
வேதாகம வகள்ேி - பதில் 
1.நான் அேர்களுக்கு சிங்கத்தத வபால் இருப்வபன்.சிேிங்கிதை வபால் 
ேழிைருவக பதிேிருப்வபன் என்று கர்த்தர் ைாருக்கு சசால்கிறார்??? 

ேிதை: ஓசிைா 13:6,7. 

 

2.நாம் எதத சசய்யும் வபாது வசார்ந்து வபாக கூைாது?? 

ேிதை: கலாத்தி: 6:9. 

 

3.சாசலாவமான் ராஜாதே அபிவேகம் சசய்தேர்கள் ைார்?? எந்த இைம்??? 

ேிதை: 1இராஜா :1:38,39 

 

4.ைார் ைார்  தாகத்தினால் வசார்ந்து வபாோர்கள்??? 

ேிதை: ஆவமாஸ் : 8:13. 

 

5.அவகாலாள்,அவகாலிபாள் என்பதின் சபாருள் என்ன?? 

ேிதை: எவசக்கிவைல் : 23:4. 

 

6.அேன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற ேிளக்காய் இருக்கிறான் என்று இவைசு 
ைாதர குறித்து கூறினார்?? 

ேிதை: வைாோன் : 5: 33,35. 

 



7.சாசலாவமானுதைை நாட்கள் நீடித்திருக்க வதேன் சகாடுத்த கட்ைதள 
என்ன??? 

ேிதை: 1 இராஜா: 3:14. 

 

8.நான் உைிவராடு இருப்பதத பார்க்கிலும் சாகிறது நலம் என்று கூறிைது 
ைார்?? 

ேிதை: வைானா: 4:3. 

 

9.ைாக்வகாபு ஓடிப் வபானதத எத்ததன நாள் கழித்து லாபானுக்கு 
அறிேித்தார்கள்?? 

ேிதை: ஆதி: 31:22. 

 

10.எந்த இைத்தில் கர்த்தர் சாசலாவமானுக்கு தரிசனமாகி ஞானத்தத 
அளித்தார்??? 

ேிதை: 1இராஜா: 3:5. 

 

11.எழுபது ராஜாக்கதள தக கால்களின் சபருேிரல்கதள தரித்த ராஜா 
ைார்??? 

ேிதை: நிைாதி: 1:7. 

 

12.எருசவலம் வதோலைம் கட்ை வததேைான மரத்திற்கு சாசலாவமான் 
என.த ராஜாேிைம் வேண்டுதல் சசய்தார்?? 

ேிதை: 1இராஜா: 5:2,6. 

 



13.இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு எத்ததன ேருைத்தில் 
வதோலைம் கட்ை சதாைங்கப் பட்ைது?? 

ேிதை: 1இராஜா: 6:1. 

 

14.கானானில் எத்ததன ஜாதிகதள அழித்து கர்த்தர் அந்த வதசத்தத 
இஸ்ரவேலி ற்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டு சகாடுத்தார்??? 

ேிதை: உபாகமம் 7:1. 

 

15.நாேின் அதிகாரத்தில் உள்ளதே எதே?? 

ேிதை: நீதி: 18:21. 

 

16. என்னிைத்தில் நற்கிரிதை சசய்திருக்கிறாள் என்று ஒரு ஸ்திரிதை 
இவைசு ைாருதைை ேடீ்டில் இருந்து கூறினார்??? 

ேிதை: மத்வதயு: 26: 6,10. 

 

17. நான்கு சுேிவசேங்களில் ஒன்றில் மட்டும் கூறப்பட்டுள்ள அற்புதம் 
எது?? எந்த சுேிவேசம்?? 

ேிதை: வைாோன் 2:1-11. 

 

18.சாசலாவமான் தன் அரண்மதனதை முழுேததயும் கட்டி முடிக்க 
எத்ததன ேருேம் ஆனது?? 

ேிதை: 1 இராஜா: 7:1. 

 



19.சாசலாவமான் ராஜா வதோலை ோசல் மண்ைபத்தில் நிறுத்திை இரண்டு 
தூண்களின் சபைர் என்ன??? 

ேிதை: 1 இராஜா: 7:21. 

 

20.எந்த மிருகம் தும்மினால் ஒளி ேசீும்??? 

ேிதை: வைாபு: 41:1,18. 

 

21.பிணம் எங்வகவைா அங்வக கழுகுகள்  ேந்து கூடும்...வேதாகமத்தில் 
கூறப்பட்டுள்ள ேசனங்கள்??? 

ேிதை: மத்வத : 24:28 & வைாபு :39:30. 

 

22.ைார் ைாசரல்லாம் சேட்கப்பட்டு வபாோர்கள்?? 

ேிதை: சங்கீதம்: 97:7. 

 

23. தான் சசான்னதாக கர்த்தர் எதத அந்த நரிைிைம் எதத சசால்ல 
சசான்னார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 13: 33. 

 

24.ைாருதைை இரத்தத்தத பிலாத்து பலிகவளாடு கலந்திருந்தான்?? 

ேிதை: லூக்கா: 13:1. 

 

25.சாசலாவமான் ராஜா மரங்கள் சேட்ை தீருேின் ராஜாேிைம் வபசிை கூலி 
என்ன?? 



ேிதை: 1இராஜா: 5:11. 

 

26.ைார் கில்காலிருந்து வபாகிமமூக்கு ேந்த்து?? 

ேிதை: நிைாதி: 2:1. 

 

27. முன்பு ஒருேருக்சகாருேர் பதகைாய் இருந்த இருேர் நம் இவைசு 
கிறிஸ்துேின் மூலமாக நண்பர்கள் ஆனார்கள். அேர்கள் ைார் ?? 

ேிதை: லூக்கா: 23:12. 

 

28. எது தாேதீின் நகரம் என்று அதழக்கப்படுகிறது?? 

ேிதை: 2சாமுவேல் : 5:7. 

 

29. கர்த்தர் ைாருதைை சத்தத்தத வகட்ைார். பிள்தளைின் ஆத்துமா 
அேனுள் திரும்பி ேந்தது?? 

ேிதை: 1இராஜா: 17:22. 

 

30. சவுதல சகான்ற அமவலக்கிை இதளஞனுக்கு  தாேதீு சகாடுத்த 
தண்ைதன என்ன?? 

ேிதை: 2 சாமு : 1:15. 

 

31.  கர்த்தர் ைாதர அைங்காத கிைாரி என்று குறிப்பிடுகுறார் ?? 

ேிதை : ஓசிைா : 4:16. 

 



32. தாறுமாறாய் ஓடுகிற வேகமான சபண்சணாட்ைகம் நீ என எந்த 
தீர்க்கதரிசிதை சகாண்டு கர்த்தர் கூறுகிறார்?? 

ேிதை: எவரமிைா: 2:23. 

 

33. என் ஆண்ைேவர! என் வதேவன ! என்றேன் ைார் ?? 

ேிதை : வைாோன் : 20:28. 

 

34. வதசத்தில் உண்ைானதத எல்லாம் முற்றிலும் ோரிக்சகாள்ளுவேன் 
என கூறுைது ைார் ?? 

ேிதை: சசப்பனிைா : 1:2. 

 

35. வேதமும், ேசனமும் எங்ருந்து சேளிப்படும்?? 

ேிதை: ஏசாைா:2:3,,மீகா 4:2 

 

36. உத்தம ேிததேகளாகிை ேிததேகதள கனம் பண்ணு- எங்கு 
கூறப்பட்டுள்ளது ?? 

ேிதை: 1தீவமாத்: 5:3. 

 

37. முந்தின மனுேன் ைார் ?? இரண்ைாம் மனுேன் ைார் ?? 

ேிதை : 1 சகாரிந் : 15:47. 

 

38. எவரமிைாேின் ோர்த்ததகளுக்கு சரிைாக தீர்க்கதரிசனம் சசான்ன இந்த 
தீர்க்கதரிசி பட்ைைத்தால் சேட்டி சகால்லப்பட்ைார். அேர் ைார் ?? 



ேிதை : எவரமிைா : 26: 20-23. 

 

39. வநாோ எந்த ேைதில் வசம்,காம்,ைாப்வபத்தத சபற்றான் ?? 

ேிதை : ஆதி : 5:32. 

 

40. எேன் சபிக்கப்பட்ைேன் என்று பவுல் கூறுகிறார் ?? 

ேிதை : கலாத்திைர் : 3:13. 

 

41. அதின் பிரகாசம் மிகவும் ேிதலயுைர்ந்த இரத்தின கல்தல 
வபாலவும், பளிங்கிசனாளியுள்ள ேச்சிரக்கல்தலப் வபாலவும் இருந்தது- 
எது?? 

ேிதை: சேளி: 21:10,11. 

 

42. நான் திரும்பவும் என் கண்கதள ஏசறடுத்து பார்க்தகைில் எதத 
கண்வைன் ?? 

ேிதை : சகரிைா: 5:1. 

 

43. அனாததைாய் இருந்தவபாதும்,ஆளும்வபாதும் சசாற்வகட்டு நைந்த்து 
ைார்?? 

ேிதை : எஸ்தர் : 2:20. 

 

44. ைார் ேிக்கிரகங்கவளாடு இதணந்திருக்கிறான் ?? 

ேிதை: ஓசிைா : 4:17. 



 

45. சாசலாவமாதனப் பற்றிை சங்கீதம் என்ற ததலப்புதைை சங்கீதம் எது?? 

ேிதை : சங்கீதம் : 72. 

 

46. வமாவசைின் குமாரர் சபைர்கள் என்ன ?? 

ேிதை : 1 நாளாகமம் : 23:15 

 

47. இஸ்ரவேலர்கள் வதேதன எப்படி கூப்பிடுோர்கள் ?? 

ேிதை : ஓசிைா : 8:2. 

 

48. தன் ஜனங்களின் நன்தமதை நாடி,தன் குலத்தாருக்சகல்லாம் 
சமாதானமுண்ைாகப் வபசினேன் ைார்?? 

ேிதை: எஸ்தர் : 10:3. 

 

49. கர்த்தர் ைார்வமல் கடுங்வகாபமாைிருந்தார் ?? 

ேிதை : சகரிைா : 1: 1,2. 

 

50. வதேனால் சசாப்பனத்தில் எச்சரிக்கப்பட்டு  வேறுேழிைாய் தங்கள் 
வதசத்திற்கு திரும்பி வபானேர்கள் ைார் ?? 

ேிதை: மத்வதயு : 2:1-12. 

 

51. சாஸ்திரிகளின் அதிபதி ைார் ?? 

ேிதை: தானிவைல் : 4:9. 



 

52. இவைசு முதலில் எங்கு கண்ணரீ் ேிட்ைார் ?? 

ேிதை: வைாோன் : 11:14-35. 

 

53. கர்த்தர் ைார் ைார் வமல் கிருதபைின் ஆேிதையும், ேிண்ணப்பங்களின் 
ஆேிதையும் ஊற்றுோர்?? 

ேிதை: சகரிைா : 12:10. 

 

54. பவுல் நான் கிறிஸ்துேின் ஊழிைக்காரனல்லவே என எங்கு, ஏன் 
கூறுகிறார் ?? 

ேிதை: கலாத்திைர் : 1:10. 

 

55. முதன்முதலில் வதேனால் வசாதிக்கப்பட்ை மனிதர் ைார் ?? 

ேிதை : ஆதிைாகமம் : 22:1. 

 

56. இவதா கர்த்தருதைை சபரிதும் பைங்கரமுமான நாள் ேருகிறதற்கு 
முன்வன ைாதர உங்களிைத்திற்கு அனுப்புவேன் என்று வதேன் கூறினார் ?? 

ேிதை : மல்கிைா : 4:5. 

 

57. இஸ்ரவேதல கலங்கப்பண்ணுகிறேன் நீைல்லோ - ைார் ைாதர 
பார்த்து கூறிைது ?? 

ேிதை : 1இராஜா : 18:17. 

 



58. வநாோ என்ற சபைரின் அர்த்தம் என்ன ?? 

ேிதை : ஆதிைாகமம் : 5:29. 

 

59. வேதோக்கிைம் என்ன சசால்கிறது ?? 

ேிதை : வைாோன் : 7:38. 

 

60. கர்த்தருக்கு சர்ோங்க தகனபலிைிை நான் இலேசமாய் ோங்க 
மாட்வைன் என கூறிைது ைார் ?? 

ேிதை :2 சாமுவேல்: 24:24. 

 

61. கர்த்தருதைை ஆலைத்தத ேிட்டு எதேசைல்லாம் அற்றுப்வபாைின ?? 

ேிதை : வைாவேல் : 1:9. 

 

62. இவதா நான்தான் பாேஞ்சசய்வதன் என்று ைார் ைாதர கண்ை வபாது 
கூறிைது ?? 

ேிதை : 2 சாமுவேல்: 24:17 

 

63. சாமுவேல் மிஸ்பாவுக்கும் வசணுக்கும் நடுவே ஒரு கல்தல நிறுத்தி 
என்ன சபைரிட்ைான்?? 

ேிதை : 1 சாமுவேல் : 7:12. 

 

64. ஏசாேின் மறுசபைர் என்ன ?? 

ேிதை : ஆதிைாகமம் : 36:8. 



 

65. சபன்ைமீனிற்கு அேன் தாய் என்ன வபரிட்ைாள் ?? 

ேிதை : ஆதிைாகமம் : 35:18 

 

66. கர்த்தர் வமாவசைிைம் எந்த மதலைில் ஏறி நான் இஸ்ரவேல் 
புத்திரருக்குக் சகாடுத்த வதசத்தத பார் என்றார் ?? 

ேிதை : எண்ணாகமம்: 27:12. 

 

67. எப்சபாழுது பாேம் நம்தம வமற்சகாள்ளமாட்ைாது?? 

ேிதை : வராமர் : 6:14. 

 

68: வதேனுதைை சபட்டிதை தாவகானின் வகாேிலிவல தேத்தவபாது 
என்ன நைந்தது ?? 

ேிதை : 1 சாமுவேல் : 5:3. 

 

69. ஈசாக்கு எந்த ேைதில் மரித்தான் ?? 

ேிதை : ஆதிைாகமம் : 35:28 

 

70. நீ குணசாலி என்பதத என் ஜனமாகிை ஊசரல்லாரும் அறிோர்கள் என 
ைார் ைாரிைம் கூறிைது ? 

ேிதை : ரூத் 3: 11. 

 



71. நீ இங்வக ேந்து இந்த அப்பத்திவல புசித்து, காடிைிவல உன் 
துணிக்தகதைத் வதாய்த்துக்சகாள் என ைார் ைாரிைம் கூறிைது ?? 

ேிதை : ரூத் : 2:14. 

 

72.தாேதீின் இராணுேத் ததலேன் ைார் ?? 

ேிதை : 2 சாமுவேல் : 8:16. 

 

73. தாேதீு எப்பிவரானிலும்,எருசவலமிலும் அரசாண்ை ேருைங்கள் என்ன?? 

ேிதை : 1இராஜா: 2:11. 

 

74. கர்த்தர் வமாவசைிைம், ஆவரானிைமும் அேன் குமாரவராடும் இஸ்ரவேல் 
புத்திரதர ஆசரீ்ேதிக்கும் வபாது எப்படி ஆசரீ்ேதிக்க வேண்டும் என்று 
சசான்னார்?? 

ேிதை : எண்ணாகமம் : 7 : 24-26. 

 

75. பவுல் எந்த தீேில் இருக்கும்வபாது ேிரிைன் பாம்பு அேர் தகதை 
கவ்ேிைது ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ் : 28:1. 

 

76. தீவமாத்வதயுேின் தாய் மற்றும் பாட்டிைின் சபைர் என்ன ?? 

ேிதை : 2 தீவமாத் : 1: 5. 

 

77. வைாசுோேின் மறுசபைர் என்ன ?? 



ேிதை : எண்ணாகமம்:13:16 

 

78. எந்த மாதத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து 
புறப்பட்ைார்கள் ?? 

ேிதை : ைாத்திராகமம்: 13:4 

 

79. ஏலிமில் இருந்த நீரூற்றுகள் மற்றும் வபரீச்சமரங்களின் எண்ணிக்தக 
என்ன ?? 

ேிதை : ைாத்திராகமம்: 15:27. 

 

80. வேதத்தில் உள்ள மிகவும் நீளமான சபைர் என்ன ?? 

ேிதை : ஏசாைா : 8:1. 

 

81. இரண்டு சபாதிைின் நடுவே படுத்துக்சகாண்டிருக்கிற பலத்த கழுதத 
எது ?? 

ேிதை : ஆதிைாகமம்: 49:14 

 

82. ஸ்திரீகளிைத்திவல பிறந்தேர்களில் சபரிைேன் ைார் என்று இவைசு 
கூறுகிறார் ?? 

ேிதை : மத்வதயு : 11:11. 

 

83. நான் கிறிஸ்தோனகிறதற்குக் சகாஞ்சங்குதறை நீ என்தன 
சம்மதிக்கப் பண்ணுகிறாய் என பவுலிைம் கூறிைது ைார் ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர்: 26:28. 



 

84. ைாக்வகாபு மரித்த பின்பு அேருக்காக எத்ததன நாட்கள் துக்கம் 
சகாண்ைாடினார்கள் ?? 

ேிதை: ஆதிைாகமம்:50:3,10. 

 

85. பவுல் பிரசங்கம் பண்ணிக்சகாண்டிருக்தகைில் மரித்து பின்பு அேரால் 
உைிவராடு எழுப்பிை ோலிபனின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 20:9. 

 

86. வநபுகாத்வநச்சாரின் மகன் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: தானிவைல் : 5:2. 

 

87.இக்கவபாத் என்பதின் அர்த்தம் என்ன ?? 

ேிதை : 1சாமுவேல் :4:21. 

 

88. ஸ்வதாத்திர சங்கீதம் எது ?? 

ேிதை : சங்கீதம் : 100. 

 

89. யூத தாய்க்கும்,கிவரக்க தகப்பனுக்கும் பிறந்த மகன் ைார் ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர்: 16:1. 

 

90. ஒடுக்கினேன் ஒழிந்து வபானாவன ! சபான்னகரி ஒழிந்துவபாைிற்வற ! -
ைாருக்கு கூறிை ோர்த்தத இது ?? 



ேிதை: ஏசாைா : 14:4. 

 

91. வேதாகமத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள Miss world & Mr.world வபாட்டி எது ??!!!! 

ேிதை : எஸ்தர் : 2:12@ & தானிவைல் : 1: 3-5. 

 

92. ைாதர ஜனங்கள் சபிப்பார்கள் ?? 

ேிதை : நீதிசமாழிகள்: 11:26. 

 

93. ோனபரிைந்தம உைர்த்தப்பட்ை நகரம் எது ?? 

ேிதை : மத்வதயு: 11:23. 

 

94. பரிகரிக்கப்படுங்  கதைசிச் சத்துரு எது ?? 

ேிதை : 1சகாரிந்திைர்: 15:26. 

 

95. பவுலுைன் கப்பலில் இருந்தேர்கள் எத்ததன வபர் ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர் : 27:37. 

 

96. இரத்தப்பிரிைரான ேடீ்ைார் என்று ைாருதைை ேடீ்ைாதர கர்த்தர் 
குறிப்பிடுகுறார் ?? 

ேிதை : 2சாமுவேல்: 21:1. 

 

97. நான் உன்தன தாைின் ேைிற்றில் உருோக்கு முன்வன உன்தன 
அறிந்வதன்: நீ கர்ப்பத்திலிருந்து சேளிப்படுமுன்வன நான் உன்தன 



பரிசுத்தம் பண்ணி, உன்தன ஜாதிகளுக்குத் தரீ்க்கதரிைாக 
கட்ைதளைிட்வைன் என்று ைாரிைம் கர்த்தர் கூறினார் ?? 

ேிதை : எவரமிைா : 1:5. 

 

98. பிலாத்துேின் ேிசாரதணைின் வபாது இவைசுேின் பதில் என்ன ?? 

ேிதை : வைாோன் ; 18: 36. 

 

99. ோலிபரின் அலங்காரம் எது ?? 

ேிதை : நீதிசமாழிகள் : 20:29. 

 

100. பிலாத்து அமர்ந்த நடுேர் இருக்தக எங்வக அதமந்திருந்தது ?? 

ேிதை : வைாோன் : 19: 13. 

 

101. காய்பாேின் ஆட்கள் ஏன் பிலாத்துேின் அரமதனக்குள் 
பிரவேசிக்கேில்தல ?? 

ேிதை : வைாோன் : 18: 28. 

 

102. கைலிவல ஒரு இராப்பகல் முழுேதும் வபாக்கிைேர் ைார் ?? 

ேிதை : 2 சகாரிந்திைர் : 11: 25. 

 

103. அேர் தீபம் என் ததலைின் வமல் பிரகாசித்தது: அேர் அருளின 
சேளிச்சத்தினால் இருதள கைந்து வபாவனன் என்று ைார் கூறினார் ?? 

ேிதை: வைாபு : 29:3. 



 

104. பவுதலப் பிடிக்கவேண்டுசமன தமஸ்கருதைை பட்ைணத்தத 
காேல்தேத்து காத்தது ைார் ?? 

ேிதை : 2 சகாரிந்திைர் : 11:32. 

 

105. பவுல் எருசவலமில் எந்த சமாழி வபசினார் ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர் : 21:40. 

 

106. சமலித்தா தேீின் ததலேர் ைார் ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர் : 27:1. 

 

107. ஸ்திரீவை, உன் ேிசுோசம் சபரிது: நீ ேிரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக் 
கைேது என இவைசு ைாரிைம் கூறினார் ?? 

ேிதை : மத்வதயு : 15:28. 

 

108.அேர்கள் கண்ணால் காணாமலும் , உள்ளத்தால் 
உணராமலும், மனம்மாறி குணமாகாமலும் இருக்கும்படி அேர்களுதைை 
கண்கதள மூைச்சசய்தார்.இப்பகுதி எங்வக உள்ளது ?? 

ேிதை : ஏசாைா : 6 : 9,10. 

 

109. காலில் ேிைாதிப்பட்டு மரித்த ராஜா ைார் ?? 

ேிதை : 2 நாளாகமம்: 16:12. 

 



110. தாேதீு ரஜா எந்த ராஜா ேின் முன்பு பித்தங்சகாண்ைேன்வபால 
காண்பித்தார்?? 

ேிதை : 1  சாமுவேல் : 21:12,13. 

 

111. சவீமான் வபதுரு ைாருதைை காதத சேட்டினார் ?? 

ேிதை : வைாோன் : 18: 10. 

 

112. வபதுரு ைாரிைம் இவைசுதேத் சதரிைாது என மறுதலித்தார் ?? 

ேிதை : மத்வதயு : 26:69,70. 

 

113. தாேதீு ராஜா ைாருதைை ஆவலாசதனதை பைித்திைமாக்கி ேிடுேரீாக 
என்று வதேனிைம் ேிண்ணப்பம் பண்ணினார்?? 

ேிதை : 2 சாமுவேல்: 15:31 

 

114. ஸ்தீரிகளின் சிவநகத்தத பார்க்கிலும் உன் சிவநகம் அதிகமாைிருந்த்து -
இது ைார் ைாதரபற்றி கூறிைது?? 

ேிதை : 2சாமுவேல்: 1:26. 

 

115. தன் மதனேிைம் நாம் வதேதன கண்வைாம்,சாகவே சாவோம் என்றது 
ைார் ?? 

ேிதை : நிைாதிபதிகள்: 13:21,22 

 

116. என்னிைத்தில் நற்கிரிதை சசய்திருக்கிறாள் என்று இவைசு ைாதர 
குறித்து சசான்னார் ?? 



ேிதை : மத்வதயு: 26: 6-10. 

 

117. தன் இரத்த்திவல உட்கார்ந்து ஏசாைா தீர்க்கதரிசிைின் ஆகமத்தத 
ோசித்துக் சகாண்டிருந்தேர் ைார் ?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர்: 8:27-28. 

 

118. இவைசு கிறிஸ்துேின் தகப்பன் வைாவசப்பின் தகப்பன் ைார் ?? 

ேிதை : மத்வதயு : 1:16. 

 

119. ோலிபரின் அலங்காரம் எது ?? 

ேிதை : நீதிசமாழிகள்: 20.29. 

 

120. மகா சதபைிவல நான் உம்தம துதிப்வபன் என்று சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: தாேதீு.Ref:சங்கீதம்: 22:25,& சங்கீதம் : 35: 18. 

 

121. நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் பாேம் நீங்க சசய்தார் என்று 
ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது ?? 

ேிதை : 2சாமுவேல்: 12:13. 

 

122. எந்த ஜனங்கள் உபத்திரப்பைவும்,சகாடுதமைான அடிதமவேதல 
சசய்ைவும் சிதறப்பட்டு வபானார்கள்?? 

ேிதை : புலம்பல்: 1:3. 

 



123. சாசலாவமான் எருசவலமில் கட்டின ஆலைத்திவல ஆசாரிை 
பணிேிதைதை சசய்தேன் ைார்?? 

ேிதை : 1நாளாகமம்: 6:10. 

 

124. பர்ேதங்கள் வதான்றுமுன்னும்,நீர் பூமிதையும் உலகத்ததயும் 
உருோக்கு முன்னும், நீவர அநாதிைாய் என்சறன்தறக்கும் 
வதேனாைிருக்கிறரீ் என ைார்  சசான்னது?? 

ேிதை : வமாவச.Ref: சங்கீதம் : 90: 2. 

 

125. நீ காண்கிறதத புசி; இந்த சுருதள நீ புசித்து, இஸ்ரவேல் 
சந்ததிைாரிைத்தில் வபாய் அேர்கவளாவை வபசு என்று ைார், ைாரிைம 
கூறிைது?? 

ேிதை : எவசக்கிவைல்: 3:1. 

 

126. இவதா,சமாதானத்துக்குப் பதிலாக மகா கசப்பு ேந்திருந்தது, வதேரீவரா 
என் ஆத்துமாதே வநசித்து அழிேின் குழிக்கு ேிலக்கினரீ்;என் 
பாேங்கதளசைல்லாம் உமது முதுகுக்குப் பின்னாக எறிந்து ேடீ்டில் 
என்று சஜபித்தது ைார்?? 

ேிதை : எவசக்கிவைல்: 38:17 

 

127. கர்த்தராகிை ஆண்ைேர் தீர்க்கதரிசிகளாகிை தம்முதைை 
ஊழிைக்காரருக்குத் தமது இரகசிைத்தத சேளிப்படுத்தாமல் ஒரு 
காரிைத்ததயும் சசய்ைார்-இது வேதத்தில் எங்கு கூறப்பட்டுள்ளது?? 

ேிதை : ஆவமாஸ் : 3: 7. 

 



128. எந்த கன்னிதக ேிழுந்தாள்,அேள் இனி ஒருவபாதும் 
எழுந்திருக்கமாட்ைாள்?? 

ேிதை: ஆவமாஸ்: 5:2. 

 

129. பவுல் ைாருதைை பாதத்தருவக ேளர்ந்ததாக குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர்: 22:3. 

 

130. மீதிைானிைதர எதிர்த்த நிைாைாதிபதி ைார்?? 

ேிதை : நிைாைாதி: 6:13,14. 

 

131. நான் மிகுந்த திரேிைத்தினாவல இந்தச் சிலாக்கிைத்ததச் 
சம்பாதித்வதன் என்று ைார்,ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர்: 22:28. 

 

132. பிதழக்கவே பிதழப்பான் என கர்த்தர் ைாதர குறித்து சசால்கிறார்?? 

ேிதை : எவசக்கிவைல்: 18:17. 

 

133. இதேகதளசைல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்வதடுகிறார்கள் என்று 
கூறிைது ைார்?? 

ேிதை : மத்வதயு: 6:31,32. 

 

134. அப்வபாஸ்தலரில் முதல் இரத்த சாட்சி ைார்?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 12:2. 



 

135. பவுல் பிரசங்கிக்கிற இவைசுேின்வபரில் உங்களுக்கு 
கட்ைதளைிடுகிவறாம் என்று சசால்லி,பிசாசுகதள துரத்த துணிந்த 
மந்திரோதிகளின் தகப்பன் சபைர் என்ன?? 

ேிதை : அப்வபாஸ்தலர்: 19: 13,14. 

 

136. எஸ்றாேின் காலத்தில் பாபிவலாதன அரசாண்ை அரசரின் சபைர் 
என்ன?? 

ேிதை: எஸ்றா: 8:1. 

 

137. எந்த அரசரின் காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எருசவலமில் 
கர்த்தருதைை ஆலைத்தத பழுது பார்க்கும்படி திரும்பி ேந்தார்கள்?? 

ேிதை : எஸ்றா: 1: 4,5. 

 

138. தாேதீின் காலத்தில் சங்கீத ததலேனாைிருந்தேன் ைார்?? 

ேிதை: 1நாளாகமம்: 15: 22. 

 

139.என் தாகத்திற்கு சகாஞ்சந் தண்ணரீ் சகாண்டுேருகிறேன் ைார் என்று 
தாேதீு சசான்னவபாது, சபத்லவகமின் ஒலிமுகோசலில் இருக்கிற 
கிணற்றிவல துணிந்து வபாய் தண்ணரீ் சமாண்டு சகாண்டு ேந்தேர்கள் 
ைார்?? 

ேிதை : 2சாமுவேல்: 23: 8-16. 

 



140. சாசலாவமான் ராஜாேிற்கு கர்த்தர் எழுப்பின ேிவராதிைின் சபைர் 
என்ன?? 

ேிதை: 1இராஜா: 11: 14. 

 

141. சாசலாவமான் இஸ்ரவேதல அரசாண்ை ேருேங்கள் எத்ததன?? 

ேிதை : 1இராஜா: 11: 42. 

 

142. எதத அல்லது ைாதர ஆதாைப்படுத்திக் சகாள்ளுகிறேன் 
ஞானமுள்ளேன்?? 

ேிதை : நீதிசமாழிகள்: 11:30. 

 

143. என்தன மரணத்தூளிவல வபாடுகிறரீ் என்று சசான்னேர் ைார்?? 

ேிதை : தாேதீு. (சங்கீதம்,: 22:15). 

 

144. எதற்கு நாம் நம்பிக்தகவைாடு காத்திருப்பது நல்லது?? 

ேிதை : புலம்பல்: 3:26. 

 

145. வநபுகாத்வநச்சாரின் 18ம் ேருேத்தில் எந்த ராஜா யூதாேிவல 
அரசாண்ைான்?? 

ேிதை : 2இராஜா: 1-8. 

 

146. எந்த யூத ராஜா தன் சபாக்கிேசாதலைில் உள்ள எல்லாேற்தறயும் 
பாபிவலான் ராஜாேின் மனுேருக்கு காண்பித்தான்?? 



ேிதை : 2இராஜா: 20:13, ஏசாைா: 39:2. 

 

147. என் சபலன் கற்களின் சபலவனா? என் மாம்சம் சேண்கலவமா?-என்றது 
ைார்?? 

ேிதை : வைாபு: 6:12. 

 

148. தாேதீு ோசம் பண்ணின எந்த நகருக்கு ஐவைா! என்று தீர்க்கதரிசி 
கூறுகிறார்?? 

ேிதை: ஏசாைா: 29:1. 

 

149. ஞானத்தின் ேலதுதகைிலும், இைது தகைிலும் என்ன இருக்கிறது?? 

ேிதை:நீதிசமாழிகள்: 3: 16. 

 

150. அேர் வேவற எந்த ஜாதிக்கும் இப்படிச் சசய்ததில்தல; அேருதைை 
நிைாைங்கதள அறிைாமற் வபாகிறார்கள்-இந்த ேசனம் எங்கு உள்ளது?? 

ேிதை : சங்கீதம்: 147:20. 

 

151. தானிைம் ஏற்ற காலத்திவல அம்பாரத்தில் வசருகிறது 
வபால, முதிர்ேைதிவல கல்லதறைில் வசருேரீ்-என்றது ைார்?? 

ேிதை : வைாபு: 5: 26. 

 

152. வபாருதளத் வதடி தேத்திருந்தாலும், வதேன் அேன் ஆத்துமாதே 
எடுத்துக் சகாள்ளும்வபாது, அேன் நம்பிக்தக என்ன?-ைாதர குறித்து 
வேதம் சசால்லுகிறது?? 



ேிதை : வைாபு: 27: 8. 

 

153. வநசர் தமது தகதை எதன் ேழிைாய் நீட்டினார்?? 

ேிதை : உன்னதப்பாட்டு: 5:4 

 

154. இன்தறைதினம் இஸ்ரவேலில் பிரபுவும் சபரிை மனுேனுமாகிை 
ஒருேன் ேிழுந்தான் என தாேதீு ைாதர குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை: 2சாமுவேல்: 37,38. 

 

155. சாகும்ேதர ேடீ்டிவல தனித்து இருந்த ராஜா ைார்?? 

ேிதை: 2நாளாகமம்: 26:21. 

 

156. வமாவசைின் தாைின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை : எண்ணாகமம்: 26:59. 

 

157. வகாலிைாத்தின் சவகாதரன் சபைர் என்ன?? 

ேிதை : 1நாளாகமம்: 20:5. 

 

158.ைார்,ைார்  என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும்,என் மனம் இந்த 
ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் வசராது;என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்?? 

ேிதை : எவரமிைா: 15:1. 

 



159. ைாருக்கு ஐந்து குமாரத்திகள் மாத்திரம் இருந்தார்கள்,குமாரர்கள் 
இல்தல?? 

ேிதை : எண்ணாகமம்: 27:1. 

 

160. நான் புறப்பைக்கூைாதபடி என்தனச் சூழ வேலிைதைத்தார்-இந்த 
ேசனம் எங்குள்ளது?? 

ேிதை : புலம்பல்: 3: 7. 

 

161. எந்த தரீ்க்கதரிசிதை கர்த்தர் எலும்புகள் நிதறந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் 
நடுேில் நிறுத்தினார்?? 

ேிதை : எவசக்கிவைல்: 37: 1. 

 

162. அேன் கறிஸ்துேினுதைை ஆத்துமா பாதாளத்திவல 
ேிைபடுேதில்தலசைன்றும்,அேருதைை மாம்சம் அழிதேக் 
காண்பதில்தலசைன்றும், அேர் உைிர்த்சதழுததலக் குறித்து 
முன்னறிேித்த தீர்க்கதரிசி ைார்?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 2: 29,30. 

 

163. ைாதர தாேதீு சபித்தார்?? 

ேிதை : 2 சாமுவேல்: 3:29. 

 

164. ைார் மறுபடியும் கீவழ வேர்பற்றி வமவல கனி சகாடுப்பார்கள்?? 

ேிதை: ஏசாைா: 37:31. 

 



165. சபலோன் ஒருேதன துரத்துகிறேண்ணமாக கர்த்தர் உன்தன 
துரத்திேிடுோர்-ைாதர குறித்து சசால்லப்பட்டுள்ளது?? 

ேிதை: ஏசாைா: 22: 15-17. 

 

166. அேன் சிந்தின குற்றமற்ற இரத்தத்திற்காகவும், எருசவலதமக் 
குற்றமற்ற இரத்தித்தினால் நிரப்பினதற்காகவும் கர்த்தர் எந்த ராஜாதே 
மன்னிக்க சித்தமில்லாதிருந்தார்?? 

ேிதை : 2 இராஜா: 24: 3,4. 

 

167. எந்த பர்ேதத்தில்,ைாரால், கர்த்தருக்கு இரும்பாயுதம் பைாத முழு 
கற்களால் , ஒரு பலிபீைம்  கட்ைப்பட்ைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 8:30. 

 

168. பாபிவலான் ராஜாோகிை வநபுகாத்வநச்சார்,யூவதைாேில் மீதிைாக 
தேத்த ஜனத்தின்வமல் ைாதர அதிகாரிைாக தேத்தான்?? 

ேிதை: 2 இராஜா: 25: 22. 

 

169. நீவரா மாறாதேராைிருக்கிறரீ்; உமது ஆண்டுகள் முடிந்து 
வபாேதில்தல-இந்த ேசனம் பதழை,புதிை ஏற்பாடுகளில் எங்குள்ளது?? 

ேிதை: சங்கீதம்: 102: 27 & எபிசரைர்: 1:12. 

 

170. உமது கரத்திலவல ோங்கி உமக்கு சகாடுத்வதாம் என்று சசான்னது 
ைார்?? 

ேிதை: தாேதீு. (1நாளாகமம்: 29:14) . 



 

171. ததலக்காரனுதைை பரிமளத்ததலத்தத நாறி சகட்டுப்வபாக 
பண்ணுேது எது?? 

ேிதை: பிரசங்கி: 10:1. 

 

172. வதேனுதைை வகாபத்தின் வகால் ைார்?? 

ேிதை : ஏசாைா: 10:5. 

 

173. நீ வதேனுதைை தூததனப் வபால என் பார்தேக்கு பிரிைமானேன் 
என ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை : 1சாமுவேல்: 29: 9. 

 

174. வதேரீர் உம்முதைை சத்துருக்களினிமித்தம் குழந்ததகள் பாலகர் 
ோைினால் எதத உண்டுபண்ணினரீ் என்று தாேதீு கூறுகிறார்?? 

ேிதை: சங்கீதம்: 8:2. 

 

175. அதிபதிைின் வகாபம் உன்வமல் எழும்பினால் என்ன சசய்ைகூைாது என 
பிரசங்கி சசால்கிறார்?? 

ேிதை: பிரசங்கி: 10: 4. 

 

176.ஒரு குருேி கூட்தை கண்டுபிடிக்கிறது வபால என் தக  ஜனங்களின் 
எதத கண்டுபிடித்தது?? 

ேிதை: ஏசாைா: 10:14. 

 



177. ைார் பட்டினிைாய் இருப்பான்?? 

ேிதை: நீதிசமாழிகள்:19: 15. 

 

178. உனக்கு ேிவராதமாய் நிைாைத்தில் எழும்பும் எந்த நாதேயும் நீ 
குற்றப்படுத்துோய்-இந்த ேசனம் எங்குள்ளது?? 

ேிதை: ஏசாைா: 54: 17. 

 

179. நீ ஒரு சசங்கதல எடுத்து,அதின்வமல் எருசவலம் நகரத்தத ேதர 
என்று கர்தர் எந்த தீர்க்கதரிசிைிைம் கூறினார்? 

ேிதை: எவசக்கிவைல்: 4:1. 

 

180. நீ பைப்பைாமல் வபசு,மவுனமாைிராவத என்று புதிை ஏற்பாட்டில் கர்த்தர் 
ைாரிைம் கூறினார்?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 18:9. 

 

181. என் பிராமாணத்தத ஜனங்களின் எதாக ஸ்தாபிப்வபன் என்று கர்த்தர் 
சசால்கிறார்?? 

ேிதை: ஏசாைா: 51:4. 

 

182. ேிக்கிரகங்களால் நிதறந்த பட்ைணம் எது?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 17:16. 

 

183. வமகங்கள் கர்த்தருக்கு எப்படி இருக்கிறது?? 



ேிதை: நாகூம்: 1: 3. 

 

184. மதலநாட்டிவல யூதாேிலுள்ள ஒரு பட்ைணத்திற்கு தீேிரமாய் வபான 
ஸ்திரீ ைார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 1: 39. 

 

185. எலிமா என்ற சபைரின் அர்த்தம் என்ன?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 13:8. 

 

186. நாபாலின் சபைருக்கு ஏற்றாற்வபால அேனுக்கு என்ன இருந்த்து?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 25:25. 

 

187. கர்த்தர் ோதித்து,ஏறக்குதறை பத்து நாளுக்குப் பின் சசத்தேன் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 25: 38. 

 

188. ஆச்சரிைமான ஒளி-இது எந்த வேதப்பகுதிைில் உள்ளது?? 

1வபதுரு: 2:9. 

 

189. நான் என் ஆண்ைேனுதைை ஊழிைக்காரரின் கால்கதள கழுேத்தக்க 
பணிேிதைக்காரிைாகிை அேருதைை அடிைாள் என்று ைார்,ைாரிைம் 
கூறிைது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 25:40-42. 

 



190. உன்தன இன்தறைதினம் என்தன சந்திக்க அனுப்பின இஸ்ரவேலின் 
வதேனாகிை கர்த்தருக்கு ஸ்வதாத்திரம் என்று ைார், ைாரிைம் கூறிைது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 25:32. 

 

191. நான் குதறந்த அறிவுள்ளேன் என்று புதிை ஏற்பாட்டில் சசான்னது 
ைார்?? 

ேிதை: 1சகாரிந்திைர்: 13: 12. 

 

192. பாேிைான ஒருேன் எதத சகடுப்பான்?? 

ேிதை:பிரசங்கி: 9:18. 

 

193. ஒரு மனிதன் மிகவும்  சேறித்திமிருந்த்தால்,சபாழுது ேிடியுமட்டும் 
சிறிை காரிைமானாலும், சபரிை காரிைமானாலும், ஒன்தறயும் அேன் 
மதனேி அேனுக்கு அறிேிக்கேில்தல-இேர்களின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 25:36. 

 

194. புதிை ஏற்பாட்டில் சமாத்தம் எத்ததன புத்தகங்கள் & சமாத்த 
அதிகாரங்கள் உள்ளன?? 

ேிதை: சமாத்த புத்தகங்கள்: 27 &  சமாத்த அதிகாரங்கள்: 260. 

 

195. இவைசு மதல பிரசங்கத்தில் "நான் உங்களுக்கு சசால்லுகிவறன்" 
என்று எத்ததன முதற சசால்லிைிருக்கிறார்?? 

ேிதை: 6 முதற(மத்வதயு: 5: 22-44) 

 



196. இவைசு உபோசமாைிருந்தபின்பு,அேரிைத்தில் ேந்த்து ைார்?? 

ேிதை:வசாததனக்காரன் ( மத்வதயு: 4: 3). 

 

197. எதத நீங்கள் அேர்களுக்கு மன்னித்தால், உங்கள் பரம பிதா அதத 
உங்களுக்கும் மன்னிப்பார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 6: 14. 

 

198. இம்மானுவேல் என்பதின் அர்த்தம் என்ன?? 

ேிதை: மத்வதயு: 1:23. 

 

199. நம்முதைை சரீரத்தின் சேளிச்சம் எது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 6:22. 

 

200. வைாோன் காேலில் தேக்கப்பட்ைதத இவைசு வகள்ேிபட்டு,எந்த 
இைத்தத ேிட்டு, எந்த நாடுகளின் எல்தலகளிலிருக்கும் கைற்கதரக்கு 
அருகான இைத்தில் ேந்து ோசம் பண்ணினார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 4:12,13. 

 

201. இவைசு கற்பித்தபடிவை அேர்களுக்கு உத்தரவு 
சசான்னார்கள், அப்சபாழுது அேர்கதள வபாகேிட்ைார்கள்- இவைசு என்ன 
கற்பித்தார்?? 

ேிதை: மாற்கு: 11:2-6. 

 



202. அப்சபாழுது இதேகசளல்லாம் உங்களுக்கு கூை சகாடுக்கப்படும்-
எப்சபாழுது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 6: 33. 

 

203. நீ ேிருந்து பண்ணும்வபாது ஏதழகதளயும் ஊனதரயும் 
சப்பாணிகதளயும் குருைதரயும் அதழப்பாைாக-இவைசு ைாரிைம் இதத 
சசான்னார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 14: 1-13. 

 

204. இவைசு என்ற சபைரின் அர்த்தம் என்ன?? 

ேிதை : மத்வதயு: 1: 21. 

 

205. ஸ்திரீகளிைத்திவல பிறந்தேர்களில் ைாதர பார்க்கிலும் சபரிைேன் 
ஒருேனும் எழும்பினதில்தல?? 

ேிதை: மத்வதயு: 11:11. 

 

206. வைாோன்  வைார்தானின் அக்கதரைில் எந்த இைத்தில் ஞானஸ்நானம் 
சகாடுத்தார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 1: 28. 

 

207. பரிசுத்த ஆேிைினால் ஞானஸ்நானம் சகாடுக்கிறேர் ைார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 1: 33. 

 



208. எந்த நாட்டு கிராமத்தில் உள்ள பத்து குஷ்ைவராகிகதள இவைசு 
குணமாக்கினார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 17: 11,12. 

 

209. கர்த்தர் எதத சதாட்ைவபாது அதத சுமந்தேர்கள் நின்றார்கள்?? 

ேிதை: லூக்கா: 7: 13,14. 

 

210. எந்த ோர்த்தததை இவைசு தாராளமாக சசான்னார்?? 

ேிதை: மாற்கு: 8: 31,32. 

 

211. இவைசு ைாரிைத்தவல ஓய்வு நாளிவல சசாஸ்தமாக்குகிறது நிைாைமா 
என வகட்ைார்?? ேிதை : லூக்கா: 14: 3. 

 

212. வபதுரு குணமாக்கின திமிர்ோதக்காரனின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 9: 34. 

 

213. இஸ்ரவேலுக்கு தன்தன காண்பிக்கும் நாள் ேதரக்கும் 
ேனாந்திரங்களிவல இருந்தேன் ைார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 1: 63-80. 

 

214. உம்முதைை இரட்சண்ைத்தத என் கண்கள் கண்ைது என்றது ைார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 2: 25-32. 

 



215. இது மனுே சத்தமல்ல, இது வதே சத்தம் என்று ைாதர 
குறித்து  ஜனங்கள்  ஆர்ப்பரித்தனர்?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 12:21,22. 

 

216. ைார் வமல் ோனத்திலிருந்து ஒரு ஒளி பிரகாசித்தவபாது, தடுமாறி 
தகலாகு சகாடுத்து கூட்டிசகாண்டு வபானார்கள்?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 9: 8 

 

217. புழுபுழுத்து இறந்தேன் ைார்?? 

ேிதை: அப்வபாஸ்தலர்: 12: 21-23. 

 

218. எது சபருகும்படி நிைாைபிரமாணம் ேந்த்து??எது சபருகின இைத்தில் 
கிருதப அதிகமாய் சபருகிற்று?? 

ேிதை: வராமர்:5: 20. 

 

219. நீங்கள் நிைாைப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருதபக்கு 
கீழ்பட்டிருக்கிறபடிைால் எது உங்கதள வமற்சகாள்ளமாட்ைாது?? 

ேிதை: வராமர்: 6: 14. 

 

220. தீவமாத்வதயுேின் தாைின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: 2தீவமாத்வதயு: 1: 5. 

 

221.  எவ்ேிதமாக நாம் நீதிமான்களாக்கப் பட்டிருக்கிவறாம்?? 



ேிதை: வராமர்: 5:1 

 

222. சமாதானத்திவல ேிததக்கப்படுகிற கனி எது?? 

ேிதை: ைாக்வகாபு: 3: 18. 

 

223. ஸ்திரீவை, உன் ேிசுோசம் சபரிது; நீ ேிரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக 
கைேது என இவைசு ைாரிைம் சசான்னார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 15:22-28. 

 

224. எது மகாராஜாேின் நகரம்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 35. 

 

225. ைார் வதேனுக்கு உகந்தேன் என்று வபதுரு சசால்கிறார்?? 

ேிதை:அப்வபாஸ்தலர்: 10: 34,35. 

 

226. எவ்ேதகைான  பிசாசு சஜபத்தினாலும் உபோசத்தினாலுவமைன்றி 
மற்சறவ்ேிதத்தினாலும் புறப்பட்டு வபாகாது என்று இவைசு கூறினார்?? 

ேிதை : மாற்கு: 9: 25-29. 

 

1. எதில் எளிதமயுள்ளேர்கள் பாக்கிைோன்கள் என்று இவைசு கிறிஸ்து 
சசால்கிறார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5:3. 

 



2. இவைசு கிறிஸ்து பிசாசினால் வசாதிக்கப்படுேதற்கு ைாரால் 
ேனாந்தரத்திற்கு சகாண்டு வபாகப்பட்ைார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 4:1. 

 

3. உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும், உங்கள் காதுகள் 
வகட்கிறதினாலும், அதேகள் பாக்கிைமுள்ளதேகள்- இந்த ேசனம் 
எங்குள்ளது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 13: 16. 

 

4. ேருகிறேர் நீர்தானா ? அல்லது வேசறாருேர் ேரக் காத்திருக்க 
வேண்டுமா ? என இவைசு கிறிஸ்துேிைம் வகட்ைேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 7: 18-20. 

 

5. ைாக்வகாபு வைாவசப்புக்கு சகாடுத்த நிலத்துக்கு அருவக இருந்த ஊர் 
சபைர் என்ன?? 

ேிதை: வைாோன்: 4: 5. 

 

6. வதேன் ஆேிைாைிருக்கிறார், அதனால் அேதர நாம் எப்படி சதாழ 
வேண்டும் என்று இவைசு கிறிஸ்து ைாரிைம் சசான்னார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 4: 8,24. 

 

7. அேர் சபருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் என்றேர் ைார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 3: 27-30. 

 



8. சேீர்கள் எவ்ேளவு தமல் தூரம் தண்டுேலித்து வபானசபாழுது, இவைசு 
கிறிஸ்து கைலின் வமல் நைந்து பைவுக்கு சமீபமாய் ேந்தார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 6: 19. 

 

9. இப்சபாழுவத பற்றி எரிை வேண்டுசமன்று ேிரும்புகிவறன் என எததப் 
பற்றி இவைசு கிறிஸ்து கூறுகிறார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 12: 49. 

 

10. பிலிப்பு எந்த ஊதர வசர்ந்தேன்?? 

ேிதை: வைாோன்: 1: 44. 

 

11. ஸ்திரீவை, உன் பலேனீத்தினின்று ேிடுததலைாக்கப் பட்ைாய் என 
இவைசு கிறிஸ்து ைாரிைம் கூறினார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 13: 11,12. 

 

12. இவைசுேின் ேளர்ப்பு தந்ததைின் வேதல என்ன? 

ேிதை: மத்வதயு: 13: 55. 

 

13. வைாவசப்பின் தந்ததைின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: மத்வதயு: 1: 16. 

 

14. இந்தச் சந்வதாேம் இப்சபாழுது எனக்கு சம்பூரணமாைிற்று என்று 
சசான்னேர் ைார்?? 



ேிதை: வைாோன்: 3: 27-29. 

 

15. வைாோன் காேலில் தேக்கப்பட்ைான் என இவைசு கிறிஸ்து 
வகள்ேிப்பட்டு எங்வக வபானார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 4: 12. 

 

16. பஸ்காபண்டிதக ேர ஆறு நாதளக்கு முன்பு இவைசு கிறிஸ்து எங்வக 
ேந்தார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 12:1. 

 

17. எதத நான் சசால்லுகிறபடிைினாவல நீங்கள் என்தன 
ேிசுோசிக்கிறதில்தல என இவைசு கிறிஸ்து சசான்னார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 8: 45. 

 

18. நீங்களும் சிலகாலம் ைாருதைை சேளிச்சத்திவல களிகூர 
மனதாைிருந்தரீ்கள் என இவைசு கிறிஸ்து சசான்னார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 5: 33-35. 

 

19. உனக்கு இன்னும் எத்ததன ேைது ஆகேில்தலவை என்று யூதர்கள் 
இவைசு கிறிஸ்துேிைம் கூறினார்கள்?? 

ேிதை: வைாோன்: 8: 57. 

 

20. மரிைாள் எத்ததன மாதம் எலிசசபத்துைன் இருந்தாள்?? 

ேிதை: லூக்கா: 1: 56. 



 

21. எனக்கு பிறன் ைார் என இவைசு கிறிஸ்துேிைம் வகட்ைேன் ைார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 10: 25,29. 

 

22. எல்லாேற்தறயும் ேிட்டு, உம்தம பின்பற்றிவனாவம; எங்களுக்கு என்ன 
கிதைக்கும் என ைார், ைாரிைம் சசான்னது?? 

ேிதை : மத்வதயு: 19: 26,27. 

 

23. ேிோகமானது முதல் ஏழுேருேம் புருேவனாடு ோழ்ந்தேளும்,அதிக 
ேைது சசன்றேளுமாய் வதோலைத்தில் இருந்த தரீ்க்கதரிசி ைார்? அேளின் 
ேைது என்ன?? 

ேிதை: லூக்கா: 2: 36,37. 

 

24. எப்சபாழுது இவைசு கிறிஸ்துேிற்காக ோனம் திறக்கப்பட்ைது?? 

ேிதை: லூக்கா: 3: 21 & மத்வதயு: 3: 16. 

 

25. இவைசு கிறிஸ்து ோனத்தத அண்ணாந்து பார்த்து, சபருமூச்சு ேிட்டு 
சசான்ன ோர்த்தத என்ன?? 

ேிதை: மாற்கு: 7: 34. 

 

26. பூமிைின் வமல் எதத அல்ல, எததவை அனுப்ப ேந்வதன் என இவைசு 
கிறிஸ்து கூறினார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 10:34. 

 



27. தலீத்தாகூமி என்பதின் அர்த்தம் என்ன?? 

ேிதை: மாற்கு: 5: 41. 

 

28. உங்களில் இருந்து வபசுகிறேர் ைார் ?? 

ேிதை: மத்வதயு: 10: 20. 

 

29. இவைசு நைந்து வபாதகைில் ஆைத்துதறைில் ைாதர கண்டு எனக்கு 
பின் சசன்று ோ என்றார்?? 

ேிதை: மாற்கு: 2: 14. 

 

30. ைார் வதேனுதைை ராஜ்ைத்துக்குத் தகுதியுள்ளேன் அல்ல?? 

ேிதை: லூக்கா: 9: 62. 

 

31. கர்த்தர் தாம் வபாகும் சகல இைங்களுக்கும் தமக்கு முன்வன 
இரண்டிரண்டு வபராக அனுப்பும்படி எத்ததனவபதர நிைமித்தார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 10:1. 

 

32. ராவகல் தன் பிள்தளகளுக்காக அழுது, அதேகள் இல்லாத படிைால் 
ஆறுதலதைைாதிருக்கிறாள் என்றுதரத்த தீர்க்கதரிசி ைார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 2: 17,18. 

 

33. எதற்கு ஏற்ற கனிகதள சகாடுங்கள்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 3:8. 



 

34. இவைசு கிறிஸ்து சகத்சசமவன என்னப்பட்ை இைத்தில் சஜபம் பண்ண 
ைார் , ைாதர தம்வமாவை கூட்டிசகாண்டு வபானார்?? 

ேிதை: மாற்கு: 14: 32,33. 

 

227. என்தனக்குறித்தும் என் ோர்த்ததகதளக் குறித்தும் எேன் 
சேட்கப்படுோவனா, அேதனக் குறித்து மனுேகுமாரனும் எப்சபாழுது 
சேட்கப்படுோர்?? 

ேிதை: மாற்கு : 8: 38 & லூக்கா: 9: 26. 

 

228. கைலில் ேதலவபாட்டுக் சகாண்டிருந்த 
சவீமாதனயும்,அந்திவரைாதேயும் கண்டு,இவைசு கிறிஸ்து என்ன 
சசான்னார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 18,19. 

 

229. ஆபிரகாம் முதல் இவைசு கிறிஸ்து  ேதரக்கும் சமாத்த 
ததலமுதறகள் எத்ததன?? 

ேிதை: 42 ( மத்வதயு: 1: 17) 

 

230. கபைற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் என இவைசு கிறிஸ்து ைாதர 
குறிப்பிட்ைார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 1: 47. 

 



231. ஆண்ைேவர ! என் வேதலக்காரன் ேடீ்டிவல திமிர்ோதமாய் கிைந்து 
சகாடிை வேததனபடுகிறான் என இவைசு கிறிஸ்துேிைம் வேண்டிைேன் 
ைார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 8: 5,6. 

 

232. நீர் என் ேடீ்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல என 
ைார், ைாரிைம் கூறிைது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 8: 8. 

 

233. சகாதல சசய்கிறேன் எதற்கு ஏதுோைிருப்பான்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 21. 

 

234. ஆண்ைேவர ! உமக்கு சித்தமானால், என்தன சுத்தமாக்க உம்மால் 
ஆகும் என ைார், ைாரிைம் சசான்னது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 8: 2. 

 

235. பூமிைிவல பாேங்கதள மன்னிக்க மனுேகுமாரனுக்கு அதிகாரம் 
உண்சைன்று இவைசு கிறிஸ்து ைாதர பார்த்து சசான்னார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 9: 3-6 ,மாற்கு: 2: 6-10 , லூக்கா 5: 21-24. 

 

236. எப்சபாழுது காணிக்தகதை சசலுத்த வேண்டும்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 23,24. 

 



237. அபிைா என்னும் ஆசாரிை ேகுப்தப வசர்ந்த ஆசாரிைனின் சபைர் 
என்ன? 

ேிதை: லூக்கா: 1: 5. 

 

238. இவைசு கிறிஸ்துேின் மரித்த சரீரத்தத பிலாத்துேிைம் வபாய் 
வகட்ைேன் ைார் என மத்வதயுேில் எழுதப்பட்டுள்ளது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 27: 57,58. 

 

239. கண் சதளிோைிருந்தால் சரீரம் முழுேதும் எப்படி இருக்கும்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 6: 22. 

 

240. ஆேிகள் உங்களுக்கு கீழ்படிகிறதற்காக சந்வதாேப்பைாமல்,உங்கள் 
நாமங்கள் பரவலாகத்தில் எழுதிைிருக்கிறதற்காக சந்வதாேப்படுங்கள் 
என இவைசு கிறிஸ்து ைாதர பார்த்து கூறினார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 10: 17-20. 

 

241. மனுேதன தீட்டுப்படுத்துேது எது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 15: 11. 

 

242. எதற்கு மிஞ்சினது தீதமைினால் உண்ைாைிருக்கும்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 37. 

 

243. பிதாதே வநாக்கி வேணடிக் சகாள்ளும்வபாது  எேர்கதளப்வபால 
நீங்கள் சசய்ைாதிருங்கள் என இவைசு கிறிஸ்து சசான்னார்?? 



ேிதை: மத்வதயு: 6: 7,8. 

 

244. இவைசு கிறிஸ்து ைாதர அேர்கள் நடுேில் நிறுத்தினார்?? 

ேிதை: மாற்கு: 9: 36. 

 

245. பணத்தத ோங்கிக் சகாண்டு , தங்களுக்கு வபாதிக்கப்பட்ைபடிவை 
சசய்தேர்கள் ைார்?? என்ன சசய்தார்கள்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 28: 11-15. 

 

246. மனுேகுமாரன் எதத ரட்சிக்க ேந்தார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 18: 11. 

 

247. நீர் உலகத்துக்கு உம்தம சேளிப்படுத்தாமல் , எங்களுக்கு உம்தம 
சேளிப்படுத்தப் வபாகிற காரணசமன்ன என்றேன் ைார்?? 

ேிதை: வைாோன்: 14: 22. 

 

248. இவதா , உலகத்தின் முடிவுபரிைந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் 
உங்களுைவனகூை இருக்கிவறன் என்று ைார் ைாரிைம் கூறிைது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 28: 16-20. 

 

249. தூதன் எந்த ஸ்திரீகதள வநாக்கி பைப்பைாதிருங்கள் என்றான்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 28: 1-5. 

 



250. எது எளிதாைிருக்கும் என்று இவைசு கிறிஸ்து சசான்னார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 19: 24, மாற்கு: 10: 25,  லூக்கா: 18:25. 

 

251. தூதன் எப்பபக்கத்திவல நின்று சகரிைாேிற்கு தரிசனமானான்?? 

ேிதை: லூக்கா: 1: 11. 

 

252. ைார் கூடிைிருக்தகைில் , இவைசு அேர்களிைம் கிறிஸ்துதேக் குறித்து 
என்ன நிதனக்கிறரீ்கள், அேர் ைாருதைை குமாரன்  என்று வகட்ைார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 22: 41,42. 

 

253. எதத குனிந்து அேிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்று 
ைார், ைாதர குறித்து சசால்லிைது?? 

ேிதை: மாற்கு: 1: 6,7. 

 

254. நிலத்தத வதாண்டிைது ைார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 25: 18. 

 

255. எகிப்துக்கு ஓடிப்வபாய், நான் உனக்கு சசால்லும் ேதரக்கும் அங்வக 
இரு என ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 2: 13. 

 

256. ஏசாைா தீர்க்கதரிசிைினால் சசால்லப்பட்ைேன் இேவன-ைார் இேன்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 3: 1-3. 



 

257. ேிரிைன் பாம்புக் குட்டிகவள ! ேருங்வகாபத்துக்குத் தப்பித்துக்சகாள்ள 
உங்களுக்கு ேதககாட்டினேன் ைார்?  என ைார் ைாதரப் பார்த்து 
சசால்லிைது?? 

ேிதை: வைாோன்: 3: 7. 

 

258. இவைசு கிறிஸ்துேின் சவகாதரர்களின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: மத்வதயு: 14: 55. 

 

259. இவதா , ோனம் அேருக்கு திறக்கப்பட்ைது- எப்சபாழுது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 3: 16. 

 

260. எழுந்து நடுவே நில் என ைார், ைாதரப் பார்த்து சசான்னது?? 

ேிதை: மாற்கு: 3: 1-3. 

 

261. ைார், ைாதர பரிசுத்த நகரத்திற்கு சகாண்டு வபாய் , வதோலைத்து 
உப்பரிதகைின்வமல் நிறுத்துனது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 4: 5. 

 

262. பூச்சியும் துருவும் எதேகதள சகடுக்கும்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 6: 19. 

 

263. மனுேகுமாரன் எதற்கும் ஆண்ைேராய் இருக்கிறார்?? 



ேிதை: மத்வதயு: 12: 8. 

 

264. ைாருக்கு எச்சரிக்தகைாைிருங்கள் என இவைசு கிறிஸ்து சசான்னார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 7: 15. 

 

265. உங்கள் சேளிச்சம் எேர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கைேது?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 16. 

 

266. உைவன எேன் எழுந்து தன் ேடீ்டிற்குப் வபானான்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 9: 6,7. 

 

267. நான் ஒருக்காலும் உங்கதள அறிைேில்தல என இவைசு கிறிஸ்து 
ைாருக்கு சசால்லுோர்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 7: 22,23. 

 

268. சாந்த குணமுள்ளேர்கள் எதத சுதந்தரித்து சகாள்ோர்கள்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 5: 5. 

 

269. பஸ்கா என்னப்பட்ை எது சமீபமாைிற்று?? 

ேிதை: லூக்கா : 22:1. 

 

270. எது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதோது, சேளிவை 
சகாட்டிப்வபாடுோர்கள்?? 



ேிதை: லூக்கா: 14: 34,35. 

 

271. நீங்கள் ைாதர ேிசுோசித்தரீ்களானால் என்தனயும் ேிசுோசிப்பீர்கள்?? 

ேிதை: வைாோன்: 5: 46. 

 

272. இேர் பாேிகதள ஏற்றுக்சகாண்டு அேர்கவளாவை சாப்பிடுகிறார் 
என்றேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: லூக்கா: 15: 2. 

 

273. வகாழி தன் குஞ்சுகதளத் தன் சிறகுகளின் கீவழ கூட்டி வசர்த்துக் 
சகாள்ளும்ேண்ணமாக என்று எந்த நகரத்தத இவைசு கிறிஸ்து 
குறிப்பிட்டுள்ளார்?? 

ேிதை: மத்வதயு: 23: 37, லூக்கா: 13:34. 

 

274. ைார் என்னுதைை நாதள காண ஆதசைாைிருந்தான்?? 

ேிதை: வைாோன்: 8: 56. 

 

275. நான் என் சரீரத்திவல எதத தரித்துக் சகாண்டிருக்கிவறன் என பவுல் 
சசால்கிறார்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 6: 17. 

 

276. கிறிஸ்துேின் ஈேின் அளவுக்குத்தக்கதாக நமக்கு என்ன 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4:7. 



 

277. எதேகதள கடிந்துசகாள்ளுங்கள் என பவுல் எவபசு சதபக்கு 
எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5:11. 

 

278. நிைாைப்பிரமாணம் எதற்குரிைதல்ல?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 3:12. 

 

279. ஆபிரகாமுக்கு எது நீதிைாக எண்ணப்பட்ைது?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 3:6. 

 

280. மத்திைஸ்தர் எத்ததன வபருக்கு உரிைேர்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 3:20. 

 

281. நாம் ைாருக்கு பிள்தளகளாைிராமல், ைாருக்கு 
பிள்தளகளாைிருக்கிவறாம்? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 4:31. 

 

282. நீங்கள் எதற்கு அதழக்கப்பட்டீர்கள்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 5: 13. 

 

283. எதேகள்  சேளிைரங்கமாைிருக்கின்றன?? 

ேிதை: கலாத்திைர்:5:19. 



 

284. சத்திைத்திற்கு கீழ்படிைாமற்வபாக உங்கதள ததை சசய்தேன் ைார் 
என எந்த சதபக்கு பவுல் எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 5:7. 

 

285. எதத அறிேிக்கிறதற்கு ோக்கு சகாடுக்கும் படி எனக்காக 
ேிண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் என பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 6: 20. 

 

286. ேிசுோசித்தினாவல புறஜாதிகள் என்னோகிறார்கள்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 3: 8. 

 

287. எப்படிபட்ைதேகளுக்கு ேிவராதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்தல?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 5: 22,23. 

 

288. எதற்கு பட்சபாதவம இல்தலசைன பவுல் சகாவலாவசைர் சதபக்கு 
எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர் 3:25. 

 

289. ைார் தறிப்புண்டு வபானால் நலமாைிருக்கும்? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 5: 12. 

 



290. எதத நாைாமல்,எதத நாடுகிவறன் என்று பவுல் பிலிப்பிைருக்கு 
எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 4:17. 

 

291. பூரண சற்குணத்தின் கட்டு எது?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்:3:14. 

 

292. கரத்தருக்வகற்கும்படி, மதனேிகள் என்ன சசய்ை வேண்டும்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்:3:18. 

 

293. பிள்தளகள் திைனற்றுப் வபாகாதபடி என்ன சசய்ைவேண்டும்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்:3:21. 

 

294. எதற்கு தேராக்கிைம் பாராட்டுேது நல்லதுதான் என பவுல் 
கூறுகிறார்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 4: 18. 

 

295. நாம் எப்சபாழுது அேவராவைகூை மகிதமைில் சேளிப்படுவோம்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 3:4. 

 

296. எது அேலட்சணமாைிருக்கிறது? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5:12. 

 



297. ைார் சபிக்கப்பட்ைேனாைிருக்க கைேன் என பவுல் கலாத்திைருக்கு 
எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 1: 8. 

 

298. எதற்காக வபாராடி பிரைாசப்படுகிவறன் என பவுல் எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 1:28,29. 

 

299. நாம் மதிைற்றேர்களாய் இராமல் எதத உணர்ந்து சகாள்ள 
வேண்டும்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5:17. 

 

300. நாம் ஒருேருக்சகாருேர் எப்படி கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5: 20,21. 

 

301. பவுல் ,தான் அனுபேிக்கிற எதினால் நீங்கள் வசார்ந்துவபாகாதிருக்க 
வேண்டுகிவறன் என்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 3: 13. 

 

302. கதைசிைாக , என் சவகாதரவர, எதில் பலப்படுங்கள் என பவுல் 
சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 6: 10. 

 



303. நீங்கள் எங்கள் சசய்திகதள அறிைவும் ,அேன் உங்கள் 
இருதைங்களுக்கு ஆறுதல. சசய்ைவும் பவுல் ைாதர அனுப்பிவனன் 
என்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 6: 21,22. 

 

304. மாம்சத்தின்படி நல்வேேமாய் காணப்படுகிறேர்கள் , உங்கதள என்ன 
பண்ணிசகாள்ள கட்ைாைம் பண்ணுகிறார்கள்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 6: 12. 

 

305. அறிவுக்சகட்ைாத எதத அறிந்து சகாள்ள ேல்லேர்களாகவும், என 
பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 3:19. 

 

306. வதேன் எதன்படி ேிருப்பத்ததயும்,சசய்தகதையும் உங்களில் 
உண்ைாக்குகிறேராைிருக்கிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 2: 13. 

 

307. எல்லாருக்கும் சேளிப்பதைைாக காண்பிக்கிறதற்கு எது எனக்கு 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 3:11. 

 

308. எதனாவல ஒருேருக்சகாருேர் புத்திசசால்லிக் சகாண்டு, என பவுல் 
சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5:19 & சகாவலாவசைர்: 3:16. 



 

309. அன்புைன் எதத தகக் சகாண்டு, என பவுல் குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை:எவபசிைர்: 4: 15. 

 

310. எதத வசாதித்துப் பாருங்கள் என பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5:10. 

 

311. எதற்கு முன்னாக எரிச்சல் தணிைக்கைேது?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4: 26. 

 

312. இனிவமல் ஒருேனும் எனக்கு ேருத்தம் உண்ைாக்காதிருப்பானாக என 
பவுல் எந்த சதபக்கு எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 6:17. 

 

313. அேனேன் தன்தன் எதத வசாதித்து பார்க்க கைேன் ?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 6: 4. 

 

314. நீங்கவளா இவ்ேிதமாய் ைாதர கற்றுக்சகாள்ளேிலதல?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4:20. 

 

315. ைாருக்கு ஊழிைம் சசய்ைாமல், ைாருக்கு ஊழிைஞ்சசய்யுங்கள் என 
பவுல் எவபசு சதபக்கு எழுதியுள்ளார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 6:8. 



 

316. ோக்குத்தத்தமுள்ள முதலாம் கற்பதன எது?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 6:3. 

 

317. நாம் ைார் ேர எதிர்ப்பார்த்துக் சகாண்டிருக்கிவறாம்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 3: 20. 

 

318.கிறிஸ்துேினுதைைேர்கள் எேற்தற எதில் அதறந்திருக்கிறார்கள்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 5:24. 

 

319. நீங்கள் வபாதிக்கப்பட்ைபடிவை எதில் சபருகுேரீ்களாக?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 2:7. 

 

320. சரீரப்பிரகாரமாக அேருக்குள் எது ோசமாைிருக்கிறது?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 2: 9. 

 

321. கர்த்தருக்குள் நான் சாட்சிைாக சசால்லி எச்சரிக்கிறது என்ன என்று 
பவுல் குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4:17. 

 

322. உங்களிைத்தில் ோசிக்கப்பட்ை பின்பு இந்த நிருபத்தத எந்த சதபக்கு 
ோசிக்கும்மபடி சசய்யுங்கள் என்றார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்:4:16. 



 

323. எதற்சகன்று ேிததக்கிறேன் நித்திை ஜேீதன அறுப்பான்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 6: 8. 

 

324. எவ்ேிதமான வபாராட்ைவம உங்களுக்கும் உண்டு என பவுல் 
கூறுகிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 1: 30. 

 

325. எப்படி நைோமல், எப்படி கேனமாய் நைந்து சகாள்ள பவுல் எவபசு 
சதபக்கு எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5: 15. 

 

326. ைார் ஒளிைிலுள்ளேர்கள்? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 1:12 

 

327. பவுல் தனக்கு லாபமாக இருந்ததேகதள ைாருக்காக நஷ்ைசமன்று 
எண்ணினார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 3:7. 

 

328. மறுபடியும் சசால்லுகிவறன் என பவுல் பிலிப்பிைருக்கு சசால்ேது 
என்ன?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 4: 4. 

 



329. அேர்கள் வதேன் ைார் என பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 3: 19. 

 

330.எப்சபாழுது சமாதானத்தின் வதேன் உங்கவளாடு இருப்பார் என பவுல் 
எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 4:9. 

 

331. நம்முதைை குடிைிருப்பு எங்கிருக்கிறது?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 3: 20. 

 

332. கிறிஸ்துவுக்குள் எதினாவல சமீபமாவனாம்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 2: 13. 

 

333. என் குதறச்சலில் உதேி சசய்தேன் என பவுல் ைாதர 
குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 2: 25. 

 

334. எனக்கு சந்வதாேமும் கிரீைமுமானேர்கவள, என பவுல் எந்த சதபதை 
குறித்து சசால்கிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 4: 1. 

 

335. அேதரப் பற்றும் ேிசுோசத்தால் ேரும் பலன்கள் என பவுல் எவபசு 
சதபக்கு எேற்தற கூறுகிறார்?? 



ேிதை: எவபசிைர்: 3: 12. 

 

336. பதழை மனுேனின் சுபாேம் என்ன என்று எவபசிைரில் 
கூறப்பட்டுள்ளது?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4: 22. 

 

337. எதத காத்து சகாள்ேதற்கு ஜாக்கிரததைாைிருங்கள் என பவுல் எவபசு 
சதபக்கு சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4: 3. 

 

338. ைார் தனக்வகற்ற ஆக்கிதனதை அதைோன் என பவுல் கூறுகிறார்?? 

ேிதை: கலாத்திைர்: 5: 10. 

 

339. ஒருேரும் சபருதம பாராட்ைாதபடிக்கு இது எதினால் 
உண்ைானதல்ல?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 2: 9. 

 

340. இரட்சிப்பின் சுேிவசேம் எது?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 1: 13. 

 

341. எதினிமித்தம் தான் கட்ைப்பட்டிருப்பதாக பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 4: 3. 

 



342. எதேகளின் சபாருட்வை கீழ்ப்படிைாதமைின் பிள்தளகள் வமல் வதே 
வகாபாக்கிதன ேரும்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 3 : 5,6. 

 

343. எேர்களுக்கு பங்காளிகளாகாதிருங்கள் என பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5: 5,6,7. 

 

344. ைாருக்கு இைங்சகாைாமலும் இருங்கள் என பவுல் எவபசு சதபக்கு 
பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4:27. 

 

345. எதற்கு வதேவன எனக்கு சாட்சி என பவுல் எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 1: 8. 

 

346. எதனாவல இந்த சுேிவசேத்திற்கு ஊழிைக்காரனாவனன் என பவுல் 
குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை: 3: 7. 

 

347. எதத துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 4: 30. 

 

348. எதிலிருந்து கிறிஸ்துவுைவனகூை உைிர்ப்பித்தார்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 2:1. 



 

349. ஒன்தறயும் எதினால் சசய்ைாமல் , எதினாவல ஒருேதரசைாருேர் 
தங்களிலும்  வமன்தமைானேர்களாக எண்ணக்கைேரீ்கள்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 2: 3. 

 

350. எதே தகாததேகள்?எது தகும்?? 

ேிதை: எவபசிைர்: 5:4. 

 

351. எந்த சதபைாதர நிதனக்கும் வபாசதல்லாம் என் வதேதன 
ஸ்வதாத்திரிக்கிவறன் என பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 1: 6. 

 

352. எது அதிக நன்தமைாைிருக்கும்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 1: 23. 

 

353. எதத திறந்தருளும்படி எங்களுக்காக வேண்டி சகாள்ளுங்கள் என 
பவுல் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 4:4. 

 

354. உங்களில் ஒருேனும்,உண்தமயும் பிரிைமுள்ள சவகாதரனும் என 
பவுல் ைாதர குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 4: 9. 

 



355. தகைால் சசய்ைப்பைாத ேிருத்தவசதனத்தத அேருக்குள் எப்சபாழுது 
சபற்றரீ்கள்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்:2:11 

 

356. எதேசைல்லாம் அநுபேிக்கிறதினால் அழிந்து வபாகும்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 2: 21,22. 

 

357. எப்சபாழுது உங்கள் ஒழுங்தகயும், கிறிஸ்துேின் வமலுள்ள 
ேிசுோசித்தின் உறுதிதையும் பார்த்து சந்வதாேப்படுகிவறன் என பவுல் 
சசால்கிறார்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 2:5. 

 

358. எப்படிப்பட்ை தாழ்தம பந்தைப் சபாருதள இழந்து வபாகப்பண்ணும்?? 

ேிதை: சகாவலாவசைர்: 2:19 

 

359. எதனால் இன்னமும் சந்வதாேப் படுவேன் என பவுல் எழுதுகிறார்?? 

ேிதை: பிலிப்பிைர்: 1:18. 

 

வேதப்பகுதி:  வைாசுோ.1-10 

 

1. உங்களுக்கு முன்வன வைார்தானிவல வபாகிறது எது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 3:11. 

 



2. இன்று அேர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்தன வமன்தம படுத்துவேன் 
என ைாருக்கு கூறினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 3:7. 

 

3. நீங்கள் எங்கள் நடுேிவல குடிைிருக்கிறேர்களாக்கும் என ைார், ைாரிைம் 
கூறிைது? 

ேிதை: வைாசுோ: 9: 7. 

 

4. வைாசுோேின் தந்ததைின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: வைாசுோ: 1:1. 

 

5. உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்ேிைத்ததயும் சகாடுத்வதன் என 
ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 1:3. 

 

6. இப்வபாதும் இவதா, உமது தகைிலிருக்கிவறாம் என ைார், ைாரிைம் 
சசால்லிைது? 

ேிதை: வைாசுோ: 9:25. 

 

7. பலங்சகாண்டு திைமனதாைிரு என்ற ோர்த்தத வைாசுோ முதலாம் 
அதிகாரத்தில் எத்ததன முதற உள்ளது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 1: 6,7,9,18. ( 4 முதற). 

 

8. வைாசுோ எந்த பட்ைணத்தத,எப்படி சபித்தார்?? 



ேிதை: வைாசுோ: 6: 26. 

 

9. எதுேதரக்கும் உங்கள் எல்தலைாைிருக்கும்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 1: 4. 

 

10. வைாசுோ எந்த பள்ளத்தாக்கின்வமல் நிற்கும்படி இைற்தகக்கு 
கட்ைதளைிட்ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10: 12. 

 

11. எதத புரட்டிப்வபாட்வைன் என கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 5:9. 

 

12. ஆசாரிைர்களின் உள்ளங்கால்கள் பட்ை மாத்திரத்தில்  என்ன 
சம்பேிக்கும்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 3:13. 

 

13. வைார்தாதன ேிட்டு எத்ததன நாதளக்குள் கைந்து வபாேரீ்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 1:11. 

 

14. எரிவகாேில் யுத்தம் பண்ண எத்ததன வபர் யுத்த சன்னத்தராய் 
புறப்பட்ைனர்? 

ேிதை: வைாசுோ: 4:13. 

 



15. ைார் ,எதற்கு வசர்ந்து வபானார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 24 & 5:1. 

 

16. வேவுக்காரர் ைார் ேடீ்டில் தங்கினார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 1. 

 

17. கர்த்தர் வதசத்ததசைல்லாம் நம் தகைில் ஒப்புக் சகாடுத்தார் என 
ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 23,24. 

 

18. எது அதைக்கப்பட்டிருந்தது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 6:1. 

 

19. உங்களுக்கும் உைன்படிக்தக சபட்டிக்கும் எவ்ேளவு தூரம் இருக்க 
வேண்டும்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 3: 4. 

 

20. வைார்தானின் அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணப்பட்ை எவமாரிை 
ராஜாக்கள் ைார் ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 10. 

 

21. ராகாப் எத்ததன நாட்கள் வேவுக்காரதர ஒளிந்திருக்க சசான்னாள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 16. 



 

22. சாபத்தீைானதில் சிலதத எடுத்தேன் ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 7:1. 

 

23. கர்த்தவர ோனத்திலும் பூமிைிலும் வதேனானேர் என்று சசான்னது 
ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 11. 

 

24. கில்கால் என்பதின் அர்த்தம் என்ன?? 

ேிதை: வைாசுோ: 5:9. 

 

25. கில்காலிவல எந்த மாதம்,எந்த வததிைிவல பாளைமிறங்கினார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 4: 19. 

 

26. எந்த மனுேர் பலசாலிகளாய் இருந்த படிைினால் பைந்தார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10: 1,2. 

 

27. வைாசுோ ேிருத்தவசதனம் பண்ணின இைத்தின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: வைாசுோ: 5: 3. 

 

28. ஐந்து ராஜாக்களும் எங்வக ஒளிந்து சகாண்ைார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10: 16. 

 



29. ராகாப் வேவுக்காரதர எங்வக ஒளித்து தேத்திருந்தாள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 2: 6. 

 

30. வைாசுோ அந்த  ராஜாக்கதள எத்ததன மரங்களிவல 
தூக்கிப்வபாட்ைான்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10:26 

 

31. எதத ேிலக்காதிருக்கும் மட்டும் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக 
நிற்கக் கூைாது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 7: 13. 

 

32. கர்த்தரின் சபாக்கிேத்தில் எதேகள் வசரும்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 6: 19. 

 

33. கர்த்தருதைை ோக்தக வகளாமல் எதத ோங்கிக் சகாண்ைார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 9: 14. 

 

34. எங்வக கர்த்தருக்கு இருப்பாயுதம் பைாத முழுக் கற்களால் பலிபீைம் 
கட்டினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 8: 30. 

 

35. வைாசுோ ஒருமிக்க பிடித்த வதசங்கள் எதே?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10: 41,42. 



 

36. எப்சபாழுது மன்னா சபய்ைாமல் ஒழிந்தது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 5: 12. 

 

37. வைார்தான் எப்சபாழுது கதரபுரண்டு ஓடும்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 3: 15. 

 

38. உன் தகைில் இருக்கிற எதத ஆைிதை வநாக்கி நீட்டு என கர்த்தர் 
வைாசுோேிைம் கூறினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 8: 18. 

 

39. எந்நாதளசைாத்த நாள், எதற்கு முன்னுமில்தல பின்னுமில்தல?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10: 13,14. 

 

40. வைாசுோ 12 கற்கதள எங்சகல்லாம் நாட்டினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 4: 9,20. 

 

41. எருசவலமின் ராஜா எந்த ராஜாக்கவளாடு கூடிக்சகாண்டு யுத்தம் 
பண்ணினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 10: 5. 

 

42. புளிப்பில்லாத அப்பங்கதளயும் சுட்ை கதிர்கதளயும் எப்சபாழுது 
புசித்தார்கள்?? 



ேிதை: வைாசுோ: 5: 11. 

 

வேதப்பகுதி:வைாசுோ11-24 

 

1. எது கர்த்தரால் ேந்த காரிைமாைிருந்தது ?? 

ேிதை: வைாசுோ: 11:20. 

 

2. சவீகான் & ஓகின் வதசத்தத வமாவச ைாருக்கு சுதந்திரமாக சகாடுத்தான்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 12:4-6. 

 

3. ைாருக்கு வமாவச சுதந்திரம் சகாடுக்கேில்தல?? 

ேிதை: வைாசுோ: 13: 33. 

 

4. ஆத்வசாரின் ராஜா ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 11:1. 

 

5. இஸ்ரவேலின் சத்துருக்கதள வதேன் எப்படி ஒப்புக் சகாடுப்வபன் என 
வைாசுோேிைம் கூறினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 11: 6. 

 

6. இவதா இன்று நான் 85 ேந்துள்ளேன் என்றேன் ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 14: 10,11 

 



7. எபிவரான் ைாருக்கு சுதந்திரமாைிற்று?? 

ேிதை: வைாசுோ: 14: 14. 

 

8. எபிவரானின் மறுசபைர் என்ன?? 

ேிதை: வைாசுோ: 14: 15. 

 

9. வைாவசப்புக்கு முதற் வபறானேன் ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 17:1. 

 

10. யூதாபுத்திரரால் எருசவலமிலிருந்த ைாதர துரத்திேிை முடிைேில்தல? 

ேிதை: வைாசுோ: 15:63. 

 

11. வதசம் எப்சபாழுது அேர்கள் ேசமாைிற்று?? 

ேிதை: வைாசுோ: 18:1. 

 

12. வதசத்தத வேவு பார்க்க வமாவச காவலதப எங்கிருந்து அனுப்பினார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 14: 7. 

 

13. ஏவனாக்கிைரில் சபரிை மனுேனாைிருந்தேன் ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 14:15. 

 

14. வைார்தானின் ஓரத்திவல சபரிதான பலிபீைத்தத கட்டிைேர்கள் ைார்?? 



ேிதை: வைாசுோ: 22:10. 

 

15. வலேிைருக்கு எது சுதந்திரம்?? 

ேிதை: வைாசுோ 13: 14,33 & வைாசுோ: 18:7. 

 

16. வைாசுோேிற்கு சுதந்திரமாக சகாடுத்த பட்ைணம் எது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 19:50. 

 

17. வதசத்தத எத்ததன பங்காக ேிேரித்து எழுத வேண்டும்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 18:6. 

 

18. வைார்தானுக்கு அப்புறத்தில் எத்ததன வகாத்திரங்களுக்கு வமாவச 
சுதந்திரம் சகாடுத்திருந்தார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 14: 3. 

 

19. பாசானின் ராஜா ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 12:4. 

 

20. சமனான சேளிைின் கைல் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: வைாசுோ: 12:3. 

 

21. எந்த குடிகதளத் தேிர ஒரு பட்ைணமும் இஸ்ரவேலர்கவளாடு 
சமாதானம் பண்ணேில்தல?? 



ேிதை: வைாசுோ: 11:19. 

 

22. எதினால் வதசம் அதமதலாைிருந்தது ?? 

ேிதை: வைாசுோ: 11:23. 

 

23. யூதாேின் பங்குேதீம் என்ன?? 

ேிதை: வைாசுோ: 15:1-12 

 

24. என் மகளாகிை அக்சாதள ேிோகம் பண்ணி சகாடுப்வபன் என்றது 
ைார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 15:16. 

 

25. உங்கள் சவகாதரதர தகேிைாமல் கர்த்தருதைை கட்ைதளதை 
காத்தரீ்கள் என எந்த வகாத்திரத்தத வைாசுோ குறிப்பிடுகுறார்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 22: 1-3. 

 

26. எது வகட்ைது? எது வதேனுக்கு முன்பாக  சாட்சிைாைிருக்க கைேது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 24: 27. 

 

27. எனக்கு ஒரு ஆசரீ்ோதம் தரவேண்டும் என ைார் ைாரிைம் வகட்ைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 15:19. 

 

28. வைாசுோ நிக்கிரகம் பண்ணி ைாதர சங்கரித்தார்?? 



ேிதை: வைாசுோ: 11:21. 

 

29. தகபிசகாய் சகான்றேன் இருக்கும்படி எந்த பட்ைணத்தத 
ஏற்படுத்தினார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 20:2. 

 

30. ைாருதைை அக்கிரமம் நமக்கு வபாதாதா?? 

ேிதை: வைாசுோ: 22:17. 

 

31. வைாசுோ சுட்சைரித்த பட்ைணம் எது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 11:13. 

 

32. வைாசுோதே அைக்கம் பண்ணின இைம் எது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 24: 30. 

 

33. ைார் ைாருக்குள்வள குடிைிருந்து பகுதி கட்டுகிறேர்களாய் 
வசேிக்கிறார்கள்?? 

ேிதை: வைாசுோ: 16:10. 

 

34. ைாருக்கு அேர்கள் சவகாதரர் நடுவே சுதந்திரம் சகாடுக்கப்பட்ைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 17: 3,4. 

 

35. சதன்நாடு ைாருதைைது, ேைநாடு ைாருதைைது?? 



ேிதை: வைாசுோ: 17:10. 

 

36. யூதா புத்திரரின் பட்ைணம் எது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 18:14. 

 

37. நாங்கள் ஜனம் சபருத்தேர்கள் என ைார் ைாரிைம் கூறிைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 17:14. 

 

38. ைாரிைம் இருப்பு ரதங்கள் உண்டு?? 

ேிதை: வைாசுோ: 17:16. 

 

39. காைானபடிைினாவல அதத சேட்டித் திருத்துங்கள் என ைார் ைாரிைம் 
கூறிைது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 17: 17,18 

 

40. அர்பாேின் பட்ைணம் எது?? 

ேிதை: வைாசுோ: 21:11 

 

 

வேதப்பகுதி :நிைாைாதிபதிகள் : 1-10. 

 

1.  வைாசுோ மரித்த பின் கானானிைதர எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண ைார் 
புறப்பைக்கைேன்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 1: 1,2. 

 

2. கானானிைரில் ைாதர யூதா வகாத்திரத்தார் சேட்டிப் வபாட்ைார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 1:10. 

 

3. யூதா எந்த பட்ைணங்கதள பிடித்தான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 1:18. 

 

4. ைாருதைை தககால்களின் சபருேிரல்கதள தறித்தனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 1:6. 

 

5. ஆவசர் வகாத்திரத்தார் ைாதர துரத்திேிைேில்தல?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 1: 31. 

 

6. யூதா கானானிைதர சங்காரம் பண்ணி அந்த பட்ைணத்திற்கு என்ன 
சபைரிட்ைனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 1: 17. 

 

7. உன் சுதந்திர பங்குேதீத்தில்  நானும் உன்வனாடு ேருவேன் என கூறிைது 
ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 1:3. 

 

8. முற்காலத்தில் சதபீருக்கு என்ன சபைர்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 1: 11. 

 

9. கர்த்தருதைை தூதன் எங்கிருந்து எங்கு ேந்தார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 2:1. 

 

10. இஸ்ரவேலின் சந்ததிைாரும், அதற்குமுன் யுத்தம் 
அறிைாதேர்களும், அதேகதள அறிைவும் பழக்குேிப்பதற்கும் கர்த்தர் 
ேிட்டுதேத்த ஜாதிகள் ைார் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 3: 2,3. 

 

11. சபலிஸ்தரில் 600 வபதர ஒரு தாற்றுக்வகாலால் அடித்தேன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 3:31. 

 

12. இைதுதக பழக்கமுள்ளேன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 3:15. 

 

13. சமசசாப்சபாத்வதமிை ராஜாேின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 3: 8. 

 

14. ஒத்னிவைல் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 3:9. 

 

15. மிகவும் ஸ்தூலித்திருந்த மனுேன் ைார்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 3: 17. 

 

16. சதசபாராளின் கணேன் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4:4. 

 

17. ைாருக்கு 900 இருப்பு ரதங்கள் இருந்தது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4: 13. 

 

18. சிசசராதேயும் ரதங்கதளயும் கர்த்தர் ைாருக்கு முன்பு கலங்கடித்தார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4: 15. 

 

19. என்வனாவைகூை ேராேிட்ைால்,நான் வபாக மாட்வைன் என ைார் ைாரிைம் 
சசால்லிைது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4:7,8 

 

20. தண்ணரீ் வகட்ைேனுக்கு பால் சகாடுத்தது ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4:18,19. 

 

21. பாராக்கின் தந்தத சபைர் என்ன?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4: 6. 

 

22. மரணத்திற்கு துணிந்து நின்றேர்கள் ைார்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 5: 18. 

 

23. ைார் தாைாக எழும்புமளவும் கிராமங்கள் பாழாய்ப்வபாைின?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 5: 7. 

 

24. ஸ்திரீகளுக்குள்வள ஆசரீ்ேதிக்கப்பட்ைேள் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 5:24. 

 

25. கர்த்தரில் அன்பு கூறுகிறேர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 5:31. 

 

26. யுத்தம் சசய்து ,பாடி முடித்தவபாது வதசம் எத்ததன ேருைம் 
அதமதலாைிருந்தது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 5:31. 

 

27. ைாரிைம் பராக்கிரமசாலிவை கர்த்தர் உன்வனாவை இருக்கிறார் என 
தூதன் கூறினார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 6:11,12. 

 

28. கிதிவைான் கட்டின பலிபீைத்தின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 6: 24. 

 

29. குைாக்களில் தாபரித்தேர்கள் ைார்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 5: 17. 

 

30. மீதிைானிைரின் இரண்டு அதிபதிகள் ைார்,ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 7:25. 

 

31. நீ மீதிைானிைர்வமல் யுத்தம் பண்ணும்வபாது எங்கதள 
அதழக்கேில்தல என ைார், ைாரிைம் சசான்னது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8:1. 

 

32. நான் இஸ்ரவேதல எதினாவல ரட்சிப்வபன் என சசால்லிைேர் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 6: 15. 

 

33. கிதிவைான் பலிபீைத்தத எங்வக கட்டினார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 6:24. 

 

34. சைருபாகால் என கிதிவைானுக்கு எதினால் வபரிைப்பட்ைது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 6:32. 

 

35. நாவனா என் குமாரவனா உங்கதள ஆளமாட்வைாம் ,கர்த்தவர உங்கதள 
ஆளுோர் என கிதிவைான் ைாரிைம் கூறினார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8:22,23. 

 



36. ைாருக்கு நடுவே சபால்லாப்பு உண்ைாக்கும் ஆேிதை வதேன் ேரப் 
பண்ணினார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 23. 

 

37. தன் சவகாதரதர ஒவர கல்லின்வமல் சகாதல சசய்தேன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 5. 

 

38.ஒளிந்திருந்து தப்பிை சைருபாகாலின் குமாரன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 5. 

 

39. ைார், ைாருதைை ததலகதள கிதிவைானிைம் சகாண்டு ேந்தார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 7:25. 

 

40. ராஜாோன வேதலக்காரிைின் மகன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9:17. 

 

41. எது கிதிவைானுக்கு கண்ணிைாைிற்று?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8:27. 

 

42. கிதிவைானின் கர்ப்பப் பிறப்பு எத்ததனவபர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8: 30. 

 



43. இஸ்ரவேலர் ைாதர நிதனைாமலும் நன்தம பாராட்ைாமலும் 
வபானார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8: 34,35. 

 

44. பைந்து தன் பட்ைைத்தத உருோதிருந்தேன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8: 20. 

 

45. இஸ்ரவேலர் பாகால்கதள பின்பற்றி எதத வதேனாக தேத்தனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 8: 33. 

 

46. மதலகளின் உச்சிைில் பதிேிருக்கிறேர்கதள தேத்தேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 25. 

 

47. எது, என் ரசத்தத ேிட்டு மரங்கதள அரசாளப் வபாவேவனா என்றது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 13. 

 

48. பட்ைணத்தத இடித்து அதில் உப்தப ேிததத்தேன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 45. 

 

49. ைாருதைை சாபம் அேர்களுக்கு பலித்தது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 9: 57. 

 



50. 30 கழுததக்குட்டிகள் வமல் ஏறும் 30 குமாரர் ைாருக்கு இருந்தனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 10: 3,4. 

 

51. பூோேின் குமாரன் ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 10:1. 

 

52. ைார் கீவலைாத் குடிகளுக்கு ததலேனாைிருப்பான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 10: 18. 

 

53. ைாருதைை பிரிேிதனகளால் உண்ைான இருதைத்தின் நிதனவுகள் 
மிகுதி?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 5: 15. 

 

54. ைாதர கர்த்தர் இஸ்ரவேலர் முன்பாக தாழ்த்தினார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 4: 23. 

 

55. கிதிவைான் மீது கர்த்தருதைை ஆேிைானேர் இறங்கினவபாது அேன் 
ைாதர தனக்கு பின் சசல்லும்படி சசய்தான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 6: 34 

 

வேதப்பகுதி :- நிைாைாதிபதிகள்: 11-21. 

 

1. ைார் பலத்த பராக்கிரமசாலி ?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 11:1. 

 

2. எதத திரும்ப சகாடுத்து ேிை வேண்டும் என அம்வமான் ராஜா 
கூறினார்? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:13. 

 

3. எதற்காக சைப்தாதேயும் அேன் ேடீ்தையும் சுட்டுப்வபாடுவோம் 
என்றனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 12:1. 

 

4. கீவலைாத்தின் மூப்பர் சைப்தாதே எங்கிருந்து அதழத்து ேந்தனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:5. 

 

5. சைப்தா எத்ததன ேருைம் நிைாைம் ேிசாரித்தான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 12:7. 

 

6. சைப்தா அம்வமானிைரின் எத்ததன பட்ைணங்கதள பிடித்தான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:33. 

 

7. நாம் வதேதன கண்வைாம் சாகவே சாவோம் என்றது ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 13: 21,22 

 

8. சைப்தாேிற்குபின் இஸ்ரவேதல நிைாைம் ேிசாரித்தது ைார்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 12: 8. 

 

9. இப்சானுக்குபின் இஸ்ரவேதல ைார் நிைாைம் ேிசாரித்தது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 13: 11. 

 

10. ைாருதைை 40 குமாரரும், 30 வபரப் பிள்தளகளும் 70 கழுததகள் வமல் 
ஏறுோர்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 12: 13,14 

 

11. எந்த ஊருக்கு சிம்வசான் வபாகும் வபாது ஒரு பாலசிங்கம் எதிராக 
ேந்தது? 

ேிதை: நிைாைாதி: 14:5 

 

12. சிம்வசான் சசான்ன ேிடுகதத என்ன?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 14:14 

 

13. யூதாேிலுள்ள எத்ததனவபர், எந்த இைத்தில் சிம்வசாதன சந்திக்க 
வபானார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 15:11 

 

14. இவதா என்தன பரிைாசம் பண்ணி, சபாய் சசான்னாய் என ைார்,ைாரிைம் 
சசான்னது?? 

ேிதை: நிைாைாதி:; 16:10,13 



 

15. சதலீலாள் இருந்த ஆற்றங்கதரைின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 16:4 

 

16. சிம்வசான் வேடிக்தக காட்டுேதத எத்ததனவபர் பார்த்து 
சகாண்டிருந்தனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 16:27 

 

17. சபலிஸ்தரின் அதிபதிகள் சதலீலாளுக்கு எத்ததன சேள்ளிகாசுகள் 
தருேதாக கூறினார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 16:5. 

 

18. உன்னிைத்தில் இருந்த 1100 சேள்ளிகாசுகதள எடுத்தேன் நான்தான் என 
சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 17:1,2 

 

19. ைார் தங்களுக்கு சுதந்திரம் வதடினார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 18:1 

 

20. தாண் புத்திரர் எத்ததன வபர் ோசற்படிைிவல நின்றார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 18:16 

 

21. லாைீஸ் நாட்தை எத்ததனவபர் உளவு பார்த்து ேந்தனர்?? 



ேிதை: நிைாைாதி: 18: 14. 

 

22. இஸ்ரவேலில் பட்ைைம் உருவுகிற மனுேர் எத்ததனவபர் என 
சதாதகைிைப்பட்ைது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 20:17 

 

23. இைதுதக ோக்கானேர்கள் எத்ததன வபர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 20:16. 

 

24. ஜனங்கள் இலக்கம் பார்க்கப்பட்ை வபாது எந்த குடிகள் அங்வக 
இல்தல?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 21:9 

 

25. இஸ்ரவேலருக்கும் பணிேிதைக்காரருக்கும் எது அதைைாளம்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 20: 38. 

 

26. ைார் ஒரு மைிரிதழயும் தப்பாமல் கேண்கல் எறிபேர்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 20:15,16 

 

27. கர்த்தருதைை சந்நிதிைில் எங்கு ேராதேன் சகாதலசசய்ைப்பைக் 
கைேன்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 21:5 

 



28. எங்கள் பிரைாணம் அநுகூலமாய் முடியுமா என ைார், ைாரிைம் 
வகட்ைனர்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 18:3-5 

 

29. கர்த்தர் எனக்கு நன்தம சசய்ோர் என்று அறிந்திருக்கிவறன் என 
கூறிைது ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 17:13. 

 

30. கூக்குரலிட்ைால் வகாபிகள் உங்கள்வமல் ேிழுோர்கள் என்றது ைார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 18:25 

 

31. சிம்வசான் குடித்தவபாது உைிர் திரும்ப ேந்தது, அேன் பிதழத்தான், அந்த 
இைத்திற்கு என்ன வபரிட்ைான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 15:19 

 

32. எப்படி உச்சரிக்க கூைாமல் இப்படி உச்சரிப்பான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 12:6 

 

33. ைார் இஸ்ரவேலரிைம் ேழக்காடினானா?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 12:25 

 

34. சிம்வசான் அைக்கம் சசய்ைப்பட்ை இைம் எது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 16:31 



 

35. எது அதிசைம் என்றார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 13:18 

 

36. எது கர்த்தரின் சசைல் என்று சிம்வசானின் தாயும் தகப்பனும் 
அறிைேில்தல? 

ேிதை: நிைாைாதி: 14:4 

 

37. எதத ஆட்டுக்குட்டிதை கிழிப்பதுவபால கிழித்தான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 14:5,6 

 

38. சிம்வசான் எந்த ஊருக்குப்வபாய் ேஸ்திரங்கதள உரிந்து சகாண்டு 
ேந்தான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 14:19 

 

39. அந்த பிள்தள மரணநாள் மட்டும் நசவரைனாைிருப்பான் என ைார் 
ைாரிைம் சசான்னது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 13:2-7. 

 

40. வதேன் ைார் சத்ததிற்கு சசேிசகாடுத்தார்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 13:9 

 



41. சைப்தா தன் காரிைங்கதள எங்வக, ைாருதைை சந்நிதிைில் 
சசான்னான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:11 

 

42. சிம்வசான் எத்ததன நரிகதள பிடித்து பந்தங்கதள கட்டினான்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 15:4 

 

43. ைாதர குறித்து புலம்புேது இஸ்ரவேலிவல ேழக்கமாைிற்று?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:40 

 

44. நான் கர்த்ததர வநாக்கி சசால்லிேிட்வைன்,அதத நான் மாற்றக்கூைாது 
என ைார் ைாரிைம் சசால்லிைது? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:34,35 

 

45. கர்த்தர் நமக்கு நடுநின்று வகட்பாராக என ைார் ைாரிைம் சசான்னது?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:10 

 

46. இஸ்ரவேலருக்கு முன்பாக ைார் தாழ்த்தப்பட்ைார்கள்?? 

ேிதை: நிைாைாதி: 11:33. 

 

 

வேதப்பகுதி: ரூத் 1-4 &  1சாமுவேல் : 1-10. 

 



1. வபாோஸ் முதன் முதலாக ரூத்தத எப்படி ஆசரீ்ோதம் பண்ணினார்?? 

ேிதை: ரூத்: 2: 12. 

 

2. நவகாமிைின் குமாரர்களின் சபைர் என்ன? 

ேிதை: ரூத்: 1:2 

 

3. உம்முதைை ஜனம் என்னுதைை ஜனம்,உம் வதேன் என்னுதைை வதேன் 
என ைார் ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: ரூத்: 1:16 

 

4. சர்ே ேல்லேர் எனக்கு மிகுந்த கசப்தப கட்ைதளைிட்ைார் என 
சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: ரூத்: 1:20. 

 

5. நவகாமி தன்தன எப்படி அதழயுங்கள் என்றாள்?? 

ேிதை: ரூத்: 1:20. 

 

6. நவகாமிைின் குடும்பம் வமாோபில் எத்ததன ேருைம் ோசம்பண்ணினர்? 

ேிதை: ரூத்: 1:4. 

 

7. எந்த காலத்தில் நவகாமியும் ரூத்தும் சபத்சலவகமுக்கு ேந்தனர்? 

ேிதை: ரூத்: 1: 22. 

 



8. அேன் நம் உறேின் முதறைானும், ஆதரிக்கிற 
சுதந்திரோளியுமாைிருக்கிறான் என ைாதர குறித்து நவகாமி கூறினாள்?? 

ேிதை: ரூத்: 2:20. 

 

9. எததக் கண்டு, அப்புறம் அததக்குறித்து அேவளாவை ஒன்றும் 
வபசேில்தல?? 

ேிதை: ரூத்: 1: 18. 

 

10. மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: ரூத்: 2:1. 

 

11. ைாருக்கு பிறவக ரூத் கதிர்கதள சபாறுக்கினாள்? 

ேிதை: ரூத்: 2: 3. 

 

12. நீ எப்படிப்பட்ைேள் என ஊராசரல்லாம் அறிோர்கள்?? 

ேிதை: ரூத்: 3: 11. 

 

13. கர்த்தர் உங்கவளாவை இருப்பாராக என ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: ரூத்: 2:4. 

 

14. வபாோஸ் சுதந்திரோளிதை என்ன வபர் சசால்லி கூப்பிட்ைார்?? 

ேிதை: ரூத்: 4:1. 

 



15. ஜனங்கள் உன் மதனேிதை ைாதரப்வபால ோழ்ந்திருக்க சசய்ோராக 
என்று ோழ்த்தினர்?? 

ேிதை: ரூத்: 4: 11. 

 

16. அேள் குடிதசக்கு ேந்து சகாஞ்ச வநரந்தான் ஆைிற்று என்றது ைார்?? 

ேிதை: ரூத்: 2:7. 

 

17. எது இஸ்ரவேலிவல ேழங்கின உறுதிப்பாடு?? 

ேிதை: ரூத்: 4: 7. 

 

18.  தன் இருதைத்திவல வபசினேள் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 1:13. 

 

19. எல்க்கானாேின் தகப்பன் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 1:1. 

 

20. அன்னாளின் கணேன் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 1:1,2. 

 

21. குடிதை உன்தனேிட்டு ேிலக்கு என சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 1:14. 

 



22. கர்த்தருக்கு ேிவராதமாக பாேம் சசய்தால் அேனுக்காக ைார் 
ேிண்ணப்பம் சசய்ைத் தக்கேன் என்றேன் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 2:25. 

 

23. ைாதர சங்கரிக்க கர்த்தர் சித்தமாைிருந்தார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 2:25. 

 

24. சணல்நூல் ஏவபாத்தத தரித்தேன் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 2:18 

 

25. என்தன கனம்,கனேனீம் பண்ணுகிறேர்கதள என்ன சசய்வேன் என 
கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 2:30. 

 

26. ைாருதைை ோர்த்தத இஸ்ரவேலுக்கு ேந்தது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 4:1. 

 

27. கர்த்தர் பின்னும் சாமுவேலுக்கு எங்வக தரிசனம் தந்தருளினார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 3:21. 

 

28. எந்த பட்ைணசமங்கும் சாவு மும்முரமாைிருந்தது? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 5:11. 

 



29. ைார் சசய்த அக்கிரமம் பலி,காணிக்தகைால் நிேிர்த்திைாேதில்தல?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 3:14. 

 

30. முற்காலத்தில் தரீ்க்கதரிசி எப்படி அதழக்கப்பட்ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 9: 9. 

 

31. அேர் தமது பார்தேக்கு நலமானதத சசய்ோராக என ைார் ைாரிைம் 
சசான்னது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 3:18. 

 

32. கீஸின் குமாரன் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 9:2. 

 

33. சாமுவேலின் குமாரர்கள் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 8:2. 

 

34. எதனால் இஸ்ரவேலர் நிைாைாதிபதிகள் வேண்ைாம் என கூறினர்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 8:5. 

 

35. எது நம்தம ரட்சிக்கும்படி நம் நடுேிவல ேரவேண்டிைது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 4:3. 

 



36. சாமுவேல் எதற்காக ஏலிக்கு பைந்தான்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 3:15. 

 

37. ஏலி எப்படி சசத்துப் வபானான்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 4:18. 

 

38. ஏறக்குதறை எத்ததனவபர் சேட்டுண்டு வபானார்கள்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 4:2. 

 

39. கர்த்தருதைை சபட்டிக்கு முன் முகங்குப்புற ேிழுந்து கிைந்தது எது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 5:3. 

 

40. மகிதம இஸ்ரவேதல ேிட்டு வபாைிற்று என்று என்ன வபரிட்ைாள்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 4:21. 

 

41. எந்த ஊராரின் வமல் கர்த்தரின் தக பாரமாைிருந்தது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 5:6. 

 

42. சாோதேர்கள் எதினால் ோதிக்கப்பட்ைார்கள்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 5:12. 

 



43. கர்த்தருதைை சபட்டிைில் எந்த காணிக்தகதை தேத்து அனுப்புங்கள் 
என்றனர்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 6: 4,8. 

 

44. சபலிஸ்தரின் 5 அதிபதிகள் எங்வக திரும்பிப் வபானார்கள்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 6:16. 

 

45. ேண்டிலிவல எந்த மாடுகதள கட்டி அனுப்பினர்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 6:7. 

 

46. கர்த்தருதைை சபட்டி சபலிஸ்தரிைம் எத்ததன மாதம் இருந்த்து?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 6:1. 

 

47. கர்த்தருதைை சபட்டிதை காக்கும்படி ைாதர பரிசுத்தப்படுத்தினர்? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 7:1. 

 

48. சாமுவேல் கல்தல எடுத்து எதற்கு நடுவே நிறுத்தினார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 7:12. 

 

49. எங்களுக்காக ஓைாமல் வேண்டிக் சகாள்ளும் என ைார் ைாரிைம் 
சசான்னது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 7: 8. 

 



50. சபட்டி அவநகநாள் எங்வக தங்கிைிருந்தது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 7:2. 

 

51. சாமுவேலின் ேடீு எங்வக இருந்தது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 7:17. 

 

52. நல்ல காரிைம் சசான்னாய், வபாவோம் ோ என ைார் ைாரிைம் 
சசான்னது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 9:10. 

 

53. கர்த்தரின் சபட்டிக்குள் பார்த்ததினால் கர்த்தர் எத்ததனவபதர 
அடித்தார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 6:19. 

 

54. அந்த ேண்டில் ைாருதைை ேைலில் நின்றது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 6:14. 

 

55. கர்த்தரின் சபட்டி 20 ேருைம் எங்வக இருந்தது?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 7:2. 

 

56. நான் உனக்கு சசான்ன மனுேன் இேவன;இேன்தான் என் ஜனத்தத 
ஆளுோன் என கர்த்தர் ைாதர குறிப்பிட்டுள்ளார்?? 

ேிதை: 1சாமுவேல்: 9:17. 



 

வேதப்பகுதி: 1 சாமுவேல் : 11-20. 

 

1. எது கர்த்தருக்கு ேிவராதமாக சசய்கிற பாேம் என சாமுவேல் 
சசால்கிறார்?? 

1. ேிதை: 1சாமு: 12:23 

 

2. எப்படி ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு ததைைில்தல? 

ேிதை: 1சாமு: 14:6. 

 

3. சவுலின் வசனாபதி ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:55. 

 

4. எது அேபக்தி,ேிக்கிரக ஆராததனக்கு சரிைாய் இருக்கிறது?? 

ேிதை: 1சாமு: 15:23. 

 

5. சாமுவேல் எலிைாதப கண்ைவுைன் கர்த்தர் சசான்னது என்ன?? 

ேிதை: 1சாமு: 16:7. 

 

6. துணிந்து தகனபலிதை சசலுத்திைது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 13:12. 

 

7. சபலிஸ்தர் எங்வக பாளைமிறங்கினார்கள்?? 



ேிதை: 1சாமு: 17:1. 

 

8. வகாலிைாத்தத சகால்லுகிறேனுக்கு ராஜா என்ன சகாடுப்பார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:25. 

 

9. புத்திைீனமாய் சசய்வதன் என ைார், ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: 1சாமு: 13:13. 

 

10. யுத்தத்திற்கு வபாைிருந்த ஈசாைின் 3 குமாரர்கள் ைார் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:13. 

 

11. சபலிஸ்தவராடு யுத்தம் பண்ணின பள்ளத்தாக்கின் சபைர் என்ன?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:19. 

 

12. எதினால் அேன் கண்கள் சதளிந்தது?? 

ேிதை: 1சாமு: 14:27. 

 

13. இந்த  அப்பிைாசம் எனக்கு இல்தல என சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:39. 

 

14. சவுல் உைிவராவை பிடித்த அமவலக்கிை ராஜா ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 15:8. 



 

15. உன் துணிகரத்ததயும்,அகங்காரத்ததயும் அறிவேன் என ைார் ைாரிைம் 
சசால்லிைது?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:28. 

 

16. கர்த்தருக்கு கீழ்படிேதத பார்க்கிலும் தகனங்களும் பலிகளும் 
அேருக்கு பிரிைமாைிருக்குவமா என்றது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 15: 22. 

 

17. சாமுவேல் ைாருக்காக துக்கித்து சகாண்டிருந்தான்? 

ேிதை::1சாமு: 15:35. 

 

18. மரணத்தின் கசப்பு அற்று வபானது நிச்சைம் என சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 15:32. 

 

19. ைாதர பரிசுத்தம் பண்ணி பலி ேிருந்துக்கு அதழத்தான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 16:5. 

 

20. அேன் ேருமட்டும் பந்திைிருக்க மாட்வைன் என்று சசான்னது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 16:11. 

 

21.  நல்ல ரூபமுள்ளேனாைிருந்தேன் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 16:12. 



 

22. ஸ்திரீகள் என்ன சசால்லி ஆடிப்பாடினர்?? 

ேிதை: 1சாமு: 18:7. 

 

23. இந்த ோலிபன் ைாருதைை மகன் என ைார் ைாரிைம் வகட்ைது?? 

ேிதை: 1சாமு: 17:55. 

 

24. தாேதீத மிகவும் வநசித்தேள் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 18:20. 

 

25. ைார் காரிை சமர்த்தன் ,கர்த்தர் அேவனாவை இருக்கிறார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 16: 18. 

 

26. ஸ்திரீகள் ஆடிப்பாடின பிறகு சவுல் தாேதீத எப்படி பார்த்தான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 17: 8,9. 

 

27. எது அேனுக்கு சந்வதாேமாக இருந்தது?? 

ேிதை: 1சாமு: 18: 20. 

 

28. ைார் மகா புத்திமானாய் நைந்தது?? 

ேிதை: 1சாமு: 18: 15. 

 



29. சவுல் பரிசத்தத ேிரும்பாமல் எதத ேிரும்பினான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 18:25. 

 

30. தாேதீத ஜன்னல் ேழிைாக இறக்கி ேிட்ைது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 19:12. 

 

31. உைிவராடிருந்த நாசளல்லாம் சவுல் தாேதீிற்கு எப்படி இருந்தான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 18:29. 

 

32. அேன் சசய்தககள் உமக்கு உபவைாகமாைிருக்கிறவத என ைார் ைாரிைம் 
சசால்லிைது?? 

ேிதை: 1சாமு: 19:4. 

 

33. சவுல் எங்வக தரீ்க்கதரிசனம் சசால்லிக் சகாண்டு நைந்தான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 19: 23. 

 

34. அப்படி ஒருக்காலும் ேராது; நீர் சாேதில்தல என ைார் ைாரிைம் 
சசால்லிைது? 

ேிதை: 1சாமு: 20: 2. 

 

35. தாேதீத எந்த கல்லண்தைைில் உட்கார வைானத்தான் சசான்னார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 20: 19. 

 



36. தாேதீு எது மட்டும் வபாக ேருந்தி வகட்டு சகாண்ைான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 20: 28. 

 

37. அேதன என்னிைத்தில் சகாண்டு ோ,அேன் சாக வேண்டும் என ைார் 
ைாரிைம் சசால்லிைது?? 

ேிதை: 1சாமு: 20: 31. 

 

38. இரண்ைகமும் மாறுபாடுமுள்ளேளின் மகவன என ைாதர சவுல் 
அதழத்தார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 20: 30. 

 

39. முகங்குப்புற ேிழுந்து மூன்றுேிதச ேணங்கிைது ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 20: 41. 

 

40. வைானத்தான் தாேதீிற்கு என்னசேல்லாம் சகாடுத்தான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 18: 4. 

 

41. நான் ேந்ததற்கு முகாந்திரம் இல்தலைா என சசான்னேன் ைார்?? 

ேிதை: 1சாமு: 17: 29. 

 

42. ைார் வபர் மிகவும் கனம் சபற்றது?? 

ேிதை: 1சாமு: 18: 30. 

 



43. சவுல் தாேதீிற்கு பைப்பை காரணம் என்ன?? 

ேிதை: 1சாமு: 18: 12,15,28,29. 

 

44. சவுல் தாேதீத எதினால் யுத்தமனுேரின்வமல் அதிகாரிைாக்கினான்?? 

ேிதை: 1சாமு: 18:5 

 

வேதப்பகுதி: எவரமிைா: 41-49. 

 

1. எதற்கு மனஸ்தாப பட்ைதாக கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவரமி: 42:10. 

 

2. புரண்டு ேருகிறேன் ைார்?? 

ேிதை: எவரமி: 46:8. 

 

  

3. எதனால் அழிக்கப்படும்?? 

ேிதை: எவரமி: 48:42. 

 

4. ைார் சபிக்கப் பட்ைேன்?? 

ேிதை: எவரமி: 48:10. 

 

5. நிலத்தின் கீழ் என்ன இருக்கிறது?? 



ேிதை: எவரமி: 41:8. 

 

6. கர்த்தர் எதத தம் மனதில் தேத்து சகாண்ைார் ?? 

ேிதை: எவரமி: 44:21. 

 

7. எது பாழாகும் ?? 

ேிதை: எவரமி: 46:19 & 49:17. 

 

8. எதத வதைாவத?? 

ேிதை: எவரமி: 45:5. 

 

9. என் சிங்காசனத்தத எங்வக தேப்வபன் ?? 

ேிதை: எவரமி: 49:38. 

 

10. எந்த சிதலகதள உதைத்து என கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவரமி:: 43:13. 

 

11. எங்சகல்லாம் நிைாைதீர்ப்பு ேரும் ?? 

ேிதை: எவரமி: 48:24. 

 

12. எகிப்தில் உள்ளேர்கதள எப்படி கர்த்தர் தண்டிப்பார் ? 

ேிதை: எவரமி: 44:13. 



 

13. ைாதர மட்ைாய் தண்டிப்வபன் ?? 

ேிதை: எவரமி: 46:28. 

 

14. ஓய்ந்து அமர்ந்திரு என எதத பார்த்து சசால்லப் பட்டுள்ளது?? 

ேிதை: எவரமி: 47:6. 

 

15. எது சேட்டுண்ைது?? 

ேிதை: எவரமி: 48:25. 

 

16. எது கதரந்து வபாகிறது?? 

ேிதை: எவரமி: 49:4. 

 

17. எதத திகில் பிடித்தது?? 

ேிதை: எவரமி: 49:24. 

 

18. எதத திருப்புவேன் என கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவரமி: 48:47 & 49:39. 

 

19. எங்வக சாேரீ்கள் ?? 

ேிதை: எவரமி: 42:16. 

 



20. எது பிடிக்கப்படும் ?? 

ேிதை: எவரமி: 49:41. 

 

21. ைார் ோந்தி பண்ணி அதிவல புரளுோன் ?? 

ேிதை: எவரமி: 48:26. 

 

22. ைாதர ோரிக் சகாள்ளுவேன் ?? 

ேிதை: எவரமி: 44:12. 

 

23. இதளப்பாறுததல காணாவத வபாவனன் என சசான்னேர் ைார்?? 

ேிதை: எவரமி: 45:3. 

 

24. வநரிைாேின் குமாரன் ைார்?? 

ேிதை: எவரமி: 45:1. 

 

25. தாகத்வதாடு உட்கார்ந்திரு என ைாதர குறித்து சசால்லப் பட்டுள்ளது?? 

ேிதை: எவரமி: 48:18. 

 

26. எது ேலுசர்ப்பங்களின் தாபரம் ?? 

ேிதை: எவரமி: 49:33. 

 

27. ைாரினிமித்தம் சபருமூச்சு ேிைப்படும் ?? 



ேிதை: எவரமி: 49:31. 

 

வேதப்பகுதி: எவரமிைா: 50-52 & புலம்பல்: 1-5. 

 

1. ைாருக்கு முடிவும் எதற்கு ஒழிவும் ேந்தது?? 

ேிதை: எவரமி: 51:13. 

 

2. எதத மறந்து ேிட்ைார்கள்?? 

ேிதை: எவரமி: 50:6. 

 

3. எது சபாய்வை?? 

ேிதை: எவரமி: 51:17. 

 

4. மரணம் மட்டும் காேலில் அதைக்கப்பட்ைேன் ைார்?? 

ேிதை: எவரமி: 52:11 

 

5. எது ஞாபகத்தில் ேரக்கைேது?? 

ேிதை: எவரமி: 51:50. 

 

6. சாந்தகுணமுள்ள பிரபு ைார்?? 

ேிதை: எவரமி: 51:60. 

 



7. சிவதக்கிை எந்த ேைதில் ராஜாோனான் ?? 

ேிதை: எவரமி: 52:1. 

 

8. ேறட்சி எதின்வமல் ேரும் ?? 

ேிதை: எவரமி: 50:38. 

 

9. சபாற்பாத்திரம் எது?? 

ேிதை: எவரமி: 51:7. 

 

10. அேரின் சுதந்திரமான வகாத்திரம் எது?? 

ேிதை: எவரமி: 51:19. 

 

11. எதத ேிேரிப்வபாம் ?? 

ேிதை: எவரமி: 51:10. 

 

12. எதற்காக ேழக்தக நைத்துோர் ?? 

ேிதை: எவரமி: 50:34. 

 

13. எது முகங்கதள மூடிற்று?? 

ேிதை: எவரமி: 51:51. 

 

14. எது ஆகாைமண்ைல பரிைந்தம் எட்டினது?? 



ேிதை: எவரமி: 51:9. 

 

15. எது அக்கினிக்கு இதரைாகும் ?? 

ேிதை: எவரமி: 51:58. 

 

16. எது புரண்டு ேந்தது?? 

ேிதை: எவரமி: 51:42. 

 

17. எதே மிகுதிைாைின?? 

ேிதை: புலம்பல்: 1:22 

 

18. எதத ேசீினார் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 1:13. 

 

19. ைாருதைை அழகு வபாைிற்று?? 

ேிதை: புலம்பல் : 1:6. 

 

20. ேடீ்டிற்குள் என்ன ேந்தது?? 

ேிதை: புலம்பல்: 1:20 

 

21. எததக்குறித்து பரிைாசம் பண்ணினார்கள் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 1:7. 



 

22. உக்கிரத்தத எததப் வபால சசாரிைப்பண்ணினார் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 2:4. 

 

23. எததக்கண்ை புருேன் ைார்?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3:1. 

 

24. எது நல்லது?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3:26. 

 

25. எதற்கு முடிேில்தல?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3:22. 

 

26. தூர ஸ்திரீக்கு ஒப்பானேள் ைார்?? 

ேிதை: புலம்பல்: 1:17. 

 

27. எப்படி திரும்ப கைவோம் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3:40. 

 

28. ைார் பாக்கிைோன்களாக இருக்கிறார்கள் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 4:9. 

 



29. ைாதர ேிசாரிப்பார் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 4:22. 

 

30. எதத கண்டீர் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3:59. 

 

31. எதனால் மன்னிைாதிருந்தீர் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3:42. 

 

32. எது கறுத்து வபாைிற்று?? 

ேிதை: புலம்பல்: 5:10. 

 

33. எதத புதிைதேகளாக்கும் ?? 

ேிதை: புலம்பல்: 5:21. 

 

34. எது ஒழிந்து வபாைிற்று?? 

ேிதை: புலம்பல்: 5:15. 

 

35. எதுமட்டும் என் கண் சசாரிகிறது?? 

ேிதை: புலம்பல்: 3: 49,50 

 

36. நரிகள் எங்வக ஓடித் திரிகிறது?? 



ேிதை: புலம்பல்: 5:18. 

 

37. எதத சும்மாைிருக்கசோட்ைாவத? 

ேிதை: புலம்பல்: 2:18. 

 

38. எது ததரைிவல ேடிகிறது?? 

ேிதை: புலம்பல்: 2:11. 

 

39. எது புலம்புகிறது?? 

ேிதை: புலம்பல்: 1:4. 

 

வேதப்பகுதி: எவசக்கிவைல்: 1-10. 

 

1. ைாதர காேலாளனாக தேத்வதன்?? 

ேிதை: எவசக்: 3:17. 

 

2. சக்கரங்களில் எப்படிபட்ை ஆேி இருந்த்து?? 

ேிதை: எவசக்: 1:21. 

 

3. எதே சுற்றி திரியும்?? 

ேிதை: எவசக்: 5:17. 

 



4. எது வேண்ைாசேறுப்பாக இருக்கும்?? 

ேிதை: எவசக்: 7:19. 

 

5. எது நிற்கும்படி சசய்தது?? 

ேிதை: எவசக்: 2:2 

 

6. எது ஒழிந்து வபாகும்?? 

ேிதை: எவசக்: 7:26. 

 

7. எது தடீ்டுபடுேதில்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 4:14. 

 

8. எதத வதடுோர்கள் ?? 

ேிதை: எவசக்: 7:25. 

 

9. எதற்கு அஞ்சவேண்ைாம்? 

ேிதை: எவசக்: 2:6. 

 

10. எங்வக அதைைாளம் வபாடு?? 

ேிதை: எவசக்: 9:4. 

 

11. கர்த்தருதைை மகிதம எங்வக ேந்தது?? 



ேிதை: எவசக்: 10:4. 

 

12. சகாடுதம எப்சபாழுது எழும்புகிறது?? 

ேிதை: எவசக்: 7:11 

 

13. எது ேருகிறது?? 

ேிதை: எவசக்: 7:5-7. 

 

14. எதத சிதற பண்ணுவேன்?? 

ேிதை: எவசக்: 6:5. 

 

15. எது சேளிப்பிரகாரம் மட்டும் வகட்கப்பட்ைது?? 

ேிதை: எவசக்: 10:5. 

 

16. எது கர்த்தரின் மகிதமைின் சாைலுக்குரிை தரிசனம்?? 

ேிதை: எவசக்: 1:28. 

 

17. மனுேர் தகைின் சாைல் எங்வக காணப்பட்ைது?? 

ேிதை: எவசக்: 10:8. 

 

18. எது தத்தளிக்கும்?? 

ேிதை: எவசக்: 7:17. 



 

19. இஸ்ரவேல் ேம்சத்தார் எப்படிபட்ைேர்கள்?? 

ேிதை: எவசக்: 3:7. 

 

20. எதில் சந்வதாே சத்தம் இல்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 7:7. 

 

21. எங்வக அனுப்பப் படுகிறாய்?? 

ேிதை: எவசக்: 3:5. 

 

22. ைார் பரிசுத்த குதலச்சலாக்குோர்கள்?? 

ேிதை: எவசக்: 7:22. 

 

23. ைார், ைாதர தின்பார்கள்?? 

ேிதை: எவசக்: 5:10. 

 

24. ைாதர கிட்ைாதிருங்கள்? 

ேிதை: எவசக்: 9:6. 

 

25. ேைக்கு ோசலில் உட்கார்ந்திருந்தேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: எவசக்: 8:14. 

 



26. தமக்கூட்தை தேத்திருந்தேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: எவசக்: 9:2,3,11. 

 

27. எதினிமித்தம் ஐவைா?? 

ேிதை: எவசக்: 6:11. 

 

28. எங்வக உன்னுைன் வபசுவேன்?? 

ேிதை: எவசக்: 3:22. 

 

29. எதினால் ஆற்றிக் சகாள்வேன்?? 

ேிதை: எவசக்: 5:13. 

 

30. எது, ைாருக்கு அதைைாளம் ?? 

ேிதை: எவசக்: 4:3 

 

31. ோனேில்தல வபால காணப்பட்ைது எது?? 

ேிதை: எவசக்: 1:28. 

 

வேதப்பகுதி: எவசக்கிவைல்: 11-20. 

 

1. எது இனி தாமதிப்பதில்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 12:28. 



 

2. எதனால் நான் உங்களுக்கு ேிவராதமானேர் என கர்த்தர் 

சசால்கிறார்??? 

ேிதை: எவசக்: 13:8. 

 

3. எேர்கதள இதரைாக பலிைிட்ைாய்?? 

ேிதை: எவசக்: 16:20. 

 

4. எருசவலதம குறித்து என்ன பழசமாழி சசால்லுோர்கள் ??? 

ேிதை: எவசக்: 16:44. 

 

5. எதத ேரப்பண்ணுவேன் ? 

ேிதை: எவசக்: 11:8. 

 

6. எது அேமாகும்?? 

ேிதை: எவசக்: 12:22. 

 

7. தீர்க்கதரிசிைினுதைை தண்ைதன எப்படி இருக்கும்?? 

ேிதை: எவசக்: 14:10. 

 

8. எப்படிப்பட்ை தரீ்க்கதரிசிகளுக்கு ஐவைா?? 

ேிதை: எவசக்: 13:3. 



 

9. எதற்காக முகத்தத மூடிக் சகாள்?? 

ேிதை: எவசக்: 12:6. 

 

10. எங்வக உங்கதள  நிைாைந்தரீ்ப்வபன் ?? 

ேிதை: எவசக்: 11:10. 

 

11. எதனால் உன் ோதை திறக்கமாட்ைாதிருப்பாய்?? 

ேிதை: எவசக்: 16:63. 

 

12. ைார் சாகவே சாோன் ?? 

ேிதை: எவசக்: 18:13. 

 

13. எதத சுமந்து சகாள்?? 

ேிதை: எவசக்: 16:52. 

 

14. காரிைம் எப்படி ஆைிற்று?? 

ேிதை: எவசக்: 16:19. 

 

15. நான்கு தண்ைதனகள் எதே?? 

ேிதை: எவசக்: 14:21. 

 



16. ைாரின் தாய் ஏத்தித்தி?? 

ேிதை: எவசக்: 16:3. 

 

17. ைார் மூன்றுவபர்,எதத  தப்புேிப்பார்கள் ?? 

ேிதை: எவசக்: 14:14. 

 

18. ைார் இல்லாமற் வபாோர்கள் ?? 

ேிதை: எவசக்: 13:16. 

 

19. எதனால் பாழாய் வபாகப் பண்ணுவேன் ?? 

ேிதை: எவசக்: 15:8. 

 

20. எதத நாட்டுவேன் ?? 

ேிதை: எவசக்: 17:22. 

 

21. எதே திதகத்தது ?? 

ேிதை: எவசக்: 19:7. 

 

22. ைார் பிதழக்கவே பிதழப்பான் ?? 

ேிதை: எவசக்: 18:9,17,21. 

 

23. ைார் தன் தகப்பனின் அக்கிரமத்தினிமித்தம் சாகமாட்ைான் ?? 



ேிதை: எவசக்: 18:17. 

 

24. எது கர்த்தருக்கு பிரிைம் ?? 

ேிதை: எவசக்: 18:23. 

 

25. ைார் உதேமாட்ைான் ?? 

ேிதை: எவசக்: 17:17. 

 

26. எதத சகாடுத்வதன் என கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவசக்: 20:25. 

 

27. எது அேிக்கப் படுேதில்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 20:48. 

 

28. மனிதன் எதேகளால் பிதழப்பான் ?? 

ேிதை: எவசக்: 20:13. 

 

29. எதே எனரனுதைைதேகள் ?? 

ேிதை: எவசக்: 18:4. 

 

30. எங்வக நிர்மூலமாக்கேில்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 20:17. 



 

31. எதேகளால் தடீ்டுப் படுத்தாதிருப்பீர்களாக?? 

ேிதை: எவசக்: 20:7. 

 

32. எப்படிபட்ை சகாப்புகள் இருந்தது?? 

ேிதை: எவசக்: 19:11. 

 

33. ைார் தப்புேதில்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 17:18. 

 

34. எேற்தற நீ சுமப்பாய்?? 

ேிதை: எவசக்: 16:58. 

 

 

வேதப்பகுதி: எவசக்கிவைல்: 21-30. 

 

1. எப்படிபட்ை மனிததன வதடிவனன், காவணன் ?? 

ேிதை: எவசக்: 22:30. 

 

2. உன் நாள் எப்சபாழுது ேந்தது?? 

ேிதை: எவசக்: 21:25. 

 



3. எந்த வததிதை எழுதி தே?? 

ேிதை: எவசக்: 24:1,2. 

 

4. ஒவர அடிைில் ைாதர எடுத்து சகாள்ோர்?? 

ேிதை: எவசக்: 24:16. 

 

5. எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ஒத்தேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: எவசக்: 25:8. 

 

6. எதினிமித்தம் திகில் உண்ைாைிருக்கும்?? 

ேிதை: எவசக்: 21:12. 

 

7. எதத கன்மதலைின்வமல் தேத்தார்?? 

ேிதை: எவசக்: 24:8. 

 

8. ைார் நடுேில் கனேனீம் பண்ணப்படுேதாக கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவசக்: 22:26. 

 

9. ஒட்ைகங்களின் சகாட்ைதக எது?? 

ேிதை: எவசக்: 25:5. 

 

10. ைார் தகைில் ஒப்பு சகாடுப்வபன்?? 



ேிதை: எவசக்: 21:31 & 23:28. 

 

11. எப்படி சபருமூச்சு ேிடு?? 

ேிதை: எவசக்: 21:6. 

 

12. முதறவகட்தை எப்படி ஒழிைப்பண்ணுவேன் என கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவசக்: 23:48. 

 

13. எதுமட்டும் இல்லாதிருக்கும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 21:27. 

 

14. பட்ைைம் எத்ததனதரம் இரட்டித்து ேரும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 21:14. 

 

15. எதத சுமரப்பண்ணுவேன் என்கிறார் கர்த்தர் ?? 

ேிதை: எவசக்: 22:31. 

 

16. எது அலட்சிைம் பண்ணும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 21:10. 

 

17. எது உதைைாகும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 26:16. 



 

18. இரத்தம் சிந்தும்படி எதத ோங்கினார்கள்?? 

ேிதை: எவசக்: 22:12 

 

19. எது பாைாைிருந்தது?? 

ேிதை: எவசக்: 26:7. 

 

20. எது அதிரும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 27:28. 

 

21. எந்த நகரத்திற்கு ஐவைா?? 

ேிதை: எவசக்: 24:6,9 

 

22. ைார் கலங்கிை முகமாைிருப்பார்கள் ?? 

ேிதை: எவசக்: 27:35. 

 

23. ைாருக்கு கூலி கிதைக்கேில்தல?? 

ேிதை: எவசக்: 29:18. 

 

24. ேதீிகளில் எதத ேரப்பண்ணுோர் ?? 

ேிதை: எவசக்: 28:23. 

 



25. எது இருண்டு வபாகும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 30:18. 

 

26. எது தத்தளிக்கும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 26:18. 

 

27. ைாதர தூற்றிப் வபாடுோர் ?? 

ேிதை: எவசக்: 30:26. 

 

28. ஒரு எழுத்து பட்ைணம் எது?? 

ேிதை: எவசக்: 30:14,-16. 

 

29. மாலுமிகளாக இருந்தேர்கள் ைார்?? 

ேிதை: எவசக்: 27:8. 

 

30. எது நிர்மூலமாக்கப்படும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 30:4. 

 

31. ைாதர ஒழிைப்பண்ணுோர் ?? 

ேிதை: எவசக்: 30:10. 

 

32. எங்வக உலாேினாய் ?? 



ேிதை: எவசக்: 28:14. 

 

33. எத்ததன ேருைம் குடிைற்றிருக்கும் ?? 

ேிதை: எவசக்: 27:11. 

 

34. நாற்பது ேருைம் முடியும் வபாது என்ன நைக்கும்?? 

ேிதை: எவசக்: 29:13,14. 

 

35. ைார் நடுேில் மகிதமப் படுவேன் என கர்த்தர் சசால்கிறார்?? 

ேிதை: எவசக்: 28:22. 

 

 

வேதப்பகுதி : அப்வபாஸ்தலர் : 1-10. 

 

 

1. பரிசுத்த ஆேிைின் ேரத்தத எப்சபாழுது சபறுேரீ்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 2:38. 

 

2. எப்படிவை ேருோர் ?? 

ேிதை : அப் : 1:11. 

 

3. எதத சதரிைப்படுத்தினரீ் ?? 



ேிதை : அப் : 2:28. 

 

4. எதற்கு சாட்சிகளாக இருக்கிவறாம் ?? 

ேிதை : அப் : 2:32 & 3:15. 

 

5. எது சதரிந்திருக்கிறது ?? 

ேிதை : அப் : 1 : 16-19. 

 

6. இவைசுதே வதேன் முதலாேது ைாரிைத்திற்கு அனுப்பினார் ?? 

ேிதை : அப் : 3:26. 

 

7. எது சதரிந்திருக்க கைேது ?? 

ேிதை : அப் : 4:10. 

 

8. நிர்மூலமாக்கப்படுபேன் ைார்?? 

ேிதை : அப் : 3:23. 

 

9. வதோலைத்தில் எதத சசால்லுங்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 5:20. 

 

10. சசாஸ்தமாக்கப்பட்ைேனின் ேைது என்ன ?? 

ேிதை : அப் : 4:22. 



 

11. ஆறுதலின் மகன் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 4:36. 

 

12. இவைசுதே எதற்காக உைர்த்தினார் ?? 

ேிதை : அப் : 5:31. 

 

13. பூமிைில் காட்டும் அதிசைங்கள் என்சனன்ன ?? 

ேிதை : அப் : 2:19. 

 

14. எது அடுத்ததல்ல ?? 

ேிதை : அப் : 1:7. 

 

15. எது அேசிைமாக இருக்கிறது ?? 

ேிதை : அப் : 5:29. 

 

16. ைாதர ஆக்கிதனக்கு உட்படுத்துவேன் என்றார் ?? 

ேிதை : அப் : 7:7. 

 

17. எந்த சத்தம் வமாவசக்கு உண்ைாைிற்று ?? 

ேிதை : அப் : 7:32. 

 



18. எது பிரிைமாைிருந்தது ?? 

ேிதை : அப் : 6 : 3-5. 

 

19. வதேதூதன் முகம் வபால ைாருதைை முகம் இருந்தது ?? 

ேிதை : அப் : 6:15. 

 

20. பார்வோனுக்கு எது சதரிை ேந்தது ?? 

ேிதை : அப் : 7:13. 

 

21. ஜேீ ோக்கிைங்கதள சபற்றேர் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 7:38. 

 

22. எப்படி காணப்பைாதபடிக்கு பாருங்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 5:39. 

 

23. ஸ்வதோன் என்ன சசால்லி நித்திதரைதைந்தார் ?? 

ேிதை : அப் : 7:60. 

 

24. எதில் பங்குமில்தல ?? 

ேிதை : அப் : 8:21. 

 

25. சூரிைன், சந்திரன் எப்படி மாறும் ?? 



ேிதை : அப் : 2:20. 

 

26. ைார் வபச வகட்கிவறாவம ?? 

ேிதை : அப் : 2 : 1-8. 

 

27. எது நைந்வதறுகிறது ?? 

ேிதை : அப் : 2:16. 

 

28. எதே சபருகின ?? 

ேிதை : அப் : 9:31. 

 

29. ோனங்கள் திறந்திருப்பதத கண்ைேர் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 7:56. 

 

30. ைார் உகந்தேன் ?? 

ேிதை : அப் : 10:35. 

 

31. எதத தகசகாள்ளாமல் வபானரீ்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 7:53. 

 

32. யூதர்கதள கலங்கப் பண்ணினேன் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 9:22. 



 

33. எது நாசமாக வபாக கைேது ?? 

ேிதை : அப் : 8:20. 

 

34. ஆேிைானேர் ைாதர சகாண்டுவபாய் ேிட்ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 8:39. 

 

35. எதத தடீ்ைாக எண்ணாவத ?? 

ேிதை : அப் : 10:15. 

 

36. சவுல் எதத வகட்டு ோங்கினான் ?? 

ேிதை : அப் : 9:2. 

 

37. நடுங்கி என்ன சசான்னான் ?? 

ேிதை : அப் : 9:6. 

 

38. எத்ததன நாள் பார்தேைில்லாமல் இருந்தான் ?? 

ேிதை : அப் : 9:9. 

 

39. கண்களிலிருந்து என்ன ேிழுந்தன ?? 

ேிதை : அப் : 9:18. 

 



40. சவுதல சகாதல சசய்ை ஆவலாசதன சசய்தேர்கள் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 9:23. 

 

41. வபதுரு ைாதர உைிவராவை எழுப்பினார் ?? 

ேிதை : அப் : 9:40. 

 

 

வேதப்பகுதி :அப்வபாஸ்தலர் : 11-19. 

 

 

1. கிலவுதியு ராைனின் நாட்களில் என்ன உண்ைாைிற்று ?? 

ேிதை : அப் : 11:28. 

 

2. ைார் எதிர்த்து நின்றான் ?? 

ேிதை : அப் : 13:8. 

 

3. பதகயுண்ைாக்கினேர்கள் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 14:2. 

 

4. ஊக்கத்துைன் சஜபம் பண்ணினேர்கள் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 12:5. 

 



5. வபதுரு எந்த ோர்த்தததை நிதனவுகூர்ந்தார் ?? 

ேிதை : அப் : 11:16. 

 

6. எது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ?? 

ேிதை : அப் :13:26. 

 

7. எது சகாஞ்சமல்ல ?? 

ேிதை : அப் : 12:18. 

 

8. புறஜாதிகளுக்கும் நமக்கும் எது இராதபடி கர்த்தர் சசய்தார் என வபதுரு 
கூறினார் ?? 

ேிதை : அப் : 15:9. 

 

9. கர்த்தர் எதத திறந்தருளினார் ?? 

ேிதை : அப் : 16:14. 

 

10. எது ஒத்திருக்கிறது ?? 

ேிதை : அப் : 15:14,15. 

 

11. கர்த்தர் தம்தம வதடும்படி என்ன சசய்தார் ?? 

ேிதை : அப் : 17:26,27. 

 



12. எது சபருகிற்று ?? 

ேிதை : அப் : 12:24. 

 

13. ைார் அழிதே காணேில்தல ?? 

ேிதை : அப் : 13:37. 

 

14. அேர்தான் என சாதித்தேள் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 12:13-15. 

 

15. எப்சபாழுது சங்கிலிகள் ேிழுந்தது ?? 

ேிதை : அப் : 12:7. 

 

16. ைாதர தன் இருதைத்திற்கு ஏற்றேனாக வதேன் கண்ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 13:22. 

 

17. புழுபுழுத்து இறந்தேன் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 12:21-23. 

 

18. பவுல் ஆேிைிவல தேராக்கிைம் சகாண்டு எதத 
திருஷ்ைாந்தப்படுத்தினான் ?? 

ேிதை : அப் : 18:5. 

 



19. பரிசுத்த ஆேிைினால் எதற்கு ததை பண்ணப்பட்ைார்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 16:6. 

 

20. பூவலாகத்தத எப்படி நிைாைம் தரீ்ப்பார் ?? 

ேிதை : அப் : 17:31. 

 

21. ைார் சபரிைேள் என சத்தமிட்ைனர் ?? 

ேிதை : அப் : 19:28. 

 

22. பவுதல எந்த வமதைக்கு அதழத்து சசன்றனர் ?? 

ேிதை : அப் : 17:19. 

 

23. ைாதர ோைாடி என்றனர் ?? 

ேிதை : அப் : 17:18. 

 

24. சஜபிக்க வபாகிற இைத்தில் ைார் எதிர்பட்ைாள் ?? 

ேிதை : அப் : 16:16. 

 

25. பவுல் எப்சபாழுது சினம் சகாண்ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 16:16-18. 

 

26. எதத சுட்சைரித்தனர் ?? 



ேிதை : அப் : 19:19. 

 

27. ைாதர அடித்தார்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 18:17. 

 

28. வதேன் எதத காணாதேர் வபாலிருந்தார் ?? 

ேிதை : அப் : 17:31. 

 

29. எது அரிதாக இருந்தது ?? 

ேிதை : அப் : 14:18. 

 

வேதப்பகுதி : அப்வபாஸ்தலர் : 20-28. 

 

 

1. எதத வகட்டு கர்த்ததர மகிதம படுத்தினர் ?? 

ேிதை : அப் : 21:19,20. 

 

2. பவுல் எதத சாட்சிைாக அறிேித்வதன் என்கிறார் ?? 

ேிதை : அப் : 20:21. 

 

3. எது நிைாைமா,என வகட்ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 22:25. 



 

4. எதற்கு சசேி சகாடுப்பீர்களாக ?? 

ேிதை : அப் : 22:1. 

 

5. எதத உங்களுக்கு காண்பித்வதன் என்றார் ?? 

ேிதை : அப் : 20:35. 

 

6. எதே உங்களுக்குள்வள ேரும் ?? 

ேிதை : அப் : 20:29. 

 

7. கதவுகள் எப்சபாழுது பூட்ைப் பட்ைது ?? 

ேிதை : அப் : 21:30. 

 

8. எதற்கு உரிைேனாக பிறந்வதன் ?? 

ேிதை : அப் : 22:28. 

 

9. கர்த்தர் பவுலின் அருவக நின்று சசான்னது என்ன ?? 

ேிதை : அப் : 23:11. 

 

10. ஆேிைின் ஏவுதலினால் சசான்னது என்ன ?? 

ேிதை : அப் : 21:4. 

 



11. எதற்கு ஆைத்தமாைிருக்கிவறன் ?? 

ேிதை : அப் : 21:13. 

 

12. சத்தமிட்டு சசான்னது என்ன ?? 

ேிதை : அப் : 23:6. 

 

13. எப்படி நைந்து ேந்ததாக பவுல் கூறினார் ?? 

ேிதை : அப் : 23:1. 

 

14. இதேகள் எதார்த்தந்தான் என்றேர்கள் ைார் ?? 

ேிதை : அப் : 24:9. 

 

15. வபலிக்ஸ் எதனால் பைமதைந்தான் ?? 

ேிதை : அப் : 24:25. 

 

16. பவுல் எதற்கு பிரைாசப்படுேதாக சசான்னார் ?? 

ேிதை : அப் : 24:16. 

 

17. எது ேழக்கமல்ல ?? 

ேிதை : அப் : 25:16. 

 

18. மிகுந்த ஆைம்பரத்துைன் பிரவேசித்தேர்கள் ைார் ?? 



ேிதை : அப் : 25:23. 

 

19. எது புத்திைீனமான காரிைம் ?? 

ேிதை : அப் : 25:26. 

 

20. கிறிஸ்துதேப் பற்றிை ேிசுோசத்தத குறித்து சசால்ல வகட்ைேன் ைார் 
?? 

ேிதை : அப் : 24:24. 

 

21. எதனால் பாக்கிைோன் என்று எண்ணுேதாக பவுல் கூறினார் ?? 

ேிதை : அப் : 26:2. 

 

22. எதனால் நிைாைத் தீர்ப்பதைகிறேனாய் நிற்பதாக பவுல் சசால்கிறார் ?? 

ேிதை : அப் : 26:6. 

 

23. எது வமாசத்திற்கு ஏதுோைிருக்கும் ?? 

ேிதை : அப் : 27:9. 

 

24. எதற்வகற்ற கிரிதைகதள சசய்ை வேண்டும் ?? 

ேிதை : அப் : 26:20. 

 

25. எப்படி கதர வசர்ந்தார்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 27:44. 



 

26. பவுதல ஏன் வதேன் என சசான்னார்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 28:6. 

 

27. என்ன வசதம் ேராது ?? 

ேிதை : அப் : 27:22. 

 

28. எந்த அதைைாளமுதைை கப்பலில் ஏறி புறப்பட்ைனர் ?? 

ேிதை : அப் : 28:11. 

 

29. எது அற்றுப்வபாைிற்று ?? 

ேிதை : அப் : 27:20. 

 

30. பிதாக்களுக்கு எதத நன்றாக சசால்லிைிருக்கிறார் ?? 

ேிதை : அப் : 28:26,27. 

 

31. பவுல் எப்சபாழுது ததரிைமதைந்தான் ?? 

ேிதை : அப் : 28:15. 

 

32. எதனால் கட்ைப்படிருக்கிவறன் என பவுல் கூறினார் ?? 

ேிதை : அப் : 28:20. 

 



33. எப்சபாழுது புசித்தார்கள் ?? 

ேிதை : அப் : 27:34-36. 


