ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ
ਪੇਪਰ- ਨ੍ਨਿਤ(ਡਾਾਂਸ)
ਸ਼ਿੇਣੀ- ਬਾਰਹਵੀ ਾਂ

ਸੈਸ਼ਨ-2020-21

ਸਮਾਾਂ-3ਘੰਟੇ
ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਤੂ ਨ੍ਨਸ਼ਠ ਪਿਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨ੍ਵੱਚ)
1. ਪੰ. ਉਦੇਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ?
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਕਸੇ ਇੱਕ ਲੋ ਕ ਨਾਚ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ ?
3. ਭਾਰਤ ਨਾਕਿਆਮ ਕਕਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਿਤ ਹੈ ?
4. ਲੈ ਅ ਕਕੰਨੀਆਾਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ?
5. ਤਾਲ ਕਕਸਨੰ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ ?
6. ਕਨਕਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ।
7. ਲਾਸਯ ਨਕਰਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
8. ਕਤੰਨਤਾਲ ਕਵੱਚ ਕਕੰਨੀਆਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਹਨ ?
9. ਕਤੰਨਤਾਲ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਮ ਹੰਦਾ ਹੈ?
10. ਆਮਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
11. ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾਾਂ
12. ਕੱਥਕ ਨਾਚ ਨਾਲ਼ ............ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੈ।
13. ਸੰਗੀਤ ........ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਅਧਰਾ ਹੈ।
14. ਹਸਤ ਮਦਰਾ ਨੰ ..........ਦਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
15. ਉਦੇਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ... ........ ਨੰ ਹੋਇਆ।
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16. ਕਤੰਨ ਤਾਲ ਦੀ ...........ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ Óਤੇ ਤਾਲੀ ਹੰਦੀ ਹੈ।
17. ਕਤੰਨ ਤਾਲ ਦੇ ..............ਕਵਭਾਗ ਹੰਦੇ ਹਨ।
3) ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ
18. ਸੰਗੀਤ ਕਵੱਚ ਲੈ ਅ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ।ਾਂ
19. ਉਦੇਸ਼ੰਕਰ,ਪੰ.ਰਕਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
20. ਢੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋ ਕ ਸਾਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
21. ਕਗੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋ ਕ ਨਾਚ ਹੈ ।
22. ਕਤੰਨ ਤਾਲ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ।
23. ਕਤੰਨ ਤਾਲ ਕਵੱਚ 6-6 ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਵਭਾਗ ਹਨ।
ਭਾਗ- ਅ - ਸੰਖੇਪਾਤਮਕ ਪਿਸ਼ਨ (ਅੱਠ ਪਿਸ਼ਨਾਾਂ ਨ੍ਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ)
24. ਕਕਵਤ ਕਕਸਨੰ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ ?
25. ਲਾਸਯ ਕਨਿਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
26. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ।
27. ਕੱਥਕ ਨਾਚ ਕੀ ਹੈ।
28. ਹਸਤ ਮਦਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
29. ਕਤੰਨ ਤਾਲ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮਦ ਕਲਖੋ।
30. ਕਤੰਨ ਤਾਲ ਦਾ ਪਕਰਚੈ ਕਲਖੋ।
31. ਝਪਤਾਲ ਦਾ ਪਕਰਚੈ ਕਲਖੋ।
ਭਾਗ- J - ਨ੍ਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਿਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪਿਸ਼ਨਾਾਂ ਨ੍ਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।)
32. ਕੱਥਕ ਨਾਚ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਕਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਉ।
33. ਪੰ. ਉਦੇਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪਿਤੀ ਦੇਣ।
34. ਕਤੰਨ ਤਾਲ ਕਵੱਚ ਦੋ ਿਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਕਲਪੀਬਧ ਕਰੋ।
35. ਕਤੰਨ ਨੰ ਇੱਕਗਣ ਅਤੇ ਦਗਣ ਦੀ ਲੈ ਅਕਾਰੀ ਕਵੱਚ ਕਲਖੋ।
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