Homework – week of 10/6/2018
ਕਿਸੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾ ੜਣ ਅਤੇ ਕਖਣ ਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਿਰਣ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
ਇਸ ਦੇ ਕਤੂੰ ਨ ਭਾਗ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ:
ਅੁੱ ਖਰ ਬਧ ~ ਇਸ ਕਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਖਰਾਂ, ਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾ ੁੱਗਦਾ ਹੈ l
ਸ਼ਬਦ ਬਧ ~ ਇਸ ਕਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਿੂੰ ਡ ਦਾ ਤਾ ੁੱਗਦਾ ਹੈ l
ਿਾਿ ਬਧ ~ ਇਸ ਕਿੁੱ ਚ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਿੂੰ ਡ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਰਾਮ ਕਚੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾ ੁੱਗਦਾ ਹੈ l
~ ਕਜਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਰ ਦਾ ਤਾ ੁੱਗਦਾ ਹੈ
~ ਕਿਿੇਂ ਕਖਣਾ
~ ਿਾਿ ਕਿੁੱ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱ ਛੋਂ

EXAMPLES :
ਉਹ ਿੜੀ ਚਾ ਕਗਆ l
ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਮੈਂ ਰਟੀ ਅੁੱ ਜ l
ਮੈਂ ਾਣੀ ੀਤੀ l
ਸਹਣਾ ~ ਭਾਈ ਸੈਹਬ ~ ਤੇਜਾ ਕਸੂੰ ਗ

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੁੱ ਸ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ, ਿਾਿ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਤ ਹਨ ?
(ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾ ੁੱਗਦਾ ਹੈ ~ ਜ
ਹੈ ਕਿਆਿਰਣ)

We will have a quiz on ਕਿਆਿਰਣ definition and students should be able to correct
words, how to fix sentence please see above example.

Sahibjit Singh Ji : Practice for your quiz on below definitions
BwSw dI pirBwSw, mOiKk BwSw, ilKqI BwSw, sMkyqk BwSw
bolI jW BwSw iv`c bhuq QoVw AMqr hY[ KyqrI BwSw nUM bolI AwKdy hn Aqy ijhVI bolI swry
dyS iv`c smJI jW bolI jWdI hY auh BwSw hY[
mwq BwSw, il`pI: , ivAwkrx
Requesting all parents please have your child read 2-3 paragraphs from any
punjabi book, newspaper or any type of article to you on daily basis. When
they read in class their speed is very slow, and pronunciation is very weak.
Make sure they are writing 5-10 lines in Punjabi on any topic. It is a parent
~teacher ~ child team work so we all can succeed in 3rd grade. Thank you for
your cooperation.
 Any question you may have please see one of us before or after class.

Virsa & Gurubani Homework
1. 120-140 history questions ( SAHIBJIT SINGH JI ~ 1-120 )
2. Recite JAPJI SAHIB JI
3. Read Skahi Guru Amardaas JI~
1. Complete question answers
2. Write a summary
3. Fill in the blanks
4. READ ਸੁੱ ਚੀ ੜਾਈ

