Homework Nov 14, 2015
Level 3

੧. ਨ ਵ( Noun) ਿਕਸ ਕਿਹਦ ਹਨ? ਪਜ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਉ। ( Give 5 examples)

ਨਾਮ:
ਤਾਰੀਖ:Nov 14

੨. ਹਠ ਿਲਖ ਲਖ ਿਵਚ ਨ ਵ ਸ਼ਬਦ ਦ ਹਠ ਲਕੀਰ ਿਖਚ।
ਪਰਾਣ ਸਮ ਦੀ ਗਲ ਹ। ਇਕ ਘਰ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਅਤ ਉਹਨ ਦ ਦ ਪਤਰ ਰਿਹਦ ਸਨ। ਉਹਨ ਕਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਈ ਕਮੀ
ਨਹ ਸੀ। ਿਪਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ਰਗ ਹਣ ਕਰਕ ਿਬਮਾਰ ਰਿਹਦ ਸਨ। ਆਿਖਰ ਇਕ ਿਦਨ ਿਪਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਦਵ ਭਰਾਵ ਨ
ਆਪਸ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਡ ਲਈ। ਪਲੀ ਡਗਰ ਤ ਸ ਝੀ ਹਵਲੀ ਵੀ ਵਡ ਲਈ। ਵਡ ਭਰਾ ਨ ਆਪਣੀ ਿਜਦਗੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਗ ਬਣਾ
ਲਈ। ਸਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਰ ਚਾਕਰ ਰਖ ਲਏ ਅਤ ਪਸ ਦ ਹਕਾਰ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ।

੩. ਪੜਨ ਵ(Pronoun) ਿਕਸ ਕਿਹਦ ਹਨ ? ਪੜਨ ਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ( Types) ਿਲਖ:

੫. ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਿਵਚ ਸਹੀ ਪੜਨ ਵ ਦੀ ਚਣ ਕਰਕ ਭਰਃ

Choose the correct Pronoun word from the bracket and complete the sentence.
੧) ………… ………... ਥਲਾ ਚਿਕਆ ਹ?

( ਿਕਸਨ, ਤਸ , ਮਰਾ )

੨) …………. ਥਲਾ ……….. ਚਿਕਆ ਹ। (ਉਸਨ, ਤਹਾਡਾ)
੩) ਕੀ …… ………... ਇਕ ਕਲਮ ਲ ਸਕਦ ਹ ?

(ਤਹਾਡੀ, ਮ)

੪) ……… …………. ਕਲਮ ………. ਲਕ ਆਇਆ ਕਰ।

(ਆਪਣੀ, ਅਾਪ, ਤਸ )

੫) …….. ਪਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਤ ਬਾਅਦ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵ ਗੀ ।
੬) ………. ……….. ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵ ਗ।

(ਮ, ਤੂ)

(ਸਾਰ, ਅਸ )

੭) ……. ………. ਅਜ ……….. ਘਰ ਆਉਗ? (ਮਰ, ਕੀ, ਤਸ )
੮) ਨਹ ! ਅਜ …… ………….. ਘਰ ਨਹ ਆਵ ਗਾ।

(ਤਹਾਡ, ਮ)

੯) ……….. …………. ਕਲ ਨੂ ਤਹਾਡ ਘਰ ਆਵ ਗ।

(ਤਸ , ਅਸ , ਸਾਰ)

੧੦) …………..ਤ ਬਹਤ ਚਗੀ ਗਲ ਹ।

(ਇਹਨ , ਇਹ)

੪. ਮਸਮ( Weather)
ਸ਼ਬਦ

ਅਰਥ

੫. ਮਰਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਦਸ

ਬਦਾਬ ਦੀ

ਤਹਾਡ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦ ਵਡ ਵੀਰ ਜੀ

ਲ

ਤਹਾਡ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦ ਿਪਤਾ ਜੀ

ਖ਼ਸ਼ਕ

ਤਹਾਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤੀ

ਗਰਜ

ਤਹਾਡ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਗੜ

ਤਹਾਡ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦ ਭਣ ਜੀ

ਮਹ

ਤਹਾਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ਮਾਤਾ ਜੀ

ਹਨਰੀ

ਤਹਾਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ਭਣ ਦਾ ਪਤੀ

ਧੁਦ

ਤਹਾਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ਭਣ ਜੀ

ਖ਼ਸ਼ਕ

ਤਹਾਡ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦ ਿਪਤਾ ਜੀ

ਿਸਲਾ

ਤਹਾਡ ਵੀਰ ਦਾ ਪਤਰ

ਸਤਰਗੀ ਪ ਗ

ਤਹਾਡ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਟੀ ਦਾ ਪਤੀ

Exercise:

ਹਠ ਿਲਖ ਵਾਕ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆ ਅਤ ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਅਤ ਿਲਖ:
ਉਹ ਫਲ ਵਚਦਾ ਹ।
ਬਚਾ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹ।
ਤਤ ਉਡਦ ਹਨ।
ਕੜੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਧ ਿਦਓ।
ਰਪਲ ਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਹ।
ਅਮਨ ਨ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਬਾਹਰ ਮ ਹ ਪ ਿਰਹਾ ਹ।

