
 

 

4 Simple rules from singular to plural 

w -ੰਤਰਾ  -    y -ੰਤਰ 

I- ਕੁਰੀ  -  ਆਂ -ਕੁਰੀਆਂ 

W- ਸਵਾ  -  ਵਾਂ -ਸਵਾਵਾਂ 

ਭੁਕਤਾ -ਅੱਖ - W-  ਅੱਖਾਂ 

Sg           Pl 

ਹ ੈ          ਹਨ 

ਸੀ          ਸਨ 

ਗਾ          ਗ ੇ

ਗੀ          ਗੀਆਂ 

When addressing or refrerring to indivduals older in age or o honored status, such as in the case of elder 
relatives and religious fiugres , on emay add the marker ਜੀ 

ਭਾਤਾ ਜੀ  --  Mother 

ਪਤਾ ਜੀ --- Father 

ਬਣ ਜੀ ----  Sister 

ਬਾਅ ਜੀ ---  Brother 

ਬਾਈ ਾਪਸਫ ---- Sikh Preacher 

 

ਅੰਟੀ ਜੀ ------  Any female figure 

ਅੰਕਲ ਜੀ ------Any male figure 

ਉਸ ਬਾਈ ਾਪਸਫ ਸਨ ---  He/She is Sikh preacher. 

ਉਸ ਸਰਭੀਤ ਪੰਘ ਾਪਸਫ ਸਨ । -----  He is the Honorable Harmeet Singh . 



 

 

ਪਫੱਲਾ ਦੁਧ ੀ ਪਰਸਾ ੀ ।  

ਕੱੁਤਾ ਬੌਂਕਦਾ ਸ।  

ਭਾਟਰ ਜੀ ੜ੍ਹਾ ਰਸ ਸਨ।  

ਘੜ੍ਾ ਾਣੀ ੀ ਪਰਸਾ ਸ ।  

ਭਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਫਣਾ ਰਸ ਸਨ ।  

ਤੀ ਕਲ  ਖਰੀਦ ਪਰਸਾ ੀ ।  

ਸ਼ਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ ।  

ਤਾਈ , ਚਾਚੀ, ਬੂਆ ,ਦਾਦੀ ਅਤ ੱ ਲਡੂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ।  

ਭਾਭਾ, ਭਾੜ੍, ਨਾਨੀ, ਦਸਤਾ ਨਾਨਕ ਰਪਸੰਦ ਨ ।  

ਪਵਚਲਾ ਪਵਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸ ।  

ੱ ਡੰਗ ਭਾਰਗਾ ।  

ਰੱੀ , ੱਖੀ ਥਾਲ ਪਵੱਚ ਰਖ ।  

ਭਾੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ੀ ।  

ਭਾਭਾ ਦਰਵਾਜਾ ੇਂਟ ਕਰਗਾ ।  

ਭਾਭੀ ਜੀ ਖੀਰ ਫਣਾ ਰਸ ਸਨ ।                     

ਪੁੱ ਪੜ੍ ਜੀ ਸ਼ਫਦ ਗਾ ਰਸ ਸਨ ।  

ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸ                                 

ਕੱੁਕੜ੍ੀ ਦਾਣ ਖਾਂਦੀ ੀ ।  

ਭਾੜ੍,ਤਾਇਆ,ਪਤਾ ਜੀ ਖਤ ਜਾਣਗ ।  

  

 

 

 

 

CHANGE THE GENDER  



 

 

 

 

ਭੱਝ ਕਾਲੀ ਸ। 

ਚਾਸ ਪਭੱਠੀ ੀ। 

ਦਾਲ ਫਣਦੀ ਸ। 

ੰਤਰਾ ਪਭੱਠਾ ਸ । 

ਭੂਲੀ ਪਚੱਟੀ ਸ । 

ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਡਾ ਸ । 

ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਣੀ ਸ । 

ਅੱਖ ਭਟੀ ਸ । 

ਗਰਦਨ ਲੰਫੀ ਸ । 

 

ਰਟੀ ਕੱਚੀ ਸ । 

ਕਲਾ ਕੱਚਾ ਸ। 

ਫਰੀ ਪਭੱਠੀ ਸ । 

ਗਡਾ ਦੁਖਦਾ ਸ। 

ਰ ਛਟਾ ਸ । 
 

 

 

 

ਤੀਵੀਂ ਪਕਤਾਫ ੜ੍ਹ ਰਸੀ ੀ ।  

CHANGE SINGULAR TO PLURAL 



 

 

 

VIRSA HOMEWORK FOR 11/19/16 

      Practice reading comprehension question and answer from story iemwndwrI and 

Guru Nanak Dev Ji Sakhi. 

      Review History Questions 60 to 90. 

      Memorize Japji Sahib Pauri 10 to 17. Also make a log for how much time you 
spend doing Paath and get it signed by your parents. 

      Read at least 2 Chapters from Online Reading Program. 
NEXT CLASS WE WILL HAVE A WRITTEN TEST IN PUNJABI FROM THE TOPICS 
GIVEN BELOW 

      NUMBERS 1 TO 40. 

      4 DIRECTIONS. 

      GENERAL DIRECTIONS. 

      12 MONTHS. 
 

 

 

 

ਫੰਦਾ ਜੁਰਾਫ ਾ ਪਰਸਾ ਸ ।  

ਪਕਤਾਫ ਚਾਫੀ ਨਾਲ ਖੱੁਲਗੀ ।  

ਭੰਜਾ , ਵਲਣਾ , ਚਾਦਰ, ਦਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ੀ ।  

ਭੈਂ ਰਟੀ ਖਾ ਰਸੀ ਸਾਂ ।  

ਭੰੁਡਾ ਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸ ।  

ਭਰੀ ਭਾਭੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ।  


