
ਬੀ.ਏ .ਭਾਗ ਤੀਜਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ (ਮੈਟਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤ ੇਛੇਵਾਂ) 
2016-17, 2017-18, 2018-19 ੈਸ਼ਨ ਲਈ 

 
ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ  
              (ਮੈਟਰ ਪੰਜਵਾਂ) 
ਕਾਰ ਅੰਕ : 100                  ਸ ਹੂਣ ਰਈ ਅੰਕ : 35 
ਅੰਦਯਿਨ ਭਾਰਾਂਕਣ : 25 ਅੰਕ        ਅੰਦਯਿਨ ਭਾਰਾਂਕਣ ਼ਿਚੋਂ ਸ ਹੂਣ ਰਈ ਅੰਕ : 09 
ਫਹਯ ਯ਼ਖਆ:  75 ਅੰਕ                                    ਫਹਯ ਯ਼ਖਆ ਼ਿਚੋਂ ਸ ਹੂਣ ਰਈ ਅੰਕ : 26 

ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟੀ                                  (ਅ਼ਧਆਨ: 50 ਯਅਡ) 

ਹਲੇਬ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਤਕਾਂ 
ਭਾਗ -ੳ 

1. ਾਯਤਨ ੰਜਫ ਕ਼ਿ ਸੰਗਰ਼ਹ (1700 ਈ. ਤੱਕ), ਸੰ. ਡ. ਭਨ ਼ਸੰਘ ਢੀਂਡਸ, ਡ.ਗਾਯਸ਼ਯਨ  ਕਯ ਜੱਗ, 

         ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ                                                                             11ਅੰਕ 
2. ਸ਼ਹਤਕ ਯਖ (਼ਕਸੀ ਕ਼ਿਤ ਜਾਂ ਕ਼ਿ ਟਾਕੜੀ ਦ)                                             11ਅੰਕ 

 
ਭਾਗ -ਅ 

      1.  ਨਟਕ: ਼ਯਬਸ਼, ਰ਼ਕਯਤ ਅਤੀ ਤੱਤ,ਨਟਕ ਅਤੀ ਯੰਗ ਭੰਚ                                                  12 ਅੰਕ 
      2.ੰਜਫ ਨਟਕ, ਝਨਾਂ ਦੀ ਣ-ਅਜਭੀਯ ਼ਸੰਘ ਔਰਖ                                                                   11ਅੰਕ 

        
ਭਾਗ -ੲ 

          ਉਯੂਕਤ ਼ਸਰੀਫਸ ਅਧਯਤ ਸੰਖੀ ਉੱਤਯਾਂ ਿਰੀ 15 ਰਸ਼ਨ।                    15×2=30 ਅੰਕ  
                  
ਅੰਕ ਵੰਡ ਅਤ ੇਪੇਪਰ ੈਟਰ/ ਪਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 

1. ਾਯਤਨ ੰਜਫ ਕ਼ਿ ਸੰਗਰ਼ਹ (1700 ਈ. ਤੱਕ)਼ਿਚੋਂ ਼ਕਸੀ ਕ਼ਿਤ ਼ਿਸ਼  ਿਸਤਿ ਕਿ ਫਯੀ ਜਣਕਯ 
ਅਤੀ 

           ਉਸ ਦ ਮੂਗਦਨ                                                     (ਦ ੂ਼ਿਚੋਂ ਇਕ)                           11 ਅੰਕ 
      2.  ਼ਕਸੀ ਕ਼ਿਤ ਜਾਂ ਕ਼ਿ ਟਾਕੜੀ ਦ ਸ਼ਹਤਕ ਯਖ              (ਦ ੂ਼ਿਚੋਂ ਇਕ)                               11 ਅੰਕ 

      3. ਬਗ ਅ-1਼ਿਚੋਂ ਦੂ ਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨ ਹੂਿੀਗ।                           12 ਅੰਕ 

      4. ਬਗ ਅ-2 ਼ਿਚੋਂ ਦ ੂਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨ ਹੂਿੀਗ।                          11 ਅੰਕ 



     5. ਬਗ- ੲ ਼ਿਚ ਸਯੀ ਼ਸਰੀਫਸ ਦੀ ਅਧਯਤ ਸੰਖੀ ਉਤਯਾਂ ਿਰੀ 15 ਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਸਯੀ ਰਸ਼ਨਾਂ  
          ਦੀ ਉਤਯ ਚਯ-ਚਯ ਸਤਯਾਂ ਼ਿਚ ਦੀਣੀ ਹੂਣਗੀ। ਹਯੀਕ ਰਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਅੰਕ ਹੂਣਗੀ।               15×2=30 ਅੰਕ  

                                               

ਸਾਇਕ ਪਾਠ ਮੱਗਰੀ 

1. ਗਾਯ਼ਦਆਰ ਼ਸੰਘ ਪਾੱ ਰ, ੰਜਫ ਨਟਕ : ਸਯਿ, ਼ਸਧਾਂਤ ਤੀ ਼ਿਕਸ, ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ। 

2. ਸਤਸ਼ ਕਾਭਯ ਿਯਭ, ੰਜਫ ਨਟਕ ਦ ਇ਼ਤਹਸ, ੰਜਫ ਅਕਦਭ, ਼ਦੱਰ, 2005 

3. ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰਘ ਸੀਠ, ਨਟਕਕਰ, ਰੂਕਗਤ ਰਕਸ਼ਨ, ਚੰਡਗੜਹ। 

4. ਹਯਸਯਨ ਼ਸੰਘ, ਥਏਟਯ, ਰੂਕਇਤ ਰਕਸ਼ਨ, ਚੰਡਗੜਹ। 

5. ਖੂਜ ਼ਤਰਕ ( ਨਟ-ਸੁ਼ਰਆਂ ਼ਿਸ਼ੀਸ਼ ਅੰਕ), ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ, ਅੰਕ 45, ਭਯਚ 1997 

  



ਬੀ.ਏ .ਭਾਗ ਤੀਜਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ (ਮੈਟਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤ ੇਛੇਵਾਂ) 
2016-17, 2017-18, 2018-19 ੈਸ਼ਨ ਲਈ 

 
ਪੰਜਾਬੀ ਾਹਸਤ ਚਣਵਾਂ 

              (ਮੈਟਰ ਛੇਵਾਂ) 
ਕਾਰ ਅੰਕ : 100                      ਸ ਹੂਣ ਰਈ ਅੰਕ : 35 
ਅੰਦਯਿਨ ਭਾਰਾਂਕਣ : 25 ਅੰਕ                     ਅੰਦਯਿਨ ਭਾਰਾਂਕਣ ਼ਿਚੋਂ ਸ ਹੂਣ ਰਈ ਅੰਕ : 09 
ਫਹਯ ਯ਼ਖਆ:  75 ਅੰਕ                                                ਫਹਯ ਯ਼ਖਆ ਼ਿਚੋਂ ਸ ਹੂਣ ਰਈ ਅੰਕ : 26 

ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟੀ                                                      (ਅ਼ਧਆਨ: 50 ਯਅਡ) 

ਹਲੇਬ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਤਕਾਂ 
ਭਾਗ - ੳ 

1. ੰਜਫ ਸ਼ਹਤ ਦ ਇ਼ਤਹਸ (ਆ਼ਦ ਕਰ ਤੋਂ 1700 ਈ. ਤੱਕ)ਯ਼ਭੰਦਯ ਼ਸੰਘ, (ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, 
਼ਟਆਰ)  ਸ਼ਹਤਕ ਧਯਿਾਂ, ਸ਼ਹਤਕ ਯਿ ਅਤੀ ਰ਼ਿਯਤਆਂ ਫਯੀ ਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣ               12 ਅੰਕ 

    2. ਸ਼ਹਤ ਦ ਼ਯਬਸ਼ ਅਤੀ ਰਮੂਜਨ, ਸ਼ਹਤ ਦੀ ਤੱਤ 

 ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਹੂਯ ਅਨਾਸ਼ਸਨ:ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਸਭਜ, ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਭਨੋ਼ਿ਼ਗਆਨ,ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਇ਼ਤਹਸ, ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਧਯਭ, ਸ਼ਹਤ 
ਅਤੀ ਸ਼ਖਸਅਤ, ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਯਜਨਤ, ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਼ਿਚਯਧਯ, ਸ਼ਹਤ ਅਤੀ ਸ਼ਬਆਚਯ             11 ਅੰਕ                                            

ਭਾਗ - ਅ 

    1. ਸਪਯਨਭ, ਜਿਨ, ਸਿੁ-ਜਿਨ-਼ਯਬਸ਼, ਰ਼ਕਯਤ ਤੀ ਤੱਤ                                           11 ਅੰਕ 

    2.    ਅਧਾ਼ਨਕ ੰਜਫ ਿਯਤਕ : ਭੀਯ ਼ਕਸ਼ਤਨ ਸਫ਼ਯਨਭ, ਫਰਯਜ ਸਹਨ                           11 ਅੰਕ 

 
ਭਾਗ -ੲ 

          ਉਯੂਕਤ ਼ਸਰੀਫਸ ਅਧਯਤ ਸੰਖੀ ਉੱਤਯਾਂ ਿਰੀ 15 ਰਸ਼ਨ।               15×2=30 ਅੰਕ 
  

                              ਅੰਕ ਵੰਡ ਅਤ ੇਪੇਪਰ ੈਟਰ/ ਪਰੀਹਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 

1. ਬਗ ੳ-1 ਼ਿਚੋਂ ਦ ੂਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਼ਕਸੀ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ਉਤਯ ਦੀਣ ਹੂਿੀਗ।             12 ਅੰਕ 

2. ਬਗ ੳ-2 ਼ਿਚੋਂ ਦੂ ਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਼ਕਸੀ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ਉਤਯ ਦੀਣ ਹੂਿੀਗ।            11 ਅੰਕ 

3. ਬਗ ਅ-1਼ਿਚੋਂ ਦੂ ਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਼ਕਸੀ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ਉਤਯ ਦੀਣ ਹੂਿੀਗ।              11 ਅੰਕ 



     4. ਬਗ ਅ-2਼ਿਚੋਂ ਦ ੂਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਼ਕਸੀ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ ਉਤਯ ਦੀਣ ਹੂਿੀਗ।             11 ਅੰਕ  
    5.  ਬਗ- ੲ ਼ਿਚ ਸਯੀ ਼ਸਰੀਫਸ ਦੀ ਅਧਯਤ ਸੰਖੀ ਉਤਯਾਂ ਿਰੀ 15 ਰਸ਼ਨ ਾਛੀ ਜਣਗੀ। ਰ਼ਖਆਯਥ ਨੇ ਸਯੀ ਰਸ਼ਨਾਂ  
        ਦੀ ਉਤਯ ਚਯ-ਚਯ ਸਤਯਾਂ ਼ਿਚ ਦੀਣੀ ਹੂਣਗੀ। ਹਯੀਕ ਰਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਅੰਕ ਹੂਣਗੀ।                          15×2=30 ਅੰਕ          

ਸਾਇਕ ਪਾਠ-ਾਮੱਗਰੀ 

1. ਯਤਨ ਼ਸੰਘ ਜੱਗ, ਸ਼ਹਤ ਕੂਸ਼ (਼ਯਬਸ਼ਕ ਸ਼ਫਦਿਰ), ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ। 

2. ਸ਼ਤੰਦਯ ਼ਸੰਘ, ਼ਿਹਯਕ ਸਭ਼ਖਆ : ਕ਼ਿਤ ਅਤੀ ਿਯਤਕ, ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ। 

3. ਜੂ਼ਗੰਦਯ ਼ਸੰਘ, ਼ੰਗਰ ਅਤੀ ਅਯਿਜ਼, ੰਜਫ ਸ਼ਹਤ ਅਕਦਭ, ਰਾ਼ਧਆਣ। 

4. ਯ਼ਭੰਦਯ ਼ਸੰਘ, ਼ਕਯਰ ਼ਸੰਘ ਕਸੀਰ, ਸ਼ਹਤ ਦੀ ਯਿ, ਰਹਯ ਫਾੱ ਕ ਸ਼, ਰਾ਼ਧਆਣ। 

5. ਼ਕਯਰ ਼ਸੰਘ ਕਸੀਰ, ਡ. ਯ਼ਭੰਦਯ ਼ਸੰਘ, ਗੂ਼ਫੰਦ ਼ਸੰਘ ਰਾਂਫ, ੰਜਫ ਸ਼ਹਤ ਦ ਉਤਤ ਤੀ ਼ਿਕਸ, ਰਹਯ  

           ਫਾੱ ਕ ਸ਼, ਰਾ਼ਧਆਣ। 

6. ਜਸ਼ਿੰਦਯ ਼ਸੰਘ, ਭਨ ਼ਸੰਘ ਢੀਂਡਸ, ੰਜਫ ਸ਼ਹੱਤ ਦ ਇ਼ਤਹਸ (1901 ਤੋਂ 1995), ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, 

 ਼ਟਆਰ। 

7. ਭਨਭੂਹਨ ਕੀਸਯ, ਆਧਾ਼ਨਕ ੰਜਫ ਸ਼ਹੱਤ ਦ ਇ਼ਤਹਸ (ਿਹਿੀਂ ਸਦ), ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ। 

8. ਜੂ਼ਗੰਦਯ ਼ਸੰਘ, ਆਧਾ਼ਨਕ ੰਜਫ ਸ਼ਹਤ ਦ ਯਿ-ਯੀਖ (1901 ਤੋਂ 1970), ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ। 

9. ਖੂਜ ਼ਤਰਕ, (ਸ਼ਹਤਕ ਿਦ ਅੰਕ 31, 32), ੰਜਫ ਮਿਨਿਯ਼ਸਟ, ਼ਟਆਰ। 

               



 


