fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik gouk L B"tK (Study of Sikh Religion and History-III) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
BkwXkoh nzd’bB Bkb f;Zy ;zrmB d/ YKu/ ftZu eh spdhbh nkJh ft;sko ftu fby’.
2H
fBozekoh nzd’bB dhnK ftF/FsktK pko/ ft;sko ftu fby’.
3H
f;Zfynk d/ gq;ko dk 19thI ;dh d/ f;Zy ;wki T[go eh gqGkt fgnk< fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
1857 d/ gqpzXeh p’ov pko/ eh ikDd/ j’.
2H
Jh;kJh Xow gquko dk f;Zy ;wki Bkb eh ;zpzX ;h.
3H
gZSwh f;fynk dk f;Zy ;wki T[go ed’I n;o j’Dk F[o{ j’fJnk.
4H
f;Zy gZsoekoh d/ nkozG pko/ eh ikDd/ j’<
5H
uhc ykb;k dhtkB pko/ ;zy/g ftu fby’.
6H
19thI ;dh dhnK gqw[Zy f;Zy gqfsektK pko/ fby’.
7H
ykb;k Nq?eN ;’;kfJNh pko/ fby’.
2x5 = 10
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L d;tK (Sikh Scripture and Literature-III) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
iBw ;kyh gqozgok dh ;koEesk pko/ nkgD/ FpdK ftu fby’.
2H
d;t/I r[o{ ;kfjp pko/ fJfsjk;e fbysK dk fpT[ok fdT[.
3H
r[o{ gqskg ;{oi rzqE pko/ ft;fsqs B’N fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
GkJh pkbk iBw;kyh pko/ eh ikDd/ j’<
2H
r[ofpbk; gksFkjh d;thI pko/ fby’.
3H
f;Zy fJfsjk; d/ gqw[Zy ;’qsK pko/ fby’.
4H
fbys fJfsjk;e ;o’sK dh ;koEesk pko/ nkgD/ ftuko fby’.
5H
gzE gqekF ns/ gqkuhB gzE gqekF d/ nzso pko/ fby’.
6H
e/;o f;zx fSZpo d[nkok fbys fJfsjk;e ;q’s pko/ fby’.
7H
f;Zy fJfsjk;e ;q’sK dh ni’eh ;fEsh pko/ nkgD/ ftuko fby’.
2x5 = 10
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L frnkotK (Sikh Philosopy-I)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
f;Zy doFB nB[;ko @gow;Zsk# pko/ eh ikDekoh gqkgs j?< ft;sko ftu fby’.
2H
f;Zy doFB ftZu ojZ;tkd d/ ;o{g pko/ eh ikDekoh gqkgs j?< ft;sko ;fjs fby’.
3H
f;Zy Xow doFB dhnK ftbZyDsktK pko/ eh ikDd/ j’< ft;sko ftu fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
fEnkb’ih dh gqhGkFk fby’.
2H
fEnkb’ih dh ;koEesk fby’.
3H
frnkB d/ ;o{g pko/ fby’.
4H
nksw f;ZXh s’I eh Gkt j?< fby’.
5H
nkswk d/ ;o{g pko/ f;Zy Xow doFB ftu eh ftbZysk j?<
6H
@w{bwzso# pko/ eh ikDd/ j’<
7H
nkswk ns/ gow nkswk d/ nkg;h ;zpzX pko/ f;Zy doFB nB[;ko eh ikDd/ j’<
2x5 = 10
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017 vhHJhH o’b Bz L HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L pkjotK (World Religious Traditions-II) (Indian Traditions)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
p[ZX Xow ftu gqwkswk pko/ eh dkoFfBe ftuko jB< ft;sko ftu fby’.
2H
fjzd{ Xow nB[;ko gqwkswk pko/ eh dkoFfBe ftuko jB< ft;sko ftu fby’.
3H
;or[D ns/ fBor[D Grsh pko/ eh ikDd/ j’< ft;sko ;fjs fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
i?B Xow doFB d/ gqw[Zy ;’qsK pko/ fby’.
2H
p[ZX Xow ftZu @wjk:kB# dk eh wjZst j?< fby’.
3H
Grts rhsk pko/ eh ikDd/ j’< fby’.
4H
t?fde d/tfsnK pko/ eh ikDd/ j’< fby’.
5H
Grsh gqzgok pko/ eh ikDd/ j’< fby’.
6H
r[o{ rqzE ;kfjp ftu Grsh d/ fe; ;o{g dh uouk j?< fby’.
7H
@gow;Zsk# pko/ eh ikDd/ j’< fby’.
2x5 = 10

7

nzdo{Bh w[bKeD fjs T[Zs o-gZs o
G/i D bJh gqFB ;{uh
(fJzN oBb n;?;Z w?IN fo;gK; FhN)

(;G jZe okyt/A jB)

fv;N?A; n?i{e/FB ftGkr

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

n?w HJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr d{i k
;w?;No-shik

nekdfwe ;?FB L 2016-2017

