
ஆரவ்மும் தன்னம்பிக்ககயும் 

மனிதனாக பிறந்த அனனவருக்கும் இனறவன் ஒரே 

மாதிேியாக சிந்திக்கக் கூடிய மூனைனயரய 

பனைத்துை்ைான் ஆனால் சில மாணவேக்ை் 100 

மதிப்பபண்களும், இன்னும் சிலே ் 80 

மதிப்பபண்களும், இன்னும் சில மாணவேக்ை் 

ரதால்வினய தழவுகின்றனே ்என்றால் அதற்கு என்ன 

காணேம்? பை்ைி வகுப்பனறயில் படிக்கும் 60 

மாணவேக்ளுக்கும் ஆசிேியே ் ஒரே மாதிேியாகத் 

தான் பாைம் நைத்துகிறாே.் பின்பு எதனால் இந்த 

வித்தியாசம் என்று மாணவேக்ை் சிந்திக்க 

ரவண்டும். படிப்பில் நமக்கு ஆேவ்மும், ஈடுபாடும் 

இல்லாதரத இதற்கு அடிப்பனைக் காணேம். 

ஆபாசமான சிேமமான புேியாத பல 

வாேத்்னதகனைக் ககாண்ை சினிமா பாைல்கைின் 

மீது நாம் கசலுத்தும் ஆேவ்ம் அனவகனை நன்றாக 

உை்ைத்தில் பதிவு கசய்ய னவக்கிறது இனதவிை 

அதிகமான ஆேவ்த்னத நமது எதிேக்ால 

நன்னமக்காக படிப்பில் கசலுத்தினால் உறுதியாக 

கவற்றி கபறலாம் (இனறவன் நாடினால்). 

பிறோல் கசய்ய முடிந்தது, நம்மால் ஏன் கசய்ய 

முடியாது என்ற தன்னம்பிக்னகயும் விைா-

முயற்சியும் வந்தகதன்றால் அதுரவ சாதனனயின் 

முதல் படிக்கைட்ு என்பனத உணேலாம். 

ரதேவ்ு எழுதும் மாணவ மாணவியருக்கு ஆரலா-

சனனகனையும் பயணுை்ை தகவல்கனையும் 

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தேப்பில் தருகிரறாம். 

திட்டமிடுதல் 

கபாது ரதேவ்ில் அதிக மதிப்கபண் கபறரவண்டும் 

என்ற ஆேவ்த்னத வைேத்்துக்ககாண்ை நாம் 

அதற்கான சில தயாேிப்பு முனறகனை முன்கூை்டிரய 

திை்ைமிடுபவேக்ைாக இருக்க ரவண்டும். நம்முனைய 

ரநேத்னதம் உனழப்னபயும் பயணுை்ைதாக 

அனமத்திை திை்ைமிடுதல் மிகவும் அவசியமாகும். 

1. பாைத்னதயும் ரநேத்னதயும் முனறப்-

படுதத்ுதல் 

2. ரதேன்வ எதிேக்காை்ை தயாோகுதல் 

3. ரதேவ்ில் திறனமனய கவைிப்டுத்துதல் 

பாைத்னதயும் ரநேதன்தயும் 

முனறப்படுதத்ுதல் 

 ரதேவ்ுக்கான பாைப்புத்தகங்கனை முழுனமயாக 

ரசகேித்து தனித்தனிரய பாைவாேியாக பிேிதத்ு 

னவக்க ரவண்டும். கானல 5 மணியிலிருந்து 

இேவு 11 மணிவனேயுை்ை இனைப்பை்ை ரநேத்னத 

இனறவழிபாை்டிற்கு, படிப்பிற்கு, தூய்னம 

அனைவதற்கு, உணவு உண்பதற்கு, சிறிது 

வினையடுவதற்கு மற்றும் ஓய்கவடுப்பதற்கு 

என்ற வனகயில் பிேித்து அனமக்க ரவண்டும். 

 ஒரே பாைத்னதப் படிதத்ு மூனைக்கு ரசாேவ்ு 

ஏற்படுத்தாமல் கவவ்ரவறு பாைங்கனை 

ரநேத்திற்கு தகுந்தபடி பிேித்து படிக்க ரவண்டும். 

இலகுவானனத முதலில் படித்து விைட்ு பிறகு 

சிேமமானனத படியுங்கை். 

 படிக்கும் பாைத்னத முதலில் சாதாேணமாக 

படியுங்கை், பிறகு ஆழமாக கருத்துணேந்்து 

படியுங்கை், பிறகு படித்தனத மனதிற்குை் 

அனசரபாைட்ு பாருங்கை், புேிந்தனத எழுதிப் 

பாருங்கை். 

 குறை், தத்துவம், ஃபாேம்ுலா, Poem 

ரபான்றவற்னற சிேமம் பாோல் மனனம் கசய்து 

படியுங்கை். 

 படிக்கும் ரபாது தூக்கரமா, ரசாேர்வா 

ஏற்பை்ைால் நினலனய மாற்றி நின்ரறா, 

நைந்துககாண்ரைா படியுங்கை். 

 Group Study என்ற கபயேில் ரநேத்னதயும், 

உனழப்னபயும் வீணாக்காதீேக்ை், சந்ரதகங்கை் 

எதுவானாலும் தயங்காமல் ஆசிேியேிைம் ரகைட்ு 

கதைிவு கபறுங்கை் 

ததரக்வ எதிர் ககொள்ளுதல் 

பாைங்கனை படிப்பதிலும், ரநேத்னத 

கசலவிடுதலிலும் அதிக கவனம் கசலுத்துவனத 

ரபால் ரதேன்வ எதிே ் ககாை்ை ஒரு மாதத்திற்கு 

முன்ரப தயாோக இருக்க ரவண்டும். 

 ரதேவ்ு கால அை்ைவனனனய (Exam time table) 

உங்கை் பாேன்வக்கு கதைிவாக கதேியும் 

வனகயில் கபாதுவான இைத்தில் ஒை்டி 

னவக்கவும். 

 இேவு ரநேங்கைில் அதிகமாக கண் விழித்து 

படிக்காமல் குனறந்தது 6மணி ரநேமாவது 

ஏக இறைவனின் திருப்பபயரால் 



தூங்குங்கை். இது உங்கை் பாேன்வக்கும் 

மூனைக்கும் ஓய்னவ தரும். 

 ஆரோக்கியமான ஊை்ைசச்த்துகை் நினறந்த 

உணவுகனை சேியான ரநேத்தில் சாப்பிடுங்கை் 

அதிகமாக தண்ணீே ்பருகுங்கை். 

 சிறிது ரநேம் இனறவழிபாடு கசய்யுங்கை். 

உைற்பயிற்சியில் ஈடுபடுங்கை். வினையாடுங்-

கை். மனனத அனமதி படுத்துங்கை் ரதேவ்ு 

பற்றிய வீணான வதந்திகனை நம்பாதீேக்ை். 

 நண்பேக்ை் மற்றும் குடும்பத்தாேக்ைிைம் 

ரதனவயற்ற சண்னைகை், வாக்குவாதங்கைில் 

ஈடுபைாதீேக்ை். கபாதுத்ரதேவ்ில் கவற்றி கபற-

ரவண்டும் என்ற எண்ணத்னதத் தவிே ரவறு 

காேியங்கைில் கவனத்னத சிதற விைாதீேக்ை். 

 Hall Ticket ரபனா, கபன்சில், ேப்பே,் ஜாகமன்ை்ேி 

பாக்ஸ் ரபான்ற ரதனவயான உபகேணங்கனை 

முன்கூை்டிரய தயாே ்கசய்து னவக்கவும் 

 ரதேவ்ு நாை் கநருங்கிய உைன் எல்லா மாணவ 

மாணவியருக்கும் ஒரு விதமான பயமும் 

பைபைப்பும் ஏற்டுவது இயல்பு, இந்நினலயில் 

மனனத அனமதிபடுத்தி இனறவனிைம் 

பிோேத்தனன கசய்து மனஉறுதியுைன் ரதேவ்ுக்கு 

புறப்படுங்கை். 

 ரதேவ்ு நாைில் அனேமணி ரநேத்திற்கு 

முன்பாகரவ பை்ைிக்கு கசன்று விைவும், 

ரபாக்குவேத்து சூழ்நினலகைால் ஏற்படும் 

இனையூறுகை் தவிேக்்க இயலாது. 

 ரதேக்வழுத பை்ைிக்கு கசன்றவுைன் ரநோக 

ரதேன்வனறக்கு கசன்று விைவும். நண்பேக்ைிைம் 

ரதனவயற்ற உனேயாைல்கனை தவிேக்்கவும் 

 ரதேவ்னறக்குை் நுனழந்தவுைன் உங்கை் சைன்ை- 

னப, ரபன்ை் பாக்ககை் ஜாகமன்ை்ேி பாக்ஸ் 

ரபான்றவற்னற முழுனமயாக பேிரசாதித்து 

ககாை்ளுங்கை். ரதனவயற்ற ரபப்பேக்னை தூக்கி  

எறிந்து வடுங்கை் 

ததரவ்ில் திறகமகை கவளிப்படுத்துதல் 

 ரதேவ்ுக்காக பல மாதங்கை் சிேமப்பைட்ு 

படித்ததும் பல உனழப்புகை் கசய்ததும். 

ரதேவ்ின்ரபாது முழனமயாக கவைிப்படுத்த 

ரவண்டும். 

 தகள்வித் தொளில் ககயில் கிகடத்ததும் 

உடதன பரட்ீகை எழுத கதொடங்கொமல் அகத 

முழுகமைொக படித்துக்ககொள்ள தவண்டும். 

 நன்றொக கதரிந்து தகள்விககள முதலில் 

எழுதுங்கள் பிறகு ஓரளவு கதரிந்து 

தகள்விகளுக்கு பதில் எழுதுங்கள் தவறொக 

இருக்குதமொ என்ற அைை்ம் தவண்டொம் எந்த 

தகள்விகையும் விடொமல் எல்லொ தகள்வி-

களுக்கும் விகட எழுதுங்கள் வினொ-விகட 

எண்ககள ைரி பொரத்்து எழுதுங்கள். 

 பக்கம் பக்கமொக பதில் எழுதொமல் குறிப்பு 

குறிப்பொக (Points & Bullets) எழுதுங்கள் 

தகலப்புகள், முக்கை வரிகள், ைமன்பொடுகள் 

(Equations) தபொன்றவற்கற கதளிவொக (Blue and 

Black penல்) எழுதுங்கள். 

 ஒவ்கவொரு தகள்விக்கும் தநரம் ஒதுக்கி 

அதற்குள் என்ன எழுத முடியுதமொ அகத 

எழுதுங்கள் ஒரு தகள்விக்கொன தநரம் 

முடிந்ததும் உடதன அடுத்த தகள்விக்கு 

கைன்று விடுங்கள் ஒதர தகள்விகை நீண்ட 

தநரம் எழுதிக்ககொண்டு இருக்க தவண்டொம், 

அருகில் ககக்கடிகொரம் ஒன்கற கவத்து 

தநரத்கத ைரிைொக கைலவிடவும். 

 எழுதும்தபொது சிறிை தவறுகள், எழுத்துப்-

பிகைகள் நிகை்ந்தொல் உடதன அழித்துத் 

திரித்தி கைை்த தவகற நீங்கதள கொட்டிக் 

ககொடுத்து விடொதீரக்ள். 

 எல்லொ வினொக்களுக்கும் விகட எழுதிைப் 

பிறகு தநரம் இருந்தொல் விகடத் தொகள அைகு 

படுத்தும் தவகலகை கைை்யுங்கள். 

 ததரவ்ு முடிந்ததற்குப் பிறகு ததரவ்ு அகறகை 

விட்டு கவளிதை வந்து வினொத்தொகளயும், 

விகடககளப்பற்றியும் நன்பரக்ளிடம் உகர-

ைொடொதீரக்ள் அடுத்த ததரவ்ுக்கு உங்ககள 

தைொர் படுத்துங்கள்.  

 

 

 

 

 

 


