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    ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ രൂപത  

    ല ൊല്ലം രൂപതയുലെ ഇപ്പൊഴലെ  ബിഷപ് 

    മതപ്ബൊധനെിലെ പൊപൊ 

   രണ്ൊം വൊെിക്കൊന് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ പൊപൊ 

   കൂദൊശ ളുലെ ഉറവിെം എന്ന് വിളിക്കലപടുന്ന  കൂദൊശ  

    അബ്രഹൊെിലെ  പഴയ പ്പര് എന്ത്ൊണ് ? 

" യ്പ്പ്പ്പറിയ" അഥവൊ " െിന്നയമുള്ള" എന്ന വൊക്കിലെ അര്ഥലമന്ത്്? 

"ബബബിളിലന കുറിച്ചുള്ള അഞ്ജത ക്രിസ്തുവിലന കുറിച്ചുള്ള അഞ്ജതയൊണ്" ആരുലെ വൊക്കു ള് 

ഇസ്രപ്യെിലെ ആദയലെ രൊജൊവ്  ? 

ബദവം തലെ ജനമൊയ ഇസ്രൊപ്യെിലന പ്മൊചിപിക്കൊന് തിരലെടുെ പ്നതൊവ്? 

പഴയ നിയമെില് എത്ര പുസ്ത ങ്ങള് ഉണ്് ? 

ബബബിളില് എത്ര പുസ്ത ങ്ങള് ഉണ്് ? 

ബബബിള് അച്ചെിച്ച വര്ഷം? 

ബബബിള് എന്ന വൊക്കിലെ അര്ഥം എന്ത്് ? 

ബബബിള് എന്ന വൊക്ക് ഏതു ഗ്രീക്ക് പദെിനിന്നൊണ് ഉണ്ൊയത് ? 

മിശിഹൊ പിറന്ന വംശം? 

“മൊറൊ”എന്ന വൊക്കിലെ അര്ഥലമന്ത്് ? 

"ബബബിളിലന കുറിച്ചുള്ള അഞ്ജത ക്രിസ്തുവിലന കുറിച്ചുള്ള അഞ്ജതയൊണ്" ആരുലെ വൊക്കു ള്? 

 ഇസ്രപ്യെിലെ ആദയലെ രൊജൊവ്  ? 

 ബദവം തലെ ജനമൊയ ഇസ്രൊപ്യെിലന പ്മൊചിപിക്കൊന് തിരലെടുെ പ്നതൊവ് ? 

 പഴയ നിയമെില് എത്ര പുസ്ത ങ്ങള് ഉണ്് ? 

  ബബബിളില് എത്ര പുസ്ത ങ്ങള് ഉണ്് ? 

   ബബബിള് അച്ചെിച്ച വര്ഷം ? 



“ബബബിള്” എന്ന വൊക്കിലെ അര്ഥം എന്ത്് ? 

ബബബിള് എന്ന വൊക്ക് ഏതു ഗ്രീക്ക് പദെില് നിന്നൊണ് ഉണ്ൊയത് ? 

മിശിഹൊ പിറന്ന വംശം ? 

3 Mark(s) Question  

അബ്രൊഹെിന് ബദവം നല് ിയ വൊഗ്ദൊനം എന്ത്്? 

അബ്രൊഹെിലെ മൊതൃ  നലെ പഠിപിക്കുന്നത് എന്ത്്? 

അബ്രൊഹൊെിലെ വിശവൊസം ബദവം പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങലന? 

ബദവം പ്മൊശലയ ലതരലെടുെത് എന്ത്ിനു? 

പൂര്വപിതൊവൊയ പ്ജൊസഫ്  എങ്ങലനയൊണു ഈജിപ്തിലെെിയത്? 

ലപസഹ എന്ന വൊക്കിലെ അര്ഥലമന്ത്്? എന്ത്ിനൊണ് ലപസ്സഹൊ ആപ് ൊഷിക്കുന്നത്? 

ബബബിളിലന നമ്മുക്ക് എങ്ങലനലയല്ലൊം സമിപീക്കം? 

പ്മൊശ മിദിയൊനിലെക്ക്  ഓെിപ്പൊയത് എന്തുല ൊണ്്? 

പ്മൊശലയ ജീവിതം നമ്മുക്ക് തരുന്ന ഗുണപൊെം എന്ത്്? 

വിശുദ്ധ. ഗ്രന്ഥലെ ബബബിള് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്  എന്തുല ൊണ്്? 

ഹൊരൊനില്ലവച്ചു ബദവം അബ്രഹൊപ്െൊെ്  ആവശയലപട്ടത് എന്ത്്? 

"ലപസഹ" എന്ന വൊക്കിലെ അര്ഥലമന്ത്് ? എന്ത്ിനൊണ് ലപസ്സഹൊ ആപ് ൊഷിക്കുന്നത് ? 

അബ്രൊഹെിലെ ജീവിത മൊതൃ  നലെ പഠിപിക്കുന്നത് എന്ത്ൊണ് ?    ന് 

വിശുദ്ധ. ഗ്രന്ഥലെ "ബബബിള്" എന്ന് വിളിക്കുന്നത്  എന്തുല ൊണ്് ? 

ഹൊരൊന് പ്ദശത്തു ലവച്ച് ബദവം അബ്രഹൊപ്െൊെ്  ആവശയലപട്ടത് എന്ത്് ? 

6 Mark(s) Question  

തിരുസഭയുലെ  ല്പന ള് ഇലതല്ലൊം വിവരിക്കു ? 

പുറപൊെ് സംഭവം ബദവെിനു തലെ ജനപ്െൊടുള്ള  രുതെിലന  ൊണിക്കുന്നു .വയക്തമൊക്കു ? 

പൂര്വ പിതൊവൊയൊ പ്ജൊസഫ്  എങ്ങലനയൊണ് ഈജിപ്തിലെ ഭരണൊധി ൊരിയൊത്? 

പൂര്വപിതൊവൊയ പ്ജൊസഫിലെ ജീവിതം നമ്മുക്ക് നല്കുന്ന മൊതൃ  എന്ത്്  

ദൊവിദം പ് ൊെിയൊത്തും തെിലുള്ള സംഭവം വയക്തെക്കു ?      വയക്തമൊക്കു  



ആരൊണ് പ്രവൊച ന് ?മൂന്ന് വെിയ പ്രവൊച ന്മൊരുലെ പ്പരു ള്? അവരുലെ ലദൌതയംങ്ങള് ഏവ? 

വിശുദ്ധ.ബര്ണദ്ദ് വിജ്ഞൊനലെ പറ്റി എന്ത്ൊണ് പറെിരിക്കുന്നത് ?   ആര്  

സപ്ന്ത്ൊഷെിലെ രഹസയങ്ങള് വിവരിക്കു ? 

ഈജിപ്ത് ൊരുലെ പ്മല് ബദവം അയച്ച പത്തു ബൊധ ള് എലന്ത്ൊലക്കലയന്നു വിവരിക്കു ? 

10 Mark(s) Question  

ആറു  ൊെങ്ങളൊയി പ്രവൊച   ട്ടം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു,ഏതു വര്ഷം മുതല് ഏതു വര്ഷ വലര? ഓപ്രൊ  ട്ടെിലും ഉള്ള 

പ്രവച്ച ന്മൊര് ആലരൊലക്ക ? ഓപ്രൊരുെരുപ്െയും സപ്േശം എഴുതു ? 

ഈജിപ്ത് ൊരുലെ പ്മല് ബദവം അയച്ച പത്തു ബൊധ ള് എലന്ത്ൊലക്കലയന്നു വിവരിക്കു  

പുറപൊെ് യൊത്രയില് ബദവം ഇസ്സ്രൊപ്യല് ൊര്ക്ക് പ്വണ്ി പ്രവര്െിച്ച അത്ഭുതങ്ങള് ഏലതൊലക്കയൊണ് 

പൂരവപിതൊവയ പ്ജൊപ്സഫിലെ ജീവചരിത്രം എഴുതു ? 

പ്മൊശയുലെ ജീവചരിത്രം എഴുതു ? 

 

 


