ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ
ਸੰਗੀਤ- ਵਾਦਨ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ-ਦਸਵੀਂ
ਸਮਾਾਂ-3ਘੰਟੇ
ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਤੂ ਲਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਵੱਚ)
1. ਸੱਤ ਸਵਰਾਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਨੂ ੰ ਕੀ ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ ?
2. ਲਜਹੜੇ ਸਵਰ ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹੱਲਦੇ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਕਹੜੇ ਸਵਰ ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ?
3. ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਦੂ ਸਰਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
4. ਭਾਤਖੰਡੇ ਜੀ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਲਕੰਨੇ ਥਾਟ ਹਨ
5. ਢੋਲ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਕਸ ਲਨਰ ਤ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
6. ਵਾਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਲਖੋ।
7. ਲਨਲਖਲ ਬਨਰਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲਕੱਥੇ ਹੋਇਆ?
8. ਭੁ ਪਾਲੀ ਦਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ ?
9. ਭੈਰਵ ਥਾਟ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ।
10. ਇੱਕ-ਤਾਲ ਲਕੰਨੀਆਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ?
11. ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ ਲਕਹੜੀ ਮਾਤਰਾ Óਤੇ ਤਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾਾਂ
12. ਲਜਹੜੇ ਸਵਰ ਆਪਣੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਲਹੱਲਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ............ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ।
13. ਇੱਕਗੁਣ ਦੀ ਲੈ ਅਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ........ਵੀ ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ।
14. ਲਸਤਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਭਾਗ ਨੂ ੰ..........ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ।
15. ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ... ........ ਵਜਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
16. ਭੁ ਪਾਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ...........ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਹੈ।
17. ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ........... ਹੈ।
3) ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ
18. ਚਲ ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਲਥਰ ਰਲਹੰਦਾ ਹਨ।
19. ਸਪਤਕ ਲਤੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
20. ਸੱਤ ਸਵਰਾਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂ ੰ ਥਾਟ ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ।
21. ਲਸਤਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੁ ੱਲ ਸੱਤ ਤਾਰਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ।
22. ਭੁ ਪਾਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਥਾਟ ਲਬਲਾਵਲ ਹੈ।
23. ਇੱਕ ਤਾਲ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ।
ਭਾਗ- ਅ - ਸੰਖਪ
ੇ ਾਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਅੱਠ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ)
24. ਅਚਲ ਸਵਰ ਲਕਸਨੂ ੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।
25. ਠਾਹ ਲੈ ਅਕਾਰੀ ਲਕਸਨੂ ੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।
26. ਭਾਤਖੰਡ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਥਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲਲਖੋ.
27. ਤੋੜਾ ਲਕਸਨੂ ੰ ਆਖਦੇ ਹਨ
28. ਲਸਤਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਆੰਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲਲਖੋ।
29. ਵਾਦਕ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਲਲਖੋ।
30. ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦਾ ਆਰੋਹ-ਅਵਰੋਹ ਲਲਖੋ।
31. ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕਗੁਣ ਦੀ ਲੈ ਅਕਾਰੀ ਲਲਖੋ।
ਭਾਗ- - ਲਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।)
32. ਥਾਟ ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰੋ।
33. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਾਜ ਢੋਲ,ਢੋਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਦਓ।
34. ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁ ਗੁਣ ਦੀ ਲੈ ਅਕਾਰੀ ਲਲਖੋ।
35. ਰਾਗ ਭੂ ਪਾਲੀ ਲਵੱਚ ਰਜ਼ਾਖਾਨੀ ਰਾਤ ਲਲਖੋ।
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