
        

      ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪਪੇਰ              ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 

ਸੰਗੀਤ-ਗਾਇਨ 

ਸ਼�ੇਣੀ-ਅ� ਠਵ� 

ਸਮ�-3ਘੰਟੇ           ਿਲਖਤੀ-ਕੁਲ ਅੰਕ-40 

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

1. ਔੜਵ ਜਾਤੀ ਿਵ
 ਚ ਿਕੰਨ�  ਸਵਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ? 

2. ਸੰਗੀਤ ਿਵ
 ਚ ਕੁਲ ਿਕੰਨ�  ਥਾਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

3. ਸੰਗੀਤ ਿਵ
 ਚ ਸਮ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਚੰਨ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

4. ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇ
 ਕ ਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

5. ਪੰਿਡਤ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕ
 ਥੇ ਹੋਇਆ? 

6. ਸੰਗੀਤ ਿਵ
 ਚ ਖਾਲੀ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਚੰਨ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

7. ਖਮਾਜ ਰਾਗ ਦਾ ਥਾਟ ਦ
 ਸੋ। 

8. ਥਾਟ ਖਮਾਜ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵ “ਰ” ਕੀ ਹੈ? 

9. ਝਪਤਾਲ ਿਕੰਨ�  ਮਾਤਰਾਵ) ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ? 

10. ਝਪਤਾਲ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਲ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵ� 

11. ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤੀ ............ਸਵਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

12. ਥਾਟ........ਵਜਾਏ ਨਹ. ਜ)ਦੇ। 

13.  ਤਾਲ਼ੀ ਲਈ...........ਿਚੰਨ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

14. ਖਮਾਜ  ਰਾਗ ਦਾ ........ਸਵਰ ਸੰਵਾਦੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

15. ਖਮਾਜ ਰਾਗ ਦਾ ...........ਸਵਰ ਵਰਿਜਤ ਹੈ। 

3)  ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ 

16. ਰਾਗ ਿਵ
 ਚ ਕੁਲ 5 ਜਾਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।       ( ) 

17. ਸ਼ਾੜਵ ਜਾਤੀ ਿਵ
 ਚ 6 ਸਵਰ ਲ
 ਗਦੇ ਹਨ।    ( ) 

18. ਥਾਟ ਿਵ
 ਚ ਕੇਵਲ ਆਰੋਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   ( ) 

19. ਝਪਤਾਲ 16 ਮਾਤਰਾਵ) ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ।    ( ) 

20. ਖਮਾਜ ਿਬਲਾਵਲ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ।    ( )   

          (2051=20 ਅੰਕ) 

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

21.  ਜਾਤੀ ਿਕਸਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

22.  ਥਾਟ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ। 

23.  ਗਾਇਕ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਔਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

24.  ਖਮਾਜ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰੋਹ, ਅਵਰੋਹ ਿਲਖੋ। 

25.  ਝਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਲਖੋ। 

26.  ਗਾਇਕ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਔਗੁਣ ਿਲਖੋ।  

27. ਸ਼ਾੜਵ ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਿਲਖੋ।      (552=10 ਅੰਕ) 

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

28. ਥਾਟ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਥਾਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ। 

29. ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

30. ਖਮਾਜ ਰਾਗ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਲਖੋ। 

31. ਝਪਤਾਲ ਦੀ ਇ
 ਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਿਲਖੋ।      (255=10 ਅੰਕ) 

 

 

 

 


