
Congratulations to Jasmine Kaur and Malika Kaur for getting 100% on 

word,Noun and Types of Nouns quiz. Rest of the class keep working hard. We are 

making progress every week.  

 

1. Do the Pronoun exercises from pages 13 and 14 . 

 

2. Read about Verbs. 

 

3. Please read below story and find all the pronouns . 

ਘ ੁੱ ਗੀ, ਸੁੱ ਪ ਅਤੇ ਕਾਂ 
ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘ ੱ ਗੀ ਰਹਸਿੰ ਦੀ ੀ। ਉ ੇਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ੱਪ ਰਹਸਿੰ ਦਾ ੀ। ਇੱਕ ਹਦਨ ੱਪ ਹਕ ੇਕਾਰਨ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸ ਹਗਆ ੀ।  ਘ ੱ ਗੀ ਨੇ ਉ ਦੀ ਬਸ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਵੇਂ ਦਤ ਬਣ ਗਏ।ਕ ਝ ਫਾਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ 
ਦਰੱਖਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਮੇਤ ਰਹਸਿੰਦਾ ੀ। ਘ ੱ ਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਿੰ ਡੇ ਹਦਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂ ਉ ਦੇ ਅਿੰ ਡੇ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ-ਦ ਵਾਰ ਤਾਂ 
ਉਸ ਘ ੱ ਗੀ ਦੇ ਛਟੇ-ਛਟੇ ਬਟਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਛਕ ਚ ੱ ਹਕਆ ੀ। ਇ ਕਰਕੇ ਘ ੱ ਗੀ ਕਦੇ ਪਹਰਵਾਰਕ  ਖ ਨਾ ਮਾਣ ਕੀ। ਉਸ ਹਵਚਾਰੀ ਬਸ ਤ ਦ ਖੀ ੀ, 
ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਬਸ ਤ ਹਨਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗ ਿੰ ਮ- ਿੰ ਮ ਬੈਠੀ ੀ ਤਾਂ ੱਪ ਨੇ ਪ ੱ ਹਛਆ, ‘‘ਕੀ ਗੱਲ ਸੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹਰਸਾ ਸਾਂ 
ਤ ਿੰ  ਬਸ ਤ ਹਚਿੰ ਤਤ ਲੱਗ ਰਸੀ ਸੈਂ। ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੈ ਤਾਂ ਮੈਨ ਿੰ  ਖ ੱ ਲਹ ਕੇ ਦੱ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਤ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਸਰ ਿੰ ਭਵ ਸਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਘ ੱ ਗੀ ਨੇ 
ਾਰੀ ਘਟਨਾ ਰ-ਰ ਕੇ ੱਪ ਨ ਿੰ   ਣਾ ਹਦੱਤੀ।ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰ ਮੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲਹਣੇ ’ਚ ਪਰਹਤਆ ਤਾਂ ਉ ਨੇ 
ਦੇਹਖਆ ਇੱਕ ਬਸ ਤ ਭਾਰੀ ੱਪ ਉ ਦੇ ਆਲਹਣੇ ਦ ਆਲੇ ਕ ਿੰ ਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੈ। ੱਪ ਨੇ ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿੰ ਡਾ ਆਪਣੇ ਮ ਿੰ ਸ ਹਵੱਚ ਫੜ੍ ਰੱਹਖਆ 
ੀ। ਡਰ ਨਾਲ ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਾਸ  ੱ ਕੇ ਪਏ ਨ। ਕਾਂ ਇਸ ਮਿੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾ ਹਗਆ। ਉ ਨ ਿੰ  ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ 
ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਸੀ ੀ। ਕਾਂ ਨੇ ਇ ਜੀਵ ਬਾਰੇ  ਣ ਰੱਹਖਆ ੀ ਹਕ ਇਸ ਹਕੇ ਨ ਿੰ  ਨਸੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ। ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਨੇਰਾ ਛਾ ਹਰਸਾ 
ੀ। ਹਫਰ ਵੀ ਉ ਨੇ ਹਸਿੰ ਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇ ਹਕਸਾ, ‘‘ਸੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਮੈਂ ਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਵਗਾਹੜ੍ਆ ਸੈ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਦਸ਼ ਸੈ ਹਕ ਤ ੀਂ ਮੇਰੇ ਅਿੰ ਡੇ ਅਤੇ 
ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਆਏ ਸ।’’ ੱਪ ਨੇ ਕਾਂ ਦਾ ਅਿੰ ਡਾ ਆਲਹਣੇ ’ਚ ਰੱਖਹਦਆਂ ਹਕਸਾ, ‘‘ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਿੰ ਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਕਵੇਂ ਹਗੜ੍ਹਗੜ੍ਾ 
ਹਰਸਾ ਸੈਂ। ਉ ਘ ੱ ਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕ ਰ ੀ ਹਜ ਦੇ ਅਿੰ ਡੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨਗਲ ਚ ੱ ਹਕਆ ਸੈਂ? ਤੈਨ ਿੰ  ਹਕ ਨੇ ਅਹਿਕਾਰ ਹਦੱਤਾ ਸੈ ਹਕੇ ਜੀਵ 
ਨ ਿੰ  ਮਾਰਨ ਦਾ? ਭ ’ਚ ਇੱਕ ਹਜਸੀ ਜਾਨ ਸੈ ਅਤੇ ਭ ਨ ਿੰ  ਹਜਉਣ ਦਾ ਸੱਕ ਸੈ।’’ ੱਪ ਦੇ ਮ ਿੰ ਸੋਂ ਹਪਆਰ ਦੀ ਲਹਸਰ ਹਨਕਲਦੀ ਦੇਖ ਕਾਂ ਦਿੰਗ ਰਹਸ 
ਹਗਆ। ਕਾਂ ਨੇ ਬਸ ਤ ਸ਼ਰਹਮਿੰਦਗੀ ਮਹਸ  ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤ ਤ ਲਈ ੱਪ ਤੋਂ ਮ ਆਫ਼ੀ ਮਿੰਗਹਦਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਹਜਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਣ 
ਹਲਆ।ਘ ੱ ਗੀ ਨੇ ੱਪ ਦਾ ਿਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ ਨੇ ਬਸ ਤ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 

 

4. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਂ੧-੭  ਤੁੱ ਕ ਪੳੁੱੜੀਆ ਂਯਾਦ ਕਰੋ। 
 

5.  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਾਣੀ ਦ ੇਪਸ਼੍ਰਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਹਦਉ। 
 
6.  Memorize history questions from 41-60. 
 
READ YOUR OWN STORY,POEM OR ANYTHING IN PUNJABI . 
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