
 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS PAPER ON THIS QUESTION SHEET ONLY. 
Division of marks is given in front of each question.  

This Paper will be collected back after expiry of time limit mentioned above. 
 
 
Q.1. Encircle the correct option.       (10x1=10) 
 

 Research on violence in the media concludes that exposure to violence leads to 
___________.  
(a) Devotion   (b) Disinclination  (c) Desensitization  (d) Deference  

i. 

i.  میڈیا میں تشدد پر تحقیق اخذ کرتی ہے کہ تشدد دکھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی طرف لے جاتا ہے۔ 
  (د) تعظیم (ج)حساسیت کا کم ہونا  (ب)بے رغبتی  (الف) تعلق

 

 The main goal of feminism is to __________. 
(a) Influence the government  (b) Change voting behavior 
(c) Protect women from alienation  (d) Change the patriarchal nature of society  

ii. 

ii تحریِک نسواں کا اہم مقصد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ 
  (ب)ووڻنگ کے رویے میں تبدیلی   (الف) حکومت پر اثر انداز 

  (د) سرقبیلی نظام حکومت  (ج)اجنبیت سے خواتین کی حفاظت

 

 Consumer behavior can be defined as: 
(a) Study focusing on marketing activities   
(b) Study focusing on consumer activities   
(c)Study of pricing     (d) None 

iii. 

iii صارفین کے رویے کی وضاحت کی جا سکتی ہے ۔ 
(ب) صارفین کی سرگرمیونکا مطالعہ  (الف) مارکیڻنگ کی سرگرمیوں کا مطالعہ کرنا 

 کرنا
 (د) ان میں سے کوئی بھی نہیں    (ج)قیمت کا مطالعہ

 

 According to the text the terms masculinity and femininity are most closely linked to 
_________.  
(a) Sex  (b) Gender (c) Patriarchy  (d) Sexism 

iv. 

iv. متن کے مطابق مردمی اور نسوائی کا قریبی تعلق اس سے ہے۔ 
 (د)  سرقبیلی نظام حکومت (ج)  (ب)مذکر یا مونث (الف) جنس
 جنس پرستی

 

 Which of the following would be the best illustration of a sub-culture?  
(a) A religion  (b) A group of friends (c) Your university (d) Any other 

v. 

v مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک سب کلچر کی بہترین مثال ہے۔ 
(ج)آپ کی جامعہ (د)   (ب)قریبی دوستوں کا ایک گروپ (الف) مذہب 

 دیگر
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 The primary purpose of advertising is to inform, persuade or ________.  
(a) Convince   (b) Compete  (c) Remind  (d) Explain 

vi. 

vi. اشتہار کا بنیادی مقصد بتانا، مائل کرنا اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کرنا ہے۔ 
(د) وضاحت    (ج) یاد دہانی کرنا  (ب) مقابلہ کرنا (الف) قائل کرنا

 کرنا

 

 Liberal feminism really began with: 
(a) The second world War  (b) First wave feminism  
(c) Third wave feminism   (d) Second wave feminism  

vii. 

vii. تحریِک آزادی نسواں حقیقت میں شروع ہوئی؟ 
(ج) تحریک نسواں کی تیسری  (ب)تحریِک نسواں کی پہلی لہر (الف) دوسری جنگ عظیم

 (د) تحریک نسواں کی دوسری لہر لہر

 

 Overall, there is a __________ bias in language.  
(a) Female (b) Own group  (c) Male (d) Racial 

viii. 

viii. مجموعی طور پر زبان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ تعصب ہے۔ 
  (د) نسلی  (ج) مرد  (ب) اپنا گروپ (الف) نسوائی 

 

 According to sociologists, gender behavior is _________. 
(a) earned (b)Biological (c)a Given (d) Learned  

ix. 

ix. سوشیالوجسٹ کے مطابق صنفی رویہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 (د) سیکھا جاتا ہے  (ج) دیا گیا ہے (ب) حیاتیاتی (الف) حاصل کیا جاتا ہے

 

 Liberal feminism is also known as ________. 
(a) Radical  (b) Global (c) Egalitarian  (d) Socialist 

x. 

x. تحریِک آزادی نسواں کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ 
  (د) سوشلسٹ  (ج) مساوات  (ب) عالمی (الف) انتہا پسند

 

 
  



 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 
 
 
Q # 2: Write Short Answers of the followings questions.   (4x5=20) 
 

 What is gendered communication?  i. 
i. صنفی رابطے کیا ہیں؟  

 Explain queer theory. ii. 
ii. Queerتھیوری کی وضاحت کریں۔  

 Write a note on feminism. iii. 
iii. تحریِک نسواں پر نوٹ لکھیں۔  

 Write down portrayal of women in sports.  iv. 
iv. کھیلوں میں خواتین کا مظاہره تحریر کریں۔  
 

Q # 3: Give Answer with long questions of the followings questions. (10x3=30) 
 

 Write down the effects of language socialization on the communication styles of men 
and women.  

i. 

i. مردوں اور عورتوں کے مواصالتی اطوار پر زبان کے سماجی اثرات تحریر کریں۔  

 Critically analyze the depiction of gender in lollywood films.  ii. 
ii. اللی وڈ فلموں میں سنجیدگی سے صنف کی نمائندگی کو بیان کریں۔  

 Write down the definition of communication in your own words; also distinguish 
between the terms sex, gender and sexism?   

iii. 

iii.  مواصالت کی تعریف اپنے الفاظ میں تحریر کریں اور جنس، صنف اور جنس پرستی میں
 امتیاز بھی کریں۔
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ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 
 
 
 
Q.2. Give short answers to the followings.     (5x4=20) 
 

 
  
 
Q.3. Give brief answers to the followings.      (3x10=30) 
 

 

 
 
 
 

 

Roll No. ……………. 

Time: 2 Hrs. 45 Min.   Marks: 50 
Paper:   Specialized Journalism 
Course Code: BSCS-414 (viii) Media in SAARC Countries   Part–II 

UNIVERSITY OF THE PUNJAB 
B.S. 4 Years Program  /  Eighth Semester – 2019 



 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS PAPER ON THIS QUESTION SHEET ONLY. 
Division of marks is given in front of each question.  
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 .اس پرچے کو اسی سوالیہ کاپی پر حل کریں
 
Q.1. Encircle the right answer cutting and overwriting is not allowed. (1x10=10) 
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) کا نشان لگائیں۔کاٹ کر یا مڻا کر لکھا گیا مندرجہ ذیل میں سے درست جواب پر درست (: 1سوال نمبر
 (1x10=10)جواب غلط تصور ہو گا۔

 
  کے بانی ہیں۔ HECپروفیسر داکڻر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

(د) ان میں سے   (ج)احمد امجد   (ب) رزاق مہر   (الف) عطا ء الرحمن 
 کوئی نہیں

1. 

آئین میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویں ترمیم کے بعد تعلیم قانونی و انتظامی طور پر صوبوں کے دائره اختیار میں 
 دے دی گئی۔ 

(د) ان میں سے    20(ج)   18(ب)   21(الف) 
 کوئی نہیں

2. 

Paper         Trail ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذرائع میں سے ہے۔ 
(د)   (ج) کاغذی ذرائع   (ب) جسمانی ذرائع   (الف) انسانی ذرائع 

 تمام آپشنز 

3. 

 طلبہ کا داخلہ کرتے ہیں، جس میں سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فیس ادا کرنے والے طلبہ 110دانش سکول ساالنہ 
بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور بقیہ طلبہ کا میرٹ پر داخلہ کیا جاتا ہے اور انہیں مفت تعلیم کی پیش 

 کش دی جاتی ہے۔ 
 15(د)    30(ج)    20(ب)   10(الف) 

4. 

 موجوده پاکستانی وزیر تعلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔ 
(د)   (ج) سردار رستم علی   (ب) فواد چوھدری   (الف) شفقت محمود 

 ان میں سے کوئی نہیں

5. 

TEVTA کے موجوده چئیرمین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔  
(د)   (ج) حافظ ناصر جمال  (ب) حافظ فرحت عباس   (الف) راحت ہاشمی 

 ان میں سے کوئی نہیں

6. 

 وزیر اعظم کا یوتھ انڻرن شپ پروگرام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی سربراہی میں کام کرتا رہا ہے۔ 
(د) ان میں   (ج) ساجده بیگم   (ب)مریم اورنگزیب  (الف) مریم نواز 

 سے کوئی نہیں

7. 

حِق تعلیم (یعنی حکومت / ریاست پانچ سے سولہ سال تک کے بچوں کو مفت اور الزمی تعلیم قانون 
 کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق فراہم کرے گی ) آئین کے آرڻیکل میں تفویض کرده ہے۔ 

 30A(د)   25B(ج)   25A(ب)   C 25(الف) 

8. 

پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ایک ایکٹ کے ذریعے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں قائم 
 ہوئی۔ 
 1992(د)   1991(ج)   1997 (ب)  1993(الف) 

9. 

  کے تحت ۔۔۔۔۔۔۔۔ انڻر میڈیٹ اور اور سیکنڈری تعلیمی بورڈہیں۔ BISEپنجاب 
 10(د)    9(ج)    8(ب)    7(الف) 

10. 

 
  



 
 

 
 
 

 
ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 

 اس پرچہ کو مہیا کی گئی جوابی کاپی پر حل کریں۔
 
Q.2. Write short answers to the following questions.   (5x4=20) 
 

 
 

      مختصر جوابات تحریر کریں۔ : 2سوال نمبر 
 (5x4=20) 

 .1 رپورڻنگ کے طبعی ذرائع کونسے ہیں؟ 
Inverted          Pyramid  2 طرز کے خبری ڈھانچے پر مختصر نوٹ لکھیں۔. 

HED 3   کے فرائض و ذمہ داریوں کے بارے میں آپ  کیا جانتے ہیں؟. 
TEVTA 4  کے کیا مقاصد ہیں؟. 

HEC 5  کا تعلیم کے فروغ میں کردار پر بحث کریں۔. 
 
 
Q.3. Write detailed answers to the following questions.   (3x10=30) 
 

 
 

مندرجہ ذیل سواالت کے تفصیلی مگر جامع جواب تحریر کیجیے۔  : 3سوال نمبر 
 (10X3=30) 

قبل از انڻر ویو مہارتیں، تحقیق اور براِه راست سواالت سمیت دیگر اصولوں پر 
 تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جو کامیاب انڻر ویو کے لئے ضروری ہیں۔ 

1. 

 GDP میں تعلیم پر سرکاری اخراجات کا تخمینہ 2018-2019پاکستان کے مالی سال 
 فیصد ہے، جو کہ خطہ میں سب سے کم ہے۔ مندرجہ باال حقائق کی روشنی 2.4کا 

 میں پاکستان میں تعلیمی شعبے کو دربیش مسائل پر بحث کریں۔ 

2. 

سچا ئ اور درستگی، ایمانداری اور غیر جانبداری ، رازداری ، جوابدہی اور شفافیت 
 خبر نگاری کےآفاقی اخالقی ضوابط ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ 

3. 
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