RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, AJMER
SYLLABUS FOR EXAMINATION FOR THE POST OF
SR. TEACHER (GRADE – II),
SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT
PAPER -II
PUNJABI
(ੳ) ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱ ਧਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪਾਠਕਮ
1. ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ:- ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ , ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ)।
2. ਧੁਨੀ ਬੋਧ :- ਧੁਨੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਰ ਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਧੁਨੀਆਂ (ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ)।
3. ਿਲਪੀ ਬੋਧ:- ਿਲਪੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ, ਿਲਪੀ ਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਅੱ ਖਰ ਅਤੇ ਲਗ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗ ਮਾਤਰ , ਲਗਾਖਰ, ਦੁੱ ਤ-ਅੱ ਖਰ (ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਰਤ ਨਮ)।
4. ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ ਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਅਿਧਐਨ) :(ੳ) ਸ਼ਬਦ-ਭੇਦ (ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਣੀਆਂ) - ਨ ਵ, ਪੜਨ ਵ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਕਿਰਆ, ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰ ਬੰ ਧਕ, ਯੋਜਕ,
ਿਵਸਮਕ।
(ਅ) ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ - ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਤਪੰ ਨ ਸ਼ਬਦ (ਅਗੇਤਰ-ਿਪਛੇਤਰ)।
5. ਵਾਕ ਬੋਧ:- ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਧੇਅ, ਵਾਕ-ਿਵ ਤ, ਵਾਕੰ ਸ਼ ਤੇ ਉਪਵਾਕ, ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ ਵਾਕਵੰ ਡ।
6. ਅਰਥ ਬੋਧ:- ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ।
7. ਅਣਿਡੱ ਠਾ ਪੈਰਾ (ਕਾਿਵ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ)।
8. ਰਸ:- ਨ ਰਸ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ, ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ)।
9. ਛੰ ਦ:- ਦੋਿਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਕੋਰੜਾ, ਕਿਬੱ ਤ, ਦਵੱ ਈਆ, ਬਤ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ, ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ)।
10. ਅਲੰਕਾਰ:- ਉਪਮਾ, ਅਿਤਕਥਨੀ, ਅਨੁਪਾਸ, ਿਦਸ਼ਟ ਤ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ, ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ)।
11. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਰੂਪ:- ਕਾਫ਼ੀ, ਵਾਰ, ਿਕੱ ਸਾ, ਕਿਵਤਾ, ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕ ਗੀ, ਨਾਵਲ, ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੀਵਨੀ,
ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾ-ਿਚਤਰ (ਅਰਥ, ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱ ਤ)।
12. ਲੋ ਕ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ:- ਲੋ ਰੀ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀ, ਿਸੱ ਠਣੀ, ਅਲਾਹੁਣੀ, ਟੱ ਪਾ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤ (ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵੰ ਨਗੀਆਂ)।
13. ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ:- ਮੇਲੇ ਤੇ ਿਤਉਹਾਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਖੇਡ (ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵੰ ਨਗੀਆਂ)।
14. ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ:- ਨੀਤੀ-ਕਥਾਵ , ਪਰੀ-ਕਥਾਵ ਅਤੇ ਦੰ ਦ ਕਥਾਵ (ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵੰ ਨਗੀਆਂ)।
15. ਗੁਰਮਿਤ, ਸੂਫ਼ੀ, ਬੀਰ (ਵਾਰ ਤੇ ਜੰ ਗਨਾਮਾ) ਅਤੇ ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ (ਪਾਠਕਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ

ਪਰ

ਅਧਾਰਤ)।
16. ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ, ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ (ਪਾਠਕਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ

ਪਰ ਅਧਾਰਤ)।

(ਅ) ਬੀ. ਏ. (ਿਡਗਰੀ) ਪੱ ਧਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪਾਠਕਮ
(I) ਆਿਦ ਅਤੇ ਮਧਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ:1. ਬਾਣੀ-ਕਾਰ (ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ):- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ (ਜਪੁ, ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ, ਪਟੀ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਰਹ ਮਾਹ
ਤੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ), ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ (ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਸੁਖਮਨੀ, ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਮ ਝ ਅਤੇ ਵਾਰ ), ਗੁਰੂ ਤੇਗ
ਬਹਾਦਰ (ਸਲੋ ਕ)।
2. ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ:- ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ (ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਲੋ ਕ), ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (ਕਾਫ਼ੀਆਂ), ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ (ਸ਼ੀਹਰਫ਼ੀਆਂ), ਮੀਆਂ
ਵਜੀਦ (ਸਲੋ ਕ), ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਹ (ਕਾਫ਼ੀਆਂ)।
3. ਿਕੱ ਸਾ ਕਵੀ:- ਦਮੋਦਰ (ਹੀਰ), ਪੀਲੂ (ਿਮਰਜ਼ਾ-ਸਾਿਹਬ ), ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ (ਹੀਰ), ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ (ਦੋਹੜੇ, ਿਡਉਢ,
ਸੱ ਸੀ-ਪੁੰ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ), ਕਾਦਰ ਯਾਰ (ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ, ਸ਼ੀਹਰਫ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ
ਨਲੂਆ), ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ (ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ)।
4. ਵਾਰ-ਕਾਰ ਤੇ ਜੰ ਗਨਾਮਾ ਲੇ ਖਕ:- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ (ਵਾਰ ), ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ (ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ), ਨਜ਼ਾਬਤ (ਵਾਰ
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ), ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ (ਜੰ ਗਨਾਮਾ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਫ਼ਰੰ ਗੀਆਂ)।

(II) ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ:1. ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ:- ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ, ਪੋ: ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਿਤਕ, ਪੋ: ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ, ਅੰ ਿਮਤਾ ਪੀਤਮ,
ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਸਫ਼ੀਰ, ਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ, ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਸੋਹਣ ਿਸੰ ਘ ਮੀਸ਼ਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ।
2. ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ:- ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ, ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨਰੂਲਾ, ਜਸਵੰ ਤ ਕੰ ਵਲ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ,
ਕਰਮਜੀਤ ਕੁੱ ਸਾ, ਦਲੀਪ ਕੌ ਰ ਿਟਵਾਣਾ।
3. ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ:- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਪੀਤਲੜੀ, ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ, ਸੁਜਾਨ ਿਸੰ ਘ, ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਦੁੱ ਗਲ,
ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ, ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼, ਅਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ, ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰ ਘ ਭੁੱ ਲਰ।
4. ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕ ਗੀ:- ਈਸ਼ਵਰ ਚੰ ਦਰ ਨੰਦਾ, ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ, ਹਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ, ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ,
ਆਤਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਚਰਨ ਦਾਸ ਿਸੱ ਧੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਠੀ, ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ ਔਲਖ।
5. ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ:(ੳ) ਿਨਬੰ ਧ : ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਿਫਲੌ ਰੀ, ਿਪੰ : ਤੇਜਾ ਿਸੰ ਘ, ਪੋ: ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ, ਿਗਆਨੀ ਗੁਰਿਦੱ ਤ ਿਸੰ ਘ, ਪੋ: ਸਾਿਹਬ
ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਸੋਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਿਪੰ : ਸਰਵਣ ਿਸੰ ਘ।
(ਅ) ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ : ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ।
(ੲ) ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ : ਿਪੰ : ਤੇਜਾ ਿਸੰ ਘ (ਆਰਸੀ), ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ (ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ), ਡਾ. ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ (ਆਪ
ਬੀਤੀ), ਅੰ ਿਮਤਾ ਪੀਤਮ (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ), ਅਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਖ਼ਾਨਾ ਬਦੋਸ਼)।
(III)

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ-ਿਚੰ ਨ।

(IV)

ਪੰ ਜਾਬੀ ਰੀਤ ਰਸਮ : ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਤੇ ਮੌਤ।

(V)

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ : ਿਨਕਾਸ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ।

(VI)

ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ : ਜਨਮ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ।

(ੲ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪਾਠਕਮ
1. ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ, ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼।
2. ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌ ਸ਼ਲ (ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜਨਾ, ਿਲਖਣਾ) ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ।
3. ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ (ਪਣਾਲੀਆਂ):(ੳ) ਕਿਵਤਾ (ਅ) ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕ ਗੀ (ੲ) ਨਾਵਲ ਤੇ ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ (ਸ) ਿਨਬੰ ਧ (ਹ) ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ (ਕ) ਜੀਵਨੀ ਤੇ
ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ (ਖ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਨ।
4. ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਕ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ, ਭਾਸ਼ਾ-ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾ:- ਸਰੂਪ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਮਹੱ ਤਵ।

*****
For the competitive examination for the post of Senior Teacher: 1.
2.
3.
4.

The question paper will carry maximum 300 marks.
Duration of question paper will be Two Hours Thirty Minutes.
The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For
every wrong answer one third of the marks prescribed for that question
shall be deducted.
5. Paper shall include following subjects: (i) Knowledge of Secondary and Senior Secondary Standard about relevant
subject matter.
(ii) Knowledge of Graduation Standard about relevant subject matter.
(iii) Teaching Methods of relevant subject.

*****

