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        (ਿ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. ਲੈਅ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

2. ਸੱਜੇ ਤਬਲੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

3. “ਿਤਨ ਿਤਨ ਨਾ ਿਧਨ ਨਾ ਿਧਨ ਨਾ” ਿਕਹੜੀ ਤਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ? 

4. ਝੱਪਤਾਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ  ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ?      (4X2=8) 
 
 (ਖ)  ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰੋ I 

5. ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ --------------- ਹੈ I 
6. ਿਤਹਾਈ ਨੰੂ ---------- ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ I 

7. ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ----------- ਵਾਦਕ ਹਨ I 
8.  ਤਬਲਾ ---------- ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ I      (4X2=8) 

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

9. ਿਤਹਾਈ ਦੋ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ I 
10. ਪੰ ਸਮਤਾ  ਪਸਾਦ ਢੋਲਕੀ ਵਾਦਕ ਸਨ I 

11. ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਮਾਤਰਾਵ  ਹਨ I       (3X2=6) 
 

   (ਘ)  ਬਹੁਭ ਤੀ ਪਸ਼ਨ  

12. ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕੀ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ? 

1. ਤਬਲਾ         2. ਢੋਲਕੀ      3.  ਸਰੋਦ     4. ਸ਼ਿਹਨਾਈ  

13. ਝੱਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ  ਹਨ? 
1.  (5)  2. (10)     3.  (23)      4. (9) 
14. ਪਰਣ ਦੇ ਿਕੰਨ ਅਵਰਤਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
1. (2)  2. (3)          3.  (4)        4. (5)      (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. ਉਠਾਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

16. ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦੀਓ? 

17. ਕਾਇਦੇ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

18. ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?  

       19.   ਝੱਪਤਾਲ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿ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  
       20.   ਪੰ ਸਮਤਾ ਪਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ I 
       21.    ਸੰਗੀਤ ਿਵੱਚ ਤਬਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

       22.   ਇੱਕਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਿਲਖੋ I 
       23.   ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਿਲਖੋ I     (2X4=8) 

 
 

 
 
 

 
 


