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1. ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ|                                                                         10x1=10 

i. ਓ   ਅ      ..      ਸ     ..   
ii. ਕ    ਖ      ..        ਘ    ..  
iii. ਚ    ਛ      ..     ਝ     .. 
iv. ਟ       ..        ਡ     ਢ     ਣ        
v. ਤ     ਥ        ..       ਧ       ਨ    
vi. ਪ      ਫ      ਬ     ਭ       .. 

vii. ਯ      ਰ      ਲ       ..       ੜ  

2. ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕ ੇਪੂੰਜ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ|             5x1=5 

ਹ,   ਰ,   ਸ,   ਸ਼,  ਅ,   ਮ,   ਗ  

3. ਕੋਈ ਪੂੰਜ ਰੂੰਗਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਲਲਖੋ|                                                                   5x1=5 

4. ਕੋਈ ਪੂੰਜ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਲਖੋ|                                                                    5x1=5 

5. ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜ ਅੂੰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਵੱਚ ਲਲਖੋ|                                       5x1=5 

5,  8,  22,  50,  65,  100 

6. ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਮਲਦੇ-ਜੁਲਦ ੇਕਈੋ ਪੂੰਜ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ|                 5x1=5 

ਲਜਵੇਂ- ਸਾਗਰ    -      ਗਾਗਰ 

       ਸ਼ਾਮ  

       ਅਗਰ  

       ਸਾਥੀ  



       ਕੇਲਾ  

       ਛੋਟਾ  

       ਦੁਖ  

7. ਹੇਠ ਲਦੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਮਲਾਨ ਕਰੋ|             5x1=5 

  

i.  

ਘਰ 

ii   

ਹੱਥ 

iii     

ਪਰਸ 

 iv  

ਸੱਪ 

V   

ਹਾਥੀ 

 

8. ਹੇਠ ਲਦੱਤ ੇਕਈੋ ਪੂੰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ|  
                                                                               5x1=5                        

i. ਕਬੂਤਰ               ਕਾਂ                   ਡੱਡੂ                    ਲਚੜੀ  
ii. ਗਾਂ                    ਕੁੜੀ                 ਬੱਕਰੀ                 ਸੂਅਰ  
iii. ਪੁਸਤਕ               ਘੀਆ                ਸਾਗ                  ਗਾਜਰ  
iv. ਜਨਵਰੀ              ਮਾਰਚ                ਮਈ                  ਸੋਮਵਾਰ  



v. ਸੂਰਜ                 ਚੂੰ ਦਰਮਾ              ਤਾਰੇ                  ਰੱੁਖ  
vi. ਥਾਲੀ                 ਲਗਲਾਸ               ਕੱਪ                   ਹਥੌੜਾ  

9. ਹੇਠ ਲਦੱਤ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਭਰੋ| (ਕੋਈ ਪੂੰਜ)         5x1=5 

    ਕੁਰਸੀ, ਮੋਰ, ਬੱਕਰੀ, ਲਕਤਾਬ, ਰਾਗ, ਰੋ  

i. ਰਾਮ .... ਗਾ| 

ii. ਬੱਚਾ .... ਲਰਹਾ ਹੈ| 

iii. ਲਪਤਾ ਜੀ .... ਪੜਹਦੇ ਹਨ| 

iv. ਲੱਕੜ ਦੀ .... ਲਲਆ| 

v. .... ਨੱਚਦਾ ਹੈ| 

vi. ਇਹ ਕਾਲੀ .... ਹੈ| 

10.  ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਵਾਕਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਪੂੰਜ ਵਾਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਲਖੋ|              5x1=5 

i. ਧੱੁਪ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ| 

ii. ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਲਚੜੀ| 

iii. ਛੁੱ ਟੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ| 

iv. ਲਦਨ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ| 

v. ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੌਸਮ| 

vi. ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸਨੂੂੰ  ਬੜਾ| 

11. ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂੰਜ ਸਤਰਾਂ ਲਲਖੋ|                                      5x1=5 

 


