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

1) കർ�ാവ് െയരുശേലമിെന േനാ�ി വിലപി� പർവതം  
A) കാർേമൽ. 
B) ഒലീവ് 
C) താേബാർ. 
D) സീനായ് 

2) െതെരെ�ടു�ിനു മ�ിയാസിേനാട് ഒ�മു�ായിരു� �ാനാർഥി  
A) അയ�യാസ ്
B) അഗെബാസ്  
C) പാരേമനാസ ്
D) ബർഷബാ 

3) കാണാെത േപായ ആടിെ�� ഉപമ പറയു� സുവിേശഷ�ൾ 
(i ) മ�ായി 
(i i ) മാർേ�ാസ്  
(i i i ) ലൂേ�ാസ്  
(i v ) േയാഹ�ാൻ  
A) (i ), (ii) 
B) (i), (iii) 
C) (ii), (iii)  
D) (ii), (iv) 

4) െയെഹേ��ലിെ�� ദർശന�ിൽ മഹത�ീകരി�െ�� െയരുശേലമിന്
നൽകിയ േപര് 
A) െയേഹാവ റാഫ  
B) െയേഹാവ ശ�ാ 
C) െയേഹാവ യീേര 
D) െയേഹാവ നി�ി  

5) അ�ാത േദവന് എെ�ഴുതിയ ബലിപീഠം പൗേലാസ് ക� �ലം  
A) അേഥന  
B) അേ��ാഖ�  
C) കുെ�പാസ്  
D) െസലൂക�  

6) വിധവയുെട മാവും എ�യും െപരുകിയതു പരാമർശി�ു� േവദ ഭാഗം 
A) ന�ായാധിപ�ാർ  
B) 1 രാജാ��ാർ  
C) 2 രാജാ��ാർ 
D) സംഖ�ാ പു��കം 

7) താെഴെകാടു�ിരി�ു�വയിൽ മ�ായിയുെട സുവിേശഷ�ിൽ
മാ�തം കാണു� സംഭവം 



A) യായിേറാസിെ�� മകെള ഉയർ�ി�ത്  
B) കർ�ാവു കടലിേ�ൽ നട�ത്  
C) െവ�ം വീ�ാ�ിയത് 
D) ര�് കുരുടർ�് കാ� � ലഭി�ത്  

8) കാണാെത േപായ ആടിെ�� ഉപമ ഏെതാെ� സുവിേശഷ�ളിൽ ആണ്
�പതിപാദി�ി�ു�ത്  
A) മ�ായി മർേ�ാസ് 
B) ലൂേ�ാസ് േയാഹ�ാൻ 
C) മ�ായി ലൂേ�ാസ് 
D) ലൂേ�ാസ് േയാഹ�ാൻ 

9) േയാേസഫിേനാട് ദയ കാണി� സേഹാദരൻ  
A) െബന�ാമീൻ  
B) െയഹൂദാ 
C) രൂെബൻ  
D) ശിെമേയാൻ 

10) ബാലസിംഹെമ�ു വിളി�െ��ിരു� േഗാ�തം 
A) ദാൻ  
B) െയഹൂദാ 
C) രൂെബൻ  
D) ശിെമേയാൻ 

11) കർ�ാവിെ�� ശിഷ��ാരിൽ ഗലീല�ാരന�ാ� ആൾ  
A) ഇ��റിേയാ� യൂദാ  
B) മ�ായി  
C) ബർ�ുൽമായി 
D) േയാഹ�ാൻ  

12) പൗേലാസിെ�� �പസംഗം േക�് മനസാ�രെ�� പ�ി�പമാണി  
A) ഗമാലിേയൽ  
B) ദിെമ�തിേയാസ് 
C) യു�ിേ�ാസ്  
D) ബർണബാസ്  

13) ത�ിരി�ു�വയിൽ പൗേലാസിെ�� ര�ാം മിഷനറി യാ�തയിൽ
സുവിേശഷ േഘാഷണം നട�ിയ �ലേമത് 
A) ഗലാത�  
B) ഇേ�ാന�  
C) ദർബാ  
D) എേഫസൂസ്   

14) വാ�ിേ�ായവെര��ി �പത�ാശ നൽകു� േലഖനം  
A) തീേ�ാസ്  
B) 1 െത�േലാനിക�ർ  
C) 2 െകാരി�� 
D) എെഫസ�ർ  



15) ത�ിരി�ു�വയിൽ സർവ�ര �ിക േലഖന�ിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്  
A) 1 പേ�താസ് 
B) യാേ�ാബ്  
C) 1 േയാഹ�ാൻ  
D) േറാമർ 

16) മല�ര സഭയിൽ ബാഹ�േകരള�ിൽ എ�ത ഭ�ദാസന�ൾ ഉ�്  
A) 6 
B) 8 
C) 10 
D) 12 

17) മല�ര സഭയിൽ ഏ�വും അവസാനമായി മല�ര അേസാസിേയഷൻ
നട� വർഷം 
A) 2018 
B) 2020 
C) 2022 
D) 2019  

18) 'ഞാൻ യേഹാവ എ�് അവർ അറിയും' എ� ആശയം 65 �പാവശ�ം
പറ�ിരി�ു� പു��കം  
A) െയശ�ാവ്   
B) യിെരമ�ാവ്   
C) ദാനീേയൽ  
D) െയെഹേ��ൽ 

19) പരിശു� ബേസലിേയാസ് പൗേലാസ് ദ�ിതീയൻ ബാവായുെട
�പസംഗ�ുറി�ുകളായ 'ദിവ��ാനം' എ� പു��ക�ിെ�� ജനറൽ
എഡി�ർ 
A) െക വി മാമൻ  
B) കുര�ൻ േതാമസ്  
C) വര �ീസ് േതാ��ുഴ 
D) ഫാ. േഡാ. ടി െജ േജാഷ�ാ  

20) ഗീതം പൂരി�ി�ുക 
പാവന നിബിമാെര രാജ�സുത �ീഹ�ാെര  
.............. ഭുവന േ�മാര്ഥം  
A) �പാർ�ന െചയ് വിൻ 
B) ശാ�ി പര�ിൻ 
C) സേ�ാഷി�ിൻ 
D) അഭ�ർ�ി�ിൻ  

21) കാദീേശാ എ� വാ�ിെ�� അർ�ം  
A) ര�കൻ  
B) കർ�ാവ്  
C) സ�ർഗീയൻ  
D) പരിശു�ൻ 



22) ബേസലിേയാസ് എ� വാ�ിെ�� അർ�ം 
A) ഉറ�ു�വൻ  
B) സമാധാനവും ശാ�ിയും ൈകവരു�ു�വൻ 
C) രാജകീയപദവിയും ഔ�ത�വും ഉ�വൻ 
D) ൈദവെ� ആദരി�ു�വൻ  

23) �പകാശം െചാരിയു�വൻ എ�് അർഥം വരു� വാ�് ഏത്  
A) എ�ി�ാേനാസ് 
B) ഇവാനിേയാസ്  
C) േസേവറിേയാസ്  
D) യൂലിേയാസ്  

24) ന�ുെട നീതിയായ െയേഹാവ എ�ർ�ം വരു� വാ�്  
A) െയേഹാവ ഗമൂല 
B) െയേഹാവ െമെ� 
C) െയേഹാവ സിദേ�നു  
D) െയേഹാവ േഷബാേയാ�്  

25) നഹൂം എ� വാ�ിെ�� അർ�ം  
A) അനുക�  
B) സേ�ാഷം  
C) ൈദവകൃപ 
D) �പത�ാശ  

26) 'നിെ�� ഗൃഹകാര�ം �കമ�ിലാ�ുക. നീ മരി�ു േപാകും
സൗഖ�മാകയി�'. ആര് ആേരാട് പറ�ു? 
A) ആേമാസ് േയാശീയാവിേനാട്  
B) െയശ�ാവ്  ഹി��ീയാവിേനാട്  
C) െയശ�ാവ്  െയേഹായാ�ീമിേനാട്  
D) ആേമാസ് െയെഖാന�ാവിേനാട്  

27) 'ബലവും ൈധര�വുമു�വരായിരി�ിൻ, അവെര േപടി�രുത്
�ഭമി�യുമരുത്. നിെ�� ൈദവമായ െയേഹാവ തെ� നിേ�ാട് കൂെട
േപാരു�ു. അവൻ നിെ� ൈകവിടുകയി� ഉേപ�ി�യുമി�'. ആര്
ആേരാട് പറ�ു? 
A) േമാശ യി�സാേയൽ ജനേ�ാട്  
B) ദാവീദ് യി�സാേയൽ ജനേ�ാട്  
C) െയേഹാവ േയാശുവേയാട് 
D) േയാശുവ യി�സാേയൽ ജനേ�ാട്  

28) 'എനി�് നിേ�ാട് �പിയമു�് എ�് നീ അറിയു�ുവേ�ാ'. ആര്
ആേരാട് പറ�ു?  
A) ബർ�ബാസ്  പൗേലാസിേനാട്  
B) േയാഹ�ാസ് േയശുവിേനാട്  
C) പേ�താസ് േയശുവിേനാട്  
D) പൗേലാസ് അനന�ാ സിേനാട്  

29) ഗീത�ിെ�� വി�ുേപായ വാ�ു പൂരി�ി�ുക. 



മാർേ�ാമാ സി�ാ ആർ��ാെര�ാം  
ത�ൽ പാദം പൂകി ............................... 
A) �പാർ�ി�ീടു�ു  
B) േ��ാ�തം പാടു�ു 
C) മിശിഹാെയ വാഴ്�ും 
D) തദ�ാക�ം േകൾ�  

30) ഗീത�ിെ�� വി�ുേപായ വാ�ുകൾ പൂരി�ി�ുവാൻ ശരിയായ ഉ�രം
െതരെ�ടു�ുക 
നാഥാ താവകാമിരുേലാകം നിൻ ................................ താെന�ും  
�ീബായാൽ ജീവിതേര�ാ�ൻപാൽ .................. മൃതർെ�ക  
(i ) അവകാശം 
(ii) സാ�ിധ�o  
(iii) അധികാരം  
(iv) കരുണ  
(v)മു�ി  
(vi)ഉയിർ�്  
A) (i), (iv) 
B) (ii), (vi) 
C) (iii), (v) 
D) (ii), (vi) 

31) േവദവാക��ിെല വി�ുേപായ വാ�് പൂരി�ി�ുക.  
ഇേ�ാൾ നാഥാ .........................േപാെല നീ അടിയെന
സമാധാനേ�ാെട വി�യേ�ണേമ  
A) തിരുവി�ം േപാെല 
B) തിരുഹിതം േപാെല  
C) തിരുവചനം േപാെല 
D) അവിടുെ� ഇ�ം േപാെല 

32) േവദവാക��ിെല വി�ുേപായ വാ�് പൂരി�ി�ുക.  
..................................... തലമുറേയ എ�തേ�ാളം ഞാൻ
നി�േളാടു കൂെട ഇരി�ും  
A) പാപം െച�ു� 
B) അവിശ�ാസമു�  
C) അ�വിശ�ാസമു�  
D) അഹ�ാരമു�  

33) േവദവാക��ിെല വി�ുേപായ വാ�് പൂരി�ി�ുക.  
ഇേ�ാൾ സ�തി�, ഇ�െന സകല .......................
നിവർ�ി�ു�തു നമു�് ഉചിതം  
A) നീതിയും 
B) വിശ�ാസവും  
C) �പവചനവും  
D) �പത�ാശയും  

34) വി�ുേപായ വാ�ുകൾ പൂരി�ി�ുവാൻ ശരിയായ ഉ�രം 
െതരെ�ടു�ുക അവൻ എെ�� നാമം ......................



രാജാ��ാർ�ും ....................... മു�ിൽ വഹി�ാൻ ഞാൻ
തിരെ�ടു�ിരി�ു� പാ�തം ആകു�ു 
A) െയഹൂദ�ാർ�ും യി�സാേയൽ മ�ൾ�ും  
B) ഗുരു��ാർ�ും െയഹൂദ�ാർ�ും 
C) ജാതികൾ�ും ഗുരു��ാർ�ും 
D) ജാതികൾ�ും യി�സാേയൽ മ�ൾ�ും 

35) േവദവാക��ിെല വി�ുേപായ വാ�് പൂരി�ി�ുക.  
ഞാൻ നിെ� ............. നിന�് എേ�ാടുകൂെട പ�ി�  
A) ശു�ിയാ�ാ�ാൽ  
B) ��ാനം െച�ാതിരു�ാൽ  
C) കഴുകാ�ാൽ  
D) അനുഗമി�ാ�ാൽ  

36) ശരിയായ റഫറൻസ് െതെരെ�ടു�ുക.  
ഞാൻ തെ� പുനരു�ാനവും ജീവനും ആകു�ു  
A) വി. േയാഹ. 9 : 21 
B) വി. േയാഹ. 13:27 
C) വി. േയാഹ: 11:25 
D) വി. േയാഹ: 14:8 

37) കർ�ാേവ മലിനേമാ അശു�േമാ ആയെതാ�ും ഞാൻ ഒരുനാളും
തി�ി�ി� 
A) അെ�ാ. �പവ. 10:14 
B) അെ�ാ. �പവ. 9:5 
C) അെ�ാ. �പവ. 8:20 
D) അെ�ാ. �പവ. 7:60 

38) ശരിയായ റഫറൻസ് െതെരെ�ടു�ുക  
ഇ�് നീ എേ�ാടുകൂെട പറുദീസയിൽ ഇരി�ും  
A) വി. ലൂേ�ാസ് 24:39 
B) വി. ലൂേ�ാസ് 22:27 
C) വി. ലൂേ�ാസ് 22:33 
D) വി. ലൂേ�ാസ് 23:43 

39) ശരിയായ റഫറൻസ് െതെരെ�ടു�ുക  
ശ�നായവൻ എനി�് വലിയവ െചയ�ിരി�ു�ു  
A) വി. ലൂേ�ാസ് 1;76 
B) വി. ലൂേ�ാസ് 1:49 
C) വി. ലൂേ�ാസ് 2:10 
D) വി. ലൂേ�ാസ് 2:29 

40) ശരിയായ റഫറൻസ് െതെരെ�ടു�ുക  
എ�ാ�ിനും േ��ാ�തം െച�ുവിൻ; ഇതേ�ാ നി�െള�ുറി�ു
�കി��ു േയശുവിൽ ൈദവഹിതം  
A) 1 െത�. 6.17 
B) 1 െത�. 4.15 
C) 1 െത�. 5.18 



D) 1 െത�. 3.13 

41) 1953 െ�� �പാധാന�ം  
A) പു�ൻകാവ് മല�ര അേസാസിേയഷൻ 
B) സഭാഭരണഘടന പാ�ായി 
C) �ീബാദാസ സമൂഹം �ാപി�െ��ു 
D) �ഗിേഗാറിയൻ കല�ർ സഭയിൽ നിലവിൽ വ�ു  

42) 1840 െ�� �പാധാന�ം എ�ാണ്  
A) െകാ�ി പ�ായ�് േകാടതി വിധി  
B) പരുമല തിരുേമനി�് േമൽ�� �ാനം ലഭി�ു  
C) മാേവലി�ര പടിേയാല 
D) പഴയ െസമിനാരി കൂദാശ െചയ�ു   

43) 1934 േനാട് ബ�െ�� സംഭവ�ൾ െതരെ�ടു�ുക  
(i) മല�രയിൽ ആദ�മായി മൂേറാൻ കൂദാശ നട�ു  
(ii) മല�ര സഭ ഭരണ ഘടന പാ�ായി  
(iii)കാേതാലിേ�ാസിെന മല�ര െമ�താേ�ാലീ�യായി
െതെരെ�ടു�ു 
(iv) വ�േ�രിൽ തിരുേമനിെയ പരിശു�നായി �പഖ�ാപി�ു  
A) (i) (ii) 
B) (ii) (iii) 
C) (i) (iii) 
D) (i) (iv) 

44) എ. ഡി 67 െ�� �പാധാന�ം എ�്  
A) െയരുശേലം േദവാലയം നശി�ി�െ��ു  
B) െയരുശേലം േദവാലയം പുനർ നിർമാണം ആരംഭി�ു  
C) പേ�താസ് �ീഹ �കൂശി�െ��ു 
D) േതാമാ�ീഹാ ൈമലാ�ൂരിൽ മരണെ��ു  

45) അല��ാ��ിയ പാ�തിയര �ീസിെ�� േനതൃത��ിൽ െനേ��ാറിേയാസിെ��
േവദവിപരീതം ത�ിയ വര്ഷം 
A) A D 498 
B) A.D 431 
C) A.D 381 
D) A.D 450  

46) �പാർ�ന പൂരി�ി�ുക: 
പാപേമാചന�ിനു� ........................ഒരി�ൽ മാ�തമാകു�ു എ�്
ഞ�ൾ ........................ മരി�ുേപായവരുെട
............................... വരുവാനിരി�ു� േലാക�ിെല പുതിയ
ജീവനുമായി ഞ�ൾ േനാ�ി�ാർ�ു�ു.  
(i) �പായ�ി�ം  
(ii) മാേ�ാദീസ  
(iii) കു�സാരം 
(iv) വിശ�സി�ു�ു  
(v) ഏ�ു പറയു�ു  
(vi) മനസിലാ�ു�ു  



(vii) ര��ും  
(viii) നിത�ജീവനും  
(ix) ഉയിർ�ിനും 
A) (i), (Vi), (viii) 
B) (ii), (iv), (vii) 
C) (ii), (v), (ix) 
D) (i), (iii), (ix) 

47) �പതിവാക�ം പൂരി�ി�ുക: തെ�� തിരുനാമം ഇരു� �പകാരം തെ�
ഇരി�ുകയും തലമുറ തലമുറകളായി സകല ....................
േലാകാേലാക� േളാളവും �ിതി െച�ുകയും െച�ു�ു  
A) ജാതികൾ�ും 
B) േലാക�ിനും 
C) തലമുറകൾ വെരയും  
D) മനുഷ�ർ�ും 

48) മൽ�ിെസേദ�ിെ�� �കമ�പകാരം മഹാപുേരാഹിതൻ എ� നാമം
ലഭി�ത് ആർ�്?  
A) പേ�താസ്  
B) േതാമസ്  
C) േയശു�കി��ു   
D) ��ാപക േയാഹ�ാൻ 

49) ബലി കഴി� �ല�ിന് അ�ബഹാം നൽകിയ േപര്  
A) െയേഹാവ യിെര 
B) ഗി��ാൽ  
C) േമാറിയ  
D) െബർ േശബ 

50) മല�ര സഭയിെല എ�ാ േദവാലയ�ളും 1934 െല ഭരണ ഘടന
അനുസരി�ു മാ�തം ഭരി�െ�ടണെമ�ു സു�പീം േകാടതി വിധി�ത് എ�്?
A) 2019 ജൂൈല 17 
B) 2017 ജൂൈല 3 
C) 2018 ഓഗ�് 17 
D) 2017 ഓഗ�് 3


