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1) യി�സാേയലിെല പുേരാഹിതേഗാ�തം ഏതാണ്? 
A) േലവി 
B) യഹൂദ 
C) മനെ� 
D) ബന�ാമീൻ 

2) േമാശ എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) െകാ�ാര�ിൽ വളർ�വൻ. 
B) െപ�ക�ിൽ ഇരു�വൻ. 
C) െവ��ിൽനി�ും വലിെ�ടു�െ��വൻ. 
D) െവ��ിൽ ജനി�വൻ. 

3) േഹാേറബിൽ േമാശ ക� കാ� � ഏത്? 
A) വലിയ �പകാശം, �പകാശ�ിൽനി�ും ഒരു ശ�ം. 
B) വലിയ �പകാശം ക�ു, ക�ുകൾ മ�ിേ�ായി. 
C) മുൾ�ടർ�് ക�ിയമരു�ു, ശ�വും േക�ു. 
D) മുൾ�ടർ�ു ക�ു�ു, പേ�, െവ�ു േപാകു�ി�. 

4) പാലും േതനും ഒഴുകു� േദശം എ�റിയെ�� �ലം ഏതാണ്? 
A) യി�സാേയൽ 
B) ഈജി�� ്
C) കനാൻ 
D) മിദ�ാൻ 

5) മി�സയീമിെല ആദ�െ� ബാധ ഏതാണ്? 
A) വടി സർ�മായി തീർ�ു. 
B) നദിയിെല െവ�ം ര�മായി�ീർ�ു. 
C) എ�ായിട�ും തവള െപരുകി. 
D) െവ�ു�ിളി. 

6) ഏതു ബാധേയാെടയാണ് ഫറേവാൻ യി�സാേയൽ�ാെര വി�യ�ത്? 
A) കഠിനമായ കൽമഴ. 
B) കൂരിരു�്. 
C) കടി�ൂൽ സംഹാരം. 
D) നദിയിെല െവ�ം ര�മായി�ീർ�ു. 

7) െപസഹാ എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) കട�ുവരവ ്
B) കട�ുേപാ� ്
C) െപരു�ാൾ 
D) വലിയെപരു�ാൾ 



8) േലാക�ിെ�� പാപെ� വഹി�ു� ൈദവ�ിെ�� കു�ാട് ആര്? 
A) േയശു�കി��ു  
B) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ 
C) േമാശ 
D) ഫറേവാൻ 

9) മി�സയീമിൽനി�ു� യാ�തയിൽ യി�സാേയല�ർ േമാശയുെട
േനതൃത��ിൽ കട� കടൽ ഏതാണ്? 
A) േയാർ�ാൻ 
B) െച�ടൽ 
C) ഗലീലാകടൽ 
D) ആ കടലിനു േപരു പറയു�ി�. 

10) 'െമരീബ' എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) കയ�് 
B) പരീ� 
C) കലഹം 
D) സൗഖ�ം 

11) 'നീതിമാ�ാരുെട കൂടാര�ിൽ മഹത��ിെ��യും ര�യുെടയും
ശ�ം' ഏതു സ�ീർ�ന�ിലാണ് ഇതു കാണു�ത്? 
A) 118 
B) 119 
C) 117 
D) 116 

12) '......................... നിെ�� ഭവന�ിേല�ു വ�്, എെ�� േനർ�കൾ
നിന�ു കഴി�ും.' പൂരി�ി�ുക. 
A) േനർ�കേളാെട 
B) കാ� �കേളാെട 
C) വിനയേ�ാെട 
D) ബഹുമതിപൂർ�ം 

13) വട�ുവശ�ു വായി�ു� �ീഹാവായന ഏതു പു��ക�ിൽനി�ും
ആണ്? 
A) അേ�ാ��ല�പവർ�ികൾ 
B) യാേ�ാബിെ�� േലഖനം 
C) േയാഹ�ാെ�� േലഖനം 
D) ഇവിെട പറയു�വയിൽ ഏതും ആകാം 

14) 'ആഹായ്' എ� വാ�ിെ�� അർ�െമ�്? 
A) എെ�� സേഹാദര�െള. 
B) എെ�� വാ�ല�മു�വെര. 
C) സ് േനഹിതെര 
D) കർ�ാവിനു ��ു തി 

15) പൂരി�ി�ുക.  



'ഭൂവിലേശഷം,  
ൈദവ�ാൽ േ�പരിതരായ ........................ േപായ്  
ജാതികളിടയിൽ  
ഭൂതലസീമയേതാളം നേ�വൻേഗേല�ാൻ'. 
A) മശിഹാ 
B) പൗേലാസ് �ീഹാ 
C) �ീഹ�ാർ 
D) നിബിയ�ാർ 

16) 'പൗേലാസ് �ീഹാ ധന�ൻ െചാൽ…' എ�ാരംഭി�ു� ഗീത�ിെല
ആശയം പൗേലാസ് �ീഹായുെട ഏതു േലഖന�ിൽനി�ും
എടു�ിരി�ു�ു? 
A) ഗലാത�ർെ�ഴുതിയ േലഖനം. 
B) െകാരി��ർെ�ഴുതിയ ഒ�ാം േലഖനം. 
C) െകാരി��ർെ�ഴുതിയ ര�ാം േലഖനം. 
D) ഫിലിപ�ർെ�ഴുതിയ േലഖനം. 

17) സഭയുെട വളർ�യുെട ആരംഭം ഏതു സംഭവ�ിലാണ്? 
A) പൗേലാസിെ�� മാനസാ�രം. 
B) കർ�ാവിെ�� സ�ർ�ാേരാഹണം. 
C) െപ�ിേ�ാ��ിയിെല സംഭവം. 
D) സ് േതഫാേനാസിെ�� ര�സാ�ിത�ം. 

18) അേ��ാഖ�യിൽവ�്, �കി��ു വിെന അനുഗമി�വർ�ു ലഭി� േപര്
എ�ാണ്? 
A) ജാതികൾ. 
B) �കിസ്ത�ാനികൾ.
C) േവദാനുയായികൾ. 
D) ന�സാണികൾ. 

19) അറു�െ�� കു�ാടിെന സഭ ആരാധി�ു�ത് എ�െന എ�ു
വിശദീകരി�ു� േവദപു��കഭാഗം. 
A) െകാരി��േലഖനം. 
B) േയാഹ�ാെ�� സുവിേശഷം. 
C) െവളി�ാടു പു��കം. 
D) അേ�ാ��ല�പവർ�ികൾ. 

20) താെഴ പറയു�വയിൽ ഏതു തുേ�നിലാണ് വാ�ിേ�ായവെര
��രി�ു�ത്? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

21) മായൽേ�ാെ�രു�ാൾ ഏതു സംഭവ�ിെ�� ഓർ�യാണ്? 
A) ൈദവമാതാവിേനാട് മാലാഖ �കി��ു വിെ�� ജനനം അറിയി�തിെ��. 
B) കർ�ാവിെ�� മാേമാദീസാ. 
C) 40-ാം ദിവസം കർ�ാവിെന േദവാലയ�ിൽ സമർ�ി�തിെ��. 



D) കർ�ാവിെ�� 40-ാം ദിവസെ� സ�ർ�ാേരാഹണം. 

22) താെഴ പറയു�വയിൽ നി�ിത തീയതി ഇ�ാ�
മാറാനായെ�രു�ാൾ. 
A) ദനഹാ 
B) മറുരൂപെ�രു�ാൾ 
C) സുേലാേ�ാ 
D) �ീബാെ�രു�ാൾ 

23) ഗീവർഗീസ് സഹദായുെട നാമ�ിൽ �പസി�മായ മല�രയിെല പ�ി
ഏതാണ്? 
A) പുതു��ി��ി 
B) അര��ി 
C) നിരണം പ�ി 
D) മണർകാടു പ�ി 

24) 'എെ�� നിമി�ം ആെര�ിലും തെ�� ജീവെന കള�ാേലാ അതിെന
......................' വാക�ം പൂരി�ി�ുക. 
A) കളയും 
B) വീെ�ടു�ും
C) ര�ി�ും 
D) സ് േനഹി�ും 

25) അധ��ൻ നിർ�ദനും ജിേത��ിയനും സുശീലനും അതിഥി�പിയനും
ഉപേദശി�ാൻ സമർ�നും ആയിരി�ണം എ�് പൗേലാസ് �ീഹാ
ആേരാടാണു പറ�ത്? 
A) െകാരി��േരാട് 
B) തീേമാ�ിേയാസിേനാട ്
C) തീേ�ാസിേനാട ്
D) ഫിലി�ിയേരാട ്

26) മൂ�ു ദൂത�ാർ അ�ബഹാമിനു �പത��െ�� സംഭവം ഏതു
പു��ക�ിലാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്? 
A) ഉ���ി 
B) പുറ�ാട് 
C) േലവ�പു��കം 
D) ആവർ�ന പു��കം 

27) േമാശയുെട വളർ�െയ��ി �പസംഗി�തായി പുതിയനിയമ�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� ര�സാ�ി ആര്? 
A) പൗേലാസ് 
B) സ് െതഫാേനാസ് 
C) പേ�താസ് 
D) യാേ�ാബ് 

28) കാൽവറിയിെല കുരിശിെ�� �പതീകമാണ് എ�ു പറയു� വൃ�ം
ഏത്? 
A) േമാശ െകാ�ു െവ�ി െവ��ിലി�ു കയ�ു  മാ�ിയ വൃ�ം. 



B) ന�തി�കെള�ുറി�ു� അറിവിെ�� വൃ�ം. 
C) ജീവെ�� വൃ�ം. 
D) സ�ായി കയറിയ വൃ�ം. 

29) 'മഹത��ിെ��യും ര�യുെടയും ശ�ം' എ�ാണ്? 
A) പ�ിമണിയുെട ശ�ം. 
B) ധൂപ�ു�ിയിെല മണികൾ. 
C) ൈദവവചന�ൾ. 
D) സുവിേശഷ�പസംഗം 

30) എ�ുെകാ�ാണ് പൗേലാസ് �ീഹായുെട േലഖന�ിൽനി�ു� വായന
�ീഹാവായനകളിൽ ര�ാമതു വായി�ു�ത്? 
A) യഹൂദ�ാേരാട് ആദ�ം സുവിേശഷം അറിയി�തുെകാ�്.  
B) പൗേലാസ് പി�ീട് �ീഹ�ാരുെട കൂ��ിേല�ു വ�തുെകാ�്. 
C) പൗേലാസിനു �ീഹായുെട പദവി ഇ�ാ�തുെകാ�്. 
D) പൗേലാസ് വളെരയധികം േലഖന�ൾ എഴുതിയിരി�ു�തുെകാ�്. 

31) താെഴ പറയു�വയിൽ ആദിമ അേ�ാ��ലിക സഭയുെട നാല്
�പേത�കതകളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏത്? 
A) കൂ�ായ� ആചരി�ൽ. 
B) അ�ം നുറു�ൽ. 
C) �പാർ�ന. 
D) സൗഖ�ദാനം 

32) എ�തകൂ�ം മാലാഖമാർ ഉെ��ാണ് ആരാധനയിൽ നാം
�പ��ാവി�ു�ത്? 
A) 6 
B) 9 
C) 12 
D) 3 

33) എേ�ാഴും േനാ�ുസമയ�ുമാ�തം വരു� മാറാനായെ�രു�ാൾ ഏത്? 
A) മായൽേ�ാ 
B) വചനി�ു െപരു�ാൾ 
C) മറുരൂപെ�രു�ാൾ 
D) എേ�ാഴും േനാ�ിൽ വരു� മാറാനായെ�രു�ാൾ ഇ�. 

34) മാറാനായെ�രു�ാൾ അ� എ�ിലും മാറാനായേപാെല ആചരിേ��
െപരു�ാൾ ഏത്? 
A) ശൂേനാേയാ 
B) സുേലാേ�ാ 
C) �ീബാ െപരു�ാൾ 
D) മായൽേ�ാ 

35) ആെരയാണ് സഹേദ�ാർ എ�ു വിളി�ു�ത്? 
A) ആ�ശമ�ളിൽ ജീവി�് �കി��ു വിനുേവ�ി �പവർ�ി�വർ. 
B) �കി��ു വിനുേവ�ി ക�ത അനുഭവി�വർ. 
C) േയശുവിനുേവ�ി ജീവി�് േയശുവിനുേവ�ി വധി�െ��വർ. 



D) ആദ�നൂ�ാ�ിെല �കി��ീയ സുവിേശഷകർ. 

36) േമാശയുെട സേഹാദരർ ആെര�ാം? 
A) അ�മാം, മിര�ാം. 
B) മിര�ാം, അഹേറാൻ. 
C) അഹേറാൻ, േയാെഖേബദ്. 
D) േയാെഖേബദ്, അ�മാം. 

37) 'ഞാൻ ആകു�വൻ ഞാൻ ആകു�ു'. ആര്? 
A) േമാശ 
B) അഹേറാൻ 
C) ഫറേവാൻ 
D) യേഹാവ 

38) ഏതു ദിവസമാണ് യഹൂദ�ാർ െപസഹാ ആചരി�ു�ത്? 
A) നീസാൻ 10-ാം തീയതി. 
B) നീസാൻ 14-ാം തീയതി. 
C) അബീബ് 10-ാം തീയതി. 
D) നി�ിത തീയതി ഇ�. 

39) എ�ത േപരാണ് േമാശയുെട േനതൃത��ിൽ മി�സയീമിൽനി�ു
പുറെ��ത്? 
A) ഏകേദശം ആറു ല�ം േപർ. 
B) കു�ികളും ��ീകളും ഉൾെ�ടാെത ഏകേദശം ആറു ല�ം േപർ. 
C) ഏകേദശം മൂ�ു ല�ം േപർ. 
D) കു�ികൾ കൂടാെത ഏകേദശം മൂ�ു ല�ം േപർ. 

40) യി�സാേയല�ർ�് മ� ലഭി�ത് എവിെടവ�ാണ്? 
A) സീൻ മരുഭൂമിയിൽ വ�്. 
B) രഫീദിമിൽ വ�്. 
C) കാേദശിൽ വ�്.
D) േഹാേറബിൽ വ�്.


