
ਬੀ. ਏ ਭਾਗ-ਪਹਿਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (ਚਣਵਾਂ) (ਸਮਸਟਰ) 
2017-18, 2018-19 ਅਤ 2019-20 ਸਸਨ ਈ 

     ਸਮਸਟਰ ਪਹਿਾ  
ਕੁਰ ਅੰਕ : 100       ਵਿਸ ਵਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 35 

ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ : 25 ਅੰਕ        ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 09 

ਫਾਹਯੀ ਯੀਵਿਆ:  75 ਅੰਕ       ਫਾਹਯੀ ਯੀਵਿਆ ਵਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 26 

ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ           (ਅਵਧਆਨ: 50 ੀਯੀਅਡ, 6 ੀਯੀਅਡ ਰਤੀ ਹਪਤਾ) 
ਹਸਬਸ ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 
    ਬਾਗ-ੳ 

(1)  ਆਧੁਵਨਕ ੰਜਾਫੀ ਕਾਵਿਤਾ (1901-2000), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਮਗਯਾਜ ਅਤ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਸਣੀ, 
 ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।         5+10& 15 nµe 

    (2)   ਰੂਪ ਧਾਰਾ :  ਨਾਵਲ, ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਸੰਘ ਕੰਵਲ।            10+5+15 nµe 
     ਬਾਗ-ਅ  
 ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ :  
   (1)   ਨਜ਼ਭ, ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਰ, ਯੁਫਾਈ, ਿੁੁੱ ਰਹੀ ਕਵਿਤਾ-ਵਯਬਾਸਾ,ਰਵਕਯਤੀ ਅਤ ਤੁੱ ਤ              10 nµe 
   (2)   ਕਹਾਣੀ, ਨਾਿਰ, ਇਕਾਂਗੀ-ਵਯਬਾਸਾ, ਰਵਕਯਤੀ ਤ ਤੁੱਤ    10 nµe 
 

    ਬਾਗ-ੲ      
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ      15x2=30 ਅੰਕ 
         
 ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤ ਪਪਰ ਸੈੱਟਰ ਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1.  ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।  
2.  ਯ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਬਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅਤ ੲ ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿਗਾ। 
3. ਬਾਗ ੳ (1) ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤ/ੂਕਾਵਿ ਕਰਾ/ਕਿੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਉਸਦਾ ਮਗਦਾਨ (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 

10 ਅੰਕ        
4.       ਰਸੰਗ ਸਵਹਤ ਵਿਆਵਿਆ                                                       (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)      05 ਅੰਕ 
5.  ਬਾਗ ੳ (2)  ਰੂਪ ਧਾਰਾ (ਨਾਿਰ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ/ਕਥਾਨਕ/ਾਤਯ ਵਚਤਯਣ      (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ )    10 ਅੰਕ 
6.  ਬਾਗ ਅ (1)  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਕਸ ਕਾਵਿ ਯੂ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ,ਰਵਕਯਤੀ ਤ ਤੁੱ ਤ।  (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)       10 ਅੰਕ 
7.           ਬਾਗ ਅ (2) ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਕਸ ਸਾਵਹਤ ਯੂ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼, ਰਵਕਯਤੀਤ ਤੁੱ ਤ।            (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)  10 ਅੰਕ 

7.         ਸਾਯ ਵਸਰਫਸ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ  
          ਦ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣ ਹਣਗ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਹਣਗ।                   15x2=30 ਅੰਕ 

 
ਸਿਾਇਕ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ 
1. ਸਾਵਹਤ ਦ ਯੂ, ਡਾ. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ. 



2. ਸਾਵਹਤ ਦ ਯੂ, ਯਵਭੰਦਯ ਵਸੰਘ, ਵਕਯਾਰ ਵਸੰਘ ਕਸਰ, ਰਾਹਯ ਫੁੁੱ ਕ ਸ਼ਾ, ਰੁਵਧਆਣਾ. 
3. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ, ਨਿੀਂ ੰਜਾਫੀ ਕਵਿਤਾ: ਛਾਣ ਵਚੰਨਹ , ਚਤਨਾ ਰਕਾਸ਼ਕ, ਰੁਵਧਆਣਾ. 
4. ਡਾ. ਯਾਵਜੰਦਯਾਰ ਵਸੰਘ, ਆਧੁਵਨਕ ੰਜਾਫੀ ਕਵਿਤਾ ੁਨਯ ਵਚੰਤਨ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. 
5. ਿਜ ਵਤਰਕਾ (ਗਰ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅੰਕ) ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ. 
6. ਡਾ. ਗੁਯਾਰ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ.  
7. ਿਜ ਵਤਰਕਾ (ਆਧੁਵਨਕ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅੰਕ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ਬੀ. ਏ ਭਾਗ-ਪਹਿਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਰਚਰ (ਸਮਸਟਰ) 
2017-18, 2018-19 ਅਤ 2019-20 ਸਸਨ ਈ 

     ਸਮਸਟਰ ਦੂਜਾ  
ਕੁਰ ਅੰਕ : 100       ਵਿਸ ਵਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 35 

ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ : 25 ਅੰਕ        ਅੰਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 09 

ਫਾਹਯੀ ਯੀਵਿਆ:  75 ਅੰਕ       ਫਾਹਯੀ ਯੀਵਿਆ ਵਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰਕ : 26 

ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ           (ਅਵਧਆਨ: 50 ੀਯੀਅਡ, 6 ੀਯੀਅਡ ਰਤੀ ਹਪਤਾ) 
ਹਸਬਸ ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਬਾਗ-ੳ-1. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਆਧੁਵਨਕ ਕਾਰ 1901-1995), ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਤ  

   ਡਾ. ਭਾਨ ਵਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
         (ਸਾਵਹਤਕ ਧਾਯਿਾਂ, ਰਵਿਯਤੀਆਂ ਅਤ ਸਾਵਹਤ ਯੂਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ)      10 ਅੰਕ 
        2.  ਇਕਾਂਗੀ ਯਾਤਰਾ (ਇਕਾਗੀ-ਸੰਗਰਵਹ), ਸੰਾ. ਡਾ. ਯਘਫੀਯ ਵਸੰਘ ਤ ਡਾ. ਸਤੀਸ ਕੁਭਾਯ ਿਯਭਾ,    
             ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।        10 ਅੰਕ 
ਬਾਗ-ਅ-1  ੰਜਾਬੀ ਛੰਦ : ਕਸਬਤ, ਕੋਰੜਾ, ਦੋਸਿਰਾ, ਬੈਂਤ, ਸਿਉਢ, ਸਸਰਖੰਿੀ,ਅਵੜ੍ਰ    10 ਅੰਕ 
 2  ਬਾਯਤੀ ਕਾਵਿ ਸਾਸਤਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭੂਰ ਸੰਕਰ : ਧੁਨੀ (ਅਵਬਧਾ, ਰਕਸਣਾ, ਵਿਅੰਜਨਾ),    
             ਯਸ (ਭਾਵ, ਸਥਾਈ ਭਾਵ, ਸਾਧਾਯਨੀਕਯਣ) ਅਰੰਕਾਯ (ਉਮਾ, ਰੂਕ, ਅਸਤਕਥਨੀ,               
             ਅਨੁਰਾਸ,ਸਦਿਸਟਾਂਤ)             15 ਅੰਕ 
ਬਾਗ-ੲ     ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਿ ੳਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ      30 ਅੰਕ 
ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤ ਪਪਰ ਸੈੱਟਰ ਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1.  ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।  
2.  ਯ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਬਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅਤ ੲ ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿਗਾ। 
3. ਬਾਗ ੳ (1) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਸਾਵਹਤਕ ਧਾਯਾ/ਰਵਿਯਤੀ/ਸਾਵਹਤ ਯੂ ਦ ਵਿਕਾਸ ਸਫੰਧੀ 

ਰਸ਼ਨ (ਨੋਟ: ਵਕਸ ਇਕੁੱਰ ਸਾਵਹਤਕਾਯ ਸਫੰਧੀ ਰਸ਼ਨ ਨਾ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾਿ)।       (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 10 ਅੰਕ    
4.  ਬਾਗ ੳ (2) ਇਕਾਂਗੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਕਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤ/ੂਇਕਾਂਗੀ ਕਰਾ/ਾਤਯ ਵਚਤਯਣ, ਰਿਕ ਫਾਯ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਤ ਉਸਦਾ ਮਗਦਾਨ।                                                    (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)  10 ਅੰਕ 
5.  ਬਾਗ ਅ (1)  ੰਜਾਬੀ ਛੰਦ                                          (ਚਾਯ ਵਿਚੋਂ ਦ)2 x 5=10 ਅੰਕ 
 
6.  ਬਾਗ ਅ (2) ਬਾਯਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭੂਰ ਸੰਕਰ    (ੰਜ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ)    3x5=  15 ਅੰਕ 
7.  ਸਾਯ ਵਸਰਫਸ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸੰਿ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ  

ਦ ਸੰਿ ਉੱਤਯ ਦਣ ਹਣਗ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਹਣਗ।        15x2= 30 ਅੰਕ 
ਸਿਾਇਕ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ 
1. ੰਜਾਫੀ ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ (ਆਧੁਵਨਕ ਕਾਰ 1901-1995), ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਤ  
   ਡਾ. ਭਾਨ ਵਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ. 



2. ਸਾਵਹਤ ਕਸ਼, ਡਾ. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਉਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ. 
3. ਿਜ ਵਤਰਕਾ (ਨਾਟਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅੰਕ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ.  
4. ਡਾ. ਗੁਯਵਦਆਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱ ਰ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ: ਵਸਧਾਂਤ ਇਵਤਹਾਸ ਤ ਰਵਿਯਤੀਆ,ਂ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ. 
5. ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


