ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ
ਪੇਪਰ- ਤਬਲਾ
ਸ਼ਰੇਣੀ- ਬਾਰਵੀਂ

ਸਮਾਂ-3ਘੰ ਟੇ

ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਤੂਲਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਵੱ ਚ)

ਸੈਸ਼ਨ-2020-21

ਲਲਖਤੀ-ਕੁਲ ਅੰ ਕ-45

1. ਉਚਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

2. ਨਗਮਾਂ ਦੇਵ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਿਖੋ ।
3. ਤਬਿੇ ਦੇ ਕੁੱ ਿ ਲਕਿੰ ਨੇ ਵਰਣ ਹਨ ?
4. ਤਬਿੇ ਦੇ ਲਕਿੰ ਨੇ ਭਾਗ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ?

5. ਬਾਏ ਂ ਤਬਿੇ ਨਿੰ ਰੋਰ ਕੀ ਕਲਹਿੰ ਦੇ ਹਨ?
6. ਿੈ ਅ ਲਕਿੰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ?

7. ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਲਕਰ ਹਸੈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਲਕੁੱ ਥੇ ਹੋਇਆ ?
8. ਪ੍ਿੰ ਡਤ ਸਾਮਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ?
9. ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਕਰ ਹਸੈਨ ਦੇ ਲਪ੍ਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ?

10. ਪ੍ਿੰ ਡਤ ਸਾਮਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਕੁੱ ਥੋਂ ਦੇ ਰਲਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ ?
2)

11. ਤਬਿੇ ਨਿੰ ਸਰ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

(111=11 ਅਿੰ ਕ)

ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾਂ

12. ਤਬਿੇ ਨਿੰ ............ਹੋਰ ਕੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
13. ਖੁੱ ਬੇ ਤਬਿੇ ਨਿੰ ........ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

14. ਉਸਤਾਦ ਜਾਲਕਰ ਹਸੈਨ ..........ਹਨ ।
15. ਤਬਿੇ ਦੇ ... ........ ਵਰਣ ਹਨ।
16. ਤਬਿੇ ਦੇ ਸੁੱ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਨਿੰ ...........ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
17. ਤਬਿਾ ..............ਨਾਲ਼ ਵਜਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(61=6 ਅਿੰ ਕ)

3) ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ

18. ਤਬਿੇ ਦੇ ਕੁੱ ਿ ਵਰਣ 20 ਹਨ।

(

)

19. ਰਪ੍ਕ ਤਾਿ ਦੀਆਂ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ।

(

)

21. ਤਬਿੇ ਦੇ ਲਤਿੰ ਨ ਭਾਗ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ।

(

)

22. ਝੋਪ੍ਤਾਿ ਦੀਆਂ 15 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ।

(

)

23. ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਲਕਰ ਹਸੈਨ ਲਸਤਾਰ ਵਾਦਕ ਸਨ।

(
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20. ਸਾਮਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਢੋਿਕੀ ਵਾਦਕ ਹਨ।

ਭਾਗ- ਅ - ਸੰ ਖੇਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਅੱ ਠ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ)

(

)

24. ਰਪ੍ਕ ਤਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚੈ (ਜਾਣ-ਪ੍ਲਹਚਾਣ)ਕਰਵਾਉ।
25. ਟਕੜਾ ਲਕਸ ਨਿੰ ਕਲਹਿੰ ਦੇ ਹਨ?
26. ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

27. ਰੇਿਾ ਲਕਸ ਨਿੰ ਗਲਹਿੰ ਦੇ ਹਨ?
28. ਲਤਹਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
29. ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰ ਕੀ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ?

30. ਲਤਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ ਲਦਓ।

31. ਤਬਿੇ ਨਿੰ ਲਕਵੇਂ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
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ਭਾਗ- J - ਲਨਬੰ ਧਾਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।)
32. ਇੁੱ ਕ ਤਾਿ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਲਹਚਾਣ ਦਗਣ ਸਮੇਤ ਕਰਵਾਉ।
33. ਰਪ੍ਕ ਅਤੇ ਝੋਪ੍ਤਾਿ ਲਵੁੱ ਚ ਕੀ-2 ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ?

34. ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਲਕਰ ਹਸੈਨ ਦੀ ਸਿੰ ਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ।
35. ਤਬਿੇ ਲਵੁੱ ਚ ਸਿੰ ਗੀਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੁੱ ਤਵ ਹੈ?

(25=10 ਅਿੰ ਕ)

