രീതി



25) താെഴ പറയു�വയിൽ ദൃശ� �ശാവ� പഠന സഹായി ഏത്?
A) Tape Recorder
B) Charts and Maps
C) News Paper
D) Documentary

26) ഒരു അധ�ാപകെന സംബ�ി�് െത�ായ �പ��ാവന ഏത്?
A) അധ�ാപകൻ ഒരു ഉ�മ േനതാവായിരി�ണം.
B) അധ�ാപകൻ കു�ിെയ മന�ിലാ�ണം.
C) അധ�ാപകൻ മൂല�േബാധമു� ആളായിരി�ണം.
D) അധ�ാപകനു നർ�േബാധം പാടി�.

27) �കി��ീയ േബാധന�ിന്െറയും ജീവിത�ിന്െറയും ആത��ിക
ല��ം എ�്?
A) ൈദവീകരണം
B) ൈദവദർശനം
C) ന� മനുഷ�നാകുക
D) സത�ാരാധന നട�ുക

28) ൈശശവ കാലഘ��ിന്െറ ആരംഭ�ിൽതെ� ശിശു
മതജീവിത�ിന്െറ ബാലപാഠ�ൾ പഠി�ു�ു. എവിെടനി�്?
A) അധ�ാപകനിൽനി�്
B) സമൂഹ�ിൽ നി�്
C) മാതാവിൽനി�്
D) സൺേഡസ് കൂളിൽനി�്

29) 'െസറാ�ൂർ �ടേയാ' യിൽ ഉൾെ�ടാ� വ��ി?
A) വില�ം ക�ാരി
B) േജാഷ�ാ മാർ��ാൻ
C) വില�ം വാർഡ്
D) േറാബർ�് െറ�� ് സ്

30) �പായപൂർ�ിയായവർ�ുേവ�ി സഭയിൽ �കമീകരി�ി�ു�
തുടർവിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി?
A) OVBS
B) MOMS
C) OCYM
D) ദിവ�േബാധനം

31) ചുഴലി�ാ�ിൽ ൈദവം മനുഷ�േനാടു സംസാരി�ു�തായി
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� പു��കം?
A) ഇേ�ാബിന്െറ പു��കം.
B) േയാഹ�ാന്െറ സുവിേശഷം.
C) സ�ീർ�ന�ൾ.
D) െവളിപാടു പു��കം.

32) ഇൻഫർേമഷൻ െടക് േനാളജി ന�ുെട സഭ ഉപേയാഗി�ു� േമഖല?
A) മല�ര അേസാസിേയഷൻ സേ�ളനം.
B) ആരാധനയുെട സംേ�പ�ണം.
C) സൺേഡസ് കൂൾ പരീ�കൾ.
D) ഇവിെട പറ�ിരി�ു� എ�ാ േമഖലകളിലും.

33) ഇ��യിൽ െമാൈബൽേഫാൺ ഉപേയാഗി�ുതുട�ിയത് ഏതു വർഷം?



A) 1950
B) 1995
C) 1975
D) 2005

34) AA Group എ�ാൽ എ�്?
A) മദ�പാനം മാ�ുവാനു� ചികി�ാ പ�തി.
B) മദ�പാനികൾ�് ഉപേദശം നൽകു� േഡാ��ർമാരുെട �ഗൂ�്.
C) ന�ുെട സഭയിൽ മദ�പാന�ിെനതിെര �പവർ�ി�ു� �ഗൂ�്.
D) മദ�പാനം ഉേപ�ി�ി�് മദ�പാന�ിെനതിെര �പവർ�ി�ു�വരുെട
കൂ�ം.

35) 'മേഹാ�തന്െറ മറവിലിരി�ു�വേന' എ�ാരംഭി�ു� �പാർ�ന
ഏതു േപരിലാണ് അറിയെ�ടു�ത്?
A) �തിത�േ�ാടു� �പാർ�ന.
B) മാർ േസേവറിേയാസിന്െറ അേപ�.
C) മാലാഖമാരുെട ��ു തി�്.
D) േ�കാേബ�ാരുെട ��ു തി�്.

36) 'ഈ വിശു�തകൾ വിശു�ിയു�വർ�ും െവടി�ു�വർ�ും
നൽകെ�ടു�ു' എ�ു പുേരാഹിതൻ പറയുേ�ാൾ ജന�ിന്െറ
�പതിവാക�ം എ�്?
A) പിതാവും പു�തനും പരിശു�റൂഹായുമായവൻ ............... തനി�ു ��ു തി.
B) പരിശു�നായ ഏകപിതാവും പരിശു�നായ ഏക പു�തനും .............
പരിശു�ൻ ഇ�.
C) ഒ�ായിരി�ു� പിതാവിനും പു�തനും .......................
D) ആദിമുതൽ തലമുറ തലമുറകൾ വെരയും .......... ��ു തി.

37) 'വിശ�ാസത�ാഗികളായ മ�േള മട�ിവരുവിൻ ......................
ഞാനേ�ാ നി�ളുെട ഭർ�ാവ്.' ഈ വാക�ം ഏതു പു��ക�ിലാണ്
കാണു�ത്?
A) യശ�ാവ്
B) യിരമ�ാവ്
C) ഉ���ി
D) പുറ�ാട്

38) 'രൂേബൻ മരി�ാെത ജീവി�ിരി�െ�, അവന്െറ പുരുഷ�ാർ
കുറയാതിരി�െ�.' ഇ�െന പറ�ത് ആര്?
A) അ�ബഹാം
B) ഇസഹാ�്
C) േമാശ
D) യൗേസഫ്

39) ന�ുെട സഭയിൽ ഏ�വും ഒടുവിൽ െമ�താഭിേഷക ശു�ശൂഷ നട�ത്
എവിെടവ�്?
A) ആർ�ാ�്
B) പഴ�ി
C) നിരണം
D) പരുമല

40) െമഡി�േറനിയൻ കടലിൽ �ഗീസിന്െറ ഭാഗമായതും സ��ാസിമാർ
മാ�തം വസി�ു�തുമായ ദ�ീപ്?
A) ആേഥാസ് മല.



B) ൈസ�പസ് ദ�ീപ്.
C) െസർബിയ
D) ഡാനിേലാവ് െമാണാസ്�ടി.

41) �തിത��ിെല ആളത��ളുെട ആവിഷ് കാരം വ��മായി പറയു�ത്
വി. കുർബാനയുെട ഏതു ഭാഗ�ാണ്?
A) വി. രഹസ��ൾ പടി�ാേറയ്�ു െകാ�ുവരുേ�ാൾ.
B) വി. കുർബാനയുെട �പാരംഭ�ിൽ.
C) വി. രഹസ��ളുെട ആേഘാഷസമയ�്.
D) അവസാന ആശീർവാദ�ിൽ.

42) വി. പാര�ര�െ��ുറി�് െത�ായ �പ��ാവന ഏത്?
A) പൂർ�ികമായ സത��ിന്െറ പരിശു�ാ�ാവിലു� തുടർ�യാണ്.
B) പൂർ�ികമായ ഒ�ിെന മാ�മി�ാെത നിലനിർ�ുക എ�ത� പാര�ര�ം.
C) പാര�ര�ം േവദപു��കാടി�ാന�ിലു�തും അെ�ാ��ലികവുമാണ്.
D) വി. േവദപു��കേ��ാൾ പാര�ര��ിനു �പാധാന�ം െകാടു�ു�
സഭയാണ് ഓർ�േഡാക് സ് സഭ.

43) ൈബസന്ൈറൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭെയ�ുറി�് ശരിയ�ാ�
�പ��ാവന ഏത്?
A) ഇവർ ഫിലിേയാ�് വാദം സ�ീകരി�ു�ി�.
B) ഇവർ കല്�േദാൻ സു�ഹേദാസ് അംഗീകരി�ു�ു.
C) ഇവർ േകാൺ�ാന്റിേനാ�ിൾ പാ�ടിയാർേ��ിെന സമ�ാരിൽ മു�നായി
കണ�ാ�ു�ു.
D) ൈബസന്ൈറൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭയാെക ഒ�ായി കണ�ാ�ിയാൽ
േലാക�ിെല ഏ�വും വലിയ ൈ�ക��വവിഭാഗമാണിത്.

44) 'ആ മനുഷ�ൻ പറുദീസേയാളം എടു�െ��ു' എ�് പൗേലാസ് �ീഹ
പറ�ിരി�ു�ത് ആെര�ുറി�്?
A) തെ��ുറി�ുതെ�
B) പിതാവായ യാേ�ാബിെന�ുറി�്
C) �കി��ു വിെന�ുറി�്.
D) േമാശെയ�ുറി�്.

45) കു�ിലിേയാനുകളിെല ആദ�ഗീത�ിന്െറ �പേത�കത എ�്?
A) അത് ഒരു സുവിേശഷഭാഗമായിരി�ും
B) അത് ഒരു വിശ�ാസ �പഖ�ാപനമായിരി�ും
C) അത് നാലു വരികൾ മാ�തമു� ഒരു േവദഭാഗമായിരി�ും
D) അത് ഒരു സ�ീർ�നഭാഗമായിരി�ും

46) 2022 ൽ ഓഗ�് 15 തി�ളാ�� ആയിരു�േ�ാ 2022 െല ശൂേനാേയാ
േനാ�ിനിടയിൽ കു�ിടാൻ പാടി�ാ� ദിവസ�ൾ െതരെ�ടു�ുക.
i. ഓഗ�് 6
ii. ഓഗ�് 7
iii. ഓഗ�് 8
iv. ഓഗ�് 14
v. ഓഗ�് 13
A) i, ii
B) i, ii, iv
C) ii, iv
D) i, ii, v

47) ഒരു വ��ി�ു ലഭി�ു� സ�ാഭാവികസാഹചര��ളും കൃ�തിമ



സാഹചര��ളും ചുവെട േചർ�ു�ു. കൃ�തിമ സാഹചര�ം
െതരെ�ടു�ുക.
A) വീട്
B) കളി�ൂ�ുകാർ
C) മാതാപിതാ�ൾ
D) സൺേഡസ് കൂൾ

48) അധ�ാപകൻ വിദ�ാർ�ിയുെട ജീവിതെ� െമാ�മായി
നിയ��ി�ു�വനാണ്. ഈ അർ��ിൽ അേ�ഹെ� എ�െന
വിേശഷി�ി�ാം?
A) Facilitator
B) Preserver
C) Custodian
D) Mentor

49) യഹൂദ�ാരുെട ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ വാെമാഴി �പമാണ�ൾ
പഠി�ി�ു� �ാപനം ഏത്?
A) ബ�് െഷമാ
B) ബ�്മിഷ് നാ
C) ബ�്ഹ�ി�ദാഷ്
D) ബ�്ഹസഫർ

50) 'എൻ നാഥാ നിൻ .............. നിെ�
ഇ�ാപികളിൽ ചായി�ു.
നിൻ ............... . �ിറകിൽ തൂ�ും
നിൻ ........... േമൽ കൃപ േതാേ�ണം.'
A) ദയ, മാലാഖാ, സഭ
B) കൃപ, മാലാഖാ, ദാസൻ
C) ദയ, �ീബാ, ദാസർ
D) കൃപ, �ീബാ, സഭ
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