
SOCIAL SCIENCE NEW WORDS- 3rd STD 3rd TERM

1 physiographical புவியியல் 32 radiant கதிரியக்கம்
2 divisions பிரிவுகள் 33 tribals பழங்குடியினர்
3 ancient பழமையான 34 herbs மூலிமககள்
4 insects பூச்சிகள் 35 hornbill இருவாயக்குருவி

5 terrestrial புவிசார்ந்த 36 roam திரிவமத
6 aquatic நீர்வாழ் 37 shepherds ஆட்டிமையான்
7 landscape இயற்மக 38 wealth சசல்வம்
8 unique தனிப்பட்ை 39 cattle கால்நமை
9 weather காலநிமல 40 graze மைய்த்தல்

10 nature இயற்மக 41 palmyra பமனைரம்
11 soil ைண் 42 areca பாக்குைரம்
12 creepers சகாடிகள் 43 jackfruit பலாப்பழம்
13 environment சுற்றுப்புறம் 44 pearl millet கம்பு
14 literature இலக்கியம் 45 finger millet மகழ்வரகு
15 kurinji குறிஞ்சி 46 sorghum மசாளம்
16 mullai முல்மல 47 jungle fowl காட்டுக்மகாழி
17 marudham ைருதம் 48 squirrel அணில்
18 neidhal சநய்தல் 49 fox நரி
19 palai பாமல 50 wolf ஓநாய்
20 mountains ைமலகள் 51 cheetah சிறுத்மத
21 forests காடுகள் 52 fertile வளைான
22 dryland வறண்ைநிலம் 53 irrigating பாசனம்
23 misty மூடுபணி 54 farms பண்மணகள்
24 lake ஏரி 55 grass புல்
25 waterfall நீர்வழீ்ச்சி 56 riverbank ஆற்றங்கமர
26 stream நீமராமை 57 seasonal பருவகாலம்
27 teak மதக்கு 58 paddy சநல்
28 bamboo மூங்கில் 59 pulses பருப்புவமககள்
29 sandalwood சந்தனகட்மை 60 oilseed எண்சணய்வித்துக்கள்
30 nimble மவகைான 61 millets கம்பு
31 blankets மபார்மவகள் 62 cotton பருத்தி

2.THE FIVE PHYSIOGRAPHICAL DIVISIONS

OF ANCIENT TAMILNADU- ஐவமக நிலங்கள்

ஊ.ஒ.த ொ.பள்ளி  ிருப்புட்குழி கொஞ்சிபுரம் ஒன்றியம்

https://edu.newsbundles.com
https://edu.newsbundles.com


SOCIAL SCIENCE NEW WORDS- 3rd STD 3rd TERM

63 sugarcane கரும்பு
64 seashore கைற்கமர
65 fisher folk ைீனவர்கள் 1 feather இறகு
66 gull கைற்பறமவ 2 spotted புள்ளிகள்
67 tern கைற்பறமவ 3 beaks அலகுகள்
68 heron ஒருவமக சகாக்கு 4 tear கிழி
69 shark சுறா 5 prey இமர
70 whale திைிங்கலம் 6 nuts சகாட்மைகள்
71 pepper ைிளகு 7 edged முமனகள்
72 cardamon ஏலக்காய் 8 gripping இறுகப்பற்று
73 foreign சவளிநாடு 9 larvae நுண்புழுக்கள்
74 marshes சதுப்புநிலம் 10 bark ைரப்பட்மை
75 tartles கைல் ஆமை 11 seed விமத
76 fisherman ைீனவர் 12 grains தானியங்கள்
77 wetland ஈரநிலம் 13 swoop திடீர்தாக்குதல்
78 lizards பல்லிகள் 14 babbler வாயாடி
79 cactus கற்றாமழ 15 nectar அைிழ்தம்
80 palmtree பமனைரம் 16 berries சகாட்மையில்லாபழம்
81 fig அத்தி 17 mynah மைனா
82 pomegranates ைாதுமள 18 imitator பின்பற்றுதல்
83 drumstick முருங்மக 19 cheerful ைகிழ்ச்சியான
84 vultures கழுகுகள் 20 verandah தாழ்வாரம்
85 hawks பருந்துகள் 21 tail வால்
86 kites பறமவவமக 22 weaver bird தூக்கணாங்குருவி
87 environment சுற்றுப்புறம் 23 colonies குடிமயற்ற நாடுகள்
88 thorny bushes முட்புதர் 24 hawk பருந்து
89 ancient பழமையான 25 eagle கழுகு
90 sea கைல்  26 vulture பிணந்தின்னி கழுகு
91 waste பயனற்ற 27 kite பருந்து
92 land நிலம் 28 sanctuary சரணாலயம்
93 wood ைரம் 29 migratory இைம்சபயர்தல்
94 salty உப்புமைய 30 female சபண்
95 plant சசடி 31 friend நண்பன்

சிறகுள்ள நண்பர்கள்
3.OUR FEATHERED FRIENDS
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