
SSLC EXAMINATION 
INSTRUCTION FOR STUDENTS

பத்தாம்வகுப்புததரவ்ு
மாணவரக்ளுக்கானஅறிவுரரகள்

VISIT YOUTUBE FOR THIS VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=0_6yPyPfidQ
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பபாருளடக்கம்

PART  - I
ததரவ்ுகாலங்களில்பின்பற்ற

தவண்டியரவகள்.

PART  - II
ததரவ்ுஅரறயில்பின்பற்றதவண்டிய

அறிவுரரகள்.
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PART - I
ததரவ்ுகாலங்களில்

பின்பற்றதவண்டியரவகள்.
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ததரர்வக்கண்டுபயப்படதவா, 
பவறுக்கதவாகூடாது. என்னால்நல்ல
மதிப்பபண்பபறமுடியும்என நீங்கள்

உங்கரளநம்பினால், கண்டிப்பாகஅந்த

எண்ணதமஉங்களுக்குவழிகாட்டியாக

அரமயும்.
கடவுள்மீதும், உங்கள்மீதும்

நம்பிக்ரகதயாடுததரவ்ுஎழுதுங்கள். 
நிசச்யம்அதிகமதிப்பபண்பபறுவீரக்ள்.
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ஒவ்பவாருபாடத்துக்குஎவ்வளவுதநரம்ஒதுக்க

தவண்டும், என்பரதமுன்தபஅட்டவரணப்படுத்த

தவண்டும். கஷ்டமானபாடத்துக்குஅதிகதநரமும், 
எளிதானபாடத்துக்குகுரறந்ததநரமும்

ஒதுக்கலாம். பதாடர்ந்துபடிக்காமல், இரடயிரடதய
ஓய்வுஎடுத்துபடிக்கதவண்டும். அப்தபாதுதான்
ஒவ்பவாருமுரறயும்ஈடுபாட்தடாடுபடிக்கமுடியும்.
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படிக்கும்இடம்முக்கியமானது. அரமதியான
இடமாகஇருக்கதவண்டும்.

அதிகாரலபடிப்பதுநல்லது. அப்தபாது, உங்கரளச்
சுற்றிஅரமதியானசூழல்இருக்கும்.
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ததரவ்ுகாலங்களில் சத்தானஉணவு

உண்ணுவதுஅவசியம்.உணவகங்களில்

சாப்பிடுவரததவிரக்்கதவண்டும்.அரசவ
உணவுசாப்பிடுவரத தவிரக்்க தவண்டும். 
ததரவ்ுநாளன்றுகாரலஉணவுகட்டாயம்

உண்ணதவண்டும்.
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ததரவ்ுக்குமுந்ரதயநாள் இரவுதபாதிய

தூக்கம்அவசியம். இரவுமுழுவதும்,
விழித்திருந்துபடிப்பதுதவறு. நன்றாக
உறங்கினால்தான், அடுத்தநாள் ததரர்வ

ஒழுங்காகஎழுதமுடியும்.
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ரபக்கில்சாகசபயணம்அல்லதுதவகமாக

பசல்லுதல்ஆகியவற்ரறத்தவிரக்்கவும்.ஏபனனில், 
ததரவ்ின்தபாது, கண்களும், ரககளும்மிக

முக்கியமானரவ. உங்களின்நடவடிக்ரககளால், 
அவற்றுக்குபாதிப்புஏற்படுமானால், அது

ததரர்வதயபாதித்துவிடும்.
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நண்பரக்ளுடன்ஒன்றுதசர்ந்து

படிக்கும் தபாது (Group Study)   
படிப்பரதவிட தபசுவததஅதிகமாக

இருக்கும். தநரம்வீணாகும். 
தனிரமயில்படிப்பாததநல்லது.
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ததரவ்ுகாலங்களில்சிலமாணவரக்ள் “லீவுதபாடட்ு
விடட்ுவீட்டில்படிக்கலாம்” எனஇருந்துவிடுவாரக்ள். 

ததரவ்ுபநருங்கும் தநரத்தில்அசிரியரக்ள், 
மாணவரக்ளுக்குமுக்கியகுறிப்புகரள

பகாடுக்க்க்கூடும். ததரவ்ுஎழுதுவதற்குமுக்கிய
தயாசரணகரளதரக்கூடும். 

கரடசிதநரசந்ததகங்கரளஆசிரியரக்ளிடம்

தகடட்ுத்பதரிந்துபகாள்ளலாம். 
எனதவபள்ளிக்குதவறாமல்பசல்லுங்கள்.
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ததரவ்ுகாலஅட்டவரணரய

வீட்டில்உள்ளவரக்ள்பாரக்்கும்

விதத்தில்ஒட்டிரவக்கவும்.
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ததரவ்ுக்குததரவயானதபனா, 
பபன்சில், ஸ்தகல் தபான்ற
அரனத்துபபாருள்கரளயும்

பத்திரமாகஎடுத்து

ரவத்துக்பகாள்ளவும். 
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ததரவ்ுதநரத்தில்வீட்டிலுள்ளவரக்ளுடதனா, 
நண்பரக்ளுடதனாவீன்வாகுவாதம், 
சண்ரடரவத்துக்பகாள்ளதவண்டாம். 
எந்தபிரசச்ரனயானாலும்ததரவ்ுக்கு

பின்புபாரத்்துக்பகாள்ளலாம்என்ற

மனநிரலயில்கவனம்சிதறாமல்

அரமதியாகபடியுங்கள்.
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ததரவ்ுகாலங்களில் சமுகவரலதளங்கரள (FaceBook, 
Whatsapp, Twitter etc.) பயன்படுத்துவரதமுற்றிலுமாக
தவிரக்்கவும். இதன்மூலம்தநரம்வீனாவரதயும், 
படிப்பில்கவனம்சிதறுவரதயும்தடுக்கலாம்.
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ததரவ்ுநாளன்று, ததரவ்ு
ரமயத்திற்கு

குறந்தபடச்ம்ஒருமணி

தநரத்திற்குமுன்பாக

பசன்றுவிடவும்.  கரடசி
தநரபரபரப்ரப

தவிரக்்கவும்.
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முந்ரதயஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்டஅரசு

பபாதுத்ததரவ்ுவினாத்தாள்கரளரவத்துபயிற்சச்ி

எடுத்துக்பகாள்ளவும்.
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PART II
ததரவ்ுஅரறயில்பின்பற்ற

தவண்டியஅறிவுரரகள்.
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ததரவ்ுகண்கானிப்பாளரிடம்மரியாரதயுடன்

நடந்துபகாள்ளுங்கள். 
ததரவ்ுஅரறக்குள்நுரழயும்தபாது

“காரலவணக்கம்“ பசால்லுங்கள். 
ததரவ்ுமுடிந்துபவளியில்வரும்பபாது

“நன்றி” பசால்லுங்கள்.
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CHECK ALL YOUR DETAILS
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பசய்முரறகள்யாவும்விரடத்தாளின்

கீழ்ப்பகுதியில்இடம்பபறதவண்டும்.
ALL ROUGH WORKS MUST BE DONE ON THE LOWER 

PART OF THE PAGE.
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PELIKAN மற்றும்WHITNER 
பயன்படுத்துவதததவிரக்்கவும்.
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ததரவ்ில்எக்காரணம்பகாண்டும்தமாசடியில்

ஈடுபடாதீர.் இதுஉங்கள்வாழ்க்ரகரய, ஏதாவது
ஒருவழியில்பாதிக்கும்.
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கரடசிமணியடிக்கும்வரர, எழுதுவதுநல்லதல்ல. 
குரறந்தபடச்ம் 5 முதல் 10 நிமிடங்களுக்கு

முன்னதாகதவமுடித்துவிடட்ு, தகள்விஎண்கள்

மற்றும்பிரிவுகள், சரியானபடி
குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதா, பதில்களின்இரடயில், 

சரியானமுரறயில்தகாடுகள் தபாடப்பட்டுள்ளதா? 
என்பரதசரிபாரக்்கவும்.
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ததரவ்ுமுடிந்ததும், அரதப்பற்றிபிற
மாணவரக்ளுடன்விவாதிக்காதீரக்ள். இதுஅடுத்த
ததரவ்ுக்குதயாராவரதபாதிக்கும். அரனத்து

ததரவ்ுகளும்முடிந்தபின்மடட்ுதம, எழுதியததரர்வ
பற்றிநண்பரக்ளுடன்கலந்துரரயாடுங்கள்.
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