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Department of Punjabi

Unit Planning (Session 2016-17)
2016
M.A.-I (Semester-I)
ਸਾਿਹਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਿਸਧ ਤ
Max Marks: 60
Hrs.

Maximum Time: 3

TILLMST-I
ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ, ਕਾਿਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ, ਕਾਿਵ ਦੇ ਪਯੋਜਨ, ਕਾਿਵ ਦੇ ਹੇਤੂ,
ਕਾਿਵ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੂਪ, ਕਾਿਵ ਦੇ ਭੇਦ, ਕਾਿਵਗਤ ਗੁਣ, ਕਾਿਵਗਤ ਦੋਸ਼
ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ : ਰਸ, ਵਕੋਕਤੀ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ
TILLMST-II
ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ: ਰੀਤੀ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਔਿਚਤਯ,
ਔਿਚਤਯ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਿਵਕਾਸ:(ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ)
TILLFINAL EXAM
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਿਵਕਾਸ: ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀਵਾਨਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਮੈਟਾ ਆਲੋ ਚਨਾ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester-I)
gzikph ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
Max Marks: 60
Hrs.

Maximum Time: 3
TILLMST-I

ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ : ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ
(ੳ) ਇਿਤਹਾਸ ਕੀ ਹੈ (ਅ) ਸਾਿਹਤ-ਇਿਤਹਾਸ
ਇਿਤਹਾਸ: ਸਰੂਪ, ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਪਿਕਿਰਆ
(ੲ) ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ :ਸਰੂਪ, ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਪਿਕਿਰਆ
ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ : ਕਾਲ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ
(ੳ) ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕਾਲ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
(ਅ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪਾਪਤ ਕਾਲ--ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ
(ੲ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ: ਪਾਪਤ ਵੰ ਡ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
TILLMST-II
ਆਿਦ-ਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ: ਰਾਜਸੀ
ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਿਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਪਿਰਪੇਖ
ਪਮੁੱ ਖ ਸਾਿਹਤ ਧਾਰਾਵ : ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਿਹਤ
ਸਾਿਹਤ, ਭਗਤੀ ਸਾਿਹਤ, ਲੋ ਕ-ਸਾਿਹਤ, ਬੀਰ-ਰਸੀ ਕਾਿਵ, ਸੂਫੀ ਕਾਿਵ
ਪਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ- ਗੁਰਮਿਤ, ਸੂਫੀ, ਿਕੱ ਸਾ
ਸਾ, ਬੀਰ, ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤ : ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵਰਤੀਆਂ
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TILLFINAL EXAM
ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ: ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ-ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਰਪੇਖ
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸ ਝੇ ਲੱ ਛਣ ੳਤੇ ਝੁਕਾਅ, ਸਮੁੱ ਚਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਾਿਹਤਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਰਪੇਖ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester-I)
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਿਵ
Max Marks: 60
Hrs.

Maximum Time: 3

TILLMST-I
ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ: ਨਵੀੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ
ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ: ਖੁੱ ਲੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ, ਆਧੁਿਨਕ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ
ਦੀ ਕਿਵਤਾ, ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ
TILLMST-II
ਕਾਿਵ ਸਾਗਰ : ਬਾਵਾ ਬਲਵੰ ਤ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਵਾ
ਬਲਵੰ ਤ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਪਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪੱ ਖ
ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
ਦਾ ਕਾਿਵਕ ਰੂਪ ਤਰਣ, ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ
TILLFINAL EXAM
ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਾਿਵ ਸੰ ਗਿਹ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ
ਜਲਾ ਪੱ ਖ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3
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Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

Unit Planning (Session 2016-17)
2016
M.A.-I (Semester-I)
gzikph ਨਾਟਕ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰ ਨ ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਕਲਾ,
ਕਲਾ ਨਾਟਕ ਕਲਾ,
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਧਾ, ਨਾਟਕੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ
ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ, ਿਵਸ਼ਵ ਨਾਟ ਿਚੰ ਤਨ ਅਤੇ ਨਾਟ ਪਾਠ
TILLMST-II
ਨਾਟਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਇਕ ਗੀਆਂ : ਸੁਹਾਗ, ਿਪਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਆਪ ਬੀਤੀ। ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਨਾਟਕ : ਆਈ.ਸੀ.ਨੰਦਾ ਰਿਚਤ ਨਾਟਕ ਵਰ-ਘਰ ਿਵਸ਼ਾ ਪੱ ਖ ਤੇ ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਨਾਟ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਸੰ ਚਾਰ--ਜੁਗਤ , ਨਾਟਕ
ਿਵੱ ਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ, ਲੋ ਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਧਾਗਤ ਪਸੰ ਗ
ਨਾਟਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਇਕ ਗੀਆਂ : ਉਧਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ, ਜੋਤ ਤ ਜੋਤ ਜਗੇ, ਨਾਇਕ ਇਕ ਗੀ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
(7)ਨਾਟਕ ਬੇੜਾ ਬੰ ਿਧ ਨਾ ਸਿਕਓ (ਿਪੰ
ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ) ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪੱ ਖ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
TILLFINAL EXAM
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਰੰ ਗਮੰ ਚ/ ਨਾਟਕ,
ਨਾਟਕ ਥੀਏਟਰ ਤੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਨਾਟਕ, ਰੰ ਗਮੰ ਚ, ਰੇਡੀਓ,, ਟੀਵੀ ਤੇ ਿਸਨਮਾ: ਅੰ ਤਰ ਸਬੰ ਧ
ਨਾਟਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਇਕ ਗੀਆਂ :ਹਵਾ ਮਿਹਲ, ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱ ਕ, ਲੱਤ ਦੇ ਭੂਤ, ਤੂੰ
ਕੌ ਣ? ਇਕ ਗੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਰਿਚਤ ਨਾਟਕ ਲੋ ਹਾ ਕੁੱ ਟ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ, ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

Sr. No.
1
2
3
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Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

Unit Planning (Session 2016-17)
2016
M.A.-I (Semester-I)
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ
Max Marks: 60
Hrs.

Maximum Time: 3

TILLMST-I
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਕੁਝ ਉਪਿਨਆਸ ਬਾਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਰੂਪ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ’
ਤਕਨੀਕ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ
ਪੜਾਈ
ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਅੱ ਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਨਾਵਲ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ’, ‘ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ (ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ)’
)’ ਅਤੇ ‘ ਨਾਵਲ
ਦੀ ਿਵਧਾ (ਜੁਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰਾਹੀ)’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਦਲੀਪ ਕੌ ਰ ਿਟਵਾਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਲੰਘ ਗਏ ਦਿਰਆ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ (ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ)’, ‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਅਤੇ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਅਨਾਇਕ
ਅਨਾਇਕ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLFINAL EXAM
ਫਰਜ਼ੰ ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਭੁੱ ਬਲ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਬੰ ਦੂ ਜੀ ਜੁਗਤ: ਿਸਧ ਤਕ ਪਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਵਲ, ਨਾਵਲੈ ਟ ਅਤੇ ਲੰਮੀ
ਕਹਾਣੀ: ਰੁਪਾਕਾਰ ਅੰ ਤਰ-ਿਨਖੇੜ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਪੰ ਜਕੋਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ ਿਗਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester-II)
ਸਾਿਹਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਿਸਧ ਤ
Max Marks: 60
Hrs.

Maximum Time: 3

TILLMST-I
ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱ ਧੇ ਲੇ ਖ ਦਾ ਅਿਧਆਪਨ।
ਆਧੁਿਨਕ ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤਕਾਰ : ਿਵਲੀਅਮ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ, ਟੀ.ਐਸ. ਕਾਲਿਰਜ਼, ਟੀ.ਐਸ
ਐਸ. ਈਲੀਅਟ,
ਐਲਨ ਟੇਟ, ਟੈਰੀ ਈਗਲਟਨ, ਰੋਲ ਬਾਰਤ, ਿਸਗਮੰ ਡ ਫਰਾਇਡ, ਗਾਇਤਰੀ ਸਪੀਵਾਕ ਦੇ ਚੋਣਵ ਲੇ ਖ ਦਾ
ਸਾਿਹਤਕ ਅਿਧਆਪਨ
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TILLMST-II
ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ਿਪਛਲੇ ਅੱ ਧੇ ਲੇ ਖ ਦਾ ਅਿਧਆਪਨ।
ਗੀਕੋ ਰੋਮਨ ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਲੈ ਟੋ, ਅਰਸਤੂ ਅਤੇ ਲੋ ਨਜਾਈਨਸ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ ਿਸਧ ਤ ਦਾ ਅਿਧਆਪਨ
TILLFINAL EXAM
ਪਮੁੱ ਖ ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਕ:
ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ, ਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ, ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ
ਘ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱ ਯਦ, ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ, ਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰਵੀ,
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- II)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ: ਰਾਜਸੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਰਪੇਖ, ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪੜਾਅ, ਆਧੁਿਨਕਤਾ:
ਨਕਤਾ ਸੰ ਕਲਪ
ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ, ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ : ਪਮੁੱ ਖ ਪਿਵਰਤੀਆਂ : ਨਵ-ਰਹੱ ਸਵਾਦੀ, ਪਗਤੀਵਾਦੀ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ, ਰੁਮ ਸਵਾਦੀ
TILLMST-II
ਪਯੋਗਸ਼ੀਲ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ,

ਤਰ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ
ਨਕਤਾਵਾਦੀ, ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ , ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ:

ਪਮੁੱ ਖ ਪਿਵਰਤੀਆਂ, ਸਮੱ ਿਸਆਵ
ਪਮੁੱ ਖ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪਾਕਾਰ (ਕਾਿਵ, ਨਾਵਲ
ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ, ਇਕ ਗੀ) ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵਰਤੀਆਂ
ਿਨਬੰ ਧ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾ: ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵਰਤੀਆਂ
TILLFINAL EXAM
ਸੰ ਯੁਕਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ: ਸੰ ਕਲਪ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਦੇਸ਼ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਾਿਹਤਕਪਭਾਵ
ਪਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ (ਕਾਿਵ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ
ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ) ਸੰ ਯੁਕਤ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਤੇ ਸਮੱ ਿਸਆਵ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3
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Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%
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M.A.-I (Semester- II)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.

TILLMST-I
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਛੇ ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਿਸਧ ਤਕ ਪਿਰਪੇਖ,
ਸੰ ਸਿਕਤ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀੀ, ਪੱ ਛਮੀ ਨਾਟ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀੀ, ਪੱ ਛਮ
ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਐਬਸਰਡ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਐਿਪਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ,
ੀ ਹੰ ਗਾਮੀ
ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਕਾਿਵ ਨਾਟਕ, ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ, ਇਕ ਗੀ ਬਨਾਮ ਲਘੂ ਨਾਟਕ, ਿਵਕੋਿਲਤਰੇ ਨਾਟ ਰੂਪ
TILLMST-II
ਨਾਟਕ : ਕੱ ਲ ਕਾਲਜ ਬੰ ਦ ਰਹੇਗਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪੱ ਖ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਿਵਸ਼ਾ
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ : ਸ਼ਾਇਰੀ
(ਸਵਰਾਜਵੀਰ), ਕੁਕਨਸ (ਮੇਜਰ ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ)
TILLFINAL EXAM
ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨਾਟਕ : ਸੱ ਤ ਬਗਾਨ ਨਾਟਕ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ,
ਖ ਨਾਟਕਕਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਉਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- II)
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਿਵ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.

TILLMST-I
ਮ ਹੁਣ ਿਵਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ : ਖੁੱ ਲੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ, ਜੁਝਾਰ ਕਾਿਵ ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮ ਹੁਣ ਿਵਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ
TILLMST-II
ਸੁਰਜ਼ਮੀਨ : ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਪਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱ ਖ
ਜਜ਼ੀਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਘਿਰਆ ਸਮੁੰ ਦਰ : ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਕਾਿਵਕ ਰੂਪ ਤਰਣ, ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ
TILLFINAL EXAM
ਿਬਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ, ਿਸ਼ਵ ਕਾਿਵ ਦੀ ਕਾਿਵ
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ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਧਾਰਾਈ ਬੋਧ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- II)
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸੱ ਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ-ਬੰ ਦ’ ਅਤੇ ‘ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ’
ਕਹਾਣੀ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ
ਪੜਾਈ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ’, ‘ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਿਵਧਾ’
ਿਵਧਾ ਅਤੇ ‘
ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਸੁਖਵੰ ਤ ਕੌ ਰ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਚਾਦਰ
ਚਾਦਰ ਹੇਠਲਾ ਬੰ ਦਾ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਤਲਾਸ਼ ਕਥਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ’, ‘ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਅਤੇ
‘ਆਧੁਿਨਕ ਕਹਾਣੀ: ਿਬਰਤ ਤਕ ਿਵਲੱਖਣਤਾ
ਖਣਤਾ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਚੌਥੀ ਕੂਟ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLFINAL EXAM
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਕਹਾਣੀ ਰੂਪਾਕਾਰ
ਾਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗਲਪ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਟੂਣੇਹਾਰੀ ਰੁੱ ਤ: 21ਵ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ’
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- III)
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ:
ਭਾਸ਼ਾ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ,
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ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ : ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ/ਪੱ ਧਰ, ਸਾਿਪਰ-ਵੋਰਫ ਪਿਰਕਲਪਨਾ
ਸੋਿਸਊਰ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰ ਕਲਪ: ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਚਾਰ (Langue and Parole), ਿਚਹਨ, ਿਚਹਨਕ ਅਤੇ ਿਚਹਨਤ
( Sign, Signifier and signified), ਇਕਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਲਕ ਪਹੁੰ ਚ (Synchronic and Diachronic
Study), ਕੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਚਾਰੀ ਸਬੰ ਧ (Syntagmatic and Associative relationsl)
TILLMST-II
ਸਰੰ ਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ: ਰੋਮਨ ਯਾਕਬਸਨ ਅਤੇ ਏ.ਜੇ. ਗੇਮਾਸ
ਰੋਮਨ ਯਾਕਬਸਨ: ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ: ਰੂਪਕ (Mataphore) ਤੇ ਸੰ ਗਲੀ (Metonmy) ਪੱ ਧਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ
ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪੰ ਗਤਾ (Aphasia)
ਏ.ਜੇ.ਗੇਮਾਸ: ਿਚਹਨਾਰਥ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਰੰ ਚਨਾ,
ਚਨਾ ਐਕਟ ਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ
ਚੌਮਸਕੀ: ਰੂਪ ਤਰੀ ਿਵਆਕਰਨ: ਚੌਮਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ : ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉ:: ਗਿਹਨ ਅਤੇ
ਸੱ ਤਹੀ ਬਣਤਰ, ਵਾਕੰ ਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਿਵਆਕਰਨ
TILLFINAL EXAM
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ:
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ: ਸਰੂਪ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸਤਮ ਤੇ ਕਟਮ ਵਰਗ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਆਿਰਆਈ ਪਿਰਵਾਰ, ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ , ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼: ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਨਕਾਸ ਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਨਵੀਨ ਪਿਵਰਤੀਆਂ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ
ਧ-ਸੰ ਸਿਕਤ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਿਹੰ ਦੀ
ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ: ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ (Idiolect), ਅਪਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ (Style), ਿਕੱ ਤਾਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਜ ਰਿਜਸਟਰ (Registers), ਡਾਇਗਲੋ ਸੀਆ (Diglossia), ਿਪਜਨ ਅਤੇ ਿਕਰੀਓਲ (Pidgin, Creole),
ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕਾਰ ਵੰ ਡ
ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਵ ਰੂਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ-ਿਸਧ ਤਕ ਸੰ ਕਲਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਰੇਖਾਵ
(isoglass), ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐਟਲਸ, ਸਟਡਰਡ ਅਤੇ ਨਨ ਸਟਡਰਡ (Standard and Non-standard
standard
Dialects) ਉਪਭਾਸ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ (ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ) ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵ : ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- III)
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.

TILLMST-I
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁ
‘ ਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਪਛੋਕੜ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
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ਸ਼ਲੋ ਕ (ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ਼
ਦਰਜ਼) : ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਸ਼ੀ
‘ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੱ ਖ ਤ ਅਿਧਐਨ’
ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ
‘ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ: ਸੰ ਕਲਪ ਤੇ ਸਰੂਪ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁ
‘ ਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰ ਕਲਪ: ਿਗਆਨ, ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਨਾਮ’ ਲੇ ਖ ਦੀ
ਪੜਾਈ
ਅਨੰਦ ਸਾਿਹਬ : ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ
TILLFINAL EXAM
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਿਸੱ
‘ ਖ ਕੀਮਤ ਿਸਧ ਤ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- III)
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.

TILLMST-I
ਸਿਭਆਚਾਰ : ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ :(1) ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪਿਰਆਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਛਣ
(2) ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਗ (3)ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਤਰਣ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ: (1) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ (2) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
(3) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ (4) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ
TILLMST-II
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ : ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਰਪੇਖ
(1) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮ:ੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਸੋਤ
(3) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਆਏ ਪਿਰਵਰਤਨ
ਪਿਰਵਰਤਨ: ਪਾਚੀਨ, ਮੱ ਧਕਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ
(4) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਨ ਖੜਵ ਲੱਛਣ
TILLFINAL EXAM
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ:
(1)ਪਿਹਰਾਵਾ
(2) ਪਿਰਵਾਰ, ਿਵਆਹ, ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ
ਨਾਤਾ ਪਬੰ ਧ
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(3) ਪੰ ਜਾਬ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ
(4) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- III)
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I

ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ
ਿਵਚ (1) ਵਾਰਤਕ : ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੱ ਤ (2) ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਤੱ ਤ (3) ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਾਿਦਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ’ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਪੋ. ਸਤਨਾਮ ਜੱ ਸਲ ਅਤੇ ਪੋ. ਬੂਟਾ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਵੱ ਲ ਸੰ ਪਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਵਰਸਾ’ ਿਵਚਲੇ ਲੇ ਖ ਦੀ
ਪੜਾਈ
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ
ਿਵਚ (1) ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ (2) ਿਨਬੰ ਧ : ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰ ਰਚਨਾ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਿਫਲੌ ਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਪੰ ਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLFINAL EXAM
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ‘ਿਨਬੰ ਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱ ਦ ਰੂਪ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਪੀਤਲੜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵ ਪੱ ਧਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ’ ਿਵਚਲੇ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- III)
ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਿਵ
Max Marks: 60
TILLMST-I
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ:
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(1) ਇਸਲਾਮ: ਉਦਭਵ, ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਸਧ ਤ,(2) ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ:
(1) ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਦਾਇ (2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਕਾਿਵ
ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ (ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ) ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ
TILLFINAL EXAM
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ :
(1) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਕਾਿਵ ਦੀ ਰਮਜ਼ (2) ਵਾਰ (ਡਾ. ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਜੱ ਗੀ) (3) ਜੰ ਗਨਾਮਾ – ਇਕ ਅਿਧਐਨ
(ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰ ਘ)
ਜੰ ਗਨਾਮਾ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਿਫਰੰ ਗੀਆਂ (ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ
ਮਦ) ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- IV)
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਧੁਨੀ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀ-ਿਵਉਤ
ਿਵਉਤ : ਧੁਨੀ-ਿਵਿਗਆਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ,
ਅਮਲ
ਉਚਾਰਨ, ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ, ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਿਵਧੀਆਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ :ਖੰ
ਖੰ ਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰ ਡੀ
ਧੁਨੀਆਂ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀ- ਿਵ ਤ : ਸਵਰ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ : ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖੰ ਡੀ ਧੁਨੀਆਂ-ਨਾਿਸਕਤਾ,
ਨਾਿਸਕਤਾ
ਬਲ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਵਾਕ ਸੁਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਰ ਪਬੰ ਧ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਰ ਸੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨੜਤਾ,, ਅੱ ਖਰ
TILLMST-II
ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ; ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਪਾਚੀਨਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਨਮ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ, ਸਵਰ ਅਤੇ ਲਗ -ਮਾਤਰਾਵ , ਿਬੰ ਦੀ,
ਦੀ ਿਟੱ ਪੀ
ਅਤੇ ਅੱ ਧਕ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਭਾਵੰ ਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ:
ਭਾਵੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ, ਧਾਤੂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਧੇਤਰ(ਰੂਪ ਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵ ਤਪਤ ਰੂਪ, ਸ਼ੇਣੀ
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ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ ਰੱ ਿਖਅਕ ਰੂਪ)
ਸ਼ਬਦ:ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਿਕਸਮ , ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਆਕਰਿਨਕ
ਵਰਗ (ਵਚਨ, ਿਲੰਗ, ਪੁਰਖ, ਕਾਰਕ,, ਕਾਲ, ਵਾਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਤਰਨ
TILLFINAL EXAM
ਵਾਕੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਨ ਵ-ਵਾਕੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ , ਪਛਾਣ, ਵਾਕ ਿਵਚ ਸਥਾਨ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਬਣਤਰ, ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਕਾਰਜ,
ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ : ਵਾਕੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਛਾਣ , ਵਾਕ ਿਵਚ ਸਥਾਨ, ਵੰ ਡ, ਤਰਤੀਬ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ।
ਉਪਵਾਕ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
ਵਾਕ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਾਕਾਤਮਕ ਬਣਤਰ : ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ,
ਅਿਧਕਾਰ ਅੰ ਦਰ
ਕਦਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਦਰੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਅਰਥ ਿਵਿਗਆਨ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਇਿਤਹਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਿਸਧ ਤ, ਅਪੋਹਾ, ਸਫੋਟ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਿਸਧ ਤ।
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਵਰਗੀਕਰਨ: ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁ-ਅਰਥਕ
ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- IV)
ਗਰਮਿਤ ਕਾਿਵ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁ
‘ ਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਧਾਰਾ : ਬਾਣੀਕਾਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਸਟੀਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਿਸੰ ਘ) ਿਵਚ (1) ਗਾਉੜੀ ਰਾਗ, 16 ਸ਼ਬਦ (2) ਆਸਾ ਰਾਗ, 9
ਸ਼ਬਦ (3) ਪਭਾਤੀ ਰਾਗ, 5 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਸ਼ੀ
‘ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰ ਪਾਦਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ
ਲੋ ਕਯਾਿਨਕ ਅਿਧਐਨ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗਾਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਮਹਲਾ 4 ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁ
‘ ਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੂਪ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLFINAL EXAM
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ : ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਭਗਤ
‘
ਬਾਣੀ: ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਸੰ ਗ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
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ਸ਼ਲੋ ਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- IV)
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ‘ਵਾਰਤਕ : ਬੁਿਨਆਦੀ ਨੁਕਤੇ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਪ ਬੀਤੀ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ‘ਜੀਵਨ ਕਥਾ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਰੇਖਾਿਚੱ ਤਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹੁਸੀਨ ਿਚਹਰੇ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ
ਿਵਚ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLFINAL EXAM
ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦਾ ਸਫਰਨਾਮਾ ‘ਵਗਦੀ
ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ‘ਰੇਖਾ ਿਚੱ ਤਰ : ਨਾਮਕਰਨਣ, ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਲੱਛਣ’
ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਨਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਿਨਬੰ ਧ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਿਸਖਰ ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

M.A.-I (Semester- IV)
ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.

TILLMST-I
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ:
(1) ਵਾਿਰਸ ਦੀ ਨਕਲ (2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾਕਾਰੀ
ਸਾਕਾਰੀ(3) ਪੂਰਬੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ
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(4) ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪੇਖ
ਪੀਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਿਮਰਜਾ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
TILLMST-II
(1) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਹੀਰ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
(2) ਕਾਦਰਯਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪੂਰਨ ਭਗਤ’ ਦੀ ਪੜਾਈ/ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ :
(1) ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ
(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਕੁਝ ਮਸਲੇ
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸੱ ਸੀ’ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ
TILLFINAL EXAM
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ :
(1) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਦੀਆਂ ਕਥਾਨਕ ਰੂੜੀਆਂ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3

Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance
M.A.-I (Semester- IV)

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ
Max Marks: 60

Maximum Time: 3 Hrs.
TILLMST-I
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਲੋ ਕਧਾਰਾ : ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ: (1)ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਛਣ (2)
ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਿਮੱ ਥ-ਿਵਿਗਆਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ: (1) ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ (2) ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਿਹਤ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ: ਲੋ ਕ ਸਾਿਹਤ (1)ਲੋ ਕ ਕਾਿਵ (ਰੂਪ ਤਰਨ, ਬਣਤਰ,
ਬਣਤਰ ਸਮਾਜਸਿਭਆਚਾਰ ਮਹੱ ਤਵ, ਪਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ
TILLMST-II
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ: ਲੋ ਕ ਸਾਿਹਤ(1)ਲੋ ਕ-ਕਥਾਵ (2)ਬੁਝਾਰਤ (3) ਅਖੌਤ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਕਲਾਵ : (1) ਲੋ ਕ ਨਾਚ: ਮੂਲ ਲੱਛਣ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਮਹੱ ਤਵ, ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਕਲਾਵ : (1) ਲੋ ਕ-ਨਾਟ: ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਹੱ ਤਵ ਮੁੱ ਖ
ਵੰ ਨਗੀਆਂ (2) ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋ ਕਧਾਰਾ
TILLFINAL EXAM
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼: (1) ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ: ਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ,
ਛਣ ਸਮਾਜਕ ਤੇ
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ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼: (1)ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ਼: ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਸਬੰ ਧੀ (ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਾਰਥਕਤਾ
ਸਾਰਥਕਤਾ, ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ (2) ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਿਤਉਹਾਰ: ਸਮਾਜਕਸਮਾਜਕ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਹੱ ਤਵ ਤੇ ਪਕਾਰਜ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

Sr. No.
1
2
3
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Mode of Assessment
Component
Mid Semester Test (MST)
Written Assignments
Attendance

Weightage
40% (Average of 2 MST)
40%
20%

