ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ

ਸੈਸ਼ਨ-2020-21

ਸੰ ਗੀਤ - ਿਨਤ(ਡ ਸ )
ਸਮ -3ਘੰ ਟੇ

ਸ਼ੇਣੀ- ਬਾਰਵ

ਿਲਖਤੀ ਕੁਲ ਅੰ ਕ – 45

(ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
ਭਾਗ-(ਓ) ਿਵੱ ਚ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਦੇ 4 ਪਸ਼ਨ , ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਦੇ 4 ਪਸ਼ਨ, ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ ਦੇ (3) ਅਤੇ ਬਹੁਭ ਤੀ ਦੇ (3) ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ I ਕੁਲ 14 ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 2 ਅੰ ਕ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ I
(ਕ) ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ( ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜ ਇੱ ਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ)
1. ਪੰ ਉਦੇਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ?
2. ਲੈ ਅ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
3. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
4. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
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(ਖ) ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ I
5. ਸੰ ਗੀਤ-----------ਤ ਿਬਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ I
6. ਕੱ ਥਕ ਨਾਚ ਨਾਲ਼-----------ਸਾਜ਼ ਵੱ ਜਦਾ ਹੈ I
7. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਦੀ ---------------ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਤਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ I
8. ਝੱ ਪਤਾਲ ----------------ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ I
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(ਗ) ਠੀਕ (√) ਜ (X) ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਚੰ ਨ ਲਗਾਓ I
9. ਸੰ ਗੀਤ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਅ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨਹ ਹੈ I
10. ਢੋਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਲੋ ਕ ਸਾਜ਼ ਨਹ ਹੈ I
11. ਿਤੰ ਨਤਾਲ 10 ਮਾਤਰਾਵ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ I
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(ਘ) ਬਹੁਭ ਤੀ ਪਸ਼ਨ
12. ਲੈ ਅ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
1.(3)
2. (9)
13. ਿਗੱ ਧੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
1. ਢੋਲਕੀ

2. ਤਬਲਾ

3. (7)

4. (6)

3. ਸਾਰੰ ਗੀ

4. ਬ ਸੁਰੀ

3. (4)

4. (2)

14. ਝੱ ਪਤਾਲ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਿਵਭਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
1. (9)

2.(5)

ਭਾਗ-(ਅ)ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 5 ਸੰ ਖੇਪਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਨ ਦਾ
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ਤਰ ਇੱ ਕ ਜ ਦੋ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ 3 ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ I

ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ I
15. ਕਿਵਤ ਿਕਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ?
16. ਕੱ ਥਕ ਨਾਚ ਕੀ ਹੈ?
17. ਹਸਤ ਮੁਦਰਾ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
18. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਲਖੋ I
19. ਝੱ ਪਤਾਲ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਲਖੋ I
ਭਾਗ-(e)ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 4 ਿਨਬੰ ਧਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇI ਿਜਨ ਦਾ
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ਤਰ 5-8 ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I ਇਨ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ 2 ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨI ਹਰੇਕ

ਪਸ਼ਨ 4 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ I
20.ਕੱ ਥਕ ਨਾਚ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਓ I
21. ਪੰ ਿਡਤ ਉਦੇਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੰ ਗੀਤ ਪਤੀ ਦੇਣ I
22. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਿਲਪੀਬੱ ਧ ਕਰੋ I
23. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈ ਅ ਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੋ I

(2X4=8)

