
     ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ     ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 
       ਸੰਗੀਤ - ਵਾਦਨ  
 ਸਮ -3ਘੰਟੇ          ਸ਼ੇਣੀ- ਬਾਰਵ                                                                                     ਿਲਖਤੀ ਕੁਲ ਅੰਕ – 45 

       (ਿ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. ਪੰਿਡਤ ਭਾਤਖੰਡੇ ਜੀ ਨ ਿਕਸ ਸੁਰਿਲਪੀ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? 

2. ਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖੋਖਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

3. ਝੱਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਿਵਭਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

4. ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?       (4X2=8) 
 
 (ਖ) ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰੋ I 

5. ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਖੇ --------------ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

6. ਪੁੜੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨੰੂ------------ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

7. ----------ਤਾਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਮ ਤੇ ਖਾਲੀ ਦੋਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

8. ਪੰਿਡਤ ਿਨਿਖਲ ਬੈਨਰਜੀ ----------- ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਦੇ ਸਨ?     (4X2=8) 
 

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

9. ਥਾਟ ਿਵੱਚ ਰੰਜਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  I 
10. ਰਾਗ ਮਾਲਕਸ ਦਾ ਥਾਟ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ I 
11. ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪੱਛਮੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ I 

 
    (ਘ)  ਬਹੁਭ ਤੀ ਪਸ਼ਨ  

      12.  ਿਸਤਾਰ ਦੇ ਗੋਲ ਭਾਗ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?  

1. ਤੰੂਬਾ     2. ਗੁੱ ਲੂ     3. ਲੰਗੋਟ     4. ਘੁਰਚ 

      13.   ਥਾਟ ਤ ਿਕਸ ਦੀ ਤਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

1. ਤਾਲ     2. ਰਾਗ     3. ਮੇਲ                     4. ਸ਼ਰੂਤੀ 
      14.  ਇੱਕਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 
        1.  (9)    2. (12)    3.  (8)   4.  (3)   (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     
ਹਰਕੇ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ I 
    15.  ਸੱਜੇ ਤਬਲੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ I 
     16.  ਥਾਟ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ I 
     17.  ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਅਲੰਕਾਰ ਿਲਖੋ I 
     18.  ਵਾਦਕ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਿਲਖੋ I 
     19.  ਮਾਰਵਾ  ਥਾਟ ਬਾਰੇ ਿ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. ਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਨਟ ਿਲਖੋ I 
    21. ਵਾਦਕ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਿਲਖੋ I 
    22.  ਥਾਟ ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ I 
    23. ਪੰਿਡਤ ਿਨਿਖਲ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ I     (2x4=8) 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 


