
ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ (ਮੈਟਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤ ੇਛੇਵਾਂ) 
2019-20, 2020-21 ਅਤ ੇ2021-22 ੈਸ਼ਨ ਲਈ 

1 
 

ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ 
ਮੈਟਰ ਪੰਜਵਾਂ 

ਕੁਰ ਅੰਕ : 100 
ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ : 25 ਅੰਕ 
ਫਾਹਯੀ ਯੀਖਖਆ : 75 ਅੰਕ 
ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ 

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 35 
ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 09 
ਫਾਹਯੀ ਯੀਖਖਆ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 26 

ਅਖਧਆਨ : 50 ੀਯੀਅਡ 
ਹਲੇਬ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਤਕਾਂ 

ਭਾਗ-ੳ 
1. ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਕਾਖਿ ਸੰਗਰਖਹ (1700 ਈ. ਤੱਕ), ਸੰਾ. ਡਾ. ਭਾਨ ਖਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਡਾ. ਗੁਯਸ਼ਯਨ ਕਯ ਜੱਗੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, 
 ਖਟਆਰਾ                                                                               11 ਅੰਕ 
2. ਸਾਖਹਤਕ ਯਖ (ਖਕਸ ਕਖਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਖਿ ਟੁਕੜ ਦੀ)              11 ਅੰਕ 

ਭਾਗ-ਅ 
1. ਨਾਟਕ : ਖਯਬਾਸ਼ਾ, ਰਖਕਯਤੀ ਅਤ ਤੱਤ, ਨਾਟਕ ਅਤ ਯੰਗ ਭੰਚ              11 ਅੰਕ 
2. ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ, ਝਨਾਂ ਦ ਾਣੀ-ਅਜਭਯ ਖਸੰਘ ਔਰਖ                                                          12 ਅੰਕ 

ਭਾਗ-ੲ 
 ਉਯਕਤ ਖਸਰਫਸ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ                                         15x2=30 ਅੰਕ 

ਅੰਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ੈਟਰ/ਪਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਕਾਖਿ ਸੰਗਰਖਹ (1700 ਈ. ਤੱਕ) ਖਿਚੋਂ ਖਕਸ ਕਖਿਤਾ ਖਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ ਕਿੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਉਸ ਦਾ 
 ਮਗਦਾਨ                                                                  (ਦ ਖਿਚੋਂ ਇਕ)                     11 ਅੰਕ 
2. ਖਕਸ ਕਖਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਖਿ ਟੁਕੜ ਦੀ ਸਾਖਹਤਕ ਯਖ    (ਦ ਖਿਚੋਂ ਇਕ)                     11 ਅੰਕ 
3. ਬਾਗ ਅ-1 ਖਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ          11 ਅੰਕ 
4. ਬਾਗ ਅ-2 ਖਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ                       12 ਅੰਕ 
5. ਬਾਗ ੲ ਖਿਚ ਸਾਯ ਖਸਰਫਸ ਦ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਚਾਯ-
 ਚਾਯ ਸਤਯਾਂ ਖਿਚ ਦਣ ਹਣਗ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਹਣਗ।                                               15x2=30 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ਪਾਠ ਮੱਗਰੀ 
1. ਗੁਯਖਦਆਰ ਖਸੰਘ ਪੁੱ ਰ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ : ਸਯੂ, ਖਸਧਾਂਤ ਤ ਖਿਕਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ। 
2. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਖਤਹਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਖਦੱਰੀ, 2005 
3. ਸੁਯਜੀਤ ਖਸੰਘ ਸਠੀ, ਨਾਟਕਕਰਾ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
4. ਹਯਸਯਨ ਖਸੰਘ, ਥੀਏਟਯ, ਰਕਾਇਖਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
5. ਖਜ ਖਤਰਕਾ (ਨਾਟ-ਸਰੀਆਂ ਖਿਸ਼ਸ਼ ਅੰਕ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ, ਅੰਕ 45, ਭਾਯਚ 1997 
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ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ 
ਮੈਟਰ ਛੇਵਾਂ 

ਕੁਰ ਅੰਕ : 100 
ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ : 25 ਅੰਕ 
ਫਾਹਯੀ ਯੀਖਖਆ : 75 ਅੰਕ 
ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ 

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 35 
ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 09 
ਫਾਹਯੀ ਯੀਖਖਆ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 26 

ਅਖਧਆਨ : 50 ੀਯੀਅਡ 
ਹਲੇਬ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਤਕਾਂ 

ਭਾਗ-ੳ 
1. ੰਜਾਫੀ ਸਾਖਹਤ ਦਾ ਇਖਤਹਾਸ (ਆਖਦ ਕਾਰ ਤੋਂ 1700 ਈ. ਤੱਕ) ਯਖਭੰਦਯ ਖਸੰਘ, (ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ) 
 ਸਾਖਹਤਕ ਧਾਯਾਿਾਂ, ਸਾਖਹਤਕ ਯੂ ਅਤ ਰਖਿਯਤੀਆਂ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣ                      12 ਅੰਕ                                                                
2. ਸਾਖਹਤ ਦੀ ਖਯਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਰਮਜਨ, ਸਾਖਹਤ ਦ ਤੱਤ 
 ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਹਯ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ : ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਸਭਾਜ, ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਭਨੋਖਿਖਗਆਨ, ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਇਖਤਹਾਸ, ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਧਯਭ,  
 ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਯਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਖਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਸਾਖਹਤ ਅਤ ਸਖਬਆਚਾਯ           11 ਅੰਕ                   

ਭਾਗ-ਅ 
1. ਸਯਨਾਭਾ, ਜੀਿਨੀ, ਸਿ-ਜੀਿਨੀ-ਖਯਬਾਸ਼ਾ, ਰਖਕਯਤੀ ਤ ਤੱਤ             11 ਅੰਕ 
2. ਅਧੁਖਨਕ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ: ਭਯਾ ਾਖਕਸਤਾਰੀ ਸਯਨਾਭਾ, ਫਰਯਾਜ ਸਾਹਨੀ                              11 ਅੰਕ                         

ਭਾਗ-ੲ 
 ਉਯਕਤ ਖਸਰਫਸ ‘ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ                                         15x2=30 ਅੰਕ 

ਅੰਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ੈਟਰ/ਪਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਬਾਗ ੳ-1 ਖਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਖਕਸ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਯ ਦਣਾ ਹਿਗਾ।       12 ਅੰਕ 
2. ਬਾਗ ੳ-2 ਖਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਖਕਸ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹਿਗਾ       11 ਅੰਕ 
3. ਬਾਗ ਅ-1 ਖਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ          11 ਅੰਕ 
4. ਬਾਗ ਅ-2 ਖਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ                       11 ਅੰਕ 
5. ਬਾਗ ੲ ਖਿਚ ਸਾਯ ਖਸਰਫਸ ਦ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਚਾਯ-ਚਾਯ 
 ਸਤਯਾਂ ਖਿਚ ਦਣ ਹਣਗ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਹਣਗ।                                           15x2=30 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ਪਾਠ ਮੱਗਰੀ 
1. ਯਤਨ ਖਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਸਾਖਹਤ ਕਸ਼ (ਖਯਬਾਸ਼ਕ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ। 
2. ਸਖਤੰਦਯ ਖਸੰਘ, ਖਿਹਾਯਕ ਸਭੀਖਖਆ: ਕਖਿਤਾ ਅਤ ਿਾਯਤਕ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ। 
3. ਜਖਗੰਦਯ ਖਸੰਘ, ਖੰਗਰ ਅਤ ਅਯੂਜ਼, ੰਜਾਫੀ ਸਾਖਹਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਖਧਆਣਾ। 
4. ਯਖਭੰਦਯ ਖਸੰਘ, ਖਕਯਾਰ ਖਸੰਘ ਕਸਰ, ਸਾਖਹਤ ਦ ਯੂ, ਰਾਹਯ ਫੱਕ ਸ਼ਾ, ਰੁਖਧਆਣਾ। 
5. ਖਕਯਾਰ ਖਸੰਘ ਕਸਰ, ਡਾ. ਯਖਭੰਦਯ ਖਸੰਘ, ਗਖਫੰਦ ਖਸੰਘ ਰਾਂਫਾ, ੰਜਾਫੀ ਸਾਖਹਤ ਦੀ ਉਤਤੀ ਤ ਖਿਕਾਸ, ਰਾਹਯ  ਫੁੱ ਕ ਸ਼ਾ, 
 ਰੁਖਧਆਣਾ। 
6. ਜਸਖਿੰਦਯ ਖਸੰਘ, ਭਾਨ ਖਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ੰਜਾਫੀ ਸਾਖਹਤ ਦਾ ਇਖਤਹਾਸ (1901 ਤੋਂ 1995), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ,  ਖਟਆਰਾ। 
7. ਭਨਭਹਨ ਕਸਯ, ਆਧੁਖਨਕ ੰਜਾਫੀ ਸਾਖਹਤ ਦਾ ਇਖਤਹਾਸ (ਿੀਹਿੀਂ ਸਦੀ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ। 
8. ਜਖਗੰਦਯ ਖਸੰਘ, ਆਧੁਖਨਕ ੰਜਾਫੀ ਸਾਖਹਤ ਦੀ ਯੂ-ਯਖਾ (1901 ਤੋਂ 1970), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ। 
9. ਖਜ ਖਤਰਕਾ, (ਸਾਖਹਤਕ ਿਾਦ ਅੰਕ 31, 32), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਖਸਟੀ, ਖਟਆਰਾ 
 


