
        

     

     ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ   ਸੈਸ਼ਨ-2020-21 

ਸੰਗੀਤ-ਵਾਦਨ  

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. ਥਾਟ ਿਵ� ਚ ਿਕੰਨ�  ਸਵਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ? 

2. ਕੀ ਥਾਟ ਗਾਏ/ਵਜਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

3. ਅਲਾਪ ਕਦ� ਵਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

4. ਵਾਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇ� ਕ ਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

5. ਪੰਿਡਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ? 

6. ਪੰਿਡਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਸੀ? 

7. ਰਾਜ ਭੈਰਵੀ ਦਾ ਥਾਟ ਿਲਖੋ। 

8. ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਿਕੰਨ�  ਮਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ? 

9. ਦਾਦਰਾ ਤਾਲ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ? 

10. ਭੈਰਵੀ ਤਾਲ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? 

2) ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵ� 

11. ਖਾਟ ਿਵ� ਚ ............ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

12. ਸ�ਤ ਸਵਰ� ਦੇ ਕ/ਮਾਨੁਸਾਰ ਸਮੰੂਹ ਨੰੂ ........ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

13.  ਜਾਤੀ...........ਪ/ਕਾਰ ਦੀ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

14. ਸੰਗੀਤ ਿਵ� ਚ ਕੁ� ਲ.... ........ਥਾਟ ਹਨ। 

15. ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ...........ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। 

3)  ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ 

16. ਗਿਹਰਵਾ ਤਾਲ 10 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ।        ( ) 

17. ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ।      ( ) 

18. ਰਾਗ ਗਾਏ/ਵਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ।       ( ) 

19. ਵਾਦਕ ਦਾ ਹ� ਥ/ਪੈਰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਜ ਵਜਾਉਣਾ ਇ� ਕ ਗੁਣ ਹੈ।    ( ) 

20. ਆਲਾਪ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।    ( )  

          (2051=20 ਅੰਕ) 

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

21.  ਥਾਟ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ। 

22. ਸਥਾਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

23. ਵਾਦਕ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

24. ਪੰਿਡਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ। 

25. ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ ਦਾ ਆਰੋਹ-ਅਵਰੋਹ ਿਲਖੋ। 

26.  ਕਿਹਰਵਾ ਤਾਲ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਖੋ।      (552=10 ਅੰਕ) 

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

27. ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵ� ਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਹ�ਤਵ ਿਲਖੋ। 

28. ਵਾਦਕ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

29. ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਹਚਣ ਿਲਖੋ। 

30. ਦਾਦਰਾ ਤਾਲ ਦੀ ਇ� ਕਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਿਲਖੋ। 

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

 

 

 

 


