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Translate below story into PUNJABI 

Jaiveer has a pet. 

His pet is pig. 
His pig is pink. 
His pig has a name. 
Its name is porky. 

Porky has four legs. 
Porky has one nose. 
Porky has pointy ears. 

Poky has a curly tail. 
Jaiveer feeds his pig. 
Porky eats veggies. 
Porky eats grass. 

Porky eats bugs. 
Porky is very fat. 
Jaiveer loves his pig. 
 

We will have a quiz on below topics  

ivAwkrx....... 

ikirAw 

pVnWv dIAW iksmW ( Make sure you can 

identify the types of Pronouns from any 

given sentences . 

Make sure you can identify Full Verbs from any given 

sentences. 

 



 

 

 

 

 

ਕਿਕਿਆ / Verb, 

ਕਿਕਿਆ :-   ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ੂਦੇ ਿੰਮ ਨੰੂ ਿਾਲ ਸਕਹਤ 

ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਿਿਨਾ ਪਿਗਟ ਿਿੇ,  

ਉਸ ਨੰੂ  ਕਿਕਿਆ  ਆਖਦੇ ਹਨ,   ਕਿਵੇਂ:-  ਹਸਦਾ, ਉਡਦਾ, 

ਵਿਹਦਾ, ਖਾਧੀ, ਿਾਵੇਗਾ, ਆਕਦ ਸ਼ਬਦ ' ਕਿਕਿਆ ' ਹਨ। 
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ਮ ੰ ਡਾ ਸਿੂਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ।                                                        ਬਾਬਾ ਿੀ ਪਾਠ ਿਿਦੇ ਹਨ।                                                    

ਗ ਿੂਦ ਆਿਾ ਬਹ ਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ।                                                                                                                ਮਾਸੀ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਦ ੇਹਨ । 

ਮਾਸਟਿ ਪੰਿਾਬੀ ਬੋਲਦ ੇਹਨ ।                                                                                                               ਕਬਿੱ ਲਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। 

ਘੋੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ।                                                                                                                          ਮਾਮੀ ਪਿੱਖੀ ਕਲਆਈ । 

ਨਾਨਾ ਿੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ।                                                                                                                        ਿ ੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਿਹੀ ਹੈ । 

ਪਤੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ।                                                                                                                         ਲੜਿਾ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ । 

ਿ ਿੱ ਿੜ ਤੇਿ ਭਿੱ ਿਦਾ ਹੈ । 

ਮਾਤਾ ਿੀ ਸਬਿੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਸ਼ੇਿ ਿੰਗਲ ਦਾ ਿਾਿਾ ਹੈ।                                                                                                                   ਨਾਨੀ ਨਾਨਿ ੇਿਕਹੰਦੀ ਸੀ। 

ਿਿੱਸਾ ਟ ਿੱ ਟੇਗਾ ।                                                                                                                    ਦੋਹਤਾ ਨਾਨਿ ੇਆਇਆ ਸੀ। 

ਕਵਚਲੋਣ ਕਵਆਹ ਿਿੇਗੀ।                             

ਮ ੰ ਡਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜਹਦਾ ਸੀ ।                          ਮੋਿ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

 

ਿ ਿੱ ਤਾ ਭੌਂਿਦਾ ਸੀ।                                                                          ਤੀਵੀਆ ਂਪਿੌੜੇ ਖਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ।                                                  

ਪਲੇਟ ਵਿੱ ਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।                         

   ਸ਼ੇਿਨੀ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। 

ਮਾਂ ਕਪਆਿ ਿਿਦੀ ਹੈ।                     ਗਾਂ ਦ ਿੱ ਧ ਕਦੰਦੀ ਹੈ । 

CIRCLE FULL VERBS 



 

 

 

 

 

  

Read Page 13, 14, 15 
and complete page 16. 
 
Read page 20  

VIRSA HOMEWORK 

Memorize history questions 1-50 (PLEASE MEMORIZE 

THESE HQ’s .These are from 2nd grade and most of 

you are not doing well  

Read Japji Sahib 

Read Sakhi from page 99 then do than complete page 

100 

Write a summary on Page 99 in your notebooks.  

Read ਸਿੱਚਾ ਸੌਦਾ Sakhi and write a brief summary in 

your own words . 

 

 

 

 

 

 



 


