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GRAMMAR: HOMEWORK 

STUDENTS PLEASE DO YOUR GRAMMAR WORK AND VIRSA WORK ON SEPARATE 

PAPERS. 

Your homework should be neat ,clean and on plain paper not RIPPED OFF from notebook. 

1. Please read page # 9 Word, Noun and Types of Noun. Must know the definition of Word, 

Noun  

2. Please find    ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਿਰ,ਿਸਤੂ,ਸਥਾਨ,ਭਾਿ ਜਾਂ ਿੀਚਾਰ  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, ਦੁੁੱ ਖ, ਸਟੋਰ, ਉਦਾਸ, 

ਮੁੁੰ ਡਾ, ਜਸਦੀਪ 

 

ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਿਰ   ਿਸਤੂ ਸਥਾਨ ਭਾਿ ਜਾਂ ਿੀਚਾਰ   

    

    

    

    
    

    
 

 

3. Read about types of Nouns : 1. AwmnWv: iksy iek iksm dy ivAkqI jW cIj dy nwm nUM Awm nWv kihMdy 

hn[ 

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

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

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

5.Bwvvwck nWv: iksy Kws gux, ikirAw, jW AvsQw nUM Bwvvwck nWv kihMdy hn 
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4. Find Types of nouns from below story. Do your own work. We will have a quiz on this 
Saturday. 

ਮੇਰੀ ਧੀ 
ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ।   ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜੁਗਨ ਕੌਰ ਹੈ।    ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ।    ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੁੱਬ ਨੂੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 ਇਸ ਦਾ ਇੁੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਜੀਤ ਜਸੁੰ ਘ ਹੈ।   ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੁੱਕਠੇ ਇੁੱਕ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।   ਜੁਗਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪਸੁੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਜੁਗਨ ਦੀ ਸਾਕਰ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਸ਼ੀਗਨ ਗੇਟਰਜ਼ ਹੈ।  ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਹੁੰ ਮਤ ,ਤੇਜ ਅਤੇ ਚੁੰਗਾ ਖੇੜਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ।  ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਵੁੱ ਚ ਪੜਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੀ ਕਲੁੱ ਬ,ਸਪੈਜਨਸ਼ ਕਲੁੱ ਬ,ਖੇਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲੁੱ ਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ।   ਉਸ ਨੂੁੰ  ਬੈਸਜਕਟ 

ਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ,ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਫੋਰਡ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਕਟੋਰੀਆ,ਕੇਲੀ,ਜੂਲੀਆ,ਮੇਗਨ,ਜਨਿੱਕੀ ਹਨ।   ਉਹ 

ਲਾਬਰੇਰੀ ਜਾਕੇ ਜਕਤਾਬਾਂ,ਮੈਗਜ਼ੀਨ,ਅਖਬਾਰ ਪੜਹਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੁੰ  ਚਾਕਲੇਟ,ਅੁੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੁੱ ਛੇ, ਕੇਲੇਆ ਂਦੇ ਗੁੁੱ ਛੇ ,ਪਾਸਤਾ,ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ,ਵਨੀਲਾ ਆਈਸ 

ਕਰੀਮ, ਹੇਜ਼ਲ ਨਟ ਕੌਫੀ,ਅੁੰਬਾਂ ਦਾ ਠੁੰ ਡਾ ਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਪਸੁੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ  ਕੋਚ,ਟੀਚਰ,ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਬਹੁਤ ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੁਗਨ ਬਹੁਤ 

ਜਮਹਨਤੀ,ਇਮਾਨਦਾਰ,ਜਹੁੰ ਮਤੀ,ਚੁੰਗ ੇਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। 
5. We will have 2nd set of quizzes on NOUNS, AND TYPES OF NOUNS, Please do your best . 
 

VIRSA AND GURUBANI:  HOMEWORK: 

1.Write question and answers  iemwndwrI  khwxI  from page 78. Also make your own 

sentences from given words on page 78. 

 

2.Path Japji Sahib only 11 and 12
th

 Paudi. 

 

3.History questions 25-45  . 

 


