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 ਸ� ਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ� ਿਭਆਚਾਰ 

(ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ) 

ਸਮ�: 2 ਘੰਟੇ         ਕੁਲ ਅੰਕ 60 

ਨ! ਟ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੇਠ ਿਦ� ਤੇ ਭਾਗ ੳ-1. ੳ-2, ਅ-1.ਅ-2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ-ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ/ ਅ� ਧੇ ਭਾਵ 2 ਪ-ਸ਼ਨ� ਦਾ 1ਤਰ 

ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ4� ਭਾਗ ੲ ਦੇ 12 ਸਵਾਲ� ਿਵ� ਚ/ ਅ� ਧੇ ਭਾਵ 6 ਪ-ਸ਼ਨ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ 1ਤਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ 

ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ 20-20 ਅੰਕ ਹਨ।   

ਭਾਗ ੳ-1  

1. ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਲ� ਛਣ� ਤ/ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਉ 

ਜ� 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਤ/ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ/ 

ਸਿਭਆਚਾਰੀਕਰਨ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੜੇਵ? ਦੇ ਸੰਕਲਪ� ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ 

ਕਰੋ। 

ਭਾਗ ੳ-2 

2. ਅੰਤੋਨੀਓ ਗਰੈਮਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਮੁ� ਖ ਧਾਰਣਾਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਜ� 

ਯ� ਬੌਦਰੌਲਾ ਦੀਆਂ 1ਤਰ-ਆਧੁਿਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾਵ� ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਤਾਮਕ ਸੰਵਾਦ 

ਰਚਾਉ। 

ਭਾਗ ਅ-1 

3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਪਾਸਾਰ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਿਖ� ਤੇ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਿਲਕ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਉਲੀਕੋ। 

ਜ� 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਨੱਖੜਵ? ਲ� ਛਣ ਦ� ਸਿਦਆਂ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ 

ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਨੰੂ ਖੋਰਾ ਲ� ਗਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰੋ। 

ਭਾਗ ਅ-2 



4. ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਿਵ� ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮ� ਤ 

ਪ-ਸਤੁਤ ਕਰੋ।  

ਜ� 

ਿਸ਼ਕਲੀਗ਼ਰ� ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਤ/ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਉ। 

ਭਾਗ ੲ:  

5. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ-ਸ਼ਨ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ 1ਤਰ ਿਦਉ। 

i) ਪਦਾਰਥਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ii) ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

iii) ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਦ� ਸੋ। 

iv) ਲੋਕਿਪ-ਯ ਸਿਭਆਚਾਰ (ਪਾਪੂਲਰ ਕਲਚਰ) ਤ/ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

v) ਕਬੀਲਾਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁ� ਖ ਲ� ਛਣ ਦ� ਸੋ? 

vi) ਕਬੀਲਾਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਰੂਪ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਹਤ ਦ� ਸੋ। 

vii) ਰੇਮੰਡ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਚੰਤਨ ਦੀਆ ਦੋ ਮੁ� ਖ ਧਾਰਣਾਵ� ਤ/ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਉ 

viii) ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਟੂਅਰਟ ਹਾਲ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

ix) ਿਵਆਹ ਦੇ ਰੂਪ� ਕਰੇਵਾ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਿਵ� ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? 

x) ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਿਧਐਨ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ। 

xi) ਪ-ਾਚੀਨ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮ� ਨM  ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪ-ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ? ਉਨ4 � ਦੇ ਦੋ 

ਪ-ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਦ� ਸੋ। 

xii) ਪੰਜਾਬੀ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ-ਬੰਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ� ਦ� ਸੋ। 
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