
ਆਭ ਨਾਂਵ 
iksy iek iksm dy ivAkqI jW cIj dy nwm nUM Awm nWv kihMdy hn[ 

 

: Name given to every person or thing of same class. 
 

Examples:  Man,Woman,Fruit,Animal 
 
audwhrx:AwdmI, AOrq, PL,jwnvr 

 

ਖਾ ਨਾਂਵ 
iksy Kws ivAkqI jW QW dy nwm nUM Kws nWv kihMdy hn[ 

audwhrx: subyg, imSIgn, AMb, Syr  

Name of some particular person or place. It gives us the actual name of 

the person, place, thing, or idea.   

Abeet, Komal,Bananas ,Lion 

 

 

 

 

     

                         

 

  

ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 
ivAkqIAW jW cIjW dy vrg dy nwm nUM iek~Tvwck nWv kihMdy hn[ 

Name of groups of persons or things taken together and spoken as a whole. 

ExamplesArmy,Audience,Band,Board, Class Committee,Company,Crowd,Family, 

 Group,Jury,Navy, School,Society ,Staff,Team , Kwlsw pMQ, imsl, j~Qw, gu~Cw, Fyr 

 

 

 

 

 

 

 

ਵਤਵੂਾਚਕ ਨਾਂਵ 
iksy vI cIj dy nwm nUM, jo mwpI jW qolI jw sky, ausnUM vsqUvwck nWv kihMdy hn[ 

Name of weighable and measurable things. 
A material noun is a word for a material, a substance, or an ingredient that other things are 
made from. 

brass,calcium,cement,cocoa,concrete,cotton, 
eggs,gold,iron,meat,milk,plastic,rubber,salt,sand,silver 
Tar,wood,wool.. 
audwhrx: kxk, ikqwb, k~pVw, duD, qyl  

 

ਬਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 
iksy Kws gux, ikirAw, jW AvsQw nUM Bwvvwck nWv kihMdy hn 

 

Name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. 

nouns that refer to objects you can experience with your five senses.  

Abstract nouns are intangible.  They can identify concepts, experiences, ideas, 

qualities, and feeling. 

Love,Anger,Hate,Peace,Loyalty,Integrity,PrideCourage 
Honesty,Trust,Compassion,Bravery,Misery, 
Childhood,Knowledge,Patriotism,Friendship,Brilliance 

Truth,Charity,Justice,Faith,Kindness,Pleasure 
bhwdrI, imTws, s~c, kuV~qx, buFwpw   

 

 

 

 



Let’s compare Common Noun/Proper Noun 

    Common Noun AwmnWv    Proper Noun KwsnWv 

 Boy       Abeet Singh 

 Girl       Manpreet Kaur 

 state       Michigan 

 City       Sterling Hts 

 store       Meijer 

 restaurant      Taco Bell 

 Game       Soccer 

 countries      India /China 

 Gurus      Guru Nanak Dev Ji 

 Panj Payare       Bhai Daya Singh Ji 

 Days       Monday 

 Lakes       Lake Michigan 

 School       Henry FordII High School 

 Language      Punjabi 

 Panj Takhat      Shri Kesgarh Sahib 

 Body parts      Head 

 Colors      Red 

 Directions      North 

 Teams      Pistons 

 Seasons      Winter 

 Months      October 

 

nWv (NOUN) 

Definition: Noun is a word used to name a person, place, thing or idea. 

Nouns are all around us every day! 

A noun can be a person, like  

boy or girl.  

A noun can be a place, like  

home or school.  

A noun can be a thing, like  

book or cup.  

A noun can be an idea, like  

love or fear.  

 

 

 



pirBwSw: iksy ivAkqI, sQwn, vsqU jW Bwv nUM nWv kihMdy hn [ 

Examples:  Abeet,  Komal,  Michigan,  love,     water, fruits 

audwhrx:    ਅਫੀਤ,  ਕਭਰ,   ਮਭਸ਼ੀਗਨ,      ਮਆਯ,  ਾਣੀ,     ਪਰ 

  ਭਯੀ ਧੀਕਸਾਨੀ ਮਵੱਚੋਂ ਆਭ,ਖਾ ,ਇਕੱਠਵਾਚਕ,ਵਤੂਵਾਚਕ,ਬਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਚੁਣ। 

 ਇਸਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਰੱਗ ਕਯਕ ਾਪ -ਾਪ ਮਰਖ। 

 

                           ਭਯੀ ਧੀ 

ਇਸ ਭਯੀ ਧੀ ਸ। ਇਦਾ ਨਾਭ ਜੁਗਨ ਕਯ ਸ। ਇ ਦੀ ਉਭਯ ਤਯਾਂ ਾਰ ਦੀ ਸ । ਇਸ ਵਯ ਜਰਦੀ ਉੱਠ ਕ  

ਯੱਫ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਕਯਦੀ ਸ। ਅਯਦਾ ਕਯਕ ੁੱ ਖ,ਸ਼ਾਂਤੀ,ਮਜੱਤ,ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਾ,ਮਆਯ,ਚੂੰਗਾ ਮਗਆਨ,ਮਸੂੰ ਭਤ,ਸੌਂਰਾ 

ਅਤ ਬ ਦਾ ਬਰਾ ਭੂੰਗਦੀ ਸ। ਇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਯਾ ਵੀ ਸ, ਮਜ ਦਾ ਨਾਭ ਅਫੀਜੀਤ ਮੂੰਘ ਸ। ਇਸ ਦਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਇੱਕ 

ਮਯਵਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯ ਸਨ। ਜੁਗਨ ਖਡਾਂ ਖਡਣੀਆ ਂੂੰਦ ਕਯਦੀ ਸ। ਉ ਦੀ ਆਦਤ ਟਯ ਤ ਜਾਣਾ , ਕੱੜ੍ ਖਯੀਦਣਾ, 

ਦਤਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਾਂ ਕਯਨੀਆ,ਂ ਭੱਦਦ ਕਯਨੀ ਵੀ ਸ। ਜੁਗਨ ਦੀ ਾਕਯ ਟੀਭ ਦਾ ਨਾਭ ਮਭਸ਼ੀਗਨ ਗਟਯਜ਼ ਸ। 

ਉ ਦੀ ਟੀਭ ਸਭਸ਼ਾਂ ਮਸੂੰ ਭਤ ,ਤਜ ਅਤ ਚੂੰਗਾ ਖੜ੍ਦੀ ਸ। ਉ ਦ ਭਾਤਾ ਮਤਾ  ਉ ਉੱਯ ਭਾਨ ਕਯਦ ਸਨ ਅਤ ਉ 

ਨੂੂੰ  ਵਧੀਆ ਖਡਨ ਮਵੱਚ ਭੱਦਦ ਕਯਦ ਸਨ।  

          ਜੁਗਨ ਦ ਕੂਰ ਦਾ ਨਾਭ ਸਨਯੀ ਪਯਡ ਸਾਈ ਕੂਰ ਸ। ਉਸ ਨੌਂ ਵੀ ਕਰਾ ਮਵੱਚ ੜ੍ਹਦੀ ਸ ਅਤ ਕੂਰ ਦ 

ਕੀ ਕਰੱਫ,ਮਨਸ਼ ਕਰੱਫ,ਖਡਾਯੀਆ ਂਦਾ ਕਰੱਫ ਦੀ ਭੈਂਫਯ ਵੀ ਸ । ਉ ਨੂੂੰ  ਫਮਕਟ ਫਾਰ ਖਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸ,ਉ 

ਦੀ ਟੀਭ ਦਾ ਨਾਭ ਪਯਡ ਪਾਰਕਨਜ਼ ਸ। ਉਸ ਰਾਫਯਯੀ ਜਾਕ ਮਕਤਾਫਾਂ,ਭਗਜ਼ੀਨ,ਅਖਫਾਯ ੜ੍ਹਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। 

ਉ ਦੀ ਸਰੀਆ ਂਦ ਨਾਭ ਮਵਕਟਯੀਆ,ਕਰੀ,ਜੂਰੀਆ,ਭਗਨ,ਮਨਿੱਕੀ ਸਨ। ਉਸ ਜਾਨਵਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ੂੰਦ ਕਯਦੀ ਸ। 

ਉ ਨੂੂੰ  ਚਾਕਰਟ,ਅੂੰਗੂਯਾਂ ਦ ਗੁੱ ਛ, ਕਰਆ ਂਦ ਗੁੱ ਛ ,ਾਤਾ,ਵਜੀ ੀਜ਼ਾ,ਵਨੀਰਾ ਆਈ ਕਯੀਭ, ਸਜ਼ਰ ਨਟ ਕਪੀ, 

ਅੂੰਫਾਂ ਦਾ ਠੂੰ ਡਾ ਸ਼ਕ ਫਸੁਤ ੂੰਦ ਸ। ਉ ਦ  ਕਚ,ਟੀਚਯ,ਸਰੀਆਂ ਉ ਨੂੂੰ  ਫਸੁਤ ਮਆਯ ਕਯਦ ਸਨ ।ਜੁਗਨਫਸੁਤ  

ਮਭਸਨਤੀ,ਇਭਾਨਦਾਯ,ਮਸੂੰ ਭਤੀ,ਚੂੰਗ ੁਬਾਅ ਵਾਰੀ ਕੁੜ੍ੀ ਸ। 

 


