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1. ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵ ਿੱ ੀ


ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਨਕਾਸ ਅਤ ਨਿਕਾਸ



ਨਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਰਣੀਆਂ- ਨ ੰ ਗ, ਿਚਨ, ਕਾਰਕ, ਕਾ



ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਰਣੀਆਂ- ਨਾਂਿ, ੜਨਾਂਿ, ਨਕਨਰਆ, ਨਿਸ਼ਸ਼ਣ, ਸੰ ਫੰ ਧਕ



ਗੁਰਭੁਖੀ ਨ ਿੱ ੀ ਦੀ ਫਣਤਰ

2. ੰ ਜਾਬੀ ੋ ਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ


 ਕ ਸਾਨਿਤ-  ਕ ਗੀਤ,  ਕ ਕਿਾਣੀ, ਅਖਾਣ ਅਤ ਭੁਿਾਿਰ



ੰ ਜਾਫੀ  ਕ ਨਾਚ



ੰ ਜਾਫ ਦ ਭ  ਅਤ ਨਤਉਿਾਰ



ੰ ਜਾਫੀ ਰੀਤੀ-ਨਰਿਾਜ਼

3. ਮਿੱ ਧਕਾ ੀ ੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ


ਭਿੱ ਧਕਾ ੀ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਨਿਤ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ



ਭਿੱ ਧਕਾ ੀ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਨਿਤ ਦੀਆਂ ਰਭਖ
ੁਿੱ ਧਾਰਾਿਾਂ- ਗੁਰਭਨਤ ਕਾਨਿ, ਸੂੀ ਕਾਨਿ, ਨਕਿੱ ਸਾ
ਕਾਨਿ



ਭਿੱ ਧਕਾ ੀ ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਰਤਕ ਦ ਰਭਖ
ੁਿੱ ਰੂਾਕਾਰ- ਜਨਭਸਾਖੀ, ਸਾਖੀ, ਫਚਨ, ਗਸਨਿ,
ਰਨਿਤਨਾਭਾ, ਿੁਕਭਨਾਭਾ

4. ਆਧੁਵਨਕ ੰ ਜਾਬੀ ਕਾਵਿ


ਆਧੁਨਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਕਨਿਤਾ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ



ਆਧੁਨਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਕਨਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਭਖ
ੁਿੱ ਕਾਨਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ- ਰੁਭਾਂਸਿਾਦੀ, ਰਗਤੀਿਾਦੀ,
ਜੁਝਾਰਿਾਦੀ



ਰਭਖ
ੁਿੱ ੰ ਜਾਫੀ ਕਿੀ- ਬਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰ ਘ, ਰ. ੂਰਨ ਨਸੰ ਘ, ਰ. ਭਿਨ ਨਸੰ ਘ, ਅMਨਭਰਤਾ
ਰੀਤਭ, ਿਨਰਬਜਨ ਨਸੰ ਘ, ਾਸ਼, ਸੁਰਜੀਤ ਾਤਰ

5. ੰ ਜਾਬੀ ਗ  ਸਾਵਿਤ


ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿ



ਰਭਖ
ੁਿੱ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿ ਕਾਰ- ਨਾਨਕ ਨਸੰ ਘ, ਜਸਿੰ ਤ ਨਸੰ ਘ ਕੰ ਿ , ਸਿਨ ਨਸੰ ਘ ਸ਼ੀਤ ,
ਗੁਰਨਦਆ

ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ

ਨਸੰ ਘ



ੰ ਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ



ਰਭਖ
ੁਿੱ ੰ ਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀਕਾਰ- ਕੁ ਿੰ ਤ ਨਸੰ ਘ ਨਿਰਕ, ਅਜੀਤ ਕ ਰ, ਿਨਰਆਭ ਨਸੰ ਘ
ਸੰ ਧੂ, ਰਭ ਰਕਾਸ਼

6. ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ


ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਕ ਅਤ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ



ਰਭਖ
ੁਿੱ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਕਕਾਰ- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ, ਿਰਚਰਨ ਨਸੰ ਘ, ਫ ਿੰ ਤ ਗਾਰਗੀ,
ਅਜਭਰ ਔ ਖ

7. ਆਧੁਵਨਕ ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ


ਆਧੁਨਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਰਤਕ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ



ਰਭਖ
ੁਿੱ ਿਾਰਤਕ ਰੂਾਕਾਰ- ਜੀਿਨੀ, ਸਿ-ਜੀਿਨੀ, ਨਨਫੰ ਧ, ਸਰਨਾਭਾ, ਰਖਾ-ਨਚਿੱ ਤਰ



ਰਭਖ
ੁਿੱ ੰ ਜਾਫੀ ਿਾਰਤਕਕਾਰ- ਬਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰ ਘ, ਗੁਰਫਖਸ਼ ਨਸੰ ਘ ਰੀਤ ੜੀ, ਨਨਰੰ ਦਰ
ਨਸੰ ਘ ਕੂਰ

8. ੰ ਜਾਬੀ ਜਨਜੀਿਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਾਕਫ਼ੀ


ਰਭਖ
ੁਿੱ ੰ ਜਾਫੀ ਅਖ਼ਫਾਰ ਅਤ ਰਸਾ 



ੰ ਜਾਫੀ ਨਪ ਭਾਂ ਫਾਰ ਭੁਢ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ



ੰ ਜਾਫੀ ਖਾਣ-ੀਣ, ਨਿਰਾਿਾ ਅਤ ਨਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਫੰ ਧ

