
 

  

Examples of PRONOUNS :ਮੈਂ ‘I’ are ਮੈਂ   

and ਅਸੀਂ  ‘we’ ਤੂੂੰ  ‘you’ are ਤੂੂੰ  ‘,ਤੁਸੀਂ  ‘ਉਹ   ਇਹ 

ਮਨੂੂੰ , ਤਨੂੂੰ  ਉਹਨੂੂੰ , ਇਹਨੂੂੰ   (ਮਥੋਂ , ਤਥੋਂ  etc.), ਉਸ  , 

ਇਸ ,ਮਰਾ, ਮਰ , ਮਰੀ , ਮਰੀਆਂ , ਸਾਡਾ , ਸਾਡ , ਸਾਡੀ , 

ਸਾਡੀਆਂ ;– ਤਰਾ, ਤਰ , ਤਰੀ  ਤਰੀਆਂ , ਤੁਹਾਡਾ , ਤੁਹਾਡ t, 

ਤੁਹਾਡੀ , ਤੁਹਾਡੀਆਂ ; ਉਹਦਾ , ਉਹਦ , ਉਹਦੀ,  ਉਹਦੀਆਂ , 

ਇਹਦਾ , ਇਹਦ , ਇਹਦੀ , ਇਹਦੀਆਂ 

ਕਈ , ਕੁਝ  ਸਾਰ  ਅਨਕ , ਬਹੁਤ, ਕੁਝ ਕੁਝ something 

or little bit’, ਕਈ ਵਿਰਲਾ  ‘some distinct’, ਕਈ 

ਹਰ someone else’ etc. 

ਜਿਹਡ ਼ਾ ਸੋ ਿੋ   ਸੋ –. ਜਿਹਡ ਼ਾ   ਜਿਹਡ ਼ੀ   

ਕਣ ‘who’, ਕੀ  ‘what’, and 

ਵਕਹਡਾ/ਵਕਹਡੀ  ‘which one’.. ਕਣ  ‘who’ ਕੀ  

ਵਕਹਡਾ/ਵਕਹਡੀ   

ਪੜਨ ਾਂਵ :-   ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸ ਜ ੇ ਕਿ ਨ ਾਂਵ ਦੀ ਥ ਾਂ  ਵਰਕਿਆ ਜ ਵ,   ਕਜਵ:-  ਉਸ, ਮ, ਿੂੂੰ, 

ਮਰ, ਆਕਦ।   These are used to make sentences look less 
awkward, and thus help reduce repetition. These 

pronouns change form according to the case 
used. First person forms. Sg 

ਮਰ  , ਮਰ  ਮਰੀ , ਮਰੀਆਾਂ pl  ਡ  ,  ਡ ,  ਡੀ ,  ਡੀਆਾਂ   
Second person forms  sg/pl ਿਰ  ਿਰ ਿਰੀ ਿਰੀਆਾਂ, 

ਿੁਸ ਡ , ਿੁਸ ਡ, ਿੁਸ ਡੀ, ਿੁਸ ਡੀਆਾਂ  Third person forms 

ਉਸਦ , ਉਸਦ ਉਸਦੀ ਉਸਦੀਆਾਂ, ਇਸਦ , ਇਸਦ, ਇਸਦੀ 
ਇਸਦੀਆਾਂ .Basic Punjabi Pronouns which are 

commonly used: - ਮ, ਅੀ ਾਂ, ਿੂੂੰ, ਿੁੀ ਾਂ, ਉਸ, ਇਸ, ਮਨੂੂੰ  , ਿਨੂੂੰ  , 
ਉਸਨੂੂੰ  , ਇਸਨੂੂੰ  , ਮਰ , ਮਰ,  ਡ ,  ਡ, ਿਰ , ਿਰ, ਿੁਸ ਡ , 
ਿੁਸ ਡ, ਉਸਦ , ਉਸਦ, ਆਪ, ਆਪਣ , ਆਪਣੀ, ਿੇਈ, ਭ, ਿਈ, 
ਿੁਝ,  

Grammar homework 10/16/2016 
1. Read page #13 & 14. See attached page for your 

homework. We will learn more pronouns in class. 
2. We will lean VERBS & AUXILIARY VERBS 

3. There will be no quiz this Saturday. 
4. Look at these charts, know these pronouns.  
5. Bring your homework and we will go over past 

Saturday’s quizzes in class. 

6. DO NOT MISS YOUR SATURDAY’S CLASS   

HOMEWORK VIRSA 

1. Rewrite the answers to the 
comprehension and sentences along with 
the three new words (qrs, KuS Aqy 

iemwndwrI) given in class from story 

iemwndwrI 

2. Review History question 50 to 70 

3. Read any two pages from any punjabi 
book 

4. Memorize Pauri 5 to 14. Make a log for 
how much time you spend on doing Path 
and get it signed by your parents 



                                                                                                                          

 

  

Examples of 

PRONOUNS 
  

first 
person  

second 
person  

third 
person  

singular plural singular plural singular plural 

ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੂੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹ 
ਮਨੂੂੰ ਸਾਨੂੂੰ ਤਨੂੂੰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਸ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ 
ਮਥੋਂ ਸਾਥੋਂ ਤਥੋਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 

ਮਨੂੂੰ, 

ਮਰ ਲਈ 
ਸਾਨੂੂੰ, 

ਸਾਡ ਲਈ 
ਤਨੂੂੰ, 

ਤਰ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ, 

ਤੁਹਾਡ ਲਈ 
ਉਸ ਨੂੂੰ 

ਉਹਦ 

ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ 

ਉਹਨਾਂ 

ਲਈ 
ਮਥੋਂ, 

ਮਰ ਕਲੋਂ , 

ਮਰ 

ਲਾਵਿਓਂ, 

ਮਰ ਉਤੋਂ, 

ਮਰ ਹਠੋਂ 

ਸਾਥੋਂ, 

ਸਾਡ ਕਲੋਂ , 

ਸਾਡ 

ਲਾਵਿਓਂ, 

ਸਾਡ ਉਤੋਂ, 

ਸਾਡ ਹਠੋਂ 

ਤਥੋਂ, 

ਤਰ ਕਲੋਂ , 

ਤਰ ਲਾਵਿਓਂ, 

ਤਰ ਉਤੋਂ, 

ਤਰ ਹਠੋਂ 

ਤੁਹਾਥੋਂ, 

ਤੁਹਾਡ ਕਲੋਂ , 

ਤੁਹਾਡ 

ਲਾਵਿਓਂ, 

ਤੁਹਾਡ ਉਤੋਂ, 

ਤੁਹਾਡ ਹਠੋਂ 

ਉਸ ਤੋਂ, 

ਉਸ ਕਲੋਂ , 

ਉਸ 

ਲਾਵਿਓਂ, 

ਉਸ ਉਤੋਂ, 

ਉਸ ਹਠੋਂ 
 

ਮਰਾ, 

ਮਰ, 

ਮਰੀ 

ਸਾਡਾ, 

ਸਾਡ, 

ਸਾਡੀ, 

ਸਾਡੀਆਂ, 

ਸਾਵਡਆਂ 

ਤਰਾ, 

ਤਰ, 

ਤਰੀ 

ਤੁਹਾਡਾ, 

ਤੁਹਾਡ, 

ਤੁਹਾਡੀ, 

ਤੁਹਾਡੀਆ,ਂ 

ਤੁਹਾਵਡਆ ਂ

ਉਸ ਦਾ, 

ਉਸ ਦ, 

ਉਸ ਦੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 

ਉਹਨਾਂ ਦ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 

ਉਹਨਾਂ 

ਦੀਆ,ਂ 

ਉਹਨਾਂ 

ਵਦਆ ਂ

Examples of 

PRONOUNS 

English 
Pronouns 

 
 
Punjabi 
Pronouns 

I speak ਮੈਂ ਬਲਦਾ ਹਾਂ 
you speak ਤੂੂੰ ਬਲਦਾ ਰ 
he speaks ਉਹ ਬਲਦਾ ਹ 
she speaks ਉਹ ਬਲਦੀ ਹ 
we speak ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਹਾਂ 
they speak ਉਹ ਬਲਦ ਹਨ 
give me ਸਨੂੂੰ ਵਦਉ 
give you ਤਨੂੂੰ ਵਦਉ 
give him ਉਸਨੂੂੰ ਵਦਉ 
give her ਉਸਨੂੂੰ ਵਦਉ 
give us ਸਾਨੂੂੰ ਵਦਉ 
give them ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦਉ 
my book ਮਰੀ ਪੁਸਤਕ 
your book ਤਰੀ ਪੁਸਤਕ 
his book ਉਸਦੀ ਪੁਸਤਕ 
her book ਉਸਦੀ ਪੁਸਤਕ 
our book ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ 
their book ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 



 HOMEWORK   CIRCLE THE PROUNS          10/16/2016 
AsIN iqMn gYln du~D ilAw [ 

myrw mukwblw kOx krn vwlw hY [ 

myry kol do klmW hn [ 

AsIN Awpxw kMm mukw cu~ky sI [ 

auh skUl jwvygw[  

mYN sOkr KyfwgW[ 

AsIN swry myly jw rhy hW 

mYnMU swrI rwq jwg ky k~txI peI [ 

auhnW ny gwxw gwieAw sI[ 

sVk qy keI lok jw rhy sn [    

jlsy iv`c bhuq swry lok Awey sn [ 

qusIN Awpxw kMm Awpy hI kro [ 

koeI pu`Cy qW d`s dyxw [ 

jo g`jdy hn, so vrHduy nhIN [ 

kmry iv~c kOx pVH irhw hY ? 

ieh lY jw [ 

ijhVy vMf Kwx, so KMf Kwx [ 

ausdI kuhwVI dirAw iv~c if~g peI 

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 

pr l~kVhwry ny ikhw ik ieh ausdI kuhwVI nhIN hY[cu~BI mwrI qy ies vwrI ie~k rUpihrI kuhwVI 

dyvqw ausdI iemwndwrI qy pRsMn hoieAw qy ausny l~kVhwry nMU iqMny kuhwVIAW dy id~qIAW[ 

Awp jI dy ipqw jI dw nwm mihqw kwlU Aqy mwqw jI dw nwm iqRpqw jI sI[  Awp jI dI BYx dw nwm byby nwnkI jI sI[ 

l~kVhwrw AwpxI kuhwVI dyK ky bVw KuS hoieAw[ 

swnMU kW nW cMgw lgdw, nw koeI ies dw Awdr krdw , koiel kdy nw Gr iv~c Awvy, iPr vI sB dy mn nMU Bwvy 

qusIN vI im~TI bolI bolo, pl iv~c sB dy mn nMU moh lau [ 

 


