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 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 ? 

 ആദയലെ കുടുാംബാം സ്ഥോപിച്ചത് ആരോണ് ? 

 ആരോധന ദദവെിനു മോത്രമോണുള്ളത്, വിശുദ്ധലര  നോാം ..................... മോത്രലമ ലെയുന്നുള്ളൂ ? 

 ആഹോബ് രോജോവിലന എതിര്ത്െ ദദവെിലെ പ്രവോെ ന് ആരോണ്  ? 

  ര്ത്െോവിലെ ദിനാം....................ദിനമോണ്? 

 ദദവാം ഇസ്രോകയലുമോയി ഉെമ്പെി ലെയ്തത് എവിലെ ലവച്ച് ? 

 ദദവാം തിരലെടുെ പുതിയ ഇസ്രോകയല് ? 

 ദദവാം കമോശയ്ക്ക്  ലവളിലപടുെിയ കപര് എന്ത്് ? 

 പത്തു   പ്രമോണങ്ങളില് ഏഴോമലെ  ല്പന ഏതോണ് ? 

സഭയുലെയുാം സമൂഹെിലെയുാം  അെിസ്ഥോന ഘെ ാം  എന്ത്ോണ് ? 

3 marks 

ആത്മോവിലനപറ്റി വിശുദ്ധ. അഗസ്റ്റ്യന്  എന്ത്ോണ് പറെിരിക്കുന്നത്  

എത്രയുാം ദയയയുള്ള മോതോകവ? 

 െലപട്ട ദിവസങ്ങള്? 

 ോവല് മോെോഖകയോടുള്ള പ്രോര്ത്ഥന 

കുദോശ ള്? 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു ....അധവോനശീൊം മനുഷയലെ ജന്മാം..... 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു  ...ജീവലെ ദോയ ന് നല് ദദവാം 



ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു ... ലപസഹോരഹസയാം ആെരിക്കോന്.... 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു .... കേഹമോണ് കയശു തന്ന പോഠാം.. 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു ..... ഇക്കോക്കുന്ന പ്രപഞ്ചാം മുഴുവന്.. 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു .....ഏ  സതയോ ദദവമോയ  ര്ത്െോവിലന 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു ....ദോമ്പതയലമന്നത് കേഹോര്ത്പണാം... 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു ....സതയെിനുറവിൊം ദദവാം 

ഗോനാം പൂര്ത്െി രിക്കു ...ദദവകമ നിന്ലറ ശവോസമോലണന്ലറ ... 

ഗോനാം പൂര്ത്െിയോക്കു ...പെ്പ്രമോണങ്ങളുണ്് -നിതയ................ 

ലെറുകുട്ടിയോയിരിക്കുകമ്പോള് മുതല് വി.ല ോച്ചു കത്രസയോക്ക് ദദവകെോടുള്ള ആഭിമുഘയാം  

ജീവിതോവസ്ഥലയയുാം ലതോഴിെിലനപറ്റിയുാം വിശുദ്ധ. ഫ്രോന്സിസ് ലസയില്സ് എന്ത്ോണ്. 

തോന് ജനിച്ചത്  എന്ത്ിനു കവണ്ിയോണലന്നന്നന്നു വിശുദ്ധ സ്റ്റ്ോന്ലോവൂസ്  പറയുന്നത്?... 

ദദവമോണ് കുടുാംബെിന് സാംസ്ഥോപ ന് 

   ദദവകമ നിന് നോമാം പരമപോവനാം 

   ദദവി  പുണയങ്ങള്? 

   നന്മലയ പറ്റി ദദവെിന്ലറ വിശുദ്ധന് കജോണ് എന്ത്ോണ് പറെത്? 

   നിശോ പ്രോര്ത്ഥന? 

   പഠനെിനു മുന്പുള്ള പ്രോര്ത്ഥന? 

  പോപലെ പറ്റി വിശുദ്ധ. അല്കഫോണ്സ് െികഗോരി എന്ത്ോണ് പറയുന്നത്? 

  പോപലെ പറ്റി വിശുദ്ധ.മരിയ കഗോകരോറ്റി എന്ത്ോണ് പറെത്? 

  ലപസഹ ത്രി ോെ ജപാം? 

  പ്രതയോശ പ്ര രണാം? 

  ഭക്ഷണെിനു മുന്പുള്ള പ്രോര്ത്ഥന 

  ഭക്ഷണെിന് കശഷമുള്ള പ്രോര്ത്ഥന? 

  ഭൂമിലയയുാം സവര്ത്ഗലെയുാം കുറിച്ച് വിശുദ്ധ.ഇകേഷയസ് ലെകയോള എന്ത്ോണ് പറെത്? 

മനസ്തോപ പ്ര രണാം? 

ലമൌെി  പുണയങ്ങള്? 

വെനാം എഴുതു  , ലൂക്കോ10,27 

 



വെനാം എഴുതു , മെോയി 5,23-24 

വെനാം എഴുതു , സങ്കിര്ത്െനാം 148,13 

വെനാം എഴുതു ,പുറപോെ് 3,15 

വെനാം എഴുതു ? ഉല്പെി 2,7 

വെനാം എഴുതു ? 1 പകത്രോസ് 2, 1 

വെനാം എഴുതു ? 1 കയോഹന്നോന് 4,20 

വെനാം എഴുതു ? 1ക ോറി 3,16 

വെനാം എഴുതു ? 1ക ോറി 3,16-17 

വെനാം എഴുതു ? 1കയോഹന്നോന് 4,21 

വെനാം എഴുതു ? ഉല്പെി 2, 18 

വെനാം എഴുതു ? എകഫസുസ് 6,2 

വെനാം എഴുതു ? നിയമോവര്ത്െനാം 5,16 

വെനാം എഴുതു ? പുറപോെ് -19,5 

വെനാം എഴുതു ? പ്രഭോഷ ന് 23-8 

വെനാം എഴുതു ? പ്രഭോഷ ന് 3,3-4 

വെനാം എഴുതു ? മെോയി 22,37-39 

വെനാം എഴുതു ? മെോയി 25, 40 

വെനാം എഴുതു ? വി.കയോഹന്നോന് 14,6 

വെനാം എഴുതു ? സങ്കിര്ത്െനാം 19,2-4 

വെനാം എഴുതു ? സങ്കിര്ത്െനാം 84,1 

വസ്ത്രധോരണെിനുള്ള പ്രോര്ത്ഥന? 

വിയന്നോയിലെ വിശുദ്ധ ബര്ത്ണദിന്,ദദവരോജയലെപറ്റിയുാം, ദദവകേഹലെ പറ്റിയുാം 

കേഹ പ്ര രണാം? 

സവര്ത്ഗസ്ഥനോയ ഞങളുലെ......, നന്മനിറെ...... ത്രിതവ സ്തുതി? 

 

 

 

 

6 Mark(s) Question 

അപകസ്തോെന്മോരുലെ വിശവോസപ്രമോണാം എഴുതു ? 



ജീവന് സാംരക്ഷിക്കോന് നോാം എലന്ത്ല്ോാം ലെയ്യണാം? 

ദോമ്പതയ വിശുദ്ധിയില് വളരോന് നോാം എന്ത്ോണ് ലെകയ്യണ്ത്? 

പത്തു പ്രമോണങ്ങള് എഴുതു ? 

ലപോതുസ്ഥെത്തുാം വിധയോെയെിലുാം നോാം ശ്രദ്ധികക്കണ്  ോരയങ്ങള് എലന്ത്ോലക്ക? 6 എണ്ണാം 

മനുഷയലന ദദവാം എപ്ര ോരമോണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? 

ശത്രു കേഹാം പ്ര െമോക്കുന്ന കയശുവിലെ അഞ്ചു പ്രകത ത ള് എഴുതു ? 

സതയസന്ധമോയ ജീവിതാം നയിക്കോന് നോാം എന്ത്് ലെയ്യണാം? 

സതയസന്ധമോയി ജീവിക്കോന് നോാം എലന്ത്ോലക്ക ഒഴിവോക്കണാം? 

സോബോെിലെ അെിസ്ഥോനാം എന്ത്്? 

10 Mark(s) Question  

ഞോയോറോഴച്ചയോെരണാം എങ്ങലന വിശുദ്ധമോയി ആെരിക്കോാം? 

നമ്മുലെ കുടുാംബാം തിരുകുടുാംബാം കപോലെ ആയിതീരോന് നോാം എലന്ത്ല്ോാം ലെയ്യണാം 

കെോ െിന്ലറ  ോവല്ക്കോര്ത് മോത്രമോയ നോാം നമ്മുലെ ലദൌതയനിര്ത്വഹണെില് 

വീട്ട് കജോെി ളില് മോതോപിതോക്കലള സഹോയിക്കു  മക്കളുലെ ധര്ത്മമോണ് ,നമുക്ക് 

ഒന്നോമലെ  ല്പന നകമോടു ആവശയലപടുന്നത് എന്ത്ോണ്? 

കുടുാംബാം ഒരു ദദവോെയാം ആകുന്നത്  എങ്ങലന? സവന്ത്ാം അനുഭവെില് നിന്നുാം വിശദമോക്കു  

കുദോശ ള്  എത്ര ? ഏലതല്ോാം ? 

ജീവിതോവസ്ഥലയയുാം ലതോഴിെിലനപറ്റിയുാം വിശുദ്ധ. ഫ്രോന്സിസ് ലസയില്സ്   പറെലതന്ത്് ? 

വെനാം എഴുതു - വിശുദ്ധ മെോയി 25, 40 

അപകസ്തോെന്മോരുലെ വിശവോസപ്രമോണാം എഴുതു ? 

ജീവന് സാംരക്ഷിക്കോന് നോാം എലന്ത്ല്ോാം ലെയ്യണാം?മനുഷയലന ദദവാം എപ്ര ോരമോണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? 

സതയസന്ധമോയ ജീവിതാം നയിക്കോന് നോാം  എലന്ത്ോലക്ക ലെയ്യണാം? 

നമ്മുലെ കുടുാംബാം തിരുകുടുാംബാം കപോലെയോയി തീരോന് നോാം എലന്ത്ല്ോാം ലെയ്യണാം? 



 


