Please check next Monday for another set of homework .We are getting ready for our mid- term exam which is on 12/12/15.
Let’s get ready. Study on your Thanksgiving break.

ਨਾਂਵ :-

ਜਜਸੜਾ ਸ਼ਫਦ ਜਿੇ ਭਨੁੱ ਖ, ਜੀਵ , ਥਾਂ , ਸਾਲਤ, ਗਣ, ਬਾਵ, ਿੰ ਭ ਜਾਂ ਵਤੂ ਆਜਦ ਨੂੰ ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਜਵੇਂ:- ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਗਰੂ ਨਾਨਿ,

ਰਵਰ, ਦਜਰਆ, ਾਣੀ, ਪਜ, ਖਸ਼ੀ, ਦਖ, ੰ ਜ ਜਆਰੇ, ਾਜਸਫਜ਼ਾਦਾ, ਦਰਫਾਰ ਾਜਸਫ, ਗਾਂ, ਖਤਾ, ਿੂਲ, ਿੰ ਜਊਟਰ, ਘੜੀ, ਇੁੱ ਟ, ਗੰ ਧ, ਘਾਸ, ਆਜਦ ਬ ਨਾਂਵ ਸਨ।

le ਪੰ ਜ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ:ਨਾਂਵ
1. ਖਾ

ਨਾਂਵ (Proper Noun):

ਜਿੇ ਖਾ ਭਨਖ , ਵਤੂ ਜਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾਂਵ ਆਖਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਜਜਵੇਂ:- ਫਾਫਾ ਫੁੱ ਢਾ ਜੀ, ਫਾਫਾ ਫੰ ਦਾ ਜੰ ਘ ਫਸਾਦਰ,

ਜੰ ਧ, ਅੰ ਜਿ੍ਤਰ ਅਤੇ ੰ ਜਾਫ ਆਜਦ ਖਾ ਨਾਂਵ ਸਨ।

2. ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ (Common Noun):

ਇਕ ਖਕਮ ਦੀਆਂ ਖਗਣਨ-ਯਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਾਂਝੇ ਨਾਂਵ ਨੰ ਆਭ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ ਆਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਜਜਵੇਂ:- ਘੜਾ, ਫਾਜ਼, ਭੇਜ਼,

ਿਰੀ, ਦਜਰਆ, ਸਾੜ, ਗਰਦਵਾਰੇ, ਸ਼ਜਸਰ, ਜੰ ਡ, ਭੰ ਡਾ, ਿੜੀ, ਲਿੜੀ, ਜਰਛ, ਆਜਦ।

3. ਇਕੱ ਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Collective Noun):

ਖਕੇ ਇਕੱ ਠ ਈ ਵਰਤੇ ਨਾਂਵ ਨੰ ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਆਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਜਜਵੇਂ:- ਪਜ, ੰ ਗਤ, ਇੁੱ ਜੜ, ਜਭਾਤ, ਿੰ ਨੀ, ਬਹਾ-

ਾਇਟੀ, ਆਜਦ।

4. ਵਤ-ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Material Noun):

ਖਮਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਵਤ-ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਆਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਜਜਵੇਂ:- ਦੁੱ ਧ, ਜਘਉ, ਭੁੱ ਖਣ, ਆਟਾ, ਦਾਲ,

ਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਾਣੀ, ਰੇਤ, ਆਜਦ।

5. ਭਾਵ-ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Abstract Nouns):

ਖਜਸੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਛਸੀਆਂ ਨਾਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਖਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵ ਨੰ ਬਾਵ-ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਆਜਖਆ

ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਜਜਵੇ:- ਝੂਠ, ੁੱ ਚ, ਸਵਾ, ਗਭੀ, ਖਸ਼ੀ, ਜਭਠਾ, ਿੜੁੱ ਤਨ, ਗੰ ਧ ਆਜਦ।

Below is your homework please do it on your notebooks?

1.

ਨਾਂਵ ਜਿ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ? ਉਦਾਸਰਨਾਂ ਜਸਤ ਦੁੱ ।

2.

ਨਾਂਵ ਜਿੰ ਨੀ ਰਿਾਰ ਦੇ ਸਨ? ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੇਿ ਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਂਵ ਉਦਾਸਰਨਾਂ ਜਸਤ ਜਲਖ।

3. ਸੇਠ ਖਖੇ ਨਾਂਵ ਖਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ?
ਜੁੱ ਾ ਜੰ ਘ ਆਸਲੂਵਾਲੀਆ, ਦਜਰਆ, ਫੇਰੀ, ੰ ਗਤਰਾ, ਆਟਾ, ਬਹਾ, ਿਰੀ, ਭੰ ਡਾ, ਲਿੜੀ, ਿੜੁੱ ਤਨ, ੁੱ ਚ, ਫਾਜ਼, gurU nwnk dyv jI, nnkwxw swihb,
jnm, byby nwnkI jI, gurU, ihMdusqwn, r~bI joq, is~K, nwm, ipqw jI, bwbw lKmI dws, muslmwn, ikrq krn,
ihMdU, mwqw jI, nwm jpn, swQI, BweI lihxw jI, nwrIAl, pYsy, sMgq,

4.

ਸੇਠ ਖਖਖਆਂ ਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਸ ਖਵਚ ਉੱਤਰ ਖਦਉ।
ਨੰ:

----------- -----

ਉੱਤਰ।

(1)

ਇਨਾਨ ਖਾ ਨਾਂਵ ਸੈ ।

{ }

(2)

ਪਜ ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ ।

{ }

(3)

ਚੰ ਦੀਗੜਹ ਖਾ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{

(4)

ਖਰਫੂਜ਼ਾ ਆਭ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{ }

(5)

ਿਭਜ਼ਰੀ ਬਾਵ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{ }

(6)

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਖਾ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{

(7)

ਨਾ ਵਤ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{ }

(8)

ਘੜਾ ਜਾਤੀ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ ।

{ }

(9)

ਇਜੜ ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{

(10)

ਸਵਾ ਆਭ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{ }

(11)

ਗਰੀਫ ਭੰ ਗਤਾ ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{

(12)

ਭੰ ਤਰੀ ਬਾਵ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਸੈ।

{ }

}

}

}

}

These pronouns change form according to the case used.
First person forms.
ਮੇਰਾ mērā, ਭੇਰੇ mērē, ਮੇਰੀ mērī, ਮੇਰੀਆਂ mērīāṃ ਾਡਾ sāḍā, ਾਡੇ sāḍē, ਾਡੀ sāḍī, ਾਡੀਆਂ sāḍīāṃ;

Second person forms
ਤੇਰਾ tērā, ਤੇਰੇ tērē, ਤੇਰੀ tērī, ਤੇਰੀਆਂ tērīāṃ, ਤਸਾਡਾ tuhāḍā, ਤਸਾਡੇ tuhāḍē, ਤਸਾਡੀ tuhāḍī, ਤਸਾਡੀਆਂ tuhāḍīāṃ

third person forms
ਉਸਦਾ uhdā, ਉਸਦੇ uhdē, ਉਸਦੀ uhdī, ਉਸਦੀਆਂ uhdīāṃ, ਇਸਦਾ ihdā, ਇਸਦੇ ihdē, ਇਸਦੀ ihdī, ਇਸਦੀਆਂ ihdīāṃ

1.

ਸੇਠ ਜਲਖੇ ਵਾਿਾਂ ਜਵੁੱ ਚੋਂ ੜਨਾਂਵ ਚਣ
ਬਹ ਨੇ ਜਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੈ ।
ਇਸ ਭੰ ਡਾ ਖੇਡ ਜਵੁੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਦਲਚੀ ਰੁੱ ਖਦਾ ਸੈ।
ਖਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੈ ?
ਮਸਨ ਚਾਕ ਸੈ, ਜ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱ ਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ।

Here is the homework for this week.
2nd Grade Virsa Syllabus for Midterm 2015-2016
1. Numbers 1 to 50
2. Days of the Week (After and Before)
3. 12 Months
4. 4 Seasons
5. 4 Directions
6. General Directions
7. Colors
NOTE: EVERYONE SHOULD BE ABLE TO WRITE THE ABOVE TOPICS IN PUNJABI
8. History Question 1 to 60 (SPELLING MISTAKES ARE ACCEPTABLE FOR HISTORY QUESTIONS ONLY)
9. Reading Comprehension (iemwndwrI and gurUu nwnk dyv jI Questions Answers, Fill in the blanks and make sentences from Story and Sakhi)
10. Path Japji Sahib Pauri 1 to 15 (YOU CAN ONLY USE THE BOOK FOR PAURI 11-15)

PLEASE DON'T MISS THE DECEMBER 5TH CLASS, I WILL BE HANDING A STUDY GUIDE OUT AND GOING OVER THE
STUDY GUIDE IN CLASS.MAKE SURE TO PRACTICE ALL THESE TOPICS FOR THE NEXT CLASS AND MIDTERM.

