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

1) പീേഥാം, റയംേസസ് എ�ീ നഗര�ൾ എവിെടയാണ്? 
A) െഫലിസ്ത� 
B) ബാബിേലാൺ 
C) ഈജി��് 
D) അസീറിയ 

2) ഗിലയാദ�നായ ഇ��ാഹിെ�� മകെള കീർ�ി�ുവാൻ യി�സേയല�യിെല
കന�കമാർ എ�ത ദിവസമാണ് ആ�ുേതാറും െചലവി�ത്? 
A) അ�് 
B) നാല് 
C) മു�ത് 
D) ഒൻപത ്

3) സമാഗമനകൂടാര�ിെല കൗശല�ണികൾ െച�ുവാൻ യേഹാവ
ആെരയാണ് സാമർ��ംെകാ�ു നിറ�ത്? 
A) ബാൽെമേയാൻ 
B) െബസേലൽ 
C) അഹേരാൻ 
D) ബയേശയാവ ്

4) പൂരി�ി�ുക. ഞ�ളുെട ആയുഷ് കാലം എഴുപതു സംവ�രം; ഏെറ
ആയാൽ എൺപതു സംവ�രം. അതിെ�� �പതാപം ......................... 
A) �പയാസവും ദുഃഖവുമേ�ത 
B) സേ�ാഷവും ദുഃഖവുമേ�ത 
C) യേഹാവയിൽ �പത�ാശയേ�ത 
D) േവദനയും �പയാസവുമേ�ത 

5) പഴയനിയമ�ിൽ 25 അധ�ായ�ളു� പു��കം ഏതാണ്? 
A) ഉ���ി 
B) 2 രാജാ��ാർ 
C) ഓബദ�ാവ ്
D) യിരമ�ാവ ്

6) 'ഞാൻ അന�േദശ�ാരി ആയിരിെ� നീ എെ� വിചാരി�ുവാൻ
ത�വ�ം നിന�് എേ�ാടു ദയ േതാ�ിയത് എ�െന'? ആര് ആേരാടു
പറ�ു? 
A) െനാെവമി രൂ�ിേനാട് 
B) രൂ�് ഒർ�േയാട ്
C) േബാവസ് രൂ�ിേനാട ്
D) രൂ�് േബാവസിേനാട ്

7) 'എെ�� പിതാേവ, എെ�� പിതാേവ, യി�സാേയലിെ�� േതരും



േതരാളികളുമായുേ�ാേവ' യി�സാേയൽ രാജാവായ േയാവാശ് ആേരാടാണ്
ഇതു പറ�ത്? 
A) ഏലിയാവ ്
B) നാഥാൻ 
C) ഏലീശാ 
D) ശമുേവൽ 

8) 'ഞാൻ ശു�ിയി�ാ� അധര�ൾ ഉെ�ാരു മനുഷ�ൻ; ശു�ിയി�ാ�
അധര�ൾ ഉ� ജന�ിെ�� നടുവിൽ വസി�ു�ു.' ഈ വാക��ിെ��
േവദഭാഗം (റഫറൻസ്) എഴുതുക. 
A) െയശ�ാവ് 6:3 
B) െയശ�ാവ് 6:5 
C) െയശ�ാവ് 1:8 
D) െയശ�ാവ് 6:1 

9) താെഴ പറയു�തിൽ എ�സാ ശാ���ിെയ സംബ�ി�ു� ശരിയായ
പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക.  
i. അർ����ാ രാജാവിെ�� കാല�് എ�സാ ബാേബലിേല�ു േപായി. 
ii. എ�സയുെട പിതാവ് ഫീെനഹാസാണ്. 
iii. യേഹാവയുെട ന�ായ�പമാണ�ിൽ വിദ� �നായ ശാ���ിയായിരു�ു
എ�സാ. 
iv. െപസഹാ ആചരണം ആദ�മായി തുട�ിയത് എ�സായുെട കാല�ാണ്. 
A) i 
B) i, ii 
C) iii 
D) i, ii, iii 

10) 'നിെനെവെയ�ുറി�ു� �പവാചകം'' എ�് ആരംഭി�ു� �പവാചക
�ഗ�ം ഏതാണ്? 
A) േയാന 
B) നഹൂം 
C) ആേമാസ് 
D) േഹാശയാ 

11) ഭാഗ�വർ�നകളുെട അടി�ാന�ിൽ സ�ർ�രാജ�ം ആർ�ാണ്
ലഭി�ു�ത്. 
A) സൗമ�തയു�വർ. 
B) ഹൃദയശു�ിയു�വർ. 
C) നീതിനിമി�ം ഉപ�ദവി�െ�ടു�വർ. 
D) സമാധാനം ഉ�ാ�ു�വർ. 

12) റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
''യാചി�ിൻ എ�ാൽ നി�ൾ�ു കി�ും; അേന�ഷി�ിൻ എ�ാൽ നി�ൾ
കെ��ും; മു�ുവിൻ എ�ാൽ നി�ൾ�ു തുറ�ും.'' 
A) മ�ായി 7:7 
B) ലൂേ�ാസ് 20:2 
C) മർേ�ാസ് 6:6 
D) േയാഹ�ാൻ 8:16 



13) ഉ�ിതനായ േയശു�കി��ു വിെന മ� �ലന�ാരി മറിയ അഭിസംേബാധന
െചയ�ത് എ�െന? 
A) റബൂനി 
B) റാബി 
C) മശിഹാ 
D) എേലാഹിം 

14) ''ഞാൻ ഈ ജ�ാലയിൽ കിട�ു േവദന അനുഭവി�ു�ു.'' ആര്
ആേരാടു പറ�ു? 
A) ലാസർ ധനവാേനാട് 
B) ധനവാൻ ലാസറിേനാട് 
C) ധനവാൻ അ�ബഹാമിേനാട ്
D) േലാ�് അ�ബഹാമിേനാട ്

15) ''അ�ൽദാമാ' എ� വാ�ിെ�� അർ�െമ�ാണ്? 
A) ര�നിലം 
B) ��ശാനം 
C) സാ��ം 
D) െതരെ�ടു�് 

16) േനർ� എ� നിലയിൽ പൗേലാസ് �ീഹാ �ൗരം െച�ി�ത്
എവിെടെവ�്? 
A) െകം�കയ 
B) അേ��ാക�ാ 
C) എെഫേസാസ് 
D) അഖായ 

17) ആ�ാവിെ�� ഫലെ��ുറി�് പൗേലാസ് �ീഹാ വിവരി�ു� േലഖനം
ഏതാണ്? 
A) ഗലാത�ർ 
B) ഫിലിപ�ർ 
C) 1 െകാരി��ർ 
D) െകാേലാസ�ർ 

18) ഏ�വും കുറവ് വാക��ളു� പുതിയനിയമ�ിെല േലഖനം ഏതാണ്? 
A) 1 േയാഹ�ാൻ 
B) 2 േയാഹ�ാൻ 
C) യൂദാ 
D) ഫിെലേമാൻ 

19) ഇേ�ാൾ തനി�ും ഫിേലേമാനും �പേയാജനമു�വൻ എ�് പൗേലാസ്
�ീഹാ അഭി�പായെ�ടു�ത് ആെര�ുറി�ാണ്? 
A) ഒേനസിേമാസ് 
B) അ�േ�ാസ ്
C) തിെമാെഥേയാസ ്
D) ശീലാസ ്



20) പളു�ുേപാെല ശു�ഭമായ ജീവജലനദിെയ�ുറി�് പരാമർശി�ു�
പുതിയനിയമപു��കം ഏതാണ്? 
A) െവളി�ാട ്
B) 1 പേ�താസ് 
C) 1 െകാരി��ർ 
D) 1 േയാഹ�ാൻ 

21) പൂരി�ി�ുക.  
യരുശേലം േഗാഗുൽ�ായിൽ - �കൂശിതനാമീേശാ സ് േതാ�തം  
പാറ പിളർ�ു തൻ ധ�നിയാൽ - ................................ സ് േതാ�തം
പാടി. 
A) മൃതേരറി 
B) ഭ�ജനം 
C) വിശു�ർെ�ാ�ം 
D) ൈദവ�ിന ്

22) പൂരി�ി�ുക. 
ന�മതാം ത�ുരുവം വീ - �ാദാ�ിൻ ............................. 
പുതുതാ�ാനായ് മൃതേലാക - േ��േ�ാ ....................... 
A) ജീർ�ശരീരം, ൈദവമിറ�ി 
B) ജീവശരീരം, ൈദവമിറ�ി 
C) നിത�ശരീരം, �കി��ു വിറ�ി 
D) സ് േതാ�ത�ാലും, ൈദവ�ിനായ് 

23) �പാർ�നാഭാഗം പൂരി�ി�ുക. �തിത��ിന് ��ു തി. �തിത��ിന്
............................ . ��ു തി�െ��തും ................................
ആദിയും അ�വുമി�ാ�തുമായ �തിത�െ� ഞ�ൾ ��ു തി�ു�ു.
ൈദവേമ, .............................. ��ു തി നിന�ു േയാഗ�മാകു�ു. 
A) ��ു തി, ഉ�യായതും, എ�ാ േനര�ും 
B) സ് േതാ�തം, വാഴ്�െ��തും, നിത�ം 
C) സ് േതാ�തം, ഉ�യായതും, അനവരതം 
D) സ് േതാ�തം, ഉ�യായതും, നിത�ം 

24) വലിയേനാ�ിൽ ഒ�ാം ശനിയാ� � ആരുെട ഓർ�യാണ്
ആചരി�ു�ത്? 
A) മാർ േതേവാേദാേറാസ ്
B) മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 
C) മാർ യാേ�ാബ ്
D) മാർ െതേയാഫിേലാസ് 

25) െഫ�ബുവരി 2 െ�� �പേത�കതെയ�ാണ്? 
A) മായൽേ�ാ 
B) സൂേലാേ�ാ 
C) ശൂേനാേയാ 
D) ദനഹാ 

26) ൈദവമാതാവിെ�� പുക� �െ�രു�ാൾ എ�ാണ്?
A) ആഗ�് 15 



B) ഡിസംബർ 26 
C) െസപ്�ംബർ 8 
D) മാർ�് 25 

27) ജീവി�ിരി�ു� വിശ�ാസികളായ ഭരണകർ�ാ�ൾ�ുേവ�ി
�പാർ�ി�ു�ത് ഏത് തുേ�നിൽ? 
A) 3 
B) 4 
C) 2 
D) 6 

28) 'നൃപരും - േമാഹിെ�ാരു മകുടം നീ ചാർ�ി  
നിഖിേല - ശാ�ജെന ��ു തി െച�ുക സഹജാ!  
ഈ ഗീതം ഏത് ആരാധനാ സ�ർഭ�ിലാണ് ആലപി�ു�ത്? 
A) മാേമാദീസ 
B) ശവസംസ് കാരം 
C) ൈസ�് കൂദാശ 
D) വിവാഹം 

29) സൂേബാേറാ എ� വാ�ിെ�� അർ�െമ�ാണ്? 
A) അറിയി�് 
B) െവളിപാട ്
C) ഗാന�ൾ
D) അേപ� 

30) 'പേരതൻ' എ�് അർ�ം വരു� സുറിയാനി പദം ഏതാണ്? 
A) ആനീേദാ 
B) ക�ംതാ 
C) മാനീേസാ 
D) ലു�ിനിയാ 

31) മാേവലി�ര െസ��് േപാൾസ് ചാ�ലിൽ കബറട�െ��
െമ�താേ�ാലി�ാ ആരാണ്? 
A) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ ്
B) േതാമാ മാർ ദിവ�ാേസ�ാസ ്
C) പൗേലാസ് മാർ പേ�ാമിേയാസ ്
D) ഗീവർഗീസ് മാർ ഈവാനിേയാസ ്

32) �ീബാ ദാസ സമൂഹ�ിെ�� �ാപകൻ ആരാണ്?
A) പേ�താസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ ്
B) ഫാ. എം.വി. േജാർജ ്
C) സ് േതഫാേനാസ് മാർ െതേയാഫിേലാസ് 
D) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ് 

33) 'Patriot and Saint' എ� പു��കം ആെര�ുറി�ു�താണ്? 
A) മഹാ�ാഗാ�ി 
B) അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ ്
C) ഭഗത് സിങ ്



D) �ഫാൻസിസ് േസവ�ർ 

34) ഓറിയ��ൽ ഓർ�േഡാക് സ് സഭകളിൽ ഉൾെ�ടാ� സഭ
െതരെ�ടു�ുക. 
A) അർേ�നിയൻ 
B) േകാപ്�ിക ്
C) റഷ�ൻ 
D) എേത�ാപ�ൻ 

35) േയശു പൂർ� ൈദവമാെണ�ിലും പൂർ� മനുഷ�നായിരു�ി� എ�്
പഠി�ി� േവദവിപരീതി ആരാണ്? 
A) അേ�ാളിനാറിയസ ്
B) അറിേയാസ് 
C) അർേമനിയസ ്
D) െപലാജിയസ ്

36) 'പരിശു� റൂഹായുെട കി�രം' എ�് അറിയെ�ടു� സഭാപിതാവ്
ആരാണ്? 
A) മാർ അേ�പം 
B) മാർ ബാലായി 
C) മാർ യാേ�ാബ ്
D) മാർ ഇസഹാ�് 

37) അ�ാം തുേ�നിൽ പരാമർശി�ാ� സഭാപിതാവ് ആരാണ്? 
A) േപാളി�ാർേ�ാസ് 
B) തീേമാ�ിേയാസ് 
C) പീലക് സിേനാസ ്
D) അ�ീേമാസ് 

38) ഏത് പൗരസ്ത� െമ�താെ�� േമാചനം
അനുവദി�ാ�തിെന�ുടർ�ാണ് കൂനൻകുരിശ് സത�ാ�ഗഹം നട�ത്? 
A) മാർ അഹ�� 
B) മാർ ഇ�ാ�ിേയാസ ്
C) മാർ അ�ു� 
D) മാർ ഗീവർഗീസ ്

39) ഓർ�േഡാക് സ് - േറാമൻ കേ�ാലി�ാ സഭകൾ ത�ിലു�
തർ�വിഷയ�ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്? 
A) േറാമൻ പാ�ായുെട പരമാധികാരം 
B) വിശു�േരാടു� മധ��ത 
C) പരിശു�ാ�ാവിെ�� പുറ�ാട് 
D) റീ�ുകളുെട രൂപീകരണം. 

40) േഡാ. പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് തിരുേമനി രചി� �ഗ��ൾ
െതരെ�ടു�ുക.  
i. Cosmic Man: The Divine Presence 
ii. Global Peace and Arms Trade 
iii. The Church and Churches 



iv. Religion and Dialogue 
A) i, ii 
B) i, ii, iv 
C) i, iv 
D) ii, iii, iv 

41) േകാ�യം ൈവദിക െസമിനാരിയുെട അ�ായ പരിശീലനപരിപാടിയായ
'ദിവ�േബാധനം' ആരംഭി� വർഷം? 
A) 1975 
B) 1984 
C) 1991 
D) 1950 

42) വീരരാഘവ ച�കവർ�ി െകാടു� 'ഇരവിേകാർ�ൻ െചേ�ട്'
സൂ�ി�ിരി�ു�ത് എവിെട? 
A) വ�ി�ാൻ മ�ൂസിയം 
B) േദവേലാകം അരമന 
C) പഴയെസമിനാരി 
D) പരുമല െസമിനാരി 

43) പഴയനിയമ�ിൽ വാ� �ാനം െച�െ�� 'മശിഹാ'യാണ് േയശുെവ�ും
പഴയനിയമവും പുതിയ നിയമവും ത�ിൽ അേഭദ�മായി
ബ�െ��ിരി�ു�ു എ�ും െതളിയി�ു� �കി��ു സംഭവം ഏതാണ്? 
A) ഗിരി�പഭാഷണം 
B) മറുരൂപം 
C) പരീ�ണം 
D) കാൽകഴുകൽ 

44) നാേബാ�ിെ�� മു�ിരിേ�ാ�ം അപഹരി�ാൻ �ശമി� രാജാവ്
ആരാണ്? 
A) ദാവീദ ്
B) ശൗൽ 
C) ആഹാബ ്
D) ഹിസ് കിയാവ് 

45) പഴയനിയമ�ിൽ ൈദവ�ിെ�� േപരു േരഖെ�ടു�ാ� �ഗ�ം
ഏതാണ്? 
A) എേ�ർ 
B) രൂ� ്
C) സ�ീർ�ന�ൾ 
D) 2 രാജാ��ാർ 

46) 1978 ൽ േലാക് സഭയിൽ �പതിപ� േനതാവായ മല�ര ഓർ�േഡാക് സ്
സഭാംഗം? 
A) പി.സി. അലക് സാ�ർ 
B) ഉ�ൻ ചാ�ി 
C) സി.എം. �ീഫൻ 
D) ഇവരാരുമ�. 



47) 'ഓക് സിേയാസ്' എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) േയാഗ�ം 
B) െതളിവ് 
C) നിറവ ്
D) വാ� � 

48) 'േലാക�ിെ�� പാപം ചുമ�ു� ൈദവ�ിെ�� കു�ാട്' എ�്
േയശുവിെന�ുറി�് സാ��ം നൽകിയത് ആര്? 
A) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ 
B) കന�കമറിയാം 
C) സഖറിയാ പുേരാഹിതൻ 
D) ശതാധിപൻ 

49) 'ബസ് േക�ാേമാ' എ� സുറിയാനി പദ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) ഉട�ടിയുെട പു�തി 
B) ൈവദികെ�� സഹധർ�ിണി 
C) താ� �യു�വൾ 
D) അനു�ഗഹീത 

50) 1977 ലും 1988 ലും മൂേറാൻ കൂദാശ നട�ിയേ�ാൾ മുഖ�
കാർ�ികനായിരു� കാേതാലി�ാ ആരാണ്? 
A) ബേസലിേയാസ് പൗേലാസ് ദ�ിതീയൻ 
B) ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാ�ാ മാത�ൂസ് ദ�ിതീയൻ 
C) ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാ�ാ മാത�ൂസ് �പഥമൻ 
D) ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ദ�ിതീയൻ


