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NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY, JALGOAN 

SYLLABUS FOR F. Y. B. A. 

SUBJECT: PERSIAN GENERAL 

I & II SEMESTER 

………………………………………………………………………………………… 

OBJECTIVES: 

1) To impart knowledge of Persian Language. 

2) Students should understand the important aspects of Persian Adab, Persian prose 

and its development. 

3) To taught the history of Persian Language. 

4) To taught the basic concepts of the Nazm & Ghazal in Persian. 

5) To develop critical abilities along with skills listening, reading, speaking & 

writing. 

6) To make enable to translate the passage in different languages other than Persian. 
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 دہاایت

ر  ںیم اکی رپہچ وہاگ۔۱

 

 سٹ
 می
سی

ر  ںیم ۔ رہ 

 

 سٹ
 می
سی

ےگ۔ اشنانت رپ لمتشم دو رپےچ وہ  60،  60اس رطح دوونں   

ر  ںیم ۲

 

 سٹ
 می
سی

ر س ںیم ادنروین اشنانت ینعی ارٹنلن امرسک  40۔ رہ 

 

 سٹ
 می
سی

ادنروین  40،40وہں ےگ۔اس رطح دوونں 

ےگ۔ ارٹنلن امرسک وہاشنانت ینعی   

ےگ۔ رپڈیس دراکر وہ 45ڑپاھےن ےک ےئل رپہچ وک   40+ 60۔ ۳  

ےگ۔ رک ےن ےک ےئل دو ےٹنھگ دراکر وہ ۔ رپہچ لح۴  
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Syllabus for F. Y. B. A.                                                                 ل
ّ
 اصنب رباےئ اسِل او

Subject: Persian General 

I Semester  

Paper Ist (10711) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name of the Text: Nisab E Farsi (F. Y. B. A.) 

Prose                                                       رثن    

    Grammar (A 

 ۔ رحوف ۱ِ

ت

ّ
رحوِف حیحصاور لع  

۔ ذریخہ ء اافلظ۲  

۔  اضمف و اضمف ِ اہیل۳  

  ؍  تفص ےک درےج۔  امسِ لیضفت۴

یل و ااضیفوعفم‘  یلع ۔ امضرئ ِ اف۵  

۶ّ
ّ
ای رطب ہ۔ رحوفِ  اہی اجر  

۔ اصمدر و ارم۷  

۔ زامہن ء احل۸  

۔ زامہنء لبقتسم۹  

۔ زامہن ءامیض۱۰  

۔ وادح عمج۱۱  

۔ ذمرک وومثن۱۲  
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ایت ِ افریساکح  (B 

ی۔ ہجیتنء ۱

مق
ح

ا  

 رخوگش۲
ِ
۔ وخاب  

۔ ومیتر گنل و ْمور۳  

 رباجونران۴
ّ
۔ رت ّح  

۔ اکر ربای درگیاں۵  

۔ ومحمد و اایز۶  

۔ ریش و ومش۷  

۔ امومن وارعایب۸  

زد۹
ْ
۔ اقیض و د  

۔ زریجن دعل۱۰  

۔ امہمن ونازی۱۱  

اکحایت وکاتہ دق۔ ۱۲  

 

 (Total Five Jokes) اطلفئلک اپچن   (C 
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Syllabus for F. Y. B. A.                                                    ل
ّ
 اصنب رباےئ اسِل او

Subject: Persian General 

II Semester  

Paper IInd (10721) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name of the Text: Nisab E Farsi (F. Y. B. A.) 

Poetry                                                    مظن 

 A( دنمرہج ذلی ومظنں اک اطمہعل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اری ج رمزا۔ دراپسس ازازیدوتاان۱  

 وخب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابعّس ینیمی رشفی۲
ِ
۔ اتکب  

۔ اہبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳  

م۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۴
ْ
ریم نسح اسدات۔۔  رِخیب د  

اجیؔم۔۔۔ گس عمط اکر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵  

۔۔۔۔۔۔ دبعارلنٰمح اجؔیم۔ اتکب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶  

ارہمشچ و گنس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۷ ہ ؔ
 
۔۔۔۔۔۔۔۔ کلم ارعشلاء ب  

ویم۔۔۔۔۔۔۔ ومالان الجل ادلنی تی ِ اپابسن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکح۔۸
ؔ
ر  

عد یتبیغ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۹ ؔ
س
۔۔۔۔۔۔ ۔ خیش   

ؔ ال رطبِ رفدوتّلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ درینعم۱۰

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔ العہم اق  
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 B)دو زغںیل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اریمرسخو دولہی۱۴۔ زغل ربمن ۱  

ظف ریشازی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اح ۱۵۔ زغل ربمن ۲  

ابایعِت ایخم۳
ُ
۔ ر  

 دننچہ اپچن رابایعت 

 C)دنمرہج ذلی افریس ےک رعشاء اک اطمہعل:

۔ رفدویس ۱  

۔ خیش دعسی ریشازی۲  

۔ ومالان الجل ادلنی رویم۳  

۔ اریم رسخو۴  

۔ وخاہج احظف ریشازی۵  

۔ ڈارٹک الّعہم اابقل۶  
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Reference Books                                                          اتکایبت  

۔ دویان ِ احظف ریشازی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وخاہج احظف ریشازی۱  

۔ اتسلگِن دعسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خیش دعسی ریشازی۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک رظنم اامم۔ ادایبِت دجدی اریان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳  

۔ االخِق ینسحم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۴  

۔ اونر یلیہس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵  

 افریس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک اربک رامحین۔ اصن۶
ِ
ب  

Equivalence 

Title of old Paper 

Persian General 

(I & II Semester) 

Title of new Paper 

Persian General 

(I & II Semester) 

           10711 & 10721 
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Pattern of Question Papers 

Ist & IInd Semester 

Q.1 (A) Fill in the blanks. (Any Six)      06 

 (B) Answer the question in one sentence. (Any Six)   06 

Q.2 Answer the questions in two or three sentences. (Any Six)  12 

Q.3 Answer the questions in four or five sentences. (Any Four)  12 

Q.4  Answer the questions in brief. (Any Three)     12 

Q.5 Answer the questions in details. (Any Two)     12 

      Total Maximum Marks   60 

*** 


