
 

 

Complete these worksheets using Prepositions 



 

 

 



 

 

Complete these worksheets using Conjunctions  



 

 



 

 

 

 

 

Past ਭੂਤ,  

   I spoke ਮੈਂ ਬਲਿਆ 

I wrote ਮੈਂ ਲਿਲਿਆ 

I drove ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਿਾਈ 

I loved ਮੈਂ ਲਿਆਰ ਕੀਤਾ 

I gave ਮੈਂ ਲ ਿੱ ਤਾ 

I smiled ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਆ 

I took ਮੈਂ ਿੈ ਲਿਆ 

he spoke ਉਹ ਬਲਿਆ 

he wrote ਉਸਨੇ ਲਿਲਿਆ 

he drove ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਚਿਾਈ 

he loved ਉਸਨੇ ਲਿਆਰ ਕੀਤਾ 

he gave ਉਸਨੇ ਲ ਿੱ ਤਾ 

he smiled ਉਹ ਮੁਸਕਾਆ 

he took ਉਸਨੇ ਿੈ ਲਿਆ 

we spoke ਅਸੀਂ ਬਲਿਆ 

we wrote ਅਸੀਂ ਲਿਲਿਆ 

we drove ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਿਾਈ 

we loved ਅਸੀਂ ਲਿਆਰ ਕੀਤਾ 

we gave ਅਸੀਂ ਲ ਿੱ ਤਾ 

we smiled ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਾਆ 

we took ਆਸੀਂ ਿੈ ਲਿਆ 

Write your own 5 sentences in PUNJABI using PAST TENSE  



Present ਵਰਤਮਾਨ 

I speak ਮੈਂ ਬਿ ਾ ਹਾਂ 

I write ਮੈਂ ਲਿਿ ਾ ਹਾਂ 

I drive ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਿਾਂ ਾ ਹਾਂ 

I love ਮੈਂ ਲਿਆਰ ਕਰ ਾ ਹਾਂ 

I give ਮੈਂ ਲ ਿੰ  ਾ ਹਾਂ 

I smile ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਉਂ ਾ ਹਾਂ 

I take ਮੈਂ ਿੈਂ ਾ ਹਾਂ 

he speaks ਉਹ ਬਿ ਾ ਹੈ 

he writes ਉਹ ਲਿਿ ਾ ਹੈ 

he drives ਉਹ ਕਾਰ ਚਿਾਂ ਾ ਹੈ 

he loves ਉਹ ਲਿਆਰ ਕਰ ਾ ਹੈ 

he gives ਉਹ ਲ ਿੰ  ਾ ਹੈ 

he smiles ਉਹ ਮੁਸਕਾਉਂ ਾ ਹੈ 

he takes ਉਹ ਿੈਂ ਾ ਹੈ 

we speak ਅਸੀਂ ਬਿ  ੇਹਾਂ 

we write ਅਸੀਂ ਲਿਿ ੇ ਹਾਂ 

we drive ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਿਾਂ ੇ ਹਾਂ 

we love ਅਸੀਂ ਲਿਆਰ ਕਰ  ੇਹਾਂ 

we give ਅਸੀਂ  ੇਂ  ੇਹਾਂ 

we smile ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਾਉਂ  ੇਹਾਂ 

we take ਅਸੀਂ ਿੈਂ ੇ ਹਾਂ 
 

 

 

 

Write your own 5 sentences in Punjabi using PRESENT TENSE  



Future 
 

I will speak ਮੈਂ ਬਿਾਂਗਾ 

I will write ਮੈਂ ਲਿਿਾਂਗਾ 

I will drive ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਿਾਵਾਂਗਾ 

I will love ਮੈਂ ਲਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ 

I will give ਮੈਂ  ਵਾਂਗਾ 

I will smile ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਵਾਂਗਾ 

I will take ਮੈਂ ਿੈ ਿਵਾਂਗਾ 

he will speak ਉਹ ਬਿੇਗਾ 

he will write ਉਹ ਲਿਿੇਗਾ 

he will drive ਉਹ ਕਾਰ ਚਿਾਵੇਗਾ 

he will love ਉਹ ਲਿਆਰ ਕਰੇਗਾ 

he will give ਉਹ  ਵੇਗਾ 

he will smile ਉਹ ਮੁਸਕਾਵੇਗਾ 

he will take ਉਹ ਿੈ ਿਵੇਗਾ 

we will speak ਅਸੀਂ ਬਿਾਂਗੇ 

we will write ਅਸੀਂ ਲਿਿਾਂਗੇ 

we will drive ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਿਾਵਾਂਗੇ 

we will love ਅਸੀਂ ਲਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ 

we will give ਅਸੀਂ  ੇਵਾਂਗੇ 

we will smile ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਾਵਾਂਗੇ 

we will take ਆਸੀਂ ਿੈ ਿਵਾਂਗੇ 

 

 

 

 

 

Write your own   sentences in PUNJABI Using  FUTURE TENSE  



 

 

 

 

 

VIRSA & GURUBANI  

HOMEWORK 

1. HISTORY QUESTIONS 1-75 

MEMORIZE 

2.    Read this sakhi 5 

times then write summary in 

your own words. 

3. Read Guru Angad Dev ji Sakhi 5 

times then write in your own 

words . 

There will be a test on above 

sakhi’s 

 

 



 

 

 


