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1) അ�ബഹാമിെ�� വാ� ��പു�തൻ ആരാണ്? 
A) യിസഹാ�് 
B) യാേ�ാബ് 
C) യി��ാേയൽ 
D) ഏശാവ് 

2) അ�ബഹാമിെ�� വിശ�ാസെ� പരിേശാധി�ത് ആരാണ്? 
A) സാ�ാൻ 
B) യേഹാവ 
C) യിസഹാ�് 
D) േമാശ 

3) അ�ബഹാമിെ�� വിശ��നായ ദാസൻ ആരാണ്? 
A) യിസഹാ�് 
B) േമാശ 
C) എലയാസർ 
D) ഏശാവ് 

4) തെ�� േജ��ാവകാശം അനുജന് വി�ത് ആര്? 
A) യാേ�ാബ് 
B) േലാ� ്
C) ഏശാവ ്
D) േയാശുവ 

5) ൈദവദൂതനുമായി മ�ു പിടി�താര്? 
A) യാേ�ാബ ്
B) ഏശാവ് 
C) അ�ബഹാം 
D) എെലയാസാർ 

6) യാേ�ാബിെ�� മകളുെട േപെര�ാണ്? 
A) സാറ 
B) റാേഹൽ 
C) ദീനാ 
D) േലയ 

7) യൗേസഫിെന വാ�ിയ ഫറേവാ രാജാവിെ�� അക�ടി നായകെ��
േപെര�ാണ്? 
A) എെലയാസാർ 
B) േനേബാ 
C) െപാ�ിേഫർ 



D) ശീേമാൻ 

8) ഫറേവാ രാജാവു ക� സ�പ് ന�ളുെട അർ�ം പറ�താരാണ്? 
A) െപാ�ിേഫർ 
B) യൗേസഫ ്
C) േമാശ 
D) യാേ�ാബ് 

9) യൗേസഫിെ�� ഇളയ സേഹാദരൻ ആരാണ്? 
A) ബന�ാമിൻ 
B) ശിമേയാൻ 
C) രൂേബൻ 
D) േമാശ 

10) യാേ�ാബിെനയും അവെ�� ആളുകെളയും യൗേസഫ് െകാ�ുേപായത്
എവിേട�ാണ്? 
A) കാനാൻ 
B) േറാം
C) ഈജിപ്�് 
D) പാല��ീൻ 

11) ന�ുെട �പാർ�നകളിലും ആരാധനകളിലും നേ�ാെടാ�ം
ഒരുമി�ുേചരു�താരാണ്? 
A) പരിശു��ാർ 
B) വാ�ിേ�ായവർ 
C) മാലാഖമാർ 
D) ഇവെര�ാം 

12) വിശ�ാസികളായ മരി�വെര വിളി�ാവു� ശരിയായ പദം ഏതാണ്? 
A) മാലാഖമാർ 
B) വിശു�ർ 
C) നിശ�ർ 
D) വാ�ിേ�ായവർ 

13) �കൂേബ മാലാഖമാർ ൈദവെ� ��ു തി�ു�തായി ദർശനം ക�
�പവാചകനാര്? 
A) േമാശ 
B) ശമുേവൽ 
C) ഏലീശാ 
D) െയഹസ് കിേയൽ 

14) ഓർ�േഡാക് സ് സഭയുെട സത�വിശ�ാസ�ിെ�� �പധാന അടി�ാനം
എ�ാണ്? 
A) പരിശു� �തിത��ിലു� വിശ�ാസം 
B) വാ�ിേ�ായവർ�ുേവ�ിയു� �പാർ�ന 
C) മാലാഖമാരുെട സാ�ിധ�ം 
D) വിശു�രുെട മധ��ത 



15) ഗാനം പൂർ�ീകരി�ുക  
േമാചനമതിനായ് ...................................... വരുവിൻ യാചി�ിൻ  
മു�ുേ�ാർ� തുറ�ിടുേമ നാഥൻ - തൻ വാതിൽ 
A) വിശു�െര 
B) വാ�ിേ�ായവെര 
C) പാപികെള 
D) ന�വെര 

16) ന�ൾ വീ�ും ജനി�ു�തും ൈദവ�ിെ�� മ�ളാകു�തും
എ�െനയാണ്? 
A) വിശു� കുർബാന 
B) മാേമാദീസാ 
C) മരണം 
D) െപരു�ാൾ 

17) മാേമാദീസാെതാ�ി ഒരു ൈദവാലയ�ിെ�� എവിെടയാണ് നാം
കാണു�ത്? 
A) െതെ� ഭി�ിയുെട അരികിൽ 
B) വട�ു ഭാഗ� ്
C) മദ്ബഹായ്�് അരികിൽ 
D) പ�ി�ു പുറ�് 

18) 'കുർബാന' എ� വാ�ിെ�� അർ�െമ�ാണ്? 
A) ബലിസമർ�ണം 
B) ന�ത് 
C) കൂടിവരവ്
D) സഭാേയാഗം 

19) വി. കുർബാന �ാപി�ത് ആരാണ്? 
A) സഭ 
B) �പവാചക�ാർ 
C) േയശു�കി��ു  
D) അേ�ാസ് േതാലർ 

20) താെഴ െകാടു�ിരി�ു�വയിൽ േവദപു��ക�ിൽ
പരാമർശി�ിരി�ു� വിഷയം ഏതാണ്? 
A) ൈദവപു�തെ�� മനുഷ�ാവതാരം. 
B) സൃ�ിയുെട ആരംഭം മുതൽ ൈദവവും മനുഷ�നുമായു� ബ�ം. 
C) േലാകാവസാനെ��ുറി�്. 
D) ഇവെയ�ാം. 

21) പുതിയനിയമ�ിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ പു��ക�ൾ
എഴുതിയിരി�ു�ത് ആരാണ്? 
A) പൗേലാസ് �ീഹാ 
B) േയശു�കി��ു  
C) വി. കന�കമറിയാം 
D) യാേ�ാബ് �ീഹാ 



22) േയശു�കി��ു വിെ�� മുേ�ാടി ആരാണ്? 
A) വി. പൗേലാസ ്
B) വി. കന�കമറിയാം 
C) വി. േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ 
D) വി. േയാഹ�ാൻ 

23) വി. േയാഹ�ാൻ സ് നാപകെന വധി�താരാണ്? 
A) െഹേരാദാവ് രാജാവ ്
B) യഹൂദ�ാർ 
C) പീലാേ�ാസ ്
D) േറാമാ�ാർ 

24) വിനയ�ിെ�� േ�ശ��മായ ഉദാഹരണം ആരാണ്? 
A) പീലാേ�ാസ ്
B) െഹേരാദാവ് 
C) േയശു�കി��ു  
D) യൂദാ 

25) 'ൈദവേമ, പാപിയായ എേ�ാട് കരുണയു�ാകണേമ' എ�ു
ൈദവാലയ�ിൽവ�ു �പാർ�ി�താര്? 
A) പരീശൻ 
B) ചു��ാരൻ  
C) ശതാധിപൻ 
D) കു��േരാഗി


