
       

                 ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ          ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 

ਸੰਗੀਤ- ਗਾਇਨ ਸ਼ਰੇਣੀ-ਬਾਰਵੀ ੀਂ 
ਸਮਾੀਂ-3ਘੰਟੇ            ਲਲਖਤੀ-ਕੁਲ ਅੰਕ-45 

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

1. ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮੰੇਲਨ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ ? 

2. ਪੁੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ? 

3. ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਿਾਲੀ ਪੱਟੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ? 

4. ਭਾਤਖੰਡੇ ਜੀ ਦ ੇਕਿੰਨੇ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

5. ਠੁਮਰੀ ਦ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿੋਣ ਹਨ ? 

6. ਕਖਆਲ ਗਾਇਨ ਦੀਆਾਂ ਕਿਨੰੀਆਾਂ ਕਿਸਮਾਾਂ ਹਨ ? 

7. ਟੱਪਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

8. ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਲੈਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

9. ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਾਂ ਕ ੱਚ  ੰਕਡਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ? 

10.  ਸੁਰੀਲਾ ਿੰਠ ਗਾਇਿ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ੋ? 

11. ਰਾਗ ਭੈਰ  ਕਿਸ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ?       (111=11 ਅੰਿ) 

2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾੀਂ 

12. ਸੱਜੇ ਤਬਲੇ ਨ ੰ  ............ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। 

13. ਹਰਮੋਕਨਯਮ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਾਂ  ........ਸ ਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

14. ਤਾਲਪੁਰੇ ਦ ੇਗੋਲਾਿਾਰ ਭਾਗ ਨ ੰ ..........ਹੈ। 

15. ਤੀ ਰ ਮ ਦਾ ਥਾਟ ... ........ ਹੈ। 

16. ਕਤਲ ਾੜਾ ਤਾਲ  ...........ਤਾਲ ਨਾਲ਼ ਕਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। 

17. ਰਾਗ ਮਾਲਿੋਸ ਦਾ  ਾਦੀ ਸ ਰ........... ਹੈ।      (61=6 ਅੰਿ) 

3)  ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ 

18. ਪੰ. ਬਲਦੇ  ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਕ ੱਚ ਹੋਇਆ।      ( ) 

19. ਛੋਟੇ ਕਖਆਲ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।      ( ) 

20. ਰ ਪਿ ਤਾਲ 12 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।      ( ) 

21. ਰਾਗ ਭੈਰ  ਕ ੱਚ ਰੇ ਧ ਸ ਰ ਿੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।     ( ) 

22. ਗਾਇਿ ਨ ੰ  ਕਿਸੇ ਗੁਰ  ਤੋਂ ਕਸਕੱਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ।     ( )   

23. ਤਰਾਨੇ ਕ ੱਚ ਅਰਥਹੀਨ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।   ( )(61=6 ਅੰਿ) 

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

24.  ਸੰਗੀਤਿਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਾਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਕਨਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? 

25. ਹਰਮੋਕਨਯਮ ਦ ੇਦ ੋਅੰਗਾਾਂ ਦ ੇਨਾਾਂ ਕਲਖੋ। 

26. ਥਾਟ ਕਿਸ ਨ ੰ  ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ? 

27. ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਥੱੇ ਹੋਇਆਾਂ ? 

28. ਪਰੋ. ਬਲਦੇ  ਸਰਨ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦ ੇਕਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ,ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਿਹੜੀਆਾਂ-2 ਉਪਾਦੀਆਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਕਨਤ ਿੀਤਾਾਂ 

ਕਗਆ। 

29.  ਰਾਗ ਭੈਰ  ਦਾ ਅਰੋਹ,ਅਣਰੋਹ ਕਲਖੋ। 

30.  ਕਤਲ ਾੜਾ ਤਾਲ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਕਲਖੋ।      (62=12 ਅੰਿ) 

31. ਰਾਗ ਮਾਲਿੋਂਸ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਕਲਖੋ। 

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

32. ਗਾਇਿ ਦ ੇਗੁਣ ਅਤੇ ਦਸ਼ੋਾ ਦਾ  ਰਨਣ ਿਰੋ। 

33. ਭਾਤ ਖੰਡੇ ਜੀ ਦ ੇ10 ਥਾਟਾਾਂ ਦ ੇਨਾਾਂ ਕਲਖੋ। 

34. ਇਿ ਤਾਲ ਦਾ ਪ ਰੀ ਪਕਹਚਾਣ,ਇਿਗੁਣ ਅਤੇ ਦਗੁੁਣ ਕਲਖੋ। 

35. ਰਾਗ ਭੈਰ  ਜਾਾਂ ਮਾਲਿੋਂਸ ਕ ੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿ ਰਾਗ ਦੀ ਸ ਰ ਕਲਪੀ ਕਲਖੋ।  (25=10 ਅੰਿ) 
 

 
 

 


