
        

           ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ           ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 

ਿਨ� ਤ- ਡ�ਸ 

ਸ਼�ੇਣੀ-ਅ� ਠਵ� 
ਸਮ�-3ਘੰਟ ੇ           ਿਲਖਤੀ-ਕੁਲ ਅੰਕ-40 

ਭਾਗ- ਓ- (1) ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ (ਇ� ਕ ਸ਼ਬਦ ਜ� ਇ� ਕ ਲਾਈਨ ਿਵ� ਚ) 

1. ਿਨ� ਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦ ਸੋ ? 

2. ਕ ਥਕ ਿਨ� ਤ ਨਾਲ਼ ਵ ਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ਇ ਕ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ? 

3. ਸੰਗੀਤ ਿਵ ਚ ਸਮ ਦਾ ਕੀ ਿਚੰਨ  ਹੈ? 

4. ਮੁਦਰਾ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 

5. ਇਕ ਹ ਥ ਦੀ ਇ ਕ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

6. ਿਬਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕ ਥੇ ਹੋਇਆ? 

7. ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ? 

8. ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਦੇ ਿਕੰਨ(  ਿਵਭਾਗ ਹਨ ? 

9. ਆਮਦ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

10. ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਿਕੰਨ(  ਮਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ? 

2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵ� 

11. ਕ ਥਕ ਿਨ� ਤ ਨਾਲ਼ ............ਸਾਜ਼ ਵ ਜਦਾ ਹੈ। 

12. ਸੰਗੀਤ ਿਵ ਚ ਲੈਅ ........ਤਰ � ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

13.  ਸੰਗੀਤ ਿਵ ਚ ਖਾਲ਼ੀ ਲਈ..........ਦਾ ਿਚੰਨ  ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

14. ਇਕ ਤਾਲ... ........ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ। 

15. ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਦੀ  ...........ਮਾਤਰਾ ”ਤੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ। 

3)  ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ 

16. ਕ ਥਕ ਿਨ� ਤ ਨੰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।       ( ) 

17. ਕ ਥਕ ਿਨ� ਤ ਨਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।    ( ) 

18. ਸੰਗੀਤ ਿਵ ਚ ਲੈਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਤਵ ਨਹ/ ਹੈ।     ( ) 

19. ਇਕ ਤਲ 16 ਮਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ।      ( ) 

20. ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਦੀ 9 ਵ/ ਮਾਤਰਾ ”ਤ ੇਖਾਲ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।     ( )   

         (2051=20 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ- ਅ - ਸੰਖੇਤਮਕ ਪ�ਸ਼ਨ (ਸ� ਤ ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ4 ਕੋਈ ਪੰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ) 

21.  ਲੈਅ ਿਕਸਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

22.  ਤਾਲੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

23.  ਕ ਥਕ ਿਨ� ਤ ਤ5 ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

24.  ਸਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵ ਚ ਿਲਖੋ। 

25.  ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਲਖੋ। 

26.  ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਿਵ ਚ ਇ ਕ ਤੋੜਾ ਅਤ ੇਇ ਕ ਆਮਦ ਿਲਖੋ। 

27.  ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਦੀ ਇ ਕਗੁਣ ਿਲਖੋ।      (552=10 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ- JJJJ - ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪ�ਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ4 ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨ8  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।) 

28.  ਇ ਕ ਹਥ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਮੁਦਰਾਵ� ਿਲਖੋ। 

29.  ਿਬਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪ�ਤੀ ਦੇਣ। 

30.  ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਨੰੂ ਇ ਕਗੁਣ ਅਤ ੇਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਿਵ ਚ ਿਲਖੋ। 

31.  ਿਤੰਨ ਤਾਲ ਿਵ ਚ ਦੋ ਚ ਕਰਧਾਰ,ਇ ਕ ਆਮਦ,ਇ ਕ ਤੜੋਾ ਿਲਪੀਬਧ ਕਰੋ।  (255=10 ਅੰਕ) 

 

 

 

 


