
hrjIq, bhwdrI, imTws, kxk, ikqwb, k~pVw, duD, qyl, s~c, kuV~qx, jmwq, im~qr 

imSIgn, jwnvr, hrjoq, AOrq, AMb, AnMdpur,rotI, pwxI, cwh, ipAwr, v~fw, Dn, cMgw 

jIq, qyj, SWqI, prIq, vIrqw, Qkwvt, nrm,prSwdw, ਚਾਚਾ, ਖਰਾਬ, ਛੋਟਾ, ਖੁਸ਼,ਗੁਸਾ, ਬੇਟੀ, ਬਾਥਰੂਮ 

ਆਦਤ, ਮਾਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸੋਫਾ, ਨਾਨੀ, ਤੋਤਾ , ਕੁਰਸੀ, ਘਰ, ਤੀਜਾ, ਪੋੜੀਆਂ, ਰਸੋਈ, ਸਵਾਦ, ਸੇਬ, ਭੁਖਾ, ਦਾਨ 

ਸਮਝਾਣਾ, ਕਪੜੇ,ਸੋਚਣਾ, ਕਮੀਜ, ਸੇਵਾ, ਪੈਸੇ, ਮੁੁੰ ਡਾ, ਗੋਭੀ, ਦਦਿੱ ਲੀ, ਇੁੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ, ਸਕੂਲ, 

Sbd (Word) 

 

Sbd (Word) 

do jW do qoN v~D A`KrW dy smUh nUM Sbd AwKdy hn[ ijvyN : qr = q+r, kml = k+m+l 

 

 

Sbd do pRkwr dy huMdy hn- 

swrQk Sbd : auh Sbd hY ijs dy kuJ ArQ inklx, ijvyN - rotI, pwxI, cwh[ 

inrwrQk Sbd: auh Sbd hY ijsdw koeI ArQ nhIN inkldw[ ijvyN - rUtI, DwxI, cUh[ 

 

nWv (NOUN) 

 

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

 



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

audwhrx: hrjoq, m~J, AnMdpur, ipAwr, du~D, prSwdw 

nWv dIAW iksmW (KINDS OF NOUNS) 

      

nWv pMj iksm dy huMdy hn [ 

 

1. Awm nWv: iksy iek iksm dy ivAkqI jW cIj dy nwm nUM Awm nWv kihMdy hn[ 

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

audwhrx: AwdmI, AOrq, PL, jwnvr 

2. Kws nWv: iksy Kws ivAkqI jW QW dy nwm nUM Kws nWv kihMdy hn[ 

Proper Noun: Name of some particular person or place. 

audwhrx: subyg, imSIgn, AMb, Syr  

3. iek~Tvwck nWv: ivAkqIAW jW cIjW dy vrg dy nwm nUM iek~Tvwck nWv kihMdy hn[ 

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

audwhrx: Kwlsw pMQ, imsl, j~Qw, gu~Cw, Fyr 

4. vsqUvwck nWv: iksy vI cIj dy nwm nUM, jo mwpI jW qolI jw sky, ausnUM vsqUvwck nWv kihMdy hn[   

Material Noun: Name of weighable and measurable things. 



audwhrx: kxk, ikqwb, k~pVw, duD, qyl  

5. Bwvvwck nWv: iksy Kws gux, ikirAw, jW AvsQw nUM Bwvvwck nWv kihMdy hn[    

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

audwhrx: bhwdrI, imTws, s~c, kuV~qx, buFwpw   

Identify the nouns and write their types in the space given: 

 

1. myrI BYyx dUsrI jmwq iv~c pVdI hY[  2.hrjIq myrw im~qr hY[3.myrw pirvwr v~fw hY[4.myrI tIm cMgw 

KyfI[5.aus kol bhuq Dn hY[6.jIq ny pwxI pIqw[7.A~j hvw bhuq qyj c~l rhI hY[8.A~j ie~Qy SWqI 

hY[9.ksrq krky prIq nUM Qkwvt ho geI[10.ispwhI vIrqw nwl lVy[11.myry h~Q nrm hn[  

 

ਨੀਸ਼ਾਨ,  ਆਨੀਆ,ਸੁਖਲੀਨ,ਹਰਦਬਨ,ਹਰਜੋਤ,ਏਕਜੋਤ,ਜਸਦੀਪ,ਗਰੇਸੀ,ਸ਼ਦਹਰ ,   ਦਜਲਾ  ,ਦੇਸ਼, ਸਟੋਰ  ,ਪਾਰਕ,ਸਕੂਲ,ਸਟੇਡੀਅਮ,ਪਹਾੜ,ਕਰੋਗਰ,ਦਮਸ਼ੀਗਨ,ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਹਾਈ 

ਸਕੂਲ,ਕੈਨੇਡਾ,ਨਦੀ,ਸਪੀਰੀਅਰ,ਭੈਣ,ਭਰਾ,ਦਮਿੱ ਤਰ,ਮਾਤਾ,ਦਪਤਾ,ਨਾਨੀ,ਮਾਸੀ,ਫਲ,ਜਾਨਵਰ,ਕੇਲੇ,ਅੁੰ ਗੂਰ,ਖਾਲਸਾਪੁੰਥ,ਦਮਿੱ ਟੀਢੇਰ,ਗੁਿੱ ਛਾ,ਜਮਾਤ,ਫੌਜ,ਭੀੜ,ਪੁਸਤਕਾਲਾ,ਪਦਰਵਾਰ,ਟੀਮ, 

ਕਮੇਟੀ,ਦਰਸ਼ਕ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,ਕੁੰ ਪਨੀ,ਜੁਰੀ,ਨੇਵੀ,ਆਰਮੀ,ਸਟੈਫ,ਦਸਿੱ ਕੇ,ਗਲਾਸ,ਲੋਹਾ,ਦੁਿੱ ਧ,ਪਾਣੀ,ਕਣਕ,ਚਾਹ,ਖੁੰਡ,ਧਾਤਾਂ - ਲੋਹਾ,ਸੋਨਾ,ਚਾਂਦੀ,ਦਪਿੱ ਤਲ,ਹੀਰਾ,ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾਂ -
ਦਮਿੱ ਟੀ,ਪਿੱਥਰ, ਦਰਖਤ,ਪਹਾੜ, ਨਦੀਆ,ਂ ਸਮੁੁੰ ਦਰ, 

ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ - ਮੀਂਹ,ਬਿੱਦਲ,ਧੁੁੰ ਦ,, 

ਪੇਂਟ,ਰਬੜ,ਸਾਬਣ,ਚਾਵਲ,ਲਿੱ ਕੜ,ਉੱਨ,ਦਪਆਰ,ਗੁਿੱ ਸਾ,ਨਫਰਤ,ਸ਼ਾਂਤੀ,ਇਮਾਨਦਾਰੀ,ਮਾਨ,ਦਸਤਕਾਰ,ਹੌਂਸਲਾ,ਦਵਸ਼ਵਾਸ਼,ਬਹਾਦਰੀ,ਬਚਪਨ,ਦਗਆਨ,ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ,ਦੋਸਤੀ,ਮਹਾਨਤਾ,ਸਿੱਚ,

ਦਾਨ,ਪੁੁੰ ਨ,ਦਦਆ,ਅਜਾਦੀ,ਆਸ,ਖੁਸ਼ੀ,ਅਸਲੀਅਤ,ਝੂਠ, ਬੁਢਾਪਾ,ਥਕਾਵਟ,ਜਵਾਨੀ,ਚੁੰਗਾ,ਬੁਰਾ,ਦਜਿੱ ਤਣਾ,ਹਾਰਨਾ,ਜਰੂਰਤ,ਸੁੁੰ ਦਰ,ਪਾਗਲ,ਕਮਜੋਰ 



iemwndwrI : ਕਹਾਣੀ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਪੁੰਜ ਦਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵ ਲਿੱ ਭ ੋ।  ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਖਰੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਦਲਖੋ । 

ie~k vwr ie~k l~kVhwrw dr~Kq k~t irhw sI[dr~Kq dirAw dy kMFy qy sI[ Acwnk ausdI kuhwVI dirAw iv~c if~g peI , l~kVhwrw rox l~g 

ipAw[au~Qy vrux dyvqw prgt hoieAw[l~kVhwry ny ausnUM AwpxI h~fbIqI suxweI[dyvqy nMU aus qy qrs Aw igAw,ausny dirAw iv~c cu~BI mwrI Aqy 

ie~k sunihrI kuhwVI k~F ilAwieAw[pr l~kVhwry ny ikhw ik ieh ausdI kuhwVI nhIN hY[dyvqy ny dirAw iv~c cu~BI mwrI qy ies vwrI ie~k 

rUpihrI kuhwVI k~F ilAwieAw, l~kVhwry ny iPr auh kuhwVI lYx qoN ienkwr kr id~qw[dyvqy ny Pyr dirAw iv~c cu~BI mwrI qy ies vwrI ie~k lohy 

dI kuhwVI k~F ilAwieAw[l~kVhwrw AwpxI kuhwVI dyK ky bVw KuS hoieAw[dyvqw ausdI iemwndwrI qy pRsMn hoieAw qy ausny l~kVhwry nMU iqMny 

kuhwVIAW dy id~qIAW[                  iemwndwrI sB qoN vDIAw nIqI hY[ 

 
 

Find ਦਵਅਕਤੀ ਜਾਨਵਰ,ਵਸਤ,ੂਸਥਾਨ,ਭਾਵ ਜਾਂ ਵੀਚਾਰ  from below words. 

ਹਰਜੋਤ, bhwdrI, imTws, kxk,  buFwpw,duD, qyl, s~c, kuV~qx, ਚਾਚਾ, AnMdpur, ਸੁਖਲੀਨ,rotI, pwxI, cwh, ipAwr, 

Syr, imSIgn, ਆਦਤ, ਮਾਤਾ, ਸਕੂਲ, ਦੁਿੱ ਖ, ਸਟੋਰ, ਉਦਾਸ, ਮੁੁੰ ਡਾ, ਜਸਦੀਪ 

 

ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਿਰ   ਿਸਤ ੂ ਸਥਾਨ ਭਾਿ ਜਾਂ ਿੀਚਾਰ   

    

    
 

 

 

 



Sentence changing : COULD BE SINGULAR to PLURAL OR GENDER CHANGE: 
 

 

ਮੁੁੰ ਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।                                                   ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।                                                    

 

ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ।                                                                                                     ਮਾਸੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਦ ੇਹਨ । 

 

ਮਾਸਟਰ ਪੁੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦ ੇਹਨ ।                                                                                                    ਦਬਿੱ ਲਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। 

 

ਘੋੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ।                                                                                                               ਮਾਮੀ ਪਿੱਖੀ ਦਲਆਈ । 

 

ਨਾਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ।                                                                                                              ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

 

ਪਤੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ।                                                                                                               ਲੜਕਾ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ । 

 

ਹਰਜੋਤ  ਦਾ ਭਰਾ ਵਿੱ ਡਾ ਹੈ।                                                                                                        ਕੁਿੱ ਕੜ ਤੇਜ ਭਿੱ ਜਦਾ ਹੈ । 

 

ਰਾਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ।                                                                                                                     ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਬਜੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 



 

ਸ਼ੇਰ ਜੁੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।                                                                                                     ਨਾਨੀ ਨਾਨਕ ੇਰਦਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

 

ਥਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ।                                                   ਬਿੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। 

 

ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ।                          ਸਿੱ ਪ ਨਿੱ ਚਦਾ  ਸੀ । 

 

ਰਿੱਸਾ ਟੁਿੱ ਟੇਗਾ ।                      ਦੋਹਤਾ ਨਾਨਕ ੇਆਇਆ ਸੀ। 

 

ਦਵਚਲੋਣ ਦਵਆਹ ਕਰੇਗੀ।       ਕੁਰਸੀ  ਛੋਟੀ ਹੈ। 

 

ਮੁੁੰ ਡਾ ਦਕਤਾਬ ਪੜਹਦਾ ਸੀ ।       ਗੁੰਡਾ ਦਮਿੱ ਠਾ ਹੈ । 

 

ਕੁਿੱ ਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ।        ਦਗਲਾਸ ਗੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਲੇਟ ਵਿੱ ਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।       ਜੁਰਾਬ ਕਾਲੀ ਸੀ । 

 



ਮਾਂ ਦਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।       ਗਾਂ ਦੁਿੱ ਧ ਦਦੁੰ ਦੀ ਹੈ । 

 

ਤੀਵੀਆ ਂਪਕੌੜ ੇਖਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ।      ਮੋਰ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

 

ਦਬਿੱ ਲੀ ਦਚੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ।       ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। 

 

ਦਾਦੀ ਚਰਖਾ ਕਿੱ ਤਦੀ ਸੀ ।       ਬਤਖ ਦਾਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।       ਮਾਸੀ ਚਾਦਰ ਕਿੱ ਢਦੀ ਹੈ । 

 

ਚਾਚੀ ਵੇਲਣਾ ਧੋਂਦੀ ਸੀ।       ਹਾਥੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣਗੇ।       ਤਾਇਆ ਮੁੰਜਾ ਬਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। 

 

ਚਾਬੀ ਦਪਿੱ ਤਲ ਦੀ ਹੈ।       ਦਦਰਆ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ। 

 

ਮਿੱਝ ਕਾਲੀ ਹੈ।        ਦਰਖਤ ਸੁਿੱ ਕ ਦਰਹਾ ਹੈ। 



 

ਪਰਾਤ ਦਵਿੱ ਚ ਆਟਾ ਸੀ।       ਰੁਮਾਲ ਦਸਰ ਢਿੱ ਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਮੇਰਾ ਦਪੁੰ ਡ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ।       ਉਹ ਮੁੁੰ ਡਾ ਮੇਰਾ ਦਮਿੱ ਤਰ ਹੈ । 

 

ਹਰਜੋਤ ਪਤੁੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ।      ਮਾਮੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੈ। 

 


