
     ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ     ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 
                    ਸੰਗੀਤ - ਤਬਲਾ 
 ਸਮ -3ਘੰਟੇ                          ਸ਼ੇਣੀ-ਦਸਵ      ਿਲਖਤੀ ਕੁਲ ਅੰਕ – 4 

      (ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 
 
ਭਾਗ-(ਓ) ਿਵੱਚ 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 ਅੰਕ  ਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ I 
        (ਕ) ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ( ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜ  ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ) 

1 ਸਮ ਦਾ ਿਚੰਨ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

2 ਤਬਲਾ ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ I 
3 ਤਬਲਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?  

4 ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਕਸ਼ ਿਕਥ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ?     (4X2=8)  

(ਖ)ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰੋ I 
              5     ਤਬਲਾ ----------- ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ I 
 6.   ਤਾਲੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ----------- ਹੈ I 
 7.   ਤਬਲੇ ਦੇ ---------- ਭਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ I  
 8.   ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ------------ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ I       (4X2=8)  

 
       (ਗ) ਠੀਕ  (√)  ਜ   (X)  ਗ਼ਲਤ  ਦਾ ਿਚੰਨ ਲਗਾਓ I 

 9.   ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹ ੈI 
 10. ਤਬਲੇ ਨੰੂ ਵਜਾਉਣ ਸਮੇ ਿਮਿਲਆ ਨਹ  ਜ ਦਾ I 
 11.  ਤਬਲੇ ਦਾ ਸੋਲੋ ਵਾਦਨ  ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ I      (3X2=6) 
 
       (ਘ)  ਬਹੁਭ ਤੀ ਪਸ਼ਨ  

 12.  ਤਬਲੇ ਦੇ ਿਕੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

                      1. ਇੱਕ        2. ਦੋ  3 ਿਤੰਨ  4. ਚਾਰ 
 
 13.  ਇੱਕ ਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 

       1. ਦੱਸ        2. ਪੰਦਰ  3. ਬਾਰ   4. ਚਾਰ 
 
 14.  ਤਬਲੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

      1.ਹਥੌੜੀ        2. ਪੱਥਰ 3. ਲੱਕੜੀ                 4. ਲੋਹਾ   (3X2=6) 
 
 
ਭਾਗ-(ਅ)ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 5 ਸੰਖੇਪਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਨ  ਦਾ ਤਰ ਇੱਕ ਜ  ਦੋ ਲਾਈਨ   ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I ਇਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ 3 ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ I     
ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ I 
 15. ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾਓ I 
 16. ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਤਾਲ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਾਇਦਾ ਿਲਖੋ I 
 17. ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੀ ਦੁਗੁਣ ਿਲਖੋ I 
 18. ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਲਖ ੋI 
 19. ਝਪਤਾਲ ਦੀ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈਕਾਰੀ ਿਲਖੋ I      (3X3=9) 
 
ਭਾਗ-(e)ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 4 ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇI ਿਜਨ  ਦਾ ਤਰ 5-8 ਲਾਈਨ  ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I ਇਨ  ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ 2 ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨI ਹਰੇਕ 

ਪਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ I 
 
 20. ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਅਤੇ ਝੱਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ? 

 21. ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖੋ I 
 22. ਸੰਗੀਤ ਿਵੱਚ ਲੈਅ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਾਓ I 

 23. ਇੱਕ ਤਾਲ ਅਤੇ ਝੱਪਤਾਲ ਨੰੂ ਦੁਗੁਣ ਸਮੇਤ ਿਲਖੋ I      (2X4=8) 
 
 



 
 
 

 
 


