ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਹਸਲਾ

:

ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ

ਰਚਾ ਦੂਜਾ

:

ਆਸਨ ਵਿਰੀ : ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ
ਆਸਨ ਦੂਜੀ : ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਵਿਸਸ ਅਵਧਨ

ਰਚਾ ਤੀਜਾ

:

ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ

ਰਚਾ ਚਥਾ

:

ਸੂਫੀ ਅਤ ਫੀਯ ਕਾਵਿ

ਰਚਾ ੰ ਜਵਾਂ

:

ਸਵਬਆਚਾਯ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ

ਕਵਲ ਆਨਰਜ਼ ਦ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਰਚਾ ਛਵਾਂ

:

ਵਿਸਿ ਕਾਵਿ

ਰਚਾ ਤਵਾਂ

:

ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਿਤ

ਰਚਾ ਅੱ ਠਵਾਂ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ):
ਨੋਟ:

ਉਯਦੂ

ਿਯਕ ਯਚਾ 80 ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਿਿਗਾ ਵਜਸ ਵਿਚ 20 ਅੰ ਕ ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ ਿਣਗ। ਭ. . ਾਸ ਕਯਸ ਦ ਆਨਯਜ਼ ਦ ਦਿੇਂ ਯਚ
100 ਅੰ ਕਾਂ ਦ ਿਣਗ ਅਤ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ 26 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦਾ ਿਯਿਾ ਿਠ ਵਦਿੱ ਤ ਅਨੁਸਾਯ ਿ:

ਅੰ
ਭ.. ਾਸ ਕਯਸ

ਆਨਯਜ਼

1.

ਟਸਟ ਤ ਆਧਾਵਯਤ ਅੰ ਕ

:

10

12

2.

ਰਾਜਕਟ ਿਯਕ/ਸਭੀਨਾਯ/ਖਤਯੀ ਕਾਯਜ ਦ ਅੰ ਕ

:

05

09

3.

ਜਭਾਤ ਵਿਚ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦ ਅੰ ਕ

:

05

05

ਜਭਾਤ ਵਿਚ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦ ਅੰ ਕ ਿਠ ਵਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਵਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ :(75 % ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯ ਅਤ 80 % ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿਯਕ ਯ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਕਯਨ ਿਾਰ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੂੰ 3 ਅੰ ਕ)
(80 % ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯ ਅਤ 85 % ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿਯਕ ਯ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਕਯਨ ਿਾਰ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੂੰ 4 ਅੰ ਕ)
(85 % ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯ ਿਯਕ ਯ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਕਯਨ ਿਾਰ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਅੰ ਕ)
ਰਚਾ ਹਸਲਾ : ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤ ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 80
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :20
ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 60

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :28
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 07
ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਦ ਿਯਕ
ਉ-ਬਾਗ (ੳ-1,ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁਰ ਅਿੱ ਠ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਅੳਯਥੀ ਨੇ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ
ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 27 ਅੰ ਕ
ਿਣਗ।

2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ

ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 24 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।
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ਮਟਰ ਤੀਜਾ
3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ

ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰ 12 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

4.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

5.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅਤ ਬਾਗ ਅ ) ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ
ਿਨ।ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਨ।
2.

ੀਜ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰ ਦਣਾ ਹ। ਹਰਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।

3. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਕ ਅ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਵਦੁੱ ਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
ੳ-1:

(I)ਭਾਸ਼ਾ : ਰਵਕਯਤੀ ਅਤ ਵਿਸਸਤਾਿਾਂ, ਬਾਸਾ-ਵਿਵਗਆਨ: ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ
ਅਵਧਨ ਖਤਯ ਿੱ ਧਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਬਾਸਾ ਸਾਸਤਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਿਯ ਵਿਵਗਆਨ।
(II)ਰੂਾਂਤਰੀ ਹਵਆਕਰਨ: ਚਭਸਕੀ ਦੀਆਂ ਫੁਵਨਆਦੀ ਧਾਯਨਾਿਾਂ: ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਅਤ ਵਨਬਾਉ,
ਗਵਿਨ ਅਤ ਸਿੱ ਤਿੀ ਫਣਤਯ, ਿਾਕੰ ਸ ਉਸਾਯੀ ਵਿਆਕਯਨ

ੳ-2:

09 ਅੰ ਕ

(I)ਆਧੁਹਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ : ਸਵਸਊਯ ਦ ਬਾਸਾਈ ਸੰ ਕਰ :
ਬਾਸਾ ਅਤ ਉਚਾਯ (Language & Parole), ਵਚੰ ਨਹ (sign), ਵਚੰ ਨਹਕ ਅਤ ਵਚੰ ਵਨਹਤ,
ਇਕਾਰਕ ਅਤ ਦੁਕਾਰਕ ਿੁੰ ਚ, (Synchronic and Diachronic Study)
ਕੜੀਦਾਯ ਅਤ ਸਵਿਚਾਯੀ ਸੰ ਫੰ ਧ (Syntagmatic and paradigmatic)
(II)ਾਵਣਨੀ ਵਿਆਕਯਨ ਦ ਰਭਖ
ੁਿੱ ਸੰ ਕਰ : ਭਾਿਸਿਯ ਸੂਤਯ, ਿਯਣ ਵਨਯੂਣ,
ਸੁਫੰਤ ਰਕਯਣ, ਵਤਗੰ ਤ ਰਕਯਣ।

09 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

(I) ਧੁਨੀ ਹਵਹਗਆਨ : ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਰਕਾਯ, ਫਰ ਅਭਰ, ਉਚਾਯਨ ਅੰ ਗ ਅਤ ਰਵਕਵਯਆ,
ਣ-ਧਾਯਾ ਵਿਧੀਆਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਦ ਿਯਗੀਕਯਨ ਦ ਆਧਾਯ : ਖੰ ਡੀ ਅਤ ਅਖੰ ਡੀ ਧੁਨੀਆਂ।
(II)ੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਹਵਉਂਤ : ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ, ਸਿਯ ਅਤ ਵਿਅੰ ਜਨ :
ਿਯਗੀਕਯਨ, ਉਚਾਯ ਖੰ ਡ, ੰ ਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਖੰ ਡੀ ਧੁਨੀਆਂ : ਨਾਵਸਕਤਾ, ਫਰ, ਸੁਯ ਅਤ ਿਾਕ ਸੁਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਦਾ ਸੁਯ ਰਫੰਧ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਿਯ ਸੰ ਮਗ ਅਤ ਵਿਅੰ ਜਨ ਨੇੜਤਾ।

ਅ-2:

(I)ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਵਾਰ : ਬਾਸਾਿਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ ਦ ਆਧਾਯ, ਸਤਭ ਤ ਕੈਂਟਭ ਿਯਗ, ਧੁਨੀ ਵਯਿਯਤਨ ਦ ਨੇਭ :
ਵਗਰਭ ਵਨਮਭ, ਗਰਾਸਭਨ ਵਨਮਭ ਅਤ ਿਯਨਯ ਵਨਮਭ।
(II)ਭਾਰਤ ਦ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਵਾਰ : ਆਧੁਵਨਕ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸਾਿਾਂ, ਬਾਯਤੀ ਆਵਯਆਈ ਵਯਿਾਯ ਅਤ
2
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ੰ ਜਾਫੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱ  ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦਾ ਪਰਭਾਿ  ਨਿੀਨ ਪਰਵਿਰ ੀਆਂ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਨਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ।

09 ਅੰ ਕ
09X4=36 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਅਗਨੀਿਤਯੀ ਿਦ, ਵਯਚਾਇਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਦੀਕ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਜਰੰਧਯ

2.

ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰ ਘ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ, ਫਾਿਯੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦਿੱ ਰੀ, 1973.

3.

ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰ ਘ, ਯੂਾਂਤਯੀ ਵਿਆਕਯਨ, ੰ ਜਾਫ ਸਟਟ ਟਕਸਟ ਫੁਿੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ, 1980.

4.

ਜਵਗੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ੁਆਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ : ਸੰ ਕਰ ਤ ਵਦਸਾਿਾਂ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1982.

5.

ਯਭਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਵਸਿੱ ਧੂ, ਭਾਨਿ ਵਿਵਗਆਨਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1988.

6.

ਫਰਦਿ ਵਸੰ ਘ ਚੀਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਵਿਆਕਯਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਦਾਿਰੀ ਦਾ ਵਿਸਾ ਕਸ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ,
ਵਟਆਰਾ, 2000.

7.

ਫੂਟਾ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ, ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਰਾਿਯ ਫੁਕਸ 2015

ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਰਾਿਯ ਫੁਕਸ, 2015
8.

ਫੂਟਾ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ : ਸਰਤ ਤ ਸਯੂ, ਿਾਵਯਸਸਾਿ ਪਾਉਂਡਸਨ, ਅੰ ਵਭਤਸਯ, 2004.

9.

ਫੂਟਾ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ, ੰ ਜਾਫੀ ਵਿਆਕਯਨ : ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2008.

10.

ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰ ਘ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002.

11.

ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰ ਘ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਸਰਤ ਤ ਫਣਤਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1996.

12.

ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰ ਘ, ਯੂ ਵਿਵਗਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002.

13.

ਦੁਨੀ ਚੰ ਦਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ, 1959.

14.

ਬੁਵੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਖਵਿਯਾ, ਨਿੀਨ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਸੂ ਫੁਿੱ ਕ ਵਡੁ, ਵਟਆਰਾ, 1999.

15.

ਜੀ. ਫੀ. ਵਸੰ ਘ, ਗੁਯਭੁਖੀ ਵਰੀ ਦਾ ਜਨਭ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰ ਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ, 1960.

16.

ਜਵਗੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ੁਆਯ ਅਤ ਿਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਆਕਯਨ, (।, ।। ਅਤ ।।।), ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ।

17.

ਸੁਖਵਿੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਸੰ ਘਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1999.

18.

ਕੰ ਿਰਜੀਤ ਕ ਯ ਜਿੱ ਸਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਂਿ-ਿਾਕੰ ਸ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਕਾਯਜ, ਯਿੀ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1999.

19.

ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ਬਾਸਾ ਤ ਵਿਆਕਯਣ - ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, ਅੰ ਕ 41.

20.

ਬਾਖਾ ਸੰ ਜਭ, ਿਾਵਰਊਭ-22, 1997.

21.

ਆਰ ਚਨਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ, ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2001

22.

ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰ ਘ, ਸਾਡੀ ਬਾਸਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

23. ਫੂਟਾ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ,
23.
24.
25.
26.
27.

ਗੁਯਭੁਖੀ ਵਰੀ, ਇਵਤਿਾਸ ਤ ਇਵਤਿਾਸਕਾਯੀ, ਆਯਸੀ ਫਵਰਸ਼ਯਜ਼ 2016

John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968.
F.D. Sassure, Course in General Linguistics, Fontana Collins, 1959.
Tej Bhatia, Punjabi : A Cognitive - Descriptive Grammar, Rouledge, London -- New York, 1993.
Harjit Singh Gill, Reference Grammer of Punjabi, Punjabi University, Patiala, 1969.
F.R. Palmer, Grammar
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਦੂਜਾ (ਆਸ਼ਨ ਹਸਲੀ) : ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 80

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :20

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

1. ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ
ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ , ਵਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 27 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 24 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਯ 12 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ਿੱ ਖ ਫਾਯ ਿੀ ੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

4.
5.

ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ਿੱ ਖ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

6.

ਰਸਨ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ਿੱ ਖ ਜਾਂ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰ ਧੀ ਿੀ ੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

7.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

8.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਗਿੱ ਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੁੰ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ ।

9.

ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਵਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁਿੱ ਛ ਅਿੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ
ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3.

ੀਜ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰ ਦਣਾ ਹ। ਹਰਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।

4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਕ ਅ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਵਦੁੱ ਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
‘ਗੁਰਮਵ

ਵਸਿਾਂ ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਕ ਡਾ.ਅੰ ਵਭਰਤਾਰ ਕ ਯ ਅਤ ਸ.ਰਖਿੀਯ ਵਸੰ ਘ,

ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।
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20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਸਰ ਕ (ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ ਵਿਚ ਦਯਜ਼) : ਸਖ ਪਯੀਦ

ਅ -2:

ਜੁਜੀ ਸਾਵਿਫ : ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ

ਅ -3:

ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਫ : ਗੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ ਜੀ

ਅ-4:

ਵਿਰੀ ਿਾਯ : ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ

9X3=27 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦਿੱ ਰੀ।

2.

ਦਰੀ ਵਸੰ ਘ ਦੀ, ਜੁਜੀ : ਇਕ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ ੰ ਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।

3.

ਡਾ. ਤਾਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਫਾਫਾ ਪਯੀਦ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ

4.

ਵਰਤਾਰ ਵਸੰ ਘ, ਜੁਜੀ ਵਿਿਚਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

5.

ਦੀਿਾਨ ਵਸੰ ਘ, ਪਯੀਦ ਦਯਸਨ।

6.

ਂ ਸਨਜ਼, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1963.
ਤਾਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਵਚੰ ਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਕਸਤੂਯੀ ਰਾਰ ਡ

7.

ੰ ਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅੰ ਕ, ਦ ਬਾਗ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰ ਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।

8.

ਸਾਵਿਫ ਵਸੰ ਘ, ਜੁ ਸਾਵਿਫ ਸਟੀਕ, ਵਸੰ ਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1947.

9.

ਿਯਫੰ ਸ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1982.

10.

ਫਰਿਭਜਗਦੀਸ ਵਸੰ ਘ, ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ : ਯਚਨਾ ਸੰ ਸਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

11.

ਯਤਨ ਵਸੰ ਘ ਜਿੱ ਗੀ, ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ, ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

12.

ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਫ : ਯਚਨਾ ਸੰ ਸਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

13.

ਿਯਨਾਭ ਵਸੰ ਘ ਸਾਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਿਕਾਯ : ਜੁਜੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1975.

14.

ਜਗਫੀਯ ਵਸੰ ਘ, ਗੁਯਫਾਣੀ ਵਿਸਿ ਵਦਰਸਟੀ ਤ ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਿਰਵਿਸ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦਿੱ ਰੀ।

15.

ਗੁਰਿੰ ਤ ਵਸੰ ਘ, ਗੁਯਭਵਤ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰ ਤਨ, ਵਸੰ ਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਫਜ਼ਾਯ ਭਾਈ ਸਿਾ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

16.

ਤਾਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਅਨੰਦ ਜਵਤ ਤ ਜੁਗਵਤ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

17.

ਤਾਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਗੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

18.

ਵਫਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਗੁਯਫਾਣੀ : ਵਚੰ ਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

19.

ਸਖ ਪਯੀਦ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

20.

ੂਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਵਜਨ ਕ ਚਰ ਯਤੜ, (ਅਨੁ. ਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਕੂਯ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

21.

ਗੁਯਸਯਨ ਕ ਯ ਜਿੱ ਗੀ (ਸੰ ਾ.), ਿਾਯਾਂ ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

22.

ਭਵਿੰ ਦਯ ਕ ਯ ਵਗਿੱ ਰ, ਫਾਣੀ ਸਾਯ, ਨਿਮੁਗ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦਿੱ ਰੀ।

23.

ਭਵਿੰ ਦਯ ਕ ਯ ਵਗਿੱ ਰ, ਫਾਣੀ ਵਿਿਚਨ, ਆਯਸੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦਿੱ ਰੀ।
6

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
24. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਕਾਂਗ, ਭਿੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰ ਤਨ
25. ਭਿੱ ਧਦਾਦਾਦਦ
ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਕਾਂਗ, ਭਿੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ

7

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਦੂਜਾ (ਆਸ਼ਨ ਦੂਜੀ) : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ : ਹਵਸ਼ਸ਼ ਅਹਧਐਨ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 80
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :20
ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 60

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :28
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 07
ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ

1.

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ ,ਵਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 27 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 24 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰ 12 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ਿੱ ਖ ਫਾਯ ਿੀ ੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

4.
5.

ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ਿੱ ਖ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

6.

ਰਸਨ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ਿੱ ਖ ਜਾਂ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰ ਧੀ ਿੀ ੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

7.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

8.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਗਿੱ ਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੂੰ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ ।

9.

ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਵਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁਿੱ ਛ ਅਿੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ
ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3.

ੀਜ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰ ਦਣਾ ਹ। ਹਰਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।

4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਕ ਅ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਵਦੁੱ ਾ ਜਾਿ।
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਸਠ ਹਲਿੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦ ਹਵਸ਼ਸ਼ ਰੰਗ ਹਵੱ ਚ
ਭਾਗ ੳ
‘ਗੁਰਮਵ

ਵਸਿਾਂ ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਕ ਡਾ.ਅੰ ਵਭਰਤਾਰ ਕ ਯ ਅਤ ਸ.ਰਖਿੀਯ ਵਸੰ ਘ,

ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

09 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਜੁਜੀ ਸਾਵਿਫ

ਅ-2:

ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਯ

ਅ-3:

ਵਸਿੱ ਧ ਗਸਵਟ

ਅ-4:

ਦਿੱ ਖਣੀ ਅੰ ਕਾਯ

9X3=27 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦਿੱ ਰੀ।

2.

ਦਰੀ ਵਸੰ ਘ ਦੀ, ਜੁਜੀ (ਇਕ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ), ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰ ਜਾਫੀ ਵਟਆਰਾ।

3.

ਵਰਤਾਰ ਵਸੰ ਘ, ਜੁਜੀ ਵਿਿਚਨ, ਸੂ ਫੁਿੱ ਕ ਵਡੂ, ਵਟਆਰਾ।

4.

ਂ ਸਨਜ਼, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1963.
ਤਾਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਵਚੰ ਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਕਸਤੂਯੀ ਰਾਰ ਡ

5.

ੰ ਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅੰ ਕ, ਦ ਬਾਗ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰ ਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।

6.

ਸਾਵਿਫ ਵਸੰ ਘ, ਜੁ ਸਾਵਿਫ ਸਟੀਕ, ਵਸੰ ਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1947.

7.

ਿਯਫੰ ਸ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1982.

8.

ਕਾਰਾ ਵਸੰ ਘ ਫਦੀ, ਿਾਯਕਾਯ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ, ੰ ਜਾਫ ਫੁਿੱ ਕ ਸਟਯ, ਨਿੀਂ ਵਦਿੱ ਰੀ, 1968.

9.

ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ਰਕਾਸ, ਬਾਗ ਵਿਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ (ਸੰ ਾ. ਅਤ ਟੀਕਾਕਾਯ ਤਾਯਨ ਵਸੰ ਘ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1969.

10.

ਯਤਨ ਵਸੰ ਘ ਜਿੱ ਗੀ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 1968.

11.

ਯਤਨ ਵਸੰ ਘ ਜਿੱ ਗੀ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਨਿਮੁਗ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦਿੱ ਰੀ-6, 1969.

12.

ਜਗਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਛਾਫੜਾ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ਸੀਭਾ ਰਕਾਸਨ, ਜਰੰਧਯ, 1971.

13.

ਸੁਵਯੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਕਿਰੀ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਜੀਿਨ, ਦਯਸਨ ਤ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰ ਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ, 1968.

14.

ਿਯਨਾਭ ਵਸੰ ਘ ਸਾਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਿਕਾਯ : ਜੁਜੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1975.

15.

ਦੀਿਾਨ ਵਸੰ ਘ, ਵਸਿੱ ਧ ਗਸਵਟ ਤ ਿਯ ਰ ਖ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅਵਧਨ ਵਿਬਾਗ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1983.

16.

ਵਫਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਗੁਯਫਾਣੀ : ਵਚੰ ਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

17.

ਫਰਿਭਜਗਦੀਸ ਵਸੰ ਘ, ਵਸਿੱ ਧ ਗਸਵਟ : ਾਠ ਰਸੰਗ ਅਤ ਰਿਚਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

18.

ਭ ਰਕਾਸ ਿਵਸ਼ਸਟ, ਵਚਨਹ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ੰ ਜਾਫ ਰਕਾਸ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ।

19.

ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ, ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।
9

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
20.

ਜਸਵਿੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਵਢਰੋਂ (ਸੰ ਾ.), ਜੁਜੀ ਫਿੁਿੱਖੀ ਅਵਧਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

21.

ਵਸਿੱ ਧ ਗਸਵਟ (ਸਟੀਕ), ਟੀਕਾਕਾਯ ਤੀਯਥ ਵਸੰ ਘ ਸਿਾੰ ਥੀ।

22.

ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਕਾਂਗ, ਭਿੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰ ਤਨ

23. ਭਿੱ ਧਦਾਦਾਦਦ
ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਕਾਂਗ, ਭਿੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ

10

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਤੀਜਾ : ੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 80

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :20

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ

1.

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ ,ਵਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ
ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2
ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 27 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 24 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰ 12 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

4.

ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤੂ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰ ਖਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰ ਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।

ਇਸ ਗਿੱ ਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿਾਯਤਕ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਦਤੀ ਜਾਿ।

5.
6.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

7.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਵਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁਿੱ ਛ ਅਿੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ
ਇਕ-ਇਕ ਿਿੱ ਰ ਿੀ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3.

ੀਜ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰ ਦਣਾ ਹ। ਹਰਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।

4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਕ ਅ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਵਦੁੱ ਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
‘ਿਾਯਤਕ-ਵਸਧਾਂਤ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਕ ਡਾ.ਗੁਯਨਾਇਫ ਵਸੰ ਘ ਅਤ ਡਾ. ਚਯਨਜੀਤ ਕ ਯ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

09 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

ੁਯਾਤਨ ਜਨਭ ਸਾਖੀ : ਸੰ ਾ. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਅ-2:

ਿਾਯਤਕ ਵਿਯਸਾ (ੁਯਾਣੀ ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਚਣਿਾਂ ਸੰ ਗਰਵਿ)
ਸੰ ਾਦਕ : ਰ. ਸਤਨਾਭ ਵਸੰ ਘ ਜਿੱ ਸਰ, ਰ. ਫੂਟਾ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ,
ਰ. ਯਾਵਜੰ ਦਯ ਾਰ ਵਸੰ ਘ ਫਯਾੜ

ਅ-3:

ੰ ਜਾਫੀ ਫਾਤਚੀਤ : ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵਪਰ ਯੀ

ਅ-4:

ਸਾਿੀਂ ਿੱ ਧਯੀ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ – ਗੁਯਫਖਸ਼ ਵਸੰ ਘ

9X3=27 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ

1.

ਯਤਨ ਵਸੰ ਘ ਜਿੱ ਗੀ, ੁਯਾਤਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ, ੰ ਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਟਕਸਟ ਫੁਿੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ।

2.

ਗੁਯਭਿਨ ਵਸੰ ਘ ਿਾਰੀਆ, ਸਢੀ ਿਵਯ ਜੀ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ।

3.

ਗੁਯਫਚਨ ਕ ਯ, ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵਪਰ ਯੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

4.

ਸੁਵਯੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਕਿਰੀ, ੁਯਾਤਨ ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਯੂ, ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ,
1955.

5.

ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ੁਯਾਤਨ ਿਾਯਤਕ ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ-21, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, ਭਾਯਚ, 1983.

6.

ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ਵਨਫੰ ਧ ਅੰ ਕ-29, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ।

7.

ਭਵਿੰ ਦਯ ਕ ਯ ਵਗਿੱ ਰ (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਭੀਨਾਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦਿੱ ਰੀ।

8.

ਕਯਨਜੀਤ ਵਸੰ ਘ, ੁਯਾਤਨ ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦਿੱ ਰੀ।

12

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਚਥਾ : ੂਫੀ ਅਤ ਬੀਰ ਕਾਹਵ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 80

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :20

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ

1.

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ ,ਵਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ
ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2
ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 27 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 24 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

4.

ਇਸ ਗਿੱ ਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਾਠ-ਕਰਭ ਦ ਸਬ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ ।

5.

ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤੂ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰ ਖਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰ ਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।

6.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

7.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਵਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁਿੱ ਛ ਅਿੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ
ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3.

ੀਜ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰ ਦਣਾ ਹ। ਹਰਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।

4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਕ ਅ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਵਦੁੱ ਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
‘ਭਿੱ ਧਕਾਰੀ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ’(ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਕ ਡਾ.ਜਸਵਿੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਸਣੀ ਅਤ ਡਾ.ਤਾਯਾ ਵਸੰ ਘ,
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।
ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਸਾਿ ਿੁਸਨ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,
13
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)
ਅ-2:

ਫੁਿੱ ਰ ਸਾਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)

ਅ-3:

ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਗੁਯੂ ਗਵਫੰ ਦ ਵਸੰ ਘ

ਅ-4:

ਜੰ ਗਨਾਭਾ ਵਸੰ ਘਾਂ ਤ ਪਯੰ ਗੀਆਂ : ਸਾਿ ਭੁਿੰਭਦ

09X3=27 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਵਫਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਸੂਫੀਭਤ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

2.

ਵਫਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾਫੀਆਂ, ਸਾਿ ਿੁਸਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

3.

ਵਫਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾਫੀਆਂ, ਫੁਰ ਹ ਸਾਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

4.

ਿਯਵਜੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਵਢਰੋਂ , ਸੂਪੀ ਕਿੀ "ਸਾਿ ਿੁਸਨ`, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

5.

ਫਰਫੀਯ ਵਸੰ ਘ ੂਨੀ, ਜੰ ਗ ਵਸੰ ਘਾਂ ਤ ਅੰ ਗਯਜ਼ਾਂ (ਸਾਿ ਭੁਿੰਭਦ), ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

6.

ਵਫਕਯਭ ਵਸੰ ਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਵਚੰ ਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

7.

ਡਾ. ਨਯਸ, ਸੂਫੀ ਭਤ ਤ ਸੂਪੀ ਕਾਵਿ, ਰ ਕ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

8.

ਕਾਰਾ ਵਸੰ ਘ ਫਦੀ, ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਫੁਿੱ ਕ ਸਟਯ, ਵਦਿੱ ਰੀ।

9.

ੰ ਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੀਯ ਕਾਵਿ ਅੰ ਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰ ਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।

10.

ਖਜ ਦਯਣ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, ਜਨਿਯੀ 1984.
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ੰ ਜਵਾਂ : ਹਭਆਚਾਰ ਅਤ ੰ ਜਾਬੀ ਹਭਆਚਾਰ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 80

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :20

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਦ ਿਯਕ

1.

ਉ-ਬਾਗ (ੳ-1, ੳ-2,ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਵਿਚੋਂ ਦ -ਦ ਰਸ਼ਨ, ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰ ਕਯਨੇ ਿ ਣਗ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ
ਕੁਰ 36 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।
2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ

ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 24 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ

ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰ 12 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

4.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

5.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅਤ ਬਾਗ ਅ ) ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ ਬਾਿ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਚਾਯ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਿਯਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
2.

ੀਜ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖਪ ਉੱ ਰ ਦਣਾ ਹ। ਹਰਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।

3. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਕ ਅ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਵਦੁੱ ਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
ੳ-1:

ਹਭਆਚਾਰ : ਹਧਾਂਤਕ ੱ ਿ
(I) ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਰਿੱਛਣ
(II) ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਅੰ ਗ
(III) ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਯੂਾਂਤਯਣ

ੳ-2:

09 ਅੰ ਕ

ਹਭਆਚਾਰ ਅਤ ਸਰ ਿਤਰ
(I) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਸਾਵਿਤ
(II) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬਾਸਾ
(III) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬੂਗਰ
(IV) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਭੀਡੀਆ

09 ਅੰ ਕ
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ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

ੰ ਜਾਬੀ ਹਭਆਚਾਰ : ਇਹਤਸਾਕ ਹਰਿ
(I) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਬੂਗਵਰਕ ਯੂ-ਯਖਾ
(II) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਭੂਰ ਸਭ : ਇਵਤਿਾਸਕ ਅਤ ਅਵਧਨ ਸਯਤ
(III) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਵਯਿਯਤਨ : ਰਾਚੀਨ, ਭਿੱ ਧਕਾਰ ਤ ਆਧੁਵਨਕ
(IV) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਵਨਖੜਿੇਂ ਰਿੱਛਣ

ਅ-2:

09 ਅੰ ਕ

ੰ ਜਾਬੀ ਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ
(I) ਵਿਯਾਿਾ
(II) ਵਯਿਾਯ, ਵਿਆਿ, ਵਯਸਤਾ-ਨਾਤਾ ਰਫੰਧ
(III) ੰ ਜਾਫ,ੰ ਜਾਫੀ ਤ ੰ ਜਾਫੀਅਤ
(IV) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਵਿਸਿੀਕਯਨ

09 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਟੀ. ਆਯ. ਵਿਨੋਦ, ਸੰ ਸਵਕਰਤੀ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸੰ ਸਵਕਰਤੀ, ਰ ਕਗੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਸਯਵਿੰ ਦ।

2.

ਗੁਯਫਖਸ ਵਸੰ ਘ ਫਯੈਂਕ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ, ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਕਆਯਵਟਿ ਸਸਾਇਟੀ ਵਰਭਵਟਡ, ਰੁਵਧਆਣਾ।

3.

ਜਸਵਿੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ : ਛਾਣ-ਵਚੰ ਨਹ, ੁਨੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਵਟਆਰਾ।

4.

ਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਜਸੀ, ਰ ਕਧਾਯਾ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਕਧਾਯਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡੇਂਸਨ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

5.

ਯਾਜਿੰ ਤ ਕ ਯ, ਵਿਆਿ ਦ ਰ ਕਗੀਤ, ਵਿਵਬੰ ਨ ਵਯਖ, ਰ ਕਗੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ।

6.

ਖਜ ਵਤਰਕਾ (ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ-42), ੰ ਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ।

7.

ੰ ਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰ ਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ।

8.

Raymond Williams, Culture, Fontana, paperbacks.

9.

ਯਭਜੀਤ ਕ ਯ ਸਯਵਿੰ ਦ, ੀੰਜਾਫੀ ਸਾਕ-ਸਕੀਯੀਆਂ ਤ ਯਿੁ-ਯੀਤਾਂ, ਰ ਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ

10.

ਜਗਭਿਨ ਵਸੰ ਘ, ਾਠ ਅਤ ਸੰ ਫਾਦ : ਿੱ ਛਭੀ ਸਭੀਵਖਆ ਅਤ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਚੰ ਤਨ ਦ ਫਦਰਦ ਵਯਖ, ਗਰਸੀਅਸ ਫੁਿੱ ਕਸ, ਵਟਆਰਾ,
2012

11.

ਰ. ਰੀਤਭ ਵਸੰ ਘ- ੰ ਜਾਫ, ੰ ਜਾਫੀ, ੰ ਜਾਫੀਅਤ, ਵਸੰ ਘ ਫਯਦਯਜ਼, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1998.

16

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਛਵਾ : ਹਵਸ਼ਵ ਕਾਹਵ (ਕਵਲ ਆਨਰਜ਼ ਦ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 100

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :50

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :26

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 13

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 74

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 37

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਦ ਿਯਕ

1.

ਉ-ਬਾਗ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰਕ ਉਪ-ਭਾਗ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 11 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਗਾਂ ਦ
ਕੁਰ 44 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।
2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ

ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 30 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ

ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰ 15 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

4.

ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਇਸ ਯ ਵਿਚ ਰਿੱਗੀਆਂ ਾਠ-ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਅਨੁਿਾਦ ੜਹਦ ਿਨ ਸ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਭਾਿਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿਚ
ਯਿੱ ਖਵਦਆਂ ਿਯ ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਿੱ ਸ ਵਿਚਾਯ ਸਭਿੱ ਗਯੀ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਵਿਆਵਖਆਤਭਕ ਰਸਨ ਿੀ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ।

5.

ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਰਸਨ ਨਾ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਅਤ ਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਖਆ ਿੀ ਨਾ ੁਿੱ ਛੀ ਜਾਿ।

6.

ਰਸਨ ਸੰ ਫੰ ਧਤ ਾਠ-ੁਸਤਕ ਦ ਰਭੁਖ ਸੰ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਯ ਸਭਿੱ ਗਯੀ, ਾਠ-ੁਸਤਕ ਦ ਭਿਿੱ ਤਿ ਅਤ ਉਸ ਦ ਸਯਰ
ਆਰ ਚਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ ਸੰ ਫਧੀ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।

7.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

8.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਗਿੱ ਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਰਸਨ ਿੱ ਤਯ ਵਿਚ ਸਬ ਾਠ-ੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ ।

9.

ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ  ਭਾਗ ਅ ) ਦ ਹਰਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ
ਰਸ਼ਨ ਦ 11 ਅੰ ਕ ਿਨ।
2.

ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਨ।

3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯਿੱ ਖ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦਿੱ ਤ ਜਾਣ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
ੳ-1:

ਜ਼ਫਯਨਾਭਾ : ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਵਫੰ ਦ ਵਸੰ ਘ (ਅਨੁ. ਨਵਯੰ ਜਨ ਵਸੰ ਘ ਨੂਯ),
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

11 ਅੰ ਕ
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ੳ-2:

ਸਰੀਭਦ ਬਗਿਦ ਗੀਤਾ

11 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਗੀਤਾਂਜਰੀ : ਯਾਵਫੰ ਦਯ ਨਾਥ ਟਗਯ (ਰੀਤਭ ਵਸੰ ਘ ਯਾਿੀ ਤ ਅਭਯ ਕਭਰ)

ਅ-2:

ਘਾਿ ਦੀਆਂ ਿੱ ਤੀਆਂ : ਿਾਰਟ ਵਿਟਭਨ(ਅਨੁ. ਗੁਯਫਖ਼ਸ ਵਸੰ ਘ ਰੀਤਰੜੀ)

11 ਅੰ ਕ
11 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ

15X2=30 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਜ ਰਕਾਸ, ਸਰੀਭਦ ਬਗਿਦ ਗੀਤਾ, ਸਰੀ ਗੀਤਾ ਰਸ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ।

2.

ਸ. ਯਾਧਾ ਵਕਰਸਨਨ, ਬਗਿਦ ਗੀਤਾ, ਸਠ ਭ. ਫੀ. ਜਰਾਨ ਟਰਸਟ, ਕਰਕਿੱ ਤਾ।

3.

ਅਯਭ ਕਭਰ, ਸਰੀਭਦ ਬਗਿਦ ਗੀਤਾ, ਵਗਆਨ ਚਤਨ ਰਕਾਸਨ, ਫਯਨਾਰਾ।

4.

ਸਿਾਭੀ ਅੜਗੜਾ ਨੰਦ, ਸਰੀਭਦ ਬਗਿਦ ਗੀਤਾ (ਮਥਾਯਥ ਗੀਤਾ), ਸਰੀ ਯਭਿੰ ਸ ਆਸਯਭ ਸਕਤੀਗੜਹ, ਮੂ.ੀ. ।

5.

ਗੁਯਤਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਰ. ੂਯਨ ਵਸੰ ਘ ਅਤ ਿਾਰਟ ਵਿਟਭਨ, ਿਰਵਿਸ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦਿੱ ਰੀ।

6.

ਰ. ੂਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਵਸਿੱ ਖੀ ਦਾ ਰਯਨਾ ਸਰਤ ਿਾਰਟ ਵਿਟਭਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

7.

ਟਗਯ, ਗੀਤਾਂਜਰੀ (ਅਨੁ. ਨਵਯੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਸਚ), ਰੀਤ ਫੁਿੱ ਕ ਜੰ ਸੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ।

8.

ਯਵਫੰ ਦਯ ਨਾਥ ਟਗਯ, ਗੀਤਾਂਜਰੀ (ਅਨੁ. ਸਯਦ ਸੁਦੀ), ਕੁਕਨੂਸ ਰਕਾਸਨ, ਜਰੰਧਯ।
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਤਵਾਂ : ਾਹਕਤਾਨੀ ੰ ਜਾਬੀ ਾਹਸਤ (ਕਵਲ ਆਨਰਜ਼ ਦ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 100

ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ :50

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ :26

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 13

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ : 74

ਫਾਿਯੀ ਰੀਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰ ਕ: 37

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਰ ੈੱਟਰ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਰ ਵਸਲ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸਨ-ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ ਵ ੰ ਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ  ੲ) ਵਿਿੱ ਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਦ ਿਯਕ

1.

ਉ-ਬਾਗ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁਿੱ ਰ ਅਿੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ , ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਹਰਕ ਉਪ-ਭਾਗ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅਵਜਿ ਿਯ ਰਸਨ ਦ 11 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਿਰ ਚਾਯ ਉਪ-ਬਾਗਾਂ ਦ
ਕੁਰ 44 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।
2.

ੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ) ਵਿਚ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸਨ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰ ਖ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 30 ਅੰ ਕ ਿਣਗ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ਿੱ ਖਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੂੰ ਯਵਖਆ ਜਾ

ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁਿੱ ਚ ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰ ਖਪ
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰ 15 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਵਧਤ ਵਸਰ ਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੂੰ
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।

4.

ਰਸਨ ਾਠ-ੁਸਤਕਾਂ ਉਯ ਕੇਂਦਵਯਤ ਿਣ ਚਾਿੀਦ ਿਨ।

5.

ਰਸਨ ਯਚਨਾਕਾਯ ਦ ਅਨੁਬਿ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਯਚਨਾ ਦ ਕਰਾ ਿੱ ਖ, ਯਚਨਾਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਯਚਨਾਕਾਯ ਦੀ ਸਾਵਿਤਕ-ਇਵਤਿਾਸਕ
ਸੰ ਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।

6.

ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

7.

ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅ  ਭਾਗ ਅ ) ਦ ਹਰਕ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸਨ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁਰ ਚਾਯ ਰਸਨ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਕ
ਰਸ਼ਨ ਦ11 ਅੰ ਕ ਿਨ।
2.

ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਿਨ।

3. ਉੱਤਯ ਰਸਨ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਯਿੱ ਖ ਕ ਅਤ ਰਸਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਵਦਿੱ ਤ ਜਾਣ।
ਾਠ-ਕਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂ ਰਿਾ
ਭਾਗ ੳ
ੳ-1:

ਦੁਖ ਦਵਯਆਉਂ ਾਯ ਦ (ਸੰ ਾ. ਡਾ. ਅਤਯ ਵਸੰ ਘ ਤ ਡਾ. ਜਗਤਾਯ)

ੳ-2:

ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ (ਸੰ ਾ . ਸਿੀਨ ਭਵਰਕ),
(ਵਰੀਅੰ ਤਯ : ਡਾ. ਧਨਿੰ ਤ ਕ ਯ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।
ਭਾਗ ਅ

ਅ-1:

ਚਣਿਾਂ ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਕ
19

11 ਅੰ ਕ
11 ਅੰ ਕ

ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
(ਸੰ ਾ. ਡਾ. ਸਤੀਸ ਕੁਭਾਯ ਿਯਭਾ ਅਤ ਡਾ. ਨਸੀਫ ਫਿਜਾ)।
ਅ-2:

11 ਅੰ ਕ

ਸਧਾਂ : ਨਜਭ ਿੁਸਨ ਸਮਦ (ਸੰ ਾ. ਯਦੁਭਨ ਵਸੰ ਘ ਫਦੀ)।

11 ਅੰ ਕ

ਭਾਗ ੲ
ਉਯਕਤ ਵਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ

15X2=30 ਅੰ ਕ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸਸ ਅੰ ਕ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।

2.

ਸਤੀਸ ਕੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਕ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਕ ਤ ਯੰ ਗਭੰ ਚ : ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭਿੱ ਵਸਆਿਾਂ (ਸੰ ਾ. ਭਨਜੀਤ ਾਰ
ਕ ਯ), ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1993.

3.

ਭ. ਸ. ਅੰ ਵਭਰਤ, ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਕ : ਇਕ ਵਯਚਮ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਕ ਤ ਯੰ ਗਭੰ ਚ : ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭਿੱ ਵਸਆਿਾਂ (ਸੰ ਾ.
ਭਨਜੀਤ ਾਰ ਕ ਯ), ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ, 1993.

4.

ਿਯਫੰ ਸ ਵਸੰ ਘ ਧੀਭਾਨ, ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਿਤ : ਵਨਕਾਸ ਤ ਵਿਕਾਸ, ਗਗਨ ਰਕਾਸਨ, ਯਾਜੁਯਾ, 1998.

5.

ਜਗਤਾਯ, ਾਵਕਸਤਾਨੀ ੰ ਜਾਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਰ ਚਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ (1947 ਤੋਂ 2005), ਰ ਕਗੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ, 2007
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ਐਮ. ਏ. (ੰ ਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਦੂਜਾ (ਮਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ)
20117-18 ਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ
ਮਟਰ ਤੀਜਾ
ਰਚਾ ਅੱ ਠਵਾਂ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ) : ਉਰਦੂ
ਕੁਿੱ ਰ ਅੰ ਕ : 100

ਾਸ

ਅੰ ਕ : 35

ਸਭਾਂ : 3 ਘੰ ਟ
ਭਾਗ ੳ
ੳ-1:

ਵਰੀ, ਸਫਦ ਅਤ ਿਾਕ : ਉਯਦੂ ਵਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ: ੰ ਜਾਫੀ ਵਿਚ ਵਦਿੱ ਤ ਗ ਵਕਸ 15 ਸਫਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 10 ਸਫਦ

ਉਯਦੂ ਵਿਚ ਵਰਖਣ ਅਤ 15 ਅਸਾਨ ਿਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਿਾਕ ਉਯਦੂ ਵਿਚ ਵਰਖਣ।

20 ਅੰ ਕ

ੳ-2:

20 ਅੰ ਕ

ਸਫਦਾਯਥ : 25 ਉਯਦੂ ਸਫਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਸਫਦਾਂ ਦ ਉਯਦੂ ਵਿਚ ਅਯਥ ਵਰਖਣ।
ਭਾਗ ਅ

ਅ-1:

ਖਾਰੀ ਥਾਿਾਂ ਬਯਨੀਆਂ (ਉਯਦੂ ਵਿਚ 15 ਿਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ 10 ਿਾਕ)

10 ਅੰ ਕ

ਅ-2:

ਉਯਦੂ ਤੋਂ ੰ ਜਾਫੀ ਵਿਚ ਵਰੀਅੰ ਤਯ (ਵਸਰ ਫਸ ਦੀ ੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਯਾ)
ਭਾਗ ੲ
ਵਿਆਕਯਣ : ਇਸਭ, ਜਭੀਯ, ਵਸਫਤ, ਵਫਅਰ (ਭਾਜੀ, ਿਾਰ ਅਤ ਭੁਸਤਕਵਫਰ) 20X2=40 ਅੰ ਕ

ਹਲ ਬ ਦੀ ੁਤਕ
1.

`ਉਯਦੂ ਸੀਖੀ` : ਡਾ. ਸਭੀਭ ਵਨਕਿਤ, ਸਭੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਦਿੱ ਰੀ।
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10 ਅੰ ਕ

