
       

                                           ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ                  ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 

ਸੰਗੀਤ- ਤਬਲਾ ਸ਼ਰੇਣੀ-ਦਸਵੀ ੀਂ 
ਸਮਾੀਂ-3ਘੰਟੇ                 ਲਲਖਤੀ-ਕੁਲ ਅਕੰ-45 

ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਤੂਲਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾੀਂ ਇਕੱ ਲਾਈਨ ਲਵਚੱ) 

1. ਸਮ ਦਾ ਚ ਿੰਨ ਚਿਹੜਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? 

2. ਸਮ ਚਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ  Óਤੇ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? 

3. ਤਬਲਾ ਚਮਲਾਉਣ ਦਾ ਿੋਈ ਇੱਿ ਚਨਯਮ ਚਲਖੋ? 

4. ਲੈਅ ਚਿਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ? 

5. ਮੀਆਂ ਿਾਦਰ ਬਖ਼ਸ ਚਿੱਥੋਂ ਦ ੇਰਚਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ? 

6. ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਚਸਘ ਦ ੇਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲਖੋ। 

7. ਮੀਆਂ ਿਾਦਰ ਬਖ਼ਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦੋਂ ਹੋਇਆਂ? 

8. ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦੋਂ ਹੋਇਆਂ? 

9. ਤਬਲੇ ਦ ੇਚਿਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਿ ਤਾਲ ਚਿਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ? 

10. ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਚਸਿੰਘ ਚਿਸ ਗ ਰ ੂਦ ੇ ੇਲੇ (ਸ਼ਾਚਗਰਦ)ਸਨ? 

11. ਤਬਲਾ ਚਿਸ  ੀਜ਼ ਨਾਲ਼ ਸ ਰ ੂਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?      111=11 

2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾੀਂ 

12. ਤਬਲਾ  ............ਨਾਲ਼ ਚਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

13. ਸਮ ਦੀ ਚਨਸ਼ਾਨੀ  ........ ਹੈ। 

14.  ਤਾਲੀ ਦਾ ਚਨਸ਼ਾਨ..........ਹੈ। 

15. ਸਮ ਹਮੇਸਾਂ ... ........ ਤੇ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। 

16. ਤਬਲੇ ਦ ੇ  ...........ਭਾਗ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। 

17. ਪ੍ ੜੇ ਚਵੱ ........... ਲੱਗੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ।       61=6 

3)  ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ 

18. ਜੀਰੋ ਸਮ ਦੀ ਚਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।         ( ) 

19. ਤਬਲਾ ਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਵਜਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।      ( ) 

20. ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਖਰੀ ਮਾਤਰਾ Óਤੇ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ।     ( ) 

21. ਸਿੰਗੀਤ ਚਵੱ  ਲੈਅ ਦਾ ਿੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਂ।     ( ) 

22. ਤਬਲੇ ਨੂਿੰ  ਵਜਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ ਰ ਨਹੀ ਂਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ।     ( )   

23. ਤਬਲੇ ਦਾ ਸੋਲੋ ਵਾਦਨ ਲਹੀ ਂਿੀਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।     ( )(61=6 ਅਿੰਿ) 

ਭਾਗ- ਅ - ਸੰਖੇਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਅਠੱ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ) 

24. ਚਤਿੰਨਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਚਹ ਾਣ ਿਰਵਾਉ। 

25. ਚਨਰਧਾਰਤ ਤਾਲਾ ਂਚਵੱ  ਿੋਈ ਇੱਿ ਿਾਇਦਾ ਚਲਖੋ। 

26. ਝੋਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਚਹ ਾਣ ਿਰਵਾਉ।. 

27. ਇੱਿਤਾਲ ਨੂਿੰ  ਦ ੱਗਣ ਸਮੇਤ ਚਲਖੋ। 

28. ਚਤਿੰਨਤਾਲ ਚਵੱ  ਪ੍ਲਟਾ ਚਲਖੋ। 

29. ਦੋਗ ਣ ਸਮੇਤ ਚਤਿੰਨਤਾਲ ਚਲਖੋ। 

30. ਝੋਪ੍ਤਾਲ ਨੂਿੰ  ਦੋਗ ਣ ਸਮੇਤ ਚਲਖੋ। 

31. ਚਤਿੰਨਤਾਲ ਚਵੱ  ਇੱਿਚਤਹਾਈ ਚਲਖੋ।      (62=12 ਅਿੰਿ) 

ਭਾਗ- J - ਲਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਦੋ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।) 

32. ਚਤਿੰਨਤਾਲ ਅਤੇ ਝੋਪ੍ਤਾਲ ਚਵੱ  ਿੀ-ਿੀ ਅਿੰਤਰ ਹਨ। 

33. ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਚਸਿੰਘ ਦ ੇਜੀਵਨ ਜਾਰ ਚਵਸਥਾਰ ਸਚਹਤ ਚਲਖੋ। 

34. ਇੱਿ ਤਾਲ ਝੋਪ੍ਤਾਲ ਨੂਿੰ  ਦ ਗਣ ਸਮੇਤ ਚਲਖੋ। 

35. ਸਿੰਗੀਤ ਚਵੱ  ਲੈਅ ਦਾ ਿੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਚਵਸਥਾਰ ਸਚਹਤ  ਾਨਣਾ ਪ੍ਾਉ।  (25=10 ਅਿੰਿ) 

 
 

 
 


