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பகுதி 1 

1. பாஸ்கா மறைபபாருள் என்பதில் உள்ளடக்கப்படுவது 

1. இயேசுவின் பெபவாழ்வு                   3. இயேசுவின் பாடுகள் மட்டும் 

2. கிைிஸ்துவின் பாடுகள், மரணம், உேிர்ப்பு  4. பவுலின் திருப்பேணங்கள் 

2. தூே லூக்காவின் இரண்டாம் பாகமாக அறமவது 

1. விடுதறைப்பேணம்   2. ஐந்நூல்    3. திருத்தூதர்பணி 4. திருப்பாடல் 

3. தியோபில் என்ை பபோின் அர்த்தம் 

1. இறைவனின் நண்பன்                    3. யதாற்ைரவாளன் 

2. ஆண்டவாின் தூதன்                     4. இறைவனின் பிரதிநிதி 

4. வாி தண்டுபவர்கறள யூத ெமூகத்தினர் .......................................... எனக் கருதினர் 

1. அன்புள்ளவர்கள்  2. பாவிகள்  3. மகிழ்ச்ெிோனவர்கள் 4. பிை இனத்தவர்கள் 

5. தூே லூக்கா நற்பெய்திேின் அறடோளமாக .......................... விளங்குகிைது 

1. மனித முகம்     2. கழுகு    3. எருது             4. ெிங்கம் 

6. இம்மானுயவல் என்ை பொல்லின் அர்த்தம் ோது  

1. இறைவன் மீட்கிைார்                      3. கடவுள் நம்யமாடு 

2. இறைவன் பைப்படுத்துகிைார்              4. கடவுள் உணர்த்துகிைார் 

   7. தூே லுக்கா நற்பெய்தி எழுதப்பட்ட காைம்  

      1.கி.பி 80-85         2. கி.பி 90-95  3. கி.பி 96-100      4. கி.பி 100-150 

   8. அபிோ வகுப்றப யெரந்தவராக இருப்பவர் 

      1. ஆபிரகாம்        2 .பெக்காிோ  3 .ோக்யகாபு      4. தாவீது 

   9. இயேசுவின் குழந்றத பருவம் பற்ைி விபாிக்கும் நற்பெய்திோளர் 

      1. மத்யதயு, லூக்கா                        3. யோவான், மாற்கு 

      2. லூக்கா, யோவான்                      4. மத்யதயு, மாற்கு 

   10. இயேசு தமது பகிரங்க பணிறே ஆரம்பித்த இடம் 

      1. பெருெயைம்       2. ெமாாிோ       3. தமஸ்கு    4. கலியைோ 

   11. பெபத்தின் நற்பெய்தி என அறழக்கப்படுவது 

      1. தூே லூக்கா நற்பெய்தி                 3. தூே மாற்கு நற்பெய்தி 

      2. தூே மத்யதயு நற்பெய்தி                4. தூே யோவான் நற்பெய்தி 

   12. மீட்பறர அனுப்புவதற்கு கடவுள் ோருக்கு வாக்குறுதி அளித்தார் 

      1. யமாயெ      2. ஆதாம்,ஏவாள்   3. ஆபிரகாம் 4. யநாவா 
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   13. தாவீது அரெனுக்கு இறைவாக்கு அைிவித்த இறைவாக்கினர்  

      1. எொோ      2. எயரமிோ       3. நாத்தான்         4. மீக்கா 

   14. கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள நூல் எது 

      1. ஐந்நூல்      2. பதாடக்கநூல்   3. திருப்பாடல்       4. திருத்துதர்பணி 

 15.அவர் ோக்யகாபின் குடும்பத்தின் மீது ................................ ஆட்ெி பெலுத்துவர் 

    1.தறைமுறையதாறும்                       3. என்பைன்றும்   

    2.காைபமல்ைாம்                            4. எப்யபாதும்   

 16. மாிோளுக்கு மங்கள வார்றத கூைிே வானதூதர் 

   1. கபிாியேல்       2. மிக்யகல்       3. இரபாயேல்     4. யோயவல் 

 17. பெக்காிோவின் மகனாக பிைந்த குழந்றதேின் பபேர் 

   1.திருமுழுக்குயோவான் 2. யோயெப்பு  3. யூதா          4. பமெிோ 

 18. நீயோ எப்பிரதா எனப்படும் பபத்தையகயம என்ை வெனப்பகுதி அறமந்துள்ள நூல் 

   1.யூதா             2. எொோ         3. மீக்கா         4. எயரமிோ 

 19. ஏறழகயள நீங்கள் யபறுயபற்ைவர் ஏபனனில் .................... உங்களுக்கு உாிேயத 

   1.அருளாட்ெி       2. விண்ணுைகு     3. மண்ணுைகு   4. இறைோட்ெி 

20. “ஒவ்பவாரு தறைச்ெண் ஆண்குழந்றதறேயும் இறைவனுக்கு ஆைேத்தில் 

அர்ப்பணிக்கப்பட யவண்டும்”  என்பது ............................. ெட்டமாகும். 

   1.ஆபிரகாமின்     2.யமாயெேின்        3.ோயவேின்    4.ஏயைாகிம்           

 

         (20x2=40 புள்ளிகள்) 
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பகுதி 11 

முதலாம் வினா உட்பட நான்கு வினாக்களுக்கு விடட தருக 

I. 1. தூய லூக்கா என்பவர் யார்? 

1. தூய லூக்கா நற்செய்திடய எழுதியதன் நநாக்கம் என்ன? 

2. தூய லூக்கா தம் நற்செய்தியில் அவரது நநாக்கத்டத நிடைநவற்ைினார் என்பதற்கு 

உதாரணங்கள் தந்து விளக்குக? 

(3x5=15 புள்ளிகள்) 

 

II. 1.  லூக்கா நற்செய்தி நவறு எப் சபயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது?  

1. மனந்தளராமல் இடைவனிடம் மன்ைாட நவண்டும் என்பதற்கு இநயசு கூைிய 

உவடம யாது? 

2. தூய லூக்கா நற்செய்தி செபத்தின் நற்செய்தி என அைிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கான 

காரணங்கள் யாது? 

(3x5=15 புள்ளிகள்) 

 

III.   1. விசுவாெத்தின் தந்டத யார்? 

  2. சமெியாடவப் பற்ைி இடைவாக்கினர் முன்டவத்த இடைவாக்குகள் மூன்டைக் 

குைிப்பிடுக? 

  3. இடைத்திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய நீர் செய்யக் கூடிய மூன்று செயற்பாடுகடள 

எழுதுக? 

(3x5=15 புள்ளிகள்) 

              

IV.    1. செக்காியாவின் பணி யாது? 

2. திருமுழுக்கு நயாவானின் பிைப்பு பற்ைி எழுதுக? 

3. திருமுழுக்கு நயாவான் செய்த பணிகடள விளக்குக?        

(3x5=15 புள்ளிகள்) 
 

V.    1. மீட்பின் வரலாற்டை ஆயத்தம் செய்ய இடைவன் முதலில் யாடர அடைத்தார்? 

2. யூத இனத்தின் நமன்டம மிக்க அரென் யார்? 

3. இடைத்திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய நீர் செய்யும் செயற்பாடுகள் 3 தருக? 
 

(3x5=15 புள்ளிகள்) 
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