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Objectives : The course is framed for the Foregin Students perusing degree courses run by Punjabi 
University, Patiala. The objective of this course is to introduce elementary structure of Punjabi Language 
and make these students, understand, read, write and speak Punjabi .   

Punjabi Complusory (Elementery Punjabi) 
 

Semester 1st 
Total Marks : 100             Pass Marks : 35 
VIVA : 25        Pass Marks in Practical : 09  
Internal Assesment : 25                       Pass Marks in internal Assessment : 09 
External Examinantion : 50                            Pass marks in External Examination : 17 
Time : 3 Hrs 

ਾਠ ਕ੍ਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ-ਰਖਾ 
Section A 

A-1 : Gurumukhi Orthography and Punjabi Sound System : Identification, writing and usage of 
Gurumukhi Akhar (letters) and Laga-Matras ; Cosonants and Vowels, Classification and Descrition ; 
Punjabi Segmental and Super-segmental phonemes, tones and intonation, nasality and stress. 
(Detail in Gurumukhi :        20 marks 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਾ ਖਣ ਤ ੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਬੰਧ ਅਤ ਲੀ ਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਦ ਲਨਯਮ:   
(ੳ) ਅੱਖਯ ਗਗਆਨ : ਤਯਤੀਫਵਾਯ ਤ ਬੁਰਾਂਵ ਅੱਖਯ । 
(ਅ) ਅੱਖਯ ਫਣਤਯ ਗਗਆਨ : ਅੱਖਯ ਯੂ ਤ ਰਖਣ ਦ ਢੰਗ ਤ ਗਵਧੀ, ਅੱਧ ਅੱਖਯਾਂ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤ ਭਤ । 
(ੲ) ਵਯ ੂਚਕ ਅੱਖਯਾਂ ਤ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤ । 
() ਗਵਅੰਜਣ ੂਚਕ ਅੱਖਯਾਂ ਤ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤ । 
(ਸ) ਰਗ ਭਾਤਯਹਾਂ ਤ ਰਗਾਖਯਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤ । 
(ਕ) ਭਾਤਯਹਾਂ ਤ ਵਯ ਵਾਸਕਾਂ ਦੀ ਾਂਝੀ ਵਯਤ 
(ਖ) ਭਾਤਯਹਾਂ ਦੀ ਗਵਅੰਜਣ ੂਚਕਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤ 
A-2 :  Punjabi Word System (Elementary) : Spelling and Punctuation, Structure of words, roots and 
affixes, meaning and usage, word classes (noun, prounon, verb, adverb, adjective,) and 
grammatical categories (tense, case and Vaach), antonyms, synonymous, homonym, (Detail in 
grurmkhi :          10 marks 
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ੰਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦ ਰਫੰਧ (ਭੱੁਢਰਾ): ਫਦ ਜੜ ਤ  ਗਵਸ਼ਯਾਭ ਗਚੰਨਹ ਾਂ ਦ ਵਯਤ ਗਨਮਭ, ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯ:   ਧਾਤ ੂਤ 
ਵਧਤਯ, ਸ਼ਫਦਾਂ-ਸ਼ਯਣੀਆਂ ( ਨਾਂਵ, ੜਨਾਂਵ, ਗਕਗਯਆ, ਗਵਸ਼ਸ਼ਣ, ਗਕਗਯਆ ਗਵਸ਼ਸ਼ਣ ਆਗਦ) ਤ ਗਵਆਕਯਣ 
ਵਯਗਾਂ ( ਗਰੰਗ, ਵਚਨ, ੁਯਖ, ਕਾਰ)  ਦ ਅਯਥ ਅਤ ਵਯਤ, ਉਰਟ-ਅਯਥੀ ਸ਼ਫਦ, ਭਾਨ-ਅਯਥੀ ਸ਼ਫਦ, 
ਭਨਾਭੀ ਸ਼ਫਦ (ਗੁਯਭੁਖੀ ਗਵਚ ਗਵਵਯਣ)                

Section B 
B-1 Some Important word used in daily life : Numerals, Days of Week, Parts of Body, costumes, 
Colors, Foods (fruits, vegetables and drinks), Animals and birds, Detail in Gurumukhi : 20 marks 
ਯਜ਼ਾਨਾ ਗਜੰਦਗੀ ਗਵਚ ਵਯਤੋਂ ਰਈ ਕੁਝ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ 
ਅੰਕ-ਰਫੰਧ, ਸਤ ਦ ਗਦਨ, ਭਸੀਗਨਆ ਂਦ ਨਾ, ਯੀਯ ਦ ਅੰਗ, ਯੰਗ, ਖਾਣ-ੀਣ ਦੀਆ ਂਵਤਾਂ, ੰਛੀ ਤ ਜਾਨਵਯ 
 

ਅੰਕ੍-ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਲਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਗਵਗਦਆਯਥੀ ਗਸਰੀ ਵਾਯ ਗੁਯਭੁਖੀ ਗਰੀ ਗੱਖ ਯਸ ਸਨ । ਸ ਕਦਾ ਸ ਗਵਗਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ 

ਅਨਜਾਣ ਸਣ  ਰਸ਼ਨ ੱਤਯ ਗਤਆਯ ਕਯਦ ਭੇਂ ਗਵਗਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ਇ ੀਭਾ ਨੰੂ ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੱਗਖਆ 
ਜਾਵ। 

2. ਾਯ ਗਰਫ ਨੰੂ ਇਕ ਗਜਸੀ ਰਤੀਗਨਧਤਾ ਗਦੱਤੀ ਜਾਵ, 50 ਪੀਦੀ ਰਸ਼ਨ ਵਤੂਗਤ (ਸਾਂ, ਨਾਂਸ/ਖਾਰੀ ਥਾਂ 
ਬਯਨ/ਠੀਕ, ਗਰਤ) ਫਸ-ੁਚਣ ਵਾਰ ਸਣ ।  

3. ਗਵਆਗਖਆਭੂਰਕ ਰਸ਼ਨ ਨਾ ੱੁਛ ਜਾਣ ।  
4. ਰਸ਼ਨ ੱਤਯ ਗਤਆਯ ਕਯਨ ਭ ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਵਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ । 
5. ਬਾਗ A-1 ਗਵੱਚੋਂ 20 ਰਸ਼ਨ ਅਤ A-2 ਗਵਚੋਂ 10 ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਛ ਜਾਣ। 
6. ਬਾਗ B ਗਵੱਚੋਂ 20 ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਛ ਜਾਣ। 

 
Viva-voce :  
1, Reading, Speaking (Simple Dialogue, Self Introducation, Greetings, Directions (From entire 
syllabus of section A and B)        1 5 marks 
ਭਗਖਕ-ਰੀਗਖਆ : ੜਹਣ ਤ ਫਰਣ (ਾਧਾਯਨ ਗੱਰਫਾਤ, ਆਣੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਵਾਗਤੀ ਸ਼ਫਦ ਤ ਗਨਯਦਸ਼) ਦੀ ਭਯਥਾ 
ਦਾ ਟਟ 
 
2, ਕ੍ਰ ਬੱੁਕ੍: 
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ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਇਕ੍  ਕ੍ਰ ਬੱੁਕ੍ ਲਤਆਰ ਕ੍ਰਗਾ, ਲਜ ਬੰਧੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਸਠ ਲਖ ਅਨੁਾਰ ਸ। ਕ੍ਰ ਬੱੁਕ੍ ਬੰਧੀ 
ੜਤਾ ਅਤ ਵਾ ਵਾਈਵ ਦਾ ਲਸੱਾ ਸਣਗ।       10 marks 
Scrap book : Writing Punjabi Letters, words with all laga matras, Ten Lines about self, writing 
residential and official addresses, Any five pictures from Punjabi life and writing ten lines in Punjabi 
language and in Gurmukhi script for each picture, Paragragph Writing : Five paragraphs on the 
subject of interest or research-area and personal experience at university, Five Pages on colors, 
Food Items, Parts of Body (Pictures and their description) :           

ਅਗਬਆ ੁਤਕ : ਾਯੀਆ ਂੰਜਾਫੀ ਰਗਾ ਭਾਤਯਾਂ ਨਾਰ ਅੱਖਯ, ਸ਼ਫਦ ਗਰਖਣ । ਆਣ ਫਾਯ ਗਯਸਾਇੀ ਅਤ ਦਤਯੀ 
ਤ ਭਤ ਦ ਤਯਾਂ ਗਰਖਣੀਆ ਂ। ੰਜਾਫੀ ਜੀਵਨ ਨਾਰ ਫੰਗਧਤ ਕਈ ੰਜ ਤਵੀਯਾਂ ਰਾ ਕ ਸਯ ਤਵੀਯ ਨਾਰ ੰਜਾਫੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਤ ਗੁਯਭੁਖੀ ਗਰੱੀ ਗਵਚ ਦ ਤਯਾਂ ਗਰਖਣੀਆ ਂ । ਯਹਾ ਯਚਨਾ : ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ ਗਵਚ ਯਗਸੰਗਦਆ,ਂ ਖਜ ਕਯਗਦਆ ਂ
ਗਨਿੱਜੀ ਅਨੁਬਵ ਜਾਂ ਆਣ ਖਜ ਖਤਰ ਨਾ ੰਬੰਲਧਤ  ਕ੍ਈ ੰਜ ਗਵਗਸ਼ਆ ਂਫਾਯ ੰਜ ਯਹ ਗਰਖਣ । ਤਵੀਯਾਂ ਭਤ ੰਜ 
ੰਨੇ ਯੰਗਾਂ, ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਵਤੂਆ ਂਅਤ ਯੀਯ ਦ ਅੰਗਾਂ ਫਾਯ ਗਰਖਣ । 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ (Suggested Books) 
1. Gill, H.S. & H.A. Gleason, 1964, A Reference Grammar of Punjabi 
2. Bhatia, T.K. 1985, Punjabi : A Descriptive and cognitive Grammar 
3. ਗਤਨਾਭ ਗੰਘ ੰਧੂ, ਆੳ ੰਜਾਫੀ ਗੱਖੀ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ, 2009, 

(ਗਸੰਦੀ ਤ ੰਜਾਫੀ ਗੱਖਣ ਰਈ) 
4. ਗਤਨਾਭ ਗੰਘ ੰਧੂ, ਗੁਯਭੁਖੀ ਗੱਖ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ, 2011, (ਅੰਗਯਜ਼ੀ. ਤ 

ੰਜਾਫੀ ਗੱਖਣ ਰਈ) 
5. ੀਤਾ ਯਾਭ ਫਾਗਸਯੀ, ੰਜਾਫੀ ਗੱਖੀ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ,2002, (ਗਸੰਦੀ) 
6. ਯਾਜਗਵੰਦਯ ਗੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਗਗਆਨ ੀ.ਡੀ. (ਕੰਗਊਟਯ ਰੀਕਸ਼ਨ ਟ-ੂਰਯਨ ਡ ਟੀਚ ੰਜਾਫੀ), ਫਰੀਕਸ਼ਨ 

ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ,2011. 
7. Hardev Bahri, Teach Yourself Panjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala,2011. 
8. Heny A. Gleason and Harjeet SIngh Gill, A Start in Punjabi, Publication Bureau, Punjabi 

University, Patiala, 1997. 
9. Ujjal SIngh Bahri and Paramjit Singh Walia, Introductory Punjabi, Publication Bureau, Punjabi 

University, Patiala 2003. 
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Objectives : The course is framed for the Foregin Students perusing degree courses run by Punjabi 
University, Patiala. The objective of this course is to introduce elementary structure of Punjabi Language 
and make these students understand, read, write and speak Punjabi .   

Punjabi Complusory (Elementery Punjabi) 
Semester IInd 

Total Marks : 100             Pass Marks : 35 
Viva : 25        Pass Marks in Practical : 09  
Internal Assesment : 25                             Pass Marks in internal Assessment : 09 
External Examinantion : 50                            Pass marks in External Examination : 17 
Time : 3 Hrs 

Section A 
A-I Punjabi Syntax : Simple, compound and complex sentences-Declarative, negative, interrogative 
and exclamatory sentences. Aggrement system of Punjabi. (Detail in Gurumukhi : 
ੰਜਾਫੀ ਵਾਕ ਰਫੰਧ 
ਾਧਾਯਨ ਵਾਕ । ੰਜਾਫੀ ਵਾਕ ਦੀਆ ਂਗਕਭਾਂ : ਗਫਆਨੀਆ,ਂ ਨਾਂਸ-ਵਾਚਕ, ਰਸ਼ਨ-ੂਚਕ ਅਤ ਗਵਗਭਕ । 
ੰਜਾਫੀ ਗਵਆਕਯਨ ਭਰ                                             15 marks  
A-II Numerals, Punjabi Kinship Terminology, House Hold Terminology, Foods, castes and 
Occupations Gardening and Crops, Transport 
ਗਗਣਤੀ (ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵਚ), ਗਯਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਰਫੰਧ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ, ਘਯਰ ੂ ਵਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ, ਖਾਣ ਨਾਰ ਫੰਧਤ 
ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤ ਗਕੱਗਤਆ ਂਨਾਰ ਫੰਗਧਤ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ, ਫਾਗਫਾਨੀ ਅਤ ਪਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦ ਾਧਨ  

15 marks 
Section B 

B-I Translation from English to Punjabi,  Punjabi to English 
Transcription from Roman to Gurumukhi, Gurmukhi to Roman 
ਅਨੁਵਾਦ : ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ, ੰਜਾਫੀ ਤੋਂ ਅੰਗਯਜ਼ੀ 
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ਗਰੀਅੰਤਯਨ : ਯਭਨ ਤੋਂ ਗੁਯਭੁਖੀ, ਗੁਯਭੁਖੀ ਤੋਂ ਯਭਨ     10 marks 
B-II Paragraph Writing : On topics related to Punjab, Punjabi Culture, Folklore and History 
Comprehension. 
ਯਹਾ ਯਚਨਾ ; ੰਜਾਫ, ੰਜਾਫੀ ਗਬਆਚਾਯ, ਰਕਧਾਯਾ ਅਤ ਇਗਤਸਾ ਆਗਦ ਗਵਗਸ਼ਆ ਂਉਯ ਯਹਾ ਦ ਕ ਵਾਰ ੱੁਛਣਾ 
           10 marks 

Viva-voce : Reading, Speaking (Simple Dialogue, Self Introducation, Greetings, Directions (From entire 
syllabus of section A and B)        25 marks 

ਭਗਖਕ-ਰੀਗਖਆ : ੜਹਣ ਤ ਫਰਣ (ਾਧਾਯਨ ਗੱਰਫਾਤ, ਆਣੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਵਾਗਤੀ ਸ਼ਫਦ ਤ ਗਨਯਦਸ਼) ਦੀ ਭਯਥਾ 
ਦਾ ਟਟ 

ਅੰਕ੍-ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਲਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਗਵਗਦਆਯਥੀ ਗਸਰੀ ਵਾਯ ਗੁਯਭੁਖੀ ਗਰੀ ਗੱਖ ਯਸ ਸਨ । ਸ ਕਦਾ ਸ ਗਵਗਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ 

ਅਨਜਾਣ ਸਣ  ਰਸ਼ਨ ੱਤਯ ਗਤਆਯ ਕਯਦ ਭੇਂ ਗਵਗਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ਇ ੀਭਾ ਨੰੂ ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੱਗਖਆ 
ਜਾਵ। 

2. ਾਯ ਗਰਫ ਨੰੂ ਇਕ ਗਜਸੀ ਰਤੀਗਨਧਤਾ ਗਦੱਤੀ ਜਾਵ, 50 ਪੀਦੀ ਰਸ਼ਨ ਵਤੂਗਤ (ਸਾਂ, ਨਾਂਸ/ਖਾਰੀ ਥਾਂ 
ਬਯਨ/ਠੀਕ, ਗਰਤ) ਫਸ-ੁਚਣ ਵਾਰ ਸਣ । ਗਵਆਗਖਆਭੂਰਕ ਰਸ਼ਨ ਨਾ ੱੁਛ ਜਾਣ । ਰਸ਼ਨ ੱਤਯ ਗਤਆਯ ਕਯਨ 
ਭੇਂ ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਵਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ । 

3. ਬਾਗ A-I ਗਵੱਚੋਂ 15 ਰਸ਼ਨ ਅਤ A-II ਗਵਚੋਂ 15 ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਛ ਜਾਣ। 
4. ਬਾਗ B-I ਗਵੱਚੋਂ 10 ਅਤ ਬਾਗ B-II ਗਵਚੋਂ 10 ਰਸ਼ਨ ੱੁਛ ਜਾਣ। 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ (Suggested Books) 
1. Gill, H.S. & H.A. Gleason, 1964, A Reference Grammer of Punjabi 
2. Bhatia, T.K. 1985, Punjabi : A Descriptive and cognitive Grammer 
3. ਗਤਨਾਭ ਗੰਘ ੰਧੂ, ਆੳ ੰਜਾਫੀ ਗੱਖੀ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ, 2009, 

(ਗਸੰਦੀ ਤ ੰਜਾਫੀ ਗੱਖਣ ਰਈ) 
4. ਗਤਨਾਭ ਗੰਘ ੰਧੂ, ਗੁਯਭੁਖੀ ਗੱਖ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ, 2011, (ਅੰਗਯਜ਼. ਤ 

ੰਜਾਫੀ ਗੱਖਣ ਰਈ) 
5. ੀਤਾ ਯਾਭ ਫਾਗਸਯੀ, ੰਜਾਫੀ ਗੱਖੀ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ,2002, (ਗਸੰਦੀ) 
6. ਯਾਜਗਵੰਦਯ ਗੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਗਗਆਨ ੀ.ਡੀ. (ਕੰਗਊਟਯ ਰੀਕਸ਼ਨ ਟ-ੂਰਯਨ ਡ ਟੀਚ ੰਜਾਫੀ), ਫਰੀਕਸ਼ਨ 

ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ,2011. 
7. Hardev Bahri, Teach Yourself Panjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala,2011. 
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