
ਕਿਕਿਆ :-   ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ੇਵਸਤ ੂਦੇ ਿੰਮ ਨੰੂ ਿਾਲ ਸਜਹਤ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਿਰਨਾ ਪਰਗਟ ਿਰੇ, ਉਸ ਨੰੂ   ਕਿਕਿਆ ਆਖਦ ੇਹਨ,   ਜਿਵੇਂ:-  ਹਸਦਾ, ਉਡਦਾ, ਵਰਹਦਾ, ਖਾਧੀ, ਿਾਵੇਗਾ, 
ਆਜਦ ਸ਼ਬਦ ' ਜਿਜਰਆ ' ਹਨ। 

 ਕਿਕਿਆ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ:   

1. ਹਰ ਵਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਜਿਜਰਆ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

2. ਜਿਜਰਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਿ ਦ ੇਅੰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

3. ਜਿਜਰਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਜਿਸ ੇਵਾਿ ਬਾਰ ੇਸੋਜਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਿਦਾ। 

4. ਜਿਜਰਆ ਤੋਂ ਵਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਿਰਤਾ, ਿਰਮ, ਿਰਨ ਆਜਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਿਤਾ - ਿਿਮ :  ਜਿਸ ੇਵਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਿੰਮ ਿਿਨ ਿਾਲੇ ਨ ੰ    ਿਿਤਾ  ਜਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਸ ਉਤ ੇਉਹ ਿੰਮ ਿੀਤਾ ਿਾਿ,ੇ ਉਸ ਨ ੰ    ਿਿਮ  ਜਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: 

ਸ ੰ ਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਿ ਜਵਿੱ ਚ   ਸ ੰ ਦਰ ਜਸੰਘ ਿਰਤਾ  ਹੈ ਅਤ ੇਪੀਣ ਦਾ ਿੰਮ ਪਾਣੀ ਉਤ ੇਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ   ਸ ੰ ਦਰ ਜਸੰਘ ਿੋ ਿਰਤਾ ਹੈ ,   ਉਸ ਲਈ  ' ਪਾਣੀ '  ਿਰਮ   

ਹੈ। 

        Let’s do find some VERBS AND AUXILARY VERBS 
o ਸਭ੍ਹ ਨੇ ਜਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ।   ਇਹ ਮ ੰ ਡਾ ਖੇਡ ਜਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

o ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਿੀਤੀ ਹੈ ? ਮੋਹਨ ਚਲਾਿ ਹੈ, ਿੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਿਰਿ ੇਚ ਿੱ ਪ ਿਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ । 

o ie~k vwrI ie~k ipMf iv~c ie~k bzurg rihMdw sI[ Kyq vwhI nw hox krky bMjr bx cu~ky sn[ 

o Gr Psl nw Awaux krky grIbI v~D cu~kI sI[ 

o pr ausdy pu~qr ies g~l nMU AxgOilAw krky vkq brbwd kr rhy sn[ 



o kw&I soc ivcwr ky bzurg ny ie~k ivauNq bxweI[ 

o Awpxy KyqW iv~c sony dIAW mohrW nwl BrI ie~k dyZ d~bI hoeI hY, 

o ieh kih ky bzurg ny svws iqAwg id~qy[kuJ idnW bwd pu~qrW ny KyqW nMU pu~txw SurU kIqw[ 

o iek isry qoN lY ky AwKrI isry q~k swrIAW pYlIAW pu~t pu~t ky polIAW kr id~qIAW pr dyZ nw l~BI[ 

o 4-5 mhIinAW iv~c hI kxk p~k ky iqAwr ho geI[ 

o ieh vyKky cwry Brw bhuq KuS hoey 

o aus idn qoN auhnW s^q myhnq krn dw mn bxw ilAw[  

o ieqnI CotI aumr iv~c hI aunHW dy idl iv~c joS qy bIrqw dI jvwlw BVk rhI sI [ 

o gurU Arjn dyv jI ny ShIdI qoN pihlW bwbw bu~Fw jI nMU hukm kIqw sI ik hux hiQAwr Aqy POjW iqAwr krn dw smW Aw 
igAw hY [ 

o gurU Gr dI rsm Anuswr gurU hirgoibMd jI dy dsqwr sjweI 

o gurU Gr iv~c kyvl BgqI hI nhI blik SkqI dw vI pRvyS krvw id~qw [   

o mIrI-pIrI dIAW ikrpwnw anHW ny kyvl nW leI hI nhIN pihnIAW sgoN aunHW dy AwSy Anuswr AslI kMm BI SurU kr id~qw [ 

o jvwn is~KW nMU iekiTAW kr ky POj iqAwr krnI SurU kr id~qI [ 

o sMgqW nMU cMgy hiQAwr Aqy GoVy ilAwaux leI ikhw [ 

o is~KW nUM GoV svwr Aqy SsqR ividAw dw AiBAws roz krwauNdy [  

o  aunHW ny pUrI jMgI iqAwrI SurU kr id~qI Aqy rwijAW vWg SwhI TwT nwl rihMdy sn[   

o gur-g~dI qy bYTx vwly swl hI auhnW ny sRI Akwl qKq swihb dI auswrI SurU kr id~qI,  

o lohgVH burj Aqy Sihr dI riKAw leI kuJ hor ikly vI bxvwey [ 

o  Akwl qKq dw pihlw jQydwr gurU jI ny BweI gurdws jI nMU bxwieAw [ 

o A~j vI is~KW dy pMQk msly Akwl qKq qoN hI sulJwey jWdy hn [ 


