
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 பபருவினைவு இையில் நினலயம் (MRT Station) 29 - 35 

6 ஈைச்சந்னத (Wet market) 36 - 42 

7 பபைங்காடி (Supermarket) 43 - 49 

8 வகுப்பனை (Classroom) 50 - 56 

9 ைிட்டில் (குட்டி) இந் ியொ (Little India) 57  - 63 

10 உணவுக்கலட த ொகு ி (Hawker stall) 64 - 70 

11 விலளயொட்டு அரங்கம் (Sports arena) 71 - 77 

12 வடீ்டுக்கூடம் (Hall) 78 - 84 

13 நூலகம் (Library) 85 - 91 

14 சானல பபாக்குவைத்து (Road transport) 92 - 98 

15 விைங்கியல் த ொட்டம் (Zoo) 99 - 105 

16 பள்ளி மண்டபம் (School hall) 106 - 112 

17 விமொன நிலையம் (Airport) 113 -119 

18 பிறந் நொள் விழொ (கூடம்) (Birthday party) 120 - 126 

19 பறலவப்பூங்கொ (Bird park) 127 - 133 

20 கண்காட்சிக்கூடம் (Exhibition) 134 - 140 

21 அருஞ்பசாற்பபாருள் (400 பசாற்கள்)  141 - 161 

22 அருஞ்பசாற்பபாருள் பயிற்சி (200 விைாக்கள்) 162 - 181 

23 வினடத்தாள்கள்  182 - 195 

 



 

 

 

 

மருத்துவர்     சிகிச்சச     அவசர சிகிச்சச பிரிவு  

மருத்துவமசை    படுக்சக      அவசர மருத்துவ வண்டி 

மருந்தகம்     சகத்தடி      முன் பதிவு முகப்பு  

ந ோயோளி     துப்புரவோளர்    சக்கர  ோற்கோலி                      

வவப்பமோைி       ஊசி       தூக்குப் படுக்சக  

உதவியோளர்கள்     தோதி       மயக்க மருந்து  

தவளிதநொயொளி        மருந் கம்         இரத்த பரிநசோதசை 
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1. மருத்துவமனை 



ச ொல் பட்டியல்  

 

 

1 இதயத்துடிப்சபக் 
கணிக்கும் கருவி - 
Stethoscope 

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

21 உடல் பரிநசோதசை -

Health check up 

2 அவசர மருத்துவ 
வண்டி - Ambulance 

12 முன் பதிவு முகப்பு -

Registration counter 
22 ந ோய் எதிர்ப்புச் சக்தி 

- Immunity 

3 அவசர சிகிச்சச 
பிரிவு - ICU 

(Intensive Care Unit) 

13 மருத்துவ 
உதவியோளர்கள் - 
Hospital helpers  

23 சிகிச்சச - Treatment  

4  லம் விசோரித்தல் - 

Asking 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 மொத் ிலர - Tablet  

7 ந ோயோளி - Patient 

 

17 தோதி - Nurse 27  டுப்பூசி - Vaccine   

8 ந ோயோளி அசற - 

Ward 
18 மருந்தகம் - Pharmacy 28 மொவுக்கட்டு -

Bandage  

9 சக்கர   ோற்கோலி - 
Wheel chair                     

19 கிருமிகள் - Germs 29 பூச்வசண்டு - 
Bouquet 

10 ஊசி - Injection  20 ல யல் - Sticth 30 கொயம் - Wound 
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பயிற் ி 1  

கீழ்க்கொணும் படத்னைப் பொர்த்துப் சபொருத்ைமொை ச ொல்லுக்கு (  ) என்று 
குறியிடவும். 

1  

 

தோதி  

ந ோயோளி 
       

2  

 

வவப்பமோைி  

சகத்தடி  

3 

 

மருத்துவர்  

தோதி  

4  

 

 

மோத்திசர  

மருந்தகம்  

5 

 

 

 

 

 

 

 

கிருமிகள்   

கொயம்    

 

6  

 
 

 ள்ளுவண்டி    

தூக்குப் படுக்லக   
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7 

 

 பூமொலை   

பூச்தசண்டு   

 

8  

 

இதயத் துடிப்சபக் கணிக்கும் 
கருவி 

 

உடல் தவப்பத்ல க் கணிக்கும் 
கருவி 

 

9  

 

கொயம்   

கொல்வைி   

10 

 

 அவசர சிகிச்சச பிரிவு 
 

 

அவசர மருத்துவ வண்டி  

11  

 

         

சக்கர நொற்கொைி   

 ள்ளு வண்டி   

 

12 

 

 

 

மருந்து தபட்டி   

மு லு விப் தபட்டி   
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பயிற் ி 2  

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 தநொயொளியின் உடல்நிலை  மிகவும் 
நமோசமோகி விட்டொல் உடதன இங்கு 
அனுப்பப்படுவொர்.  

 

 _________________________ 
  

5 மருத்துவமசைசயத் தூய்னமயோக 
(Clean) சவத்திருப்பவர்.  

 
 _________________________ 
 

6 

 

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

 

 _________________________ 
 

 

     

                     

 

     மருத்துவ சிகிச்சச  துப்புரவோளர்      மோத்திசர 

 

 

        

        

   அவசர சிகிச்சச பிரிவு          இரத்த தோைம்         வவப்பமோைி 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 



 

 

7 

 

நம் த ொைில் தவட்டு ஏற்பட்டொல்   
மருத்துவர் இல ச் தசய்வொர்.  

 

 ___________________________ 
 

8 மருத்துவமசையில் தங்கி சிகிச்சச 
வபறுபவர்கள் தங்களின் வபயசர இங்கு 
பதிவு வசய்ய நவண்டும். 

 

 ___________________________ 

 

9 

 

மருத்துவமலனக்கு தநொயுடன் வருபவர் 
இங்கு அனுப்பப்படுவொர்கள்.  

 

 ___________________________ 
 

10 

 

லகயில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டொல்  
தபொடப்படும்.  

 

 ___________________________ 
 

11 

 

மருத்துவர் தநொயொளிலயப் பொர்க்க      
வரும்தபொது இவர்களும் உடன் 
வருவொர்கள்.  

 

 ___________________________ 
 

12 

 

நைமொக இருப்பல  உறு ிப்படுத்  ஆறு 
மொ த் ிற்கு ஒரு முலற இல ச் தசய்ய 
தவண்டும். 

 

 ___________________________ 

 

                                                                                                          
   முன் பதிவு முகப்பு        சதயல்    மோவுக்கட்டு 

 

                                                                                
    தநொயொளி அலற       உடல் பரிதசொ லன         மருத்துவ  
                                                        உ வியொளர்கள் 
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பயிற் ி 3  

சகொடுக்கப்பட்டுள்ை ஆங்கிை ச ொல்லுக்குப் சபொருத்ைமொை ைமிழ் 
ச ொல்னைக் ககொடிட்ட இடத்ைில் நிரப்புக. 

1 Intensive Care Unit 

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 one's health condition  

பிறரிடம் ____________________________  ல்ல பண்போகும். 

  6  Infectious  

____________________________ வரோமல் இருக்க மீைோ முகக்கவசம் 
அணிந்தோள். 

7 Injection  

மருத்துவர் ____________________________ நபோட்டதோல் சிவோ அழுதோன். 

8 Wish to get well soon 

இலக்கியோ மருத்துவமசையில் உள்ள தன்  ண்பனுக்கு 
____________________________ வதரிவித்தோள். 
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393 சுகம்  ஆநரோக்கியம்  1.   Healthy  

394  ச்சு  விஷம்  Poison  

395 அஞ்சல் தசல  தபோல் தசல Stamp  

396 அரிய  விசலமதிப்புள்ள  Rare 

397 இயங்க  வசயல்பட Function 

398 இழுத்து   கர்த்திச் வசல்லுதல் Drag 

399 கவிஞர் கவிசத எழுதுபவர் Poet  

400 நபரன்பு அதிக அன்பு  More love  
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கீழ்காணும் படங்கள் உணர்த்தும் பசாற்கனள எழுதுக. 

 

 

 

 

 

1  

 
 

ஆ ____ ____ 

2  

 
 

வ ____ ____ ம் 

3  

 
 

ஆ ____  

4  

 
 

உ ____ ____ 

5  

 
 

அ ____ ____ சல 

6  

 
 

அ ____ ____ 

7  
 

 
 

அ ____ ____ 

8  
 

 
 

அ ____ ____ 

9  

 
 

அ ____ ____ 

10  

 
 

அ ____ ரோ ____ 
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வினடகள்: 
1.மருத்துவமனை 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.அடுக்குமாடி கீழ்த்தளம்   
 
 
  

பயிற் ி 1    பயிற் ி 2 பயிற் ி 3 

1.  ந ோயோளி 
2.  வவப்பமோைி 
3.  தோதி 
4.  மருந்தகம் 
5.  கிருமிகள் 
6.  தூக்குப் படுக்சக 
7.  பூச்வசண்டு 
8.  இதயத் துடிப்சபக்  
   கணிக்கும் கருவி 
9.  கோயம் 
10. அவசர மருத்துவ  
   வண்டி 
11. சக்கர  ோற்கோலி 
12. முதலுதவிப் வபட்டி 

1.  சிகிச்சச 
2.  இரத்த தோைம் 
3.  மோத்திசர 
4.  அவசர சிகிச்சச    
   பிரிவு 
5.  துப்புரவோளர் 
6.  வவப்பமோைி 
7.  சதயல் 
8.  முன் பதிவு முகப்பு 
9.  ந ோயோளி அசற  
10. மோவுக்கட்டு 
11. மருத்துவ  
   உதவியோளர்கள் 
12. உடல்  
   பரிநசோதசை 

1.  அவசர சிகிச்சச    
   பிரிவு 
2.  எலும்பு முறிவு 
3.  தடுப்பூசி 
4.  ந ோய் எதிர்ப்பு   
   சக்தி 
5.   லம் விசோரித்தல் 
6.  வதோற்றுந ோய் 
7.  ஊசி  
8.   லம் வபற   
   வோழ்த்து 
 

பயிற் ி 1    பயிற் ி 2 பயிற் ி 3 

1.  மின் தூக்கி 
2.  வட்டக்கல் நமசச 
3.  வடிகோல் 
4.  போலர் பள்ளி 
5.  முடி திருத்தும்    
   கசட 
6.  அறிவிப்புச் சின்ைம் 
7.  அழகு  ிசலயம் 
8.  பல சரக்குக் கசட 
9.  கோர்நபட்சட  
10.  ிகழ்ச்சி மண்டபம் 
11. குழந்சத    
   பரோமரிப்பு  
    ிசலயம் 
12. பழுது போர்க்கும்    
   கசட 

1.  சதுரங்கம் 
2.  அங்கோடிக்கசட 
3.   சடபோசத  
   நமல் கூசர 
4.  உடற்பயிற்சித்தளம் 
5.  மின் தூக்கி 
6.  குப்சபத் வதோட்டி 
7.  பழக்கசட 
8.  மருந்தகம் 
9.  நகக் & வரோட்டி   
   கசட 
10. கோர்ப்நபட்சட 
11. பூங்கோ 
12. அறிவிப்பு பலசக 

1.  அறிவிப்பு பலசக 
2.  போலர் பள்ளி 
3.  அக்கம் பக்கம்  
   கோவல்  ிசலயம் 
4.  குப்சபச் சரிவு    
   இடம் 
5.  குழந்சத பரோமரிப்பு 
    ிசலயம்  
6.  மிதிவண்டி  
    ிறுத்தும் இடம் 
7.  அசடயோளப்  
   பலசக  
8.  மளிசகக்கசட 
 
 
 


