HOMEWORK WEEK OF 10/22/2016
Circle the Pronoun , underline the verb, double underline the Auxiliary verb
ਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਯ ਗਯਾਜ ਪ ਿੱਚ ਾਯਕ ਕਯ ਪ ਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਭੇਯੇ ਭਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਪ ਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਭਾਤਾ ਜੀ ਕੇਕ ਫਣਾ ਯਹੇ ਹਨ ।
ਫਾਗਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਪਿੱਰ ਉਿੱਗ ੇ ਹਨ ।
ਕਿੱਤਾ ਧਯਤੀ ਿੱਟ ਪਯਹਾ ਸੀ ।
ਕੜੀਆਾਂ ਪਸਯਾਾਂ ਤੇ ਗਰਾਫੀ ਪਿੱਰ ਰਾਉ ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ।
ਭੈਨੂੰ ੈਨਪਸਰ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ।
ਯਖਤਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਤੇ ਝੜ ੇ ਹਨ।
ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੇਕ ਕਟ ਪ ਿੱਤਾ ।
ਭੈਂ ਭਿੱਛੀ ਪੜ ਰਈ ਹੈ ।
ਸਾਡੀ ਸਾਕਯ ਟੀਭ ਪਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਾਯ ਘਯ ਅਿੱਗੇ ਯਕ ਗਈ ਸੀ।
ਪਫਿੱਰੀ ਿੱਧ ੀ ਕੇ ਤੇਜ ਬਿੱਜੇਗੀ ।
ਅਸੀ ਾਂ ਸ਼ਿੱਕਯ ਾਯ ਪਪਰਭ ੇਖਣ ਜਾ ਾਾਂਗੇ ।
ਭੈਂ ਆਈਸ ਸਕੇਪਟੂੰਗ ਪਸਿੱਖ ਰਈ ਹੈ ।
ਚਹਾ ਪਫਿੱਰੀ ਨੂੰ ੇਖ ਕੇ ਬਿੱਜ ਪਗਆ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ੂੰਜਾਫੀ ਟੀਚਯ ਨੇ ੜਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਸੀ ਨੇ ਯੋਟੀ ਫਣਾਈ ।
ਗਯਜਸ ਘਾਹ ਕਿੱਟ ਕੇ ਚਾਹ ੀ ੇਗਾ ।
ਯੀਆ ਪਕਤਾਫ ੜਕੇ ਪਯੋਯਟ ਪਰਖੇਗੀ ।
ਗਯਪ ਿੱਤ ਤੈਯ ਾ ਸੀ।
ਫਿੱਚੇ ੀਜ਼ਾ ਖਾ ਯਹੇ ਹਨ ।
ਆਮਨ ਫੈਸਪਕਟਫਾਰ ਖੇਡੇਗਾ,ਨਿੱਚੇਗਾ, ਗਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਰ ਜਾ ੇਗਾ।
ਜੈਨਯ ਸਾਕਯ ਖੇਡ ਾ, ੌੜ ਾ,ਟੀ ੀ ੇਖ ਾ ਅਤੇ ਸੌਂ ਾ ਹੈ ।

Read below story, find Pronouns, verbs and auxiliary verbs then write those
in your notebooks.

ਪੜਨਾਂਵ :- ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸ ਜ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵ, ਤਜਵੇਂ:- ਉਸ, ਮੈਂ, ਿੂੂੰ , ਮਰ, ਆਤਦ।
ਅੀਂ, ਾਨੂੂੰ; ਿੂੂੰ , ਿੁੀਂ,ਉਸ, ਉਸਨਾਂ , ਆ, ਤਜਸੜਾ, ਿੌ ਣ " ਅਿ " ਕਿਸ ਦੀ
ਉਹ " ਅਿ "ਇਹ , ਿਈ ', ' ਸਭ ' ਅਤੇ ' ਅਨੇਿ

'

A verb expresses action, event, state of being, state of happening etc. For example, ਜਾ ‘go’, ਕਰ r
‘do’, ੁਣ ‘listen’, ਸੱ  ‘laugh’, ਤਿਖ ‘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 ਸ
‘(he) is going’, ਕਰ ਤਰਸਾ ੀ ‘(he) was doing’, ੁਤਣਆਂ ਕਰਾਂਗ ‘(we) will listen’, ਸੱ ਦ ਰਤਸੂੰ ਦ ਸਨ ‘(they)
keep on laughing’, ਤਿਖ ਤਿਆ ਕਰ write’ etc. In a Punjabi sentence, verbs must agree with the
subject or object of the sentence in terms of gender, number, and person.
ਕਿਕਿਆ :-

ਤਜਸੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਵਿੂ ਦ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ ਕਾਿ ਤਸਿ ਸਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਰਗਟ ਕਰ , ਉ ਨੂੂੰ

ਕਿਕਿਆ ਆਖਦ ਸਨ,

ਤਜਵੇਂ:- ਸਦਾ, ਉਡਦਾ, ਵਰਹਦਾ, ਖਾਧੀ, ਜਾਵਗਾ, ਆਤਦ ਸ਼ਬਦ ' ਤਕਤਰਆ ' ਸਨ।

ਸਰ ਵਾਕ ਤਵੱ ਚ ਤਕਤਰਆ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।
ਤਕਤਰਆ ਆਮ ਿਰ 'ਿ ਵਾਕ ਦ ਅੂੰ ਿ ਤਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸ।
ਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਤਕ ਵਾਕ ਬਾਰ ਤਚਆ ਵੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ।
ਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਵਾਕ ਤਵੱ ਚ ਕਰਿਾ, ਕਰਮ, ਕਰਨ ਆਤਦ ਦਾ ਿਾ ਿਗਦਾ ਸ।

Auxiliary Verb
In Punjabi, there are two auxiliary verbs – ਸ, for present tense and ੀ for past tense. All the forms of
these two auxiliary verbs can equally be used for both the genders. And many more Auxiliary verbs

Make sentences using below verbs.
ਦੇਖਦਾ
ਸੁਣਦਾ
ਬੋਲਦਾ
ਲਲਖਦਾ
ਸੌਂਦਾ

 We will have a quiz on Pronouns, verbs and Auxiliary verbs.


Any question you may have please feel free to call or text. Happy learning.

 Virsa Homework






1. 1. Practice how to write numbers 1 to 20 in Punjabi.
2. 2. Practice how to write the name of the 12 Months in Punjabi.
3. 3. Practice how to write the Days of the Week in Punjabi.
4. 4. Review History Questions 50 to 80.
5. 5. Memorize Japji Sahib Pauri 15 and 16. Also make a log for how much
time you spend doing
Paath and get it signed by your parents.
 6. 6. Read at least one chapter from the online reading book.


7. 7. There will be a written test on iemwndwrI, how to make
sentences from given words and Question and Answer from
comprehension.

