ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ
ਪੇਪਰ- ਸੰਗੀਤ-ਵਾਦਨ
ਸ਼ਰੇਣੀ- ਬਾਰਵੀ ੀਂ
ਸਮਾੀਂ-3ਘੰਟੇ
ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਤੂ ਲਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਵੱਚ)
1. ਪੁੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
2. ਕਿਸੇ ਇਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ ?
3. ਕਸਤਾਰ ਕ ਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ?
4. ਭਾਤਖੰਡੇ ਰਾਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
5. ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਤਾਰ ਾਦਨ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ
6. ਕਸਤਾਰ ਾਦਨ ਦੀਆਾਂ ਪਰਚਕਲਤ ਗਤ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ
7. ਤੂ ੰਬਾ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦਾ ਬਕਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
8. ਤਾਲਾਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਾਂ ਕ ਿੱਚ ੰਕਡਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ?
9. ਰਾਗ ਭੈਰ ਦਾ ਥਾਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
10. ਇਿ ਤਾਲ ਦੀਆਾਂ ਿੁਲ ਕਿੰਨੀਆਾਂ ਮਾਤਰਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ?
11. ਮਾਲਿੋਂਸ ਕ ਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-2ਸ ਰ ਿੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾੀਂ
12. ਸਿੱਜੇ ਤਲਬੇ ਨੂੰ ............ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ।
13. ਕਸਤਾਰ ਇਿ ........ ਾਦ ਹੈ।
14. ਿਕਲਆਣ ਥਾਟ ਕ ਿੱਚ..........ਸ ਰ ਕਤ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
15. ਸ਼ਰੀ ਕਨਖਲ ਬਨਰਜੀ ਜੀ ਦੇ ਕਪਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ ... ........ ਹੈ।
16. ਇਿੱਿ ਤਾਲ ਕ ਿੱਚ ...........ਮਾਤਰਾ ਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
17. ਰਾਗ ਮਾਲਿੋਸ ਕ ਿੱਚ ..............ਸ ਰ ਾਦੀ ਹੈ।
3) ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ
ਾਂ ਲੀ ਕ ਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
18. ਕਮਜਰਾ ਉਗ
19. ਮਸੀਤਖਾਲੀ ਗਤ ਤੇਜ ਗਤੀ ਕ ਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
20. ਰੂਪਿ ਤਾਲ ਕ ਿੱਚ 12 ਮਾਤਰਾ ਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
21. ਰਾਗ ਭੈਰ ਹੇ ਧ ਸ ਰ ਿੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
22. ਮਸੀਤਖਾਨੀ ਗਤ ਮਸੀਤ ਖਾਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ।
23. ਰਾਗ ਭੈਰ ਔੜ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ।
ਭਾਗ- ਅ - ਸੰਖੇਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਅੱਠ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ)
24. ਕਸਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ।
25. ਥਾਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ।
26. ਉਸਤਾਦ ਕ ਲਾਯਤ ਖਾਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਸਤਾਰ ਕ ਿੱਚ ਿੀ ਬਦਲਾ ਿੀਤੇ ?
27. ਪੰ. ਹਰਕ ੰਦਰ ਿੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੱਥੇ ਹੋਈਆਾਂ ?
28. ਰਾਗ ਭੈਰ ਦਾ ਅਰੋਹ,ਅ ਰੋਹ ਕਲਖੋ।
29. ਰੂਪਿ ਤਾਲ ਦਾ ਪਕਹਚਾਣ ਕਲਖੋ।
30. ਰਾਗ ਮਾਲਿੋਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਕਹਚਾਣ ਕਲਖੋ।
31. ਹਾਰਮੋਕਨਯਮ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗਾਾਂ ਦਾ ਰਨਣ ਿਰੋ।
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ਭਾਗ- J - ਲਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।)
32. ਾਦਿ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਰਨਣ ਿਰੋ।
33. ਭਾਤ ਖੰਡੇ ਜੀ ਦੇ 10 ਥਾ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਕਲਖੋ।
34. ਇਿ ਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਕਹਚਾਣ,ਇਿਗੁ ਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਕਲਖੋ।
35. ਰਾਗ ਭੈਰ ਜਾਾਂ ਰਾਗ ਮਾਲਿੋਂਸ ਕ ਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿੱਿ ੀ ਮਸੀਤਖਾਨੀ ਗਤ ਦੀ ਸ ਰ ਕਲਪੀ ਕਲਖੋ।
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