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പത്താം ക്ലതസ്സ് -രണ്താം സെമസ്റ്റർ  - ഉത്രങ്ങൾ 

 

A.  1. ച഻ക്കഺു ഺ – Ch. 10, p. 75 

2. സവന്തം ജ഼വ഻തം ബല഻യഺയ഻ അർപ്പ഻ക്കഽക Ch. 12, p. 86 

3. ീചറഽപഽഷ്പ മ഻ഷൻ ല഼ഗ് Ch. 15, p.109 

4. കഽടഽംബം Ch. 11, p. 81 

5. സഽവ഻ുശഷം – സതൿദ഼പം,  2017 November 30-December 06 

 

B.  6. ജ഼വ഻തസഺക്ഷ്ൿം – Ch. 10, p. 76 

7. കല്പനകൾ Ch. 14, p.103 

8. കഽടഽംബകാട്ടഺയ്മകൾ Ch. 15, p.113 

9. വ഻ശഽദ്ധ഼കര഻ക്കഽകയഽം ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഽകയഽം Ch. 11, p.80 

10. ശ഻ഷൿനഺയ഻ര഻ക്കഺൻ  Luke 14: 27 

 

C.  11. ദൈവത്ിൻസറ കല്പനകൾ പതലിച്ചാം അവിടുസത് ഹിതാം 

നിറവവറ്റിയുാം  

- ൂദവവചനം, സഭയഽീടയഽം സമാഹത്ത഻ൻീറയഽം ന഻യമങ്ങൾ, 

മഺതഺപ഻തഺക്കൾ,  ഽരഽക്കന്ഩഺർ, സഭഺധ഻കഺര഻കൾ എന്ന഻വര഻ലാീട 
ൂദവഹ഻തം ീവള഻വഺകഽന്നഽ  
- മഺതഺപ഻തഺക്കൾ, അദ്ധൿഺപകർ അധ഻കഺര഻കൾ എന്ന഻വീര 

അനഽസര഻ക്കഽകയഽം ബഹഽമഺന഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക, ന഻യമങ്ങളും സഺമഺനൿ 
മരൿഺദകളും പഺല഻ക്കഽക – Ch. 14; p.104 
 12. കർത്തഺവഺയ മ഻ശ഻ഹഺുയഺടഽം അവ഻ടഽന്ന഻ൽ 
മനഽഷൿകഽടഽംബത്ത഻ീല ഒുരഺ അം ുത്തഺടഽമഽള്ള സ്ുനഹംമാലം 
നടത്തഽന്ന മൗല഻കമഺയ ആത്മദഺനമഺണ്  
സഽവ഻ുശഷ ഉപുദശങ്ങൾക്കനഽസര഻ച്ചുള്ള ജ഼വ഻ത സമർപ്പണം വഴ഻ 
ഈ ആത്മദഺനം വൿക്തമഺക്കീപ്പടഽന്നഽ Ch. 13; p.94  
ൂദവമഹതവത്ത഻നഺയ഻ സമ്പാർണ സമർപ്പണം ീചയ്യുന്നഽ 
 13. സഭയഽീട ശ഻രസ്ും ഇടയനഽമഺയ മ഻ശ഻ഹഺയഽീട 
പത഻ന഻ധ഻യഺണ് പഽുരഺഹ഻തൻ  
ഈുശഺുയഺീടഺത്തഽ വസ഻ച്ചുീകഺണ്ട് വചനം പു ഺഷ഻ക്കഽക, 
കാദഺശകൾ പര഻കർമം ീചയ്യുക, ൂദവജനീത്ത നയ഻ക്കഽക  
പഠ഻പ്പ഻ക്കഽക, വ഻ശഽദ്ധ഼കര഻ക്കഽക, നയ഻ക്കഽക എന്ന ദൗതൿം  
മ഻ശ഻ഹഺയഽീട മൗത഻ക ശര഼രവഽം പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻ൻീറ 
ആലയവഽമഺയ സഭീയ ഈ ുലഺകത്ത഻ൽ പടഽത്തഽയർത്തഽക-   
ൂദവത്ത഻നഽം ജനത്ത഻നഽമ഻ടയ഻ൽ മധൿവർത്ത഻യഺയ഻ ശഽശാഷ ീചയ്യുക 
– Ch. 12; p.86-87 



 14. മറ്റു മതസ്ഥരഽീടയ഻ടയ഻ൽ തങ്ങളുീട ൂകസ്തവവ഻ശവഺസം 
കഺത്തഽസാക്ഷ്഻ക്കഽന്നത഻നഽം അത഻നഽ സഺക്ഷ്ൿം വഹ഻ക്കഽന്നത഻നഽമഺണ് 
അവർ മഽൻതാക്കം നൽക഻യ഻രഽന്നത് 
ബലപുയഺ ത്തഺുലഺ ന഻ർബന്ധത്തഺുലഺ  വ഻ശവഺസം 
അട഻ുച്ചൽപ്പ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല  
ധഺർമ഻കമഺയ഻ ഉന്നത  ന഻ലവഺരം പഽലർത്ത഻യ഻രഽന്നഽ  
സഽവ഻ുശഷത്ത഻ൻീറ ുപഷ഻തരഺയ഻രഽന്നഽ – Ch. 10; p.73 
 15.  ഺർഹ഻ക സഭയഺയ കഽടഽംബങ്ങീള വ഻ശഽദ്ധ഼കര഻ക്കഽക  
കഽടഽംബങ്ങള഻ൽ സ്ുനഹവഽം പഺർത്ഥനഺൂചതനൿവഽം വളർത്തഺനഽം 
കഽട്ട഻കീള ശര഻യഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ വളർത്തഺനഽം ഇത് സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ  
സഺമാഹൿ ുസവന രം ത്തഽം ,പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. Ch. 15; p.112 
 16. മക്കുളഺട് ആദൿമഺയ഻ വ഻ശവഺസം പസം ഻ുക്കണ്ടവരഽം 
അവീര വ഻ശവഺസം പഠ഻പ്പ഻ുക്കണ്ടവരഽം മഺതഺപ഻തഺക്കളഺണ്  
സവന്തം മഺതികയഺലഽം ഉപുദശത്തഺലഽം മക്കളുീട ക഻സ്ത഼യവഽം 
ുപഷ഻തപരവഽമഺയ ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ അവർ രാപം ീകഺടഽക്കഽന്നഽ 
മക്കൾക്ക് ക഻സ്ത഼യ വ഻ദൿഺഭൿഺസം നൽകഺനഽള്ള അവകഺശവഽം 
കർത്തവൿവഽം മഺതഺപ഻തഺക്കളുുടതഺണ്. Ch. 11; p.81 
 17. ുമഺക്ഷ്ം ക഻ട്ടുകയ഻ീലലന്ന വ഻ചഺരം (ന഻രഺശ) 
സത്പവർത്ത഻ കാടഺീത ുമഺക്ഷ്ം പഺപ഻ക്കഺീമന്ന മ഻ഥൿഺപത഼ക്ഷ്  
രഽ കഺരൿം സതൿമഺീണന്നറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും അത഻ീന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത്  
അനൿരഽീട നന്ഩയ഻ലഽള്ള അസായ  
പഺപം ീചയ്തത഻നഽുശഷം അനഽതപ഻ക്കഺീത പഺപത്ത഻ൽ തീന്ന 
ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്  
അന്തൿസമയത്തഽുപഺലഽം അനഽതപ഻ക്കഺീത പഺപുത്തഺടഽകാട഻ 
മര഻ക്കഽന്നത് – Namaskarangal No. 28 
 
D. 18. ീക.സ഻. എസ്. എൽ - പഺർത്ഥന, പഠനം, ുസവനം എന്ന 
മഽദഺവഺകൿം സവ഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന സം ടന  
വ഻ദൿഺർത്ഥ഻കള഻ൽ സദഺചഺരുബഺധവഽം പഠന ശ഼ലവഽം 
അധവഺനസന്നദ്ധതയഽം വളർത്ത഻ീയടഽക്കഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. 
സ഻. എൽ. സ഻.  
സഭക്കഽം സമാഹത്ത഻നഽം ുസവനം ീചയ്യുന്ന അത്മഺയ സം ടന - 

ക഻സ്ത഼യ ജ഼വ഻ത സമാഹം എന്ന് അറ഻യീപ്പടഺൻ തഽടങ്ങ഻  
ൂകസ്തസമാഹം ീകട്ട഻പ്പടഽക്കഽക  

സമാഹത്ത഻ൽ ൂദവഺനഽഭവത്ത഻ൻീറയഽം ഐകൿത്ത഻ൻീറയഽം 
രക്ഷ്യഽീടയഽം അടയഺളമഺകഽവഺൻ പര഻ശമ഻ക്കഽന്നഽ  



പര഻ശഽദ്ധ കനൿകഺമറ഻യീത്ത അനഽകര഻ച്ചു ക഻സ്തഽ ുകര഼കിത 
ജ഼വ഻തം, സവയം വ഻ശഽദ്ധ഼കരണം, മറ്റുള്ളവരഽീട രക്ഷ്, ത഻രഽസഭയഽീട 
വളർച്ച എന്ന഻വ ുനടഽകയഺണ് ലക്ഷ്ൿം 
സ഻. എം. എൽ.  

മ഻ഷൻ പവർത്തനങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഽക  

വൿക്ത഻കള഻ലഽം കഽടഽംബങ്ങള഻ലഽം ഇടവകകള഻ലഽം സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലഽം 
ുപഷ഻തൂചതനൿം വളർത്തഽക  

പഺർത്ഥന, സംഭഺവന, ൂദവവ഻ള഻ ുപഺത്സഺഹനം, സന്ഩഺതിക എന്ന഻വ 

വഴ഻ ുലഺകം മഽഴഽവന഻ലഽള്ള ുപഷ഻ത പവർത്തനങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഽക  

കഽട്ട഻കള഻ൽ ക഻സ്ത഼യ വൿക്ത഻തവം രാപ഼കര഻ക്കഽക  

സ്ുനഹം, തൿഺ ം, ുസവനം, സഹനം എന്നതഺണ് മഽദഺവഺകൿം - ുപഷ഻ത 

ൂചതനൿം വളർത്തഽന്നഽ – Ch. 15; p.109-110  
 19. ത഻രഽസഭീയ പണ഻തഽയർത്തഽക 
ഈുശഺീയ അനഽകര഻ച്ചുീകഺണ്ട് വളീരുയീറ സൗമൿതുയഺടഽകാട഻ 
ൂവദ഼കർ എലലഺവുരഺടഽം വർത്ത഻ക്കണം  
മനഽഷൿരഽീട പ഼ത഻ അുനവഷ഻ക്കഺീത ൂദവമഹതവത്ത഻നഺയ഻ എലലഺം 
ീചയ്യണം  
ൂദവജനത്ത഻നഽ ശഽശാഷ അർപ്പ഻ക്കഺൻ ഉത്സഺഹ഻കളഺയ഻ര഻ക്കണം  
ൂദവജനത്ത഻ൻീറ വ഻ശവഺസവളർച്ചയ഻ൽ ശദ്ധഺലഽവഺയ഻ര഻ക്കണം  
ദര഻ദീരയഽം അവശീരയഽം പുതൿകവ഻ധത്ത഻ൽ പര഻ ണ഻ക്കണം  
ുരഺ ഻കളുീടയഽം മരണഺസന്നരഽീടയഽം കഺരൿത്ത഻ൽ അത഼വ 
തൽപരരഺയ഻ര഻ക്കണം  സകല മനഽഷൿീരയഽം ഈുശഺയ഻ുലക്കഽ 
നയ഻ക്കഽന്ന വഴ഻ീയഺരഽക്കണം  
ഏൽപ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ജനത്ത഻നഺയ഻ കഠ഻നഺധവഺനം ീചയ്യണം  
അജ ണത്ത഻ൻീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകള഻ൽ ഒട഻ീയത്തണം  
ഭവനങ്ങൾ സരർശ഻ക്കണം  
ുരഺ ഻കൾക്കഽം ആകഽലർക്കഽം ുവണ്ട഻ പഺർത്ഥ഻ക്കണം  
പഺപഭഺരത്തഺൽ വലയഽന്നവർക്കഽം മഺനസ഻ക ുേശങ്ങളഺൽ 
അസവസ്ഥരഺയവർക്കഽം പഺപുമഺചനവഽം ആശവഺസവഽുമകഺൻ 
കടമയഽണ്ട് ജഺത഻മത ുഭദീമനൿ സമാഹത്ത഻ൻീറ വളർച്ചക്കഽുവണ്ട഻ 
അതൿധവഺനം ീചയ്യഺനഽള്ള മുനഺഭഺവം ൂവദ഻കനഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം  
തീന്ന സമ഼പ഻ക്കഽന്നവർീക്കലലഺം ഈുശഺയഽീട സ്ുനഹസഺന്ന഻ധൿം 
അനഽഭവ഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കത്തക്ക വ഻ധം പവർത്ത഻ക്കണം Ch. 12 89 

20. ഛഺര, ഉജ്ജയ഻ൻ, സത്നഺ, സഺ ർ, ജ ദൽപഽർ, ബ഻ജ്ുനഺർ, 
രഺജ്ുകഺട്ട്, ു ഺരഖ്പാർ. തക്കല, അദ഻ലഺബഺദ്  
ജ഼വ഻തസഺക്ഷ്ൿമഺണ് ന്നഺമീത്ത മ഻ഷൻ പവർത്തനം  



സ്ുനഹജ഼വ഻തമഺണ് ഈുശഺീയ പു ഺഷ഻ക്കഺനഽള്ള ഏറ്റവഽം 
ശക്തമഺയ മഺർ ം  
മതസംവഺദമഺണ് മീറ്റഺരഽ മഺർ ം - സംവഺദജ഼വ഻തം പരസ്പര 
ബന്ധത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്നഽ 
സംവഺദത്ത഻ലാീട മറ്റു മതഺനഽയഺയ഻കളുീട വ഻ശവഺസപഺരമ്പരൿങ്ങീള 
മനസ഻ലഺക്കഽക  
ൂകസ്തവ പഺരമ്പരൿത്ത഻ൻീറ ൂദവഺനഽഭവത്ത഻ൽ പങ്കഽ ുചരഺൻ 
അവീര ക്ഷ്ണ഻ക്കഽക  
എത഻രഺള഻കീളുപ്പഺലഽം ആവശൿങ്ങള഻ൽ സഹഺയ഻ക്കഺൻ 
സന്നദ്ധനഺയ഻ര഻ക്കഽക 

മറ്റു മതഺനഽയഺയ഻കുളഺീടഺത്തഽ സമാഹത്ത഻ൻീറ സഺമാഹ഻ക 
സഺമ്പത്ത഻ക ഉന്നമനത്ത഻നഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഽക  

ഒുരഺ പുദശത്ത഻ൻീറയഽം സംസ്ക്കഺരത്ത഻നഽ  അനഽരാപമഺയ 
ുപഷ഻തപവർത്തന ൂശല഻ – Ch. 10; p.75-76 







  

 
 
 
 







Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ k¿´n-̂ n-°‰v ]co£

26-01-2012
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two HoursSTD X

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. ssZh-]n-Xm-hns‚ kphn-tijw

2. hnizm-k-Øn¬ H∂p tN¿∂ BZna kZm-kq-l-Øns‚ bYm¿∞ i‡n tI{μw.

3. kXy-hn-izm-k-Øns‚ Dd-hn-S-ßƒ

4. Zfn-X-cpsS D∂-a-\-Øn-\mbv PohnXw ka¿∏n®v hmgvØ-s∏-´-h-cpsS KW-Øn-te°v

Db¿Ø-s∏´ Hcp CS-hI sshZn-I≥.

5. Cu temI-Øn¬ Cutim-bpsS XpS¿®bpw IqZm-i-bpw.

{_m°-‰n¬ \n∂pw G‰hpw icn-bmb DØcw FSp-sØ-gp-XpI 2½

6. k`-bpsS t{]jnX kz`m-h-Øn\v ASn-ÿm\w

(c≠mw hØn-°m≥ Iu¨kn¬, ]cn-ip-≤m-flm-hv, ]cn-ip≤ {XoXzw)

7. ‘’Rßƒ ImWp-Ibpw tIƒ°p-Ibpw sNbvX Imcy-ß-sf-°p-dn®v kwkm-cn-°m-Xn-cn-

°m≥ Rßƒ°v km[n-°p-I-bn-√.’

(A-∏. 3:1, A∏ 4:20, A∏ 4:32)

8. k`m ]nXm-°-∑m-cpsS KW-Øn¬s∏Sp∂ hnip-≤≥

(hn.-tPm¨ {IntkmtÃmw, hn.-C-t·-jy-kv, hn.-A-t¥m-\o-kv)

9. AJne temI anj≥ a≤yÿ

(hn.-¢m-c, hn.-A¬t^m≥k, hn.-sIm-®p-t{X-ky)

10. k` C∂sØ temI-Øn¬ a\p-jys‚ ka{K ]ptcm-K-Xn-bv°mbv bXv\n-°p-∂Xv

hnhn[ am¿§-ß-fn-eq-sS-bm-Wv. Ch-bn¬ G‰hpw {]m[m-\y-a¿ln-°p∂ taJ-e.

(hn-Zym-`ymk t{]jn-X-Xzw, am[ya t{]jn-X-Xzw, cmjv{Sob t{]jn-X-Xzw)

ssZh-h-N\w D≤-cn-°pI 3

11. aØmbn 5:16 (a\p-jy¿....)

12. ^nen 3:20 (\-ΩpsS ]uc-Xzw)

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-Xp-I. 6

13. ]utcm-ln-Xy-Øns‚ ÿm\hpw [¿Ω-ßfpw hni-Z-am-°p-I.

14. kphn-ti-j-h-Xv°-c-W-Øn-\p≈ {][m-\-s∏´ am¿§w {InkvXob PohnXw hgn

\¬Ip∂ km£y-am-Wv. DZm-l-c-W-Øn-eqsS hni-Z-am-°p-I.

15. ItØm-en°m kwL-S-\-I-fpsS hnhn-[-Xcw e£y-ßƒ Gh?

JWvUnI Fgp-XpI: 10

16. kotdm ae-_m¿ k`-bpsS anj≥ {]h¿Ø\ ssien F¥v F∂v hni-Z-am-°p-I.

17. Bh-iy-Øn-en-cn-°p-∂-hsc klm-bn-°m≥ \mw ]pe¿tØ≠ ss{IkvXh a\x-ÿn-Xn-

sb-°p-dn-®p≈ k`-bpsS {]t_m-[\w hni-Zo-I-cn-°p-I.

18. ssZh-h-N\w Poh-Im-cpWy {]h¿Ø-\-ßƒ°p≈ i‡n-kvt{Xm-X-km-Wv. ka¿∞n-

°p-I.

19. A∏-kvtXm-e-∑m-cpsS c‡-km-£n-Xz-sØ-°p-dn®v Hcp Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 6

20. ‘hnip-≤-amb Hcp PohnXw \¬Ip∂ km£y-amWv G‰hpw henb t{]jnX

{]h¿Ø\w ˛ hnip-≤-cmIq t{]jn-X-cmIq’ F∂ ]mT-`m-KsØ Bkv]-Z-am°n hnh-cn-

°p-I.

PART - B
ss__nƒ ]T\w 5

21. temI-Øn¬ \n∂v FSp-°Ww F∂√ ]ns∂ F¥mWv Cutim injy-∑m¿°p th≠n

{]m¿∞n-®Xv.

22. ‘Fs‚ cmPyw sFln-I-a√’ Bcv BtcmSv ]d-™p.

23. Cutim-bpsS Ipcn-in\p apI-fn¬ FgpXn h® io¿jIw F¥v?

24. D∞n-X-\mb tbip 8 Znh-k-Øn-\p-tijw injy-∑m¿°v {]Xy-£-s∏-´-t∏mƒ tXmakv

]d-™-sX¥v?

25. ‘AXp I¿Øm-hmWv ’ (tbm-l. 21:7) Bcv BtcmSv ]d™p?

H‰-hm-°n¬ DØcw Fgp-Xp-I. 2

26. 1962 ¬ Bcw-`n®v 1965 ¬ Ah-km-\n® Hcp FIyp-sa-\n-°¬ Iu¨kn-ens‚ 50-˛mw

hm¿jnIw \mw Cu h¿jw BtLm-jn-°p-∂p. GXmWv B Iu¨kn¬?

27. tXmam-«olm `mc-X-Øn¬ h∂ h¿jw

\a-kv°m-c-ßƒ

28. ‘\∑-\n-d™ adn-bta’ F∂ {]m¿∞\ Fgp-XpI 2

29. kXy-k-`-bpsS e£-W-ßƒ Fgp-XpI 2

30. ]cn-ip≤ ssZh-am-Xm-hn-t\m-Sp≈ P]-am-e-bpsS {]mcw` {]m¿∞\ (A-f-hn-√m-Ø....)

Fgp-Xp-I. 3

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

31. ‘Hcp \√ {InkvXob IpSpw_w BImi tam£-Øns‚ kmZr-iy-am-Ip-∂p. a°ƒ \nß-

fpsS Ic-ß-fnse ssZh-\n-t£-]-ß-fm-Ip-∂p.’  hmgvØ-s∏´ Nmhd ]nXm-hns‚ Cu

Dƒ°mgvN bmYm¿∞y-am-°m≥ Fs¥√mw Imcy-ßƒ IpSpw-_-ß-fn¬ {i≤n-°Ww ˛

hnh-cn-°p-I.
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Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ k¿´n-̂ n-°‰v ]co£

26-01-2011
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two HoursSTD X

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. kphn-ti-j-Øns‚ {]Ya h‡mhv ?

2. ss{IkvX Pohn-X-Øns‚ {]Ya hnZym-ebw?

3. Cutim-bn-eqsS ]q¿Øn-bm-°-s∏´ c£-bpsS kZzm¿Ø-bmWv «ol-∑m¿ {]kw-Kn-®-

sX∂v hy‡m-°p∂ ]pXnb \nb-a-]p-kvXIw?

4. sshZnI ip{iq-j-bpsS apJ-ap-{Z-X-s∂ hN-\-{]-tLm-j-W-am-sW∂v \sΩ Hm¿Ωn-∏n-

°p∂ A∏-kvtXm-enI {]t_m-[\w?

5. ]cn-ÿn-Xn-bpsS a≤y-ÿ≥?

{_m°-‰n¬ \n∂pw G‰hpw icn-bmb DØcw FSp-sØ-gp-XpI 2½

6. Hmtcm {InkvXym-\n-bp-sSbpw H∂m-asØ anj≥ {]h¿Ø\w?

(Po-hn-X-km-£yw, aX-kw-hm-Zw, ka¿∏n-X-Po-hn-Xw)

7. kvt\lw, XymKw, tkh-\w, kl\w F∂ ap{Zm-hm-Iy-hp-ambn apt∂-dp∂ ItØm-en-°m-

kw-L-S\?

(sI.-kn.-ssh.-Fw, kn.-F¬.-kn, sNdp-]pjv] anj≥ eoKv)

8. ssZhw GI-\m-b-Xn-\m¬ ]nXmhv, ]p{X≥, ]cn-ip-≤m-flmhv F∂o aq∂p hy‡n-Iƒ

C√ F∂p≈ A_-≤-kn-≤m¥w?

(s\kvtXm-dn-b-\n-kw, samWm¿°n-b-\n-kw, Bcy-\n-kw)

9. kvt\l-amWv k¿thm-XvIr-jvS-sa∂v \sΩ ]Tn-∏n-°p∂ «olm?

(hn.-]u-temkv, hn.-bm-t°m-_v, hn.-tbm-l-∂m≥)

10. k`bv°p kzmX{¥yw In´nb anem≥ hnfw-_cw \S∂ h¿jw?

(A.D. 52, A.D. 313, A.D. 324)

ssZh-h-N\w Fgp-XpI: 3

11. aØmbn 19:21 (\o ]q¿Æ-\m-Im≥........)

12. 1 tbml-∂m≥ 3:18 (Ip-™p-a-°-tf......)

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-XpI: 6

13. Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\-ßƒ F∂m-se¥v?

14. IpSpw-_-Øn-\p≈ ssZhnI ZuXy-sØ-°p-dn®v c≠mw hØn-°m≥ Iu¨kn¬ ]Tn-∏n-

°p-∂-sX¥v?

15. k`-bpsS t{]jnX {]h¿Ø-\-ß-fpsS e£yhpw ASn-ÿm-\hpw F¥v?

JWvUnI Fgp-XpI: 10

16. hnizm-kn-I-fpsS kaqlw Hcp lrZ-bhpw Hcm-flm-hp-am-bn-cp-∂p. hni-Zo-I-cn-°p-I.

17. k`-bpsS t{]jn-X-Zu-Xy-Øn¬ \ap-s°-ßs\ ]¶p-tNcmw?

18. ka¿∏nX Pohn-X-Øns‚ kmcmwiw Fs¥∂v hy‡-am-°p-I.

19. ss{IkvXh kwL-S-\-I-fp-sSbpw IpSpw-_-Iq-´m-bva-I-fp-sS-bp-sa√mw e£y-sa¥v?

hni-Zo-I-cn-°p-I.

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 6

20. ]ptcm-ln-X≥ BcmWv? ]ptcm-ln-Xs‚ {][m\ IS-a-Iƒ Gh? hni-Z-am-°p-I.

PART - B

21. ]oen-t∏mkv GXp {Kma-Øn¬ \n∂p-≈-h-\m-bn-cp∂p? 1

22. ‘hgnbpw kXyhpw Poh\pw Rm\mWv.’ BcpsS tNmZy-Øn\v DØ-c-am-bmWv

Cutim CXv Acp-fn-s®-bvX-Xv. 1

23. hn.-tbm-l-∂ms‚ kphn-tijw 17-˛mw A≤ym-b-Ønse {]Xn-]m-Zy-hn-j-b-sa¥v? 1

24. hn.-tbm-l-∂ms‚ kphn-ti-j-a-\p-k-cn®v tbip Ipcn-in¬ InS-∂p-sIm≠v

Ah-km\w ]d™ hN-\-taXv ? 1

25. Cutim D∞m-\-Øn-\p-tijw aq∂mw XhW injy-∑m¿°v {]Xy-£-\m-Ip-∂Xv

Fhn-sS-h®v? 1

26. kotdm ae-_m¿ k`-bpsS BZysØ taP¿ B¿®v _nj∏v 1

27. ItØm-en-°m-k-`-bnse I¿±n-\mƒam-cpsS BsI FÆ-sa{X? 1

28. Ipcn-i-S-bmfw hepXv Fgp-XpI 2

29. Ipº-km-c-Øn-\p≈ P]w Fgp-XpI 3½

30. ssZho-I-]p-Wy-ßƒ Fgp-Xp-I. 1½

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

31. Fd-Wm-Ipfw ̨  A¶-amen AXn-cq-]X Imcp-Wy-h¿j-ambn {]Jym-]n-®n-cn-°p∂ 2011 h¿j-

Øn¬, aX-t_m-[\  hnZym¿∞n-I-fmb \nßƒ°p sNøm-hp∂ ImcpWy {]hr-Øn-Iƒ

Gh-sb∂v hnh-cn-°p-I.
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