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കുട്ടികള്  കള് തോല്ക്കുന്നതിനുള്

ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ന്ന നുള്ള 55 ക രണങ്ങള്

ഴെ പ പറയുന്ന ഴെ പ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D സ്റ്റ് വായിക്കു .3DMate വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക .
അ ഴെ പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dത്ര എണ്ണം പ്രസ്തു% പ്രസ്തു കുട്ടികള്  ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple എന്ന കഴെ പണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightCompleത
അവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ഇല്ലാതാ
വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന് എഴെ പ. ഴെ പക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ നടപട കള് എടുക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ %
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14.

സ്കൂളില് ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 കൃ 6സമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകത്ത് എത്താതിരിക്കുക എത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര ക.
ക സ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 അവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസശ്യത്തിനുള്ള 6ത്ത് എത്താതിരിക്കുക നുള്ള ഴെ പടക്സ്റ്റ് പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാതിസ്റ്റ് വായിക്കു .3DMate പുസ്തക% ഴെ പക ണ്ടുവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര ര ക.
ക സ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ടൈംടേബിള് ട%തോല്ക്കുന്നതിനുള്ടബിള് അനുസരിച്ചു ള് അനുസര ച്ചുള്ള തോല്ക്കുന്നതിനുള്ന ട്ടു പുസ്തക% ഴെ പക ണ്ടുവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര ര ക.
ക ഴെ പസടു ന്ന സമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകത്ത് എത്താതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.pnt㟬੬㟀 ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
ക ഴെ പസടു ന്ന സമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകത്ത് എത്താതിരിക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂക. ക ര6ങ്ങള് ഴെ പ യ്യൂക.
തോല്ക്കുന്നതിനുള്വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightCompleത്ര സ്പീഡില് Mഡില് നോട്ട് പ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 തോല്ക്കുന്നതിനുള്ന ട്ടികള്  പകര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികത്ത് എത്താതിരിക്കുക ഴെ പയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകഴുതുവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന് ക യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ര ക.
സ്കൂളില് ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ഇടക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പട വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര ര ക.
പഠനത്ത് എത്താതിരിക്കുക ന യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightCompleത്ര സമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക% ഓതോല്ക്കുന്നതിനുള്ര ദിവസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.�ং% വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന തോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ഗിക്കാതിരിക്കുക.�ং raDആവശ്യത്തി ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
ര ത്ര വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരിക ന റഴെ പയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ഭക്ഷണ% ക ച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ന ര ക.
ക ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dത്ത് എത്താതിരിക്കുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്നരഴെ പത്ത് എത്താതിരിക്കുക എണMറ്റ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂക. പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
പ ട്ടികള്  തോല്ക്കുന്നതിനുള്കട്ടികള്  പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ന ര ക
ട വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ കണ്ടുഴെ പക ണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ന ര ക.
പഠ ച്ചൂ ക ഞ്ഞ തോല്ക്കുന്നതിനുള്ശ്യത്തിനുള്ള ഷം ടി  വി കാണുക.% ട വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ക ണുക.
സ്കുളില് ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ഒരു ദിവസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസസ% വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര രുന്ന ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ആ ദിവസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസസ% ക സ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 പഠ പ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെട ച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx ക ര6ങ്ങള്
അറ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ര കയു% തോല്ക്കുന്നതിനുള്ന ട്ടുകള് എഴു ഴെ പയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകടുക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര കയു% ഴെ പ യ്യൂക.
15. ഴെ പ ട്ടികള് ടുത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര ന്ന കൂട്ടുക ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരിക നല്ലാതാവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസരല്ലാതാ ര ക
16. ഴെ പ ട്ടികള് ടുത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര ന്ന കൂട്ടുക ഴെ പര നല്ലാതാവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര ന്ന ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ന ങ്ങള് % ഒരു മുi6 പj ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple എന്ന
ക ര6% മനk ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക
17. ക ഴെ പസടു തോല്ക്കുന്നതിനുള്l ള് ശ്യത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D6മുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple ന്ന വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ധത്ത് എത്താതിരിക്കുക ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 കമന്റൂകള് പറയുന്ന കുട്ടികള്  കഴെ പളില് . തോല്ക്കുന്നതിനുള്ന ട്ടികള് %
ഴെ പക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ഴെ പക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple ര ഴെ പക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple തോല്ക്കുന്നതിനുള്പ്ര o p പ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെട ക
18. കq സ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 കുട്ടികള്  കള് കുറ്റ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂക.% ഴെ പ യ്താല് അത് കൂട്ടുകാരോടുള്ള സ്നേഹം ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 അ കൂട്ടുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ര ടുള്ള തോല്ക്കുന്നതിനുള്sp% ക രണ% അ ന
ഒത്ത് എത്താതിരിക്കുക ശ്യത്തിനുള്ള  ഴെ പ യ്തുഴെ പക ടു കതോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക അദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.pnt㟬੬㟀6 പകതോല്ക്കുന്നതിനുള്ര ട പറയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ര കതോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ഴെ പ യ്യുക.
19. പ ഠങ്ങളില് ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dതു% വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 മനk ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D കുന്നവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ണ ; അ ന ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ടMച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂxര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരിക എടു വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന്
തോല്ക്കുന്നതിനുള്പ കുന്ന പ ഠ% മുന്കൂട്ടികള്  വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ച്ചു വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര ര ക
20. 'ടൈംടേബിള് സക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ള് , വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ട്ടികള്  പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായണ% 'എന്നു പറയുന്നതുതോല്ക്കുന്നതിനുള്പ ഴെ പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D കണക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പ യ്തു
പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക
21. തോല്ക്കുന്നതിനുള്മ ശ്യത്തിനുള്ള മ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക കയ്യക്ഷര% ക രണ% പരMക്ഷക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ മ ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ കുറയുക
22. കൂട്ടുക രുമ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ട്ടികള്  ന ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ക ഴെ പസടു ന്ന സമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകത്ത് എത്താതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.pnt㟬੬㟀 വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ കലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dമ കുക
23. ആവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസശ്യത്തിനുള്ള 6ത്ത് എത്താതിരിക്കുക ന ഴെ പവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസള്ള% കുട ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ത്ത് എത്താതിരിക്കുക ന ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ശ്യത്തിനുള്ള  രMര ക പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple കുക.
24. ത്രങ്ങള് വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസരച്ചു പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
25. കൂട്ടുക രുമ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക പഠനക ര6ങ്ങള് ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx ഴെ പ യ്യ ര ക.
26. തോല്ക്കുന്നതിനുള്p % വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പ യ്തുവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര ര ക.
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27. ഴെ പ റ്റ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂക. യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക രM യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ലുള്ള ആണ്-പെണ് സൌഹൃദത്തിലേര-ഴെ പപണ് ഴെ പസ€ഹൃദിവസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.ത്ത് എത്താതിരിക്കുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികഴെ പപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെടടുക.
28. ശ്യത്തിനുള്ള ര യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക പഠനരM അവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D%ബിള് അനുസരിച്ചു ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
29. പഠനക ര6ത്ത് എത്താതിരിക്കുക ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ശ്യത്തിനുള്ള ര യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ടൈംടേബിള് ട% മ തോല്ക്കുന്നതിനുള്നജ്മെന്റ് പുലര്ത്താതിരിക്കുക.raഴെ പമന്റ് പുലര്ത്താതിരിക്കുക.raphicURL പുലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര ക.
30. ഓതോല്ക്കുന്നതിനുള്ര ക സ ലു% പുസ്തകത്ത് എത്താതിരിക്കുക ഴെ പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D ഭ ഗിക്കാതിരിക്കുക.�ং raDആവശ്യത്തിങ്ങളും പഠിക്കാതെ വിടുക.뗠내뗠閴든내뗠趀든ꎴ% പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പ വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ടുക.
31. ഗുണനപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെടട്ടികള്  ക അറ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ര ക.
32. ഗുണ വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ നു% pര വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ നു% അറ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ര ക.
33. സര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരിക† ത്മക പ്രവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികത്ത് എത്താതിരിക്കുകനങ്ങളില് തോല്ക്കുന്നതിനുള്ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികഴെ പപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെടടുതോല്ക്കുന്നതിനുള്l ഴുള്ള സതോല്ക്കുന്നതിനുള്. ഷം ടി  വി കാണുക.% അനുഭവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
34. സˆ.മ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക പ്രശ്നന ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികധ രണ% ഴെ പ യ്യ ര ക.
35. ക സ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 കണ ഴെ പ യ്യുതോല്ക്കുന്നതിനുള്l ള് തോല്ക്കുന്നതിനുള്ബിള് അനുസരിച്ചു ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികഡില് നോട്ട് പ ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 എഴു യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക അ ഴെ പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D യുക്തി മനസ്സിലാക്കാതെ   പകര്ത്തിയെടുക്കുക 浭Ø湩潴Pcom.sun
മനk ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പ പകര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികത്ത് എത്താതിരിക്കുക ഴെ പയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകടു ക
36. സˆ.മ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ആത്മവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ശ്യത്തിനുള്ള ˆ സ% ഇല്ലാതാ ര ക.
37. സˆ.% കയ്യ ന അനുതോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ജ്യമായ പേന ഉപയോഗിക്കാത6മ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്പന ഉപതോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ഗിക്കാതിരിക്കുക.�ং raDആവശ്യത്തി ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
38. അക്ഷരങ്ങള് വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസളില്ഴെ പര വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസലുപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെടത്ത് എത്താതിരിക്കുക ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 എഴുതുക.
39. പരMക്ഷക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ തോല്ക്കുന്നതിനുള് ദിവസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.6% വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ6ക്തി മനസ്സിലാക്കാതെ   പകര്ത്തിയെടുക്കുക 浭Ø湩潴Pcom.sunമ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ച്ചൂ മനk ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പ എഴുതുക.
40. ഇടക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ഴെ പട റ വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ഷം ടി  വി കാണുക.ന് നടത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര ക.
41. ഉറഴെ പക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple പ ഠങ്ങള് വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
42. സpപ ഠ കളില് ഴെ പലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D നല്ലാതാ ഗുണങ്ങള് കഴെ പണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightCompleത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര കുക.
43. അനുസരണശ്യത്തിനുള്ള Mലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D% ഇല്ലാതാ ര ക.
44. എന്തുക ര6വും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.�ং% പ ന്നMട ഴെ പ യ്യ % എന്ന മട്ടികള്  ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 നMട്ടികള്  ഴെ പവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന്ന ശ്യത്തിനുള്ള Mലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D% ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple വും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.�ংക .
45. ഓതോല്ക്കുന്നതിനുള്ര പ ഠഭ ഗിക്കാതിരിക്കുക.�ং raDആവശ്യത്തിത്ത് എത്താതിരിക്കുക നു% ആവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസശ്യത്തിനുള്ള 6മ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക അട സ്ഥാന വസ്തുതകള് ഇനിയെങ്കിലും പ ന വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസസ്തു കള് ഇന ഴെ പയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകj ലു%
പഠ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ ര ക.
46. അനുസരണ ശ്യത്തിനുള്ള Mലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D% ഇല്ലാതാ ര ക.
47. അദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.pnt㟬੬㟀6 പകരുതോല്ക്കുന്നതിനുള്ടയു% അദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.pnt㟬੬㟀6 പനത്ത് എത്താതിരിക്കുക തോല്ക്കുന്നതിനുള്ന്റ് പുലര്ത്താതിരിക്കുക.raphicURLയു% തോല്ക്കുന്നതിനുള്ദിവസവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഷം ടി  വി കാണുക. വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസശ്യത്തിനുള്ള ങ്ങള് മ ത്ര% ക ണുക.
48. പഠനവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.�ংമ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ബിള് അനുസരിച്ചുന്ധമ ല്ലാതാ ഴെ പത്ത് എത്താതിരിക്കുക പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx പഠനസമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക% കളില്യുക.
49. പഠനസമയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകത്ത് എത്താതിരിക്കുക കളില് കളില്Mല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ഏര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികഴെ പപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെടടുക.
50. തോല്ക്കുന്നതിനുള്ക പ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെട യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുകട ച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx ജ്യമായ പേന ഉപയോഗിക്കാതയിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന് പറ്റുഴെ പമന്ന വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ശ്യത്തിനുള്ള ˆ സത്ത് എത്താതിരിക്കുക ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 ജ്യമായ പേന ഉപയോഗിക്കാതMവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ക.
51. സ്കൂളില് ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55 വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസരുന്ന ന വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ6ക്തി മനസ്സിലാക്കാതെ   പകര്ത്തിയെടുക്കുക 浭Ø湩潴Pcom.sunമ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dക്ഷ6% ഇല്ലാതാ ര ക.
52. പരMക്ഷക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ തോല്ക്കുന്നതിനുള്വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തൂarHeightComple യുള്ള യ്യ ഴെ പറടുപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെട നടത്ത് എത്താതിരിക്കുക ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരിക ക.
53. പഠന ടൈംടേബിള് വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസകലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3D6ങ്ങഴെ പളില് റ ച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക.혁ဂx തോല്ക്കുന്നതിനുള്ബിള് അനുസരിച്ചു ധവായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ ന ക ര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരിക ക.
54. വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ6ക്തി മനസ്സിലാക്കാതെ   പകര്ത്തിയെടുക്കുക 浭Ø湩潴Pcom.sun ˆ വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ കസന സ%ബിള് അനുസരിച്ചുന്ധ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസ യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക കതോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക പര ശ്യത്തിനുള്ള Mലിസ്റ്റ് വായിക്കു .3Dനത്ത് എത്താതിരിക്കുക ല്ക്കുന്നതിനുള്ള 55
ഏര്ത്തിയെഴുതുവാന് കഴിയാതിരികഴെ പപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അറിയാതിരിക്കുകയും  നോട്ടുകള് എഴുതിയെടട ര കതോല്ക്കുന്നതിനുള്യിക്കു .3DMaterplS-ക്ലാസെടുക ഴെ പ യ്യുക.
55. കുട്ടികള്  കള് തോല്ക്കുന്നതിനുള്കള്ഴെ പക്ക് ലിസ്റ്റ് വായ മ പ ക്ക് ലിസ്റ്റ് വായള് അദ്ധിക്കാതിരിക്കുക.pnt㟬੬㟀6 പകരുഴെ പട കുറ്റ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂക.% പറയുക

