
Under Graduate Level(For All Courses)(Combined Syllabus)  

Punjabi Compulsory – Mudhala Gyan)  

PART-III (SEMESTER-V&VI) 

2019-20, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਸ਼ੈ2ਨ ਲਈ 
 

ਸਮੈਸਟਰ ਪੰਜਵ= 
 

ਕੁਲ ਅੰਕ : 100              ਿਵ2ੇ ਿਵਚC ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ : 35 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲ=ਕਣ : 25 ਅੰਕ                ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲ=ਕਣ ਿਵਚC ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ : 09 

ਬਾਹਰੀ ਪਰੀਿਖਆ:  75ਅੰਕ                         ਬਾਹਰੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚC ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 

ਅੰਕ : 26 

ਸਮ= : 3 ਘੰਟੇ            (ਅਿਧਆਪਨ: 50 ਪੀਰੀਅਡ) 
 

 

ਿਸਲੇਬਸ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ= 

ਭਾਗ -ੳ 

  ਪੰਜਾਬੀ ਮੁY ਢਲਾ ਿਗਆਨ ਭਾਗ-III, ਸੰਪਾ. ਪ\.ੋ ਲਖਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਪ\ੋ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ  

ਪਬਲੀਕੇ2ਨ ਿਬਓਰੋ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,ਪਿਟਆਲਾ। 

        ਪੰਜਾਬੀ ਮੁY ਢਲਾ ਿਗਆਨ ਭਾਗ-III ਦੇ ਇY ਕ ਤC ਪੰਜ ਤY ਕ ਲੇਖ। 

ਭਾਗ -ਅ 

I. ਲੇਖ (400 ਸ਼ਬਦ) ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਕ ਜ= ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। 

II. ਮੁਹਾਵਰੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਦਰਜ) 

ਭਾਗ -ੲ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚC ਸੰਖੇਪ dਤਰ= ਵਾਲੇ ਪ\ਸ਼ਨ।     15x2=30 ਅੰਕ 
 

 

ਅੰਕ ਵੰਡ ਅਤ ੇਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤ= 
 

1. ਸਾਰੇ ਿਸਲੇਬਸ ਿਵY ਚC ਪ\ਸ਼ਨ ਪੁY ਛੇ ਜਾਣਗੇ।  

2. ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚC ਿਕਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ/ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਜ= ਲੇਖ ਿਵY ਚC ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਪ\2ਨ           (ਪੰਜ ਿਵY ਚC ਦੋ) 

2x8=16 ਅੰਕ 

3. ਲੇਖ (ਵਾਤਾਵਰਣ,ਸਮਾਜਕ ਜ= ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ )     (ਿਤੰਨ ਿਵY ਚC ਇY ਕ)    09 

ਅੰਕ 

abc
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4. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਢਲਾ ਿਗਆਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚC 15 ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਕੇ10 ਦੇ ਅਰਥ ਦY ਸ ਕੇ ਵਾਕ= ਿਵY ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ10x2=20 ਅੰਕ 

5. ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖੇਪ dਤਰ= ਵਾਲੇ 15 ਪ\2ਨ ਪੁY ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨl  ਸਾਰੇ ਪ\2ਨ= ਦੇ dਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਹਰੇਕ ਪ\2ਨ 

    ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ।                                      15x2=30 ਅੰਕ 

 

 

 

ਬੀ.ਏ/ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਕਾਮ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁY ਢਲਾ ਿਗਆਨ) (ਸਮੈਸਟਰ) 

2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਸ਼ੈ2ਨ ਲਈ 
 

ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵ= 
 

ਕੁਲ ਅੰਕ : 100              ਿਵ2ੇ ਿਵਚC ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ : 35 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲ=ਕਣ : 25 ਅੰਕ                ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲ=ਕਣ ਿਵਚC ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ : 09 

ਬਾਹਰੀ ਪਰੀਿਖਆ:  75ਅੰਕ                         ਬਾਹਰੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚC ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 

ਅੰਕ : 26 

ਸਮ= : 3 ਘੰਟੇ            (ਅਿਧਆਪਨ: 50 ਪੀਰੀਅਡ) 
 

 

ਿਸਲੇਬਸ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ= 

ਭਾਗ -ੳ 

  ਪੰਜਾਬੀ ਮੁY ਢਲਾ ਿਗਆਨ ਭਾਗ-III, ਸੰਪਾ. ਪ\.ੋ ਲਖਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਪ\ੋ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ  

    ਪਬਲੀਕੇ2ਨ ਿਬਓਰੋ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,ਪਿਟਆਲਾ। 

        ਪੰਜਾਬੀ ਮੁY ਢਲਾ ਿਗਆਨ ਭਾਗ-III ਦੇ ਛੇ ਤC ਦਸ ਤY ਕ ਲੇਖ। 

ਭਾਗ -ਅ 

         I ਿਚY ਠੀ-ਪY ਤਰ (ਿਨੱਜੀ ਜ= ਕਾਰੋਬਾਰੀ)। 

         II  ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ= ਦੀ ਥ= ਇY ਕ ਸ਼ਬਦ।(ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚC ) 

ਭਾਗ -ੲ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚCਸੰਖੇਪ dਤਰ= ਵਾਲੇ ਪ\ਸ਼ਨ। 



 

ਅੰਕ ਵੰਡ ਅਤ ੇਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰ/ ਪ\ੀਿਖਆਰਥੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤ= 
 

1. ਸਾਰੇ ਿਸਲੇਬਸ ਿਵY ਚC ਪ\ਸ਼ਨ ਪੁY ਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
2. ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚC ਿਕਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ/ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਜ= ਲੇਖ ਿਵY ਚC ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਪ\2ਨ          (ਪੰਜ ਿਵY ਚC ਦੋ) 

2x08=16 ਅੰਕ 

3. ਿਨੱਜੀ ਜ= ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਚY ਠੀ।         (ਿਤੰਨ ਿਵY ਚC ਇY ਕ)    09 

ਅੰਕ 

4. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਢਲਾ ਿਗਆਨ ਭਾਗ iii ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ  ਦਰਜ ਬਹੁਤੇ ਸਬਦ= ਦੀ ਥ= ਇਕ ਸਬਦ।     (25ਿਵਚC 20)     20x1=20 

ਅੰਕ 

5. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਢਲਾ ਿਗਆਨ ਭਾਗ iii ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖੇਪ dਤਰ= ਵਾਲੇ 15 ਪ\2ਨ ਪੁY ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨl  

ਸਾਰੇ ਪ\2ਨ= 

   ਦੇ dਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ\2ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ।            15x2=30 

ਅੰਕ  

 

 


