
       

           ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ          ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 

   ਪੇਪਰ- ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਿ 

ਸ਼ਰੇਣੀ- ਬਾਰਵੀ ੀਂ 
ਸਮਾੀਂ-3ਘੰਟੇ            ਤਲਖਿੀ-ਕੁਲ ਅੰਕ-45 

ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਿੂਤਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾੀਂ ਇਕੱ ਲਾਈਨ ਤਵਚੱ) 

1. ਗੁਰਮਤਿ ਸਗੰੀਿ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

2. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਕੀ ਹੈ ? 

3. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਕਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਾਂਦੇ ਸਨ ? 

4. ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਤਕੰਨੇ ਰਾਗ ਦਰਜ ਹਨ? 

5. ਪ੍ਰੋ. ਿਾਰਾ ਤਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਤਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 

6. ਓ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

7. ਮਹਿੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

8. ਿੋੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ ? 

9. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਤਲਖੋ । 

10.  12 ਮਾਿਰਾਵਾਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਿਾਲ ਦਾ ਨਾ ਤਲਖੋ ? 

11. ਤਿੰਨ ਿਾਲ ਦ ੇਤਕੰਨੇ ਤਵਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?      (111=11 ਅੰਕ) 

2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾੀਂ 

12. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ    ............ਤਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 

13. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰੂ  ........ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

14. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ..........ਗੁਰ ੂਸਾਤਹਬਾਨ ਨਾਲ਼ ਰਤਹੰਦੇ ਸਨ । 

15. ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਤਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ   ... ........ ਨੰੂ ਹੋਇਆ। 

16. ਰਾਗ  ...........ਵਜਾਏ/ਗਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

17. ਰਾਗ ਿੋੜੀ ਦਾ   ..............ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਹੈ।      (61=6 ਅੰਕ) 

3)  ਸਹੀ/ਗਲ਼ਿ 

18. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਿ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦਣੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।    ( ) 

19. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬੁਾਬ ਵਜਾਉਾਂਦ ੇਸਨ।      ( ) 

20. ਓ ਦਾ ਅਕਥ ਹੈ ਨਾ ਰਕੁਣਾ।       ( ) 

21. ਭਾਈ ਸਿਾ ਗੁਰ ੂਕਾਲ ਦ ੇਪ੍ਰਤਸਿੱਧ ਕੀਰਿਤਨਏ ਸਨ ।    ( ) 

22. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਭੈਰਵ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ।      ( )   

23. ਰਾਹਾ ਿੋੜੀ ਿੋੜੀ ਥਾਟ ਿੋਂ ਉਿਪੰ੍ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ।    ( )(61=6 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ- ਅ - ਸੰਖੇਿਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਅਠੱਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ) 

24.  ਗੁਰਮਤਿ ਸਗੰੀਿ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

25. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਂਕੀ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

26. ਧੰੁਨੀ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

27. ਸ਼ਬਦ ਅੰਕ ਿੋਂ ਕੀ ਭਵ ਹੈ ? 

28. ਪ੍ੜਿਾਲ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

29. ਰਾਗ ਿੋੜੀ ਦਾ ਆਰੋਹ-ਅਵਰੋਹ ਤਲਖੋ। 

30. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦੀ ਜਾਣ ਪ੍ਤਹਚਾਣ ਤਲਖੋ। 

31.  ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸੰਵਾਦੀ ਸਵਰ ਤਲਖੋ।      (62=12 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ- J - ਤਨਬੰਧਾਿਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਦੋ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।) 

32. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਿ ਪ੍ਰਿੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ੍ ਤਵਿੱਚ ਤਲਖੋ। 

33. ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਤਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਿ ਨੰੂ ਦੇਣ। 

34. ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਤਵਿੱਚ ਤਦਿੱਿੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਦੀ ਸਵਰਤਲਪ੍ੀ ਤਲਖੋ। 

35. ਇਿੱਕਿਾਲ ਦੀ ਇਿੱਕਗੁਣ ਅਿੇ ਦਗੁੁਣ ਦੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਤਲਖੋ।     (25=10 ਅੰਕ) 
 

 
 

 


