
VII-2016 

  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 ? 

ദദവെിലെ ................എന്നം നമ്മുലെ നന്മ്മക്ക് പ്വണ്ി ഉള്ളത് ആണ് 

"ഇവലനലെ പ്രിയപുത്രന് ഇവനില് ഞൊന് പ്രസൊദിച്ചിരിക്കുന്ന" വൊ യം  എഴുതു  ? 

"ഉപമ"ക്ക്   ഗ്രിക്കില് ഉപപ്യൊഗിക്കുന്ന പദപ്മത് ? 

"ക്രിസ്തു ഒരു സൊമ്രൊജ്യം സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുണ്്, അത് ഒരു  ൊെത്തം ത രില്ല" ഇത് പറഞ്ഞതൊര് ? 

എശയ്യ പ്രവൊച ന് പ്രവചിച്ച  സഹന ദൊസന് ആരൊയിരുന്ന ? 

പൂരിപിക്കു .. ദദവലെ അപ്നേഷിക്കുന്നവര്ക്ക്ക് മൊത്രപ്മ  ................ െഭിക്കു യുള്ളൂ. 

പൂരിപിക്കു ..കുരിശൊണ് രക്ഷ, കുരിശിെൊണ് രക്ഷ.................രക്ഷ 

പൂരിപിക്കു ..ദദവരൊജ്യം ആവശയലപടുന്ന തയൊഗം....................എന്ത്് ? 

പ്ര ൊശെിലെ രഹസയങ്ങള് കൂട്ടിപ്ചര്ക്െ പൊപൊ ആരൊണ്  ? 

മറിയെിലെ മൊതൊപിതൊക്കള് ആരൊണ് ? 

സഭയുലെ പ്രഥമ പൊപൊ ആരൊണ് ? 

3 Mark(s) Question  

അത്ഭുതങ്ങളുലെ പ്പ്രലതയ ത എന്ത്ൊണ്? 

ഈജ്ീപ്തി പ്െക്കുള്ള പെൊയന മുന്പൊയി പൂര്ക്വ പിതൊവൊയൊ പ്ജ്ൊസ്സപിപ്നൊെ് ദുതന്പറയുന്ന 

എന്ത്ിനു പ്വണ്ിയൊണ് പ്യശു തലെ ജ്ീവന് തലന്ന ബെിയൊയി സമര്ക്പിച്ചത്? 

ഞൊന് ആരൊലണന്നൊണ് നിങ്ങള് പറയുന്നത്? എന്ന പ്യശുവിലെ പ്ചൊദയെിനു ശിമപ്യൊന് 

ദദവ സന്നിധിയില് മനുഷയര്ക് അര്ക്പിക്കുന്ന പരമമൊയ ആരൊധന ഏതു? 



ദദവവം ഇസ്രപ്യല് ജ്നവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഡമൊക്കുന്നത് എപ്ര ൊരമൊണ്? 

നലമ്മ നശിപിക്കൊന് അപ്നേഷിക്കുന്ന ആധുനി  പ്ഹൊപ്റൊപ്ദസ്സുമൊര്ക്എലന്ത്ൊലക്കയൊണ് 

നൊം യഥൊര്ക്ഥെില് ദദവ മക്കളൊയി തീരുന്നത് എപ്പൊഴൊണ്? 

നിലയലന്ന ആരൊധിച്ചൊല് ഇവലയല്ലൊം നിലെതൊകും എന്ന് പറഞ്ഞ സെൊപ്നൊെ് പ്യശുവിലെ മറുപെി എന്ത്ൊയിരുന്ന 

പഴയ നിയമ  ൊെെ് പൊപപരിഹൊരെിനൊയി മനുഷയന് അവെംബിച്ചിരുന്ന മൊര്ക്ഗങ്ങള് ഏവ? 

മനുഷയലന പൊപെിനു പ്പ്രരിപിച്ച സൊെൊപ്നൊെ് ദദവം പറഞ്ഞത് എന്ത്്? 

പ്യശു തലെ പരസ്സയജ്ീവിത ൊെെ് ആദയമൊയി ലചയ്യിത അത്ഭുതം എന്ത്്? 

പ്യശു തലെ പിതൊവൊയ ദദവവമൊയുള്ള ബന്ധം നിെനിര്ക്െിയിരുന്നത്  എപ്ര ൊരമൊയിരുന്ന? 

പ്യശു പ്െൊ െിപ്െക്ക്  വന്നപ്പൊള് നിെനിന്നിരുന്ന വയവസ്ഥിതി ള് എലന്ത്ല്ലൊമൊണ്? 

പ്യശുവിലെ ഞ്ജൊനസ്നൊനലെ തുെര്ക്ന്നണ്ൊയ സംഭവങ്ങള് എലന്ത്ല്ലൊം? 

പ്യശുവിലെ വളര്ക്ച്ചലയ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നല്ക്കുന്ന സൊക്ഷയം എന്ത്്? 

പ്റൊമന് ഭരണൊധി ൊരി അഗസ്തസ്സ് സീസര്ക് പുറലപടുവിച്ച  ല്പന എന്ത്ൊയിരുന്ന? 

വിതക്കരലെ ഉപമയുലെ അര്ക്ഥലമന്ത്്? 

ഉപമ എന്നൊല് എന്ത്് ? 

ദദവസന്നിധിയില് മനുഷയര്ക് അര്ക്പിക്കുന്ന പരമമൊയ ആരൊധന ഏതൊണ് ? 

പ്രപ്െൊഭനങ്ങള് എന്നൊല് എന്ത്് ? 

പ്യശു തലെ പിതൊവൊയ ദദവവമൊയുള്ള ബന്ധം നിെനിര്ക്െിയിരുന്നത്   എപ്ര ൊരമൊയിരുന്ന ? 

ജ്ീവിതസഹനങ്ങലള പ്നരിെൊനുള്ളന്ന ആറു  ൊരയങ്ങള് എഴുതു ? 

പ്യശു പ്നരിട്ട രണ്ൊമലെ പ്രപ്െൊഭനം നമ്മുക്ക് തരുന്ന പൊഠം എന്ത്് ? 

6 marks  

പ്യശു പ്നരിട്ട രണ്ൊമലെ പ്രപ്െൊഭനം നമ്മുക്ക് തരുന്ന പൊഠം എന്ത്്? 

പ്യശുവിലന കുറിച്ച്സ്നൊപ യപ്ഹൊന്നലെ സൊക്ഷയം എന്ത്ൊയിരുന്ന വിശദി രിക്കു ? 

പ്യശുവിലന പറ്റി ല .പി. പ് ശവപ്മപ്നൊലെ അഭിപ്രൊയം എന്ത്ൊണ്? 

പ്യശുവിലെ ലജ്റുസപ്െമിപ്െക്കുള്ള യൊത്രയില് കൂടുതല്  രുത്ത പ ര്ക്ന്ന അനുഭവം എന്ത്ൊയിരുന്ന 



പ്യശുവിന്ലറ ഉപമ ളുലെ െക്ഷയം എന്ത്്? 

പ്യശുവിന്ലറ മരണെിലും ഉഥൊനെിലും നൊം പങ്കു ൊര്ക് ആകുന്നതു എപ്പൊള്? 

പ്യശുവിന്ലറ സമഗ്ര വിപ്മൊചനെിപ്െക്ക് നമ്മുക്ക് എങ്ങലന പങ്കുപ്ചരൊം? 

പ്െൊ രക്ഷ ലനകുറിച്ചുള്ള ദദവെിലെ വൊഗ്ദൊനം ആരിലുലെയൊണ് അനുസ്മരിപിച്ചുല ൊണ്ിരുന്നത് 

10 Mark(s) Question  

ഉപമ ള് പ്രധൊനമൊയും എഴുഗണങ്ങളൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്്? ഓപ്രൊ ഗണെിലും എത്ര ഉപമ ള് ഉണ്്?ആദയലെ മൂന്ന് 

ഗണെിലെ ഉപമ ള് ഏലതന്ന വയക്തമൊക്കു ? 

ദദവദൂതന് മറിയെ ദധരയലപടുെിയത് എങ്ങലന? വിവരിക്കു  

ദദവരൊജ്യലെപറ്റിയുള്ള പ്യശുവിലെ പ്രപ്ബൊധനങ്ങള് വിവരീക്കു ? 

ദബബിളില് പ്യശുപറയുന്ന 15 ഉപമ ള് എഴുതു ? 

വിശുദ്ധ അല്പ്ഫൊണ്സ്സ്സൊമ്മയുലെ സഹന ജ്ീവിതെില് ലതളിഞ്ഞ വിശുദ്ധി  വിവരിക്കു ? 

ദദവരൊജ്യലെപറ്റിയുള്ള പ്യശുവിലെ പ്രപ്ബൊധനങ്ങള് വിവരീക്കു ? 

 


