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ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ (PBR 2020)
(ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ)

ਸਮ : 2 ਘੰ ਟੇ

ਕੁਲ ਅੰ ਕ 60

ਨਟ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਭਾਗ ੳ-1. ੳ-2, ਅ-1.ਅ-2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ"ਸ਼ਨ ਿਵਚ$ ਅਧੇ ਭਾਵ 2 ਪ"ਸ਼ਨ ਦਾ
&ਤਰ ਦੇਵ।ੇ ਇਸੇ ਤਰ( ਭਾਗ ੲ ਦੇ 12 ਸਵਾਲ ਿਵਚ$ ਅਧੇ ਭਾਵ 6 ਪ"ਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ &ਤਰ ਦੇਵ।ੇ ਸਾਰੇ
ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰ ਕ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ 20-20 ਅੰ ਕ ਹਨ।
ਭਾਗ ੳ-1
•

ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰ ਗ ਤ$ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉ।
ਜ
ਲੋ ਕਿਪ"ਯ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤ$ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੋ ਕਿਪ"ਯ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਭਾਗ ੳ-2
•

ਰੇਮੰਡ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਚੰ ਤਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਮੁਖ ਧਾਰਣਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਜ
ਯ ਬੌਦਰੌਲਾ ਦੀਆਂ &ਤਰ-ਆਧੁਿਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾਵ ਨਾਲ ਆਲੋ ਚਨਤਾਮਕ ਸੰ ਵਾਦ
ਰਚਾਉ।

ਭਾਗ ਅ-1
•

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਦਸੋ।
ਜ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਨੱਖੜਵ6 ਲਛਣ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉ ਅਤੇ ਦਸੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ
ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਿਵਲਖਣਤਾ ਬਚੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਭਾਗ ਅ-2

1

•

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ"ਬੰਧ ਦੀ ਿਵਲਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਿਵਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ
ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ"ਸਤੁਤ ਕਰੋ।
ਜ
ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦਸਿਦਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ-ਪ"ਬੰਧ ਤ$
ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉ।

ਭਾਗ ੲ:
•

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ"ਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ &ਤਰ ਿਦਉ।
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਨੁਖ ਿਸਰਿਜਤ ਭਾਗ ਿਕ: ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ ਦਸੋ।
ਮੀਡੀਆ ਤ$ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਕਬੀਲਾਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ ਲਛਣ ਦਸੋ?
ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੰ ਗਲ ਿਵਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤ$ ਿਕਵ6 ਵਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਚੰ ਤਨ ਦੀਆ ਦੋ ਮੁਖ ਧਾਰਣਾਵ ਤ$ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਪਖ$ ਟੈਰੀ ਈਗਲਟਨ ਦਾ ਮੁਖ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਪ"ਚਿਲਤ ਰਹੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਪਾਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਿਖਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ?
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਅਚਾਰ &ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ"ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦਸੋ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੁਖ ਧਾਰਣਾਵ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
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