
VIII.2016 

ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ രൂപത  

ക ോല്ോാം രൂപതയുലെ ഇകപോഴലെ  ബിഷപ് 

മതകബോധനെിലെ പോപോ 

രണ്ോാം വോെിക്കോന് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ പോപോ 

കൂദോശ ളുലെ ഉറവിൊം എന്ന് വിളിക്കലപടുന്ന  കൂദോശ  

  അബ്രഹോെിലെ  പഴയ കപര് എന്ത്ോണ് ? 

ആരയനിസ്സ്യെിലെ ഉപഞോതോവ് അര്? 

എ.ഡി.325 മുതല് എ.ഡി.1965 എത്ര സൂന്നഹകദോസ്സു ള് കൂെിയിട്ടുണ്്? 

 ോെന്ത്രെില് ഇസ്രോകയല്ക്കോര് ഏതു കപരിെോണ് അറിയലപെോന് തുെങ്ങിയത്? 

ക്രിസ്തുവോല് അയക്കലപട്ടവള് ആരോണ്? 

തെ ിഴോയി കുരിശില് തറക്കലപട്ട കയശു ശിഷയന് ആരോയിരുന്നു? 

തിരുസഭലയ എകപോഴാം നയിക്കുന്നത് ആരോണ്? 

ദദവവചനാം, കൂദോശ ള്, സഭോകൂട്ടോയുമ ഇവയിലുലെ സദോ സന്നിഹിതരോകുന്നത് ________________ 

പകമോസ് ദീപികെക്ക് നോടു െെലപട്ടവിശുദ്ധ. കയോഹന്നോന് എവിലെ ലവച്ചോണ്  മരിച്ചത്? 

യഹൂദമതെിന് എത്ര വര്ഷലെ ചരിത്രാം ഉണ്്? 

വിജോതിയരുലെ ഇെയില് സുവികശഷാം പ്രചരിപിക്കോന് തീക്ഷണതകയോലെ പ്രവര്െിച്ചത് അര്? 

സഭയുലെ ആദയലെ സൂന്നഹകദോസ് എവിലെ ലവച്ചയിരുന്നു? 

സോര്വത്രി  സൂന്നഹകദോസ്സ്ില് പലെടുക്കുന്നവര്_____________________ആണ്? 

സോര്വത്രി  സൂന്നഹകദോസ്സ്് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതരോണ്? 

ലഹബ്രോയോ ഭോഷയിലെ ' ഹോല് യോഹകവ' എന്ന പദെിലെ ഗ്രിക്ക് പദാം എന്ത്ോണ്? 

"പരിശുദ്ധോരൂപിയുലെ വീണ" എന്നു അറിയലപടുന്ന വിശുദ്ധന് ആര്  ? 

ആദയമോയി ക്രിസ്ത്യോനി ള് എന്ന് വിളിക്കലപട്ടത് എവിലെ വച്ച് ? 

എ.ഡി.325 -ല് നെന്ന സൂന്നഹകദോസ്സ്് ഏതോയിരുന്നു ? 



 കെോെിക്കോ സഭയുലെ ശിരസ്സ്്  ആരോണ് ? 

 ോെന്ത്രെില് ഇസ്രോകയല്ക്കോര് ഏതു കപരിെോണ് അറിയലപെോന് തുെങ്ങിയത്  ? 

ക്രിസ്തുവോല് അയക്കലപട്ടവള് ആരോണ് ? 

തെ ിഴോയി കുരിശില് തറക്കലപട്ട കയശു ശിഷയന് ആരോയിരുന്നു ? 

തിരുസഭലയ എകപോഴാം നയിക്കുന്നത് ആരോണ് ? 

വിശുദ്ധ."കുര്ബോനലയ അമര്തയതയുലെ ദിവയോവുഷദാം" എന്ന് വികശഷിപിച്ചത്   ആര്  ? 

സോര്വത്രി  സൂന്നഹകദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടൂന്നത്  ആരോണ്  ? 

3 Mark(s) Question  

അപകസ്ത്ോെന്മോലര രക്തസ്സ്ോക്ഷിതവാം വരിക്കോന് കപ്രരിപിച്ച  ോരണങ്ങള് ഏവ? 

ആബ്രഹോമിലെ വിളിയുലെ ആരാംഭാം എന്ത്ോയിരുന്നു 

ഇസ്രകയല് ദദവെിലെ സവന്ത്ാം ജനമോയി മോറിയത് എകപോള്? 

ഉപവോസ ദിനങ്ങള് ഏലതോലക്ക? 

എ ുലമനിസാം എന്നോല് എന്ത്്? 

എങ്ങലനയോണ് പള്ളിക്കൂെങ്ങള് ഉണ്ോയത് 

എന്ത്ോണ് ശൂധി രണ സ്ഥൊം വയക്തമോക്കു ? 

എന്ത്ോണ് കകോളസ്റ്റിസിസ്സ്ാം ? 

ഏലതോലക്ക മതങ്ങലളയോണ് കെോ മതങ്ങളോയി  ണക്കോക്കുന്നത്? 

 െലപട്ട ദിവസ്സ്ങ്ങള് ഇലതല്ോാം? 

ക രളെിലെ ആധുനി  സോര്വത്രി  വിധയോഭയസ്സ്െിനു തുെക്കാം കുറിച്ചത് ആര്? 

തിരുസഭ വിശുദ്ധമോകുന്നത് എങ്ങലന? 

തിരുസഭ സോര്വത്രി മോകുന്നത് എങ്ങലന? 

തിരുസഭയുലെ െക്ഷണങ്ങള് എത്ര ഏലതല്ോാം? 

തിരുസഭുലെ വിവിദ സാംജ്ഞ ള് ഏവ? 

നല് കുാംബസ്സ്രെിനു കവണ് അഞ്ചു  ോരയങ്ങള്? 

പരിശുധോന്മോവിലെ ദോനങ്ങള്? 



ഭോരതെിലെ സഭലയ കപര്ഷയന് സഭ സവധിനിച്ചലതങ്ങലന? 

മതങ്ങളുലെ െക്ഷയലമന്ത്്? 

മനസ്ത്ോപപ്ര രണാം ? 

മനുഷയന്ലറ അന്ത്യങ്ങള് വിവരിക്കു ? 

മിെോന് വിളാംബരെിലെ പ്രലത ത എന്ത്ോയിരുന്നു? 

ലമല്ലുസ്സു ശിശ്മ എന്നോല് എന്ത്്/ 

യഹൂദ മതവിശവോസ്സ്െിലെ  ോതല് എന്ത്്? 

കയശു പുതിയ ഉെമ്പെി സ്ഥോപിച്ചത് എങ്ങലന? 

വി ോരി അകപോകസ്ത്ോെി  എന്നോല് എന്ത്്? 

വിശുദ്ധ. പകത്രോസ്സ്ിലെ പ്രഭോഷണെിലെ ഫൊം എന്ത്ോയിരുന്നു? 

ശരിരെിനടുെ ഉപവി പ്രവര്െനങ്ങള് വിവരിക്കു ? 

ശീഷ്മ എന്നോല് എന്ത്്? 

സഭലയ വിശവോസി സമൂഹമോക്കി തീര്ക്കുന്നത് എന്ത്്? 

സഭോയി യവുാം ധിവയ ോരുന്നയവുാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധാം എന്ത്്? 

 

ഉപവോസ ദിനങ്ങള് ഏലതോലക്ക ? 

എന്ത്ോണ്  ദന്ധ വികമോചനാം ?  

തിരുസഭ വിശുദ്ധമോകുന്നത് എങ്ങലന?   

 സന്നയോസജീവിതെിലെ പിള്ളലതോട്ടില് ഏതോണ്     

സുവികശഷാം പ്രസാംഗിച്ചിലല്െില് എനിക്ക് .......................... പ്രഖോപിച്ച      മറിയാം 

ക രളെിലെ െെീന് റീെ് രൂപലപട്ടത് എങ്ങലന ? 

നല്  കുമ്പസ്സ്രെിനു കവണ് അഞ്ചു  ോരയങ്ങള് ? 

6 Mark(s) Question  

ക രളെിലെ വിദയോഭയോസ-സോാംസ ോരി  വളര്ച്ചയില് നമ്മുലെ കപ്രഷിത ലദൌതയാം എന്ത്ോണ്  ? 

ല ോല്ാം ക്രിസ്ത്യോനി ള്ക്ക് കമോകന്ത്ോ ക ോര്വികനോ നല് ിയ കസവനങ്ങള് എലന്ത്ല്ോാം? 



വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിലന പറ്റി ലചറു വിവരണാം എഴതു  ? 

ക രള െെിന് സഭയുലെ ആരാംഭവുാം,പ്രവര്െനങ്ങളുാം,വളര്ച്ചയുാം,ഘെനയുാം വിവരിക്കു ? 

 


