वषय:नेपाली -----पाठ:सवनाम

प रभाषा(Definition) :सं ाको स ामा योग ने श दलाई सवनाम भ न छ। ज तै- म,हामी, तँ, तमी, तमीह , यो, यो, उ,
ती, तपा , तनी, तनीह यनी, आ नो, आ ना, मेरो, मेरा, मेरी, उनी, उनीह , उनको, उनक , को?, कुन? इ या द।
A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Example:- I, you, he, she, it, we, they,
me,him, her, it, us, you, them,this, that, these, those etc
अ यास १

(क)तलका वा यमा सवनाम छु ट्याऊ:१. यो आ नो घर गइरहेको मैले दे ख।

यो, आ नो

२.म घर गई आ नो पाठ पढ् नथाले। _____, _____
३.रमालाई हेर, उ गीत गाउंँदैछे। _____
४. यो कन, यो रा ो छ। _____, _____
५.नानीले गोली दे यो र उसले यो ट यो।____, ____
६.हामी आ ना भाईह लाई माया गछ । ____, ____
७.तपा ंका यी पु तकह

आ नै न्? ____, ____, ____

८.यो काम तमी आफै गर। _____, _____, _____
९.तँ यो पढ् ।_____, _____
१०.मेरो कताब हरायो। _____.
अ यास २
(ख) तलका वा यह मा परेका सं ाह म ये चा हदो "सं ा लाई" "सवनाम" बनाऊ:-(Nepali Grammar Book Page
no. 15)

१.केटो मीठो गीत गाउँछ। मा नसह केटाको गीत सु छन्।
➡केटो मीठो गीत गाउँछ। मा नसह

उसको गीत सु छन्।

२. सपाही घाइते भयो र सपाही ल ड़रहेको छ।
➡ सपाही घाइते भयो र उ ल ड़रहेको छ।
३.सीताले आँप दे खी र सीताले आँप माँगी।
➡

४.केट ले बाइँ हराई र केट ले बाइँ छे उमा पाई।
➡
५. पउन आयो र पउनले च

दयो।

➡
६.गोरेले घाँस का ो र गोरेले घाँस गाईलाई दयो।
➡
७.चराह उ दै छन् र चराह

गाउँदै प न छन्।

➡
८.रमेशका बाबु रमेश लाई छोड़ेर कलक ा गएका छन्।
➡
९.ब तीमा घर छ तर घर वषामा भ यो।
➡
१०.म सत पे सल थयो तर पे सल हजो हरायो।
➡
११.श शले श शको साथी लाई आज बोलाएको छ।
➡
----------------------------

