
WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

PRIMARY 4 - 1000 VOCAB WORDS TO EXCEL IN EXAMS  

த ொடக்க நிலை 4 - சிறப்புத் த ர்ச்சிக்கொன 1000 தசொல்வளங்கள் 
 

எண் 
பகு ி 1 - 25 நீ ிக்கல களும் பயிற்சிகளும்  

 பக்கம் 
கருப்தபொருள்  

1 புத்திக்கூர்மை அவசியம் 1 - 6 

2 க ோபத்மதக் குமைத்துக்க ோள் 7 - 12 

3 சிறுமை சீரழிக்கும் 13 - 18 

4 அறிவாற்றல் கூர்மையானது 19 - 24 

5 நீ நீயாக இரு  25 - 30 

6 எண்ணம் அறிந்து உதவு  31 - 36 

7 ப ாறுமையால் அதிர்ஷ்டம் 37 - 42 

8 ப ராமை ப ரு நஷ்டம்  43 - 48 

9 ஒன்று ட்டால் உண்டு வாழ்வு  49 - 54 

10 குமற ப ைாபத 55 - 60 

11  நட்புக்குத் துகரோ ம்  61 - 66 

12 அன்போன நண்பமன ஆபத்தில் அைி 67 - 72 

13  சிந்தித்துச் கசயல்படு 73 - 78 

14  கபோய் போத ம் தரும் 79 - 84 

15  ஏைோற்ைோகத 85 - 90 

16  நம்பியவருக்குத் துகரோ ம்  91 - 96 

17  மதரியம் வோழ்வு தரும்  97 - 102 

18  புத்திகயோடு பிமழத்துக்க ோள் 103 - 108  

19  கபோய் கசோல்லோகத  109 - 114 

20  வஞ்ச ம் கபகசல் 115 - 120 

21  சோதுரியம் 121 - 126 

22  சுயபுத்தி  127 - 132  

23  சிந்தித்து நட்புக்க ோள்  133 - 138 

24 கநர்மை 139 - 144 

25  நன்ைி ைைவோகத   145 - 150 

  விலடத் ொள் 151 - 163 
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எண் 
பகு ி 2 - 625 தசொற்கள் தகொண்ட பட அகரொ ி  

பக்கம் 
 லைப்பு 

1 பழங் ள் (Fruits) 164 - 166 

2 ைரங் ளும் கசடி ளும் (Trees And Plants) 167 - 169 

3 பூச்சி ள் (Insects) 170 - 172 

4 வோ னங் ள் (Vehicles) 173 - 175 

5 அலுவல ம் (Office) 176 - 178 

6 ைீன் வம  ள் (Fish Types) 179 -181 

7 உடல் உறுப்பு ள் (Body Parts) 182 - 184 

8 குடும்ப உைவு ள் (Relationships) 185 - 187 

9  ருவி ள் (Tools) 188 - 190 

10 பைமவ ள் (Birds) 191 - 193 

11 வளர்ப்புப் பிரோணி ள் (Domestic Animals) 194 - 196 

12 வன விலங்கு ள் (Jungle Animals) 197 - 199 

13  ோய் ைி ள் (Vegetables) 200 - 202 

14 ந ர மையம் (City Centre) 203 -205 

15 விமளயோட்டு ள் (Sports) 206 - 208 

16 ைலர் ள் (Flowers) 209 - 211 

17 குளியலமை (Bathroom) 212 - 214 

18 சோமலக்குைி ள் (Road Sign Boards) 215 - 217 

19 பண்பு ள் (Values) 218 - 220 

20 
சிங் ப்பூரின் பண்டிம , உமட ைற்றும் சுற்றுலோத்தளங் ள் 
(Singapore Festivals, Attires and Tourist Spots) 221 - 223 

21 அன்ைோட கவமல ள் (Daily Routine) 224 - 226 

22 இமசக் ருவி ள் (Music Instruments) 227 - 229 

23 விலங்கு ளின் வசிப்பிடங் ள் (Animal Habitats) 230 - 232 

24 கதோழில் ள் (Occupations) 233 - 235 

25 ைசோலோப்கபோருள் ள் (Spices) 236 - 238 
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கருப்ப ொருள் புத்திக்கூர்மை அவசியம் 
நீதி அறிவுக்கூர்மைமய இழந்தொல் துன் ம் நநரிடும் 
 
 

அது ஓர் அழகிய ஏரி. அந்த ஏரியில் அழகிய ஆமை ஒன்று தனது இரண்டு வாத்து 
நண்பர்களுடன் வாழ்ந்து வந்தது. ஒவ்வவாரு நாளும் அந்த இரு வாத்துகமையும் ஆமை 
சந்திப்பது வழக்கம். ஒருநாள் அந்த இரண்டு வாத்துகளும் வருத்தத்துடன் காணப்பட்டன. 

இமதக்கண்ட ஆமை “ஏன் இருவரும் வருத்தத்துடன் உள்ைரீ்கள்?” என்று ககட்டது. 

“பல வருடங்கைாக ைமழ வபய்யாத காரணத்தால் இந்த ஏரி வறண்டு வருகிறது. இன்னும் 
சில காலத்திற்குப் பிறகு இங்கு முற்றிலும் நீர் வற்றிவிடும். எனகவ, நாங்கள் இருவரும் 
 க்கத்து ஊரில் உள்ை ஏரிக்குச் வசல்ல இருக்கிகறாம்” என்று வாத்துகள் கூறின. 

“என்மன விட்டுச் வசல்வதற்கு உங்களுக்கு எப்படி ைனம் வந்தது? நீர் குமறந்தால் 
உங்களுக்கு உணவுதான் குமறயும். எனக்ககா உயிகர கபாய்விடும். என் ைீது உங்களுக்கு நநசம் 
இருக்குைானால் என்மனயும் அமழத்துச் வசல்லுங்கள்” என்றது ஆமை. “உனக்குத்தான் 

இறக்மககள் கிமடயாகத! உன்மன அமழத்துப்கபாக எங்கைால் எப்படி முடியும்?” என்றது வாத்து. 

அதற்கு ஆமை ஓர் உ ொயம் வசான்னது. “ஒரு நீண்ட குச்சிமய எடுத்து வாருங்கள். நான் 
நடுவில் என்னுமடய பற்கைால் பகட்டியொய்ப் பிடித்துக் வகாள்கிகறன். நீங்கள் இரு க்கமும் 
பிடித்துத் தூக்கிக்வகாண்டு பறந்து வசல்லுங்கள்” என்றது ஆமை. 

“நாங்கள் உயரப் றக்கும்ந ொது நீ வாமயத் திறந்தால் கீகழ விழுந்து இறந்து விடுவாய்” 
என்று வாத்துகள் கூறின. “அப்படியானால் நீங்கள் பறக்கும்கபாது நான் வாய் திறவாைல் 
இருக்கின்கறன்” என்று ஆமை கூறியது. இரு வாத்துகளும் இருபக்கமும் குச்சிமயப் பிடித்துப் 
பறக்க நடுவில் ஆமை தன் வாயால் குச்சிமயப்  ற்றிக்பகொண்டு இருந்தது. 

சிறிது தூரம் பறந்தவுடன் ஆமை ஆனந்தத்தில் துள்ைிக் குதிக்க ஆரம்பித்தது. இரு 
வாத்துகளும் ஆமையிடம் “சிறிது கநரம் அமைதியாய் இரு. இல்லொவிடில் நீ கீகழ விழுந்து 
விடுவாய்” என்று கூறின. வசல்லும் வழியில் வாத்துகள் ஆமையுடன் பறந்து வசல்வமதப் பார்த்த 
ைக்கள் வாத்துகள் எமதகயா தூக்கிக்வகாண்டு கபாகின்றன எனக் கூச்சலிட்டனர். ஆமையின் 
வகட்ட கநரம் அந்த வார்த்மதகள் அதன் பசவியில் விழுந்தது. “இந்த ைக்கள் ஏன் இப்படிக் 

கூச்சலிடுகின்றனர்?” என ஆமை வாய் திறந்து கபச வாத்துகள் பிடித்திருந்த குச்சிமய அது 
விட்டுவிட்டதால் கீகழ விழத்வதாடங்கியது. கீகழ விழுந்த ஆமை உடல் சிதறி இறந்தது. 
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1 ஏரி  வபரிய நீர்நிமல – Lake 

2 வழக்கம்  எப்கபாதும் - Usual 

3 வருத்தத்துடன்  கவமலயுடன் – Sadly 

4 வறண்டு  நீர் இல்லாைல் காய்ந்து கபாதல் – Become 

Dry 

5 முற்றிலும்  முழுமையாக - Completely 

6  க்கத்து  அருகில் – Nearby 

7 நநசம்  அன்பு / பாசம் - Love 

8 அமழத்து  கூட்டிச் வசன்று – Pick Up 

9 உ ொயம்  கயாசமன – Idea 

10 பகட்டியொய்  உறுதியாய் – Holding Strongly 

11 இரு க்கமும்  இடதும் வலதும் – Both Sides 

12 உயரப் றக்கும்ந ொது  ைிக கைலாகப் பறக்கும்கபாது – When Fly High 

13 இறந்து  உயிர் இல்லாைல் கபாதல் - Died 

14  ற்றிக்பகொண்டு  பிடித்துக்வகாண்டு – Holding 

15 ஆனந்தத்தில்  ைகிழ்ச்சியில் –  With Happiness 

16 இல்லொவிடில்  இல்லாவிட்டால் / இல்மல என்றால் - If Not 

17 கூச்சலிட்டனர்  
வதைிவற்ற உரத்த குரல் எழுப்பினர் – 
Shouted 

18 பசவி  காது - Ear 

19 விழுந்தது  ககட்டது – Heard  

20 சிதறி  தனித்தனியாகப் பிரிந்து - Scatter 

 
 

அருஞ்பசொற்ப ொருள் 

 

 

 

 

 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHT 



     
 

புத்திக்கூர்மை அவசியம் 

 
                               WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE                                         3 

 
 
 
வொக்கியங்கமை நிரல் டுத்தி எழுதுக. 
 
1    
 
 
 எ.கா : ஆமையும் வாத்துகளும் ஏரியில் வாழ்ந்திருந்தன.___________________                                            

 

 
2 
 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 
 
3  
 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 
 
4 

 

 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 

5  

 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 
 

6  

 

 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 யிற்சி 1 

ஏரியில் ஆமையும் வாழ்ந்திருந்தன வாத்துகளும் 

வழக்கம் ஆமையும் தினமும் சந்திப்பது வாத்துகளும் 

கவமலயாகின வாத்துகள் வற்றியதால் நீர் 

பக்கத்து ஏரிக்குச் திட்டைிட்டன வசல்ல வாத்துகள் 

தன் ஆமை திறந்து வாமயத் கபசியது 

விழுந்த உடல் கீகழ ஆமை சிதறி இறந்தது 
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எழுத்துகமை நிரப் ிச் பசொற்கமைக் கண்டு ிடி. 

 

எண் விைக்கம் விமட 

1 
தண்ணமீரத் கதக்கி மவக்கும் நீர் 
நிமல (Source of  Water) ______ ரி 

2 
காதுகைில் ஒலி ககட்டமத இப்படி 
அமழக்கலாம் வி ______ ந் ______ து 

3 
ஏரியில் நீர் வற்றினால் இந்நிமல 
ஏற்படும் 

வ ______ ண் ______ 

4 
தாய் தன் பிள்மைகைிடம் 
வவைிப்படுத்தும் உணர்வு (Feeling) 

கந ______ ம் 

5 
ைகிழ்ச்சியில் இருப்பமத 
இப்படியும் அமழக்கலாம் 

ஆ ______ ந் த ______ தி ______ 

6 
ஒலிமயக் ககட்கப் பயன்படும் 
உடல் உறுப்பு (Body Part) 

வச ______  

7 
அதிக குழப்பத்துடன் சத்தம் 
இட்டனர் 

______ ச் ______ லி ______ ட ன ர் 

8 
நைது அருகில் இருப்பமத இப்படி 
அமழக்கலாம்  

ப ______ க ______ து  

9 
இல்மலவயன்றால் என்பதற்கு 
இன்வனாரு வசால் 

______ ல் ______ வி ______ ல் 

10 

வலது இடது என்பமத ஒகர 
வசால்லில் இவ்வாறு 
அமழக்கலாம் 

இ ______ ப ______ க ______ ம் 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 யிற்சி 2 
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TO PROTECT COPYRIGHT 
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நகொடிட்ட இடத்தில் சரியொன விமடமயத் நதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 
 
 

  

 

 

1 தீபாவைி அன்று எண்வணய் கதய்த்துக் குைிப்பது (Oil Bath) நம்     

____________________. 

2 ைாடியிலிருந்து கீகழ விழுந்த நாய் உடல் ____________________ இறந்தது. 

3 ரகு தன் அம்ைாவின் மகமய ____________________ நடந்தான். 

4 கதர்வில் குமறந்த (Less) புள்ைிகள் வபற்ற அைலா ____________________ 

இருந்தாள். 

5 அப்பா கநற்று எங்கமைக் ககாவிலுக்கு ____________________ வசன்றார். 

6 பட்டம் ___________________ அதமனக் கண்டு குழந்மதகள் ரசித்தனர். 

7 சிங்கத்திடம் இருந்து தப்பிக்க நரி ஓர் ____________________ வசய்தது. 

8 முகநூலில் (Facebook) உள்ை தகவல்கள் அமனத்மதயும்  

 ____________________ உண்மை என நம்பக்கூடாது. 

9 கமடக்குச் வசல்லும்கபாது தீபா அப்பாவின் மகமய _____________________ 

பிடித்துக்வகாண்டாள். 

10 இரண்டு நாட்கள் உணவில்லாைல் தவித்த (Suffering) பூமன 

____________________ கபானது. 

 

 

வழக்கம்     வருத்தத்துடன்    முற்றிலும்    அமழத்து 
உபாயம்     வகட்டியாய்     உயரப்பறக்கும்கபாது    

இறந்து     பற்றிக்வகாண்டு     சிதறி 

 யிற்சி 3 

 

QUESTIONS HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 

 

 

QUESTIONS HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 
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கீழ்க்கொணும் வொக்கியங்கமை எதிர்கொல வொக்கியைொக (Future Tense) 
ைொற்றி எழுதுக. 
 
 
1 இரண்டு வாத்துகள் தம் நண்பர்களுடன் வாழ்ந்தன. 

 
எ.கா : இரண்டு வாத்துகள் தம் நண்பர்களுடன் வாழும்.____________________ 

 
2 இரண்டு வாத்துகளும் வருத்தத்துடன் காணப்பட்டன. 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

3 ைமழ வபய்யாததால் ஏரி வறண்டு கபானது. 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 

4 ஆமை ஓர் உபாயம் வசான்னது. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

5 ஆமை குச்சிமயக் வகட்டியாய்ப் பிடித்துக் வகாண்டது. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

6 ஆமை வாத்துகளுடன் பறக்கும்கபாது கபசாைல் இருந்தது. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

7 ைக்கள் வாத்துகமைப் பார்த்துக் கூச்சலிட்டனர். 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 

8 வாமயத் திறந்த ஆமை கீகழ விழுந்தது. 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 யிற்சி 4 
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QUESTIONS HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 
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2. மரங்களும் செடிகளும் (Trees and Plants) 

 

எண் படம்  தமிழ் ஆங்கிலம் 

1.  

 

ஆலமரம் Banyan Tree 

2.  

 

பாக்கு மரம் Arecanut Tree 

 

3.  

 

க ாய்யா மரம் Guava Tree 

4.  

 

கென்னை மரம் 

 

Coconut Tree 

5.  

 

வேப்பமரம் Margosa Tree 

 

6.  

 

ஆப்பிள் மரம் Apple Tree 

 

7.  

 

பலாமரம் 

 

Jack Tree 

 

8.  

 

பூேரச மரம் Portia Tree 

 

 

 

 

 

WORDS AND PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 

 



 
 
பட அ ராெி  

168      WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

9.  

 

ோனை மரம் Banana Tree 

10.  

 

மாமரம் Mango Tree 

11.  

 

பப்பாளி மரம் 

 

Papaya Tree 

 

12.  

 

அேக ாடா மரம் Avacado Tree 

 

13.  

 

அன்ைாசிச் கசடி Pineapple Plant 

14.  

 

மிள ாய்ச் கசடி Chilli Plant 

 

15.  

 

மிளகுச் கசடி Pepper Plant 

16.  

 

மரேள்ளிக் ிைங்குச் 
கசடி 

Cassava Plant 

17.  

 

நிலவேம்புச் கசடி Chiretta Plant 

 

 

 

 

WORDS AND PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 

 



  
 

பட அ ராெி  
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18.  

 

விருத்திரப்பழச் செடி Dragon Plant 

19.  

 

நட்ெத்திரப்பழச் செடி Star Fruit Plant 

20.  

 

கத்திரிக்காய்ச் செடி Brinjal Plant 

21.  

 

பச்செப் பூக்ககாஸ் செடி Broccoli Plant 

22.  

 

கொற்றுக் கற்றாசழ Aloevera Plant 

23.  

 

கற்பூரவள்ளிச் செடி Oregano Plant 

24.  

 

துளெிச் செடி Basil Plant 

25.  

 

சூரிய ாந்ெிச் கசடி Sunflower Plant 

 

 

 

 

WORDS AND PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 
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25. மசாலாப் ப ாருள்கள் (Spices) 
 

எண்  டம்  தமிழ் ஆங்கிலம் 

1.  

 

மஞ்சள் Turmeric 

2.  

 

சசோம்பு Fennel Seeds 

3.  

 

பெருங்கோயம் Asafoetida 

4.  

 

மிளகு Black Pepper 

5.  

 

ெிரிஞ்சி இலை / 

ெிரியோணி இலை 
Bay Leaf 

6.  

 

சீரகம் Cumin Seeds 

7.  

 

ஏைக்கோய் Cardamom 

8.  

 

ஓமம் Carom Seeds 

 

 

 

 

WORDS AND PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 

 



  
 

ெட அகரோதி  

                               WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE                                      237 

9.  

 

இைவங்கம் 

 

 

Star Anise 

10.  

 

ெட்லட Cinnamon 

11.  

 

சுக்கு Dry Ginger 

12.  

 

கிரோம்பு Cloves 

13.  

 

ஜோதிக்கோய் Nutmeg 

14.  

 

கரம் மசோைோ Garam Masala 

15.  

 

கல்ெோசி Stone Flower 

16.  

 

குங்குமப்பூ Saffron 

 

 

 

 

WORDS AND PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 
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17.  

 

புளி Tamarind 

18.  

 

உைர்ந்த பவந்தய 
இலைகள் 

Dry Fenugreek Leaves 

19.  

 

கோய்ந்த மிளகோய் Dried Chilli 

20.  

 

எள் Sesame Seeds 

21.  

 

பூண்டு Garlic 

22.  

 

ஜோதிப்ெத்திரி Nutmeg Flower 

23.  

 

மல்ைி  

 

Coriander Seeds 

24.  

 

உைர்ந்த மோங்கோய்ப் 
பெோடி 

Dry Mango Powder 

25.  

 

கசகசோ Poppy Seeds 

 

 

 

WORDS AND PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY  

TO PROTECT COPYRIGHT 
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1. புத்திக்கூர்மை அவசியம் 

பயிற்சி 1  
1 ஆமையும் வாத்துகளும் ஏரியில் 

வாழ்ந்திருந்தன. 
2 தினமும் ஆமையும் வாத்துகளும் 

சந்திப்பது வழக்கம். 
3 நீர் வற்றியதால் வாத்துகள் 

கவமையாகின. 
4 வாத்துகள் பக்கத்து ஏரிக்குச் சசல்ை 

திட்டைிட்டன. 
5 ஆமை தன் வாமயத் திறந்து பபசியது. 
6 கீபழ விழுந்த ஆமை உடல் சிதறி 

இறந்தது. 

பயிற்சி 2 

1 ஏரி 6 சசவி 
2 விழுந்தது 7 கூச்சைிட்டனர் 
3 வறண்டு 8 பக்கத்து 
4 பநசம் 9 இல்ைாவிடில் 

5 ஆனந்தத்தில் 10 இருபக்கமும் 
 
பயிற்சி 3 

1 வழக்கம் 6 உயரப்பறக்கும்    
பபாது 

2 சிதறி 7 உபாயம் 
3 பற்றிக்சகாண்டு 8 முற்றிலும் 
4 வருத்தத்துடன் 9 சகட்டியாய் 
5 அமழத்து 10 இறந்து 

                                   
பயிற்சி 4 

1 இரண்டு வாத்துகள் தம் நண்பர்களுடன் 
வாழும். 

2 இரண்டு வாத்துகளும் வருத்தத்துடன்    
காணப்படும். 

3 ைமழ சபய்யாததால் ஏரி வறண்டு 

பபாகும். 
4 ஆமை ஓர் உபாயம் சசால்லும். 
5 ஆமை குச்சிமயக் சகட்டியாய்ப் பிடித்துக்  

சகாள்ளும். 
6 ஆமை வாத்துகளுடன் பறக்கும்பபாது 

பபசாைல் இருக்கும். 
7 ைக்கள் வாத்துகமைப் பார்த்துக் 

கூச்சைிடுவர். 
8 வாமயத் திறந்த ஆமை கீபழ விழும். 
 

 
 
 
 
 
 
2. க ோபத்மதக் குமைத்துக்க ோள்  

பயிற்சி 1  
1 திருைைாம்பாள் அடிக்கடி சகாட்டாவி  

விட்டுக்சகாண்டு இருப்பார்.  
2 அரசர் அம்மையாரின் முகத்மதப் பார்க்க 

சவறுத்தார். 
3 சதனாைிராைன் பிரச்சமனமயத் தீர்க்க 

முடிசவடுத்தான். 
4 விவசாயம் சசய்பவர்கள் சகாட்டாவி 

விடக்கூடாது. 
5 சதனாைிராைன் ைன்னமர ஓரக்கண்ணால் 

பார்த்தான். 
6 ைன்னரும் அம்மையாரும் பரிசுகள் 

சகாடுத்தனர். 
 
 பயிற்சி 2 

1 பழக்கைாகி 6 வாக்கு 
2 விந ோதைாக 7 சூசகைாக 
3 பயிர்வைத்மத 8 பவதமன 
4 விவாதித்து 9 அரசருக்கு 
5 திமைத்த 10 பைம்படுத்துவது 

 
பயிற்சி 3 

1 துமணவி 6 வைரும் 
2 அதிகாரிகள் 7 நாசம் 
3 தவிர்த்து 8 ஓரக்கண்ணால் 
4 விசாரித்தார் 9 புரிந்து 
5 தீர்ப்பதாக 10 பயிர்கள் 

 
பயிற்சி 4 
1 சகாட்டாவி  விடுவது அவரது 

பழக்கைாகின்றது. 
2 திருைைாம்பாள் அருகில் சசல்வமத 

அரசர் தவிர்க்கிறார். 
3 அவர் ைிகுந்த பவதமன அமடகிறார். 
4 சதனாைிராைன் பிரச்சமனமயத் 

தீர்ப்பதாக வாக்குக் சகாடுக்கிறான். 
5 அரசு அதிகாரிகள் ைன்னமரக் காண 

வருகின்றனர். 
6 விவசாயிகள் சகாட்டாவி விடக்கூடாது 

என்று கூறுகிறான். 
7 சதனாைிராைன் ைன்னமர ஓரக்கண்ணால்  

பார்க்கிறான். 
8 ைன்னர் தன் தவற்மற எண்ணி 

வருந்துகிறார். 

சிகரம் - P4 சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான 1000 சசால்வளங்கள் 

 விமைகள் 


