
JEI 学力検定試験 3 級単語リスト    

＊3 級受験に必要な単語のリストです。 

＊これに加えて「4 級受験に必要な単語」も試験には用いられます。 

＊語根と品詞語尾を「｜」で区切ってあり、よく使われる語形での掲載になっています。                             

 

abon|i   afabl|a   ajn   akcident|o   akr|a   aktiv|a   almenaŭ   amuz|i   angul|o 

anim|o   anonc|i   anstataŭ   aparat|o   apart|a   aparten|i   apenaŭ   aranĝ|i 

artikol|o   asoci|o   aspekt|i   atak|i   ating|i   aŭtobus|o   aŭtor|o   aŭtun|o   av|o 

ban|i   bat|i   batal|i   baz|o  benk|o   bibliotek|o  bicikl|o  bier|o  bilet|o   blov|i   

bol|i   bord|o   botel|o   bov|o   brak|o   bru|i   brul|i   brust|o   buter|o   buton|o 

centr|o   cerb|o   cirkl|o   ceter|a  ĉapel|o   ĉarm|a   ĉemiz|o   ĉes|i   ĉia   ĉio 

ĉiu  ĉokolad|o  danc|i   danĝer|a   dens|a   desegn|i  di|o  diferenc|i   difin|i   dik|a  

diligent|a  diskut|i   divid|i   doktor|o   donac|i   dors|o  eduk|i  efik|i   egal|a  

ekonomi|o   ekskurs|o   ekspozici|o   ekzamen|i   ekzempl|o   ekzerc|i  elektr|o   

energi|o   epok|o   esplor|i   esprim|i   estim|i   etaĝ|o   evident|a   evolu|i  fajr|o   

fak|o   fakt|o   fam|a  fart|i   fer|o   feri|o   fest|i   film|o   flag|o  flu|i   foli|o   

fond|i   font|o   fork|o   fot|i   frap|i   freŝ|a   fum|o   gajn|i   gas|o   gast|o   

glaci|o  gram|o   gras|o   gratul|i   gren|o   gust|o   ĝen|i   ĝeneral|a   ĝentil|a  

ĝu|i   halt|i  haŭt|o  haven|o   hel|a   herb|o   hezit|i   honest|a   horloĝ|o   hotel|o   

ia   iam   ie   imag|i   imit|i   industri|o   inform|i   inkluziv|a   insekt|o   insul|o   

inteligent|a   intenc|i   interes|i   intern|a   io   iom   iu   jup|o   juĝ|i   just|a   

ĵurnal|o   ĵus   kajer|o   kalendar|o   kapabl|a   kar|a   kart|o   kaŭz|o   kaŝ|i   ke   

kilogram|o   kilometr|o   kis|i   klopod|i   klub|o   koleg|o   komfort|a   kompani|o   

kompar|i   kompat|i  komput|i  komun|a   komunik|i   konfes|i   kongres|o   

konserv|i   konsider|i   konsist|i   kontraŭ   kontrol|i   kopi|i    korekt|i   korespond|i   

kre|i   kulp|a   kultur|i   kurac|i   kurs|o   kutim|e   kuz|o   kvalit|o   kvankam   

kvant|o  kvazaŭ   lag|o   lang|o   laŭ   lecion|o   leĝ|o   lert|a   lev|i   lign|o   

lim|o  lini|o  lip|o   list|o   lit|o  liter|o  literatur|o  litr|o  lu|i   malgraŭ   manier|o   

marŝ|i  maŝin|o   material|o   matur|a   mebl|o   membr|o   mend|i   metal|o   

metod|o   metr|o   mezur|i  miks|i   minus  modern|a   mok|i   mol|a   moment|o   

mur|o   muze|o   muzik|o   naĝ|i  nebul|o   nek  nenia   neniam   nenie   nenio   

nep|o  nepr|a  neŭtral|a  nev|o   nivel|o   nombr|o   nord|o   normal|a   not|o   

numer|o   obe|i  objekt|o   odor|i   oficej|o   okcident|o   okup|i   ole|o  ordinar|a   

original|o  ordon|i   organiz|i   or|o   ord|o    orient|o   ost|o   ov|o   paĝ|o   

pantalon|o   par|o   park|o   partopren|i   paŝ|i   pec|o   pen|i   pentr|i   perfekt|a  

pik|i   plafon|o   plan|o   plank|o   plant|o   plast|o  plej  plend|i   plor|i   plu   

plus  po   poem|o   poent|o   poezi|o   polic|o   politik|o   pont|o   posed|i   



postul|i  poŝ|o  prav|a   precip|e   preciz|a  prefer|i   preĝ|i   preleg|i  premi|o   

prepar|i   pres|i   preter  prez|o  prezid|i  printemp|o   problem|o   produkt|i   

profund|a   program|o   progres|i   projekt|o   promen|i   promes|i   prononc|i   

propon|i   pup|o   rad|o   radi|o   raport|i   redakt|i   region|o   regul|o   reĝ|o   

rekomend|i   rekt|a  religi|o   respekt|i   restoraci|o   ret|o  revu|o   rezult|i   rifuz|i   

rilat|i   rimed|o   ripet|i   ripoz|i   riz|o   rol|o   roman|o   rond|o   roz|o   saĝ|a   

sak|o   sal|o   salon|o   salt|i  sang|o   sankt|a   sav|i   scienc|o   se   sek|a   

sekretari|o   seks|o   senc|o   seri|o   serioz|a   sezon|o   si  sign|o  signif|i 

sistem|o   situaci|o   skatol|o   soci|o   soif|i   solv|i   special|a    spec|o   

spegul|o   spez|i   spir|i   spirit|o   sport|o   staci|o   stat|o   stel|o   stomak|o   

strang|a   student|o   stult|a   subit|a   sud|o   sufer|i   suker|o   sum|o   supoz|i   

super   supr|e   ŝaf|o   ŝanc|o   ŝerc|i   ŝir|i   ŝlos|i   ŝrank|o   ŝtat|o   ŝtel|i   

ŝtrump|o   ŝtup|o   ŝu|o  tabul|o   tamen   tas|o   task|o   taŭg|i   teatr|o   

tegment|o   telefon|o   teler|o   televid|o   tem|o   templ|o   terur|o   tia   tial   tiel   

tiom  tond|i   tradici|o  traduk|i   traf|i   trakt|i   tranĉ|i   trans  tuk|o  tur|o   

turism|o   turist|o  universal|a   universitat|o   util|a   vagon|o   valiz|o   vast|a   

vek|i   verk|o   veter|o   viand|o   vic|o   vigl|a   vilaĝ|o   vin|o   vintr|o   vitr|o   

voĉ|o 

 

 

＊以下の語尾、接辞を付けた語形も用いられます。 

◆ 語尾  

-us 

◆ 接辞（接頭辞、接尾辞） 

dis-  re-  -aĉ  -ad  -an  -ant  -ar  -at  -ebl  -ec  -eg  -em  -er  -et  -id  -ind  -int 

-ism  -it  -obl  -ont  -ot  -uj  -ul  -um  
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