
 

 

  

ਕਿਕਿਆ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹ ੈ? 

A verb expresses action, event, state of being, state of happening etc. For example, ਜਾ ‘go’, ਿਿ ‘do’, 

ਸ ਣ ‘listen’, ਹੱਸ ‘laugh’, ਕਿਖ ‘write’ are all verbs. In sentences, these single word verbs are 

occasionally used and frequently lengthier phrases are used as compound verbs, e.g. ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘(he) is 

going’, ਿਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘(he) was doing’, ਸ ਕਣਆਂ ਿਿਾਂਗੇ ‘(we) will listen’, ਹੱਸਦੇ ਿਕਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ‘(they) keep on 

laughing’, ਕਿਖ ਕਿਆ ਿਿ ‘(you) write’ etc. In a Punjabi sentence, verbs must agree with the subject or 

object of the sentence in terms of gender, number, and person.  

Auxiliary Verb 

In Punjabi, there are two auxiliary verbs – ਹੈ for present tense and ਸੀ for past tense. All the forms of 

these two auxiliary verbs can equally be used for both the genders. For future tense in sentences, 
EGA form of main verb is used and in those sentences auxiliary verb is thus not used. There are two 

Punjabi auxiliary verbs, ਹੈਗਾ and ਸੀਗਾ, which change forms with gender. ਹੈਗਾ and ਹੈਗੀ are present 

tense forms for masculine and feminine gender respectively. Corresponding forms for past tense are 

ਸੀਗਾ and ਸੀਗੀ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਹਿ ਵਾਿ ਕਵੱਚ ਕਿਕਿਆ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਕਿਆ ਆਮ ਤਿ 'ਤੇ ਵਾਿ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਕਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਕਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਿ ਿਾਿੇ ਸਕਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ।  
ਕਿਕਿਆ ਤੋਂ ਵਾਿ ਕਵੱਚ ਿਿਤਾ, ਿਿਮ, ਿਿਨ ਆਕਦ ਦਾ ਤਾ ਿਗਦਾ 
ਹੈ। 

ਕਰਤਾ - ਕਰਮ :  ਕਿਸ ੇਵਾਿ ਕਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੰ    ਕਰਤਾ  ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਸ ਉਤ ੇਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਉਸ ਨ ੰ    ਕਰਮ  ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ: 

ਸ ੁੰ ਦਿ ਕਸੁੰਘ ਨੇ ਾਣੀ ੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਿ ਕਵੱਚ   ਸ ੁੰ ਦਿ ਕਸੁੰਘ ਿਿਤਾ  ਹੈ ਅਤੇ 
ੀਣ ਦਾ ਿੁੰਮ ਾਣੀ ਉਤ ੇਹਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਿਈ   ਸ ੁੰ ਦਿ ਕਸੁੰਘ ਜ ਿਿਤਾ ਹੈ 
,   ਉਸ ਿਈ  ' ਾਣੀ '  ਿਿਮ   ਹੈ। 



To write ਜਲਖਣਾ   
To read ਪੜ੍ਹਨਾ   
To take ਲੈਣਾ    
.To ask ਪ ੁੱ ਛਣਾ   
To make a 

call 
ਟੈਲੀਫਨ ਕਰਨਾ 

To work ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
To eat ਖਾਣਾ   

To read ਪੜ੍ਹਨਾ   

To 
understand 

ਸਮਝਣਾ    

To answer  ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ   

I knew 
that. 

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ 

MAKE SENTENCES  



 

TRANSLATE BELOW SENTENCES INTO PUNJABI  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ADJECTIVES  



  

ADJECTIVES  



 

 

 

 

 

 

 

  

ADJECTIVES  

English Adjectives

 Punjabi 

Adjectives 

Colors      ਰੰਗ  

 black   ਿਾਿਾ   

 blue  ਨੀਿਾ   

 brown ਭੂਿਾ  

 gray   ਸਿੇਟੀ  

 green  ਹਿਾ   

orange  (ਸੁੰਤਿੀ)   

Purple ਜਾਮਨੀ,  

Red       ਿਾਿ   

White       ਕਚੱਟਾ   

Yellow   ੀਿਾ 

Sizes    ਮੇਚ 

(ਨਾ)  

   big      ਵੱਡਾ   

deep       ਡੂੁੰ ਘਾ  

  long         ਿੁੰ ਿਾ    

  narrow ਭੀੜਾ      

 short ਘੱਟ    

Small   ਛਟਾ   

 tall   ਉੱਚਾ   

Thick ਮਟਾ 

thin  ਤਿਾ     

wide  ਚੜਾ 

shapes ਆਕਾਰ    

 circular ਗਿਾਿਾਿ   

  straight ਕਸੱਧਾ    

square ਚਿਸ  

 triangular ਕਤਿਣਾ 

Tastes ਸਵਾਦ   

 bitter  ਿੜਾ   

fresh        ਤਾਜਾ    

Salty     ਸਿੂਣਾ   

sour     ਖੱਟਾ   

spicy     ਚਟਟਾ   

Sweet  ਕਮੱਠਾ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WRITE SENTENCES INTO PUNJABI USING BELOW WORDS. 



VIRSA H  



1. VIRSA HOMEWORK  

2. READ SAKHI  5 TIMES AND WRITE A SUMMARY 

3. HISTORY QUESTIONS :  226 – 235  

4. RECITE JAPJI SAHIB  

 


