கால ேமலாண்ைம
பத்தாம்

வகுப்பிற்கு

இரண்ைடைர
பரிட்ைச

எழுதுவதற்குக்

மணி

ேநரத்தில்,

முடித்துவிட்டுப்

வருந்துவார்கள்.

இது

ஒரு

கால

சிலர்

பின்பு

அளவு

பார்த்தால்,

ரகம்.

2.30மணி

சீ க்கிரமாக

வைர

முடித்துவிட்டு

என்பது

யாருக்கும்

என்னெசய்வது

ெதரியும்.

என்று

எைதயாவது

எழுதாமல்

வந்துவிட்டைத

ரகம்

இருக்கிறது.

காலம்

இன்ெனாரு

ஒன்று

இந்த

முழிப்பார்கள்.
நிைனத்து

இருக்கிறது

என்று

ெமதுவாக எழுதுவார்கள். காலம் முடிந்தபின் பார்த்தால் சில வினாக்கள் எழுத அவகாசம் இல்லாமல்ேபாய்
வருத்தமைடவார்கள்.

ேதர்வு

ேநரம்

முடிவதற்கு

15

நிமிடத்திற்கு

முன்பாகேவ

எழுதி

முடித்துவிட்டு,

எழுதியைதச் சரிபார்த்து சந்ேதாஷமைடயும் ரகேம சிறந்த ரகம். எப்படி இந்த ரக மாணவர்கள் ெவற்றி
ெபறுகிறார்கள்?
2.30 மணிேநரம் இருக்கிறது என்று முழுவதும் பயன்படுத்தாமல், 2.15 மணித்துளிகளில் திட்டமிட்டு எழுதி
முடித்துவிடேவண்டும்.

எப்படி?

ஒவ்ெவாரு

திட்டமிடேவண்டும். வட்டில்,
ீ
முன்கூட்டிேய
பார்த்தால்

இந்தப்

பிரச்ைன

வராது.

அலகிற்கும்,

வினாவிற்குமான

எழுதும்

ேநரத்ைதத்

முழு வினாத்தாைளயும் ேதர்வாகப் பாவித்து விைட எழுதி

வினாவின்

தன்ைமைய

ைவத்து

அதற்கான

கால

அளைவத்

திட்டமிடுவது மட்டுமல்லாமல், எழுதியைத வாசிக்க, சரிெசய்ய காலத்ைத ஒதுக்கேவண்டும். அைதத்தான்
இப்ெபாழுது தமிழ்த்தாளுக்காகப் பார்க்கப்ேபாகிேறாம்.
தமிழ் முதல் தாள்
1.

உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

2 நிமிஷம்

2.

ேகாடிட்ட இடம்

2 நிமிஷம்

3.

ெபாருத்துக

2 நிமிஷம்

4.

வினா அைமத்தல்

4 நிமிஷம்

5.

குறுவினா ெசய்யுள் (21-27) (5 மட்டும்)

15 நிமிஷம்

6.

குறுவினா உைரநைட(28-34) (5 மட்டும்)

15 நிமிஷம்

7.

சிறுவினா ெசய்யுள் (35-39) (3 மட்டும்)

15 நிமிஷம்

8.

சிறுவினா உைரநைட (40-44) (3 மட்டும்)

15 நிமிஷம்

9.

பாடல் வினா விைட

10. உைரநைட வினாவிைட
11. ெநடுவினா (47, 48)

5 நிமிஷம்
5 நிமிஷம்
40 நிமிஷம்

12. மனப்பாடம் (49)

15 நிமிஷம்

13. விைடத்தாைளச் சரிபார்த்தல், திருத்துதல்

15 நிமிஷம்

தமிழ் இரண்டாம் தாள்
1.

உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

2.

ேகாடிட்ட இடம்

2 நிமிஷம்
2 நிமிஷம்

3.

சுருக்கமான விைடயளி

8 நிமிஷம்

4.

குறுவினா (21-27) (5 மட்டும்)

15 நிமிஷம்

5.

5 மதிப்ெபண் அணி, அலகிடுதல் (28-30) (2 மட்டும்)

10 நிமிஷம்

6.

துைணப்பாடக்கட்டுைர (31-33) (2 மட்டும்)

20 நிமிஷம்

7.

ெமாழியாக்கம் (34-35) (4 மட்டும்)

15 நிமிஷம்

8.

கைத அல்லது கவிைத (36)

9.

பாடல் நயம்

10. வங்கிப் படிவம் (38)
11. சூழல் வினா- விைட (39)

5 நிமிஷம்
10 நிமிஷம்
3 நிமிஷம்
5 நிமிஷம்

12. கடிதம் எழுதுதல் (40)

10 நிமிஷம்

13. கட்டுைர (41)

30 நிமிஷம்

14. விைடத்தாைளச் சரிபார்த்தல், திருத்துதல்

15 நிமிஷம்

ேதர்வு அைறயில்...
1.

ேதர்வு அைறயில் வினாத்தாைளக் ைகயில் படப்படப்புடன் வாங்கத் ேதைவயில்ைல. வினாத்தாள்
ைகக்கு

வருவதற்கு முன்பாக, Ôஎனக்கு அளிக்கப்படும் வினாத்தாளில் உள்ள வினாக்கள் எனக்குத்

ெதரிந்தைவ. நான் படித்தைவ. அதனால் வினாத்தாள் எளிைமயாகேவ இருக்கும்Ô என்று கண்ைண
மூடிக்ெகாண்டு மனதிற்குள் உறுதியும் தன்னம்பிக்ைகயும் ெகாள்ளேவண்டும்.
2.

வினாத்தாைளப்

படப்படெவனப்

புரட்டாமல்,

உங்களுக்குத்

ெதரிந்த

வினாக்கைளக்

கண்ணில்

பதியும்படி பார்க்கவும். மன ரீதியாக இந்தச் ெசயல் சந்ேதாஷம் தரும்.
3.

வினாத்தாளில்

நீங்கள்

எழுதப்ேபாகும்

வினாக்கைள

மனதில்

டிக்

ெசய்யுங்கள்.

பிறகு,

அவற்றிற்கான விைடகைள மனதில் ேவகமாகவும் ெதளிவாகவும் ெசால்லிப் பாருங்கள்.
4.

முதலில் ெதரிந்த வினாக்கைள எழுதிவிடுங்கள். அைவ தன்னம்பிக்ைகையத் தந்துவிடும். பிறகு
பாருங்கள்... குழப்பான விைடகள் ெதளிவாக வந்து அைமந்துவிடும்.

5.

அடித்தல்,

திருத்தல்

இல்லாமல்,

ெதளிவாக

எழுத

முயற்சியுங்கள்.

உங்கள்

மனம்

ெதளிவாக

இருந்தால், விைடகள் ெதளிவாக அைமந்துவிடும்.
6.

வினா எண்ைணச் சரியாக எழுதிருக்கிறீர்களா என்று உறுதி ெசய்யுங்கள்.

7.

விைடகைள

எழுதி

முடித்தபின்,

கைடசியாக

அைமந்துள்ள

காலத்தில்

வாசித்துப்

பார்த்துத்

திருத்துங்கள்.
8.

வினாத்தாளில் எந்தக் குறியும் இடாதீர்கள்.

9.

விைடத்தாளில் பக்க எண், வினா எண், அலகு எண் ஆகியவற்ைறச் சரியாக இருக்கிறதா என்று
பாருங்கள்.

10. உங்களுக்குச் சின்னஞ்சிறு இடர்ப்பாடு நிகழ்ந்தாலும் ேதர்வு அைறக் கண்காணிப்பாளர் உதவிைய
நாடுங்கள்.
11. அக்கம்பக்கம் பார்க்காதீர்கள். உங்கள் கவனம் சிதறி, விைட சரியாக அைமயாமல்ேபாய்விடும்.
12. யாருைடய அைழப்ைபயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளாதீர்கள்.

ைசைக உட்பட.

13. தாளில் வியர்ைவ படாதவண்ணம் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
14. எழுதி

முடித்தபின்,

உடனடியாகச்

சரிபார்ப்பைத

விட்டுவிட்டு.

ஒரு

நிமிடம்

ெமௗனமாக

இருந்துவிட்டுப் பின்பு சரிபாருங்கள்.
15. Ôேதர்வு

முடிந்துவிட்டது.

விைடத்தாைளயும்

சரி

பார்த்துவிட்ேடன்.

எல்லாம்

நன்றாக

அைமந்துவிட்டது.Ô என்று மனதிற்குள் ெசால்லியபடி ேதர்வு காலம் முடிந்தபின் மனமகிழ்ச்சியுடன்
புறப்படுங்கள்.

வாழ்த்துகள்.
ரா.தாேமாதரன், அ.ேம.நி.பள்ளி, ெமலட்டூர் 614301.

