
PRIMARY 3 - 1000 VOCAB WORDS TO EXCEL IN EXAM  

த ொடக்க நிலை 3 - சிறப்புத் த ர்ச்சிக்கொன 1000 தசொல்வளங்கள் 

எண் இடம் பக்கம் 

1 மருத்துவமனை (Hospital) 1 - 7 

2 அடுக்குமாடிக் கீழ்த்தளம் (Void Deck) 8 - 14 

3 சனமயலனை (Kitchen) 15 - 21 

4 கடற்கனை (Beach) 22 - 28 

5 பெருவினைவு இையில் நினலயம் (MRT Station) 29 - 35 

6 ஈைச்சந்னத (Wet Market) 36 - 42 

7 பெைங்காடி (Supermarket) 43 - 49 

8 வகுப்ெனை (Classroom) 50 - 56 

9 லிட்டில் (குட்டி) இந்தியா (Little India) 57 - 63 

10 உணவுக்கனடத் பதாகுதி (Hawker Stalls) 64 - 70 

11 வினளயாட்டு அைங்கம் (Sports Arena) 71 - 77 

12 வடீ்டுக்கூடம் (Hall) 78 - 84 

13 நூலகம் (Library) 85 - 91 

14 சானலப் பொக்குவைத்து (Road Transport) 92 - 98 

15 விலங்கியல் பதாட்டம் (Zoo) 99 - 105 

16 ெள்ளி மண்டெம் (School Hall) 106 - 112 

17 விமாை நினலயம் (Airport) 113 -119 

18 ெிைந்தநாள் விழா (கூடம்) (Birthday Party) 120 - 126 

19 ெைனவப்பூங்கா (Bird Park) 127 - 133 

20 கண்காட்சிக்கூடம் (Exhibition Hall) 134 - 140 

21 அருஞ்பசாற்பொருள் (400 பசாற்கள்)  141 - 161 

22 அருஞ்பசாற்பொருள் ெயிற்சி (200 விைாக்கள்) 162 - 181 

23 வினடத்தாள்கள்  182 - 193 
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மருத்துவர்     சிகிச்சச     அவசர சிகிச்சசப் பிரிவு 

மருத்துவமசை    படுக்சக      அவசர மருத்துவ வண்டி 

மருந்தகம்     சகத்தடி      முன்பதிவு முகப்பு  

ந ோயோளி     துப்புரவோளர்    சக்கர  ோற்கோலி                      

வவப்பமோைி    ஊசி       தூக்குப் படுக்சக  

உதவியோளர்கள்     தோதி       மயக்க மருந்து  

வெளிந ோயோளி        மருந்தகம்         இரத்தப் பரிநசோதசை 

 

 

 

 

1. மருத்துவமனை (Hospital) 



 
 
மருத்துவமசை 
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1 இதயத்துடிப்சபக் 
கணிக்கும் கருவி - 
Stethoscope 

11 வதோற்றுந ோய் 
(வதோடுவதோல் 
எளிதோகப் பரவும் 
ந ோய்) - Infectious 

Disease    

21 உடல் 
பரிநசோதசை -

Health check-up 

2 அவசர மருத்துவ 
வண்டி - Ambulance 

12 முன்பதிவு முகப்பு -

Registration counter 
22 ந ோய் எதிர்ப்புச் 

சக்தி - Immunity 

3 அவசர சிகிச்சசப் 
பிரிவு - Intensive 

Care Unit (ICU) 

13 மருத்துவ 
உதவியோளர்கள் - 
Hospital helpers  

23 சிகிச்சச - 

Treatment  

4  லம் விசோரித்தல் - 

Asking about one’s 
health condition  

14  லம் வபற வோழ்த்து 

- Wish to get well 
soon 

24 இரத்த தோைம் - 

Blood donation 

5 தூக்குப் படுக்சக -

Tilting bed  
15 துப்புரவோளர் - 

Cleaner 
25 வவப்பமோைி - 

Thermometer 

6 எலும்பு முறிவு - 

Bone fracture 
16 முதலுதவிப் வபட்டி - 

First aid Box 
26 மோத்திரை - 

Tablet  

7 ந ோயோளி - Patient 

 
17 தோதி - Nurse 27 தடுப்பூசி - 

Vaccine   

8 ந ோயோளி அசற - 

Ward 
18 மருந்தகம் - 

Pharmacy 
28 மோவுக்கட்டு -

Bandage  

9 சக்கர   ோற்கோலி - 
Wheel chair                     

19 கிருமிகள் - Germs 29 பூச்வசண்டு - 
Bouquet 

10 ஊசி - Injection  20 ரதயல் - Stitch 30 கோயம் - Wound 

 

ச ொல் பட்டியல் 
 



 
 

மருத்துவமசை 
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கீழ்க்கொணும் படத்னைப் பொர்த்துப் சபொருத்ைமொை ச ொல்லுக்கு (  ) என்று 
குறியிடவும். 
 

1 
 

 

தோதி  

ந ோயோளி 
       

2 
 

 

வவப்பமோைி  

சகத்தடி  

3 

 

மருத்துவர்  

தோதி  

4 
 
 

 

மோத்திசர  

மருந்தகம்  

5 

 

 

 

 
 
 
 

கிருமிகள்   

கோயம்    

 

6 
 

 
 

தள்ளுெண்டி    

தூக்குப் படுக்ரக   

 

பயிற் ி 1 
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7 

 

 
பூமோரை  

 

பூச்வசண்டு  
 

 

8  
 

இதயத் துடிப்சபக் கணிக்கும் 
கருவி 

 

உடல் வெப்பத்ரதக் கணிக்கும் 
கருெி 

 

9 

 

கோயம்  
 

கோல்ெைி  
 

10 

 

 அவசர சிகிச்சசப் பிரிவு 
 

 

அெசை மருத்துெ ெண்டி 
 

11  
 

         

சக்கை  ோற்கோைி  
 

தள்ளுெண்டி  
 

 

12 

 

 
 மருந்துப் வபட்டி  

 

முதலுதெிப் வபட்டி  
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கீழ்க்கொணும் குறிப்புகனைக் சகொண்டு ககொடிட்ட இடத்ைில் சபொருத்ைமொை 
ச ொல்னை எழுைவும். 

 

1 
ந ோயோளிசயப் போர்த்தவுடன் மருத்துவர் 
வசய்வது.  

 

__________________________ 
 

2 மற்றவருக்கு இரத்தம் வகோடுப்பது.  
 

__________________________ 
 

3 
பரிக ொைனை (Check-up) முடிந்ததும் 
மருத்துவர் வகோடுப்பது.  

 

__________________________ 
 

4 

ந ோயோளியின் உடல் ிரை  மிகவும் 
நமோசமோகி ெிட்டோல் உடநே இங்கு 
அனுப்பப்படுெோர்.  

 

_________________________ 
 

5 
மருத்துவமசைசயத் தூய்னமயோக 
(Clean) சவத்திருப்பவர்.  

 
_________________________ 

 

6 

 

உடல் சூட்சடக் கணிக்க (Estimate) 
உதவும் கருவி (Tool).   

 

_________________________ 
 

 

     

                     

     

     மருத்துவ சிகிச்சச  துப்புரவோளர்      மோத்திசர 

 

 

        

        

   அவசர சிகிச்சசப் பிரிவு          இரத்த தோைம்         வவப்பமோைி 

பயிற் ி 2 
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7 
 ம் நதோைில் வெட்டு ஏற்பட்டோல் 
மருத்துெர் இரதச் வசய்ெோர்.  

 

___________________________ 
 

8 

மருத்துவமசையில் தங்கி சிகிச்சச 
வபறுபவர்கள் தங்களின் வபயசர இங்கு 
பதிவு வசய்ய நவண்டும். 

 

___________________________ 

 

9 
மருத்துெமரேக்கு ந ோயுடன் ெருபெர் 
இங்கு அனுப்பப்படுெோர்கள்.  

 

___________________________ 
 

10 
ரகயில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டோல்  
நபோடப்படும்.  

 

___________________________ 
 

11 

மருத்துவர் ந ோயோளிரயப் போர்க்க 
ெரும்நபோது இெர்களும் உடன் 
ெருெோர்கள்.  

 

___________________________ 
 

12 

 ைமோக இருப்பரத உறுதிப்படுத்த ஆறு 
மோதத்திற்கு ஒரு முரற இரதச் வசய்ய 
நெண்டும். 

___________________________ 

 

                                                                                                          
   முன்பதிவு முகப்பு        சதயல்    மோவுக்கட்டு 

 

 

                                                                                

     
  
 

    ந ோயோளி அரற          உடல் பரிநசோதரே          மருத்துெ  
                                                         உதெியோளர்கள் 
 

 

 

 



 
 

மருத்துவமசை 
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சகொடுக்கப்பட்டுள்ை ஆங்கிை ச ொல்லுக்குப் சபொருத்ைமொை ைமிழ்ச் 
ச ொல்னைக் ககொடிட்ட இடத்ைில் நிரப்புக. 
 

1 Intensive Care Unit (ICU) 

ரவியின் உடல்  ிசல நமோசமோைதோல் ____________________________க்கு 
மோற்றப்பட்டோர். 

2 Bone fracture  

____________________________ ஏற்பட்ட நசோமுவிற்கு மருத்துவர் சிகிச்சச 
வழங்கிைோர். 

3 Vaccine  

விமலோவுக்கு ____________________________ நபோடும் நபோது அவள் 
வலியில் அழுதோள். 

4 Immunity  

____________________________ அதிகரிக்க மோறன் சத்துள்ள உணவுகசள 
உண்டோன். 

5 Asking about one's health condition  

பிறரிடம் ____________________________  ல்ல பண்போகும். 

6 Infectious disease  

____________________________ வரோமல் இருக்க மீைோ முகக்கவசம் 
அணிந்தோள். 

7 Injection  

மருத்துவர் ____________________________ நபோட்டதோல் சிவோ அழுதோன். 

8 Wish to get well soon 

இலக்கியோ மருத்துவமசையில் உள்ள தன்  ண்பனுக்கு 
____________________________ வதரிவித்தோள். 

 

 

பயிற் ி 3 
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எண் ச ொல் ச ொருள் ஆங்கிலம் 

1  அரசர் மன்னன் King 

2  ஆடல் நடனம், ஆட்டம் Dance 

3  எதிரி  பகைவர் Enemy 

4  வண்ணம் நிறம் Colour 

5  ப ோர் யுத்தம், சண்கட War, Fight 

6  ஊக்ைம் விடாமுயற்சி Effort 

7  வருடங்ைள் ஆண்டுகள் Years 

8  ததர்ச்சி வவற்றி Pass, Success 

9  பணி தவகை Work 

10  தவகை சமயம், தநரம் Time 

11  அசதி தசார்வு, ைகைப்பு  Tired, Fatigue 

12  ஆகட உகட, உடுப்பு Clothing 

13  உடுத்து அணி Dress Up 

14  உணவு ஊண், ஆைாரம் Food 

15  ஆவல் ஆகச, விருப்பம் Desire, Like 

16  உறுதி வைிகம, பைம் Confident, Strong 

17  அைம் உள்ைம், வடீு Heart, House 

அருஞ்ச ொற்ச ொருள் 
 



 
 

அருஞ்வசாற்வபாருள் 
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393  சுைம்  ஆதராக்ைியம்  Health 

394  நச்சு  விஷம்  Poison 

395  அஞ்சல் தகை  தபால் தகை Stamp  

396  அரிய  அபூர்வமான  Rare 

397  இயங்ை  வசயல்பட Function 

398  இழுத்து  நைர்த்திச் வசன்று Dragging 

399  ைவிஞர் ைவிகத எழுதுபவர் Poet  

400  தபரன்பு அதிை அன்பு  More Love  



 
 

பயிற்சி 
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191  

 
 

வா ____ ____ 

192  

 
   

வ ____ ____ 

193  

 

வ ____ ____ 

194  

 

ம ____ ____ 

195  

 

தா ____ ____ 

196  

 

து ____ ____ து 

197  

 

தத ____ ____ 

198  

 

கு ____ ____ பு 

199  

 

தை ____ ____  

200  

 

சைா ____ ____ ம் 
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 1     மருத்துவமனை  

 
2   அடுக்குமாடிக் கீழ்த்தளம்   

பயிற்சி 1 பயிற்சி 2 பயிற்சி 3 

1. ந ோயோளி 
2. வெப்பமோனி 
3. தோதி 
4. மருந்தகம் 
5. கிருமிகள் 
6. தூக்குப் படுக்கக 
7. பூச்வெண்டு 
8. இதயத் துடிப்கபக்  

கணிக்கும் கருெி 
9. கோயம் 
10. அெெர மருத்துெ  

ெண்டி 
11. ெக்கர  ோற்கோலி 
12. முதலுதெிப் வபட்டி 

1. மருத்துெ ெிகிச்கெ 
2. இரத்த தோனம் 
3. மோத்திகர 
4. அெெர ெிகிச்கெப் 

பிரிவு 
5. துப்புரெோளர் 
6. வெப்பமோனி 
7. கதயல் 
8. முன் பதிவு முகப்பு 
9. ந ோயோளி அகை  
10. மோவுக்கட்டு 
11. மருத்துெ  

உதெியோளர்கள் 
12. உடல் பரிநெோதகன 

1. அெெர ெிகிச்கெப்   
பிரிவு 

2. எலும்பு முைிவு 
3. தடுப்பூெி 
4. ந ோய் எதிர்ப்புச்       
ெக்தி 

5.  லம் ெிெோரித்தல் 
6. வதோற்றுந ோய் 
7. ஊெி 
8.  லம் வபை ெோழ்த்து 

 

பயிற்சி 1 பயிற்சி 2 பயிற்சி 3 

1. மின் தூக்கி 
2. ெட்டக்கல் நமகெ 
3. ெடிகோல் 
4. போலர் பள்ளி 
5. முடி திருத்தும்    

ககட 
6. அைிெிப்புச் ெின்னம் 
7. அழகு  ிகலயம் 
8. பலெரக்குக் ககட 
9. கோர்ப்நபட்கட  
10.  ிகழ்ச்ெி மண்டபம் 
11. குழந்கதப்    

பரோமரிப்பு  
 ிகலயம் 

12. பழுது போர்க்கும்    
ககட 

1. ெதுரங்கம் 
2. அங்கோடிக் ககடகள் 
3.  கடபோகத  
   நமல் கூகர 
4. உடற்பயிற்ெித்தளம் 
5. மின் தூக்கி 
6. குப்கபத் வதோட்டி 
7. பழக்ககட 
8. மருந்தகம் 
9. நகக் & வரோட்டி   
    ககட 
10. கோர்ப்நபட்கட 
11. பூங்கோ 
12. அைிெிப்புப் பலகக 

1. அைிெிப்புப் பலகக 
2. போலர் பள்ளி 
3. அக்கம்பக்கம்  

கோெல்  ிகலயம் 
4. குப்கபச் ெரிவு    

இடம் 
5. குழந்கதப் 

பரோமரிப்பு 
 ிகலயம்  

6. மிதிெண்டி  
 ிறுத்தும் இடம் 

7. அகடயோளப்  
பலகக  

8. மளிககக் ககட 
 
 
 

சிகரம் – P3 சிறப்புத் தேர்ச்சிக்காை 1000 சசால்வளங்கள்  
                         

                         வினைகள் 
 
 

 
 



 
 

P3 1000 VOCAB ெிகடகள் 
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101. சினம்  126. பருகு 151. உருட்டுப்பந்து 176. கணிேம் 
102. ஏகழ 127. கிைிஞ்சல்கள் 152. குைித்ேல் 177. தகாடீஸ்வரர் 

103. வாய்க்கால் 128. மூத்தோர் 153. பல்துைக்குேல் 178. பாகம் 
104. பணி 129. உகேத்ேல் 154. ேகை 

வாருேல் 
179. கண்   

  கைங்கி 
105. அேிர்ச்சி 130. அக்கினி 155. ேட்டுேல் 180. அண்ணம் 

106. கிராமம் 131. நகக 156. ேவழுேல் 181. குறுஞ்கசய்ேி 

107. வணிகர் 132. கேிரவன் 157. ககயகசத்ேல் 182. புன்னகக 

108. பூத்ேிருந்ேன 133. மீன் 158. கமட்டி 183. நிரம்பியது 

109. சுவர் 134. உமிழ் நீர் 159. அழகு 184. காைணி 

110. கசாைி 135. சதகாேரி 160. நன்று 185. துப்புரவு 

111. கோடக்கம் 136. நன்ககாகட 161. மகைேல் 186. குகக 

112. கோடு  137. மகன் 162. இைக்கக 187. ஊறுகாய் 

113. பாணம் 138. மகள் 163. கசல்வந்ேர் 188. ககயுகை 

114. பாத்ேிரம் 139. கேயல்காரர் 164. ஏறு 189. ஆண்டு 

115. மிேகவ 140. உைர்த்துேல் 165. இைங்கு 190. துர்நாற்ைம் 

116. வைட்சி 141. நீள் 
ேகையகண 

166. பருமன் 191. வாசகன 

117. குரங்கு 142. எழுதுதகால் 167. கத்ேிரிக்தகால் 192. வைது 
118. விடுககே 143. கணிப்கபாைி 168. ேீயகணப்புக் 

கருவி 
193. வறுகம 

119. வசீுேல் 144. அழிப்பான் 169. கவந் ீர் 194. மழகை 
120. ஏரி 145. தமகச 

விரிப்பு 
170. அணிச்சல் 195. ோகம் 

121. விவசாயி 146. அகப்கப 171. ஊனமுற்தைார் 196. துரத்து 
122. மீனவன் 147. உள்ைங்கால் 172. பணிப்கபண் 197. தேகம் 
123. விமானி 148. கபருக்குேல் 173. நடுவர் 198. குறும்பு 
124. உணவகம் 149. வறுத்ேல் 174. ோனியங்கிக் 

கேவு 
199. தகள்வி 

126. கரம் 
நீட்டினோர் 

127. அன்னம் 175. கநாறுங்கியது 200. ககாஞ்சம் 
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