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1.     ബേ�പ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെപ്പടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര്?

  വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീർ

2.     �ഷീറിപ്പെ" സുൽത്താൻ എന്്ന �ിബേ#ഷിപ്പിച്ചത് ആര്?

 �ഷീർ തപ്പെന്ന

3.      വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീർ ജ"ിച്ച �ർഷം എന്നാണ്?

1908  ജ"ു�രി 21

4.      �ഷീറിപ്പെ' ജന്മസ്ഥലമായ വൈ�ക്കം തലബേയാലപ്പറമ്പ് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

ബേകാട്ടയം

5.      വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീറിപ്പെ' യഥാർത്ഥ ബേ0ര് എന്താണ്?

പ്പെകാച്ചുമുഹമ്മദ്

6.   �ഷീറിപ്പെ' മാതാ0ിതാക്കൾ ആപ്പെരല്ലാം?

 0ിതാ�് -   കായി അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹി�്

 മാതാ�് -കുഞ്ഞാത്തുമ്മ

7.     ബേ�പ്പൂർ എന്ന സ്ഥലം ഏത് ജിലല്യിലാണ്?

ബേകാഴിബേക്കാട്

8.    �ഷീറിപ്പെ' ആദ്യ കൃതി ഏത്?

 0ബ്േരമബേലഖ"ം 1942

9.     0ബ്േരമബേലഖ"ം എന്ന കഥപ്പെയ ചലച്ചിത്രമാക്കിയ സം�ിധായകൻ?

 0ി .  എ .  �ക്കർ (1985)

10.      മജീദും സുഹറയും കഥാ0ാത്രങ്ങളായ �ഷീറിപ്പെ' കൃതി ഏത്?

�ാല്യകാലസഖി
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11. 0ി.      ഭാസ്കരൻ സം�ിധാ"ം പ്പെചയ്ത �ഷീറിപ്പെ' ബേ"ാ�ൽ ഏത്?

�ാല്യകാലസഖി

12.     ബേചാദബ്േയാത്തരങ്ങളായി �ഷീർ എഴുതിയ 0ുസ്തകം ഏത്?

 ബേ"രും "ുണയും

13.     �ഷീറി"് ഏറ്റ�ും ഇഷ്ടപ്പെപ്പട്ട ഗാ"ം ഏതായിരുന്നു?

 ബേസാജാ രാജകുമാരി

14.        വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീറി"് �ള്ളബേത്താൾ 0ുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് �ർഷം?



1993

15.     ഭാര്യയും മക്കളും �ഷീറിപ്പെ" �ിളിച്ചിരുന്നത് ?

റ്റാറ്റാ

16. 1993-      ൽ �ഷീറിബേ"ാപ്പെടാപ്പം �ള്ളബേത്താൾ 0ുരസ്കാരം ലഭിച്ച ലഭിച്ചതാർക്്ക?

�ാലാമണിയമ്മ

17.      �ഷീറിപ്പെ' ജീ�ചരിത്ര കൃതിയുപ്പെട ബേ0ര് എന്താണ് ?

 �ഷീറിപ്പെ' ഐരാ�തങ്ങൾ

18.   �ഷീറിപ്പെ' ജീ�ചരിത്രമായ '   �ഷീറിപ്പെ' ഐരാ�തങ്ങൾ '  രചിച്ചത് ആരാണ്?

  ഇ എം അഷറഫ്

19.        �്�"്�്�് രണ്ടാം ബേലാകമഹായുദ്ധത്തിപ്പെ' ഭീകരത മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അ�തരിപ്പിച്ച
  �ഷീർ കൃതി ഏത്?

#ബ്ദങ്ങൾ

20.        പ്പെ0ണ്ണുങ്ങളുപ്പെട �ുദ്ധി എന്ന ബേ0ര് കൂടിയുള്ള �ഷീറിപ്പെ' കൃതി ഏത്?

 0ാത്തുമ്മയുപ്പെട ആട്

21.      �ഷീറിപ്പെ' 0ബ്േരമബേലഖ"ം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിപ്പെ' സം�ിധായകൻ ആരാണ്?

  അ"ീസ് അൻ�ർ (2017)

22.    �ഷീർ �ി�ാഹിത"ായ �ർഷം ഏത്?

1958

23.   �ഷീറിപ്പെ' മക്കൾ ആപ്പെരല്ലാം?

ഷാഹി", അ"ീസ്

24.   �ഷീറിപ്പെ' ഭാര്യയുപ്പെട ബേ0പ്പെരന്താണ്?

  ഫാത്തിമ �ീ�ി (  ഫാ�ി �ഷീർ)

25.    �ഷീർ 0ര്സിദ്ധീകരിച്ച �ാരിക ഏത്?

ഉജ്ജീ�"ം

26. '     വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീർ എഴുത്തും ജീ�ിത�ും'   എന്ന 0ുസ്തകം എഴുതിയതാര്?

  ഇ എം അഷറഫ്

27.     ആകാ#മിട്ടായി കഥാ0ാത്രമായ �ഷീറിപ്പെ' ബേ"ാ�ൽ ഏതാണ്?

0ബ്േരമബേലഖ"ം

28. '      കാടായി തീർന്ന ഒറ്റമരത്തിപ്പെ' ആത്മകഥയാണ് �ഷീറിപ്പെ' സാഹിത്യം'   എന്്ന �ിലയിരുത്തിയ
 "ിരൂ0കര് ആരാണ്?



  എം എൻ �ിജയൻ

29.       എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന കഥാ0ാത്രം ഏത് കൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ്?

 ആ"�ാരിയും പ്പെ0ാൻകുരി#ും

30.   �ഷീർ അന്തരിച്ചത് എന്നാണ്?

1994  ജൂവൈല 5

31.   �ഷീർ ദി"ം എന്നാണ്?

 ജൂവൈല 5

32.     �ഷീറിപ്പെ' ആത്മകഥ യുപ്പെട ബേ0ര് എന്താണ്?

 ഓർമ്മയുപ്പെട അറകൾ

33.      �ഷീർ രച"കപ്പെള "ി#ിതമായി �ിമർ#ിച്്ച എം .  �ി .   രഘു"ാഥൻ രചിച്ച കൃതിബേയത്?

 ഉപ്പുപ്പാപ്പെ' കുയ്യാ"കൾ

34.          മരിക്കുന്നതി"് മുമ്പ് മാ�ി"് പ്പെ�ള്ളപ്പെമാഴിച്ച ഒരു മ"ുഷ്യപ്പെ' കഥ 0റയുന്ന �ഷീർ കഥ?

ബേതന്മാ�്

35.      �ാല്യകാലസഖി എന്ന സി"ിമയിൽ മജീദായി അഭി"യിച്ചത് ആര്?

 0ബ്േരം "സീർ

36. "          ഞാ"ും "ീയും എന്ന യാഥാർത്്ഥയത്തിൽ "ിന്്ന അ�സാ"ം "ീ മാത്രമായി അ�ബേ#ഷിക്കു�ാൻ
  ബേ0ാ�ുകയാണ് "ീ മാത്രം"       �ഷീറിപ്പെ' ഒരു പ്പെചറുകഥ ആരംഭിക്കുന്നതും അ�സാ"ിക്കുന്നതും ഈ

    �ാചകത്തിൽ ആണ് ഏതാണ് ഈ കഥ?

 അ"ർഘ "ിമിഷം

37. '     സകല ജീ�ികൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഒബേര അ�കാ#മാണുള്ളത്'     എന്ന ആ#യം ഉയർത്തി 0ിടിക്കുന്ന
  �ഷീർ കൃതി ഏത്?

 ഭൂമിയുപ്പെട അ�കാ#ികൾ

38.    �ഷീറിപ്പെ' ആദ്യ പ്പെചറുകഥ ഏത്?

 എപ്പെ' തങ്കം

39.     വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീറിപ്പെ' ആദ്യ കൃതി?

0ബ്േരമബേലഖ"ം(1942)

40.       "ാരായണി എന്ന കഥാ0ാത്രം ഉള്ളത് �ഷീറിപ്പെ' ഏത് കൃതിയിലാണ്?

മതിലുകൾ

41.     മതിലുകൾ എന്ന സി"ിമ സം�ിധാ"ം പ്പെചയ്തതാര്?

 അടൂർ ബേഗാ0ാലകൃഷ്ണൻ

42.      മതിലുകൾ എന്ന സി"ിമയിൽ "ായക"ായി അഭി"യിച്ചത് ആര്?



മമ്മൂട്ടി

43.       മമ്മൂട്ടിക്്ക ബേദ#ീയഅ�ാർഡ് ബേ"ടിപ്പെക്കാടുത്ത �ഷീർ കൃതിയുപ്പെട ചലച്ചിത്രാ�ിഷ്കാരം ഏതാണ്?

 മതിലുകൾ (1990)

44.          "ട്ട് ഹംസപ്പെ' �ിബേWാറിയ എന്ന ബേ"ാ�ലുമായി സാമ്യം ആബേരാ0ിക്കപ്പെപ്പട്ട �ഷീറിപ്പെ' ബേ"ാ�ൽ
ഏതാണ്?

�ാല്യകാലസഖി

45.        "ീലപ്പെ�ളിച്ചം എന്ന �ഷീറിപ്പെ' കഥ ചലച്ചിത്രം ആയത് ഏത് ബേ0രിൽ?

ഭാർഗ�ീ"ിലയം

46.     ഭാർഗ�ീ"ിലയം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിപ്പെ' സം�ിധായകൻ ആര്?

എ. �ിൻപ്പെസ'്

47.     ഭാർഗ�ീ"ിലയം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തി"് തിരക്കഥ എഴുതിയതാര്?

  വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീർ

48.         ഭാർഗ�ീ"ിലയം എന്ന സി"ിമയിപ്പെല ഹാസ്യ"ടൻ 0ദമ്ദലാക്ഷൻ 0ിന്നീട് 0ര്സിദ്ധ"ായത് ഏത്
ബേ0രിൽ?

 കുതിര�ട്ടം 0പ്പു

49.        ബേകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുപ്പെട പ്പെഫബേലാഷിപ്പ് �ഷീറി"് ലഭിച്ച �ർഷം ഏത്?

1970

50.        �ഷീറി"് ബേകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്പെഫല്ബേലാഷിപ്പ് ലഭിച്ച �ർഷം എന്നാണ്?

1981

51.        �ഷീറി"് ഇന്ത്യാ ഗ�ൺപ്പെമ'് 0ത്മ#്രീ 0ുരസ്കാരം "ൽകിയ �ർഷം എന്നാണ്?

1982

52.          വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീറിപ്പെ' മകൻ അ"ീസ് കഥാ0ാത്രമായി �രുന്ന മലയാള ബേ"ാ�ൽ ഏത്?

 സമുദര്#ില (  സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ)

53.          വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീർ പ്പെചയ്ത ഒരു 0്രഭാഷണം ഗ്രന്ഥമായി 0്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്
 ആ ഗ്രന്ഥം?

 പ്പെച�ിബേയാർക്കുക അന്തിമകാഹളം

54.     ഗാന്ധിജിപ്പെക്കാപ്പം �ഷീർ 0പ്പെങ്കടുത്ത സമരം ഏത്?

 ഉപ്പുസത്യാഗര്ഹം (  ബേകാഴിബേക്കാട് "ടന്ന)

55.       �ഷീറി"് ആദ്യമായി ജയിൽ�ാസം അ"ുഭ�ിബേക്കണ്ടി �ന്ന സ്�ാതന്ത്രസമരം ഏത്?

  ഉപ്പ് സത്യാഗര്ഹം (  ബേകാഴിബേക്കാട് 1930  ൽ )

56.    �ഷീർ എഴുതിയ "ാടകം ഏത്?



കഥാ�ീജം

57.    �ഷീർ എഴുതിയ തിരക്കഥകൾ ഏപ്പെതാപ്പെക്കയാണ്?

 ഭാർഗ�ീ"ിലയം (1964)  �ാല്യകാലസഖി (1967)

58.      �ഷീർ 0ര്സിദ്ധീകരിച്ച �ാരികയുപ്പെട ബേ0ര് എന്താണ് ?

ഉജ്ജീ�"ം

59.        ഉജ്ജീ�"ം എന്ന �ാരികയിൽ ഏത് തൂലികാ"ാമത്തിലാണ് �ഷീർ എഴുതിയിരുന്നത് �ഷീർ?

0ര്ഭ

60. '  പ്പെ�ളിച്ചത്തിപ്പെ"ന്തു പ്പെ�ളിച്ചം'       എന്ന �ഷീറിപ്പെ' 0്ര#സ്തമായ 0ദം ഏതു ബേ"ാ�ലിൽ "ിന്നാണ്?

'ുപ്പുപ്പാപ്പെക്കാരാബേ"ണ്ടാർന്്ന

61.       എപ്പെ' �ഷീർ എന്ന 0്ര#സ്ത ക�ിത രചിച്ചത് ആരാണ്?

 ഒഎൻ�ി കുറുപ്പ്

62.       �ഷീറിപ്പെ" കുറിച്്ച എപ്പെ' �ഷീർ എന്ന ഗര്ന്ഥം രചിച്ചതാര്?

 കൽപ്പറ്റ "ാരായണൻ

63.        വൈ�ക്കം മുഹമ്മദ് �ഷീറി"് ലഭിച്ചഏറ്റ�ും �ലിയ 0ുരസ്കാരം ഏത് ?

  0ത്മ#്രീ 0ുരസ്കാരം (1982)

64.     �ഷീർ കൃതികൾ ഇംഗല്ീഷിബേലക്്ക 0രിഭാഷപ്പെപ്പടുത്തിയത് ആര്?

 പ്പെറാണാൾഡ് ഇ.  ആഷർ

65.     മൂക്്ക കഥാ0ാത്രമായ �ഷീർ കൃതി ഏതാണ്?

 �ി#്��ിഖ്യാതമായ മൂക്്ക

66.       �ഷീർ കൃതിയായ �ാല്യകാല സഖി 0ഠ" �ിഷയമാക്കിയത് ആര്?

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ

67.     �ഷീറിപ്പെ' ആകാ#ങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാര്?

 പ്പെ0രുമ്പട�ം #്രീധരൻ

68.         ഒരു മരം �ഷീറിപ്പെ' ജീ�ിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും സ്�ാധീ"ം പ്പെചലുത്തിയിരുന്നു ഏതു
മരമാണ്?

മാബേങ്കാസ്റ്റിൻ

69.        �ഷീറിപ്പെ' സൂഫിസ്റ്റിക് കാഴ്ചപ്പാടുകളുപ്പെട അന്തർധാര എന്്ന �ിബേ#ഷിപ്പിക്കുന്ന പ്പെചറുകഥ
ഏതാണ്?

അ"ർഘ"ിമിഷം

70. '  �ഷീറിപ്പെ' എടിബേയ'   എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയതാര്?

 ഫാ�ി �ഷീർ



71.         സാഹിത്യ ബേലാകത്്ത ഏപ്പെറ �ിമർ#"ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു �ഷീർ കൃതി ഏത്?

#ബ്ദങ്ങൾ

72.   �ഷീറിപ്പെ' �ാലസാഹിത്യകൃതി ഏത്?

സർപ്പയജ്ഞം

73.      ഭാഷയിപ്പെല �്യ�സ്ഥാ0ിത �്യാകരണ സം�ിധാ"പ്പെത്ത കളിയാക്കിപ്പെക്കാണ്ട് '  0ളുങ്കുസൻ
 �്യാകരണം '     എന്്ന �ഷീർ എഴുതിയത് ഏത് കൃതിയിലാണ്?

 0ാത്തുമ്മയുപ്പെട ആട്

74. '   �ഷീർ ഏകാന്ത�ീഥിയിപ്പെല അ�ധൂതൻ'   എന്ന ഗര്ന്ഥം എഴുതിയതാര്?

  എം പ്പെക സാ"ു

75.     �ഷീറിപ്പെ' മരണബേ#ഷം 0ര്സിദ്ധീകരിച്ച ബേ"ാ�ൽ ഏത്?

 0ബ്േരം 0ാറ്റ

76.      �ഷീറിപ്പെ' മരണബേ#ഷം 0ര്സിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യപ്പെത്ത കൃതി ഏതാണ്?

 യാ ഇലാഹി

77.         "ിസാർ അഹമ്മദ് എന്ന മാതൃകാ കഥാ0ാത്രപ്പെത്ത �ഷീർ അ�തരിപ്പിച്ചത് ഏത് ബേ"ാ�ലിലാണ്?

'ുപ്പുപ്പാപ്പെക്കാരാബേ"ണ്ടാർന്്ന


