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ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ 

 
ਰਚਾ ਖਿਲਾ   : ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ  
ਰਚਾ ਦੂਜਾ  : ਆਸਨ ਵਿਰੀ : ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ  
    ਆਸਨ ਦੂਜੀ  :   ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਵਿਸਸ ਅਵਧਨ 
ਰਚਾ ਤੀਜਾ   : ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ  
ਰਚਾ ਚਥਾ  : ਸੂੀ ਅਤ ਫੀਯ ਕਾਵਿ 
ਰਚਾ ੰਜਵਾਂ  : ਸਵਬਆਚਾਯ ਤ ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ  
 
ਰਚਾ ਖਿਲਾ : ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ  
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4.  ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
5. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  
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ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 

ਭਾਗ ੳ 
ੳ-1: (I)ਭਾਸ਼ਾ : ਰਵਕਯਤੀ ਅਤ ਵਿਸਸਤਾਿਾਂ, ਸੰਜਭ ਅਤ ਰਕਾਯਜ, ਬਾਸਾ-ਵਿਵਿਆਨ: ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ  

ਅਵਧਨ ਿਤਯ ੁੱਧਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ਬਾਸਾ ਸਾਸਤਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ਿਯ ਵਿਵਿਆਨ।     
(II)ਰੂਾਂਤਰੀ ਖਵਆਕਰਨ: ਚਭਸਕੀ ਦੀਆ ਂਫੁਵਨਆਦੀ ਧਾਯਨਾਿਾਂ: ਸਭਯੁੱਥਾ ਅਤ ਵਨਬਾਉ,  
ਿਵਿਨ ਅਤ ਸੁੱ ਤਿੀ ਫਣਤਯ, ਿਾਕੰਸ ਉਸਾਯੀ ਵਿਆਕਯਨ       12 ਅੰਕ 

ੳ-2: (I)ਆਧੁਖਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਖਗਆਨ : ਸਵਸਊਯ ਦ ਬਾਸਾਈ ਸੰਕਰ :  
ਬਾਸਾ ਅਤ ਉਚਾਯ (Language & Parole), ਵਚੰਨਹ  (sign), ਵਚੰਨਹ ਕ ਅਤ ਵਚੰਵਨਹ ਤ,  
ਇਕਾਰਕ ਅਤ ਦੁਕਾਰਕ ਿੰੁਚ, (Synchronic and Diachronic Study) 
ਕੜੀਦਾਯ ਅਤ ਸਵਿਚਾਯੀ ਸੰਫੰਧ (Syntagmatic and paradigmatic)        

  (II)ਾਵਣਨੀ ਵਿਆਕਯਨ ਦ ਰਭੁੁੱ ਿ ਸੰਕਰ : ਭਾਿਸਿਯ ਸੂਤਯ, ਿਯਣ ਵਨਯੂਣ,  
ਸੁਫੰਤ ਰਕਯਣ, ਵਤਿੰਤ ਰਕਯਣ।         12 ਅੰਕ 
 

ਭਾਗ ਅ 
ਅ-1:  (I) ਧੁਨੀ ਖਵਖਗਆਨ : ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਰਕਾਯ, ਫਰ ਅਭਰ, ਉਚਾਯਨ ਅੰਿ ਅਤ ਰਵਕਵਯਆ,  

ਣ-ਧਾਯਾ ਵਿਧੀਆ,ਂ ਧੁਨੀਆ ਂਦ ਿਯਿੀਕਯਨ ਦ ਆਧਾਯ : ਿੰਡੀ ਅਤ ਅਿੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ।     
 (II)ੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਖਵਉਂਤ : ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ, ਸਿਯ ਅਤ ਵਿਅੰਜਨ :  
ਿਯਿੀਕਯਨ, ਉਚਾਯ ਿੰਡ, ੰਜਾਫੀ ਦੀਆ ਂਅਿੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂ: ਨਾਵਸਕਤਾ, ਫਰ, ਸੁਯ ਅਤ ਿਾਕ ਸੁਯ,  
ੰਜਾਫੀ ਦਾ ਸੁਯ ਰਫੰਧ, ੰਜਾਫੀ ਸਿਯ ਸੰਮਿ ਅਤ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇੜਤਾ।     12 ਅੰਕ 

ਅ-2:  (I)ਭਾਸ਼ਾ ਖਰਵਾਰ : ਬਾਸਾਿਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਦ ਆਧਾਯ, ਸਤਭ ਤ ਕੈਂਟਭ ਿਯਿ, ਧੁਨੀ ਵਯਿਯਤਨ ਦ ਨੇਭ :  
ਵਿਰਭ ਵਨਮਭ, ਿਰਾਸਭਨ ਵਨਮਭ ਅਤ ਿਯਨਯ ਵਨਮਭ।        
 (II)ਭਾਰਤ ਦ ਭਾਸ਼ਾ ਖਰਵਾਰ : ਆਧੁਵਨਕ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸਾਿਾਂ, ਬਾਯਤੀ ਆਵਯਆਈ ਵਯਿਾਯ ਅਤ  
ੰਜਾਫੀ ਦਾ ਬਾਯਤੀ ਆਵਯਆਈ ਵਯਿਾਯ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਨਕਾਸ ਅਤ ਵਿਕਾਸ।   12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ           
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ          16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਅਿਨੀਿਤਯੀ ਿਦ, ਵਯਚਾਇਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ਦੀਕ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਜਰੰਧਯ 
2. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ, ਫਾਿਯੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ, 1973.  
3. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਯੂਾਂਤਯੀ ਵਿਆਕਯਨ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਟਕਸਟ ਫੁੁੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 1980. 
4. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ੁਆਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ : ਸੰਕਰ ਤ ਵਦਸਾਿਾਂ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1982. 
5. ਯਭਜੀਤ ਵਸੰਘ ਵਸੁੱ ਧੂ, ਭਾਨਿ ਵਿਵਿਆਨਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1988. 
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6. ਫਰਦਿ ਵਸੰਘ ਚੀਭਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ਵਿਆਕਯਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਦਾਿਰੀ ਦਾ ਵਿਸਾ ਕਸ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 
ਵਟਆਰਾ, 2000. 

7.  ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਾਵਿਤ : ਬਾਸਾਈ ਸਯਕਾਯ, ਦੀਕ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਜਰੰਧਯ, 2010 
8. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ : ਸਰਤ ਤ ਸਯੂ, ਿਾਵਯਸਸਾਿ ਪਾਉਂਡਸਨ, ਅੰਵ ਭਤਸਯ, 2004. 
9. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਵਿਆਕਯਨ : ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2008. 
10. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002. 
11. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਸਰਤ ਤ ਫਣਤਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1996. 
12. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ਯੂ ਵਿਵਿਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002. 
13. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 1959. 
14. ਬੁਵੰਦਯ ਵਸੰਘ ਿਵਿਯਾ, ਨਿੀਨ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ਸ ੂਫੁੁੱ ਕ ਵਡ,ੁ ਵਟਆਰਾ, 1999. 
15. ਜੀ. ਫੀ. ਵਸੰਘ, ਿੁਯਭੁਿੀ ਵਰੀ ਦਾ ਜਨਭ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 1960. 
16. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ੁਆਯ ਅਤ ਿਯ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਆਕਯਨ, (।, ।। ਅਤ ।।।), ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ। 
17. ਸੁਿਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਸੰਘਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1999. 
18. ਕੰਿਰਜੀਤ ਕਯ ਜੁੱ ਸਰ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਂਿ-ਿਾਕੰਸ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਕਾਯਜ, ਯਿੀ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1999. 
19. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ਬਾਸਾ ਤ ਵਿਆਕਯਣ - ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, ਅੰਕ 41. 
20. ਬਾਿਾ ਸੰਜਭ, ਿਾਵਰਊਭ-22, 1997. 
21. ਆਰਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2001 
22. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਸਾਡੀ ਬਾਸਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
23. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968. 

24. F.D. Sassure, Course in General Linguistics, Fontana Collins, 1959. 

25. Tej Bhatia, Punjabi : A Cognitive - Descriptive Grammar, Rouledge, London -- New York, 1993. 
26. Harjit Singh Gill, Reference Grammer of Punjabi, Punjabi University, Patiala, 1969. 

27. F.R. Palmer, Grammar 

28. George Yull,The Study of Language 
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ਰਚਾ ਦੂਜਾ (ਆਸ਼ਨ ਖਿਲੀ) : ਗੁਰਮਖਤ ਕਾਖਵ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਯ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ੁੱਿ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
5. ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ੁੱਿ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
6. ਰਸਨ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ੁੱਿ ਜਾਂ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
7. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
8. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  
9. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੁ ਰਿਬਿ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਸਰਕ (ਸਰੀ ਿੁਯੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ ਵਿਚ ਦਯਜ਼) : ਸਿ ਪਯੀਦ                                 12 ਅੰਕ 
  ੳ-2: ਜੁਜੀ ਸਾਵਿਫ : ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ         12 ਅੰਕ 
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ਭਾਗ ਅ 
  ਅ-1: ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਫ : ਿੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ ਜੀ        12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ਵਿਰੀ ਿਾਯ : ਬਾਈ ਿੁਯਦਾਸ      12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਦਰੀ ਵਸੰਘ ਦੀ, ਜੁਜੀ : ਇਕ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਡਾ. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਫਾਫਾ ਪਯੀਦ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ 
4. ਵਰਤਾਰ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਵਿਿਚਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
5. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਪਯੀਦ ਦਯਸਨ। 
6. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਕਸਤੂਯੀ ਰਾਰ ਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1963. 
7. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ, ਦ ਬਾਿ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
8. ਸਾਵਿਫ ਵਸੰਘ, ਜੁ ਸਾਵਿਫ ਸਟੀਕ, ਵਸੰਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1947. 
9. ਿਯਫੰਸ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1982. 
10. ਫਰਿਭਜਿਦੀਸ ਵਸੰਘ, ਬਾਈ ਿੁਯਦਾਸ : ਯਚਨਾ ਸੰਸਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
11. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਿੀ, ਬਾਈ ਿੁਯਦਾਸ, ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
12. ਯਜ਼ੀ ਸਨੀ, ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਫ : ਯਚਨਾ ਸੰਸਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
13. ਿਯਨਾਭ ਵਸੰਘ ਸਾਨ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਿਕਾਯ : ਜੁਜੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1975. 
14. ਜਿਫੀਯ ਵਸੰਘ, ਿੁਯਫਾਣੀ ਵਿਸਿ ਵਦਰਸਟੀ ਤ ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਿਰਵਿਸ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
15. ਿੁਰਿੰਤ ਵਸੰਘ, ਿੁਯਭਵਤ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ, ਵਸੰਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਫਜ਼ਾਯ ਭਾਈ ਸਿਾ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ।  
16. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਅਨੰਦ ਜਵਤ ਤ ਜੁਿਵਤ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
17. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਿੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
18. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਿੁਯਫਾਣੀ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
19. ਸ ਿ ਪਯੀਦ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
20. ੂਯਨ ਵਸੰਘ, ਵਜਨ ਕ ਚਰ ਯਤੜ, (ਅਨੁ. ਕਯਭ ਵਸੰਘ ਕੂਯ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
21. ਿੁਯਸਯਨ ਕਯ ਜੁੱਿੀ (ਸੰਾ.), ਿਾਯਾਂ ਬਾਈ ਿੁਯਦਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
22. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਿੁੱਰ, ਫਾਣੀ ਸਾਯ, ਨਿਮੁਿ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
23. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਿੁੱਰ, ਫਾਣੀ ਵਿਿਚਨ, ਆਯਸੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
24.  ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ 
25. ਭੁੱ ਧਦਾਦਾਦਦ ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ 
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ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ 

ਰਚਾ ਦੂਜਾ (ਆਸ਼ਨ ਦੂਜੀ) : ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ : ਖਵਸ਼ਸ਼ ਅਖਧਐਨ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  24 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ੁੱਿ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
5. ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ੁੱਿ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
6. ਰਸਨ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ੁੱਿ ਜਾਂ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
7. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
8. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  
9. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੂ ਰਿਬਿ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਿਠ ਖਲਿੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦ ਖਵਸ਼ਸ਼ ਰਸੰਗ ਖਵੱਚ 

ਭਾਗ ੳ 
ੳ-1: ਜੁਜੀ ਸਾਵਿਫ                                     12 ਅੰਕ  

  ੳ-2: ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਯ           12 ਅੰਕ 
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ਭਾਗ ਅ 
  ਅ-1: ਵਸੁੱ ਧ ਿਸਵਟ          12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ਦੁੱ ਿਣੀ ਅੰਕਾਯ        12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਦਰੀ ਵਸੰਘ ਦੀ, ਜੁਜੀ (ਇਕ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ), ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫੀ ਵਟਆਰਾ। 
3. ਵਰਤਾਰ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਵਿਿਚਨ, ਸ ੂਫੁੁੱ ਕ ਵਡ,ੂ ਵਟਆਰਾ। 
4. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਕਸਤੂਯੀ ਰਾਰ ਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1963. 
5. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ, ਦ ਬਾਿ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
6. ਸਾਵਿਫ ਵਸੰਘ, ਜੁ ਸਾਵਿਫ ਸਟੀਕ, ਵਸੰਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1947. 
7. ਿਯਫੰਸ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1982. 
8. ਕਾਰਾ ਵਸੰਘ ਫਦੀ, ਿਾਯਕਾਯ ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ, ੰਜਾਫ ਫੁੁੱ ਕ ਸਟਯ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ, 1968. 
9. ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ਰਕਾਸ, ਬਾਿ ਵਿਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ (ਸੰਾ. ਅਤ ਟੀਕਾਕਾਯ ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1969. 
10. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਿੀ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 1968. 
11. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਿੀ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਨਿਮੁਿ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦੁੱ ਰੀ-6, 1969. 
12. ਜਿਜੀਤ ਵਸੰਘ ਛਾਫੜਾ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ਸੀਭਾ ਰਕਾਸਨ, ਜਰੰਧਯ, 1971. 
13. ਸੁਵਯੰਦਯ ਵਸੰਘ ਕਿਰੀ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਜੀਿਨ, ਦਯਸਨ ਤ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 1968. 
14. ਿਯਨਾਭ ਵਸੰਘ ਸਾਨ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਿਕਾਯ : ਜੁਜੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1975. 
15. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਵਸੁੱ ਧ ਿਸਵਟ ਤ ਿਯ ਰਿ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅਵਧਨ ਵਿਬਾਿ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1983. 
16. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਿੁਯਫਾਣੀ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
17. ਫਰਿਭਜਿਦੀਸ ਵਸੰਘ, ਵਸੁੱ ਧ ਿਸਵਟ : ਾਠ ਰਸੰਿ ਅਤ ਰਿਚਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
18. ਭ ਰਕਾਸ ਿਵਸ਼ਸਟ, ਵਚਨਹ  ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ੰਜਾਫ ਰਕਾਸ, ਚੰਡੀਿੜਹ। 
19. ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
20. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਵਢਰੋਂ (ਸੰਾ.), ਜੁਜੀ ਫਿੁੁੱ ਿੀ ਅਵਧਨ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
21. ਵਸੁੱ ਧ ਿਸਵਟ (ਸਟੀਕ), ਟੀਕਾਕਾਯ ਤੀਯਥ ਵਸੰਘ ਸਿਾੰਥੀ। 
22. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ 
23. ਭੁੱ ਧਦਾਦਾਦਦ ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ 
 



ਐਮ. ਏ. (ੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
2016-17  ਅਤ ੇ2017- 18 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 
ਕਵਲ ਰਾਈਵਟ  ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

8 
 

 
ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ 

ਰਚਾ ਤੀਜਾ : ੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸ ਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਿਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-
ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  

5. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿਾਯਤਕ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਦਤੀ ਜਾਿ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ੁਯਾਤਨ ਜਨਭ ਸਾਿੀ :  ਸੰਾ. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ                                  12 ਅੰਕ  
  ੳ-2: ਿਾਯਤਕ ਵਿਯਸਾ (ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਚਣਿਾਂ ਸੰਿਰਵਿ) 
   ਸੰਾਦਕ : ਰ. ਸਤਨਾਭ ਵਸੰਘ ਜੁੱ ਸਰ, ਰ. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ,  

ਰ. ਯਾਵਜੰਦਯ ਾਰ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ         12 ਅੰਕ 
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ਭਾਗ ਅ 
  ਅ-1: ੰਜਾਫੀ ਫਾਤਚੀਤ   :  ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵ ਪਰ ਯੀ       12 ਅੰਕ 

ਅ-2: ਿਾਤਾਿਯਣ ਚਤਨਾ : ਡਾ. ਫਰਵਿੰਦਯ ਕਯ ਫਯਾੜ ਅਤ ਡਾ. ਯਾਵਜੰਦਯ ਾਰ ਵਸੰਘ 12 ਅੰਕ 
ਭਾਗ ੲ 

ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਿੀ, ੁਯਾਤਨ, ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਟਕਸਟ ਫੁੁੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਿੜਹ। 
2. ਿੁਯਭਿਨ ਵਸੰਘ ਿਾਰੀਆ, ਸਢੀ ਿਵਯ ਜੀ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਿੁਯਫਚਨ ਕਯ, ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵ ਪਰ ਯੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
4. ਸੁਵਯੰਦਯ ਵਸੰਘ ਕਿਰੀ, ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਯੂ, ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, 

1955. 
5. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ੁਯਾਤਨ ਿਾਯਤਕ ਵਿਸਸ ਅੰਕ-21, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, ਭਾਯਚ, 1983. 
6. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ਵਨਫੰਧ ਅੰਕ-29, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ। 
7. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਿੁੱਰ (ਸੰਾ.), ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਭੀਨਾਯ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
8. ਕਯਨਜੀਤ ਵਸੰਘ, ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
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ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ 

ਰਚਾ ਚਥਾ : ਸੂਫੀ ਅਤ ਬੀਰ ਕਾਖਵ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ 
16 ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਾਠ-ਕਰਭ ਦ ਸਬ ੁੱਿਾਂ ਨੰੂ ਰਿਬਿ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  
5. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਿਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-

ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਸਾਿ ਿੁਸਨ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  
ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)   12 ਅੰਕ 

  ੳ-2: ਫੁੁੱ ਰ ਸਾਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  
ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)   12 ਅੰਕ  

ਭਾਗ ਅ 



ਐਮ. ਏ. (ੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
2016-17  ਅਤ ੇ2017- 18 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 
ਕਵਲ ਰਾਈਵਟ  ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

11 
 

  ਅ-1: ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਿੁਯੂ ਿਵਫੰਦ ਵਸੰਘ         12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ਜੰਿਨਾਭਾ ਵਸੰਘਾਂ ਤ ਪਯੰਿੀਆ ਂ: ਸਾਿ ਭੁਿੰਭਦ      12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਸੂੀਭਤ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਸੂੀ ਕਾਵਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
2. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾੀਆ,ਂ ਸਾਿ ਿੁਸਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
3. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾੀਆ,ਂ ਫੁਰਹ ਸਾਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
4. ਿਯਵਜੰਦਯ ਵਸੰਘ ਵਢਰੋਂ, ਸੂਪੀ ਕਿੀ "ਸਾਿ ਿੁਸਨ`, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
5. ਫਰਫੀਯ ਵਸੰਘ ੂਨੀ, ਜੰਿ ਵਸੰਘਾਂ ਤ ਅੰਿਯਜ਼ਾਂ (ਸਾਿ ਭੁਿੰਭਦ), ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
6. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
7. ਡਾ. ਨਯਸ, ਸੂੀ ਭਤ ਤ ਸੂਪੀ ਕਾਵਿ, ਰਕ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
8. ਕਾਰਾ ਵਸੰਘ ਫਦੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ੰਜਾਫੀ ਫੁੁੱ ਕ ਸਟਯ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
9. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੀਯ ਕਾਵਿ ਅੰਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
10. ਿਜ ਦਯਣ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, ਜਨਿਯੀ 1984. 
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ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ 
ਰਚਾ ੰਜਵਾਂ : ਸਖਭਆਚਾਰ ਅਤ ੰਜਾਬੀ ਸਖਭਆਚਾਰ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                       ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
5. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਸਖਭਆਚਾਰ : ਖਸਧਾਂਤਕ ੱਿ 
   (I) ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ 

(II) ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਭੁੁੱ ਿ ਅੰਿ 
(III) ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਯੂਾਂਤਯਣ                                                            12 ਅੰਕ 

  ੳ-2: ਸਖਭਆਚਾਰ ਅਤ ਸੰਬੰਖਧਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ 
   (I) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਸਾਵਿਤ 
   (II) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬਾਸਾ 

(III) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬੂਿਰ 
(IV) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਭੀਡੀਆ         12 ਅੰਕ 



ਐਮ. ਏ. (ੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
2016-17  ਅਤ ੇ2017- 18 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 
ਕਵਲ ਰਾਈਵਟ  ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

13 
 

ਭਾਗ ਅ 
  ਅ-1: ੰਜਾਬੀ ਸਖਭਆਚਾਰ : ਇਖਤਿਾਸਕ ਖਰਿ 
   (I) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਬੂਿਵਰਕ ਯੂ-ਯਿਾ 
   (II) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਭੂਰ ਸਭ 
   (III) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਵਿੁੱ ਚ ਆ ਵਯਿਯਤਨ : ਰਾਚੀਨ, ਭੁੱ ਧਕਾਰ ਤ ਆਧੁਵਨਕ 

(IV) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਵਨਿੜਿੇਂ ਰੁੱ ਛਣ       12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ੰਜਾਬੀ ਸਖਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 
   (I) ਵਿਯਾਿਾ 
   (II) ਵਯਿਾਯ, ਵਿਆਿ, ਵਯਸਤਾ-ਨਾਤਾ ਰਫੰਧ 
   (III) ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਤ ੰਜਾਫੀਅਤ 
   (IV) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ, ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਵਿਸਿੀਕਯਨ   12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਟੀ. ਆਯ. ਵਿਨ ਦ, ਸੰਸਵਕਰਤੀ ਤ ੰਜਾਫੀ ਸੰਸਵਕਰਤੀ, ਰਕਿੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਸਯਵਿੰਦ। 
2. ਿੁਯਫਿਸ ਵਸੰਘ ਯੈਂਕ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ, ਦੀ ੰਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਕਆਯਵਟਿ ਸਸਾਇਟੀ ਵਰਭਵਟਡ, ਰੁਵਧਆਣਾ। 
3. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ : ਛਾਣ-ਵਚੰਨਹ , ੁਨੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਵਟਆਰਾ। 
4. ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਜਸੀ, ਰਕਧਾਯਾ ਤ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡੇਂਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
5. ਯਾਜਿੰਤ ਕਯ, ਵਿਆਿ ਦ ਰਕਿੀਤ, ਵਿਵਬੰਨ ਵਯਿ, ਰਕਿੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਿੜਹ। 
6. ਿਜ ਵਤਰਕਾ (ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰਕ-42), ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜਹ। 
7. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
8. Raymond Williams, Culture, Fontana, paperbacks. 

9.  ਯਭਜੀਤ ਕਯ ਸਯਵਿੰਦ, ੀੰਜਾਫੀ ਸਾਕ-ਸਕੀਯੀਆ ਂਤ ਯਿੁ-ਯੀਤਾਂ, ਰਕਿੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਿੜਹ 
10. ਜਿਭਿਨ ਵਸੰਘ, ਾਠ ਅਤ ਸੰਫਾਦ : ੁੱ ਛਭੀ ਸਭੀਵਿਆ ਅਤ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਚੰਤਨ ਦ ਫਦਰਦ ਵਯਿ, ਿਰਸੀਅਸ ਫੁੁੱ ਕਸ, ਵਟਆਰਾ, 

2012 
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ਸਮਸਟਰ ਚੌਥਾ 
 

ਰਚਾ ਖਿਲਾ    : ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਖਗਆਨ ਅਤ ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਰਚਾ ਦੂਜਾ   : ਆਸ਼ਨ ਖਿਲੀ  : ਗੁਰਮਖਤ ਕਾਖਵ 

: ਆਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਗੁਰਮਖਤ ਖਵਸ਼ਸ਼ ਅਖਧਐਨ (ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦਵ : ਖਵਸ਼ਸ਼ ਅਖਧਐਨ) 
ਰਚਾ ਤੀਜਾ    : ਆਧੁਖਨਕ ੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 
ਰਚਾ ਚਥਾ   : ਖਕੱਸਾ ਕਾਖਵ  
ਰਚਾ ੰਜਵਾਂ   : ਲਕਧਾਰਾ ਅਤ ੰਜਾਬੀ ਲਕਧਾਰਾ 
ਰਚਾ ਖਿਲਾ : ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਖਗਆਨ ਅਤ ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                                 ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
5. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
4. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
5.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
6. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1:(I)ਖਵਆਕਰਨ ਵਰਗ ਅਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਣੀਆਂ : ਿਯਨ, ਵਰੰਿ, ੁਯਿ, ਕਾਰ, ੁੱਿ, ਅਿਸਥਾ,  
ਿਾਚ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਦਾ ਕਾਯਕ ਰਫੰਧ, ਸਫਦ ਸਰਣੀਆ ਂਦੀ ਿੰਡ ਦ ਆਧਾਯ; ਯੂਾਂਤਯੀ ਅਤ ਵਿਉਂਤਤ ਯੂ;  



ਐਮ. ਏ. (ੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਸਮਸਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
2016-17  ਅਤ ੇ2017- 18 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 
ਕਵਲ ਰਾਈਵਟ  ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

15 
 

ਸਯਣੀ ਯਿਯਵਤਤ ਅਤ ਸਯਣੀ ਯੁੱ ਵਿਅਕ ਯੂ, ਬਾਿੰਸ : ਸੰਕਰ ਿਯਿੀਕਯਨ ਦੀ ਵਿਧੀ।                            
(II)ਵਾਕਾਤਮਕ ਬਣਤਰਾਂ : ਵਨਕਟ ਅੰਿ ਵਿਸਰਸਣ ਵਿਧੀ, ਭਰ ਅਤ ਅਵਧਕਾਯ,  
ਅੰਦਯ ਕੇਂਦਯੀ ਅਤ ਫਾਿਯ ਕੇਂਦਯੀ ਫਣਤਯਾਂ ਦਾ ਿਯਿੀਕਯਨ।      12 ਅੰਕ 
ੳ-2:ਖਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ : (I)ਿਾਕ ਦੀ ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਿਯਿੀਕਯਨ, ੰਜਾਫੀ ਿਾਕ ਫਣਤਯ;  
ਉ-ਿਾਕ ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਿਯਿੀਕਯਨ; ਸਿਾਧੀਨ ਉ-ਿਾਕ: ਫਣਤਯ ਅਤ ਕਾਯਜ,  
ਯਾਧੀਨ ਉਿਾਕ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਕਾਯਜ,  
(II)ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਖਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ਵਰਗੀਕਰਨ : ਨਾਂਿ ਿਾਕੰਸ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਿਯਤੋਂ,   
ਵਕਵਯਆ - ਵਿਸਸਣ  ਿਾਕੰਸ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਿਯਤੋਂ, ਵਕਵਯਆ ਿਾਕੰਸ : ਫਣਤਯ ਤ ਿਯਤੋਂ।   12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ਅ 
ਅ-1:(I) ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਖਗਆਨ ਅਤ ਉ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਸਭਾਜ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਨਾਰ ਜਾਣਕਾਯੀ,  
ਬਾਸਾ ਦ ਫਦਰਿੇਂ ਯੂ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਉਬਾਸਾ: ਵਸਧਾਂਤਕ ਸੰਕਰ,  
ੰਜਾਫੀ ਦੀਆ ਂਉ ਬਾਸਾਿਾਂ : ਿਤਯ ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ। 
(II)ਅਰਥ ਖਵਖਗਆਨ : ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਇਵਤਿਾਸ, ਬਾਯਤੀ ਅਯਥ ਵਸਧਾਂਤ,  
ਅਿਾ, ਸਪਟ ਅਤ ਧੁਨੀ ਵਸਧਾਂਤ।         12 ਅੰਕ 
ਅ-2:(I)ਅਰਥ ਦ ਆਧਾਰ ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ : ਸਭਾਨਾਯਥਕ ਸਫਦ, ਵਿਯਧਾਯਥਕ ਸਫਦ,  
ਫਿ-ੁਅਯਥਕ ਸਫਦ, ਸਭੂਿ ਅਯਥਕ ਸਫਦ, ਸਭਧੁਨੀ ਸਫਦ, ਅਯਥ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆ ਂਵਦਸਾਿਾਂ। 
(II)ੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਲੀ : ਿੁਯਭੁਿੀ ਵਰੀ ਦਾ ਜਨਭ ਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਿੁਯਭੁਿੀ ਆਯਥਿਰਾਪੀ ਦ ਨੇਭ,  
ੰਜਾਫੀ ਧੁਨੀਆ ਂਅਤ ਿੁਯਭੁਿੀ ਵਰੀ, ਸੁਯ ਅਤ ਿੁਯਭੁਿੀ ਵਰੀ, ਸਿਯ ਅਤ ਰਿਾਂ ਭਾਤਯਾਿਾਂ,  
ਵਫੰਦੀ, ਵਟੁੱ ੀ ਅਤ ਅੁੱਧਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦ ਵਨਮਭ, ੰਜਾਫੀ ਸਫਦ ਜੜਾਂ ਦ ਵਨਮਭ।     12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ           
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ          1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ, ਫਾਿਯੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ, 1973.  
2. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਯੂਾਂਤਯੀ ਵਿਆਕਯਨ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਟਕਸਟ ਫੁੁੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 1980. 
3. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ੁਆਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ : ਸੰਕਰ ਤ ਵਦਸਾਿਾਂ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1982. 
4. ਆਤਭ ਵਸੰਘ, ਸਭਾਵਜਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1988. 
5. ਯਭਜੀਤ ਵਸੰਘ ਵਸੁੱ ਧੂ, ਭਾਨਿ ਵਿਵਿਆਨਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1988. 
6. ਫਰਦਿ ਵਸੰਘ ਚੀਭਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ਵਿਆਕਯਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਦਾਿਰੀ ਦਾ ਵਿਸਾ ਕਸ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 

ਵਟਆਰਾ, 2000. 
7. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਵਿਆਕਯਨ, ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2008. 
8. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਾਵਿਤ : ਬਾਸਾਈ ਸਯਕਾਯ, ਦੀਕ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਜਰੰਧਯ, 2010 
9. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002. 
10. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਸਰਤ ਤ ਫਣਤਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1996. 
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11. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ਯੂ ਵਿਵਿਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002. 
12. ਬੁਵੰਦਯ ਵਸੰਘ ਿਵਿਯਾ, ਨਿੀਨ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ਸ ੂਫੁੁੱ ਕ ਵਡ,ੁ ਵਟਆਰਾ, 1999. 
13. ਜੀ. ਫੀ. ਵਸੰਘ, ਿੁਯਭੁਿੀ ਵਰੀ ਦਾ ਜਨਭ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 1960. 
14. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ੁਆਯ ਅਤ ਿਯ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਆਕਯਨ, (।,।। ਅਤ ।।।), ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ। 
15. ਸੁਿਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਸੰਘਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1999. 
16. ਕੰਿਰਜੀਤ ਕਯ ਜੁੱ ਸਰ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਂਿ-ਿਾਕੰਸ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਕਾਯਜ, ਯਿੀ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1999. 
17. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ਬਾਸਾ ਤ ਵਿਆਕਯਣ - ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, ਅੰਕ 41. 
18. ਬਾਿਾ ਸੰਜਭ, ਿਾਵਰਊਭ-22, 1997. 
19. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਸਾਡੀ ਬਾਸਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
20. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968. 

21. F.D. Sassure, Course in General Linguistics, Fontana Collins, 1959. 

22. Tej Bhatia, Punjabi : A Cognitive - Descriptive Grammar, Rouledge, London-New York,  1993. 

23. Harjit Singh Gill, Reference Grammer of Punjabi, Punjabi University, Patiala, 1969. 
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ਸਮਸਟਰ ਚੌਥਾ 

ਰਚਾ ਦੂਜਾ (ਆਸ਼ਨ ਖਿਲੀ) : ਗੁਰਮਖਤ ਕਾਖਵ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ੁੱਿ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
5. ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ੁੱਿ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
6. ਰਸਨ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ੁੱਿ ਜਾਂ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
7. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
8. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  
9. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੁ ਰਿਬਿ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਫਾਣੀ ਬਿਤ ਕਫੀਯ ਜੀ (ਸਟੀਕ ਬਾਈ ਜਧ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ) 
ਇਨਹ ਾਂ ੰਵਨਆ ਂਦੀ ਫਾਣੀ ਾਠ-ਕਰਭ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਭਰ ਿ।  
ੰਨਾ ਨੰ : 4 ਤੋਂ 16 (ਿਉੜੀ ਯਾਿ, 16 ਸਫਦ) 
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ੰਨਾ ਨੰ : 85 ਤੋਂ 94 (ਆਸਾ ਯਾਿ, 9 ਸਫਦ) 
ੰਨਾ ਨੰ : 209 ਤੋਂ 212 (ਰਬਾਤੀ ਯਾਿ, 5 ਸਫਦ)                                       12 ਅੰਕ 

  ੳ-2: ਿਉੜੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਭਿਰਾ 4          12 ਅੰਕ 
ਭਾਗ ਅ 

  ਅ-1: ਸੁਿਭਨੀ ਸਾਵਿਫ : ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ     12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ਸਰਕ ਿੁਯੂ ਤਿ ਫਿਾਦਯ ਜੀ      12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਿੁੱਰ, ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਫਾਣੀ, ੰਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਕਆਯਵਟਿ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਿੁਯਸਯਨ ਕਯ ਜੁੱਿੀ, ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਰ. ਿੁਰਿੰਤ ਵਸੰਘ, ਨ ਿੀਂ ਾਤਸਾਿੀ : ਸੰਵਿਤ, ਜੀਿਨੀ ਤ ਿੁਯਫਾਣੀ, ਬਾਿ ਸਵਿਤ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
4. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ, ਸੁਿਭਨੀ ਸਾਵਿਫ ਦਾ ਦਾਯਸਵਨਕ ਆਧਾਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।   
5. ਜਿਫੀਯ ਵਸੰਘ, ਫਾਣੀ ਸੰਸਾਯ, ਜਨਤਕ ਰਸ, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਟਆਰਾ। 
6. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਿੁਯੂ ਤਿ ਫਿਾਦਯ : ਜੀਿਨ, ਵਚੰਤਨ ਤ ਫਾਣੀ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
7. ਫਰਦਿ ਵਸੰਘ ਚੀਭਾ, ਸਰੀ ਿੁਯੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ : ਜੁਿਤ ਅਤ ਾਸਾਯ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ। 
7. ਫਰਿਭਜਿਦੀਸ ਵਸੰਘ, ਬਿਤ ਫਾਣੀ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
8. ਫਰਿਭਜਿਦੀਸ ਵਸੰਘ, ਸੰਤ ਕਫੀਯ : ਜੀਿਨ ਦਯਸਨ ਤ ਫਾਣੀ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
9. ਿਯਵਜੰਦਯ ਵਸੰਘ ਵਢੁੱ ਰੋਂ, ਿੁਯੂ ਯਾਭ ਦਾਸ ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
10. ਿੁਯਨਾਭ ਕਯ ਫਦੀ, ਿੁਯੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ ਵਿਚ ਦਯਜ ਕਫੀਯ ਫਾਣੀ ਦਾ ਆਰਚਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 

ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
11. ਬਾਈ ਜਧ ਵਸੰਘ, ਿੁਯਭਵਤ ਵਨਯਣਮ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਕ ਸਾ, ਰੁਵਧਆਣਾ। 
12. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਿੁਯਫਾਣੀ ਅਵਧਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ।  
13. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਸੁਿਭਨੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
14. ਸੰਥਮਾ ਸਰੀ ਿੁਯੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ, ਥੀ 2 (ਿਾਉੜੀ ਦੀ ਿਾਯ)। ਟੀਕਾਕਾਯ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
15. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ 
16. ਭੁੱ ਧਦਾਦਾਦਦ ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ 
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ਰਚਾ ਦੂਜਾ (ਆਸ਼ਨ ਦੂਜੀ) : ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦਵ : ਖਵਸ਼ਸ਼ ਅਖਧਐਨ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                       ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ। 

4. ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ੁੱਿ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
5. ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ੁੱਿ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
6. ਰਸਨ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ੁੱਿ ਜਾਂ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
7. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
8. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  
11. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੁ ਰਿਬਿ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਸੁਿਭਨੀ ਸਾਵਿਫ                            12 ਅੰਕ 
  ੳ-2: ਫਾਿਨ ਅੁੱਿਯੀ           12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ਅ 
  ਅ-1: ਫਾਯਾਭਾਿ        12 ਅੰਕ 
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  ਅ-2: ਿੁਯੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ : ਸੰਾਦਨ ਕਰਾ(ਯਾਿ, ਯੂਾਕਾਯ ਤ ਫਾਣੀਕਾਯ ਦ ਵਿਸਸ ਸੰਦਯਬ)   12 ਅੰਕ  
      

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਿੁੱਰ, ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਫਾਣੀ, ੰਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਕਆਯਯਵਟਿ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਿੁਯਸਯਨ ਕਯ ਜੁੱਿੀ, ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ, ਸੁਿਭਨੀ ਸਾਵਿਫ ਦਾ ਦਾਯਸਵਨਕ ਆਧਾਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।   
4. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਿੁਯਫਾਣੀ ਵਚੰਤਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ।  
5. ਸਯ ਵਸੰਘ ਸਯ, ਿੁਯਭਵਤ ਦਯਸਨ, ਸਰਭਣੀ ਿੁਯਦੁਆਯਾ ਰਫੰਧਕ ਕਭਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
6. ਿਵਯੰਦਯ ਵਸੰਘ ਭਵਿਫੂਫ (ਵਕਤਾਫ ਚਥੀ), ਸਵਿਜ ਯਵਚ ਿਾਰਸਾ, ਅਸਕ ਫੁੁੱ ਕ ਵਡ,ੂ ਜਰੰਧਯ। 
7. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਿੁੱਰ, ਆਵਦ ਿਰੰ ਥ ਰਕ ਯੂ, ੰਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਕਆਯਵਟਿ ਸਸਾਇਟੀ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ।  
8. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ  ਵਦੁੱ ਰੀ। 
9. ਯਾਭ ਵਸੰਘ, ਸੁਿਭਨੀ ਸਾਵਿਫ : ਇਕ ਸਯਿੁੱਿੀ ਅਵਧਨ, ੰਜਾਫੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਵਧਆਣਾ। 
10. ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ (ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਨ ਸੀਯੀਜ਼) ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।  
11. ਿਜੀਯ ਵਸੰਘ, ਿੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ, ਨੈਸਨਰ ਫੁੁੱ ਕ ਟਯਸਟ, ਇੰਡੀਆ। 
12. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਫਾਯਾਂ ਭਾਿ ਦਯਣ, ਵਨਊ ਫੁੁੱ ਕ ਕੰਨੀ, ਜਰੰਧਯ। 
13. ਵਿਆਨੀ ਨਯਣ ਵਸੰਘ ਜੀ (ਟੀਕਾਕਾਯ), ਫਾਿਨ ਅੁੱਿਯੀ (ਸਟੀਕ), ਬਾਈ ਚਤਯ ਵਸੰਘ ਜੀਿਨ ਵਸੰਘ, ਫਜ਼ਾਯ ਭਾਈ ਸਿਾਂ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
14. ਵਆਯਾ ਵਸੰਘ ਦਭ, ਸੁਿਭਨੀ ਦਯਸਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
15. ਟੀਕਾਕਾਯ ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਸੰਥਮਾ ਸਰੀ ਿੁਯੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ, ਥੀ 24 (ਫਾਯਾਂਭਾਿ ਭਾਝ), (ੰਨੇ 932-952), ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, 

ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
16. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ 
17. ਭੁੱ ਧਦਾਦਾਦਦ ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ 
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ਸਮਸਟਰ ਚੌਥਾ 

ਰਚਾ ਤੀਜਾ : ਆਧੁਖਨਕ ੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 12ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ। 

4. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸ ਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਿਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-
ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  

5. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿਾਯਤਕ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਦਤੀ ਜਾਿ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਿੁਯਫਿਸ ਵਸੰਘ ਰੀਤਰੜੀ ਦ ਰਵਤਵਨਧ ਰਿ-ਬਾਿ ਵਿਰਾ, (ਵਿਰ 10 ਰਿ) 
 (ਸੰਾ. ਡਾ. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਿੀ)  ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  12 ਅੰਕ 

  ੳ-2: ਆ ਫੀਤੀ : ਭਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਯੰਧਾਿਾ         12 ਅੰਕ 
ਭਾਗ ਅ 

  ਅ-1: ਭਯਾ ਯੂਸੀ ਸਯਨਾਭਾ : ਫਰਯਾਜ ਸਾਿਨੀ     12 ਅੰਕ 
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  ਅ-2: ਿੁਸੀਨ ਵਚਿਯ : ਫਰਿੰਤ ਿਾਯਿੀ      12 ਅੰਕ 
ਭਾਗ ੲ 

ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਿੁਯਚਯਨ ਵਸੰਘ, ਿੁਯਫਿਸ ਵਸੰਘ ਰੀਤਰੜੀ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
2. ਵਿੰਭਤ ਵਸੰਘ ਸਢੀ, ਿੁਯਫਿਸ ਵਸੰਘ : ਇੁੱਕ ਅਵਧਨ, ਰਕਿੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਸਯਵਿੰਦ। 
3. ਭਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਯੰਧਾਿਾ (ਸੰਾ.), ਿੁਯਫਿਸ ਵਸੰਘ ਅਵਬਨੰਦਨ, ਿਰੰ ਥ, ਨਿਮੁਿ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
4. ਫਰਫੀਯ ਵਸੰਘ ਵਦਰ, ੰਜਾਫੀ ਵਨਫੰਧ : ਸਯੂ, ਵਸਧਾਂਤ ਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
5. ਯਾਵਜੰਦਯ ਵਸੰਘ ਬਸੀਨ, ਫਰਯਾਜ ਸਾਿਨੀ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
6. ਅਫਨਾਸ ਕਯ, ੰਜਾਫੀ ਯਿਾ ਵਚੁੱ ਤਯ : ਸਯੂ ਤ ਸਾਯ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
7. ਅਫਨਾਸ ਕਯ, ੰਜਾਫੀ ਸਯਨਾਭਾ ਕਸ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
8. ਧਯਭਾਰ ਵਸੰਿਰ, ੰਜਾਫੀ ਜੀਿਨੀ-ਸਯੂ, ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਕਾਸ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
9. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ਵਨਫੰਧ ਅੰਕ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ,  ਵਟਆਰਾ। 
10. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ਿੁਯਫਿਸ ਵਸੰਘ ਰੀਤਰੜੀ ਸਤਾਫਦੀ ਅੰਕ-43, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ,  ਵਟਆਰਾ। 
11. ਭਨਭਿਨ ਕਸਯ, ਿਾਯਤਕ ਤ ਿਾਯਤਾਕਾਯ, ਸ ੂਫੁੁੱ ਕ ਵਡੁੱ ੂ, ਵਟਆਰਾ, 1977. 
12. ਵਤਰਭੂਯਤੀ ਿੁਯਫਖ਼ਸ ਵਸੰਘ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ਵਨਊ ਫੁੁੱ ਕ ਕੰਨੀ, ਜਰੰਧਯ। 
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ਸਮਸਟਰ ਚੌਥਾ 
 
 

ਰਚਾ ਚਥਾ :  ਖਕੱਸਾ ਕਾਖਵ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ 
                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 16 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ 
ਦ ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ। 

4. ਇਸ ਿੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਿਆ ਜਾਿ ਵਕ ਾਠ-ਕਰਭ ਦ ਸਬ ੁੱਿਾਂ ਨੰੂ ਰਿਬਿ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  
5. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਿਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-

ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ। 
  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ। 

 
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
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ਭਾਗ ੳ 
ੳ-1: ਵਭਯਜਾ : ੀਰੂ                           12 ਅੰਕ 

  ੳ-2: ਿੀਯ : ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ          12 ਅੰਕ 
ਭਾਗ ਅ 

  ਅ-1: ੂਯਨ ਬਿਤ : ਕਾਦਯਮਾਯ       12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ਸੁੱ ਸੀ : ਿਾਸਭ        12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ੂਯਨ ਬਿਤ ਕਾਦਯਮਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
2. ਿੁਯਰੀਤ ਕਯ, ਵਭਯਜ਼ਾ ਸਾਵਿਫਾਂ ਦ ਵਕੁੱ ਸ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
3. ਿਯਰੀਤ ਕਯ, ੀਰੂ ਯਵਚਤ ਵਭਯਜ਼ਾ ਸਾਵਿਫਾਂ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
4. ਤਯਰਚਨ ਵਸੰਘ ਯੰਧਾਿਾ, ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਿੀਯ ਕਾਵਿ ਯੰਯਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
5. ਿਜ ਵਤਰਕਾ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਾਵਿ ਅੰਕ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
6. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਾਵਿ ਅੰਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
7. ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਸੀਤਰ, ਿਾਯਸ ਸਾਿ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
8. ਿਜ ਦਯਣ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, ਜਨਿਯੀ 1984. 
9. ੰਜਾਫੀ ਸਾਵਿਤ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਬਾਿ ਵਿਰਾ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ। 
10. ਿਯਜਧ ਵਸੰਘ, ੀਰੂ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
11. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਸੰਸਾਯ  
12. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਿ, ੰਜਾਫੀ ਵਕੁੱ ਸ 
13. ਜਸਾਰ ਕਯ ਕਾਂਿ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਸੰਿਾਦ  
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ਸਮਸਟਰ ਚੌਥਾ 

ਰਚਾ ੰਜਵਾਂ : ਲਕਧਾਰਾ ਅਤ ੰਜਾਬੀ ਲਕਧਾਰਾ  
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                        ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਿ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ 
ਸਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਿ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 16 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਿਾਂ 
ਦ ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਿ (ਬਾਿ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਿ। ਰੀਵਿਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਸੰਿ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਿਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਿ। ਇਸ ਬਾਿ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਿ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਿਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਿਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾ ਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਿਆ ਜਾ ਸਕ। 

4. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਿਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
5. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਿਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ ੇ ਭਾਗ ਅ ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ਤੀਜ ਬਾਿ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਨ। 
3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯੁੱਿ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।  

ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ 
ਭਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਰਕਧਾਯਾ : ਵਸਧਾਂਤਕ ੁੱਿ 
   (I) ਰਕਧਾਯਾ ਦੀ ਵਯਬਾਸਾ ਤ ਰੁੱ ਛਣ 

(II) ਰਕਧਾਯਾ-ਸਾਸਤਯ, ਵਭੁੱ ਥ-ਵਿਵਿਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਅਵਧਨ ਦਾ ਸਯਿਿਣ 
   (III) ਰਕਧਾਯਾ ਦ ਿਯ ਰਭੁੁੱ ਿ ਿਤਯ 
   (IV) ਰਕਧਾਯਾ ਤ ਸਾਵਿਤ         12 ਅੰਕ 
  ੳ-2: ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ : ਰਕ-ਸਾਵਿਤ  
   (I) ਰਕ ਕਾਵਿ (ਯੂਾਤਯਨ ਫਣਤਯ, ਸਭਾਜ-ਸਵਬਆਚਾਯ ਭਿੁੱਤਿ, ਰਭੁਿ ਿੰਨਿੀਆ)ਂ 
   (II) ਰਕ-ਕਥਾਿਾਂ    
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   (III) ਫੁਝਾਯਤਾਂ      
   (IV) ਅਿਤਾਂ                   12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ਅ 
  ਅ-1: ੰਜਾਫੀ ਰਕ-ਕਰਾਿਾਂ 

(I) ਰਕ-ਨਾਚ : ਭੂਰ ਰੁੱ ਛਣ, ਸਭਾਜਕ ਤ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਿੁੱਤਿ, ਭੁੱ ੁੁਿ ਿੰਨਿੀਆ ਂ
   (II) ਰਕ-ਨਾਟ : ਸਭਾਜਕ ਤ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਿੁੱਤਿ, ਭੁੁੱ ਿ ਿੰਨਿੀਆ ਂ

(III) ਭੀਡੀਆ ਤ ਰਕਧਾਯਾ                 12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ਰਕ ਵਿਸਿਾਸ ਅਤ ਯੀਤੀ ਵਯਿਾਜ 

(I) ਰਕ-ਵਿਸਿਾਸ - ਭੁੁੱ ਿ ਰੁੱ ਛਣ, ਸਭਾਜਕ ਤ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਸਾਯਥਕਤਾ, ਭੁੁੱ ਿ ਿੰਨਿੀਆ ਂ
(II) ਯੀਤੀ-ਵਯਿਾਜ : ਜਨਭ, ਵਿਆਿ ਅਤ ਭਤ ਸਫੰਧੀ  
(ਸਭਾਜਕ ਤ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਸਾਯਥਕਤਾ, ਭੁੁੱ ਿ ਿੰਨਿੀਆ)ਂ 
(III) ਭਰ ਅਤ ਵਤਉਿਾਯ : ਸਭਾਜਕ-ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਿੁੱਤਿ ਤ ਰਕਾਯਜ            12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ     16X2=32 ਅੰਕ 

ਸਿਾਇਕ ੁਸਤਕਾਂ 
1. ਿਣਜਾਯਾ ਫਦੀ, ਭੁੱਧਕਾਰੀਨ ੰਜਾਫੀ ਕਥਾ : ਯੂ ਤ ਯੰਯਾ, ਯੰਯਾ ਰਕਾਸਨ, ਨਿੀ  ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਰਕ-ਸਾਵਿਤ ਸਾਸਤਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਨਾਿਯ ਵਸੰਘ, ਰਕ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਵਸਯਜਨ ਰਵਕਵਯਆ, ਰਕਾਇਤ ਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਿੜਹ। 
4. ਜਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਕਯੋਂ, ੰਜਾਫੀ ਰਕ-ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯਚਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
5. ਨਿਯਤਨ ਕੂਯ, ੰਜਾਫ ਦ ਰਕ ਵਤਉਿਾਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
6. ਕਯਨੈਰ ਵਸੰਘ ਵਥੰਦ (ਸੰਾ.), ਰਕਮਾਨ ਅਵਧਨ, ਿੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
7. ਬੁਵੰਦਯ ਵਸੰਘ ਿਵਿਯਾ, ਰਕਮਾਨ, ਬਾਸਾ ਤ ਸਵਬਆਚਾਯ, ਸੂ ਫੁੁੱ ਕ ਸਾ, ਵਟਆਰਾ। 
8. ਦਵਿੰਦਯ ਸਵਤਆਯਥੀ, ਵਿੁੱ ਧਾ, ਨਿਮੁਿ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਨਿੀੀੱ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
9. ਿਣਜਾਯਾ ਫਦੀ, ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਵਿਸਿਕਸ, ਨੈਸਨਰ  ਫੁੁੱ ਕ ਸਾ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
10. ਕਯਨਜੀਤ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਅਤ ਰਕ-ਜੀਿਨ, ਨਿਮੁਿ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
11. ਜਿਦੀਸ ਕਯ, ੰਜਾਫੀ ਰਕ ਕਿਾਣੀ : ਵਿਿਾਯ ਤ ਸੰਕਰ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ਰੁਵਧਆਣਾ। 
12. ਿੁਯਵਦਆਰ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫ ਦ ਭਰ  ਅਤ ਵਤਉਿਾਯ, ਰਕਾਸਨ ਵਿਬਾਿ, ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
13. ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਜਸੀ, ਰਕਧਾਯਾ ਤ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
14. ਯਾਜਿੰਤ ਕਯ, ਵਿਆਿ ਦ ਰਕਿੀਤ : ਵਿਵਬੰਨ ਵਯਿ, ਰਕਿੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਿੜਹ, 2003. 
15. ਿਜ ਵਤਰਕਾ (ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰਕ-42), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
16. Allan Dundes, Essays in Folkloristics. 
17. Bosewell J.R. Reaver, Fundamentals of Folk Literature. 

18. Richard M. Darson, Folklore and Folklife. 

19. H.A. Kraape, The Science of Folklore 

 


