
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 

 

 



 

 

 

மருத்துவர்     சிகிச்னச     அவசை சிகிச்னசப் ெிரிவு 

மருத்துவமனை    ெடுக்னக      அவசை மருத்துவ வண்டி 

மருந்தகம்     னகத்தடி      முன்ெதிவு முகப்பு  

பநாயாளி     துப்புைவாளர்    சக்கை நாற்காலி                      

பவப்ெமாைி    ஊசி       தூக்குப் ெடுக்னக  

உதவியாளர்கள்     தாதி       மயக்க மருந்து  

வெளிந ோயோளி        மருந்தகம்         இைத்தப் ெரிபசாதனை 

 

 

 

 

1. மருத்துவமலன (Hospital) 
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1 இதயத்துடிப்னெக் 
கணிக்கும் கருவி - 
Stethoscope 

11 பதாற்றுபநாய் 
(பதாடுவதால் 
எளிதாகப் ெைவும் 
பநாய்) - Infectious 

Disease    

21 உடல் 
ெரிபசாதனை -

Health check-up 

2 அவசை மருத்துவ 
வண்டி - Ambulance 

12 முன்ெதிவு முகப்பு -

Registration counter 
22 பநாய் எதிர்ப்புச் 

சக்தி - Immunity 

3 அவசை சிகிச்னசப் 
ெிரிவு - Intensive 

Care Unit (ICU) 

13 மருத்துவ 
உதவியாளர்கள் - 
Hospital helpers  

23 சிகிச்னச - 

Treatment  

4 நலம் விசாரித்தல் - 

Asking about one’s 
health condition  

14 நலம் பெை வாழ்த்து 

- Wish to get well 
soon 

24 இைத்த தாைம் - 

Blood donation 

5 தூக்குப் ெடுக்னக -

Tilting bed  
15 துப்புைவாளர் - 

Cleaner 
25 பவப்ெமாைி - 

Thermometer 

6 எலும்பு முைிவு - 

Bone fracture 
16 முதலுதவிப் பெட்டி - 

First aid Box 
26 மோத்திரை - 

Tablet  

7 பநாயாளி - Patient 

 
17 தாதி - Nurse 27 தடுப்பூசி - 

Vaccine   

8 பநாயாளி அனை - 

Ward 
18 மருந்தகம் - 

Pharmacy 
28 மோவுக்கட்டு -

Bandage  

9 சக்கை  நாற்காலி - 
Wheel chair                     

19 கிருமிகள் - Germs 29 பூச்பசண்டு - 
Bouquet 

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

 

தசொல் பட்டியல் 
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கீழ்க்கொணும் படத்ல ப் பொர்த்துப் தபொருத் மொன தசொல்லுக்கு (  ) என்று 
குறியிடவும். 
 

1 
 

 

தாதி  

பநாயாளி 
       

2 
 

 

பவப்ெமாைி  

னகத்தடி  

3 

 

மருத்துவர்  

தாதி  

4 
 
 

 

மாத்தினை  

மருந்தகம்  

5 

 

 

 

 
 
 
 

கிருமிகள்   

கோயம்    

 

6 
 

 
 

தள்ளுெண்டி    

தூக்குப் படுக்ரக   

 

பயிற்சி 1 
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7 

 

 
பூமோரை  

 

பூச்வசண்டு  
 

 

8  
 

இதயத் துடிப்னெக் கணிக்கும் 
கருவி 

 

உடல் வெப்பத்ரதக் கணிக்கும் 
கருெி 

 

9 

 

கோயம்  
 

கோல்ெைி  
 

10 

 

 அவசை சிகிச்னசப் ெிரிவு 
 

 

அெசை மருத்துெ ெண்டி 
 

11  
 

         

சக்கை  ோற்கோைி  
 

தள்ளுெண்டி  
 

 

12 

 

 
 மருந்துப் வபட்டி  

 

முதலுதெிப் வபட்டி  
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கீழ்க்கொணும் குறிப்புகலளக் தகொண்டு தகொடிட்ட இடத் ில் தபொருத் மொன 
தசொல்லை எழு வும். 

 

1 
பநாயாளினயப் ொர்த்தவுடன் மருத்துவர் 
பசய்வது.  

 

__________________________ 
 

2 மற்ைவருக்கு இைத்தம் பகாடுப்ெது.  
 

__________________________ 
 

3 
பரிதசொ லன (Check-up) முடிந்ததும் 
மருத்துவர் பகாடுப்ெது.  

 

__________________________ 
 

4 

ந ோயோளியின் உடல் ிரை  மிகவும் 
பமாசமாகி ெிட்டோல் உடநே இங்கு 
அனுப்பப்படுெோர்.  

 

_________________________ 
 

5 
மருத்துவமனைனயத் தூய்லமயாக 
(Clean) னவத்திருப்ெவர்.  

 
_________________________ 

 

6 

 

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

 

_________________________ 
 

 

     

                     

     

     மருத்துவ சிகிச்னச  துப்புைவாளர்      மாத்தினை 

 

 

        

        

   அவசை சிகிச்னசப் ெிரிவு          இைத்த தாைம்         பவப்ெமாைி 

பயிற்சி 2 
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7 

 ம் நதோைில் வெட்டு ஏற்பட்டோல் 
மருத்துெர் இரதச் வசய்ெோர்.  

 

___________________________ 
 

8 

மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்னச 
பெறுெவர்கள் தங்களின் பெயனை இங்கு 
ெதிவு பசய்ய பவண்டும். 

 

___________________________ 

 

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. 

___________________________ 

 

                                                                                                          
   முன்ெதிவு முகப்பு        னதயல்    மாவுக்கட்டு 

 

 

                                                                                

     
  
 

    ந ோயோளி அரற          உடல் பரிநசோதரே          மருத்துெ  
                                                         உதெியோளர்கள் 
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தகொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆங்கிை தசொல்லுக்குப் தபொருத் மொன  மிழ்ச் 
தசொல்லைக் தகொடிட்ட இடத் ில் நிரப்புக. 
 

1 Intensive Care Unit (ICU) 

ைவியின் உடல் நினல பமாசமாைதால் ____________________________க்கு 
மாற்ைப்ெட்டார். 

2 Bone fracture  

____________________________ ஏற்ெட்ட பசாமுவிற்கு மருத்துவர் சிகிச்னச 
வழங்கிைார். 

3 Vaccine  

விமலாவுக்கு ____________________________ பொடும் பொது அவள் 
வலியில் அழுதாள். 

4 Immunity  

____________________________ அதிகரிக்க மாைன் சத்துள்ள உணவுகனள 
உண்டான். 

5 Asking about one's health condition  

பிறரிடம் ____________________________ நல்ல ெண்ொகும். 

6 Infectious disease  

____________________________ வைாமல் இருக்க மீைா முகக்கவசம் 
அணிந்தாள். 

7 Injection  

மருத்துவர் ____________________________ பொட்டதால் சிவா அழுதான். 

8 Wish to get well soon 

இலக்கியா மருத்துவமனையில் உள்ள தன் நண்ெனுக்கு 
____________________________ பதரிவித்தாள். 
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எண் தசொல் தபொருள் ஆங்கிைம் 

1  அைசர் மன்ைன் King 

2  ஆடல் நடைம், ஆட்டம் Dance 

3  எதிரி  ெனகவர் Enemy 

4  வண்ணம் நிைம் Colour 

396 அரிய  அபூர்வமாை  Rare 

397 இயங்க  பசயல்ெட Function 

398 இழுத்து  நகர்த்திச் பசன்று Dragging 

399 கவிஞர் கவினத எழுதுெவர் Poet  

400 பெைன்பு அதிக அன்பு  More Love  

அருஞ்தசொற்தபொருள் 
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193  

 

வ ____ ____ 

194  

 

ம ____ ____ 

195  

 

தா ____ ____ 

196  

 

து ____ ____ து 

197  

 

பத ____ ____ 

198  

 

கு ____ ____ பு 

199  

 

பக ____ ____  

200  

 

பகா ____ ____ ம் 
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 1     மருத்துவமலன  

 
 

அருஞ்ச ொற்ச ொருள் பயிற்சி விலட 
 
 
188. ெறுரம 
189. மழரை 
190. தோகம் 
191. துைத்து 
192. நதகம் 
193. குறும்பு 
194. நகள்ெி 
195. வகோஞ்சம் 

 
 

 

பயிற்சி 1 பயிற்சி 2 பயிற்சி 3 

1. பநாயாளி 
2. பவப்ெமாைி 
3. தாதி 
4. மருந்தகம் 
5. கிருமிகள் 
6. தூக்குப் ெடுக்னக 
7. பூச்பசண்டு 
8. இதயத் துடிப்னெக்  

கணிக்கும் கருவி 
9. காயம் 
10. அவசை மருத்துவ  

வண்டி 
11. சக்கை நாற்காலி 
12. முதலுதவிப் பெட்டி 

1. மருத்துவ சிகிச்னச 
2. இைத்த தாைம் 
3. மாத்தினை 
4. அவசை சிகிச்னசப் 

ெிரிவு 
5. துப்புைவாளர் 
6. பவப்ெமாைி 
7. னதயல் 
8. முன் ெதிவு முகப்பு 
9. பநாயாளி அனை  
10. மாவுக்கட்டு 
11. மருத்துவ  

உதவியாளர்கள் 
12. உடல் ெரிபசாதனை 

1. அவசை சிகிச்னசப்   
ெிரிவு 

2. எலும்பு முைிவு 
3. தடுப்பூசி 
4. பநாய் எதிர்ப்புச்       

சக்தி 
5. நலம் விசாரித்தல் 
6. பதாற்றுபநாய் 
7. ஊசி 
8. நலம் பெை வாழ்த்து 

 

சிகரம் – P3 சிறப்புத் த ர்ச்சிக்கொன 1000 தசொல்வளங்கள்  
                         

                         விலடகள் 
 
 

 
 


