ਬ. ਬ. ਏ./ਬ.ਸ. ਏ./ਬ.. ਈ. ਭਗ-ਤਜ (ਸਮੁਸਟਰ ੰ ਜਵਾਂ ਅਤੀ ਛੀਵਾਂ)
2016-17, 2017-18 ਅਤੀ 2018-19 ਸੁਸ਼ਨ ਲਈ

(ੰ ਜਬ ਲਜ਼ਮ)
ਸਮੁਸਟਰ ੰ ਜਵਾਂ
ਕੁ ਅੰ ਕ : 100

ਖਿਸ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਈ ਅੰ ਕ : 35

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਾਂਕਣ : 25 ਅੰ ਕ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਾਂਕਣ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਈ ਅੰ ਕ : 09

ਬਾਹਰੀ ਰੀਖਿਆ: 75 ਅੰ ਕ

ਬਾਹਰੀ ਰੀਖਿਆ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਈ ਅੰ ਕ : 26

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰ ਟ

ਅਖਧਆਨ: 50 ੀਰੀਅਡ

਼ਸਲੀ ਬਸ ਤੀ ਠ ਾਸਤਕਾਂ

ਭਾਗ-ੳ
ਲੂ ਕਧਰ ਦ ਭਿ਼ਮਕ, ਸੰ ਾਦਕ ਡਾ. ਭੁਖੰ ਦਰ ਖਸੰ ਘ ਿਖਹਰਾ ਅਤ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਖਸੰ ਘ

ਭਾਗ-ਅ
(1)  ਿ-ਰਚਨਾ : ੰ ਜਾਬ ਦ ਮਖਆਂ ਜਾਂ ਖਤਉਹਾਰਾ ਨਾ ਸਬੰ ਧਤ ਨਾ ਸਬੰ ਧਤ।
(2) ਖਿਆਕਰਨ

(ੳ) ਨਾਉਂ ਿਾਕੰ ਸ਼ : ਖਰਭਾਸ਼ਾ, ਬਣਤਰ ਅਤ ਰਕਾਰ
(ਅ) ਖਕਖਰਆ ਿਾਕੰ ਸ਼ : ਖਰਭਾਸ਼ਾ, ਬਣਤਰ ਅਤ ਰਕਾਰ
(ੲ) ਖਿਹਾਰਕ ਖਿਆਕਰਨਕ ਖਿਸ਼ ਸਣ

ਭਾਗ-ੲ
ਭਾਗ-ੳ ਅਤ ਭਾਗ--ਅ ਦ ਖਿਆਕਰਣ ਿਾ ਭਾਗ ਖਿਚੋਂ ਸੰ ਿ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾ ਰਸ਼ਨ।

ਅੰ ਕ ਵੰ ਡ ਅਤੀ ੀਰ ਸੁਟਰ / ਰ਼ਿਆਰਥ ਲਈ ਹਦਇਤਾਂ
1.

ਖਸ ਬਸ ਦ ਸਾਰ ਭਾਗਾਂ ਖਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।

2.

ਰ ਨੂੰ ਖਤੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅਤ ੲ ਖਿੁੱ ਚ ਿੰ ਖਡਆ ਜਾਿਗਾ।

3.

ਭਾਗ ੳ ਖਿੁੱ ਚੋਂ L ਖਕਸ  ਿ ਦਾ ਖਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ/ਸਾਰ

(ਖਤੰ ਨ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 12 ਅੰ ਕ

4.

ਭਾਗ ੳ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸ  ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਛਟਾ ਰਸ਼ਨ.

(ਖਤੰ ਨ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 08 ਅੰ ਕ

5.

ਭਾਗ ਅ- 2ਖਕਸ ਖਿਸ਼ ਤ  ਿ ਖਿਣ ਈ ਖਕਹਾ ਜਾਿਗਾ

(ਇਕ ਖਤੰ ਨ ਖਿੁੱ ਚ) 09 ਅੰ ਕ

6.

ਾਠ ੁਸਤਕ ਖਿਚੋਂ ਚਾਰ ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਖਿਹਾਰਕ ਖਿਆਕਰਨਕ ਖਿਸ਼ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਈ ਖਕਹਾ ਜਾਿਗਾ। ਇਹ ਖਿਸ਼ ਸਣ ਖਿਆਕਰਣ
ਿਾ ਖਸ ਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹਿਗਾ।

4x1=04 ਅੰ ਕ

2-ਅ .7 ਦ ਦਿਾਂ ਭਾਗਾਂ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਖਛਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਨੇ ਦਿਾਂ ਖਿਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਿਗਾ। ਅੰ ਕ 12

.8 ਭਾਗ –ੲ ਖਿਚ ਲੂ ਕ ਧਰ ਦ ਭਾ਼ਮਕ ਅਤ ਼ਵਆਕਰਣ ਿਾ ਭਾਗ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਸੰ ਿ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾ 15 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ
ਜਾਣਗ।ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਨੇ
ਸਾਰ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਸੰ ਿ ਉੱਤਰ ਦਣ ਹਣਗ। ਹਰਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਣਗ ।

15x2=30 ਅੰ ਕ

ਸਹਇਕ ਠ-ਸਮੱ ਗਰ
1. ਹਰਕੀਰਤ ਖਸੰ ਘ, ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ ਅਤ ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ, ਬਾਹਰੀ ਬਖਸਰਜ਼, ਖਦੁੱ ੀ, 1973.
2. ਬਦਿ ਖਸੰ ਘ ਚੀਮਾ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ ਅਤ ਖਿਆਕਰਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਬਦਾਿੀ ਦਾ ਖਿਸਾ ਕਸ),
ੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ, ਖਟਆਾ, 2000.
3. ਬੂਟਾ ਖਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ੰ ਜਾਬੀ ਖਿਆਕਰਨ : ਖਸਧਾਂਤ ਤ ਖਿਹਾਰ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ੁਖਧਆਣਾ, 2008.
4. ਰਮ ਰਕਾਸ ਖਸੰ ਘ, ਖਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਬਖਸਰਜ਼, ਖਟਆਾ, 2002.
5. ਰਮ ਰਕਾਸ ਖਸੰ ਘ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਸਰਤ ਤ ਬਣਤਰ, ੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ, ਖਟਆਾ, 1996.
6. ਰਮ ਰਕਾਸ ਖਸੰ ਘ, ਰੂ ਖਿਖਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਬਖਸਰਜ਼, ਖਟਆਾ, 2002.
7. ਜਖਗੰ ਦਰ ਖਸੰ ਘ ੁਆਰ ਅਤ ਹਰ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਖਿਆਕਰਨ, (।,।। ਅਤ ।।।), ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ
ਅਕਾਦਮੀ, ਜੰਧਰ।
8. ਸੁਿਖਿੰ ਦਰ ਖਸੰ ਘ ਸੰ ਘਾ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜੰਧਰ, 1999.

ਬ.ਬ.ਏ./ਬ.ਸ.ਏ./ਬ..ਈ. ਭਗ-ਤਜ (ਸਮੁਸਟਰ ੰ ਜਵਾਂ ਅਤੀ ਛੀਵਾਂ)
2016-17, 2017-18 ਅਤੀ 2018-19 ਸੁਸ਼ਨ ਲਈ
(ੰ ਜਬ ਲਜ਼ਮ)
ਸਮੁਸਟਰ ਛੀਵਾਂ
ਕੁ ਅੰ ਕ : 100

ਖਿਸ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਈ ਅੰ ਕ : 35

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਾਂਕਣ : 25 ਅੰ ਕ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਾਂਕਣ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਈ ਅੰ ਕ : 09

ਬਾਹਰੀ ਰੀਖਿਆ: 75 ਅੰ ਕ

ਬਾਹਰੀ ਰੀਖਿਆ ਖਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਈ ਅੰ ਕ : 26

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰ ਟ

ਅਖਧਆਨ: 50 ੀਰੀਅਡ

਼ਸਲੀ ਬਸ ਤੀ ਠ ਾਸਤਕਾਂ
ਭਾਗ-ੳ
ਸਮਕਲ ੰ ਜਬ ਨਟਕ (1960 ਤੋਂ ਖਛੋਂ ਦ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗਰਖਹ) ਸੰ ਾਦਕ, ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਾ ਕ ਰ ਅਤ
ਜਸਖਿੰ ਦਰ ਖਸੰ ਘ ਸਣੀ ਡਾ

ਭਾਗ-ਅ
1 ਅਨੁਿਾਦ: ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਤ ੰ ਜਾਬੀ (ਿਾਕਾਂ ਜਾਂ ਰਹ ਦਾ)
2 ਼ਵਆਕਰਣ
(i) ਿਾਕ : ਖਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ਖਕਸਮਾਂ
(ii) ਕਾਰਕ ਅਤ ਕਾਰਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ
(iii) ਿਾਕਾਤਮਕ ਜੁਗਤਾਂ : ਮ ਅਤ ਅਖਧਕਾਰ
(iv) ਖਿਹਾਰਕ ਖਿਆਕਰਨਕ ਖਿਸ਼ ਸਣ

ਭਾਗ - ੲ
ਉਰਕਤ ਖਸ ਬਸ ਤ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਿ ਉਤਰਾਂ ਿਾ ਰਸ਼ਨ।
ਅੰ ਕ ਵੰ ਡ ਅਤੀ ੀਰ ਸੁੈੱਟਰ/ਰ਼ਿਆਰਥ ਲਈ ਹਦਇਤਾਂ

.1

ਖਸ ਬਸ ਦ ਸਾਰ ਭਾਗਾਂ ਖਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।

2.

ਰ ਨੂੰ ਖਤੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅਤ ੲ ਖਿੁੱ ਚ ਿੰ ਖਡਆ ਜਾਿਗਾ।

.3 ਭਾਗ ੳ ਖਿਚੋਂ (i) ਖਕਸ ਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਖਿਸ਼ਾ/ਸਾਰ/ਇਕਾਂਗੀ ਕਾ ਬਾਰ ਰਸ਼ਨ 12 ਇਕ ਼ਤੰ ਨ ਼ਵਚੂ ਅੰ ਕ
4.

ਭਾਗ ੳ ਖਿਚੋਂ ਖਕਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦ ਾਤਰਾਂ ਦਾ ਾਤਰ ਖਚਤਰਣ ਇਕ ਼ਤੰ ਨ ਼ਵਚੂ

5. ਭਾਗ ਅ1- ਿਾਕਾਂ ਜਾਂ ਰਹ ਦਾ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ੰ ਜਾਬੀ ਖਿਚ ਅਨੁਿਾਦ 09 ਅੰ ਕ

ਅੰ ਕ 08

6. ਅ2- ਦ ਖਤੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁਛ ਜਾਣਗ ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਿਗਾ। 12 ਅੰ ਕ
.7

ਭਾਗ ੳ ਦੀ ਾਠ ੁਸਤਕ ਖਿਚੋਂ ਚਾਰ ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਖਿਅਕਰਨਕ ਖਿਸ਼ ਸਣ ਕਰਨਾ ਹਿਗਾ। ਇਹ ਖਿਸ਼ ਸਣ ਭਾਗ ਅ ਦ
ਖਿਅਕਰਨ ਿਾ ਖਸ ਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹਿਗਾ।
ਅੰ ਕ04

8.

ਭਾਗ ੲ ਖਿਚ ਾਠ ੁਸਤਕ ਸਮਕਾੀ ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤ ਖਿਆਕਰਨ ਿਾ ਭਾਗ ਖਿਚੋਂ ਸੰ ਿ ਉਤਰਾਂ ਿਾ 15 ਰਸ਼ਨ ੁਛ
ਜਾਣਗ। ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਰ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਉਤਰ ਦਣ ਹਣਗ। ਹਰਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।

ਸਹਇਕ ਠ-ਸਮੱ ਗਰ
1. ਹਰਕੀਰਤ ਖਸੰ ਘ, ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ ਅਤ ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ, ਬਾਹਰੀ ਬਖਸਰਜ਼, ਖਦੁੱ ੀ, 1973.
2. ਬਦਿ ਖਸੰ ਘ ਚੀਮਾ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ ਅਤ ਖਿਆਕਰਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਬਦਾਿੀ ਦਾ ਖਿਸਾ ਕਸ),
ੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ, ਖਟਆਾ, 2000.
3. ਬੂਟਾ ਖਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ੰ ਜਾਬੀ ਖਿਆਕਰਨ : ਖਸਧਾਂਤ ਤ ਖਿਹਾਰ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ੁਖਧਆਣਾ, 2008.
4. ਰਮ ਰਕਾਸ ਖਸੰ ਘ, ਖਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸਾ ਖਿਖਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਬਖਸਰਜ਼, ਖਟਆਾ, 2002.
5. ਰਮ ਰਕਾਸ ਖਸੰ ਘ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਸਰਤ ਤ ਬਣਤਰ, ੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ, ਖਟਆਾ, 1996.
6. ਰਮ ਰਕਾਸ ਖਸੰ ਘ, ਰੂ ਖਿਖਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਬਖਸਰਜ਼, ਖਟਆਾ, 2002.
7. ਜਖਗੰ ਦਰ ਖਸੰ ਘ ੁਆਰ ਅਤ ਹਰ, ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਖਿਆਕਰਨ, (।,।। ਅਤ ।।।), ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ
ਅਕਾਦਮੀ,ਜੰਧਰ।

15x2=30 ਅੰ ਕ

