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!ਲੂ (Owl)

ਊਰਜਾ (Energy)

(ਗਲ* (Fingers)

ਉਦਾਸ (Sad)!ਤਰ (North)

ਊਠ (Camel)

!ਪਰ (Up)

!ਨ (Wool)

!ਤਰੀ ਧਰੁਵ



ਅੱਗ (Fire)

ਐਨਕ (Eyeglasses)

ਆਲੂ (Potato)
ਅੱਖ* (Eyes)

ਐਬਂੂਲ:ਸ (Ambulance)

ਆਇਸ ਕਰੀਮ
(Ice Cream)

ਅੰਜੀਰ (Fig)

ਅਲਮਾਰੀ (Wardrobe)



ਇਮਲੀ (Tamrind)

ਇੱਲ (Vulture)

ਇਲਾਇਚੀ
(Cardamon)

ਇੱਟ (Brick) ਇਗਲੂ (Igloo)

ਇੱਕ
(One)

ਇਡਲੀ (Idli)

ਇਮਾਰਤ (Building)



ਸੱਪ (Snake)

ਸੂਰਜ (Sun)

ਸਾਈਕਲ (Bike)

ਸਲੇਟ (Blackboard)

ਸੇਬ (Apple)

ਸੂਰਜਮੁਖੀ
(Sunflower)

ਸੁੰ ਡੀ (Caterpillar)

ਿਸਗਨਲ
(Traffic Signal)



ਹੰਸ (Swan)
ਹੀਰਾ (Diamond)

ਹੱਡੀ (Bone) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼
(Airplane / Jet)ਹਾਥੀ (Elephant)

ਹਥੌੜਾ (Hammer)

ਿਹਰਨ (Deer)ਹਾਕੀ (Hockey)



ਕੇਕੜਾ (Crab)

ਕੱਛੂ (Tortoise)

ਕੁਰਸੀ (Chair)

ਕੁੱ ਕੜ (Rooster)

ਕੈਮਰਾ (Camera)

ਕਣਕ (Wheat)

ਕੇਕ (Cake)

ਕੁਹਾੜੀ (Axe)



ਖੰਭ (Feather)ਖੂਹ (Well)

ਖੋਤਾ (Donkey)

ਿਖੜਕੀ (Window)ਖੋਪੜੀ (Skull)

ਖਾਣ (Mine)
ਖੰਜਰ
(Dagger)

ਖੀਰਾ (Cucumber)



ਗ* (Cow) ਗ:ਡਾ (Rhino)

ਗੋਲਫ (Golf)

ਿਗਰਿਗਟ (Chameleon)

ਗੁਲਾਬ (Rose)

ਗRਦ (Ball)

ਿਗੱਦੜ
(Hyena) ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ .ਗੁਬਾਰਾ

(Hot Air Balloon)



ਘੁਿਮਆਰ
(Clay Potter)

ਘੱੁਗੀ (Dove)

ਘੋੜਾ (Horse)

ਘਰ (Home)

ਘੜੀ (Clock)

ਘੰਟੀ (Bell)

ਘਿੜਆਲ (Gong)

ਘੰੁਮਣਘੇਰੀ
(Whirlpool)



ਕੰਙਣ (Bangle)

ਿਸੰਙੀ (Conch)

ਖਾਲੀ (No beginning word)



ਚੂਹਾ (Mouse) ਚੂਚਾ (Baby Chick)

ਚਮਚਾ (Spoon)ਚਾਬੀ (Key)

ਚੈਰੀ (Cherry)ਚੀਤਾ (Cheetah) ਿਚੜੀ (Sparrow)

ਿਚਲਮਚੀ (Sink Basin)



ਛੱਤ (Roof)

ਿਛਲਕਾ
(Peel)

ਛੱਲੀ (Corn on the cob)

ਛਾਨਣੀ (Strainer)Count and Trace

ਛੈਣੇ (Maracas)

ਛੱਤਰੀ (Umbrella)

ਛੱਤਾ (Beehive)
ਛੇ (Six)



ਜੀਪ (Jeep) ਜੰੂ
(Louse / Head lice)

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ (Volcano)

ਜੱੁਤੀ (Shoes)

ਜੱਗ (Jug)

ਜੋਕਰ
(Clown / Joker) ਜੈਤੂਨ (Olive) ਜੰਗਲ (Jungle)



ਝ*ਜਰ (Anklet)

ਝਾੜੀ (Bush)

ਝੱਖੜ (Tornado)
ਝੂਲਾ (Swing)

ਝਾੜੂ (Broom) ਝਰਨਾ (Waterfall)

ਝੂਮਰ (Chandelier)
ਝWਪੜੀ (Hut)



ਜੰਞ (Wedding Possession)

Trinjan was a Punjabi tradition of women 
gathering, spinning charkhas, and singing songs.ਿਤYਞਣ (Trinjan)

ਖਾਲੀ (No beginning word)



ਟਰੈਕਟਰ (Tractor)ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ (Telephone)

ਟ:ਕ (Tank)

ਟਾਇਰ (Tyre)

ਟਮਾਟਰ (Tomato)

ਟੀਕਾ (Injection)

ਟੋਕਰੀ (Basket)



ਠੂਹ* (Scorpio)

ਠੰਡ (Cold)

ਠੀਕ (Correct)

ਠ[ ਲਾ (Wheelbarrow)
ਠਿਹਰੋ (Stop)

ਠੀਕਰੀ
(Balanced rocks / pebbles)

ਠ\ ਡੀ (Chin)



ਡੱਡੂ (Frog)

ਡਮਰੂ
(Similar to Tabor)

ਡਾਕਟਰ (Doctor)

ਡੱਬਾ (Box)

ਡਾਕ (Mail)

ਡਫਲੀ (Tambourine)

ਡੋਨਟ (Donut)

ਡਰਨਾ (Scared)



ਢਾਲ (Shield)

ਢੱਕਣ (Lid)

ਢੋਲ (Dhol / Drum)

ਿਢੱਡ (Tummy)
ਢਾਈ
(2:30 on Clock / 2 and Half)

ਢਾਡੀ (Dhadhi)



ਰਾਣੀ (Queen)

ਕਣਕ (Wheat)

ਖਾਲੀ (No beginning word)



ਤੰਬੂ (Tent)

ਤੋਹਫ਼ਾ (Gift)

ਤੰਦੂਰ (Clay Oven)
ਤੌਲੀਆ (Towel) ਤਕੜੀ / ਤਰਾਜੂ

(Scale - weighing products)

ਤਰਖਾਣ (Carpenter)

ਤਲਵਾਰ (Sword)ਿਤੱਤਰ (Partridge)



ਥੋਮ / ਲਸਣ (Garlic)

ਥਾਲ (Plate)

ਥੋਰ (Thor)

ਥਰਮਾਮੀਟਰ
(Thermometer)ਥਰਮਸ (Thermos)

ਥੈਲਾ (Bag)

ਥੰਮ^ (Pillar)

ਥੱਿਕਆ (Tired)



ਦਿਰਆਈ ਘੋੜਾ
(Hippopotamus)

ਿਦਲ (Heart) ਦੰਦ (Tooth)

ਦਸਤਾਨ[ (Gloves)

ਦਰਵਾਜ਼ਾ (Door)

ਦਵਾਈ (Medicine pills)

ਿਦਮਾਗ (Brain)ਦਰਖ਼ਤ (Tree)



ਧਨੀਆ (Cilantro)

ਧਰਤੀ (Earth)ਧੋਬੀ
(Laundry Person)

ਧੜਕਣ (Heartbeat)

ਧਰਮ (Religion)

ਧੁਨ (Melody)

ਧਾਗਾ (Thread)

ਧੰਨਵਾਦ (Thanks / gratitude)



ਨਦੀ (River)ਨਕaਾ (Map)

ਨੱਕ (Nose)

ਨਾਰੀਅਲ (Coconut) ਿਨੰਬੂ (Lemon)ਨਰਸ (Nurse)

ਨਹੁੰ (Fingernail)

ਨਲਕਾ (Tap)



ਪ:ਗੁਇਨ (Penguin)
ਪੈਨਿਸਲ (Pencil)

ਪੱਖਾ (Fan)

ਪਹਾੜ (Mountain)

ਪੁਲ (Bridge)ਪੀਜ਼ਾ (Pizza)

ਪੇਸਟਰੀ (Pastries)

ਪਰੀ (Fairy)



ਫੁਲਕਾਰੀ (Phulkari)ਫਰਾਕ (Frock)
ਫੈਕਸ ਮaੀਨ
(Fax Machine)

ਫੱੁਲ (Flower)

ਫੱੁਲ ਗੋਭੀ (Cauliflower) ਫਲ਼ (Fruit)ਫੀਤਾ (Ribbon)

ਫਿਰੱਜ (Refrigerator)



ਬੁੱ ਤ (Statue)

ਬੱਦਲ (Cloud)

ਬੱਕਰੀ (Goat)
ਬ*ਦਰ (Monkey)

ਬੋਤਲ (Bottle)

ਿਬੱਲੀ (Cat) ਬ*ਹ (Arm) ਬਸਤਾ (School bag)



ਭੱਠਾ (Kiln)ਭੂਤ (Ghost)

ਭੰਗੜਾ (Bhangra)

ਿਭੰਡੀ (Okra)

ਭੇਡ (Sheep)

ਭੇੜੀਆ (Wolf)

ਭਾਲੂ (Bear)ਭ*ਡੇ (Utensils)



ਮੋਰ (Peacock)

ਮੇਜ਼ (Table)

ਿਮਰਚ (Chili)

ਮਗਰਮੱਛ (Crocodile)ਮੋਮਬੱਤੀ (Candle)

ਮੁੱ ਕੇਬਾਜ਼ (Boxer) ਮੱਛੀ (Fish)ਮੁਰਗੀ (Chicken)



ਯੋਗਾ (Yoga) ਯੂਨੀਕੋਰਨ (Unicorn)

ਯੋਡਾ (Yoda)

ਯੱਕਾ (Playing Cards Ace and Horse cart )

ਯੋ ਯੋ (Yo Yo)

ਯਾਕ (Yak)

ਯਾਤਰੀ (Passenger  
Tourist)



ਰੇਲਗੱਡੀ (Train)ਰੱਸੀ (Rope)ਰਜਾਈ (Quilt)

ਰੱਖੜੀ (Rakhri)

ਰੇਡੀਓ (Radio)ਰਾਕੇਟ (Rocket) ਰੰਗ (Paint / Colors)

ਰਸਭਰੀ (Raspberry)



ਲੰੂਬੜੀ (Fox) ਲੱਕੜ (Wood)

ਲ:ਸ (Lens)

ਲੱਤ (Leg)ਲੂਣ (Salt)

ਲੁਹਾਰ (Blacksmith) ਲਾਟੂ (Spinning top) ਿਲਫਟ (Elevator)



ਵਰਦੀ (Uniform)

ਵਾਜਾ (Harmonium) ਵੱਛਾ (Calf)

ਵਾਇਲਨ (Violin)

ਵੀਨਾ (Veena)ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ
(Video Camera)

ਵਾੜ (Fence)

ਵਰਗ (Square)



ਪੌੜੀਆਂ (Stairs)

ਕੀੜੀ (Ant)

ਖਾਲੀ (No beginning word)



aਲਗਮ (Turnip)

ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ
(Sweet Potato)

aੁਤਰਮੁਰਗ (Ostrich)

aਿਹਦ (Honey)

aਾਰਕ (Shark)

aੀaਾ (Mirror)

aੇਰ (Lion)

aਰਬਤ (Lemonade)



ਖ਼ਰਬੂਜਾ (Cantaloupe)

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (Treasure)

ਖ਼ਰਗੋa (Rabbit)

ਖ਼ਜ਼ਰੂ* (Dates)

ਦਰਖ਼ਤ (Tree)

ਅਖ਼ਰੋਟ (Walnut) ਆਲੁਬੁਖ਼ਰਾ (Plum)

ਬਤਖ਼ (Duck)



.ਗੁਬਾਰੇ (Balloons)

.ਗਲੀਚਾ (Carpet)



ਕਮੀਜ਼ (Shirt)

ਔਜ਼ਾਰ (Tools)

ਿਜ਼ੱਪ (Zip)

ਜ਼ੈਬਰਾ (Zebra)

ਜ਼ੰਜੀਰ (Chain)

ਸਬਜ਼ੀਆਂ (Vegetables) ਖ਼ਜ਼ਰੂ* (Dates)

ਬਾਜ਼ (Hawk)



ਫ਼ੌਜੀ - Army

ਫ਼ਹੁਾਰਾ (Fountain)

ਦਫ਼ਤਰ (Office)ਿਜਰਾਫ਼ (Giraffe)

ਫ਼ਰੇਮ (Frame)

ਫ਼ੁੱ ਟਾ
(Scale / Ruler)

ਫ਼ਰa (Floor)

ਸਫ਼ੈਦਾ (Eucalyptus)



ਫਲ਼ (Fruit)

ਮਾਲ਼ਾ (Rosary)

ਹਲ਼ (Plough)


