
1 

 

Note : Internal Assessment is not Applicable for the B.A. courses offered 

by Department of Distance Education, Punjabi University, Patiala. 

 

ਅੰਡਰ-ਗ�ੈਜੂਏਟ ਪ� ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ� ਲਈ ਸ�ਝਾ ਿਸਲੇਬਸ ਭਾਗ-ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁ� ਢਲਾ ਿਗਆਨ) 

(ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ੇਚੌਥਾ) 
2018-19,2019^20 ਅਤੇ 2020-21 ਸੈਸ਼B bJh 

 (ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ) 
e[b nze L 100       ft;a/ ftu'A gk; j'D bJh nze L 35 

nzdo{Bh w[bKeD L 25 nze        nzdo{Bh w[bKeD ftu'A gk; j'D bJh nze L 09 

pkjoh gohfynkL  75 nze       pkjoh gohfynk ftu'A gk; j'D bJh nze L 26 

;wK L 3 xzN/          (nfXnkgBL 6 ghohnv gqsh jcask) 
 

ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪ� ਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
Gkr^T 

 ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੁਸਤਕ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ,  ਪ�ੋ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਉਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, (ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵ� ਚ: ਕੇਵਲ ਕਿਵਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ  ਦੇ ਿਸਲੇਬਸ ਵਜ: 

ਪਿੜ<ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ)   

Gkr^n 
ਅ-1   L ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋ 

ਅ-2     ?ਬਦ ਜੋੜ� ਦੀ ਸੁਧਾਈ 

ਅ-3 ਪੈਰ<ਾ ਰਚਨਾ : ਿਵਿਦਅਕ ਜ� ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਭਾਗ-ੲ 

ੳਪਰੋਕਤ ਪਾਠਕ�ਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ । 

     ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤ� 

1.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨE  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦਾ ਮਢੁਲਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਲਪੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇGਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ । 

2H  ਸਾਰੇ ਭਾਗ� ਿਵ� ਚ: ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ ।    

3.  ਸਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ਪਸਟ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ । 

4.  ਵਰਣਾਤਮਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ ।   

5.  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਜ� ਚੋਣ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । 

6. ਭਾਗ ੳ ਿਵ� ਚ: ਿਕਸੇ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਜ� ਸਾਰ                    (ਪੰਜ ਿਵ� ਚ: ਦੋ)     2X05=10 ਅੰਕ 

7. ਿਕਸੇ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜ ੇਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ        (ਿਤੰਨ ਿਵ� ਚ: ਇਕ)           05 ਅੰਕ 

8. 15 ਸਬਦ ਦੇ ਕੇ 10 ?ਬਦ� ਦੇ ਸਬਦ ਜੋੜ ਸੁ� ਧ ਕਰਨE          10 ਅੰਕ 
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9. ਿਕਸੇ ਿਦ� ਤ ੇਪੈਰੇ ਜ� ਵਾਕ� ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ� ਦੀ ਵਰਤੋ         10 ਅੰਕ 

10. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਮ ਿਵਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੈਰ<ਾ ਰਚਨਾ                          10 

ਅੰਕ 

11. ਭਾਗ ੲ ਿਵਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ (ਕਿਵਤਾਵ�) ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਖਪੇ ਉਤਰ� ਵਾਲੇ 15 ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣਗੇ । 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨE  ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨE  ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ Gਤਰ 3-4 ਸਤਰ� ਿਵਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੇ 2 

ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ             

 15X02=30 ਅੰਕ 

ਅੰਡਰ-ਗ�ੈਜੂਏਟ ਪ� ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ� ਲਈ ਸ�ਝਾ ਿਸਲੇਬਸ ਭਾਗ-ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁਢਲਾ ਿਗਆਨ) 

 (ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ ਅਤ ੇਚੌਥਾ) 
2018-19,2019^20 ਅਤੇ 2020-21 ਸੈਸ਼B bJh 

 (ਸਮੈਸਟਰ ਚੌਥਾ) 
e[b nze L 100       ft;a/ ftu'A gk; j'D bJh nze L 35 

nzdo{Bh w[bKeD L 25 nze        nzdo{Bh w[bKeD ftu'A gk; j'D bJh nze L 09 

pkjoh gohfynkL  75 nze       pkjoh gohfynk ftu'A gk; j'D bJh nze L 26 

;wK L 3 xzN/            (nfXnkgBL 50 ghohnv) 

ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪ� ਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
Gkr^T 

 ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੁਸਤਕ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ,  ਪ�ੋ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਉਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵ� ਚ: ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਿਸਲੇਬਸ ਵਜ਼: ਪਿੜ<ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 

।    
Gkr^n 

ਅ-1   L ਿਨਜੀ ਿਚਠੀ/ਪ� ਤਰ 

ਅ-2     ?ਬਦ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ) 

ਭਾਗ-ੲ 

ੳਪਰੋਕਤ ਪਾਠਕ�ਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ । 
 ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤ� 

1.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨE  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦਾ ਮਢੁਲਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਲਪੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇGਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ । 

2H  ਸਾਰੇ ਭਾਗ� ਿਵ� ਚ: ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ ।    

3.  ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪ� ?ਟ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ । 

4.  ਵਰਣਾਤਮਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣ ।   

5.  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਜ� ਚੋਣ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । 

6. ਭਾਗ ੳ ਿਵ� ਚ: ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ                                      (ਦੋ ਿਵ� ਚ: ਇਕ)              08 ਅੰਕ 
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7. ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ        (ਦੋ ਿਵ� ਚ: ਇਕ)              04 

ਅੰਕ 

8. ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ� ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ              (ਿਤੰਨ ਿਵ� ਚ: ਇਕ)                08 ਅੰਕ 

9. ਿਨੱਜੀ ਿਚ� ਠੀ ਜ� ਪ� ਤਰ      (ਦੋ ਿਵ� ਚ: ਇਕ)                 09 ਅੰਕ 

10. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ?ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 8+8=16 ਅੰਕ                    

11. ਭਾਗ ੲ ਿਵਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ� ਵਾਲੇ 15 ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁ� ਛੇ ਜਾਣਗੇ । ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨE  ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨE  ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ Gਤਰ 3-4 ਸਤਰ� ਿਵਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ   

           15X02=30 ਅੰਕ 

 
 


