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7672/NJ
B.COM. PART-II ( IIIrd Semester)
BC 301 - gzikph bkIwh

Time allowed : 3 hrs
Period per week : 6
Pass Marks : 35%

Max. Marks :50
External Assessment :35
Internal Assessment: 15

1. ਇਕ ਿਮਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕਰੋ।

ਜ
ਇਕ ਿਮਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕਰੋ।
(ਦੋ ਿਵਚ" ਇਕ)

05

(ਿਤੰ ਨ ਿਵਚ" ਇਕ)

06

2. ਿਕਸੇ ਇਕ ਪਾਤਰ ‘ਤੇ ਨ'ਟ ਿਲਖੋ।

ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ
ਬੀਰੀ
ਮਾਸਟਰ

3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ2ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਪ2ੋਗਰਾਮ

ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰ ਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।
ਜ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰ ਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ" ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤ" ਸੰ ਬੰ ਧ ਪਤਰ
ਿਲਖੋ।
ਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬ;ਕ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਰਬ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬ;ਕ-ਮੈਨ?ਜਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਮਿਸਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ।
(ਿਤੰ ਨ ਿਵਚ" ਇਕ)

04

(ਦੋ ਿਵਚ" ਇਕ)

06

4. ਉਪਵਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਵਾਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਦਸੋ।

ਜ
ਿਵਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦਸੋ।

5. ਸੰ ਖੇਪ ਪ2ਸ਼ਨ Bਤਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

a. ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨ ਹੈ?
b. ਭਾਵੰ ਸ਼
c. ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਕਦ" ਿਮਿਲਆ?
d. ਿਮਸ਼ਰਤ ਵਾਕ
e. ਕਰਤਾ
f. ਕਰਮ
g. ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰ ਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨ ਦਸੋ।
h. ਵਾਕ
i.

ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ

j.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪੰ ਜ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਸੋ।

k. ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਕਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ?
l.

'ਇਕ ਿਮਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰ ' ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ
ਿਚਤਰਨ ਕਰੋ।

m. ਮੁਖ ਿਕਿਰਆ
n. ਵਾਕੰ ਸ਼
o. 'ਇਕ ਿਮਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰ ' ਨਾਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨ ਦਸੋ।
15×1=15

