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ਰਚਾ ਹਸਾ : ੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਹਧਾਂਤ ਅਤ ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਕ ਰ ਅੰਕ : 100                 ਾ ਸਣ ਰਈ ਅੰਕ : 40 

ਰੀਗਿਆ ਦਾ ਭਾਂ : 3 ਘੰਟ ੇ
(1) ਅੰਕ੍ ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(2) ਰਸ਼ਨ-ੁੱਤਯ ਨ ੰ  ਗਤੰਨ ਬਾਿਾਂ ਗਵੁੱ ਚ (ਬਾਿ ੳ, ਅ, ਅਤੇ ੲ ਗਵਚ) ਵੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।  
(3) ਬਾਿ ੳ-1 ਅਤੇ ੳ-2 ਗਵਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ  ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਦਵਾਂ ਉਬਾਿਾਂ ਗਵਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਯਨਾ 

ਸਵੇਿਾ।                                                             2x15=30 ਅੰਕ 
(4) ਬਾਿ-ਅ-1ਅਤ ੇ ਅ-2 ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀਆ ਂਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਸਵੇਿਾ            15 ਅੰਕ 
(5) ਅ-4 ਅਨ ਾਯ 20 ਸ਼ਫਦ ਵਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫਦ ਜੜਾਂ  ਦੀ  ਧਾਈ ਕਯਨ ਰਈ ਗਕਸਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ 

15 ਦੀ  ਧਾਈ ਕਯਨੀ ਸਵੇਿੀ। ਸਯੇਕ ਸ਼ਫਦ/ਵਾਕ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕ ਅਤ ੇਕ ੁੱ ਰ 15 ਅੰਕ ਸਣਿੇ।       15x1=15 ਅੰਕ 
(6) ਬਾਿ-ੲ ਗਵਚ ਾਯੇ ਗਰੇਫ ਤ ੇਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉਤਯਾਂ ਵਾਰੇ 20 ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੇ ੰਿੇ ਉਤਯ ਦੇਣ ੇਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੰਕ ਸਣਿੇ।        20x2=40 ਅੰਕ 
(7) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਦੇ ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤੇ 

ਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  
ਰਸ਼ਨ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਦ ੇਫਗਧਕ ੁੱਧਯ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵਚ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦ ੇਸਨ। 

ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(ੳ) ਬਾਿ ੳ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਿ-ੲ ਦੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਸਨ। 

(ਅ) ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ੀਭਾ ਗਵਚ ਯਗਸ ਕੇ ਗਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣ। 
 

ਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ-ਰਖਾ 

ਬਾਿ-ੳ 

   1.  ਾਗਸਤ ਦੀ ਗਯਬਾਸ਼ਾ, ਰਗਕਰਤੀ, ਤੁੱਤ ਅਤ ੇਰਮਜਨ 

   2. ਬਾਯਤੀ ਕਾਗਵ ਸ਼ਾਤਯ: ਭ ਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਬਾਿ-ਅ 

1. ਿ ਯਭ ਿੀ ਗਰੀ ਇਗਤਸਾ ਅਤ ੇਗਵਕਾ 
2. ਿ ਯਭ ਿੀ ਗਰੀ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ 
3. ੰਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਦੇ ਗਨਮਭ 

ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਦੀ  ਧਾਈ  
ਬਾਿ-ੲ 

ਉਯਕਤ ਗਰੇਫ ਤੇ ਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉੱਤਯਾਂ ਵਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ 
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ਰਚਾ ਦੂਜਾ : ੰਜਾਫੀ ਾਗਸਤ ਦਾ ਇਗਤਸਾ (ਭ ੁੱ ਢਰੀ ਜਾਣ ਛਾਣ) 
ਕ ਰ ਅੰਕ : 100             ਾ ਸਣ ਰਈ ਅੰਕ : 40 

ਰੀਗਿਆ ਦਾ ਭਾਂ : 3 ਘੰਟ ੇ
(1) ਅੰਕ੍ ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(2) ਰਸ਼ਨ-ੁੱਤਯ ਨ ੰ  ਗਤੰਨ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ (ਬਾਿ ੳ, ਅ, ਅਤੇ ੲ ਗਵਚ) ਵੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।   
(3) ਬਾਿ ੳ ਅਤ ੇਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਚਾਯ-ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛ ੇਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਵੇਂ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ 

ਕਯਨੇ ਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ15  ਅੰਕ ਸਣਿੇ।               4X15 = 60 ਅੰਕ 
(4) ਬਾਿ-ੲ ਗਵਚ ਾਯੇ ਗਰੇਫ ਤ ੇਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉਤਯਾਂ ਵਾਰੇ 20 ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੇ ੰਿੇ ਉਤਯ ਦੇਣ ੇਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੰਕ ਸਣਿੇ।     20x2=40 ਅੰਕ 
(5) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਗਵਚ ਰੁੱ ਿੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂ ਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੇਫ ਦੇ 

ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ੇਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ 
ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  
ਰਸ਼ਨ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਦ ੇਫਗਧਕ ੁੱਧਯ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵਚ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦ ੇਸਨ। 

ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(ੳ) ਬਾਿ ੳ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਿ-ੲ ਦੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਸਨ। 
(ਅ) ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ੀਭਾ ਗਵਚ ਯਗਸ ਕੇ ਗਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣ। 

 
ਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ-ਰਖਾ 

1. ਬਾਿ-ੳ  
2. ੰਜਾਫੀ ਾਗਸਤ ਦੀ ਕਾਰ ਵੰਿ 
3. ਆਗਦ ਕਾਰ ਾਗਸਤਕ ਰਗਵਯਤੀਆ ਂ
4. ਭੁੱ ਧ ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਾਗਸਤਕ ਰਗਵਯਤੀਆ ਂ

ਿ ਯਭਗਤ ਾਗਸਤ ਧਾਯਾ 
1. ਬਾਿ-ਅ 
2. ਆਧ ਗਨਕ ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਨਵੀਨ ਰਗਵਯਤੀਆ ਂ
3. ੰਜਾਫੀ ਕਗਵਤਾ ਦਾ ਇਗਤਸਾ 
4. ੰਜਾਫੀ ਨਾਵਰ ਅਤੇ ਕਸਾਣੀ ਦਾ ਇਗਤਸਾ 

ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ ਅਤ ੇਵਾਯਤਕ ਦਾ ਇਗਤਸਾ 

                                      ਬਾਿ-ੲ 

ਉਯਕਤ ਗਰੇਫ ਤੇ ਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉੱਤਯਾਂ ਵਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ 
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ਰਚਾ ਤੀਜਾ : ੰਜਾਬੀ ਕ੍ਹਵਤਾ 
ਕ ਰ ਅੰਕ : 100             ਾ ਸਣ ਰਈ ਅੰਕ : 40 

ਰੀਗਿਆ ਦਾ ਭਾਂ : 3 ਘੰਟ ੇ
(1) ਅੰਕ੍ ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(2) ਰਸ਼ਨ-ੁੱਤਯ ਨ ੰ  ਗਤੰਨ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ (ਬਾਿ ੳ, ਅ, ਅਤੇ ੲ ਗਵਚ) ਵੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।   
(3) ਬਾਿ ੳ ਅਤ ੇਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਚਾਯ-ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛ ੇਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਵੇਂ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ 

ਕਯਨੇ ਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ 15  ਅੰਕ ਸਣਿੇ।                                                   4X15 = 60 ਅੰਕ 
(4) ਬਾਿ-ੲ ਗਵਚ ਾਯੇ ਗਰੇਫ ਤ ੇਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉਤਯਾਂ ਵਾਰੇ 20 ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੇ ੰਿੇ ਉਤਯ ਦੇਣ ੇਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੰਕ ਸਣਿੇ।     20x2=40 ਅੰਕ 
(5) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਗਵਚ ਰੁੱ ਿੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂ ਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੇਫ ਦੇ 

ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ੇਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ 
ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  
ਰਸ਼ਨ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਦ ੇਫਗਧਕ ੁੱਧਯ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵਚ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦ ੇਸਨ। 

ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(ੳ) ਬਾਿ ੳ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਿ-ੲ ਦੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਸਨ।  

(ਅ) ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ੀਭਾ ਗਵਚ ਯਗਸ ਕੇ ਗਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣ। 
ਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ-ਰਖਾ 

ਭਾਗ-ੳ 

ਮੱਧਕ੍ਾੀ ੰਜਾਬੀ ਕ੍ਾਹਵ: 1. ਫਾਫਾ ਪਯੀਦ ਦੀ ਫਾਣੀ (ਿ ਯ  ਗੰਥ ਾਗਸਫ ਗਵਚ ੰਕਗਰਤ) 

                         : 2. ਜ ਜੀ, ਿ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

                         : 3. ਸੀਯ, ਵਾਗਯ ਸ਼ਾਸ  

ਭਾਗ-ਅ 

ਆਧੁਹਨਕ੍ ੰਜਾਬੀ ਕ੍ਹਵਤਾ :1.ਜੰਿਨਾਭਾ, ਸ਼ਾਸ ਭ ਸੰਭਦ 

                               2.ਕਾਗਵ ੰਿਹਗਸ, ਕਾਗਵ ਰਗਸਯਾ, ੰਾਦਕ, ਰਿਵੀਯ ਗੰਘ, ਰ. ਜਗਵੰਦਯ ਗੰਘ, ਰ. ਇੰਦਯਜੀਤ 

                                   ਗੰਘ ਚੀਭਾ,( ਫਰੀਕੇਸ਼ਨ ਗਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮ ਨੀਵਯਗਟੀ, ਗਟਆਰਾ) 

   ਭਾਗ-ੲ 

ਉਯਕਤ ਗਰੇਫ ਤੇ ਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉੱਤਯਾਂ ਵਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ 
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ਰਚਾ ਚਥਾ : ੰਜਾਬੀ ਗ 
ਕ ਰ ਅੰਕ : 100             ਾ ਸਣ ਰਈ ਅੰਕ : 40 

ਰੀਗਿਆ ਦਾ ਭਾਂ : 3 ਘੰਟ ੇ
(1) ਅੰਕ੍ ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(2) ਰਸ਼ਨ-ੁੱਤਯ ਨ ੰ  ੰਜ ਬਾਿਾਂ ਗਵੁੱ ਚ (ਬਾਿ ੳ, ਅ ਅਤ ੇੲ ਗਵਚ) ਵੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।  
(3) ਬਾਿ ੳ ਅਤ ੇਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਚਾਯ-ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛ ੇਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਵੇਂ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ 

ਕਯਨੇ ਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ15  ਅੰਕ ਸਣਿੇ।     4X15 = 60 ਅੰਕ 
(4) ਬਾਿ-ੲ ਗਵਚ ਾਯੇ ਗਰੇਫ ਤ ੇਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉਤਯਾਂ ਵਾਰੇ 20 ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੇ ੰਿੇ ਉਤਯ ਦੇਣ ੇਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੰਕ ਸਣਿੇ।     20x2=40 ਅੰਕ 
(5) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਗਵਚ ਰੁੱ ਿੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂ ਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੇਫ ਦੇ 

ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ੇਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ 
ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  

(6) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਗਵਚ ਰੁੱ ਿੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂ ਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੇਫ ਦੇ 
ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ੇਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ 
ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  

ਰਸ਼ਨ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਦ ੇਫਗਧਕ ੁੱਧਯ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵਚ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦ ੇਸਨ। 
ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(ੳ) ਬਾਿ ੳ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਿ-ੲ ਦੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਸਨ।  

(ਅ) ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ੀਭਾ ਗਵਚ ਯਗਸ ਕੇ ਗਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣ। 
ਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ-ਰਖਾ 

ਭਾਗ-ਓ 
ੰਜਾਫੀ ਨਾਵਰ 
1. ੰੁਦਰੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਹੰਘ 
2. ਤੂਤਾਂ ਵਾਾ ਖੁਸ, ਸਣ ਹੰਘ ੀਤ 
      ਬਾਿ-ਅ 
ੰਜਾਫੀ ਕਸਾਣੀ 
1. ਭ ਰੰਗ, ੁਜਾਨ ਹੰਘ 
2. ਕ੍ਸਾਣੀ ੰਿਰਗਸ ਕ੍ਥਾ ਵਾਰਤਾ, ੰਾਦਕ੍, ਖਵੀਰ ਹੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਘ ਅਤ ਮਨਜੀਤ ਕ੍ਰ, (ਬੀਕ੍ਸ਼ਨ  

           ਹਬਊਰ, ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਟੀ, ਹਟਆਾ )  

ਬਾਿ-ੲ    

ਉਯਕਤ ਗਰੇਫ ਤੇ ਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉੱਤਯਾਂ ਵਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ 
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ਰਚਾ ੰਜਵਾਂ : ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ੍ ਅਤ ਵਾਰਤਕ੍ 
ਕ ਰ ਅੰਕ : 100             ਾ ਸਣ ਰਈ ਅੰਕ : 40 

ਰੀਗਿਆ ਦਾ ਭਾਂ : 3 ਘੰਟ ੇ
(1) ਅੰਕ੍ ਵੰਡ ਅਤ ਰ ਟਰ/ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(2)  ਰਸ਼ਨ-ੁੱਤਯ ਨ ੰ  ਗਤੰਨ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ (ਬਾਿ ੳ, ਅ, ਅਤੇ ੲ ਗਵਚ) ਵੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।   
(3) ਬਾਿ ੳ ਅਤ ੇਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਚਾਯ-ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛ ੇਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਵੇਂ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ 

ਕਯਨੇ ਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ 15  ਅੰਕ ਸਣਿੇ।        4X15 = 60 ਅੰਕ 
(4) ਬਾਿ-ੲ ਗਵਚ ਾਯੇ ਗਰੇਫ ਤ ੇਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉਤਯਾਂ ਵਾਰੇ 20 ਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ। ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਨੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨਾਂ 

ਦੇ ੰਿੇ ਉਤਯ ਦੇਣ ੇਸਣਿੇ। ਸਯੇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੰਕ ਸਣਿੇ।     20x2=40 ਅੰਕ 
(5) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਗਵਚ ਰੁੱ ਿੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂ ਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੇਫ ਦੇ 

ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ੇਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ 
ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  

(6) ਾਯੇ ਬਾਿਾਂ ਗਵਚ ਰਸ਼ਨ ਇ ਢੰਿ ਨਾਰ  ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਗਕ ਗਰੇਫ ਗਵਚ ਰੁੱ ਿੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂ ਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੇਫ ਦੇ 
ਾਂਝੇ ੁੱਿਾਂ ੰਫੰਧੀ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ੇਅਗਧਐਨ ਨ ੰ  ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੀ ਯਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਕ ਉ ਨੇ 
ਭ ੁੱ ਚ ੇਗਰੇਫ ਦਾ ਅਗਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।  
ਰਸ਼ਨ ਰੀਗਿਆਯਥੀ ਦ ੇਫਗਧਕ ੁੱਧਯ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵਚ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦ ੇਸਨ। 

ਰੀਹਖਆਰਥੀ ਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
(ੳ) ਬਾਿ ੳ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਅ ਗਵਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਿ-ੲ ਦੇ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਸਨ।  

(ਅ) ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੁੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ੀਭਾ ਗਵਚ ਯਗਸ ਕੇ ਗਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣ। 
ਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ-ਰਖਾ 

ਭਾਗ-ੳ 
ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ੍ 
                 1.  ਗਸੰਦ ਦੀ ਚਾਦਯ, ਿਾ. ਸਯਚਯਨ ਗੰਘ 

                2. ਯਜ਼ੀਆ  ਰਤਾਨ, ਫਰਵੰਤ ਿਾਯਿੀ 
ਭਾਗ-ਅ 

1. ੰਜਾਫੀ ਵਾਯਤਕ 
ਰਕਧਾਯਾ ਦੀ ਬ ਗਭਕਾ, ਬ ਗੰਦਯ ਗੰਘ ਿਗਸਯਾ ਅਤੇ ਿਾ.  ਯਜੀਤ ਗੰਘ,( ਬੀਕ੍ਸ਼ਨ ਹਬਊਰ, ੰਜਾਬੀ   

     ਯੂਨੀਵਰਹਟੀ, ਹਟਆਾ )  
               2. ਭੇਯਾ ਗੰਿ, ਗਿਆਨੀ ਿ ਯਗਦੁੱ ਤ ਗੰਘ  

ਭਾਗ-ੲ 

ਉਯਕਤ ਗਰੇਫ ਤੇ ਆਧਾਯਤ ੰਿੇ ਉੱਤਯਾਂ ਵਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ 
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