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1.ਸ਼ਬਿ ਅਰਥ- ਉਸਤਾਿ, ਚਾਲ ਚਲਣ, ਜੱੁਸੇ, ਧਨਤਾਣੇ, ਧਪਛੋਕੜ, ਨੇਕ, ਢਾਲ ਬਣਨਾ, ਿਾਅ-ਪੇਚ, ਥਲ,

ਆਤਮ-ਸੁਰੱਧਿਆ, ਿੇਹਾਤ, ਤਰੱਕੀ, ਸੁਨਧਹਰੀ ਮੌਕਾ, ਸੂਰਮੇ, ਫਾਸੀ ਉਤੇ ਝੂਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਧਗਤ੍ੀ, ਕਤਲੇਆਮ,

ਚਾਅ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਸਧਹਮ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਿਲੇਰੀ

2. ਿਾਲੀ ਥਾਵਾ ਭਰੋ

 ਗਤਕਾ___________ਿੀ ਧਸੱਧਿਆ ਿਾ ਪਧਹਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ।

 ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਗ ਇਸ ਿੇਡ ਧਵੱਚ ਵੀ _____________ਚੱਲਿੀ ਹੈ।

 ਉਸਤਾਿ ਕੁਝ ਰਸਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ____________ਬਣਾਉਿੇ ਹਨ।

 ਉਸਤਾਿਾ ਿੇ ਆਪਣੇ___________ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ।

 ਹੁਣ_________ਿੀ ਵੀ ਇਹ ਹਰਮਨ-ਧਪਆਰੀ ਿੇਡ ਹੈ।

 ਊਿਮ ਧਸੰਘ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਿੇ ਇੱਕ__________ਿਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ।

 ਊਿਮ ਧਸੰਘ____________ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਾ ਸੀ।

 ਅੰਧਮਤ੍ਸਰ ਧਵੱਚ__________ਿਾ ਿੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਧਰਆ ।

 ਇੰਗਲੈਡ ਧਵੱਚ ਉਹ________ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਿੀ ਤਾਕ ਧਵੱਚ ਰਧਹੰਿਾ ਸੀ।

 ਮੈ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਿੇਸ਼ ਿੀ ਿਾਤਰ ਆਪਣਾ________ਧਨਭਾਇਆ ਹੈ।

3.ਹੇਠ ਧਲਿੇ ਪਰ੍ਨਾ ਿੇ ਉਤਰ ਧਲਿੋ।

 ਗਤਕੇ ਿੀ ਿੇਡ ਿੇ ਮੁੱ ਿ ਕੇਿਰ ਧਕਹੜੇ ਹਨ?

 ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ ਗਤਕੇ ਿੀ ਿੇਡ ਧਕੱਥ-ੇਧਕੱਥੇ ਿੇਡੀ ਜਾਿੀ ਹ?ੈ



 ਗਤਕਾ ਿੇਡਣ ਸਮੇ ਧਕਹੜ-ੇਧਕਹੜੇ ਹਧਥਆਰ ਵਰਤੋ ਧਵੱਚ ਧਲਆਂਿੇ ਜਾਿੇ ਹਨ?

 ਮਾਈਕਲ ਉੁਡਵਾਇਰ ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਧਪੱਛੋ ਸ਼ਹੀਿ ਊਿਮ ਧਸੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

 ਜਧਲਆ੍ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਿੇ ਕਤਲੇਆਮ ਿਾ ਅਸਲ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ?

 ਸ਼ਹੀਿ ਊਿਮ ਧਸੰਘ ਿੇ ਧਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਸਨ ?

4.ਵਾਕ ਬਣਾਓ-ਗਤਕਾ,ਨੇਕ,ਿੇਡ,ਿੁਰਾਕ,ਸਕੂਲ,ਬਚਪਨ,ਚੌਕੀਿਾਰ,ਸ਼ਹੀਿ,ਫਾਸੀ

5. ਸ਼ੁੱ ਿ ਕਰਕੇ ਧਲਿੋ- ਸਿਲਾਈ,ਪਛਕੋੜ,ਸੁਧਨਹਰੀ,ਭੁਝੰਗੀ,ਓਲੰਪਕ,ਇਗਲੈਡ,ਧਪਸਤੌਲ

6.ਕਹਾਣੀਆਂ- ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੂਹੀ,ਿਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਧਲਿੋ।

7.ਹੇਠ ਧਲਿੇ ਵਾਕਾ ਧਵਚਲੇ ਲਕੀਰੇ ਰਬਿਾ ਿੇ ਧਵਰੋਿੀ ਰਬਿ ਬਿਲ ਕੇ ਵਾਕ ਿੁਬਾਰਾ ਧਲਿੋ।

 ਇਹ ਰਸਤਾ ਿਾਸ ਹੈ।

 ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਔਿਾ ਸੀ

 ਇਹ ਕਮੀਜ ਪੱੁਠਾ ਹੈ।

 ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇਮਾਨਿਾਰ ਸੀ।

 ਇਹ ਘੜਾ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

8. ਹੇਠ ਧਲਿੇ ਵਾਕਾ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਿੁਬਾਰਾ ਧਲਿੋ।

 ਪਰੋਇਆ ਮਾਲੀ ਨੇ ਹਾਰ।

 ਬੱਚੇ ਧਵੱਚ ਹਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ।

 ਰਾਮ ਧਰਹਾ ਚਾਰ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ।

 ਧਵੱਧਿਆ ਹੈ ਗਧਹਣਾ ਕੀਮਤੀ।

 ਿੋਬੀ ਿੋਤੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ।






