ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ

ਸੈਸ਼ਨ - 2020-21

ਸੰ ਗੀਤ - ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ
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. ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
2. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੇਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਦੇ ਸਨ?
3. ਇੱ ਕਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ?
4. ਿਤੰ ਨ ਤਾਲ ਿਕਹੜੀ ਲੈ ਅ ਿਵੱ ਚ ਵਜਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ?
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(ਖ) ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ I
5. ਰਾਗ ਤੋੜੀ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਰ -----------ਹੈ?
6. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ----------ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ I
7. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦਾ ਸੰ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ------------ ਹੈ I
8. ਰਾਗ ਤੋੜੀ -----------ਪਿਕਰਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ I
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(ਗ) ਠੀਕ (√) ਜ (X) ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਚੰ ਨ ਲਗਾਓ I
9. ਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕਣਾ I
10. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦਾ ਥਾਟ ਭੈਰਵ ਹੈ I
11. ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ 215 ਰਾਗ ਦਰਜ ਹਨ I
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(ਘ) ਬਹੁਭ ਤੀ ਪਸ਼ਨ
12. ਸਵਰ ਦੇ ਉਤਰਦੇ ਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ?
1. ਆਰੋਹ

2. ਅਵਰੋਹ

3. ਸੰ ਵਾਦੀ

4. ਪਕੜ

1. (2)
2. (9)
14. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਿਕਹੜੀ ਪਿਕਰਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ?

3. (4)

4. (5)

1. ਗੰ ਭੀਰ

3. ਚੰ ਚਲ

4. ਹਾਸ

13. ਿਤੰ ਨ ਤਾਲ ਦੇ ਿਕੱ ਨ ਿਵਭਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

2. ਸ਼ ਤ

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. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚਕੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
16. ਧੁਨੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
17. ਪੜਤਾਲ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
18. ਇੱ ਕਤਾਲ ਦੀ ਇੱ ਕਗੁਣ ਿਲਖੋ I
19. ਿਤੰ ਨਤਾਲ 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. ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਣ I
21. ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ ਪਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੋ I
22. ਿਤੰ ਨਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈ ਅ ਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੋ I
23. ਇੱ ਕਤਾਲ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱ ਕਤਾਲ ਨੂੰ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈ ਅ ਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੋ I
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