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                        ਕਾਂਡ- 1   ਵਿਆਕਰਨ : ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਪੂ ਅਤੇ ਅੰਗ   

 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਵਿਆਕਰਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ? ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਵਦਓ। 

             ਜਾਂ 

 ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ। 

ਉੱਤਰ:- ਵਿਆਕਰਨ ਅਵਜਹੀ ਵਿਿੱ ਵਦਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਧੁਨੀ-ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸਬਦ-ਜੋੜਾਂ, 
ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਤੇ ਿਾਕ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ 
ਭਾਸਾ ਸਾਵਹਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ ?   

                   ਜਾਂ  

ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਵਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ :- ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਤੇ ਵਮਆਰੀ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸਾ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਤੇ ਿਾਕ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕੰਮ ਚਿੱਲਦਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਿ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ :- ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਿ ਵਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਵਿਵਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਿਰਤਾਰੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਨਯਮ ਕਿੱ ਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁਿੱਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਵਮਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਬੋਲੀ ਵਸਖਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 

 

 



 

ਪਰਸ਼ਨ 4.  ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ? 

ਉੱਤਰ :- ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋੀ ਦੀ ਿਾਕ-ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸਬਦ-ਰੂਪਾਂ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ  ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਨਹ ਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਵਹਤਕ ਰੂਪ 
ਵਨਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5.  ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਭਾਗ ਹਨ ? 

                       ਜਾਂ  

ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅੰਗ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਹਨ ? 

                       ਜਾਂ  

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਕਹੜੇ-ਵਕਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ? 

ਉੱਤਰ :-ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਵਧਐਨ 
ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਨ :- 

ਧੁਨੀ ਬੋਧ (ਿਰਣ ਬੋਧ) 

ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ 

ਿਾਕ ਬੋਧ ਤੇ  

ਅਰਥ ਬੋਧ 

    ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਚੰਨਹ ਾਂ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ, ਮੁਹਾਿਵਰਆਂ, ਮੁਹਾਿਰੇਦਾਰ ਿਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 


