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 P5/PSLE தேர்வுத்ோள் 2020- NEW SYLLABUS 

எண் ப ாருள்  க்கம் 

1 தேர்வுத்ோள் 1 1 – 13 

2 தேர்வுத்ோள் 2 14 – 26 

3 தேர்வுத்ோள் 3 27 – 39 

4 தேர்வுத்ோள் 4 40 – 52 

5 தேர்வுத்ோள் 5 53 – 65 

6 தேர்வுத்ோள் 6 66 – 78 

7 தேர்வுத்ோள் 7 79 – 91 

8 தேர்வுத்ோள் 8 92 – 104 

9 தேர்வுத்ோள் 9 105 – 117 

10 தேர்வுத்ோள் 10 118 – 130 

11 தேர்வுத்ோள் 11 131 – 143 

12 தேர்வுத்ோள் 12 144 – 156 

13 அருஞ்ப ாற்ப ாருள் (தேர்வுத்ோள் 1 - 12) 157 – 163 

14 விடைத்ோள் 164 – 175 
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 ‘அ’ பிரிவு  

A1 வேற்றுமை 

Q1 முதல் Q5 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேதற்கு ைிகப் பபோருத்தைோன 
வேற்றுமை உருபு ஏற்ற ப ோல்மைத் வதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் 
எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q1 அகிலன் தன் வேலலயாட்களிடம் உடவே ________________ ததாடங்கச் த ான்ோர். 

1)   வேலலலய   3)  வேலலயின் 
2)   வேலலக்கு   4)  வேலலயிடம்   ( ) 

 

 

Q2 TO Q4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 

 
 

Q5 வேரும் புகழும் தேற்று ோழ்ந்த அந்தக் கலலஞர் இறந்த ேிறகும் மக்கள்  

____________ ோழ்ந்து தகாண்டிருக்கிறார். 

 1)    மேவதாடு   3)  மேதுக்கு 
 2)    மேத்தில்   4)  மேதுடன்   ( ) 

 

A2  ப ய்யுள் / பழபைோழி 

Q6 முதல் Q10 ேமையுள்ள ப ய்யுள்/பழபைோழிமை நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற ப ோல்மைக் 
பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q6 ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாலள இன்ேம் தோறுத்தார்க்குப் 
தோன்றுந் துலையும் __________ 
 

வதர்வுத்தோள் 
1 
 

1 
90 
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 1) புகழ்    3)  ிறப்பு 
 2) கீர்த்தி    4) மாண்பு    ( )  
 

Q7 TO Q9 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 

 

Q10 ேல்லேனுக்கு ____________________ ஆயுதம் 

 1)  புல்லும்   3) கல்லும் 
 2)  கத்தியும்   4) ேல்லும்   ( ) 

 

A3  அமடபைோழி / எச் ம் 

Q11 முதல் Q15 ேமையுள்ள அமடபைோழி/எச் த்மத நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற      ப ோல்மைக் 
பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் 
எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

 

Q11 இேிலமயாே ோடலல ____________________ ோடிய அேளுக்குப் ேரிசு கிலடத்தது.  

  1) அழகாக   3) கடிேமாக  
 2) அழகாே   4) கடிேமாே     ( ) 

 

Q12 வகாகிலா ேடீ்டுப் ோடங்கலள முலறயாக  __________________ முடிப்ோள். 

  1) த ய்ய    3) த ய்து                   
  2) த ய்கிற   4) த ய்          ( ) 
 
 

Q13 TO Q14 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 
 

 

Q15 _____________________ கைிதத்லத ேிலைோகச் த ய்து முடித்தான் ைாமானுஜம். 

  1) கடிேமாே   3) குழப்ேமாே 
 2) எளிலமயாே   4)  ிக்கலாே   ( ) 
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A4  முன்னுைர்வுக் கருத்தறிதல் 

Q16 முதல் Q20 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடத்மத நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற ப ோல்மைக் 
பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் 
எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்)  
 

பல நாட்களாக இங்கிலாந்திற்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற (Q16) ____________________. 

ஆனால், அப்பாேின் வேலல பளு காரணமாக அதிக நாட்கள் ேிடுமுலற எடுக்க முடியாது. 

அப்பாவும் நான் வகட்கும் வபாசதல்லாம் எதாேது கூறி ஒவ்சோரு நாளும் (Q17) ____________________ 

கழித்துக் சகாண்வே இருந்தார். இதனால் எனக்கும் அப்பாவுக்கும் ோக்குோதமாகவே இருக்கும்.  

எனக்கு இங்கிலாந்து என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். என்னுலேய உற்றார் உறேினர்கள் 

அங்குதான் (Q18) __________________. ஒரு நாள் என்னுலேய அக்காவுக்குத் சதாேர்பு சகாண்ே வபாது 

இங்கிலாந்தின் ெிறப்பு ோய்ந்த ஒரு ெில இேங்கலளப் பற்றிக் கூறினார். ஒவ்சோரு இேங்கலளப் 

பற்றி மிக அழகாக ேர்ணித்தார். எனக்கு எப்படியாேது அந்த நாட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற 

ஆலெ (Q19) __________________ சகாண்வே வபானது. ஆனால் அலதப் பற்றியும் நிலனக்கும் 

வபாவதல்லாம் அப்பா மீது சேறுப்பு  ேரும். 

ஒவ்சோரு நாளும் இங்கிலாந்லதப் பற்றிய கனவோடு ோழ்ந்து சகாண்டிருந்வதன். அலத 

நிலனத்துக் சகாண்வே உறங்கச் சென்வறன். ஒரு நாள் அப்பா திடீசரன்று என்லன எழுப்பி எனக்குப் 

பிடித்த மிட்ோய் ோங்கி தந்தார். அதன் பிறகு, “எதிலும் வகாபம் சகாள்ளாவத, (Q20) 

_______________________ இருந்தால் ஒரு நாள் நீ வகட்ேது கிலேக்கும்” என்று அப்பா அன்பாகக் 

கூறினார். நானும் அலதப் புரிந்து சகாண்டு மன்னிப்புக் வகட்வேன். 

 

Q16  1)  ஆலெ    3) பாெம் 
  2)  சேட்கம்     4)  வேெம்    ( ) 
  

Q17 TO Q19 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 

 
Q20  1)  வகாபத்துேன்   3)  இன்பத்துேன் 
  2)  மாற்றத்துேன்   4)  சபாறுலமயுேன்  ( ) 
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B5  பதரிவுேிமடக் கருத்தறிதல் 

பின்ேரும் பகுதிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 

  ெிோ, காெி இருேரும் அண்ணன் தம்பிகள். மீன்பிடித்து ோழ்க்லக நேத்தி ேந்தனர். 

ஒருநாள் நண்பகல் வநரம், அேர்கள் இருேரும் ேடீ்டில் ொப்பிட்டுக் சகாண்டிருந்தனர். அப்வபாது 

பிச்லெக்காரன் ஒருேன் அங்வக ேந்தான். எலும்பும் வதாலுமாக இருந்த அேலனப் பார்க்கவே 

பரிதாபமாக இருந்தது. 

  அந்தப் பிச்லெக்காரன் அேர்களிேம் உணவுத் தரச் சொல்லிக் சகஞ்ெினான். இரக்கப்பட்ே 

ெிோ அேனுக்கு உணவு தந்தான். காெிவயா, தனது அண்ணலன அவ்ோறு செய்ேதிலிருந்து 

தடுத்தான். பிச்லெகாரர்கள் தங்களது வொம்பல் குணத்தினால்தான் பிச்லெ எடுகிறார்கள் என்றும், 

அேர்களுக்கு என்றும் நாம் இரக்கம் காட்ேக் கூோது என்றும் கூறினான். ஆனால் ெிோ, காெியின் 

வபச்லெக் வகளாமல் அப்பிச்லெக்காரனுக்கு உணேழித்தான்.      

IN BETWEEN PARAGRAPH HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 

 

  ெிோலேப் பார்த்து அேர், ”நீ இேருக்கு உணவு அளித்துக் காப்பாற்றியது உண்லமதான். நீ 

செய்த உதேி இேர் ோழ்க்லகயில் எந்த மாற்றத்லதயும் ஏற்படுத்தேில்லல. உன் தம்பிவயா இேர் 

ோழ்ேதற்கு ேழி காட்டினார். அலதப் பயன்படுத்தி இேர் இந்த நிலலக்கு உயர்ந்துள்ளார். 

நிலலயான உதேி செய்த காெிக்கு இேர் தூண்டிலல அன்பளிப்பாகக் சகாடுத்தது ெரிவய. இந்தத் 

தங்கத் தூண்டில் காெிக்வக உரியது. இதுவே என் தீர்ப்பு!” என்றார். 

 
Q21 முதல் Q24 ேமையுள்ள ேினோக்கள் வைற்கண்ட பகுதிமைபைோட்டி அமைந்துள்ளன. 
ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிை ைிகப் பபோருத்தைோன ேிமடமைத் வதர்ந்பதடுத்து 

அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (8 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q21 காெி ஏன் தன் அண்ணலணப் பிச்லெக்காரனுக்கு உதேி செய்ேதிலிருந்து     
 தடுத்தான்? 

1) அேர்களிேம் வபாதிய உணவு இல்லாததால் 
2) பிச்லெக்காரலனக் காெிக்குப் பிடிக்காததால் 
3) பிச்லெக்காரன் உணேிடும்படி சகஞ்ெியதால் 
4) பிச்லெக்காரனின் வொம்பல் குணத்லதப் பிடிக்காததால்  ( ) 

 
Q22 TO Q23 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 
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Q24 செல்ேந்தராக ேந்த பிச்லெக்காரன் என்ன செய்தான்? 

1) காெிலயயும் ெிோலேயும் குறு குறுசேனப் பார்த்தான் 
2) காெிலய அலழத்து நன்றி கூறினான் 
3) காெிக்கு ஒரு தங்கத் தூண்டிலலக் சகாடுத்தான் 
4) ெிோேிற்குத் தங்கத் தூண்டில் ஒன்லறப் பரிொக அளித்தான்     ( ) 

ப ோற்பபோருள்  

ேினோ Q25-இல் இடம்பபற்றுள்ள ப ோல்ைின் பபோருமள உைர்த்தும்  ரிைோன ப ோல்மைக் 
பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் 
எழுது. (2 ைதிப்பபண்கள்) 

 

Q25 பரிதாபமாக 

1) இரக்கமாக   3) இழிோக  

2) சபாறாலமயாக  4) பயமாக   ( ) 

       ‘ஆ’ பிரிவு 

C6 ஒைி வேறுபோட்டுச் ப ோற்கள்  

பின்ேரும் பகுதிைில் Q26 முதல் Q29 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேதற்குப் 
பபோருத்தைோன ேிமடமைத் வதர்ந்பதடு. அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.  
(8 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q26  ிங்கப்பூர் இயற்லக ________________ நிலறந்த ஒரு நாடாகும்.       

           ( ) 

Q27 TO Q28 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 
 

Q29 அக்காள் மார்கழி மாதம் முழுேதும் ோ லில் திேமும் அழகிய ______________  

ேலைோள்         ( ) 

 

 

 

 

 

(1) ேளம்   
 

(2) வகாலம்  

(3) அன்ேம் 
 

(4)  கலள  

(5) வகாளம் 
 

(6) அண்ைம் 
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D7 கருத்து விளக்கப் ைக் கருத்ேறிேல் 

 ின்வரும் விளம் ரத்டேக் கருத்தூன்றிப்  டி. (10 மேிப்ப ண்கள்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமாழிமை ேளர்ப்வபோம்! 

 

 ிறுவர்களுக்கான ேமிழ் பமாழி வகுப்பு 

தம 10 2021 ஆரம் மாகுகிறது 

• 5 ேயது முதல் 10 ேயது நிைம்ேிய  ிறுேர்களுக்காே ேகுப்பு 
• ேதிவு  கட்டைம் $100 மற்றும் மாதக் கட்டைம் $50 மட்டுவம 
• தேயர் ேதியும்வோது ேதிவு கட்டைமும் முதல் மாதக் கட்டைமும் உடன் த லுத்த 

வேண்டும் 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ஆர்வமுள்தளார் போைர்புக்பகாள்ள தவண்டிய எண்: 
 

திருைதி.கைைோ : +65 9111 3434  
 

• தமிழ் எழுத்து அறிமுகம் 
• ததாடர்ோடல் திறலே 

வமம்ேடுத்துதல் 
• தமிழ் தமாழி ோ ிப்புத் 

திறலே வமம்ேடுத்துதல் 
• இலக்கணம் / பழசமாழி 

செய்யுள் பயன்பாடு கற்றல் 
• எளிய முலறயில் தமிலழக் 

கற்கலாம் 

ெிறப்புக் கழிவுகள் 

o முதல் 50 மாணேர்களுக்கு 
இலேெப் பயிற்ெி புத்தகம் 
கிலேக்கும் 

o மாதிரி கட்டுலர புத்தகமும் 
இலேெமாகக் சகாடுக்கப்படும் 
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Q30 முேல் Q33 வடர இைம்ப ற்றுள்ள ஒவ்பவாரு பேரிவுவிடை வினாவிற்கும் உரிய 
மிகப் ப ாருத்ேமான விடைடயத் தேர்ந்பேடுத்து, அேன் எண்டை அடைப்புக்குறிக்குள் 
எழுது. சுயவிடை வினாவிற்கு விளம் ரத்ேிலிருந்து விடைடயக் கண்ைறிந்து எழுது. (10 
மேிப்ப ண்கள்) 
 

Q30 யாதைல்லாம் இந்தத் தமிழ் தமாழி ேகுப்ேில் கலந்து தகாள்ள தகுதியாேேர்கள்?  

 1) முதியேர்கள்  

 2) ெிறுேர்கள் 

 3) ஆெிரியர்கள் 

 4) சபாது மக்கள்                    ( ) 
 

Q31 TO Q32  HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 
 

Q33 இந்தத் தமிழ் தமாழி ேகுப்ேில் பங்சகடுக்கும் மாைேர்கள் தேறக்கூடிய நன்லமகள்   

    யாலே? (4 மதிப்சபண்கள்)  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

D8  சுைேிமடக் கருத்தறிதல்  

பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுதிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 

 ஒரு காட்டில் நரி ஒன்று இருந்தது. அந்தக் நரி தன்லன சேல்ல யாராலும் முடியாது 

என்று கர்ேத்துேன் இருந்தது. அது அந்தக் காட்டில் இருந்த ஆடுகலள எல்லாம் பிடித்துத் தின்று 

ேந்தது. அதனால், ஆடுகள் அலனத்தும் மிகவும் பயந்தன. அதுமட்டுமின்றி, நரியின் 

சதால்லலயினால் எங்கும் சேளியில் செல்ல முடியாமல் மிகவும் கஷ்ேப்பட்ேன. நரியின் தீராத 

பெியினால் ஆடுகளின் எண்ணிக்லகயும் குலறந்து சகாண்வே வபானது. இதற்கு என்ன ேழி என்று 

சதரியாமல் ஆடுகளின் தலலேன் ஒரு கூட்ேத்லதக் கூட்டியது. ஆடுகள் தங்கள் நிலலலய 

எண்ணி புலம்பின. 
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IN BETWEEN PARAGRAPH HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 

  

வபாட்டி நாள் ேந்தது. தலலேன் ஆடு நீருக்குள் மூச்லெ அேக்கிக் மூழ்க சதாேங்கியது. நரியும் 

அதனுேன் வெர்ந்து நீருக்குள் மூழ்கியது. தலலேன் ஆடு கலளப்பு அலேந்ததும் அடுத்த ஆடு 

மூழ்க சதாேங்கியது. ஆடுகள் மாறி மாறி மூழ்கின. ஆடுகளின் தந்திரம் நரியினால் 

கண்டுப்பிடிக்க முடியேில்லல. ஆடுகலளேிே நரியினால் நீண்ேவநரம் மூழ்க முடியேில்லல. 

அது வதால்ேி கண்ேது. அதன் பிறகு, நரி காட்லே ேிட்டு சேளிவயறியது. அதற்குப் பிறகு 

ஆடுகள் மகிழ்ச்ெியாக அந்தக் காட்டில் ோழ்ந்தன.  

Q34  முதல் Q40 ேமையுள்ள ேினோக்களுக்கு வைற்கண்ட பகுதிைிைிருந்து ேிமடகமளக் 
கண்டறிந்து எழுது. (22 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q34 ஆடுகள் எதனால் நரிலயப் பார்த்துப் பயப்படுகின்றன? (2 ம) 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Q35 TO Q39  HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 

 

Q40. இக்கலதயில் ஆடுகளின் தந்திரம் ெரியானதா என்பலத ேிளக்கி உன் நண்பனுக்கு ஒரு 

     குறிப்பு எழுது. (4 ம) 

 

அன்புள்ள நண்பனுக்கு 

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

இப்படிக்கு  
உன் வதாழன்  
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1. உரம்   - செடிகள் செழிப்பாக ேளர வபாடுேது (Fertilizer) 

2. இக்கட்ோன  - ெிக்கலான நிலலலம (Critical Situation)  

3. வபணி   -    பாதுகாத்தல் (Preservation) 

4. பளு   -  சுலம (Load)  
5. ோக்குோதம்   -  ெண்லே (Fight) 

 

 

6 TO 15 WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROJECT COPYRIGHTS 
 

16. தந்திரம்   –  ஏமாற்றச் செய்ேது (Trick) 
17. தாக்குப்பிடி   –  சபாறுலமயாக இருத்தல் (Keep Calm) 
 

 
 
 
 
 

1. 1   13. 1   25. 1 

2. 1    14. 1   26. 1 

3. 4    15. 1   27. 3 

4. 4    16. 1   28. 7 

5. 2    17. 3   29. 2   

6. 1    18. 3   30. 2 

7. 2    19. 2   31. 4 

8. 1    20. 4   32. 3   

9. 3    21. 4 

10. 1    22. 2 

11. 1    23. 2 

12. 3    24. 3 
 
 
 
 

அருஞ்ப ோற்பபோருள் 
 

 

ேிமடத்தோள் 
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Q33 இந்தத் தமிழ் சமாழி ேகுப்பில் பங்சகடுக்கும் மாணேர்கள் தமிழ் எழுத்துக்கலள அறிந்துக்சகாள்ேர். 
வமலும், தமிழ் சமாழியில் ெரளமாகத் சதாேர்பாேவும் ோெிக்கவும் முடியும். வமலும், தமிழ் 
சமாழிலய எளிய முலறயில் கற்கவும் இலக்கணம் பழசமாழி செய்யுள் வபான்றேற்றின் 
பயன்பாட்லேயும் கற்றுக் சகாள்ளலாம். 

Q34 காட்டில் இருந்த ஆடுகலள எல்லாம் நரி பிடித்துத் தின்றது. நரியின் சதால்லலயினால் ஆடுகள் 
எங்கும் செல்ல முடியாமல் வபானதால் ஆடுகள் நரிலயப் பார்த்துப் பயப்படுகின்றன.  

Q35 ஆடுகள் நரிலய எண்ணி பயந்து வபாய் இருந்தன. நரியின் சதால்லலயினால் ஆடுகளின் 
எண்ணிக்லகயும் நாளுக்கு நாள் குலறந்து சகாண்வே வபானது. அதற்கு ஒரு தீர்ோக நரிலய ேிரட்ே 
திட்ேம் தீட்டுேதற்காகத் தலலேன் ஆடு கூட்ேம் கூட்டியது.  

Q36 தலலேன் ஆடு நரியுேன் ஒரு வபாட்டி ஒன்லற நேத்தி அதில் நரியும் தலலேன் ஆடும் அதிக வநரம் 
நீரில் மூழ்க வேண்டும் என்றும் ஆடுகளின் வதாற்றம் ஒவர மாதிரி இருப்பதால் பிற ஆடுகளும் 
நரிலய ஏமாற்ற நீருக்குள் மாறி மாறி மூழ்கிக் சகாள்ோர்கள். இதுவே தலலேன் ஆட்டின் தந்திரம் 
ஆகும்.  

Q37 தன்லன யாராலும் சேல்ல முடியாத என்ற திமிர் நரியிேம் இருந்தது. நரிக்கு, ஆடுகள் அலனத்தும் 
தன்லனேிே பலம் சகாண்ேேர்கள் இல்லல என்ற எண்ணத்தால் அேர்கலள எளிதில் வதாற்றடிக்க 
முடியும் என்று நிலனத்துப் வபாட்டிக்கு ஒப்புக் சகாண்ேது.  

Q38 ஆடுகளின் தந்திரம் நரிக்குத் சதரியேில்லல. தலலேன் ஆடு அதிக வநரம் நீரில் மூழ்கி இருப்பதாக 
நிலனத்துக் சகாண்ேது. நரியால் அதிக வநரம் நீருக்குள் மூழ்க முடியாததால் அது தலலேன் 
ஆட்டிேம் வபாட்டியில் வதாற்றுப் வபானதற்குக் காரணம் ஆகும்.  

Q39 இறுதியில் நரி காட்லே ேிட்டு சேளிவயறியது. ஆடுகளும் நரி வபாட்டியில் வதாற்றுப் வபானலத 
எண்ணி மகிழ்ச்ெியலேந்தன. அதன் பிறகு நரி இல்லாத காட்டில் ஆடுகள் ெந்வதாஷமாக ோழ்ந்து 
ேந்தன.  

Q40 இக்கலதயில் ஆடுகள் செய்தது தேறு அல்ல. காரணம் ஆடுகள் அலனத்தும் தங்கலளக் காப்பாற்றிக் 
சகாள்ள நிலனத்தன. ஆடுகளின் மகிழ்ச்ெிக்கு நரி இலேயூராக இருந்தது. நரி ஆடுகளுக்கு அதிகமான 
சதால்லலகள் சகாடுத்தது. எனவே, ஆடுகள் நரிலய ேிரட்ே தந்திரமாக வயாெித்து ேிரட்டியது. 
ஆகவே, ஆடுகள் செய்தது ெரி என்று உணர்கிவறன். நன்றி. (அல்லது பிற ஏற்புலேய ேிலேகள்)  

 
 

      

 

 


