ਸਬਧਕ ਅਤ ਯਜਕ
Prepositions & Conjunctions
MM:65

੧.ਹਠ ਿਲਖ ਵਾਕ

ਸਬਧਕ ਸ਼ਬਦ ( Preposition) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰਕ ਖਾਲੀ

ਥ ਵ ਭਰ/ Write the English translations for each of the following sentences.(10 points)
੧. ਮਰਾ ਸਕਲ ਮਰ ਦਸਤ ..ਦ..(ਦਾ, ਦ) ਘਰ …ਦ ਨੜ… (ਦਾ ਨੜ, ਦ ਨੜ) ਹ।
੨. ਮਰ ਛਟ ਭਰਾ …..(ਦੀ, ਦਾ) ਨਾਮ ਿਬਸਨ ਿਸਘ ਹ।
੩. ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨਡਾ …….(ਦੀਆਂ, ਦੀ) ਦਖਣ ਿਦਸ਼ਾ ……( ਿਬਨ , ਵਲ) ਹ।
੪. ਬਗੀਚ ………( ਵਲ, ਿਵਚ) ਰਗਿਬਰਗ ਫਲ ਲਗ ਹਏ ਹਨ।
੫. ਿਪਤਾਜੀ ……(ਦਾ, ਦ) ਿਸਰ ……(ਥਲ, ਉ ਤ) ਕਈ ਿਜਮਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
੬. ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਸਟਟ ਤ ………….(ਉ ਤ, ਬਾਅਦ) ਓਹਾਯ ਸਟਟ ਆਉਦੀ ਹ।
੭. ਿਸਖ …….(ਦੀ, ਦਾ) ਜੀਵਨ ਗਰ ਤ ……….(ਨਾਲ, ਿਬਨ ) ਬਅਰਥ ਹ।
੮. ਮ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ …….(ਦ, ਦਾ) ਬਹਤ ਸ਼ਕੀਨ ਹ ।
੯. ਤਸ ਘਰ ……(ਦ ਉ ਤ, ਦ ਨੜ) ਪਹਚ ਕ ਮ ਫਨ ਜ਼ਰਰ ਕਰਨਾ।
੧੦. ਠਡ …….(ਦਾ,ਦ) ਮਸਮ ……….(ਬਾਅਦ, ਿਵਚ) ਅਸ ਗਰਮ ਕਪੜ ਪਾਉਦ ਹ ।

੨.ਹਠ ਿਲਖ ਵਾਕ

ਯਜਕ ਸ਼ਬਦ ( Conjunction) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰਕ ਖਾਲੀ

ਥ ਵ ਭਰ/ Write the English translations for each of the following sentences.(10 Points)
੧. ਿਸਮਰ …ਅਤ…(ਪਰ, ਅਤ) ਸਖਪੀ੍ਤ ਬਹਤ ਹੀ ਚਗੀਆਂ ਸਹਲੀਆਂ ਹਨ।
੨. ………….(ਜ, ਭਾਵ ) ਬਾਹਰ ਮ ਹ ਪਣਾ ਬਦ ਹ ਿਗਆ ਸੀ………(ਤ , ਪਰ) ਜਮੀਨ ਅਜ ਵੀ ਿਗਲੀ ਸੀ।

੩. …………..(ਿਕਓਿਕ, ਜਦਿਕ) ਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸਦ ਨਹ ਕਰਦਾ ………………..(ਪਰਤ, ਇਸ ਲਈ)
ਮ ਦਧ ਪੀ ਲਵ ਗਾ।
੪. ਮ ਅਜ ਬਾਹਰ ਨਹ ਜਾਵ ਗਾ ………….(ਿਕਓਿਕ, ਪਰਤ) ਮਰਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।
੫. ਕਝ ਬਚ ਬਾਹਰ ਖਡ ਰਹ ਹਨ ………..(ਅਤ, ਪਰ) ਕਝ ਬਚ ਅਦਰ ਟੀਵੀ ਵਖ ਰਹ ਹਨ।
੬. ਅਜ ਫਟਬਾਲ ਮਚ ਹ ……..(ਪਰ, ਸਗ) ਕਈ ਵੀ ਨਹ ਆਇਆ ਹ।
੭. …….(ਤ , ਜ ) ਮ ਬਸ ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਵ ਗਾ ………(ਤ ਿਫਰ, ਜ ਿਫਰ) ਟਕਸੀ ਲਕ ਜਾਵ ਗਾ।
੮. ਅਜ ਮਸਮ ਬਹਤ ਖਰਾਬ ਹ …….(ਜਦ, ਪਰ) ………….(ਤ ਵੀ, ਿਫਰ ਵੀ) ਸਕਲ ਦੀ ਛਟੀ ਨਹ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹ।
੯. ………..(ਕਦ, ਜਦ) ਤਸ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਪਹਚ ਗਏ ………..(ਉਦ, ਅਤ) ਮ ਫਨ ਕਰਕ ਜ਼ਰਰ ਦਸ
ਦਣਾ।
੧੦. ………(ਤ ਵੀ, ਭ ਵ) ਜਗਜੀਤ ਨ ਪਰੀ ਿਜਮਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮ ਕੀਤਾ ………..(ਅਤ, ਪਰ) ਕਮ ਪਰਾ
ਨਾ ਹ ਸਿਕਆ।

੩.ਹਠ ਿਲਖ ਵਾਕ

ਿਵਚ ਸਬਧਕ ਅਤ ਯਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਅਤ ਵਾਕ

ਕਰ /Underline the prepositions and conjunctions (10 Points)
੧. ਹਾਲ ਿਕ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਖਡੀ ਸੀ ਪਰ …………………………………………………
੨. ਿਕਓਂਿਕ ਮਰਾ ਿਸਰ ਬਹਤ ਦਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਇਸ ਲਈ……………………………………
੩. ਭਾਵ ਿਸਖੀ ਦ ਰਾਹ ਿਵਚ ਅਨਕ ਉਕਣਾ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ…………………………………
੪. ਮ ਲਾਲ ਅਤ……………………………………………………………………

ਪਰਾ

੫. ਅਸ ਿਕ੍ਸਮਸ ਵਾਲ ਿਦਨ ਰਗਿਬਰਗ ਲਾਟ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤ…………………………………
੬. ਮਨਜੀਤ ਰਾਤ ਪਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ……………………………………………………
੭. ਜ ਕਰ ਤਸ ਅਜ ਰਾਤ ਮਰ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਕ ਜਾਵ ਤ …………………………………
੮. ਜਦ ਮ ਸਵਰ ਉਿਠਆ ਤ …………………………………………………………
੯. ਜਦ ਮਰ ਘਰ ਚਰ ਅਾ ਗਏ ਓਦ ……………………………………………………
੧੦. ਹਾਲ ਿਕ ਮ ਘਰ ਛਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ………………………………………………

੪.ਨ ਵ, ਪੜਨ ਵ, ਿਕਿਰਆ, ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ, ਯਜਕ, ਸਬਧਕ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ
ਲਖ

ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕ

ਪਰਾ ਕਰ (35 Points)

……… ਵਾਰ ….. ਗਲ ਹ,
(ਪਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ) (ਸਬਧਕ)

………….ਅਤ…………...ਬਹਤ……...ਦਸਤ ਸਨ।……..ਿਦਨ ਦਵ ਦਸਤ ਨ ਪਾਰਕ ਜਾਕ ਖਡਣ
(ਨ ਵ)

(ਨ ਵ)

(ਗਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ)

(ਪਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ)

…. ਮਨ ਬਣਾ ਿਲਆ। ……. ………….ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਡ ਿਜਵ ਗਦ, ………….,..............,ਆਿਦ
(ਸਬਧਕ)

(ਪਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ) (ਨ ਵ)

(ਨ ਵ)

(ਨ ਵ)

ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਚਕ ਿਲਆ। …….ਉਹ ਪਾਰਕ ਆਏ…..ਉਹਨ ….ਵਿਖਆ ਿਕ…….ਹਰ ਵੀ
(ਯਜਕ)

(ਯਜਕ)

(ਸਬਧਕ)

(ਪੜਨ ਵ)

ਬਚ…………………...।
(ਿਕਿਰਆ)

(ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ)

ਦਵ ਦਸਤ ਗਦ ………..ਖਡਣ ਲਗ ਪਏ। ਦਵ …..ਖਡਿਦਆਂ ਵਖ …….ਬਚ……...ਕਲ ਆ ਗਏ ਅਤ
(ਸਬਧਕ)

(ਸਬਧਕ)

(ਪੜਨ ਵ)

(ਪੜਨ ਵ)

……… ….. ……… ਖਡਣ …….. ……..। ਥੜੀ ਦਰ ਬਾਅਦ ………… ਅਤ…………. ਦ
(ਪੜਨ ਵ)

(ਸਬਧਕ)

(ਸਬਧਕ)

(ਿਕਿਰਆ)

(ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ)

(ਨ ਵ)

(ਨ ਵ)

…. ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤ …… …. ……....। ……. ਦਸਤ ਅਜ ਪਾਰਕ ਿਵਚ

ਿਪਤਾਜੀ……
(ਪੜਨ ਵ)

(ਸਬਧਕ)

(ਪੜਨ ਵ) (ਿਕਿਰਆ)

(ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ) (ਪਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ)

………. ਬੜ ……. ਹਏ।
(ਿਕਿਰਆ)

(ਗਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ਣ)

Note: You will earn bonus points towards your Midterm score after completing the HW sheet. Bring the completed sheet on Dec12,
2015
ParentTeacher Conference is scheduled on January 9, 2016

