






1 



 

  
 

2 
 

அதிபரின் ெசய்தி 

மாணவர்களின் நலனிற்காக புத்தாக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்நூலிற்கான 
ஆசிச் ெசய்திைய எழுதுவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ஒவ்ெவாரு 
மாணவனினதும் பாடசாைலக் கல்வி வாழ்க்ைக உயர்தரப் பரீட்ைசைய 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ேட கட்டிெயழுப்பப்படுகிறது. இத்தைகய ேபாட்டிப் 
பரீட்ைசயில் சிறப்பான ேதர்ச்சிகைளப் ெபற அசாத்திய உைழப்பு அவசியமாகிறது. 
கடந்த காலங்களில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் நூல்கைள மட்டுமன்றி மனிதர்கைளயும் 
கற்று பலனைடந்துள்ளனர். நூல்களிலுள்ள பாடவிதானங்கைள கற்பதேனாடு 
நின்றுவிடாமல் தமக்கு முன்னர் அேத வழியில் ெசன்றவர்களின் அறிவுைரகைளயும் 
ெகாண்ேட இப்பரீட்ைசயில் சித்தியைடந்துள்ளனர். உயர் தரப் பரீட்ைச ேபான்ற 
பரீட்ைசகளில் நாம் முயற்சித்து, ேதாற்று, அதன் பின்னர் சரியான பாைதைய 
ேதர்ந்ெதடுப்பைத விட முன்ைனயவர்களின் அனுபவங்கைளக் கற்று, அேத 
தவறுகைள நாம் தவிர்த்து ெசல்லுதேல உசிதமானது. இந்த காரணங்களுக்காகேவ 
இந்த நூலிைன மிகவும் ெபறுமதியானதாக நான் கருதுகிேறன். 

அதிலும் குறிப்பாக மூத்த ேபராசிரியர்கள், விரிவுைரயாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
உயர்தரப்பரீட்ைச குறித்த தமது கருத்துக்கைள இந்நூலில் பகிர்ந்திருப்பது நன்ைமயிலும் 
நன்ைமயாக அைமந்துள்ளது. இத்தைகய ெபறுமதிமிக்க தகவல்கள் உங்கள் விரல் 
நுனிகளில் உள்ளைம இந்நாட்டிலுள்ள ேவறு எந்த மாணவனும் அனுபவிக்க முடியாத 
வரப்பிரசாதமாகும். தமது ேவைலப்பளுவிற்கு மத்தியிலும் தமது எண்ணங்கைளயும், 
அனுபவங்கைளயும் எம்ேமாடு பகிர்ந்து இந்நூலின் உருவாக்கத்திற்காக அைனத்து 
வழிகளிலும் உதவிய வளவாளர்களுக்கும், ேபராசிரியர்களுக்கும் எமது கல்லூரியின் 
சார்பில் நன்றி கூறக் கடைமப்பட்டுள்ேளன். 

எதிர்கால சந்ததியினருக்கு ெபரும் உதவிக்கரமாக விளங்கவுள்ள இந்நூலிைன 
உருவாக்குவதில் மாணவத் தைலவர்களுக்கு ெபரும் பங்களிப்ைப நல்கிய மாணவத் 
தைலவர்களுக்கான ெபாறுப்பாசிரியர் திரு. T.D.C.P. அமரதுங்க அவர்களுக்கும், 
உயர்தர விஞ்ஞான பிரிவின் உதவி அதிபர் திருமதி. M.M.T.U. குமாரிஹாமி 
அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். 
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இந்நூலிற்கான தரவுகைளத் திரட்டி, கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகைள ஆராய்ந்து, 
பல்ேவறு நபர்களுடன் இைணந்து இந்நூலிைன இத்தைகய தரத்தில் உருவாக்கியுள்ள 
2019/2020ற்கான மாணவத் தைலவர்கள் ஒன்றியத்தின் உபதைலைம மாணவத் 
தைலவரான மினுல் ெதாலுவீர தைலைமயிலான கல்விக் குழுவிற்கு எனது 
வாழ்த்துக்கள். 

இனி எமது ேவத்திய ைமந்தர்களின் ைககளில் ஒப்பைடக்கப்படும் இந்நூலின் உயரிய 
நன்ைமைய ெபற்று உயர்தரத்தில் சிறப்பான ெபறுேபறுகைள ெபற்றுக்ெகாள்ள 
வாழ்த்துகிேறன். 

திரு. B. A. அேபரத்ன 
அதிபர் 
ேறாயல் கல்லூரி 
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மாணவத் தைலவர்களுக்கான ெபாறுப்பாசிரியரின் ெசய்தி 

கல்விப் ெபாதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்ைச என்பது மிகவும் ேபாட்டித் தன்ைம 
ெகாண்ட ேபாட்டிப்பரீட்ைச என்பைத இப்ேபாட்டி பரீட்ைசக்கு ேதாற்றிய அைனவரும் 
எவ்வித சந்ேதகமும் இன்றி ஒப்புக் ெகாள்வார்கள். இந்நூலில் உள்ளடங்கியுள்ள 
அத்தைன கட்டுைரகளும் இந்தப் பரீட்ைச பற்றி ெதளிவாகவும், விரிவாகவும் 
கூறியுள்ளதுடன் இப் பரீட்ைசக்கு எதிர்காலத்தில் ேதாற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு 
இந்தப் பரீட்ைசைய இலகுவில் ெவற்றி ெகாள்வதற்கான வழிகாட்டைலயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆகேவ இத்தைகய நூலிற்கு எனது ஆசிச் ெசய்திைய 
வழங்குவதில் ெபருைம ெகாள்கிேறன். 

இந்த நவீன காலங்களில் பாடம் சார் அறிவிைனப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான 
பல்ேவறுபட்ட மூலங்களும், ஊடகங்களும் காணப்படுகின்றன. இலவசமாக பயிற்சி 
வகுப்புகள் நடாத்தப்படும் பலதரப்பட்ட இைணயதளங்களும், அவற்றுள் சில தனி நபர் 
கலந்துைரயாடல்களுக்கும் வழிவகுத்து ெகாடுக்கின்றன. இந்நூல் இத்தைகய அத்தைன 
உதவிகைளயும் முைறப்படுத்தி சிறப்பான பலன்கைள ெபறுவதற்கான வழிகாட்டியாக 
அைமந்துள்ளது. எனக்கு ெதரிந்த பல மாணவர்கள் பாடம் பற்றிய சிறப்பான 
புரிதலிருந்த பட்சத்திலும் உயர்தரப் பரீட்ைசயில் சிறப்பான சித்திகைளப் ெபறத் 
தவறியிருந்தனர். இவர்களின் ேதால்விக்கு தாம் கற்றவற்ைற வினாத்தாளில் 
ெவளிப்படுத்தும் முைறைமயில் (Presentation) இருந்த பிரச்சிைனேய காரணமாகும். 
இதுேவ நீங்கள் உ/த பரீட்ைசக்கு தயாராகும் ேபாது அதீத கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய 
பண்பாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பரீட்ைசயில் ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் ெபறுமதியானது. 
ஆகேவ எைத எழுதினால் புள்ளிகைளப் ெபற முடியும் என்பைதயும், எைத எழுதாமல் 
தவிர்ப்பதன் மூலம் ேநரத்ைத ேசமிக்க முடியும் என்பைதயும் அறிந்திருக்க ேவண்டும் 

எமது கல்லூரியின் வரலாற்றில் முதன் முைறயாக உயர்தர மாணவர்களின் ெபரும் 
பிரச்சிைனைய இனங்கண்டு அதற்குரிய தீர்வாக இந்நூலிைன ெவளியிடுவதற்கு 
2019/20ற்கான மாணவத் தைலவர்கள் ஒன்றியத்தின் கல்வி குழுைவச் ேசர்ந்த 
மாணவத் தைலவர்கள் முன் வந்துள்ளைம பாராட்டுக்குரியதாகும். இந்நூலின் 
உள்ளடக்கமானது உயர்தர மாணவர்களின் கனைவ நனவாக்க உதவும் வைகயில் 
விைனத்திறனாக வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

  
 

5 
 

இந்த ெசயற்திட்டத்திற்கு வித்திட்ட நாடளாவிய ரீதியில் 30 ஆவது இடத்ைதயும், 
மாவட்ட ரீதியில் 14 ஆவது இடத்ைதயும் உயர்தர உயிரியல் பிரிவில் ெபற்ற 
கல்விக்கான உப தைலைம மாணவத் தைலவரான மினுல் ெதாலுவீரவுக்கும், 
இந்நூலுக்காக தமது ேநரத்ைதயும் ெபாருட்படுத்தாமல் தம் ெசாற்களால் வலு ேசர்த்த 
வளவாளர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். 

 

திரு. T. D. C. P. அமரதுங்க 
உதவி அதிபர் 
மாணவத் தைலவர்கள்/ சங்கங்கள் மற்றும் கழகங்கள் 
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இந்நூலின்  உருவாக்கத்திற்கான ேநாக்கமும் முைறைமயும் 

  

ஏன் இந்த நூல் உருவாக்கப்பட்டது ? 

எந்த இலங்ைக குடிமகனும் முகங்ெகாடுக்கக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான மற்றும் 
ேபாட்டித்தன்ைம மிகுந்த பரீட்ைசேய க.ெபா.த உ/த பரீட்ைச. இப்பரீட்ைச எமது 
வாழ்வின் ஓட்டத்ைதேய முற்றிலுமாக புரட்டிப் ேபாடக்கூடியது. இதனால் தான் 
அைனத்து மாணவர்களும் முன் எப்ேபாதும் உைழத்தைத விட அதிகமான உைழப்ைப 
இதற்காக முதலீடு ெசய்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக விஞ்ஞானப் பிரிவு 
மாணவர்களுக்கு இக்கூற்று மிகவும் ெபாருந்தும். ஆனால் 3A சித்திகைளப் ெபற்று 
ெபாறியியல் அல்லது மருத்துவ பீடத்தில் கற்கும் மாணவைனயும், சாதாரண சித்திையப் 
ெபற்று மில்லியன்களில் தமது ெபற்ேறாரின் ேசமிப்ைபக் ெகாண்டு உயர்தரக் கல்விைய 
ெதாடரும் மாணவைனயும் எது ேவறுபடுத்துகின்றது? அைனவரும் கடினமாக 
உைழக்கின்ற பட்சத்திலும் திட்டங்களும், வியூகங்களும் ெகாண்டவர்கள் மட்டுேம 
சாதிக்கிறார்கள். 

இதற்கான வழிகாட்டியாகேவ நாம் இந்நூைல ெவளியிடுகின்ேறாம். இந்நூல் உங்கள் 
உயர்தர பரீட்ைசக்கான ைகேயடாக இருக்கும். உங்கள் வியூகங்கைள 
கட்டியைமப்பதற்கும், ெவற்றித் திட்டத்ைத வடிவைமப்பதற்கும், சாதுரியமான 
முடிவுகைள ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கும் ெசய்ய ேவண்டிய மற்றும் ெசய்யக்கூடாத 
விடயங்கைள இந்நூல் உள்ளடக்கியுள்ளது. உங்களுக்குத் ெதரிந்த பைழய மாணவர்கள் 
பலரும் கூட திறைமயானவர்களாகவும், கடின உைழப்பாளிகளாகவும் இருந்த 
ேபாதிலும் சரியான வழிகாட்டுதல் இன்ைமயால் விரும்பிய ெபறுேபறுகைள ெபற 
முடியாமல் ேபானைமைய பார்த்திருப்பீர்கள். இப்பிரச்சைனக்கு தீர்வு வழங்க இவ் 
ெவளியீடு எதிர்பார்க்கிறது. ஒவ்ெவாரு வருடமும் புதிதான தரவுகைளத் ேசர்த்து 
வழிகாட்டுதல்கைள ேமம்படுத்தி எதிர்கால ேவத்தியர்களுக்கு துல்லியமான 
அறிவுைரகைள வழங்க எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
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நூலின் பிரதான ேநாக்கங்கள் ஆவன, 

01. ேறாயல் கல்லூரியில் இருந்து 3A சித்திகள் மற்றும் அரச பல்கைலக்கழக 
நுைழவிைனப் ெபறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகரித்தல் 
02. ேறாயல் கல்லூரியின் ேதர்ச்சி விகிதத்ைத (Pass Rate) அதிகரித்தல் 
03. ேறாயல் கல்லூரியின் ஒட்டுெமாத்த ெபறுேபற்றில்  ெபாதுவான ேமம்பாட்டிைன 
ஏற்படுத்தல். 
எம் கல்லூரி மாணவர்கள் தவிர்ந்தவர்களும் இந்நூலின் மூலம் பயன் ெபறுவைத நாம் 
விரிந்த ைககளுடன் வரேவற்கின்ேறாம். 

எவ்வாறு இந்த நூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது? 

இந்நூல் 3 பாகங்கைள உள்ளடக்கியுள்ளது 

01. கருத்துக் கணிப்பு ஒன்றின் ஊடாக பைழய மாணவர்களிடம் இருந்து ெபறப்பட்ட 
தரவுகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு வழிகாட்டுதல்கள் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன. 
இவ் வழிகாட்டுதல்கள் அைனத்தும் உயர்தரப் பரீட்ைச சார் ெதாழில் வல்லுநர்களால் 
ேமம்படுத்தப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

02. உயர்தரப் பரீட்ைசயுடன்  ெதாடர்புைடய  முன்னணி வல்லுநர்களால்  எழுதப்பட்ட 3 
கட்டுைரகள். 

03. சிறப்பான சித்திகைளப் ெபற்ற மாணவர்களின் ெவற்றிக்கான வழிகாட்டுதல்கைள 
உள்ளடக்கிய 3 வழக்காய்வுகள். 

ேமலுள்ள அத்தைன தகவல் மூலங்களும் நம்பகத் தன்ைம ெகாண்டதாக 
அைமந்துள்ளேதாடு அறிவுப்பூர்வமான மாணவர்களுக்கு சிறந்த அறிவுைரகைளயும் 
வழங்குகிறது. ஆனாலும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ள அைனத்தும் எப்ெபாழுதும், எங்கும், 
எவருக்கும் ெபாருத்தமானதாக அைமயும் என்பைத உறுதிப்படுத்த முடியாது. நீங்கள் 
இந்த அறிவுைரகைள எவ்வாறு ெசயற்படுத்துகிறீர்கள் என்பைத ெகாண்ேட முடிவுகள் 
அைமயும். ஆனால் இந்நூலிலுள்ள அறிவுைரகைளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் 
இலகுவானதும், மிகுந்த பயனுள்ளதுமான உயர்தரக் கல்விப் பயணம் அைமயும் 
என்பைத உறுதியுடன் கூறுகின்ேறாம். 

                 ேறாயல் கல்லூரி மாணவத் தைலவர்கள் ஒன்றியம் 2019/20 
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வழிகாட்டுதல்கள் 
கடந்த 5 வருட காலத்தில் உயர் தர பரீட்ைசக்கு ேதாற்றிய 
ேவத்தியர்களிடம் நடத்திய ஆய்வுகளின் முடிவுகைள அடிப்பைடயாகக் 
ெகாண்ேட பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன/ 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இக் கருத்துக்கணிப்பில் பங்குபற்றிய 313 
மாணவர்களுள், 111 (35.7%) மாணவர்கள் 3A சித்திைய 
ெபற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

“தரவுகள் ெபாய்ப்பதில்ைல” 
 

அத்ேதாடு பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் இவ்ெவளியீட்டுக்கு பங்களித்த 
பல நிபுணர்களாலும், அேத நிைலயில் இருக்கும் ேவறு பல 
நிபுணர்களாலும்   அங்கீகரிக்கப்பட்டன.  அத்துடன் அவர்களுைடய 
ஆேலாசைனகைளயும் உள்ளடக்கியதாகேவ இைவ எழுதப்பட்டுள்ளன. 
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01. கடந்த கால வினாத்தாள்கள் மற்றும் புள்ளியிடல் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் 
3A சித்தி ெபற்ற மாணவர்களின் கடந்த கால  வினாத்தாள்களுக்கு அதீத கவனம் 
அளிக்கின்றைம எமக்கு கிைடத்த ெபறுேபறுகளின் மூலம் ெவளிப்படும் ெதளிவான 
உண்ைமயாகும். தரவுகளின் படி 91% மாணவர்கள் கடந்தாண்டு வினாத்தாள்களுக்கு 
முதன்ைம அளிப்பதில் முழுைமயான உடன்பாடு உைடயவர்களாகவும், 21% மற்றும் 
27% ஆேனார் முைறேய தவைணப் பரீட்ைசகளுக்கும், மாதிரி வினாத்தாள்களுக்கும் 
முக்கியம் அளிக்கின்றவர்களாக உள்ளனர். அதன்படி கடந்த ஆண்டிற்கான உயர்தரப் 
பரீட்ைச வினாத்தாள்களுக்ேக முன்னுரிைம அளிக்க ேவண்டுெமன ெதளிவுற முடியும். 

இதற்கு காரணம் யாெதனில், A/L ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட பரீட்ைச ஆகும். 2009 
ஆம் ஆண்டிற்கான ெபளதீகவியல் வினாத்தாள் ெதாடர்பான ஒரு கருத்துப்படி அந்த 
வினாத்தாளில் 60 MCQ ேகள்விகளில், ெவறும்  11 ேகள்விகளில் 
மாத்திரேம  முன்ைனய வினாத்தாள்களில் ைகக்ெகாண்டிராத  புதிய எண்ணக்கருக்கள் 
ைகயாளப்பட்டிருந்தைம ெதரியவருகிறது. கடந்த ஆண்டு வினாத்தாள்களுக்கு 
முன்னுரிைம வழங்கிய ஒருவருக்கு அந்த MCQ வினாக்களில் குைறந்தது 49 
புள்ளிகைளப் ெபறுவது, சிக்கலற்ற ெசயலாக இருந்து இருக்கும். இந்நிைலேய 
அைனத்து பாடங்களிலும் ெதாடர்ச்சியாக நிலவி வருகிறது. 

A/L வினாத்தாள்களுக்கு சற்று வித்தியாசமான அைமப்ைபக் ெகாண்டிருக்கும் 
தவைண பரீட்ைசகளும், மாதிரி வினாத்தாள்களும்  நமது ஆக்கத் திறைனயும், 
ேகள்விைய புதுைமயாக அணுகும் வல்லைமையயும் வளர்க்க உதவியாய் இருக்கும். 
எனினும், A/L பரீட்ைச என்கின்ற தளத்ைத எதிர்ெகாள்ள இைவ எந்த அளவுக்கு 
பயனுள்ளைவயாக அைமயும் என்பது ேகள்விக்குறியாய் இருக்கின்றது. 

கடந்த ஆண்டு வினாத்தாள்களில் முதலீடு ெசய்திருக்கக்கூடிய  மூன்று 
மணித்தியாலங்கைள மாதிரி மற்றும் தவைண பரீட்ைசக்கு  ஒதுக்குவதுக்குப் பதிலாக, 
கடந்த ஆண்டு பரீட்ைசகைள பயின்று புலைம எய்திய பின் இப் பிற  கற்றல் 
முைறகைள அணுகுதல் விைனத்திறனானது என இக் கருத்து வலியுறுத்துகின்றது. 

எனினும், இந்த  கருத்து உயிரியல் சற்று ெபாருத்தமற்ற ஒன்றாகும். 2019 ஆம் 
ஆண்டில் புதிய கல்வித் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதல், இப்பாடத்தில் 
முன்ைனய வருடங்களில் உள்வாங்கப்படாத பல புது பாடப்பரப்புகள் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. எனேவ இங்கு, மாதிரி பரீட்ைசக்கும், சமீப கால தவைணப் 
பரீட்ைசகளுக்கும் பிரத்திேயக கரிசைன அளித்தல் இன்றியைமயாததாகும். 

கடந்தகால புள்ளி திட்டங்கைள அணுகுவது அத்தியாவசியமானது என வினாத்தாள் 
திருத்தல் மற்றும் ஆக்கப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பல ேபராசிரியர்களும், 
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ஆசிரியர்களும் அறிவுறுத்துகின்றனர்.கட்டுைர வினாத்தாள்களில் பாடப்பரப்பு பற்றிய 
அறிவு இருந்தும், பதில்கைள புள்ளித்திட்டங்களில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றைதப் 
ேபான்று  சமர்ப்பிக்க முடியாைம காரணமாக புள்ளிகைள இழக்கின்றைம 
ெதாடர்ச்சியாக காணக்கிைடக்கும் நிைலைமயாகும். கடந்தாண்டு கால 
புள்ளித்திட்டங்கைள  ஆராய்வதன் மூலம், ேகள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது ெதாடர்பான 
பல வழிமுைறகள் கற்றுக் ெகாள்ள முடியுமாக இருக்கும். 

  

02. குைறந்தபட்சம் 2000ம் ஆண்டிலிருந்து ெவளியான அைனத்து கடந்தகால 
வினாத்தாள்கைள முயற்சித்தல் 

3A சித்தி எய்திய மாணவர்களில் ெபரும்பான்ைமயானவர்கள் அைனத்து 
பாடங்களிலும் 2000ஆம் ஆண்டு முதல் அைனத்து A/L வினாத்தாள்கைளயும் 
ெசய்திருக்கும் அேதேவைள, இதற்கு முரணாக 3C க்கு குைறவான ெபறுேபெறடுத்த 
மாணவர்களில் ெபரும்பான்ைமயாேனார், 2010 முதலான A/L வினாத்தாள்கைளேய 
ெசய்துள்ளைம குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆச்சரியமூட்டும் வைகயில், மாணவர்கள் 2000ஆம் ஆண்டுக்கும் முந்திய, 
1980களிலிருந்து இருக்கின்ற  கடந்த கால வினாத்தாள்கைள ெசய்வது ெதாடர்பான 
ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் ேபாது, அவர்களது ெபறுேபறுகளும் அதீத 
விருத்தியைடகின்றைமைய அவதானிக்க முடிகிறது. 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
இருக்கும் கடந்த கால வினாத்தாள்கைள மாத்திரம் ெசய்த மாணவர்கள்  37 %  A 
சித்திைய எடுக்கும் அேதேவைள, 2000க்கு முற்பட்ட A/L வினாத்தாள்கைளப் 
பயிலும் மாணவர்களில் 67% ஆேனார் A சித்தி எய்துகின்றனர். இதற்கு நிகராக 
இரசாயனவியலிலும் 1980ஆம் மற்றும் 1990ஆம் ஆண்டுகள் முதல் 
வினாத்தாள்கைள ெசய்தவர்களில் 67% ஆேனார் A சித்திையயும் 22% ஆேனார் 
B சித்திையயும் ெபற்றிறுக்கின்றைம குறிப்பிடத்தக்கது.  உயிரியல் பாடப்பரப்பு 
2000ஆம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட பாடப் பரப்பிலிருந்து பாரியளவில் மாறுபட்டதாக 
இருப்பதால் மாணவர்கள் அக்கால வினாத்தாள்களுக்கு அதீத கவனம் 
ெசலுத்துவதில்ைல என்பது ெதரிய வருகின்றது என்பதனால் நாமும் அதைன 
பரிந்துைர ெசய்ய மாட்ேடாம். இந்நூல் 2020ஆம் ஆண்டு ெவளியிடப்பட்டது 
என்பைத கவனத்தில் ெகாண்டு உங்கள் A/L பரீட்ைசக்கான தயார்படுத்தைல 
முன்ெனடுக்கவும். 
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03. அைனத்து கடந்தகால வினாத்தாள்கைளயும் குைறந்தபட்சமாக 3 தடைவயாவது 
முயற்சி ெசய்யுங்கள்  

ேகள்விைய வாசித்து முடிக்கும் முன்னேர சரியான விைட அளிக்கும் திறன் ெபற்ற 
மாணவர்கைள நீங்கள் ேகள்வியுற்றிருக்கலாம். இவ்ேவகமும், துணுக்கமும் 
ேசார்வைடயாமல் ெதாடர்ந்து ைகயாளும் பயிற்சியினால் அைடயக்கூடியது. ஆழமான 
ஞாபக சக்தி, புரிதல் மற்றும் ேநர்த்தியான அமுலாக்கத்திற்கும் இைவேய அடிப்பைட 
ஆகின்றன. ஒரு பயிற்சி வினா மூலம் சரியான பதில்கைள கண்டறியவும், 
அனுபவத்ைத விருத்தி ெசய்யவும் அக்ேகள்விைய ெதாடர்ச்சியாக மீளாய்வு  ெசய்தல் 
அத்தியாவசியமானது. 

ெபரும்பான்ைமயான 3A மாணவர்கள் ஒேர வினாத்தாைள 2-4 தடைவ வைர 
ெசய்துபயிற்சி ெபற்றுள்ளனர். இதற்கு முரணாக ஒரு வினாத்தாைள ஒேர ஒரு தடைவ 
ெசய்தவர்களில் ெபரும்பாலாேனார் 3C க்கு குைறந்த புள்ளிகைள ெபற்றவர்களாக 
இருப்பதும் உண்ைம. ேமலும் கூறின்,2-4 என்பது குைறந்தபட்ச எண்ணிக்ைகயாகும். 
ஒேர வினாத்தாைள 7 தடைவகளுக்கு ேமேல ெசய்வது மாணவர்களுக்கு 
அசாத்தியமான ெபறுேபறுகைள வழங்கியுள்ளது. உதாரணமாக இரசாயனவியல் எனும் 
பரப்பில் ஒரு வினாத்தாைள 2-4 தடைவகள் ெசய்பவர்களில் 53% ஆேனாரும்,5-7 
தடைவ ெசய்தவர்களில் 83% ஆேனாரும் A சித்தி ெபற்றுள்ளனர். அேத ேவைளயில் 
7 தைடைவகளுக்கும் அதிகமாக ெசய்தவர்களில் 100% ஆேனார்  A (80%) 
அல்லது B (20%) சித்திகள் ெபற்றுள்ளனர். 

  

04. கட்டைமப்பு மற்றும் கட்டுைர வினாக்கைள விட பல்ேதர்வு வினாக்கைள 
முதன்ைமப்படுத்தல்  

கணிதம் தவிர்ந்த அைனத்து வினாத்தாள்களிலும் MCQ, Structure மற்றும் Essay 
பகுதிகள் காணப்படும். இவற்றுள் MCQ ேகள்விகளுக்கு அதீத அக்கைற 
அளிப்பது  அவசியமானது. ஏெனனில் Structured Essay இல் கிைடக்கும் 400 
புள்ளிகள் மற்றும் Essay இல் கிைடக்கும் 600 புள்ளிகள் ெமாத்தம் 
ெபறுேபற்றில்  ெவறும் 20 மற்றும் 30 புள்ளிகைளேய உள்ளடக்குகின்றன. இப் 
பகுதிகளில் ெபறப்படும் ஒவ்ெவாரு புள்ளியும் ெமாத்த ெபறுேபற்றில்  ெவறுமேன 0.05 
புள்ளிகைளேய உள்ளடக்க ேபாகிறது. அேதேவைள MCQ ேகள்வி ஒவ்ெவான்றும் 
ஒரு முழுைமயான புள்ளிைய தன்வசம் ைவத்திருக்கின்றது. அதில் இழக்கப்படும் 
ஒவ்ெவாரு புள்ளிையயும் சமன் ெசய்ய புறப்பகுதிகளில் சுமார் 20 புள்ளிகள் எடுக்க 
ேவண்டி இருக்கும். 
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இதனாேலேய நமது ேநரத்ைதயும், உைழப்ைபயும் ெசலவிடும் ேபாது MCQ 
ேகள்விகளுக்கு முன்னுரிைம வழங்குவது வலியுறுத்தப்படுகிறது. 3A எய்தும் 
மாணவர்களில் ெபரும்பான்ைமயாேனார் MCQ ேகள்விகைள பயின்று அவற்றின் 
விற்பன்னர்களாக மாறுவதில் கணிசமான கவனம் வழங்கியிருக்கின்றனர். இக்கூற்று, 
இரண்டாம் வினாத்தாள் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண்டியதில்ைல என்ற 
ேகாட்பாட்ைட வலியுறுத்தவில்ைல. 

 
05. குறுகிய காலப்பகுதியிேலேய பாடத்திட்டத்திைன முழுவதுமாக கற்று ேதர்ந்திருத்தல் 

ெபரும்பான்ைமயான 3A சித்தியிைன ெபற்ற மாணவர்கள் தாம் கற்கும் 
பாடத்திட்டத்திைன அவர்களுைடய உயர்தர கல்வி ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து 
ஜூைல மாதத்திற்குள்ேளேய கற்று நிைறவுெசய்து இருப்பர். ஆனால் ஏப்ரல் 
மாதத்திற்கு முன்னேர பாடத்திட்டத்ைத நிைறவு ெசய்த மாணவர்களின் சித்திகைள 
ஆராயும்ேபாது ஓர் சுவாரசிய தகவைல அறிந்து ெகாண்ேடாம். 
எவ்வளவு  விைரவாக  தம் பாடத்திட்டத்திைன நிைறவு ெசய்து ெகாள்கின்றார்கேளா 
அவ்வளவிற்கு அவர்களது  சித்திகளில் ஓர் நிைலயான வளர்ச்சி காணப்பட்டது. 
உயர்தர மாணவர்கள் தமது உயர்தர பரீட்ைச ஆண்டிற்கு  முன்ைனய ஆண்டு டிசம்பர் 
மாதத்திேலா அதற்கு முன்னதாகேவா  தமது பாடத்திட்டத்திைன முழுைமயாக நிைறவு 
ெசய்யும்ேபாது உச்சபட்ச ெபறுேபறுகைள அைடந்திருந்தது ெதரிகிறது. 

 கணிதம்  - 78% (9 மாணவர்களில் இருந்து 7 மாணவர்கள்) 
 உயிரியல்  - 100% (முழு ஒன்பது மாணவர்களும்) 
 ெபளதிகவியல் - 63% 
 இரசாயனவியல் - 73% 
  
எவ்வாறு இருப்பினும் அைனத்து மாணவர்களாலும் தமது பாடத்திட்டத்ைத விைரவாக 
பூர்த்தி ெசய்து ெகாள்வது கடினமாக இருக்கும் என்பது  யாவரும் அறிந்தேத. 
மாணவர்கள் விைரவாக பாடத்திட்டத்ைத முடிப்பைதக் காட்டிலும் ெதளிவான கற்ைக 
முைறேய முக்கியமானதாகும். எனேவ மாணவர்கள் தமது இயலுைமக்ேகற்றவாறு 
ேவகத்ைதயும் ைகக்ெகாண்டு ெதளிவாகவும் கற்று பாடத்திட்டத்திைன பூர்த்தி ெசய்து 
ெகாள்ளல் ேவண்டும். ஆனால் சிறந்த சித்திகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ள விைரவில் 
உங்களுைடய பாடப் பரப்பிைன பாடசாைலயினூடாகேவா, பிரத்திேயக வகுப்புகளின் 
ஊடாகேவா அல்லது உங்களுைடய சுய முயற்சியினாேலா நிைறவு ெசய்துெகாள்ள 
முடிந்தால் A சித்தியிைன ெபறுவதற்கான வாய்ப்பு ேமலும் அதிகரிக்கும். 
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காரணம், டிசம்பர் மாதத்துக்கு முதேல பாடங்கைள கற்று ைவத்தால் அதன் பின்பு 
கற்பதற்கு புதிய பாடங்கள் காணப்படாதவிடத்து கற்றவற்ைற மீட்டிக் ெகாள்ள எமக்கு 
காலம் கிைடக்கின்றது. அத்ேதாடு இம்மீட்டலிைன  எம்மால் 8 மாதங்களுக்கு 
ேமற்ெகாள்ள முடியும். இக்காலப்பகுதியின் ேபாது கடந்த கால வினாக்கைள ெசய்து 
பயிற்சி ெசய்யும் ேபாது, பாடப் பரப்பில் நாம் எங்கு சற்று தளர்வாக இருக்கிேறாம் 
என்பைத அறிந்து ெகாண்டு அதைன விருத்தி ெசய்யக்கூடியதாய் இருக்கும். இந்த 8 
மாத காலத்தினுள் பாடத்திைன மீண்டும் கற்றும், சந்ேதகங்கள் இருப்பின் 
அவற்ைறயும்  தீர்த்துக் ெகாண்டு கவைலயீன பிைழ விடும் பழக்கம்  ஏதும் 
காணப்பட்டால் அவற்ைறயும் திருத்திக் ெகாள்ளக்கூடியதாய்  இருக்கும். இவ்வாறு 
உங்கைள அக்காலத்தின் ேபாது திருத்தி சீர்ெசய்து ெகாள்வதாலும் உங்கள் 
தன்னம்பிக்ைகையயும் விருத்தி ெசய்து ெகாள்ளக்கூடியதாய் இருக்கும். பரீட்ைசைய 
எதிர்ெகாள்ளும் ேபாதும் இது உங்களுக்கு உறுதுைணயாய் அைமயும். 
 
 

06. கடந்தகால உயர்தர கல்வி பற்றிய பகுப்பாய்வுகைள அறிதல் மற்றும் 
ெதரிவுெசய்யப்பட்ட பாடப்புத்தகங்கைள பயன்படுத்துதல். 

பல மாணவர்கள் கல்வி அைமச்சினால் வழங்கப்பட்டிருக்கும் வள நூல்கள் 
(Resource Book), அவர்களுைடய பாடக் குறிப்புகளுக்கும் ேமலாக உள்நாட்டு 
மற்றும் சர்வேதசரீதியான குறிப்பு புத்தகங்கைளயும் நாடுவர். முதலாவதாக 
எங்களுக்குள்ேளேய நாம் ேகட்க ேவண்டிய ேகள்வி ஒன்று இருக்கிறது. சாதாரணமாக 
இரண்டாயிரம் பக்கங்கைளக் ெகாண்ட Campbell உயிரியல் புத்தகம் ேபான்ற 
புத்தகங்களில்  A/L பரப்பிற்கு ேநரடி ெதாடர்பற்ற பல்ேவறு  தகவல்கள் 
காணப்படுகின்றன. இைவ அைனத்ைதயும் கற்பது A/L(உயர்தரம்) கற்ைகக்கு 
விைனத்திறனானதா? என்பேத அக்ேகள்வி. 

பாடப்பரப்பில் ேமலதிக அறிவு ெகாண்டிருப்பது பயனுள்ளதாக இருப்பினும், எமக்கு 
இருக்கும் கால வைரயைறயினுள், பாடப்பரப்பில் உள்ளைதேய கற்பது கடினமாக 
இருப்பதன் காரணமாக இவ்வாறான குறிப்பு புத்தகங்கைள ைகயாளுவதற்கு முன்னர் 
சற்று சிந்திப்பது நல்லது. கற்கும்  ேபாது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குறிப்புகைளயும் 
மற்ைறய புத்தகங்கைளயும் உங்கள் சந்ேதகங்கைள தீர்த்துக் ெகாள்வதற்காக 
பயன்படுத்தலாம். சில சமயங்களில் உங்களுக்கு ேமலதிகமான ேநரம் காணப்பட்டால் 
தாராளமாக மற்ைறய புத்தகங்கைளயும் பயன்படுத்தலாம். 

எவ்வாறாயினும், கடந்தகால A/L (உயர்தரம்) பரீட்ைசகள் ெதாடர்பான 
கல்விமான்களின் ஆய்வுகைள கற்று அறிதல் இக்கூற்றுக்கு விதிவிலக்கானேத. இைவ 
3A சித்தியிைன ெபற்ற மாணவர்களால் முக்கியமாக பரிந்துைரக்கப்படுகின்றன. 
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இவற்றுள் மிகவும் பிரபல்யமானது ெபளதீகவியல் பாடத்திற்கான ேபராசிரியர் 
S.R.D.Rosa அவர்களால் வழங்கப்பட்ட A/L (உயர்தரம்) பகுப்பாய்வுகேள. இைவ 
1994 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இன்று வைர அைனத்து வினாக்கைளயும் 
உள்ளடக்குகின்றன. இவ்வாய்வுகள்  இதில் இருக்கின்ற ேகள்விகளுக்கு  விைட 
அளிப்பதற்கான கல்வி அறிவிைன மட்டும் அல்லது வாசிப்பவர்கள் மத்தியில் 
இப்பாடம் உட்பட அைனத்து பாடங்களிலும் வினவப்படுகின்ற  ேகள்விகைள எவ்வாறு 
அணுக ேவண்டும் என்ற கைலையயும் வளர்க்கின்றன. முக்கியமாக MCQ வினாக்கள் 
பற்றிய ேதர்ச்சிகைள வழங்குகின்றன.   

உயர்தர ஒப்பாய்வு புத்தகங்களில் காணப்படும் மிகச் சிறந்த விடயம் என்னெவன்றால் 
மற்ைறய பாடப்புத்தகங்களுக்கும், உசாத்துைண நூல்களுக்கும் மாறாக  உயர்தர 
கற்ைகக்கு ேதைவயான விடயங்கைள மட்டுேம ெகாண்டு இந்நூல்கள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் நம்முைடய ேநரத்ைத ேமலதிக விடயங்கைள 
அறிவதிலும், ேதைவயற்ற தகவல்கைள ெபறுவதிலும் ெசலவழிக்காமல் 
விைனத்திறனாக பயன்படுத்த உதவுகின்றது. 

  

 

 

07. நித்திைர ெகாள்வதற்கான ேநரத்ைத 6  மணித்தியாலத்திலிருந்து 8 மணித்தியாலம் 
வைர வைரயறுத்துக் ெகாள்ளல் 

நல்ல நித்திைரயானது ெபரும்பான்ைமயான உயர்தர மாணவர்கள் மத்தியில் 
ெபாருட்படுத்தப்படாத விடயமாக காணப்படுகின்றது. நாம் எமது சமூகத்தில் உயர்தர 
மாணவர்கள் 3  இலிருந்து 4 மணித்தியாலங்கள் வைர நித்திைர ெகாண்டு ஏைனய 
ேநரங்களில் கற்க ேவண்டும் எனக்கூறும் பலைர சந்தித்துள்ேளாம். ஆனால் நல்ல 
உறக்கேம பரீட்ைசயின் ேபாது சிறந்த பிரதிபலிப்ைப அறிவாற்றல் வளர்ச்சியின் 
ஊடாகவும், நீண்ட கால ஞாபக சக்தியினூடாகவும், உய்த்தறியும் தன்ைமயினூடாகவும் 
வழங்கும் என்பைத குைறத்ேத மதிப்பிடுவர். அடுத்த நாளுக்கு மூைளயிைன தயார் 
ெசய்துெகாள்ள அதிக ேநரம் ஓய்வு எடுத்தல் அவசியம். 

ெபரும்பான்ைமயான 3A சித்திகைள ெபற்ற மாணவர்கள் 6 இலிருந்து 7 
மணித்தியாலங்கள் வைரேய உறங்குவர். எவ்வாறாயினும் உலகளாவிய 
ரீதியில்  ஆய்வுகளினூடாக பரிந்துைர ெசய்யப்படுவது எட்டு 
மணித்தியாலங்கள்  வைரயானதும் சிலசமயங்களில் அவற்றுக்கு ேமற்பட்டதுமான 
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உறக்கேம. ஒரு சிறிய Google ேதடல் வழியாகேவ தூக்கத்திற்கான ேநரத்ைத 
குைறப்பதன் பக்க விைளவுகைள பல்ேவறு ஆய்வுகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு 
அறிந்து ெகாள்ளலாம். நீங்கள் படிக்கும் ேநரத்தின் அளைவ அதிகரிக்கிறார்கள் என்று 
நிைனத்தாலும், நீங்கள் உங்கள் தரத்ைத தான் ெவகுவாக குைறக்கிறீர்கள். 
மாணவர்களால் எதிர்ேநாக்கப்படும் பிரச்சைனகளான மன அழுத்தமும், மனச்ேசார்வும் 
தூக்கமின்ைமயாேலேய உருவாகின்றன என ஆய்வுகள் ெவளிப்படுத்துகின்றன. 

  

08. பல பிரத்திேயக  வகுப்புகளுக்கு ெசல்வைத தவிர்த்து சுய  கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் 
வழங்கல் 

3A சித்தியிைன ெபற்ற மாணவர்களில் 72% ஆன மாணவர்கள் ஒரு பாடத்திற்கு 
ஒரு பிரத்திேயக வகுப்பிற்கு  மட்டுேம ெசன்றிருந்தனர். மீதமுள்ள மாணவர்களும் 
அதிகபட்சம் 2   பிரத்திேயக வகுப்புக்கைள மட்டுேமதான் நாடுவர். பல மாணவர்கள் 
பல்ேவறு பிரத்திேயக வகுப்புக்களுக்கு ெசல்வதன் ஊடாக இலகுவாக கற்கவும், 
ஞாபகம் ைவத்துக் ெகாள்ளவும் முடியும் என தவறாக வழிநடத்தப்பட்டுள்ளனர். 
இவற்ைறச் ெசய்வதற்கு பதிலாக பாடசாைலயிலிருந்தும் ஒரு பிரத்திேயக 
வகுப்பிலிருந்தும் பாடங்கைள கற்பது ேநரத்ைத மீதப்படுத்தி, சுய கற்றலுக்கும் 
வழியைமத்துக் ெகாடுக்கும். சுய முயற்சி என்பது மிகவும் முக்கியமான அறிவு மற்றும் 
பயிற்சி மூலமாக காணப்படுகின்றது. அத்ேதாடு இதைன பாடசாைலயினூடாகவும் 
பிரத்திேயக வகுப்பினூடாகவும் ஈடு ெசய்துெகாள்ள முடியாது. பல பிரத்திேயக 
வகுப்புகைள நாடுவது உங்கைள A சித்தி ேநாக்கிப் முன்ேனாக்கித் தள்ளாமல் 
பின்ேனாக்கிேய தள்ளும். நீங்கள் உங்களுைடய ேநரத்ைத உங்களுக்காகேவ 
ெசலவழிக்க ேவண்டுேம தவிர நீங்கள் ேவறு எங்ேகா கற்ற விடயத்ைத மீண்டும் 
மற்றவர்கள் கற்பித்தைல ேகட்பதில் ெசலவிடக் கூடாது. ஏைனய ேதைவயற்ற 
பிரத்திேயக வகுப்புகளில் ெசலவிடும் ஒவ்ெவாரு மூன்று மணித்தியாலமும் நீங்கள் சுய 
கற்றலின் ேபாது ெசலவிடக் கூடிய மூன்று மணித்தியாலங்கைள விரயமாக்கும். 
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கட்டுைரகள் 
பின்வரும் கட்டுைரகள் தைலசிறந்த ேபராசிரியர் ஒருவராலும், 
விரிவுைரயாளர் ஒருவராலும், மற்றும் ேறாயல் கல்லூரியின் மூத்த 
ஆசிரியராகப் பணியாற்றிக் ெகாண்டிருக்கும் ஒருவராலும் எழுதப்பட்டு 
இருக்கின்றன. குறிப்பிடப்படும் கட்டுைரயாளர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் 
ஆசிரியர்கள் மட்டுமின்றி உயர்தர வினாத்தாள் ஆக்கம், திருத்தம் 
முதலிய துைறகளிலும் பழுத்த அனுபவம் உைடயவர்கள் ஆவர். இது 
உங்களுக்கு துைற நிபுணர்களிடம் இருந்து கற்றுக்ெகாள்ள அரிய 
வாய்ப்பு.  
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ேபராசிரியர் S.R.D. ெராசா அவர்களுடனான ெசவ்வி 

ெபளதீகவியல் என்பது மிகவும் சுவாரஷ்யமான  பாடப்பரப்பு. இந்தப் பிரபஞ்சம் ஏன் 
இவ்வாறு ெதாழிற்படுகிறது என்பைத ெதளிவுப்படுத்தும் பாடேம இது. நீங்கள் 
ெபளதீகவியைல கற்க ஆரம்பிக்கும் ெபாழுேத இதன் கூறுகைள நீங்கள் உங்களுைடய 
நாளாந்த வாழ்வில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். ஒரு விமானத்ைதப் பார்க்கும் ேபாேத 
உங்களுக்கு உடனடியாக Bernoulli's தத்துவம் நிைனவில் ேதான்றும். உங்கள் காரில் 
நீங்கள் ேவகமான திருப்பெமான்ைற ேமற்ெகாள்ளும் ேபாது ைமயநாட்டு விைசைய 
உணருவீர்கள். காந்தவியல் பற்றிக் கற்கும் ேபாது ஏன் “எதிர்க் குணங்கள் ஈர்க்கும்” 
என்பைத அறிவீர்கள். ெபளதீகவியலிேலா அல்லது ேவறு எந்த பாடத்திேலா 
பாண்டித்தியம் ெபறுவதற்கு அந்தப் பாடப்பரப்பின் மீதான ஆழமான பற்று மிகவும் 
அவசியமாகிறது. சிலருக்கு கற்க ஆரம்பித்தவுடேன அந்தப் பாடப்பரப்பு பற்றி பற்று 
ஏற்பட்டாலும், சிலருக்கு ேநரமும், உைழப்பும் ேதைவப்படுகிறது. முதலில் நீங்கள் 
ேதர்ந்து எடுக்கும் பிரிைவ (Stream) ெபாருத்தமானதாக, அறிவுப்பூர்வமாக, சிந்தித்து 
ேதர்ந்ெதடுங்கள். உங்களுக்கான விருப்பங்களும், ேதைவகளும் மரபியல் ரீதியாக 
தீர்மானிக்கப்படக் கூடியைவ அல்ல. உங்கள் ெபற்ேறார் மருத்துவராகேவா, 
ெபாறியியலாளராகேவா இருப்பதனால் நீங்களும் இத்துைறைய இரசிப்பீர்கள் என்பைத 
உறுதிப்படுத்த முடியாது. பல மாணவர்கள் ஓராண்டுக்கு விஞ்ஞானப் பிரிவில் கற்று 
அதன் பின் வணிகம் அல்லது கைலத் துைறக்கு ெசன்றுள்ளனர். இைத விட 
முக்கியமாக ெபற்ேறார்கள் தமது பிள்ைளகளுக்கு விஞ்ஞானப் பிரிவு மீதான ஈடுபாேடா 
அல்லது அப்பாடங்களிற்கான திறன்கேளா இல்லாத நிைலயில் விஞ்ஞானப் பிரிைவ 
ேதர்ந்து எடுப்பதற்கு கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. 

ஆனால் ெபளதீகவியல் கற்கும் நீங்கள் அப்பாடத்தில் ஈடுபாடற்று இருப்பின் என்ன 
ெசய்யலாம்? எவ்வாறு இதன் ேமல் ஆர்வத்ைத ஏற்படுத்த முடியும்? 

இயற்ைகயின் விதிகைள ஆராய நிைனக்கும் அைனவருக்கும் ெபளதீகவியல் ஒரு 
உற்ற நண்பன். இது நாம் வாழும் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்பைட நம்பிக்ைககைளயும், 
புரிதைலயும் ேகள்விக்குட்படுத்தும். ெபளதீகவியல் என்பது விஞ்ஞானம் சார் கற்ைக 
ெநறிகளில் தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒன்றாகும். 
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பல மாணவர்கள் ெபளதீகவியைல பல காரணங்களுக்காக சுவாரஷ்யமான ஒரு 
பாடமாகக் கருதுவதில்ைல. ஆனால் நீங்கள் இைதப் பற்றி கற்று அறியும் ெபாழுது 
தான் ெபளதீகவியல் எத்தைகய ஊடாடும் (Interactive) மற்றும் நைடமுைறச் 
சாத்தியமுள்ள (Applicable) பாடம் என்பைத உணர முடியும். உங்களுக்கு 
ஈடுபாடற்ற ஒன்ைற முயற்சித்து அதன் ேமல் ஆர்வத்ைத ஏற்படுத்தல் கடினம் 
என்றாலும் இப் பாடம் உணருவதன் மூலம் உங்கள் வாழ்விற்கு புது ஒளி வழங்கும். 

உங்கைளச் சுற்றியுள்ள ெபளதீகவியைல அவதானியுங்கள்! 

முதற் படியாக உங்கள் நாளாந்த விடயங்களில் ெபளதீகவியைல உபேயாகித்து 
பாருங்கள். உதாரணமாக, உங்கள் துவிச்சக்கரவண்டிைய எவ்வளவு ேவகமாக 
ஓட்டமுடியும்? என்ேறா, எவ்வளவு தூரத்திற்கு ஒரு பந்ைத எறிய முடியும் என்ேறா 
முயற்சித்து பாருங்கள். 

ெபளதீகவியல் அைனத்ைதயும் ெதளிவுபடுத்தும்! 

ெபளதீகவியல் எமது நைடமுைறகள் அைனத்ைதயும் எவ்வாறு தீர்மானிக்கின்றது 
என்பைத உணருதல் அவசியமாகும். கருந்துைளயின் (Black Hole) 
இயக்கத்திலிருந்து நீர்க் குமிழியின் வடிவம் வைர அைனத்திலும் ெபளதீகவியல் 
உண்ெடன்பைத உணரும் ேபாது இப் பாடம் பற்றி தானாகேவ ஆர்வம் உங்களிடமும் 
உருவாகும்.  

உங்கள் பிரச்சைனகளிலுள்ள ஜீவைன இனங்காணுங்கள். 

 உங்கள் வாழ்வில் நிகழும் விடயங்கைளத் தாண்டியும் ெபளதீகவியல் பல 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க உதவும். உங்களிடம் எப்ேபாதாவது ஒரு சிக்கல் கூற்று 
முன்ைவக்கப்படும் ேபாது உங்கள் மனதிேலேய விைசயின் பிரேயாகம், ேமல் 
உைதப்புக்ேகாணம், இயக்கத்தின் திைச மற்றும் பல நுண்ணிய விடயங்கைள புரிந்து 
ஆராயவும், விைரவாக தீர்விைன கட்டியைமக்கவும் உதவும் அத்ேதாடு ெபளதீகவியல் 
எவ்வாறு பிடித்த பாடங்களுடன் ெதாடர்புபடுகிறது என்பைதயும் சிந்தித்துப் பாருங்கள். 
இது உங்களுக்கு அப்பாடம் பற்றிய ஈடுபாட்ைட அதிகரிப்பதுடன், சிக்கல்கைள 
தீர்க்கும் திறைனயும் (problem - Solving Skills) அபிவிருத்தி ெசய்யும். 
இத்தைகய முைறைமயினூடாகேவ நிஜவாழ்வின் பல சம்பவங்கைள ஆராய்ந்து 
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அதற்குரிய தீர்வுகைள கண்டுபிடிக்கின்றனர். முதற்படியாக உலகின் விஞ்ஞானம் பற்றி 
ஆராய்வதற்கான ஆழமான ஈடுபாேட உங்கள் 3A கைள உங்கள் வாசற்படிக்கு 
ெகாண்டு வந்து ேசர்க்கும். 

ெபளதீகவியலானது கணிதப் பிரிவு மாணவர்கைள விட உயிரியல் பிரிவு 
மாணவர்களுக்கு எவ்வைகயிலும் கடினமாக இருக்க முடியாது. ஆம், ெபளதிகவியல் 
வினாத்தாள்களில் கணிதம் இருந்தாலும், அைவ அைனத்தும் ெபரும்பாலும் சாதாரண 
தரக் கணிதம் பரீட்ைசயில் ேதர்ச்சியைடந்தவர்களால் ைகயாளக்கூடியதாகேவ 
இருக்கும். அது மட்டுமன்றி 2021ம் ஆண்டிலிருந்து கடினமான கணக்குகைள 
ைகயாள்வதற்காக 2ம் பாகத்திற்கு கணிப்பான்கள் (Calculator) வழங்கவும் 
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. பல் ேதர்வு (MCQ) வினாப்பத்திரத்திற்கு கணிப்பான்கைள 
பயன்படுத்த அனுமதி ெகாடுக்கப்படாததனால் பரீட்சகர்களும் வினாத்தாள்கைள 
அதற்ேகற்ற முைறயில் மனக்கணிதம் மூலமாகேவா, சிறிய அளவிலான Rough 
work உடன் இனங்காணக்கூடிய வைகயிேலேய வடிவைமப்பார்கள். 2019ம் ஆண்டு 
வினாத்தாள் சில சிக்கலான வினாக்கைள ெகாண்டிருந்தாலும் அத்தைகய 
வினாத்தாள் மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அரிதாகும். 

ெபளதீகவியல் ேகாட்பாடுகைள கற்பதற்கான இரகசியம், அவற்ைற நைடமுைறயில் 
பிரேயாகித்தேல ஆகும். நீங்கள் கற்பவற்ைற பயன்படுத்த ேவண்டும். இத்தகவல்கைள 
அடிக்கடி பயன்படுத்துவதன் மூலம் விைனத்திறனாக மனனம் ெசய்துெகாள்ள முடியும். 
ெபரும்பாலான மாணவர்கள் ேவெறாருவர் கற்பைதக் ேகட்கேவா, பார்க்கேவா 
விரும்புகிறார்கள்.அவர் தம் உைழப்ைபக் கூட முதலிட முடியாத அளவிற்கு அவர்கள்  
ஊக்கமின்ைம ெகாண்டவர்கள். ஆனால் இது நீண்ட கால கண்ேணாட்டத்தில் 
ேநாக்கும்ேபாது பயனற்றதாகிறது. இதனால் தான் பலரும் பிரத்திேயக வகுப்புகளில் 
ெசலவிடும் ேநரத்ைதக் குைறத்து சுயமாக வினாக்களிற்கு விைடயளிப்பைத பரிந்துைர 
ெசய்கின்றனர். நானும் உங்களால் முடிந்தளவு கடந்த கால வினாத்தாள்கைள 
முயற்சிப்பைதேய பரிந்துைர ெசய்ேவன். குைறந்தபட்சம் 2000ம் ஆண்டிலிருந்து வந்த 
அைனத்து கடந்த கால வினாத்தாள்கைளயாவது முயற்சித்திருத்தல் அவசியமாகும். 
சில தவைணப் பரீட்ைச வினாத்தாள்களும் கூட பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். இவற்றுள் 
பல மிகவும் கடினமான ேகள்விகைளக் ெகாண்டதாகக் கருதப்பட்டாலும். சில 
ஆசிரியர்கள் உ/த பரீட்ைசயில் வரக்கூடிய ேகள்விகைள முன்ேப கணித்து 
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இவ்வினாத்தாள்களில் உள்ளடக்கியுள்ளைமயால், உங்கள் உயர்தரப் பரீட்ைசக்கு ஒரு 
சிறந்த முன் ஆயத்தமாக இத் தவைண வினாத்தாள்கள் உதவும். 

உங்கள் பிரதான ேநாக்கமாக ெபளதீகவியல் பாடத்தில் பாண்டித்தியம் ெபறுதல் இருக்க 
ேவண்டும் என்ற ேபாதிலும் உ/த பரீட்ைசயில் சிறப்பான ேதர்ச்சிகைளப் ெபறுவதற்கு 
வினாத்தாளிற்கு விைடயளிக்கும் கைலயிலும் ைகேதர்ந்தவர்களாக மாறுதல் 
அவசியமாகும். பாடத்ைத மட்டும் முழுைமயாக அறிந்து ைவத்துக்ெகாண்டு எவ்வாறு 
புள்ளிகைளப் ெபற ேவண்டும் என்ற புரிதல் இன்றி இருப்பதால் எந்தப் பயனும் 
இல்ைல. அதற்கான சில உதவிக்குறிப்புகள் இேதா. 

முதலில் நாங்கள் பல்ேதர்வு வினாக்கைளப்பற்றி ஆராய்ேவாம். பல் ேதர்வு 
வினாக்களில் முக்கியத்துவமளிக்கப்பட ேவண்டிய விடயமாக ேநரம் காணப்படுகிறது. 
யாராலும் 45 / 50 புள்ளிகைள 4 அல்லது 5 மணித்தியாலங்களில் ெபற்றுக்ெகாள்ள 
முடியும், ஆனால் இைதேய 2 மணித்தியாலங்களில் ெபறுதல் பாராட்டுதற்குரியதாகும். 
பல் ேதர்வு வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கும்ேபாது எழுதி விைடகைளப் ெபறுவைதவிட 
மனக்கணிதம் மூலமாக விைடகைளப் ெபறுதேல உசிதமானது. இதன் மூலமாக 
எம்மால் ெபருமளவு ேநரத்ைத மீதப்படுத்த முடியும். இதற்காக நீங்கள் விகிதாசார 
முைற, (Proportionality Method), நீக்குதல் முைறைம (Method of 
Elimination) மற்றும் தர்க்கம் மற்றும் காரணங்கைளக் ெகாண்டு விைடகைள 
ெபறுதல், ேபான்ற குறுக்கு வழிகைளப் பயன்படுத்துவதுடன், நீண்ட கணக்கீடுகைள 
தவிர்த்தல் ேவண்டும். கடந்த கால வினாத்தாள்கள் இதற்கான சிறந்த பயிற்சியாக 
அைமயும். அந்த வினாக்களிற்கு விைடயளித்ததன் பின் நீங்களாகேவ 
அவ்வினாக்களிற்கு ேவறு எவ்வாறு இலகுவாக விைடையப் ெபற முடியும் என்பைதயும் 
ஆராய்ந்து பாருங்கள். 

  

ஒரு கடினமான ேகள்விைய எதிர் ேநாக்கியதும் அதிேலேய சிக்கி அதன் பின்னரான 
ேகள்விகளுக்கு சரியான பதில்கைள அளிக்கக் தவறுகின்றைமேய சிறந்த 
மாணவர்களும் கூட பரீட்ைசயில் நன்றாக ெசயற்படாைமக்கு காரணமாக 
அைமகின்றது. கடினமான ேகள்விகளில் 15 நிமிடத்திற்கும் ேமலாக நின்று அதற்குரிய 
சரியான விைடைய ெபற முடியாத பட்சத்தில் அவர்கள் ேமலும் மன உைளச்சலுக்கு 
உள்ளாகின்றனர். ேநரப்பற்றாக்குைறயினாேலா அல்லது மனம் அைமதியாக 
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இல்லாதனாேலா அம்மாணவர்கள் சில ேநரம் மிகவும் இலகுவான ேகள்விகளுக்குக் 
கூட சரியாக விைடயளிக்கத் தவறுகின்றனர். இத்தைகய சந்தர்ப்பங்களில் அக்ேகள்வி 
எண்ைணச் சுற்றி வட்டமிட்டுவிட்டு, மற்ற ேகள்விகைள ெசய்வதற்கு முயற்சிக்கலாம். 
இதன் மூலம் இலகுவான ேகள்விகளில் அதிகபட்ச புள்ளிகைளப் ெபறுவைத 
உறுதிப்படுத்த முடியும். அந்தக் ேகள்விக்கு விைடையப் ெபறேவ முடியாத பட்சத்தில் 
யூகித்து ஒரு விைடையத் ெதரிவு ெசய்யுங்கள், ஒரு ேகள்விக்கு சரியான விைடையப் 
ெபற்று ேநரத்ைத விரயமாக்குவைதவிட இலகுவான 5   ேகள்விகளுக்கு சரியான 
விைடயளிப்பது மிகவும் பயனுைடயதாக அைமயும். அதிகப்படியான பயிற்சியுடேனேய 
இலகுவான ேகள்வியா இல்ைலயா என்பைத தீர்மானிக்கும் திறைனப் ெபறுவீர்கள். 
ேநரமுகாைமத்துவம் பல் ேதர்வு வினாப்பத்திரத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். 

இரண்டாவதாக கட்டைமப்பு வினாத்தாள்கைளப் ெபாறுத்தவைரயிலும் ஆய்வுகூடத்தில் 
நடாத்தப்படும் ெசயன்முைற பயிற்சிகள் முக்கிய பங்காற்றுக்கின்றன. இவற்றுள் இறுதி 
ெசயன்முைறகளான சடத்தின் பண்புகள் மற்றும் மின்னணுவியல் ஆகியவற்ைறயும் 
உள்ளடக்குதல் ேவண்டும். இந்தச் ெசயன்முைறகைள மாணவர்கள் பலரும் கவனிக்கத் 
தவறுகின்றைம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ெசயன்முைறகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் உங்கள் 
மனங்களில் அைவ நன்றாக பதிவதுடன் அவற்ைறப் பற்றி வினாத்தாள்களில் 
விைடயளிப்பதும் இலகுவாகும். அத்ேதாடு கட்டைமப்பு கட்டுைர வினாக்களுக்கு 
அதிக புள்ளிகைளப் ெபறத் ேதைவயான நுணுக்கங்கைளயும் வினாத்தாளில் 
எழுதுவதற்கு ெசயன்முைற ஆய்வுகளில்  நீங்கள் உணர்ந்த மற்றும் பார்த்த சில 
முக்கிய விடயங்கைள உள்ளடக்குதலும் அவசியமாகிறது. இவற்ைறத் தவிர்த்து நீங்கள் 
ெசயன்முைற ஆய்வுகளின் அனுபவங்களின்றி பரீட்ைசயில் சித்தியைடந்தாலும் 
பல்கைலக்கழகத்திலும், வாழ்விலும் பல இன்னல்களுக்கு முகங்ெகாடுக்க ேநரிடும். 

இறுதியாக, கட்டுைர வினாக்கைளப் ெபாறுத்தவைரயில் சாதுர்யமாக ெதரிவு ெசய்தல் 
அவசியமாகிறது. இந்த முடிெவடுக்கும் திறன் உங்கள் இறுதி புள்ளியில் ெபரிதும் 
தாக்கம் ெசலுத்தும் வினாத்தாைள வாசிக்க வழங்கப்படும் 10 நிமிடங்களில் 
அைனத்துக் ேகள்விகளிைனயும் முழுைமயாக வாசித்து இலகுவான ேகள்விகைளத் 
ேதர்ந்ெதடுங்கள். சில ேநரங்களில் அைத விட அதிக ேநரத்ைத ெசலவிடுதல் கூட 
நன்ைம விைளவிக்கும். சிலர் இைதக் கருத்திற்ெகாள்ளாமல் ேநரடியாக முதற் 
ேகள்விைய முயற்சிப்பர். 2019ம் ஆண்டின் முதற் ேகள்வியான இயக்கவியல் ேபான்ற 
கடினமான ேகள்வி முதல் ேகள்வியாக வரும் பட்சத்தில் அதிேலேய அவர்கள் சிக்கி 
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ேநரத்ைத விரயமாக்குவார்கள். அைனத்துக் ேகள்விகைளயும் வாசித்திருந்தால் 
பிற்பகுதிகளில் இருக்கும் இலகுவான கட்டுைர வினாக்கைளக் கூட ெசய்திருக்க 
முடியும். பல மாணவர்கள் கட்டுைர வினாக்களில் குறிப்பிடத்தக்க அலகுகளிலிருந்து 
வரும் ேகள்விகைள ெசய்ேவன் என்று முன்னேர தீர்மானித்துவிட்டு பரீட்ைச 
அரங்கினுள் நுைழவார்கள், ஆனால் திறந்த மனத்துடன் பிடித்த பாடமாகேவ 
இருந்தாலும் கடினமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அைத தவிர்க்கக் கூடிய மனதுடன் 
ெசல்லுதல் சாலச் சிறந்ததாகும்.  

இந்தப் பரிந்துைரகைள சரியாக நைடமுைறப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த இரு 
ஆண்டுகள் இலகுவானதாகவும், ெவற்றிகரமானதுமாக அைமயும். 
உங்கள் அைனவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்! 
 
ேபராசிரியர் S.R.D. ெராசா அவர்கள் ெகாழும்புப் பல்கைலக்கழகத்தின் ெபளதீகவியல் 
ேபராசிரியராக பணியாற்றுகிறார். இவர் உ/த ஆசிரியர் அறிவுைரப்பு வழிகாட்டியின் 
உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன், 1994 முதல் 2019 வைரயிலான ெபளதீகவியல் 
கடந்த கால வினாத்தாள்கைள ஆராய்தல் ெதாடர்பான பல நூல்கைளயும் 
எழுதியுள்ளார். தற்ேபாது இலங்ைக அணுசக்தி சைபயின் தைலவராகவும் 
கடைமயாற்றுகிறார். 
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உயர் தர பரீட்ைசயின் தன்ைமைய உணருதல் 
 

உங்கைளப் புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்  
உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல் பிரிவுகளிலுள்ள ெபாதுப்பாடங்கள் இரண்டில் ஒன்ேற 
இரசாயனவியல் ெபரும்பாலான இயற்பியல் / கணிதப்பிரிவு மாணவர்களால் 
இரசாயனவியலும் உயிரியல் பிரிவு மாணவர்களால் ெபளதீகவியலும் கடினமான 
பாடமாக பார்க்கப்படுகிறது.  
 
இைத பற்றிய ெதளிவான புரிந்துணர்ைவ ெபறுவதற்கு கீழுள்ள அட்டவைணயின் 
உள்ளடக்கத்தினூடாக ஆராய முடியும். கீழுள்ள அட்டவைண அந்தப் பாடம் 
ேநரடியாக மனனம் ெசய்யப்பட ேவண்டுமா அல்லது விளங்கிப்படிக்க ேவண்டுமா 
எனும் அடிப்பைடயில் கட்டைமக்கப் பட்டுள்ளது.  
 

யல் ம்பாலான பகுதிகள்  மனனம் ெசய்யப்பட ேவண்டும் 

ம் ம்பாலான பகுதிகள் புரிந்து  கற்கப்பட ேவண்டும்  

யனவியல்  மனனம் ெசய்யப்பட ேவண்டும், 
 புரிந்து கற்கப்பட ேவண்டும்.  

தீகவியல்  பகுதிகள் மனனம் ெசய்யப்பட ேவண்டும் சில பகுதிகள் புரிந்து 
ள்ளப்பட ேவண்டும்.  

 

இந்தப்பாடங்களின் பண்பிைன அறியாமல் ஒேர விதமாக கற்க முயற்சிப்பேத 
மாணவர்கள் மத்தியில் காணப்படும் ெபாதுவான பிரச்சிைனயாகக் காணப்படுகின்றது. 
இயற்பியல் பிரிவில் கற்கும் மாணவர்கள் கணிதம் / ெபளதீகவியைல கற்கும் 
முைறயிேலேய இரசாயனவியைலக் கற்க முயற்சிப்பார்கள். இதனால் 
அம்மாணவர்களால் மனனம் ெசய்ய ேவண்டிய பகுதிகளில் அதிக புள்ளிகைள ெபற 
முடியாமற் ேபாகின்றது. இவ்வாறாகேவ உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்கள் 
புரிந்து கற்க ேவண்டிய இரசாயனவியைல உயிரியல் ேபான்று கற்க முயல்வதும் இங்கு 
பிரச்சிைனயாகின்றது. இங்ேக ஆசிரியர்கள் பாடம் கற்பிப்பதற்கு முன்னராகேவ அந்த 
அலகு எவ்வாறு கற்க ேவண்டும் என்பது பற்றி கலந்துைரயாட ேவண்டும் என்பைத 
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நான் ஆழமாக நம்புகிேறன். இது மாணவர்கள் அவ்வலைக முைறயாகக் கற்பதற்கு 
ெபருந்துைணயாக இருக்கும். இரசாயனவியலின் ஒவ்ெவாரு பகுதியும் எவ்வாறு 
கற்கப்பட ேவண்டும் என்பதற்கான விரிவான விளக்கம் கீேழ தரப்பட்டுள்ளது. இது 
எனது அனுபவங்களின் அடிப்பைடயானது என்பதால் இக்கருத்துக்கள் நபருக்கு நபர் 
ேவறுபடவும் இடமுண்டு.  
 
 
 
01) அணுக்கட்டைமப்பு, கட்டைமப்பும் பிைணப்பும், இரசாயன கணக்கீடு 
அணுக்கட்டைமப்பில் ெபரும்பாலான பகுதிகள் மனனம் ெசய்வது அவசியமாகின்ற 
நிைலயில் சில பகுதிகள் புரிதலுடன் கற்கப்பட ேவண்டும். இதுேவ இயற்பியல் 
விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்கள் இரசாயனவியலில் இருந்து விலக நிற்பதற்கு 
அடிப்பைடயாக அைமகின்றது என நான் ஆழமாக நம்புகின்ேறன். இயற்பியல் 
விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்களுக்கு இலகுவில் கற்கக்கூடிய பாடத்திலிருந்து 
இயற்பியைலக்கற்க ஆரம்பித்தல் அவர்களின் இரசாயனவியல் மீதான ஈடுபாட்ைட 
அதிகரிக்கும்.மனனம் ெசய்யும் திறன் ெகாண்ட மாணவர்கள் இப்பகுதியில் சிறப்பாக 
பிரகாசிப்பார்கள்.  
 
பிைணப்பும் கட்டைமப்பும் இரசாயனவியலின் இரண்டாவது பிரிவாகும்.ெபரும்பாலான 
மாணவர்கள் இப்பாடத்ைத மனனம் ெசய்ய முயற்சித்தாலும் இதன் ேகாட்பாடுகைள 
விளங்கிக்ெகாள்வதன் மூலேம இப்பாடத்தில் ேதர்ச்சியைடய முடியும். இதற்கான 
காரணம் யாெதனில் இப்பகுதியில் கற்கும் விடயங்கள் யாவும் மாணவர்களால் முதல் 
பகுதியில் அடிப்பைடயுடன் கற்க  முடியும் என்பதனாலாகும்.  
 
இரசாயன கணக்கீடு இரசாயனவியல் பாடத்திட்டத்தில் 3 வது பகுதியும், இயற்பியல் 
விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களின் வலிைமயான  பகுதிெயான்றும் ஆகும். 
இப்பகுதிைய விளங்கிக் கற்பதன் மூலேம பாண்டித்தியம் ெபற முடியும். ஆனால் சில 
பகுதிகள் (Nomenclature) மனனம் ெசய்தலும் அவசியம். ஆசிரியர்கள் 
இப்பகுதியில் இருந்து கற்பிக்க ஆரம்பித்தால்  மாணவர்கள் மத்தியில் ஈடுபாட்ைட 
அதிகரிக்க ைகெகாடுக்கும்.  
 
(02) சடத்தின் வாயு நிைல மற்றும் சக்தியியல் 
இந்த இரு பாடப் பகுதிகைளயும் விளங்கிக் கற்றல் அவசியமாகும், ஆனால் ெபாருள் 
விளக்கங்கள் (Definition) ேபான்றைவ மனனம் ெசய்யப்படுதல் ேவண்டும்.  
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(03) அேசதன இரசாயனவியல் 
இந்தப் பாடப் பரப்பில் வரும் இரசாயன ெசயற்பாடுகள், கூறுகளின் பண்புகள் ேபான்ற 
மிகுதியான விடயங்கள் மனனம் ெசய்தல் ேவண்டும். ெபரும்பாலான இயற்பியல் 
விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்கள் இப் பாடப்பரப்ைப கற்க சிரமப்படுவைத காண 
முடியும்.  
 
(04) ேசதன இரசாயனவியல் 
மனனம் ெசய்வதும் விளங்கிக் கற்றலும் இப்பாடப்பரப்பில் சிறப்பாக ெசயற்பட 
அவசியம். ஆகேவ உயிரியல் விஞ்ஞான மற்றும் இயற்பியல் விஞ்ஞான மாணவர்கள் 
ேசதன இரசாயனவியைல கற்கும் முைறைய புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். மூைளைய 
முதலில் எளிய மாற்றுவிதங்களுக்கும் (Conversion), பின்னர் குழப்பகரமான 
வினாக்களுக்கும் பழக்கப்படுத்தேல ேசதன இரசாயனவியைல கற்பதற்கான 
விைனத்திறனான முைறயாகும். 
 
05) ெபளதீக இரசாயனவியல் 
இப்பகுதியிலுள்ள  ேகாட்பாடுகள் அைனத்திலும் ஆழமான புரிதல் இருந்தால் மட்டும் 
சிறப்பான முைறயில் ேகள்விகளுக்கு விைடயளிக்க முடியும். உயிரியல்  விஞ்ஞானப் 
பிரிவு மாணவர்கள் இப்பகுதியில் ேதர்ச்சி ெபற சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குவர்.  
 
06) ைகத்ெதாழில் இரசாயனவியல் 
ெபரும்பாலான பகுதிகள் மனனம் ெசய்யப்படுதல் ேவண்டும், ஆனால் சில உப 
பிரிவுகைள விளங்கிக் கற்பதும் அவசியமாகிறது. 
 
எம் அைனவராலும் மனனம் ெசய்யவும் முடியும், அேத ேவைள விளங்கிக் கற்கவும் 
முடியும். ஒரு ெதாைலேபசி எண்ைண மனனம் ெசய்வதன் மூலமாக மட்டுேம 
நிைனவுபடுத்தி ேதைவயான சந்தர்ப்பத்தில் உபேயாகிக்க முடியும். ஆனால் சில 
மாணவர்கள் 2 + 4 என்பதற்கான விைடையயும் மனனம் ெசய்ய முயல்கின்றனர். 
இதனால் மனனம் ெசய்யப்பட ேவண்டிய பாடப்பரப்பு அதிகரிப்பதுடன், பரீட்ைசகளில் 
குைறவான ெசயல்திறன் ெவளிப்பாட்டிற்கு காரணமாக மாறலாம்.  
 
சா/த பரீட்ைசக்கு பின்னராக மாணவர்கள் தமது கற்றல் முைறைம பற்றி விளங்கிக் 
ெகாள்ள சிறிது காலத்ைத இதற்காக முதலீடு ெசய்ய ேவண்டும். ஒரு மாணவனாக 
உங்கள் திறைமகைளயும், கல்வி கற்கும் படி முைறகைளயும் பற்றிய புரிதல் உங்களுக்கு 
இருக்க ேவண்டும் என்பதற்கான முைறயான திட்டெமான்ைற வகுக்க முடியும். இது 
நீங்கள் உ/த பரீட்ைசப் பாடங்கைளக் கற்பதற்கான திட்டங்கைள வகுக்கேவா, 
முைறகைள மாற்றியைமக்கேவா உதவும். அத்துடன் மாணவர்கள் 3 பாடங்களுக்கும் 
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சமமான ேநரத்ைத ெசலவிட ேவண்டும். உங்கள் முதலாம் ஆண்டில் (தரம் 12) 
உங்கள் கற்றல் முைறக்ேகற்ப பாடங்களுக்கான ேநரத்ைத பங்கீடு ெசய்யுங்கள். நீங்கள் 
மனனம் ெசய்யும் பகுதிகைள விடவும் ேகாட்பாடுகைள விளங்கி கற்பதில் ேதர்ந்தவராக 
இருப்பினும் ெசய்யும் பாடங்களுக்கு அதீத ேநரத்ைத ெசலவிடுங்கள். 
 
உயர் தரத்திற்கு ெசல்வதற்கு முன்னரான மீட்டற் பயிற்சி 
சாதாரண தரப் பரீட்ைசக்கு பின் நாம் சா/த பரீட்ைசக்கு படித்த அைனத்தும் இனி 
எதற்கும் பயன்படாது என்ற எண்ணப்ேபாக்கு முற்றிலும் தவறானதாகும். நீங்கள் 
சாதாரண தரப் பரீட்ைசக்காகப் படித்த விஞ்ஞான பாடேம உ/தரத்தின் இரசாயனவியல் 
ெபௗதீகவியல் மற்றும் உயிரியல் ஆகிய மூன்று ெவவ்ேவறு பாடங்களுக்காக விரிகிறது. 
இப்பகுதிகள் உ/தரத்தில் வரும் பாடங்களுடன் முதல் மூன்று முதல் ஆறு மாதங்களுள் 
கற்க ேவண்டும். இது சா/த மற்றும் உ/த ஆகியவற்றுக்கிைடயிலான அறிவு 
இைடெவளிக்குப் பாலமாக அைமயும். அத்துடன் இரசாயனவியலின் மூன்றாம் 
அலகிைனயும் ெபௗதிக இரசாயனவியைலயும் கற்பதற்கு ேதைவயான அடிப்பைட 
அம்சமாக கணிதப் பாடமும் திகழ்கிறது. ஆகேவ இதனுடன் ெதாடர்புைடய கணித 
அளவிேலேய இரசாயனவியைலயும் இைணத்து புரட்டி பார்த்தல் உசிதமானது. 
 
உயர்தரப் பரீட்ைசக்குத் தயாராகுதல்.  
கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களிைனச் ெசய்தேல பரீட்ைசக்குத் தயாராவதற்கான சிறந்த 
வழியாகும்.ஆனால் பல மாணவர்கள் இதைனத் தவறான முைறகளில் 
ெசய்கின்றார்கள்.நாம் இரண்டு ஆண்டுகளாகக் கற்ற அைனத்துப் பாடங்கைளயும் 
இரண்டு மணித்தியாலக் கால அளைவக் ெகாண்ட பல்ேதர்வு வினாப்பத்திரத்திலும், 
மூன்று மணித்தியாலக் கால அளைவக் ெகாண்ட கட்டைமப்பு மற்றும் கட்டுைர 
வினாத்தாளிலும் நாம் உபேயாகப்படுத்த ேவண்டும். இது எத்தைகய சிறந்த 
மாணவனுக்கும் கடினமான முைறைமேய.எம் உடலும் மனமும் இத்தைகய கடினமான 
சந்தர்ப்பங்களுக்கு பழக்கப்பட்டிருத்தல் அவசியமாகும். பரீட்ைசயிைன எழுதும் 
ேநரத்தில் கவனச் சிதறல்கள் ஏற்படாமல் இருப்பது மிகவும் கடினமாகும்.உயிரியல் 
ரீதியாக மனனம் ெசய்வதிலும்,அவற்ைற மீட்டுப்பார்ப்பதிலும் ஆண்கைள விட 
ெபண்கள் வலுவானவர்களாக உள்ளனர்.மாணவர்கள் தமது ஈராண்டுக் கல்விக்குப் 
பின்னராக இத்தைகய கடினமான சந்தர்ப்பங்களிைன எதிர்ெகாள்ள எவ்வாறு 
எம்மூைளையத் தயார்ப்படுத்த ேவண்டும் என்பது ெதாடர்பான புரிந்துணர்ைவக் 
ெகாண்டிருத்தல் அவசியமாகும். ஒரு ேநரத்தில் ஒரு ேகள்வி ெசய்வைத விடுத்து, ஒரு 
மாதிரிப் பரீட்ைச சூழலுக்கு ஏற்றவாறு எம்ைமத் தயார்ப்படுத்த 
ேவண்டும்.ெதாடர்ச்சியான இரண்டு மணித்தியாலங்களுக்குள் ஐம்பது பல்ேதர்வு 
வினாக்கைளச் ெசய்ய முயற்சி ெசய்யுங்கள்.அேத ேபால ஒரு கட்டைமப்பு மற்றும் 
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கட்டுைர வினாப்பத்திரத்ைத மூன்று மணித்தியாலங்களுக்குள் ெசய்வதற்கு முயற்சி 
ெசய்யுங்கள். 
 
மாணவர்கள் ெசய்யும் ெபாதுவான தவறுகள்  

• சரியான அளவுகள், ெபளதீக நிைல மற்றும் அலகுகைள சரியாகக் குறிப்பிடுங்கள். 
• ேசதன மூலக்கூறுகைள சரியான எண்ணிைகயிலான பிைணப்புகளுடனும்,அேசதன 

மூலக்கூறுகைள சரியான எண்ணிக்ைகயிலான பிைணப்புகள் மற்றும் lone pairs 
உடனும்,இரசாயனத் தாக்க ெபாறிமுைறகைள சரியான குறிகளுடனும், 
தாக்கங்களுடனும் முழுைமயான வடிவைமப்ைப வைரய ேவண்டும். 

• ஒரு கணிப்பீட்டில் எப்ேபாதும் அடிப்பைட சமன்பாட்டிைன எழுதுங்கள்.அதன்பின் 
சரியான அலகுகளுடன் பிரதி ெசய்து, அைனத்துக் கணிப்பீட்டுப் படிமுைறகைளயும் 
குறிப்பிட்டு, இறுதியாக சரியான அலகுகளுடன் விைடயளிக்குக. 

• யூகித்து முடிெவடுப்பதில் எந்த பிரச்சிைனயும் இல்ைல,ஆனால் விைடையத் தாண்டிய 
விளக்கங்கள் ேதைவப்படும் நிைலயில் முதலில் நீங்கள் உறுதியுடன் இருக்கும் 
விைடைய எழுதி,அதன் பின் நீங்கள் யூகிக்கும் விைடைய எழுதுங்கள். 

• பல மாணவர்கள் ஒட்டுெமாத்த பாடத்திட்டத்ைதயும் கற்காமல் குறிப்பிட்ட சில 
ேகள்விக்ளுக்கு மட்டும் தயாராகுவார்கள். இது உங்களுக்குள் ேமலதிக மன 
உைளச்சைல ஏற்படுத்தும். ஆகேவ நீங்கள் ேகள்விகைள வாசித்ததன் பின்னராக 
ெதரிவு ெசய்யும் நிைலயில் தயாராகுதல் அவசியமாகும். 

• அைனத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் ெதளிவாக உங்கள் விைடகைள எழுதுங்கள்.அைனத்து 
புதுக் ேகள்விகைளயும் புது பக்கத்தில் ஆரம்பிப்பதுடன்,எல்லாப் பக்கங்களிலும் ேகள்வி 
எண்ைணயும்,உபபகுதி எண்கைளயும் ெதளிவாக எழுதுங்கள்.கணிப்பீட்டுக் 
கணக்குகளின் இறுதிவிைடகைளத் ெதளிவாக எழுதுங்கள். 

• பரீட்ைசத் தினத்திேலா,பரீட்ைசக்கு முதல் திகதிகளிேலா புதிதாக எைதயும் 
முயற்சிக்காதீர்கள். 
 
 
 
சில பயனுள்ள வளங்கள் 
 
(1) கடந்தகால வினாக்கைளப் பதிவிறக்கம் ெசய்தல். 
  பரீட்ைசத் திைணக்களம் 
  https://www.doenets.lk/pastpaper 
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(2)மாதிரி வினாத்தாள்கள்,புள்ளியிடல் திட்டம் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்ைககைள 
பதிவிறக்கம் ெசய்தல்.மதிப்பீட்டு அறிக்ைககளில் மாணவர்கள் ெபாதுவாக 
ேமற்ெகாள்ளும் பிைழகள் உட்பட அைனத்து விடயங்களும் உட்படும். 
  பரீட்ைசகள் திைணக்களம் 
  https://www.doenets.lk/evaluationreports 
 
(3) பாடத்திட்டங்கைளப் பதிவிறக்கம் ெசய்தல் 
  ேதசிய கல்வி நிறுவகம் 
  http://nie.lk/selesyll 
 
(4)ஆசிரியர் அறிவுைரப்பு வழிகாட்டிகைள பதிவிறக்கம் ெசய்தல். 
  ேதசிய கல்வி நிறுவகம் 
  http://nie.lk/seletguide 
 
(5)ெசயன்முைறக் ைகேயடுகள்,வள நூல்கள் ேபான்ற மற்ைறய வளங்கைளப் 
பதிவிறக்கம் ெசய்தல். 
  http://nie.lk/showom 
 
(6) அைனத்துப் பாடங்களுக்குமான காெணாளி வகுப்புகள் 
  http://www.youtube.com/e/channelNIE 
 
பரீட்ைசக்கு முன்னர் 
உங்களால் முடிந்த அைனத்ைதயும் பரீட்ைசக்காக தயார் ெசய்துள்ளீர்கள். நீங்கள் 
கற்றைவ மீது நம்பிக்ைக ைவயுங்கள். 
 
Dr.M.N. ெகளமால் 
 
Dr. N. M. ெகளமால் விஞ்ஞானியாகவும், கல்வியியலாளராகவும், புலைமச் 
ெசாத்து சார் நிபுணராகவும் திகழ்கின்றார். இவர் தற்ேபாது நைடமுைறயிலுள்ள 
உ/த இரசாயனவியல் பாடத்திட்டம் மற்றும் அதன் ெசயன்முைறக் ைகேயடு 
உள்ளடங்கலான வள நூல்கைளயும் உருவாக்கும் ெசயற்குழுவின் 
அங்கத்துவராகவும் இருந்துள்ளார். அத்துடன் உ/த பரீட்ைச சார் விடயங்களில் 
கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டுள்ளார். 
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உயர்தர மாணவர்களுைடய பாடங்கள் மற்றும் 
பரீட்ைசகளுடனுமான என்னுைடய அனுபவங்கள் 

   
  
என்னுைடய முதல் ஆசிரியர் நியமனமானது 1991 ஆம் ஆண்டு ஆங்கில 
ஆசிரியராக படல்கும்புர நிசங்க மத்திய மஹா வித்தியாலயத்தில் வழங்கப்பட்டது. 
1992 ஆம் ஆண்டு நான் உயர்தர ெபளதீகவியல் ஆசிரியராக இடமாற்றப்பட்ேடன். 
அன்றிலிருந்து நான் நூற்றுக்கணக்கான உயர்தர மாணவர்களுக்கு கற்பித்தைலயும் 
ேமற்பார்ைவ ெசய்தைலயும் பாடத்திற்கான ஆசிரியராகவும் வகுப்பாசிரியராகவும் 
பிரிவிற்கான ெபாறுப்பாசிரியராகவும்  இறுதியாக பாடசாைல அதிபராகவும் உயர்தர 
மாணவர்களின் மேனாபாவம்,பாடத்திட்டங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம் , மற்றும் பல்ேவறு 
விதிகள் மற்றும் ஒழுக்கங்கைள ெசயல்படுத்துல் ேபான்றவற்றில் ஈடுபட்டிருந்ேதன். 
கடந்த மூன்று தசாப்த காலங்களாக ெபளதீகவியல் ஆசிரியராகவும் இைணந்த கணித 
ஆசிரியராகவும் நீர்ெகாழும்பு ஹரிச்சந்திர கல்லூரியிலும், ஆங்கில ெமாழி மற்றும் 
சிங்கள ெமாழிக்குமான ெபளதீகவியல் ஆசிரியராக ெகாழும்பு டி.ஸ்  ேசனாநாயக்க 
கல்லூரியிலும், பிரதி அதிபராக ெகாழும்பு அேசாக வித்தியாலயத்திலும் தற்ேபாது 
ெகாழும்பு ேறாயல் கல்லூரியின் துைண அதிபராகவும் கடைமயாற்றி வருகிேறன். 
 
உயர்தர கல்வியில் நுைழயும் மாணவர்கள் தமது  வாழ்க்ைகக்கான அத்திவாரத்திைன 
உருவாக்குகின்றனர். ஒவ்ெவாரு உயர்தர மாணவர் குழுவும் தம்முைடய தனிப்பட்ட 
குணாதிசயங்கைள ெகாண்டு இருக்கும் மாணவர்கள் தமது உயர்தர கல்வியின் ேபாது 
ெசலவளிக்கும் இரண்டு ஆண்டுகைளயும் அவதானித்தால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் 
எப்படி வருவார்கள் என்பைதயும் அவர்கள் சமூகத்திற்கு எவ்வாறு தம்முைடய 
பங்களிப்ைப வழங்குவர் என்பது பற்றியும் பல தகவல்கைள ெதரிந்து 
ெகாள்ளக்கூடியதாய் அைமயும். 
  
கவைலக்குரிய விதமாக, உயர்தரம் நுைழயும் ெபரும்பாலான மாணவர்கள் எந்த 
பிரிவிைன ெதரிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்பது பற்றி அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். 
மாணவர்களின் உயர்ந்த கற்ைகயானது அவர்களது எதிர்கால திட்டங்களின் ேபாது 
ெபரியெதாரு தாக்கத்திைன ஏற்படுத்துகின்றது.  தாம் உயர்தரத்தில் எப்பாடப் பிரிவிைன 
கற்க ேவண்டும் என்பதைன தம்முைடய சாதாரண தரக் கற்ைகக்கு முன்னேர 
தீர்மானித்து ைவத்தல் சாலச் சிறந்தது. விஞ்ஞானப் பிரிவில் ேசரும் பல மாணவர்கள் 
இயலாைமயினாலும், கடினமான பாடவிதானங்களில் புரியாைம ஏற்படுவதனாலும், பல 
புறவிதான ெசயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதால் கற்பதற்கான ேநரம் குைறவாக 
இருப்பதாலும் சில மாதங்களிேலேய இப்பாடப் பிரிவிைன இைடநிறுத்தம் ெசய்து  
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ேவெறாரு பாடப்பரிவிற்கு தம்ைம மாற்றிக் ெகாள்வர். சிலர் தம்முைடய 
எதிர்காலத்திற்கு எந்தவித இலட்சியமும் இல்லாதவிடத்து விஞ்ஞான பிரிவு அதிக 
பயன்தரவல்லது என்பதற்காக அதைன ெதரிவு ெசய்த சில மாதங்களிேலேய 
இைடநிறுத்தம் ெசய்து ேவெறாரு பாடப்பிரிவிற்கு மாறுவர். இவ்வாறு ெசய்வதனால் 
மாணவர்களால் எந்தெவாரு பாடப்பிரிவினதும் பாடத்திட்டத்ைத நிைறேவற்ற இயலாது 
ேபாகும். இவ்வாறான ெசயல்கள் மாணவர்களின் கல்வியில் பாரியெதாரு தாக்கத்திைன 
விைளவிக்கின்றது. ஆகேவ மாணவர்கள் பாடப் பிரிவிைன ெதரிவு ெசய்ைகயில் நன்கு 
சிந்தித்து ெபற்ேறார், ஆசிரியர், ெபரிேயார்களிடம் ஆேலாசைனகைளப் ெபற்று ெதரிவு 
ெசய்தல் ேவண்டும். மாணவர்களுக்கு சரியான பாைதைய ெபற்ேறாரும், 
ஆசிரியர்களும் ெபரிேயார்களும் வழிகாட்டவும் ேவண்டும். மாணவர்கள் சிறுவயதில் 
இருந்ேத தாம் விரும்பித் ெதரிவு ெசய்த பிரிவுக்கு ஊக்கத்துடன் அதற்கான 
முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டால் அவர்களால் அவர்களுைடய உயர்தரக் கல்வியின்ேபாது 
சிறந்து விளங்க முடியும். 
  
மற்றுெமாரு பிரச்சிைனயாக இருப்பது, ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கும் 
அவர்களுைடய பாடத்திட்டங்கைள விைரவில் முடித்துக் ெகாள்வதற்குத் தம்மால் 
முடிந்தவைர பல தியாகங்கைளச் ெசய்து முயற்சி ெசய்தாலும் மாணவர்கள் அதற்கு 
மதிப்பளிப்பதில்ைல. புறவிதான ெசயற்பாடுகளுக்ேக அதிக பாடசாைல ேநரத்ைத 
ஒதுக்கியும் பாடங்கள் ெதாடர்பான கற்ைகைய பிரத்திேயக வகுப்புகளினூடாக மட்டுேம 
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்ைகயுடன் ெசயல்படுகின்றனர். இது பல 
வருடங்களாகத் ெதாடர்ந்து வரும் விடயேம. புறவிதான ெசயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவது 
நல்லேத, ஆனால் அேத சமயம் கல்விையயும் சரியாகப் ெபற்றுக்ெகாண்டு தமது 
பாடசாைல வாழ்க்ைகயின் இருபாகங்கைளயும் சமமாகக் ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும். 
  
தங்களுக்கு ெபாருத்தமான ஆசிரியர்கைளத் தீர்மானிப்பதும் முக்கியமான விடயம் 
ஆகும். அது மாணவர்களின் ெவற்றியில் பாரிய தாக்கம் ெசலுத்துகின்றது. தமக்கு 
ஏற்ற கற்பிக்கும் முைறையக் ெகாண்ட ஆசிரியர்கைளத் ேதடுவது அவசியமானேத. 
பல்ேவறு ஆசிரியர்கள் பல்ேவறு விதமான முைறகளிலும் பல்ேவறு அணுகல்கைளயும் 
ெகாண்டு கற்பிக்கின்றனர். இவற்றுள் இருந்து மாணவர்கள் தமக்கு ஏற்ற 
விளக்கத்திைன வழங்கும் ஆசிரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ஒரு சாராரால் 
ஏற்கப்படும் ஆசிரியர் மற்ைறய சாராரால் ஏற்கப்படாமல் இருக்கலாம். உங்கைளத் 
திருப்திப்படுத்தாததும் ேதைவயான விளக்கத்திைன வழங்காததுமான ஆசிரியர்களிடம் 
அவர்களுைடய பிரபலத்ைதக் ெகாண்டும் அதிக மாணவர்கள் ேசர்வைதக் ெகாண்டும் 
ெசல்வதால் உங்களுக்கு எந்தவித பயனும் இல்ைல. இச்ெசயலானது உயர்தர 
ெபளதீகவியல் பாடத்தின் ேபாது அதீத அழுத்தத்திைனயும் வழங்கி விடும். 
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ெபளதீகவியல் பாடமானது காணமுடியாத விைசகைளப்பற்றியும் ெபளதீகக் கணியங்கள் 
பற்றியும் பல்ேவறு ேகாட்பாடுகள் பற்றியதும் வைரவிலக்கணங்கள் பற்றியதுமான 
பாடமாகும். இவற்ைற விளங்கிக் ெகாள்வதும் ெசயற்படுத்துவதும் ெபளதீகவியலின் 
அடிப்பைடகளாகும். இப்பாடத்திைனக் கற்கும் மாணவர்கள் இப்பாடத்திைன ஆழமாக 
விளங்கிக் ெகாள்ளக்கூடியவர்களாகவும் சிறந்த புரிதைலக் ெகாண்டவர்களாகவும் 
ஆக்கபூர்வமாகவும் மதிநுட்பமாகவும் சிந்திக்கக்கூடியவராகவும் இருத்தல் அவசியம். 
இைவ பாடத்தில் அைரவாசியில் இருந்து விலகாமல் முழுைமயாகப் ெபறும்வைர 
பற்ேறாடு இருக்க உதவுகின்றன.இவர்கள் நன்கு கற்று மனனஞ்ெசய்யும் அேத 
சமயத்தில் சிந்திக்கும் நுட்பங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல் விட்டால் இறுதிப் பரீட்ைசைய 
சிறந்து எதிர்ேநாக்குவதில் கடினப்படுவர். அவ்வாறு இருப்பினும் பாடத்திட்டத்தின் 
ஒருசில பாகங்கள் தற்கால உலகத்திற்கு காலங்கடந்தைவயாக இருப்பினும் 
கிைளப்பாகங்கள் தற்கால உலகத்திற்ேகற்ற விதத்திேலேய அைமயப்ெபற்றுள்ளன. 
தற்ேபாது நைட முைறயில் உள்ள பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டும் வருகின்றன. 
உள்ளக உயர்தர பாடத்திட்டமானது வழங்கப்ெபற்றுள்ள துைறகளில் விரும்பிய 
ெதாழிைல ெசய்பவர்களுக்கு சிறந்த அடித்தளமாக இருக்கும். ஆனால் 
இப்பாடத்திைன புரிந்துெகாள்பவர்களும் அத்திவாரத்திைன ஏற்கும் மாணவர்களுைடய 
வீதமும் குைறவாகேவ உள்ளது. பாடத்திட்டத்திற்குள் உள்ள கருத்துக்கைள 
விளக்கவும் அைத நிதானமான ேவகத்தில் சரியாக புரிந்து ெகாள்ளவும் மாணவர்கள் 
குைறந்த பட்சம் மூன்று வருடங்களாவது கற்றுக்ெகாள்வார்கள். அதனால் தான் 
மாணவர்கள் வழங்கப்பட்ட ேநரத்தில் அதிகமாகவும் விைனத்திறனாகவும் ஈடுபட்டு 
தரமான கல்வியிைன ெபற்று இறுதி பரீட்ைசைய முகம் ெகாடுப்பதற்கு முன்னர் 
அவர்கள் அதற்கு தயாரா என்பைதயும் உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
 
ஆசிரியர்கள் பரீட்ைசத்தாள்கைள உருவாக்கும் ேபாது, ஒரு குறித்த கருவிைன 
எவ்வாறு எதற்காக எங்ேக பிரேயாகிக்க ேவண்டும் என்பைத பிரேயாக மற்றும் மதி 
நுட்ப அறிவிைன பரிேசாதிக்கும் வண்ணேம ேகள்விகைள தயாரிக்கின்றனர். இது 
ஒவ்ெவாரு பிரேயாகப் படிகளின் அடிப்பைடயில் பரீட்ைசயில் இடப்படுகின்றது. முழு 
பாடத்திட்டமும் சமமாகேவ  வினாத்தாள்களிலும் காணப்படும். அத்ேதாடு அவற்றின் 
ஒவ்ெவாரு பிரிவும் MCQ வினாக்களினூடாகவும் கட்டைமப்பு வினாக்களினூடாகவும் 
கட்டுைர வினாக்களினூடாகவும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன.  
 
உயர்தர பரீட்ைசயின் வினாத்தாள் பரிேசாதகராக என்னுைடய அனுபவமானது 25 
வருடங்களாகும். 1995 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வினாத்தாள்கைள திருத்தும் 
பரிேசாதகராக பயன்படு கணிதத்திற்கும்,ெபளதீகவியலுக்கான  வினாத்தாள்கைள 
திருத்தும் பரிேசாதகராக 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்தும் நியமிக்கப்பட்ேடன். ேமலும்  
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ஆங்கில ெமாழி மூலமான ெபளதீகவியல் பிரிவிற்கான வினாத்தாள் திருத்தும் கூடுதல் 
தைலவராக 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நியமிக்கப்பட்ேடன். கடந்த ஆண்டான 2019 
இல் நான் வினாத்தாள்கள் திருத்தும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பரிேசாதகராக பரீட்ைச 
திைணக்களத்தினால் நியமிக்கப்பட்ேடன். இதனால் 2019 ஆம் ஆண்டு உயர்தர 
ெபளதீகவியல் பாடத்திற்கான புள்ளித்திட்டத்ைத தீர்மானிக்கும் பணியில் கடைமயாற்ற 
முடிந்தது. 
 
நான் அகில இலங்ைக ரீதியாக பல்ேவறு மாணவர்களின் வினாத்தாள்கைள 
திருத்தியுள்ேளன். நான் மீண்டும் மீண்டும் கவனித்தது மாணவர்கள் நன்கு கற்று 
இருந்தாலும் வினாக்களுக்கு விைடெயழுதுவதன் மூலம் அவ்வினாக்களுக்கு 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள முழுப்புள்ளிகைளயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும் முைறயிைன 
கற்றுக்ெகாடுத்திருக்கவில்ைல. அவர்கள் ஒழுங்காக வினாக்கைள வாசித்து 
விளங்கிக்ெகாள்வதில்ைல. வழங்கப்படும் வரிப்படங்கைள ஆராய ேவண்டும். மற்றும் 
கற்ற அறிமுைறப்பாட விடயங்கைள வினாக்களுக்கு விைடயளிக்ைகயில் பயன்படுத்த 
ேவண்டும். நாம் ெபரும்பான்ைமயான 85% வினாத்தாள்களில் இப்பலவீனங்கைள 
அவதானித்துள்ேளாம். மாணவர்கள் வினாக்கைள நன்கு கவனமாக வாசிக்க 
ேவண்டும், வழங்கப்பட்டுள்ள ெவற்றிப்படங்கைள நன்கு ஆராயேவண்டும். மற்றும் 
வினாக்களுக்கு விைடயளிக்ைகயில் அறிமுைறயில் கற்கும் விடயங்கைள 
ெபாருத்தமான முைறயில் பயன்படுத்தி நன்கு விளக்கமளிக்க ேவண்டும். இதைன 
ெசய்து ெகாள்ள சிறந்த வழி என்றால் கடந்த கால வினாத்தாள்கைள விைடயளித்து 
பயிற்சி ெசய்தல் ேவண்டும். வினாக்கள் எவ்வாறு ேகட்கப்பட்டுள்ளன என்பதைன 
அவதானிக்க ேவண்டும். பின்னர் புள்ளித்திட்டத்தின் ஊடாக வழங்கப்படும் 
விைடகைள அவதானிக்க ேவண்டும். பரீட்ைசக்கான சரியான மனநிைலயும் 
தயார்படுத்தலும் அவசியமானது. சரியான தயார்படுத்தல் இல்ைலெயனின் 
மாணவர்களின் வினாத்தாள் ேபாதுமான ேநரம் விைனத்திறனாக 
ெசலவிடப்படமாட்டாது. அத்துடன் அவர்களுைடய எண்ணங்கைள ெதளிவான 
முைறயில் விைடகளினூடாக ெவளிப்படுத்த இயலாது ேபாகலாம். 
 
இறுதியாக, ெபற்ேறார்களால் வழங்கப்படும் ஊக்கம் மற்றும் மாணவர்கள் மீது 
அவர்களில் ைகயாளப்படும் அணுகுமுைறகளானைவ உயர்தரப்பரீட்ைசைய 
ெவற்றிகரமாக முகம் ெகாடுப்பதில் பாரியதாக்கம் ெசலுத்துகின்றது. 
தனிைமப்படுத்தப்பட்ட சிறுவர்கள் ெபற்ேறாரின் பாதுகாப்பு இல்லாமல் அல்லது 
பல்ேவறு உள்நாட்டு பிரச்சிைனைய எதிர்ெகாள்பவர்கள் அவர்களின் உயர் தர 
ஆண்டுகளில் பல்ேவறு தைடகளின் ஊடாக ஓடுகின்றனர். அவர்களுைடய வரவு 
திருப்திகரமற்றது மற்றும் அவர்கள் பல்ேவறு ஒழுக்க ரீதியான பிரச்சிைனகளிலும் 
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சிக்கல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆசிரியர்களாக எங்கள் கடைமயின் ஒவ்ெவாரு 
ஆண்டின் ேபாது நாங்களும் இந்த சவால்கைள எதிர் ெகாள்கிேறாம்.  
 
திருமதி. தாமரா குமாரிகாமி  
துைண அதிபர்  
பிரிவிற்கான தைலவர்  
- உயர்தர விஞ்ஞான பிரிவு 
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வழக்காய்வுகள் 
 
சமீப  வரலாற்றில் ெவற்றி வாைக சூடிய  மூன்று மாணவர்களின் 
அனுபவத்ைத பின்வரும் கள  ஆய்வுகள் விளக்குகின்றன. இைவ 
உங்களுக்கு பல  நுணுக்கமான  வழிகைளயும், அறிவுைரகைளயும் 
எடுத்துைரக்கும். அேதேவைள இந்நூலில் முன்பு ேபசப்பட்டிருந்த  
வழிகாட்டல்களின் நைடமுைறச் சாத்திய  பாட்ைடயும் 
விளக்குகின்றன.நீங்களும் உங்களது வாழ்வில் இவர்களுைடய  அேத 
இலக்ைக ேநாக்கிப் பயணிப்பவர்களாய் இருக்கலாம், அேத சவாைல 
எதிர்ெகாள்ள  ேநரலாம் என்பதனால் இந்நுட்பங்கைள உங்களாலும் 
பயன்படுத்திக்ெகாள்ள  கூடியதாய் இருக்கும். 
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ஒரு ெவற்றியாளன் கூறும் தாரக மந்திரம் 
 
நான் ெதவிந்து விேஜேசகர, 2018ஆம் ஆண்டு கணித பாடத்தில் ெகாழும்பு 
மாவட்டத்தில் 2வது இடமும், ேதசிய ரீதியாக 3ஆம் இடமும் ெபற்ேறன். 
எனது  ெவற்றியின் இரகசியத்ைதயும், பிரத்திேயக முயற்சிையயும் பற்றி பிறர் அடிக்கடி 
வினவுவது உண்டு. உண்ைமையக் கூற ேவண்டுமாயின் நான் ேதசிய மட்ட 
ெபறுேபற்ைற எதிர்பார்க்கக்கூடவில்ைல என்ேற ெசால்ல ேவண்டும். ெமாரட்டுைவ 
பல்கைலகழகத்தின் ெபாறியியல் துைறக்குச்ேசர ேவண்டும் என்பேத எனது அடிப்பைட 
ேநாக்கமாக இருந்தது. நான் கடினமாக உைழத்திருந்தாலும் என் தூக்கத்ைதத் தியாகம் 
ெசய்யவில்ைல. நான் இயல்பிேலேய ஒரு ேமைதையப் ேபால சிந்திப்பதில்ைல. 
சாதாரண தர பரீட்ைசகளில் கூட நான் எனது வகுப்பில் முன்னிைல வகித்ததில்ைல. 
  
அவ்வாெறனில் எது எனது ெவற்றியின் சூட்சுமம்? எனக்கு எனது பாடப்பரப்பு 
ெதாடர்பான ஆழமான புரிதல் இருந்ததுடன்,  ஒட்டுெமாத்த பாடப்பரப்ைபயும் 
பிரசங்கம் ெசய்யக்கூடிய அளவிவான ெதளிவும் இருந்தது. எவ்வாறு நான் அந்த 
நிைலைய அைடந்ேதன்? 
  
வகுப்பில் கவனம் ெசலுத்துவேத நான் பிரதானமாக வலியுறுத்த விரும்பும் விடயம். 
நம்மில் பலர் வகுப்பில் வழங்கும் அக்கைறையப் பற்றி கண்டுெகாள்வதில்ைல. எனக்கு 
இந்த உத்தி பிற்காலத்தில் ெபரிதளவில் ைகெகாடுத்தது. நான் வகுப்புகளில் கவனம் 
ெசலுத்தியைமயால், பாடப்பரப்ைப எளிைமயாக நிைனவில் ெகாள்ள முடிந்தது. 
ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கும் விடயங்களுக்கு உச்சகட்ட கவனத்ைத வழங்கினாேல பாதி 
கடைம முடிந்துவிடும். 
  
வகுப்பில் கற்பைதத் ெதாடர்ந்து நான் கடந்தாண்டு  மாதிரி வினாத்தாள்கைளயும் 
ெசய்து முடிப்பதில் கவனம் ெசலுத்திேனன். 
  
பிற்காலத்தில் நான் பாடப்பரப்ைப ேமேலாட்டமாக வாசித்ேதன். தற்காலத்தில் அதற்காக 
பல நூல்கள் ெவளிவந்திருக்கின்றைமைய அறிேவன். எனக்குத் ேதைவ ஏற்படும் ேபாது 
நான் ெவவ்ேவறு பாடப்புத்தகங்கைள அணுகிேனன். அவற்றில் ேதைவயான 
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தகவல்கைள ேதடியறிந்து ெகாள்வைத வழக்கமாக ெகாண்டிருந்ேதன்.ேமற்படி 
புத்தகங்கள் நான் நலிவைடந்திருந்த பாடப்பரப்புகளில் எனக்கு ைகெகாடுத்தன. 
  
சுய பரிேசாதைன ெசய்து பார்த்தல் இன்றியைமயாதது. குறிப்பாக ெபளதீகவியலின் 
கட்டுைர வினாக்கைள ெவற்றி ெகாள்ள அைவ அவசியமாகின்றன. 
Practical  மற்றும்  காெணாளிகள் மூலமாக இதைன அைடய முடியாது, 
உபகரணங்கள் ைகயாளுதல், அளெவடுத்தல் என்பன அத்தியாவசியமானைவ. 
இவற்ைறக் ைகவிடலாகாது. 
  
ஒவ்ெவாரு பாடத்திலும் அடித்தளத்ைத விளங்கிக் ெகாள்ளுதல் எனது ெவற்றிக்கு 
அத்திவாரமானது. ஆனால் அது ஒரு ெபாதுவான உத்தி. இந்த உத்திைய பின்பற்றிய 
மற்ற பலேரா சித்தி ெபறவில்ைல. ஆகேவ எது எனது ெவற்றியின் ரகசியம்? 
  
ஒரு ேபாருக்கு முன்னர், அறிவு பைடத்த வீரர்கள் தமது எதிரிகைள பற்றிக் கற்பர். 
அவ்வாேற நாமும் கடந்தாண்டு வினாத்தாள்கைள கற்க ேவண்டும். குைறந்தது 20 
ஆண்டுகளுக்கு ேமற்பட்ட வினாத்தாள்கைள ெசய்வதன் மூலம் நாம் 
ேகள்விகளிைடேய காணப்படும் ேகாலத்ைத விளங்கிக்ெகாள்ள முடியும். அக்ேகாலம் 
மூலம் வினாக்கள்களில் ெதாடர்ந்திருக்கின்றைமயும் அறிய முடியும். 
  
ஆனால் இந்த உத்திையக் ைகயாண்ட அைனவைர விடவும் நான் முன்னிைலயில் 
இருப்பதற்கான இரகசியம் எதுவாக  இருக்க முடியும்? 
  
கணிதத்ைத அறிவதற்கும், கணிதப் பரீட்ைசயில் புள்ளிகைளக் ெபறுவதற்கும் 
இைடயில் பாரிய ேவறுபாடு உண்டு. கணித அறிவின்றி புள்ளிகள் ேசராது என்பது 
உண்ைமேய எனினும் அவ்வறிவு மட்டும் புள்ளி ெபறுவதற்கு ேபாதாது. எங்கள் 
புலைமையயும்,  அறிைவயும் எவ்வாறு ைகயாளப்ேபாகின்ேறாம் என்பது அதிமுக்கியம் 
வாய்ந்தது. 
   
உதாரணமாக, இரசாயனவியலிலும், கணிதத்திலும் விைடக்கு 
மட்டுமன்றி  ெசயற்பாட்டுக்கும் பிரத்திேயக புள்ளிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இம்முைற 
தவறான விைட அளிக்கப்பட்டிருந்த ேகள்விகளிலும் சரியான ெசயற்பாட்டுமுைறைய 
எழுதி புள்ளிகள் ெபறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. ெபளதீகவியலின் கட்டுைர 
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வினாக்களில் அலகுகைள இடுவதற்காக வழங்கப்படும் பிரத்திேயகப் புள்ளிகள், 
உயிரியல் பாடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட சில வார்த்ைதகளுக்கு வழங்கப்படும் 
புள்ளிகள் என்பன இதற்கான பிற உதாரணங்களாகும். இவ்வாறு, A/L 
வினாத்தாள்கள் பற்றிய தீவிர ஞானம் புள்ளிகள் ெபறுவதற்கு அத்தியாவசியமாகும். 
   
இஞ்ஞானத்ைதப் ெபறுவதற்கு புள்ளித்திட்டத்ைத ஆராய்தல் அவசியமாகும். 
விருத்திகளுக்கும், மாற்றங்களுக்கும் உட்பட்ட தரமான புள்ளித்திட்டங்கைள 
ஆசிரியர்களிடமிருந்து ெபற்று ஆராய்தல் ஊக்குவிக்கத்தக்கது. நான் இவற்ைற 
ஆராய்ந்தேதாடு மட்டுமன்றி சிலவற்ைற மனனம் கூட ெசய்திருந்ேதன். நிஜமான 
புள்ளித்திட்டங்கைள ெபறுவதன் மூலம், புள்ளிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள விதம், விைடகள் 
எழுதப்பட ேவண்டிய விதம் என்பன பற்றிய அறிவு விருத்தியைடயும். இவற்ைற 
வினாத்தாள் திருத்தலில் ஈடுபடும்   ஆசிரியர்களிடமிருந்து ெபற்றுக் கற்றைம, எனக்கு 
எனது விைட எழுதும் ஆற்றைல விருத்தி ெசய்து ெகாள்ள உதவியது. 
    
என்னுைடய மிகப்ெபரிய சவால்களில் ஒன்று, ேநரமுகாைமத்துவம். 
ெபரும்பான்ைமயான மாணவர்களுக்கு MCQ வினாக்கள் கடினமானது என்ற 
அபிப்பிராயம் உண்டு. கட்டுைர வினாக்களுக்கு ெபாருந்தக்கூடிய முைறகளில் MCQ 
வினாக்கைள ெசய்வதன் மூலம் ேநரம் விரயமாவேத அதற்கான எளிய காரணம். 
நான் இைதக் கண்டுெகாண்ட தருணம் முதல் MCQ வினாக்களுக்கு பல்ேவறு 
குறுக்குவழிமுைறகைளயும், மாற்றுத்தீர்வுகைளயும் கண்டறிந்ேதன். இதன் ெபாருட்டு 
என்னால் MCQ பரீட்ைசயில் 2/3 ேநரத்ைத (80 நிமிடங்கள்) மீதப்படுத்த முடிந்தது. 
MCQ பரீட்ைச எனது விருப்பத்திற்குரிய ஒன்றாகவும் மாறிப்ேபானது. ெசாந்த 
குறுக்குவழிமுைறகைளயும், புத்தகங்களில் வழிகாட்டப்பட்டிருக்கும் முைறகைளயும் 
ைகயாண்டு MCQ வினாக்களில் விற்பன்னனாவது  கட்டாயமானதாகும். 
    
பரீட்ைச ெநருங்கும் சமயத்தில் மாதிரி வினாத்தாள்கைள ெசய்வேதாடு 
ேநரமுகாைமத்துவத்திலும் அக்கைற ெசலுத்துவதும் தவிர்க்க முடியாதது. இது ேநர 
முகாைமத்துவம் ெதாடர்பான ெதளிவான அறிைவப் ெபற்றுத்தரும். 
    
A/L  பரீட்ைசக்கு முன்னரான 3 மாதக் காலப்பகுதி முழுவைதயும் கடந்தாண்டு 
வினாத்தாள்கைள ெசய்து பார்ப்பதற்கு ஒதுக்குமளவு நான் எனது கல்வி 
முைறைமையத் திட்டமிட்டிருந்ேதன். அவ்வாறு பரீட்ைசகைளக் ைகக்ெகாள்வதன் 
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மூலம் என்ைன சுயநிர்ணயத்திற்கு உட்படுத்திப் பிைழகைளக் குைறத்துக்ெகாள்ளவும் 
முடியுமாயிருந்தது. 
  
அவ்வைகயில் எனது ெவற்றியின் இரகசியமாக ேமேல கூறப்பட்ட ஒவ்ெவாரு 
உத்திையயும், இைணக்கப்பட்ட அணுகுமுைறையயும் குறிப்பிடலாம். 
அக்காலக்கட்டத்தில் எனது உைழப்ைபயும், ேநரத்ைதயும் ெபரும்பான்ைமயாக 
இப்பரீட்ைசக்காகேவ முதலிட்டு வந்ேதன் என்பைதயும், பயனற்ற முைறகைள 
அணுகவில்ைல என்பதைனயும் பதிவு ெசய்தாக ேவண்டும். 
  
என்னுைடய இப்பகிர்வு தங்களில் பலைர 3A சித்தி அல்லது என்னிலும் விஞ்சிய 
ேதசிய மட்ட முதலாமிடத்ைத சுவீகரிக்க ேதாள் ெகாடுத்திருக்குமாயின், அது எனக்கு 
ெசால்லெவாண்ணா மகிழ்ச்சிையத் தரும் ெசய்தியாகும். ேமலும் இத்தருணத்தில் எனது 
நிைனவுகைளப் பகிர்ந்து எமது பள்ளியின் துலக்கத்துக்கு பங்களிக்கும் வாய்ப்ைப 
நல்கிய மாணவர்த்தைலவர்களின் ஒன்றியத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிையத் 
ெதரிவித்துக்ெகாள்கின்ேறன். 
 
ேதவிந்து விஜேசகர 
3As - இயற்பியல் விஞ்ஞானம் 2018 
மாவட்ட ரீதியில் 2ம் இடம், நாடளாவிய ரீதியில் 3ம் இடம் 
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கடின உைழப்பா? சாமர்த்திய உைழப்பா? 
என்னுைடய A/L பரீட்ைசக்கான குறிக்ேகாைள பற்றி என்னிடம் பிறர் வினவும் ேபாது, 
பரீட்ைச எதிர்ெகாள்ள முன்னதாகேவ நான் 3A சித்திைய ெபறுேவன் என்று 
ைதரியமாய் கூறக்கூடியதாய் இருப்பது தான் எனது குறிக்ேகாள் என்று கூறி வந்ேதன். 
என்னுைடய அந்த முயற்சிக்கு அதிர்ஷ்டத்ைத நான் துைணயாக கூப்பிடவில்ைல. 
பதற்றமும், பயமும் எனது பல்லாண்டு உைழப்பிைன நிைலகுைலக்க இடம் அளிக்கவும் 
நான்   விரும்பவில்ைல. இக்குறிக்ேகாைள அைடய நான் பின்பற்றிய திட்டமும், 
நான் நிைனத்தைத விடவும் சிறப்பாய் அைமந்தது. 

மினுல் ெதாலவீர ஆகிய நான், 2019ஆம் ஆண்டு உயிரியல் துைறயில் 2.8077 
ெவட்டுப்புள்ளி உடன் மாவட்ட மட்டத்தில் 14 ஆம் இடத்ைதயும், ேதசிய மட்டத்தில் 
30ம் இடத்ைதயும் ெபற்ேறன். இச்சாதைனைய நான் பல பாடத்திட்டம் சாராத மற்றும் 
இைணப்பாடவிதான ெசயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ேபாேத சாதித்ேதன். கல்லூரி 
சதுரங்க அணியின் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தைலவனாகவும் ,2018 ஆம் 
ஆண்டுக்கான துைணத் தைலவராகவும் இயங்கிேனன். ஆண்களுக்கான ேதசிய 
சதுரங்க அணியிலும் இடம் ெபற்றிருந்த நான் 2017-18ம் ஆண்டுகளில் ேதசிய, 
சர்வேதச மட்டங்களில் சதுரங்க  ேபாட்டிகளில் தீவிரமாக பங்குபற்றிேனன். 2017 ஆம் 
ஆண்டு ேதசிய சதுரங்கப் ேபாட்டிகளில் முதன்ைம (National Chess Champion) 
வகித்த நான், MIHA சிறந்த விைளயாட்டு வீரர் விருதுக்காக இலங்ைக 
பாடசாைலகளுக்கான Colours விருது வழங்கும் விழாவில்  பரிந்துைரக்கப்பட்ேடன். 
இதிலிருந்து நான் எவ்வளவு தூரம் சதுரங்க விைளயாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளித்ேதன் என்பது புரிந்து ெகாள்ளக்கூடியதாய் இருக்கும். 

அத்ேதாடு விவாத கழகத்தின் தைலவராகவும், Gavel  கழகத்தில் உறுப்பினராகவும், 
2017 ஆம் ஆண்டில் அரங்ேகற்றப்பட்ட Shakespeare நாடகத்தில் முக்கிய 
நடிகனாகவும் திகழ்ந்ேதன். இரண்டாயிரத்து பதிெனட்டாம் ஆண்டில் பல 
ெபாறுப்புகைள ஏற்று இருந்த நான் Steward என்னும் பதவிையயும் அைடந்ேதன். 
இவற்றின் காரணமாக இக்காலத்தில் பல்ேவறுபட்ட ெசயற்திட்டங்களிலும் நான் 
ஈடுபட்ேடன். இத்தைகய ெசயற்பாடுகளில் எனது ஈடுபாட்டின் காரணமாக பிறைரவிட, 
எனது A/L பரீட்ைசகளுக்கு என்னால் கணிசமான உைழப்பு மற்றும் ேநரத்ைதேய 
ஒதுக்க முடிந்தது. கடினமாக உைழக்க முடியாது ேபானைமயால் விைனத்திறனாக 
உைழக்க தைலப்பட்ேடன். பல்ேவறு உத்திகைளயும், உதாரணங்கைளயும் ெகாண்டு 
முைறயான திட்டமிடல் உடன் எனது பரீட்ைசைய அணுகிேனன். எனது குடும்பமும் 
,ஆசிரியர்களும் எனக்கு பக்கபலமாக நின்றனர். எனது தந்ைத எனக்கு கல்விசார் 
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அறிவுைரகைளக் கூறும் பல YouTube காெணாளிகைள பரிச்சயப்படுத்தினார். எனது 
அண்ணனுடனும், ேவறு பல மூத்தவர்களுடனும் கலந்துைரயாடல்கைள ேமற்ெகாண்டு 
நான் பல படிப்பிைனகைள ெபற்ேறன். 

  

கிைடத்த ஆேலாசைனகள் அைனத்ைதயும் பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சி ெசய்ேதன். 
அவற்றுள் எனக்கு எைவ மிகவும் ெபாருத்தமாக இருந்தன என்பைத கண்டறிந்து 
அவற்ைற பற்றிப்பிடித்து  ெகாண்ேடன். மரம் ஒன்ைற ெவட்டி விழுத்த 
வழங்கப்பட்டிருக்கும் 6 மணி ேநரத்தில் 4 மணி ேநரம் ேகாடாரிைய பதப்படுத்த 
ெசலவிட ேவண்டும் என்ற ஆபிரகாமின் ேகாட்பாட்டுக்கு இணங்க நானும் எனது 
ேநரத்ைத விைனத்திறன் மிக்க வைகயில் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட ெசலவிட்ேடன். 
இக்கட்டுைர அப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் பயன்மிக்க முடிவுகைள நல்கும் என 
எதிர்பார்க்கலாம். 

 

 

MCQ 

 இரசாயனவியல் ெபளதீகவியல் உயிரியல் 

 - 1999 3 தடைவகள் 4 தடைவகள் - 

 - 2007 9 தடைவகள் 6 தடைவகள் 3 தடைவகள் 

 - 2018  9 தடைவகள் 6 தடைவகள் 4 தடைவகள் 

 

Structured Essay 

 இரசாயனவியல் ெபளதீகவியல் உயிரியல் 

 - 2018  3 தடைவகள் 2-3 தடைவகள் 2 தடைவகள் 
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படம் 01 - கடந்த கால வினாத்தாள்களிைன ெசய்தலிைனப் பற்றிக் குறிப்ெபடுக்கும் குறிப்ேபடு 

எனது மிக முக்கியமான பயிற்சி முைறயாக இருந்தது  கடந்தகால வினாத்தாள்கைள 
ெசய்து பார்த்தைமேய ஆகும். ஒேர வினாத்தாைள மீண்டும் மீண்டும் ெசய்து 
பயின்றால்,ஒரு கட்டத்துக்கு பின் இலகுவான ேகள்விகைள தவிர்த்து விட்டு 
கடினமான ேகள்விகைள மட்டும் ெசய்யக்கூடியதாக இருக்கும். ேகள்விகளுக்கான 
பதில்கைள மனதால் கணக்கிட முடியுமாக இருந்தால் அவற்ைற எழுத்துருவில் ெசய்ய 
முயற்சிக்காது கடந்து ெசல்கின்ற முைற எனக்கு எனது ேநர முகாைமத்துவத்தில் 
ெபரிய அளவில் ைகெகாடுத்தது. இதன் மூலம் ஒரு MCQ வினாத்தாைள அைர 
மணி ேநரத்தில் ெசய்து முடிக்க முடியுமாயிருந்தது. இத்தைன தடைவகள் கடந்த கால 
வினாத்தாள்கைள ெசய்தல் சாத்தியமற்ற விடயம் என நீங்கள் நிைனக்கலாம். ஆனால் 
ேமற்கூறிய முைறைய ைகயாளுவதன் மூலம், அதிக எண்ணிக்ைகயிலான 
வினாத்தாள்கைள குறுகிய காலத்தில் நிைறவு ெசய்யக்கூடியதாய் உங்களுக்கு 
இருக்கும். 

கடந்த ஆண்டு வினாத்தாள்கைள ெதாடர்ந்து ெசய்தைம எனக்கு மன ைதரியத்ைத 
ஊட்டியது. இறுதி 20 வருடங்களுக்கான கடந்த ஆண்டு வினாத்தாள்களில் A 
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சித்திைய அைடய முடியுமாக இருந்தால், தமது பரீட்ைசயில் A சித்திைய தவற 
விடுவது என்பது ஒரு சாத்தியமற்ற விடயம் என்ேற கூறிவிடலாம். 

எனது கடந்த ஆண்டு வினாத்தாள்கள் ெதாடர்பான தரவுகைள குறிக்க நான் 
ைவத்திருந்த ஒரு ைகேயடு என்ைன ேநர்த்தியாக கற்பதற்கு உதவியாய் இருந்தது. 
ஒரு வருடத்துக்கான வினாத்தாைள பூர்த்தி ெசய்து முடித்தவுடன் அதில் நான் பதிவு 
ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு குறிப்பும் எனக்கு இனம் புரியா உற்சாகத்ைத அளித்தது. இந்த 
உற்சாகம் ேமலும் ேமலும் வினாத்தாள்கைள ெசய்து பயிற்சி ெபற ஊக்கம் அளித்தது. 

நான் எனது முதல் சுற்று ெபளதீகவியல் வினாத்தாள்கைள ெசய்த முைறைமேய 
எனக்கு ெபளதீகவியைல ெசளகரியமான பாடமாக மாற்ற உதவியது. உதாரணமாக 
நான் ஒரு பாடத்ைத வகுப்பில் கற்றவுடன் அதைன எனது வைகப்படுத்தப்பட்ட MCQ 
பயிற்சி புத்தகத்தில் (நான் Pesuru பதிப்பகத்தின் நூைலப் பயன்படுத்திேனன்) 
ெசய்ேவன். பின்பு  அக் ேகள்வி ெதாடர்பான அைனத்து முக்கிய புள்ளிகைளயும் 
S.R.D. ேராசா வின் ெபளதீகவியல் வழிகாட்டியின் மூலம் கற்று மற்ெறாரு புத்தகத்தில் 
எழுதிக் ெகாள்ேவன். இப் புத்தகத்ைதயும் மாதம் ஒருமுைற வாசித்து வந்ேதன். இேத 
முைறைய நான் அைனத்து ேகள்விகளுக்கும் பயன்படுத்தியைமயால் இறுதியில் அப் 
பகுதியில் எனது பாட புலைம விருத்தி அைடந்தது. அத்துடன் அந்த அறிைவ 
ேகள்விகள் ெசய்யும் ெபாழுது பயன் படுத்தக் கூடியதாய் இருந்தது. 

2. பாடப் பரப்ைப விைரவாக முடிக்க ேவண்டியதன் அவசியம் பற்றி பல ஆசிரியர்கள் 
அறிவுறுத்துவது உண்டு. எனது இரசாயனவியல் ஆசிரியர் எமது பாடப்பரப்ைப 
ஜூைல 2018 இல் A/L பரிட்ைசக்கு ஒரு ஆண்டு முன்னதாக முடித்திருந்தார். 
அத்ேதாடு எனது ெபளதீகவியல் பாடத்ைத நான் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் 
ஆண்டிற்கான இரண்டு  A/L வகுப்புகளின் மூலம் பாடப்பரப்பிைன 2018 ஏப்ரல் 
மாதம் அளவில் முடித்துக் ெகாண்ேடன். உயிரியல் பாடத்திேலா பாடப் புத்தகம் 
ெதாடர்பான குளறுபடி திகழ்ந்த ேபாதிலும் நான் அணுகிய பல பிரத்திேயக 
வகுப்புகளின் மூலம் 2019 மார்ச் மாதம் அளவில் பாடப்பரப்பிைன நிைறவு 
ெசய்ேதன்.இதிலும் கூட எனது நண்பர்கைள விட 2-3 மாதங்கள் முன்னதாகேவ 
என்னால் பாடத்திைன பூர்த்தி ெசய்யக் கூடியதாய் அைமந்தது. இவ்வைகயில் 2018 
டிெசம்பர் அளவில் ெபளதீகவியல் மற்றும் இரசாயனவியல் பாடங்களில் ேபாதிய 
அளவு பயிற்சி ெபற்றிருந்ததால் அவற்றில் A சித்தியிைன ெபறுவது முடியுமாய் 
இருக்கும் என்ற நம்பிக்ைகைய ெபற்ேறன். 2019 ஜூன் அளவில் உயிரியல் 
பாடத்திலும் இந்த நம்பிக்ைகைய ெபற்ேறன். இறுதியில் நான் நிைனத்தவாேற  
பரீட்ைசக்கு ேதாற்ற முன்னதாகேவ 3A சித்திைய அைடேவன் என்று நம்பிக்ைகயுடன் 
கூற கூடிய நிைலைய அைடந்ேதன். 
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3. A/L பரீட்ைச ெநருங்கிக் ெகாண்டிருந்த காலகட்டத்தில் நான் எனது 
பலவீனங்கைள கண்டுெகாண்டு அவற்ைற திருத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்ேடன். 
அலட்சியமான பிைழகள் விடுவது எனது மிகப்ெபரிய பலவீனமாய் இருந்தது.  எனது 
ஆசிரியர்கள் இருவைர அணுகி ஆேலாசைன ேகட்ேடன். அவர்கள் கூறியபடி  
MCQ பரீட்ைசகைள ெசய்து முடித்த பின்னர் நான் எங்கு கவனயீன பிைழகைள 
விட்டிருந்ேதன் என்பைத கண்டு அறிந்து அக்ேகள்விகள் பற்றிய குறிப்ைப எழுதி 
ைவக்க ஆரம்பித்ேதன். பல பரீட்ைசகைள ெசய்து பார்த்த பின்னர், நான் விடும் 
பிைழகளில் சில சில ஒற்றுைமகள் கண்டறிய ஆரம்பித்ேதன். பின்பு அேத சாயலில் 
இருக்கும் ேகள்வி ஒன்ைற எதிர்ெகாள்ளும் ேபாது, அந்த குறிப்புகைள மனதில் 
ைவத்துக்ெகாண்டு,அக் கவனயீனப் பிைழகைள விடாது இருக்க முழு முயற்சி 
ெசய்ேதன். இம்முைறயின் மூலம் பிற்காலத்தில் பரீட்ைசகளில் கவனயீன பிைழகைள 
விடுவைத ெமாத்தமாக நிறுத்திக்ெகாள்ளக் கூடியதாய் இருந்தது. 

அடுத்ததாக நான் ேதாற்றும் அைனத்து பரீட்ைசகைளயும் A/L  பரீட்ைசையப் 
ேபான்ேற அணுகியைம எனக்கு அதீத பயம் அளித்தது. இதன் மூலம் ெபாருத்தமான 
ேகள்வி ேதர்ைவயும், ேநர முகாைமத்துவத்ைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளக்கூடியதாய் 
இருந்தது. உதாரணமாக நான் பரீட்சித்துப் பார்க்கும் மாதிரி வினாத்தாள்களில் 45-50 
நிமிடங்கைள ேகள்வி ஒன்றுக்கு ஒதுக்கி, அந்த ேநரத்தில் ேகள்விைய மனதில் ெசய்து 
பார்த்து இலகுவான ேகள்விகைள ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். இக்ேகள்விகைள ஏற்கனேவ 
மனதில் ெசய்து பார்ப்பதால் சாதாரணமாக ஒரு Essay ேகள்விக்கு 30 நிமிடங்கள் 
ஒதுக்குகின்ற ேபாதும் நான் அவற்ைற 10-15 நிமிடங்களில் பூர்த்தி ெசய்ய 
பழகிக்ெகாண்ேடன். இவ்வாறு பயிற்சிகைள ேமற்ெகாண்ட நான் எனது இறுதி ேதர்வில் 
ேகள்வி ஒன்றுக்கு 50 நிமிடங்கைள ஒதுக்கிய ேபாதிலும் ேகள்விகைள ெசய்து முடித்து 
ஒரு ேமலதிக ேகள்விைய ெசய்து முடிக்கவும் ஏற்ற ேநரத்ைத ெபற்றிருந்ேதன் 
என்பதைன குறிப்பிட்டாக ேவண்டும். 

4. இதுவைர நான் கூறியவற்றிலிருந்ேத, நான் எந்த அளவு தூரம் எனது ேவைலகைள 
எழுதி ைவப்பதில் கவனம் ெசலுத்திேனன் என்பது உங்களுக்கு புரிந்து இருக்கும். அேத 
வைகயில், எனது வார அட்டவைனைய ஒழுங்குபடுத்திக் ெகாள்வதிலும் நான் 
அளவற்ற அக்கைற அளித்து வந்ேதன். ஒவ்ெவாரு வாரமும் எனது ெசன்ற வார 
நிகழ்வுகைள பரிசீலித்து, அதில் இருக்கும் ஒவ்ெவாரு விடயமும் எனக்கு 
பயனுள்ளதாய் இருந்தனவா? எனது ேநரத்ைத விைனத்திறனாக பயன்படுத்திேனனா? 
என சிந்திப்ேபன்.  ஒரு வகுப்பு இருந்தாலும், அல்லது நண்பர்களுடன் கற்பதாக 
இருந்தாலும் அது விைனத்திறனாக இருந்ததா என்பைத கருத்தில் ெகாண்ேட எதிர் 
வரும் வாரத்திற்கான அட்டவைணைய முடிவு ெசய்து எழுதி ைவத்து ெகாள்ேவன். 
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அவ் விடயங்கைள ெசய்து முடித்து, அவற்ைற அட்டவைணயில் குறிக்கும் ேபாது 
எனக்கு ஒரு புதுவித உற்சாகம் ஊற்ெறடுக்கும். இத் திட்டமிடல் முைறயானது சில 
மணித்தியாலங்கைள சுவிகரித்தாலும் கணக்கற்ற ேநரத்ைத வாரப்ேபாக்கில் 
மீதப்படுத்தியது. இதனால் நான் அைடந்த லாபம் எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் 
ஆபிரஹாம் லிங்கன் அவர்கைள நிைனவூட்டியது. 

  

 
படம் 02 - ேநர முகாைமத்துவம் குறிப்ேபடு 

 

5. எனது கல்விக்கு நான் ஒதுக்கிய ேநரத்ைத பட்டியலிட்டு ைவத்திருந்தைம  எனக்கு 
ெபரும் நம்பிக்ைக ெகாடுத்தது. இைத ஒவ்ெவாரு நாளும் ைகக்ெகாண்டு, இறுதியில் 
நான் கல்வி கற்ற மணித்தியாலங்கைள கூட்டி ஒப்பு ேநாக்குவைத வழக்கமாக 
ெகாண்டிருந்ேதன். அவ்வைகயில் பாடசாைல, பிரத்திேயக வகுப்புகள் இன்றி நான் 
2018ஆம் ஆண்டு வாராந்தம் 40 மணித்தியாலங்களும் 2019ஆம் ஆண்டு 70 
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மணித்தியாலங்களும் கற்ேறன். இவ்வாறு எனது குறிக்ேகாள்கைள கடக்கும் நாட்கள் 
திருப்திையயும், உற்சாகத்ைதயும் வழங்கின. 

6.நான் எனது கல்விக்காக எனது தூக்கத்ைத தியாகம் ெசய்யவில்ைல என்பைதயும் 
குறிப்பிட ேவண்டும். குறிப்பாக நான் எனது A/L காலங்களிேலேய அதிகமாக நித்திைர 
ெகாண்டைத குறிப்பிடேவண்டும். தினசரி 6.5 மணித்தியாலங்கள் இரவிலும் , பகலில் 
1 மணித்தியாலமும் என ெமாத்தமாக 7.5 சராசரியாக மணித்தியாலங்கள் தூங்குேவன். 
இது எனக்கு மிகவும் அவசியமாய் இருந்த ஒரு இைடேவைளைய கற்கும்  ேநரத்தில் 
வழங்கியது. ஒேர ேநரமளவில் தூங்கி  ஒேர ேநரத்தில் எழும்பும் ேபாது அத்தூக்கத்தின்  
தரமானது அதிகரிக்கும் என்று ஒரு ஆய்வில் இருந்து கற்று ெகாண்ேடன். 
அவ்வைகயில் தூக்கத்ைத கட்டுப்படுத்தி கல்வி கற்றைல விட அந்த ேநரத்ைத 
முதலீடாக  நிைனத்துக் ெகாள்வது சிறந்தது என்று ெதரிந்துெகாண்ேடன். 

7.நண்பர்கைள ெதளிவாக ேதர்ந்ெதடுத்தாலும் கட்டாயமானதாகும். நான் உட்பட 
எனது ெநருங்கிய நண்பர்கள் ஐவருள் நான்கு 3A சித்திகளும், ஒருவர் AAB மற்றவர் 
ABC யும் ெபற்ேறாம். அதற்காக எம்ைம புத்தகப்பூச்சிகள் என்று கூறிவிட முடியாது. 
எம்முள் ெமாத்தமாக 3 அணித்தைலவர்கள், 3 coloursmen, 3 சங்கத்தைலவர்கள் 
மற்றும் 2 ெபாருளாளர்கள் காணப்பட்டனர். ஒேர மாதிரியான கனவுகள், தைடகள் 
மற்றும் அறிவு ெகாண்ட நண்பர்கள் வாய்க்கப்ெபற்றைம எனக்கு ெசால்லெவாண்ணா 
நன்ைம அளித்தது. எனது இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் கல்விக்குழுக்கைள 
வாரம் ஒரு முைற சந்திப்ேபன். ெதாடர்ந்து ஒேர ேபாக்கில்  ேபாய்க் ெகாண்டிருந்த 
காலத்தில் ஒரு மாற்றத்ைதயும், மனதிற்கு  உற்சாகத்ைதயும் தந்த நாட்களாக இைவ 
அைமந்தன.ஒரு தைலப்ைப பற்றி வாதிடுதல், உைரயாடல்கைள 
ேமற்ெகாள்ளல்,ஒருவருக்ெகாருவர் பாடங்கைள ெசால்லிக்ெகாடுத்தல் மற்றும் 
பாடங்கள் பற்றிய குறுங்ேகள்விகைள ேகட்டு விைளயாடுதல் என்பன நாங்கள் 
சந்திக்கும் ெபாழுதுகளில் நைடெபறும் நிகழ்வுகள் ஆகும். 

அரசியல் மற்றும் புரளி ேபசுதல் என்பன இங்கு தவிர்க்கப்படுவதற்கு நல்ல 
நண்பர்களுடன் பழகுதல் அவசியமானதாகும். விளங்கக்கூறின், நண்பர்களில் சிலர் 
அனாவசியமான தைலப்புகளில் உைரயாட ஆரம்பிக்கும் ேபாது ஒருவராவது 
மனக்கட்டுப்பட்டுடன் “அடுத்த ேகள்விக்கு முன்ேனறுேவாமா?” என்று ேகட்கக்கூடிய 
நிைலயில் இருக்க ேவண்டியது அவசியம். 

8.குறிப்பாக ெசால்லேவண்டுெமனில் நான் தற்ேபாது கூறவிருக்கும் கருத்ேத எனது 
அறிவுைரகளில் அதிமுக்கியமானது எனக் கூறலாம். நாம் அறிவுைரகளுக்கும், 
பரிந்துைரக்காகவும் நாடுபவர்கைள நாம் அக்கைறயுடன் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். 
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இதன் மூலேம நாம் நமது உளவியல் ஆேராக்கியத்ைத ேமம்படுத்த முடியும். எனது 
ெபற்ேறாரும், நம்பிக்ைகக்குரிய சில ஆசிரியர்களும் எனக்கு அத்தைகய 
அறிவுைரகைள நல்கி வந்தனர். உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளங்க 
ேவண்டுெமனில் எனது கற்றல் சார் சிக்கல் ஒன்ைற குறிப்பிடலாம். நான் A/L கற்றுக் 
ெகாண்டிருந்த காலத்தில் கற்கும் ேபாது நித்திைர வருகின்ற  சூழ்நிைல ஒன்று 
காணப்பட்டது. நடந்துெகாண்டு கற்றல், தண்ணீரால் முகத்ைத நைனத்துக் ெகாள்ளுதல் 
மற்றும் தூக்கம் வரும்  ேபாது உடற்பயிற்சி ெசய்தல் என்று நான் ைகயாண்ட பல 
முயற்சிகள் எனக்கு சிக்கைல ெவற்றி ெகாள்ள வழி அைமக்கவில்ைல. இறுதியாக 
எனது தாயாரின் ஆேலாசைனப்படி எனது இரவு உணைவ ேநரத்ைத  8.00 
மணியிலிருந்து  11:00 மணியிற்கு மாற்றி, அதன் பின் தூக்கத்திற்கு ெசல்லும் 
பழக்கத்திைன ைகக்ெகாண்ேடன். இதன் மூலம் எனது மூைளக்குத் ேதைவயான 
பிராணவாயு எனது  சமிபாட்டு ெதாகுதிக்கு ெசல்வைத தடுக்க முடிந்தது. அத்துடன் 
அந்த  பசியும்  என்ைன 11.00 மணி வைர விழிப்புடன் ைவத்து  இருந்தது. 
இம்முைறயும் எனக்கு ைக ெகாடுக்காத சந்தர்ப்பங்களில் நான் அைனத்து 
முயற்சிகைளயும் ைகவிட்டு நித்திைரக்குச் ெசல்வைத வழக்கமாகக் ெகாண்டிருந்ேதன். 

 
மினுல் ெதாலுவீர 
உப தைலைம மாணவத் தைலவன் 
ேறாயல் கல்லூரி மாணவத் தைலவர்கள் ஒன்றியம் 2019/20 
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எட்டு மாதங்களில் முயற்சியாளரிலிருந்து ெவற்றியாளராக 
மாறல் 

  
நான் ெகளசித சில்வா. நான் 2019 ஆம் ஆண்டு க.ெபா.த. உயர்தர பரீட்ைசயிைன 
முகம் ெகாடுத்து, இயற்பியல் விஞ்ஞான கற்ைக பிரிவில் 3A சித்திகைளயும் ெபற்று 
z புள்ளியாக 2.157 ஐயும் ெபற்ேறன். 2016ம் ஆண்டிற்கு முன்னர் இருந்ேத என்ைன 
அறிந்தவர்கள் நான் 3A சித்தி ெபறவில்ைல என்று கூறினாேல அதிர்ச்சியைடவார்கள். 
ஓர் சிறந்த மாணவனாக அைனத்து பாடங்களுக்கும் 90 புள்ளிகளுக்கு குைறயாமல் 
புள்ளிகைளப் ெபற்று வகுப்பில் முதலாம் இரண்டாம் இடங்களில் ெதாடர்ச்சியாக 
இருந்து வந்ேதன். ஆனால், அைனத்தும் எனது உயர் தரக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் 
இருந்ேத மாறிவிட்டது. 
  
எனது சாதாரணதர கற்ைகயில் இருந்து உயர்தர கற்ைக எவ்வாறு மாறுபட்டது 
என்பதில் இருந்து விளக்குகிேறன். சாதாரண தர பரீட்ைசகள் யாவும் எனக்கு ெவறும் 
நைகச்சுைவயாக காணப்பட்டன. பகல் ேவைள முழுவதும் உறங்கி, இரவு 9 
மணியளவில் எழுந்து இரவு முழுவதும் கற்ேபன். அப்படிேய நித்திைர இல்லாமல் 
காைலயில் எழுந்து ெசன்று பரீட்ைசக்கு முகம் ெகாடுத்தாலும், நிச்சயமாக ஒவ்ெவாரு 
தடைவயும் 90 புள்ளிகளுக்கு அதிகமாகேவ ெபற்று வந்ேதன். ஒரு வாரம் கழிந்ததும் 
கற்றவற்ைற மறந்தும் விடுேவன். இவ்வாறு 9 பாடங்கைளயும் இலகுவாக சமாளிக்கும் 
என்னால் 3 பாடங்கைள ெவகு இலகுவாக சமாளித்து விடலாம் என தவறாக கணித்து 
இருந்ேதன். இதுேவ நம்முள் பலர் ெசய்யும் தவறாகும். 
 
சாதாரண தரப் பரீட்ைச நிைறவைடந்ததும், பல்ேவறு கழகங்களிலும் மன்றங்களிலும் 
ஒரு அங்கத்தவராகவும், கிராபிக் வடிவைமப்பாளராகவும் இைணந்து ெகாண்ேடன். 
இந்த வைகயில், ேறாயல் கல்லூரி கணினி மன்றத்தின் தைலவராகவும், 
புைகப்படவியல் கழகத்தின் ெபாருளாளராகவும், ெபாது அறிவுக் கழகத்தின் துைணத் 
தைலவராகவும் பணியாற்றி வந்ேதன். இவற்றுக்கு ேமலதிகமாக Probationary 
Steward ஆகவும் பாடசாைலக்குச் ேசைவ ஆற்றிேனன். இவற்ேறாடு ேமலும் பல 
விடயங்களில் ஈடுபட்டுவந்ததால் என்னுைடய கல்வியின் மீதான கவனம் திைச 
திரும்பத் ெதாடங்கியது. என்னுைடய பிரத்திேயக வகுப்புக்கைளயும் தவறவிடத் 
ெதாடங்கிேனன். இதனால் ெபளதீகவியல் மற்றும் இரசாயனவியல் ஆகிய பாடங்களில் 
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எனக்கு இருந்த ஆர்வமும் குைறயத் ெதாடங்கியது. ஒவ்ெவாரு தவைணப் 
பரீட்ைசகளிலும் நான் ெபறும் புள்ளிகள் படிப்படியாக குைறயத் ெதாடங்கின. 
சராசரியாக இருபது புள்ளிகைளேய ெபற்று வந்ேதன். கழகங்கள் மற்றும் மன்றங்களில் 
இருந்த நிைலைமயும் மாறத் ெதாடங்கின. அேநகமாக திட்டங்கள் ெசயலிழப்பதும், 
ஒரு சில ஒத்திைவக்கப்படுவதுமாகேவ காணப்பட்டன என்ற நிைலயில் நான் பாரிய 
மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாேனன். ஒன்ைறத் ெதாடர்வதற்கு மற்ெறான்ைற தியாகம் 
ெசய்யும் அளவிற்கு தள்ளப்பட்ேடன். இந்த ேநரத்தில் நான் மன்றங்கைளேய ெதரிவு 
ெசய்ேதன். 2018 ெசப்டம்பர் மாதம் அளவில் உயர்தரப் பரீட்ைசக்கு எப்படியாவது 
முகம் ெகாடுத்துவிட்டு நிரந்தர கிராபித் வடிவனமப்பாளராகி விடலாம் என்று எண்ணி 
இருந்ேதன். அவ்வாண்டு நிைறைவைடந்தது. நானும் ஏமாற்றம் அைடந்ேதன். Senior 
Steward என்ற ெகளரவமும் எனக்கு கிைடக்கவில்ைல, அவ்வாண்டு கணினிக் 
கழகமும் “B” தரத்திைனேய ெபற்றது. ஆனால் என் நண்பர்கள் பலர் புறவிதான 
ெசயற்பாடுகளிலும் ேதர்ச்சி அைடந்து, கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கினர். 
  
டிசம்பர் 2018 
என் வாழ்க்ைகத் ேதர்வுகைளயும், ஒரு A தர மாணவைன எது A/L ல் வீழைவத்தது 
என வருந்திக் ெகாண்டு இருந்ததால் நாட்கள் கடந்து ெசன்றன. இரசாயனவியலுக்கு 
என்னுைடய பிரத்திேயக வகுப்பு பரீட்ைசயில் 6/100 என்ற ைமல்கல் மதிப்ெபண் 
ெபற்ேறன். 
  
டிசம்பர் 14, 2018 
நான் படுக்ைகயில் படுத்துத் தூங்க முயற்சித்ேதன். உயர்தரம் அற்ற எதிர்காலத்ைத 
சிந்தித்துப் பார்த்ேதன். அத்ேதாடு ஏேதா ஒன்று என்ைன உறுத்தியது. நான் ேமலும் 
அைதப் பற்றி ேயாசித்ேதன். எனக்கு 3A சித்திகேள ேதைவப்பட்டது. மற்றவர்கள் 2 
1/2 வருடங்களுக்கு முயற்சி ெசய்வைத நான் 8 மாதங்களுக்குள் நிைறேவற்ற 
ேவண்டும் என்பைத நன்கு அறிந்து இருந்ேதன். மீதமுள்ள ேநரத்ைத திறம்பட மற்றும் 
விைனத்திறனாக ைகயாண்டால் மட்டுேம என் ேநாக்ைக நிைறேவற்ற முடியும். 
  
ஓர் புதிய CR புத்தகத்ைத எடுத்ேதன். என்னுைடய கற்றலுக்காக 
தளவைரபடெமான்ைற அட்டவைணயிட்ேடன்.என்னுைடய ெவற்றியின் மிகப்ெபரிய 
இரகசியங்களில் ஒன்றாக இைத கருதுகிேறன். ஒரு நாளில் நான் ெசலவிட்ட 
ஒவ்ெவாரு மணி ேநரத்ைதயும் எழுதிேனன். அைனத்து கழிப்பைற இைடேவைளயும், 
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நீர் அருந்தும் இைடேவைளயும் கல்வி கற்பதில் இருந்து நான் திைச திரும்பும் 
ஒவ்ெவாரு சந்தர்ப்பங்கைளயும் நான் அப்புத்தகத்தில் குறித்துக் ெகாண்ேடன். நான் 
எனது ேநரத்ைத எவ்வாறு  ெசலவிட்ேடன் என்பைத அறிந்து ெகாண்டதன் மூலம் 
அதைன எவ்வாறு சிறந்த முைறயில் ெசலவழிப்பது என்பது பற்றி அறிந்து 
ெகாண்ேடன். உதாரணமாக நான் ேபாதுமான அளவு படிக்கவில்ைல என்றால், அைர 
நிமிடம் எடுத்து ஏன் அவ்வாறு நடந்தது என்பதைன என்னுைடய ஆய்வு புத்தகத்தில் 
எழுதி ைவப்ேபன். ஒரு ேபாதும் அேத தவைற மீண்டும் ெசய்யமாட்ேடன் என்பைத 
உறுதி ெசய்து ெகாண்ேடன். உங்கள் கவனத்திற்காக எனது ஆய்வுப் புத்தகத்தின் 
புைகப்படம் ஒன்ைறயும் இைணத்துள்ேளன். ஒவ்ெவாரு மணித்தியாலத்திலும் 55 
நிமிடங்கள் கற்பேத என்னுைடய இலக்காக இருந்தது. என்னுைடய முதல் நாளில் 
என்னால் 10 மணி ேநரத்திற்கும் ேமலாக படிக்க முடிந்தது, உண்ைமயில் நான் முன்பு 
ெசய்தைத விட 8 மணிேநரம் அதிகமாகேவ இருந்தது. ஒவ்ெவாரு நாளும் 
இம்முைறயிைன மீண்டும் கைடப்பிடித்ேதன். நான் ெசலவிட்ட நாட்கள் 
சலிப்பானதாகவும் யூகிக்கக்கூடியதாக காணப்பட்டாலும் பயனுள்ளதாகவும் 
விைனத்திறனானதாகவும் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு 5 நிமிட இைடேவைளையயும் அடுத்த 
55 நிமிடத்திற்கும் என்ைன தயார்படுத்திக்ெகாண்டிருந்தன. ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் 
முன்பு கற்றைதவிட அதிகமாக கற்க விரும்பிேனன். என்ைன ெவல்ல நான் 
விரும்பிேனன். இரண்டு வாரங்களுக்குப் பின் என்னுைடய பிரத்திேயக வகுப்பில் 
நைடெபற்ற இரசாயனவியல் பரீட்ைசயில் எனக்கு 68/100 கிைடத்தது. 
அப்பரீட்ைசயில் மாணவர்கள் ெபற்ற ஒட்டுெமாத்த புள்ளிகளின் அடிப்பைடயில் நான் 
இரண்டாவது இடத்ைதப் ெபற்றிருந்ேதன். 6 புள்ளிகளிலிருந்து 68 புள்ளிகளாக மாற 
இரண்டு வாரங்கள் மட்டுேம எடுத்தது. இதன் பின்னர் தான் நான் என்னுைடய 
திறைன உணர்ந்து ெகாண்டதுடன் ேமலும் நம்பிக்ைகயும் உந்துதைலயும் ெபறத் 
ெதாடங்கிேனன். இது உயர்தர பரீட்ைசக்கு இருக்கும் 8 மாதங்களில் கைடசி நாள் 
வைர ெதாடர்ந்தது. 
  
நான் எனது (முடிவுகைள) சித்திகைள doenets.lk வில் ேசாதித்த தருணத்ைத ஒரு 
ேபாதும் மறக்க மாட்ேடன். ஒரு விடயத்துக்காக இவ்வளவு தூரம் கடினமாக  
உைழத்தது இதுேவ முதல் முைற. என் முடிவுத்தாளில் இருந்த 3Aகள் என் 
உைழப்ைபயும் நியாயப்படுத்தின. நான் பின்பற்றிய அைமப்புக்கள், பழக்க வழக்கங்கள் 
மற்றும் பரிந்துைரக்கள் அைனவருக்கும் ெபாருத்தாது. ஆனால் நீங்கள் என் 
கைதயுடன் ெதாடர்புபட்டால் இைத முயற்சித்துப் பாருங்கள். 
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படம் 03 - கல்வி நாேளடு 
  
நான் கைடப்பிடித்த அைமப்பின் ஆழமான விளக்கம் 
  
1.குறிப்புகள் எடுத்தல் 
  
நான் ஏற்கனேவ குறிப்பிட்டது ேபால் எனது ஆய்வு புத்தகம் மிக முக்கியமாய் இருந்த 
சுய ஒழுக்கத்ைதப் ெபறுவதற்கான இரகசியமாக காணப்பட்டது. நான் கற்ற ஒவ்ெவாரு 
அத்தியாயத்ைதயும், ஒவ்ெவாரு வினாத்தாைளயும், அவற்றின் மதிப்ெபண்கைளயும் 
ஆவணங்கேளாடு எழுதி ைவத்ேதன். ெதாடர்ந்து அவற்ைற ஆராய்வதன் மூலம் நான் 
ேமலும் கற்க ஊக்கமைடந்ேதன். நான் எதிர்ெகாள்ளும் பரீட்ைசகளில் என்னுைடய 
ெசயற்றிறன் குறித்து மதிப்புைரகைள எழுதிேனன். நான் ெசய்த சிறு தவறுகைளயும் 
கூட அவற்றின் காரணங்கேளாடு எழுதிேனன். நாளின் இறுதிவைர சரியான 
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பாைதயில் இருப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாண்ேடன். உலகில் உள்ள அைனத்து சிறந்த 
ெவற்றியாளர்களுேம தங்களுைடய இலட்சியங்கைளயும் அனுபவங்கைளயும் குறித்து 
ைவத்திருப்பர். இது ஆச்சரியமானதல்ல! என்னுைடய ஆய்வுப் புத்தகத்ைத நான் 
வாசித்த ேபாது ஒர் தனிப்பட்ட பாதுகாவலர் ஒருவர் என்ைன 24 மணிேநரமும் 
கவனித்துக்ெகாண்டு வந்தது ேபான்றும், நான் இைழக்கும் தவறுகள் அைனத்ைதயும் 
சுட்டிக்காட்டியும், அவற்ைற நிறுத்துவதற்கான வழிகைளக் கூறியும், நான் சிறந்த 
புள்ளிகைள ெபற்று வந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ைன ஊக்கப்படுத்தியும், அதிக ேநரம் 
ஓய்வு எடுத்தால் நான் நிைறவு ெசய்யேவண்டிய பாடத்திட்டங்களின் அளைவ 
நிைனவூட்டியும் இருந்தது. 
  
2. படிப்பு மற்றும் சலிப்பில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் 
  
ஒேர முைறயில் கற்பது பயனற்றது மற்றும் விைனத்திறனற்றது. வாழ்க்ைகக்கு சுைவ 
அளிப்பது பல்வைகத்தன்ைமேய. நீங்கள் எப்ெபாழுதும் இருந்து ெகாண்டு கற்பவராக 
இருந்தால், ஒரு முைற நின்றுெகாண்டு கற்றுப்பாருங்கள், நீங்கள் கற்ற எல்லாம் நன்கு 
ஞாபகத்தில் இருப்பது ேபால் இருக்கும். நான் எப்ேபாதும் எனது கற்ைகைய ஒரு 
உணர்ச்சியுடேனா, ஒரு உணர்வுடேனா ெதாடர்புபடுத்தி ைவத்திருப்ேபன். 
உதாரணமாக, ேசதன இரசாயனவியைல கற்கும் ேபாது 1974ம் ஆண்டிலிருந்தான 
அைனத்து வினாத்தாள்களுக்கும் மதிப்புைரகைள எழுதிவந்ேதன். அேசதன 
இரசாயனவியலிற்கு குரல் பதிவுகைள உருவாக்கியும், பல்நிற விளக்கப்படங்கைள 
உருவாக்கியும் அவற்ைற சுவரில் ஒட்டியும் ைவத்திருந்ேதன். ஒரு சில ெபளதீகவியல் 
பாடங்களுக்கு யூடியூப்பில் (YouTube) வால்டர் லீவின்ஸின் (Walter Lewins’s) 
விரிவுைரகைள பார்ப்ேபன். நீங்கள் பாடம் பற்றி எதுவும் ெதரியாத ஒருவருக்கு 
அப்பாடத்திைன விளக்க முயற்சி ெசய்யலாம்; அப்ேபாது அவர் ெவளிப்படுத்தும் 
உணர்வுகைளயும், கூறும் கருத்துக்கைளயும் நீங்கள் மறக்கமாட்டீர்கள். அதன் 
விைளவாக அப்பாடத்ைதயும் மறக்க மாட்டீர்கள். உண்ைமயில் கற்பித்தல் என்பது 
நிைனவில் பதிக்க மிகவும் சிறந்த வழிகளில் ஒன்றானது என ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. 
நீங்கள் கற்கும் முைறயில் உணர்ச்சிகைள இைணப்பதற்கான புத்தாக்க வழிகைள 
பயன்படுத்தி பாருங்கள். ெவவ்ேவறு உணர்ச்சி உறுப்புகைள பயன்படுத்துங்கள். 
பாடத்திைன சத்தமாக வாசியுங்கள், வைரப்படங்கைளயும் விளக்கப்படங்கைளயும் 
வைரயுங்கள், குறித்த பாடப்பரப்பிைன உங்கள் குரலில் விளக்கமளித்து பதிவுெசய்து 
ேகளுங்கள், அல்லது நீங்கள் விளக்கமளிக்கும் காெணாளிகைள 
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தயாரித்துக்ெகள்ளுங்கள். இவற்ேறாடு பல வழிகளும் உள்ளன. இவ்வாறு ெசய்வதன் 
ஊடாக எமக்குள் ஏற்படும் சலிப்புத்தன்ைமைய குைறத்துக்ெகாள்ளவும், கற்றைலயும் 
நியாபகப்படுத்தைலயும் அதிகரித்துக்ெகாள்ளவும் முடியும். 
  
3.காட்சிக் குறிப்புகள் 
  
நான் காைல எழுந்ததும் நான் முதலில் பார்ப்பது என்னுைடய குறிப்புப் புத்தகத்ைத 
தான். படிப்பதற்காக அது என்ைன அைழக்கும். என்னுைடய சுவரில் மூன்று 
சுவெராட்டிகள் காணப்படும். அவற்றில் ஊக்கமளிக்கும் கருத்துகள் காணப்படும். சில 
சமயங்களில் நான் என்னுைடய புத்தகங்கைள மூடி, ேபாதுமான அளவு கற்று 
விட்ேடன் என எண்ணும் ேபாது அங்கிருக்கும் சுவெராட்டிகைள பார்த்தபின் மீண்டும் 
இருந்து கற்க ஆரம்பிப்ேபன். 
  
4.கைடபிடிக்கும் பழக்கவழக்கங்கள் 
 
ஒரு பழக்கம் மற்ெறாரு பழக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. புத்தகத்ைத திறப்பதற்கும் 
கல்வியிற்கும் வழிவகுக்கக் கூடிய, சிலெநாடிகளில் ெசய்யக்கூடிய எளிய பழக்கங்கைள 
வளர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். எனக்கு நான் கற்கும் அைறயின் மின்குமிழ் ஒளிரச் 
ெசய்வது இப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கேம இருந்தது. எப்ேபாேதல்லாம் மின்குமிைழ 
ஒளிரச்ெசய்ேவேனா அப்ேபாெதல்லாம் கற்ேறன். உண்ைமயாகேவ, சில சமயங்களில் 
பகல் ேவைளகளிலும் கூட மின்குமிைழ ஒளிரச்ெசய்திருக்கின்ேறன். எனக்கு 3Aகைள 
ெபறுவது மின்குமிைழ ஒளிரச்ெசய்வது ேபான்று எளிதாகவும் இருந்திருக்கலாம். நான் 
கற்கும் ேபாது ெசயல்களில் ஓட்டம் இருந்தது. ஒவ்ெவாரு விடயமும் மற்றயைத 
தூண்டியது. நான் 55 நிமிடங்கள் கற்ற பின் அவற்ைற நான் என்னுைடய 
ஆய்வுப்புத்தகத்தில் பதிவு ெசய்து ெகாள்ேவன். பின்னர் என்னுைடய 5 நிமிடங்கைள 
டிஜிட்டல் கடிகாரத்தின் ஊடாக ெதாடங்குேவன். ஐந்து நிமிடத்தின் இறுதி 10 
ெநாடிகளில் மீண்டும் என்னுைடய அைறக்குள் ெசன்று என்னுைடய ஓய்வுக்கான 5 
நிமிடத்ைத பதிவு ெசய்து ெகாள்ேவன். பதிவு ெசய்த பின்னர் மீண்டும் கற்க 
ெதாடங்குேவன். அப்படி ெசய்யும் அந்த பதிவு தான் மீண்டும் படிக்க ஆரம்பிக்க 
ேநரம் ஆகி விட்டது என்பதற்கான நிைனவூட்டியாய் இருந்தது. ேமேல உள்ள 
ெசயல்களின் ஓட்டத்ைத வாசியுங்கள். பழக்கங்கள் மற்றும் ெசயலாற்றும் வடிவங்கைள 
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கவனியுங்கள். ஒவ்ெவாரு சிறிய பழக்கத்திற்கும் நான் ேமற்ெகாண்ட நடவடிக்ைககைள 
குறிப்பிட்டுள்ேளன். 
  
5. கவனச்சிதறல்கள் 
  
நான் கற்பதற்காக என் அைறயின் கதைவ மூடினால் 55 நிமிடங்களும் நிைறவைடயும் 
வைர திறந்ததில்ைல. கவனச்சிதறல்கைள ஏற்படுத்தும் அைனத்ைதயும் உங்களுக்கு 
அப்பால் ைவயுங்கள். நான் எனது ேநரத்ைத வீணாக்கிய ஸ்மார்ட் ெதாைலேபசியில் 
இருந்தும், சமூகவைலத்தளங்களில் இருந்தும், ெதாைலக்காட்சியில் இருந்தும், 
விைளயாட்டுக்களில் இருந்தும், ேமலும் என் ேநரத்ைத வீணாக்கிய மற்ைறய 
விடயங்களில் இருந்தும் என்ைன விலக்கி ைவத்துக்ெகாண்ேடன். இங்ேக தான் 
என்னுைடய ஆய்வுப்புத்தகம் நான் எங்கு எல்லாம் ேநரத்ைத வீணாகிக்ெகாண்ேடன் 
என்பைத எனக்கு சுட்டிக்காட்டியது. நான் விருந்தினர் கூட்டங்களுக்கும், ஒன்று 
ேசர்வுகளுக்கும், இறுதிச்சடங்குகளுக்கும்  ெசல்வைத கூட தவிர்த்துக்ெகாண்ேடன். 
காரணம், அைவ அதிக ேநரம் ெகாள்வது மட்டும் அல்லாது கற்பதற்கான 
மனநிைலையயும் மீள ெபறுவதற்கு கடினமாகிவிடும் என்பதாேல ஆகும். 
  
6. ஓய்வுேநரச் ெசயற்பாடுகள் 
  
என் விருப்பத்திற்குரிய ஓய்வுேநர ெசயற்பாடு திைரப்படங்கள் பார்ப்பேத. ஓய்வு ேநர 
ெசயற்பாடான திைரப்படங்கள் பார்ப்பைத இன்பகரமானதாக்கவும் அேத சமயம் 
என்னுைடய இலட்சியத்தில் இருந்து நான் தவறாமல் இருப்பதற்கும் என்னிடம் ஒரு 
வழி இருந்தது. நான் திைரப்படம் பார்க்க ேவண்டும் என்றால் ஒரு திகதியிைன முடிவு 
ெசய்து ெகாண்டும், என் நண்பர்கள் கூட்டத்ைதயும் ஒன்று ேசர்த்து ெகாண்டும் 
என்னுைடய கற்ைக இடத்தில் இருந்து ெவளிேயறி சினிமா திைரயரங்குகளுக்கு 
ெசன்று திைரப்படம் பார்ப்ேபன். நான் இங்கு “சினிமா திைரயரங்குகளுக்கு ெசன்று 
திைரப்படம் பார்ப்ேபன்” எனும் பகுதியிைன வலியுறுத்துகின்ேறன். வீட்டில் 
ெதாைலக்காட்சியில் திைரப்படம் பார்ப்பது இலகுவான விடயம் தான். ஆனால் அது 
மீண்டும் ெசய்யக்கூடியதும், தவறான பழக்கமாகவும் மாறிவிடும். திைரயரங்குகளுக்கு 
ஒவ்ெவருநாளும் ெசல்ல முடியாது. ஒருமுைற ெவளிேய ெசல்ேவாம், சிறந்த ேநரத்ைத 
ைகக்ெகாள்ேவாம், மீண்டும் எங்கள் அைறைய அைடேவாம் (மின் குமிைழ 
ஒளிரச்ெசய்து) கற்ேபாம்.  இது ைகக்ெகாள்வதற்கு மிகவும் இலகுவானது. வீட்டிைன 
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கற்பதற்காகவும் திைரயரங்குகைள ெபாழுதுேபாக்கிற்காகவும் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
அவ் இரு இடங்கைளயும் கலந்து ெகாள்ள கூடாது. 
  
7. உங்களுக்கு நீங்கேள ெவகுமதி அளித்துக்ெகாள்ளல் 
  
ெவற்றியாளர்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் ஓய்வு எடுக்க மாட்டார்கள். ஒரு வாரத்திற்கு 
ஒருநாள் ஓய்ெவடுப்பது ேவைலெசய்த மிகுதி 6 நாளுக்கும் அநீதி இைழப்பதாகிவிடும். 
நீங்கள் அளிக்கும் ெவகுமதி உங்கள் உைழப்பிற்கு அநீதி ஆனதாக இருந்தால், அது 
உங்களுக்கு ெவகுமதி அளிப்பதில்ைல, உங்களுக்கு தண்டைன அளிப்பதற்கு 
நிகராகின்றது. ஆனால் இது விவாதிக்க கூடிய தைலப்பாகும். நீங்கள் ேசார்வாக 
உணர்ந்தால் ஒரு திைரப்படம் அல்லது இரவு உணவிற்கு ெவளிேய ெசல்லுங்கள். 
ஆனால் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க ேவண்டும். நான் இத்தைகய ஓய்வுகைள ஒரு 
மாதத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கும், 4-6 மணித்தியாலங்கள் வைரேய  
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். உங்களுக்கு நீங்கள் இலாபகரமான ெசயற்பாடுகளின் ஊடாகேவ 
ெவகுமதி அளித்துக்ெகாள்ளுங்கள். உதாரணமாக, நான் இரவு 8 மணிக்கு 
முன்னதாகேவ 10 மணி ேநரம் படித்து இருந்தால், சற்று முன்பாகேவ உறங்கச் 
ெசல்ேவன், இல்லாவிட்டால் உடற்பயிற்சி நிைலயத்திற்கு ெசல்ேவன். 
  
8. உடற்பயிற்சியும் ஆேராக்கியமும் 
  
ஆரம்பத்தில் நான் இதைன உதாசீனப்படுத்தியிருந்ேதன். பின்னர் நானும் இதற்கு 
அதீத முக்கியத்துவம் அளித்ேதன். கிைடக்கப்ெபறும் எஞ்சிய ேநரங்களில் உடற்பயிற்சி 
ெசய்வது நல்லேத. ஐந்து நிமிட  இைடேவைளயிைன உடல் ெசயற்பாடுகளுக்காக 
பயன்படுத்தலாம். ஏேதனும் சுகயீனம் ஏற்பட்டால் 10 மணி ேநர கற்ைகைய விடுத்து 
முழு கவனிப்ைபயும் சுகயீனத்தில் இருந்து மீட்டுக் ெகாள்வதில் வழங்கேவண்டும். 
ஏெனனில் இச்சுகயீனங்கள் ஏற்படும் கால இழப்பு எம்மால் மீளப்ெபற முடியாததாக 
ேபாய்விடும். 
  
9. பிரத்திேயக வகுப்புகள் & கடந்த கால வினாத்தாள்கள் 
  
நான் மூன்று பாடங்களுக்கும் நான்கு பிரத்திேயக வகுப்புகள் ெசன்ேறன். நான் 
கணிதத்திற்கான  பாடத்திட்டத்ைத டிசம்பர் 2018 இல் நிைறவு ெசய்திருந்தது எனக்கு 
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அனுகூலமானதாக இருந்தது. நான் என்னுைடய ெபளதீகவியல் பாடத்திட்டத்ைத 
ஏப்ரலிலும், இரசாயனவியல் பாடத்திட்டத்ைத ஜூன் 2019 இலும் 
நிைறவுெசய்திருந்ேதன். வினாத்தாள்கைள ெசய்து பார்க்க நீங்கள் உங்கள் 
பாடத்திட்டத்ைத நிைறவு ெசய்யும் வைர காத்திருக்க ேதைவயில்ைல. நான் 
ெபளதீகவியல் மற்றும் இரசாயனவியல் பாடத்தின் 1970 இலிருந்து 2018 ஆம் 
ஆண்டு வைரயான MCQ வினாக்கைள மூன்று தடைவகளுக்கு ேமலாகவும் ெசய்து 
பார்த்துள்ேளன். ஆகஸ்ட் மாத அளவில் நான் ெசய்த அைனத்து வினாக்கைளயும் 
அவற்றின் வினா இலக்கத்துடன் மனதளவில் நிைனவுகூறக்கூடியதாக இருந்தது. 
“வரலாறு தன் சுயத்ைத மீண்டும் காட்டும்”. இங்கு பைழய பாடத்திட்டத்ைத 
ெகாண்டிருப்பதும் புதிய பாடத்திட்டத்ைத ெகாண்டிருப்பதும் பரவாயில்ைல. 
நியூட்டனின் விதிகள் எப்ேபாதும் ஒன்று தான். நான் கட்டைமப்பு வினாக்கைள மார்ச் 
மாதமும், கட்டுைர வினாக்கைள ஏப்ரல் மாதத்தின் இறுதியிலும் ெசய்யத் 
ெதாடங்கிேனன். ஆனாலும் நான் விரும்பிய அளவிற்கு வினாக்கைள ெசய்து முடிக்க 
முடியவில்ைல. ஆனால் அைனத்து வினாக்கைளயும், அவற்றின் விைடையயும் உயர் 
தர பரீட்ைசக்கு முன்னர் 10,20 தடைவகள் வாசித்ேதன். 
 
  
10. உறக்கம் 
  
பலர் உங்கைள “X மணித்தியாலங்கள்” உறங்க கூறுவர். எவ்வாறு இருப்பினும் நான் 
என்னுைடய மூைளயிைனேய தீர்மானிக்க விடுேவன். உங்கள் மூைளக்கு ஒரு சில 
நாட்களின் ேபாது குைறந்த ேநர உறக்கமும் ேமலும் ஒரு சில நாட்களின் ேபாது 
அதிக ேநர உறக்கமும் ேதைவப்படுகின்றது. நான் குறித்த ேநரத்தில் உறங்குவதற்கு 
இரவு ேநரத்தில் ஒரு அறிவிப்ெபாலி ஒன்று தயார் ெசய்து ைவத்து இருந்ேதன். 
ஆனால் காைலயில் எழுவதற்கு ஒரு அறிவிப்ெபாலியும் ைவத்ததில்ைல. 
  
11. ேபாட்டி நாள் 
  
நான் பதற்றத்ைத ெவற்றிகரமாக எதிர்ெகாள்வதில் சிறந்தவர் அல்ல. நடக்கக்கூடிய 
அபாயங்களுக்ேக கவனத்ைத ெசலுத்திவந்ேதன். என்னுைடய ஆய்வு 
புத்தகத்திலிருந்து பிரட்டிெகாண்டு “நான் என்னுைடய 100% முயற்சிையயும் 
வழங்கியுள்ேளன். இனிேமல் ேதால்வியுற்றாலும் பரவாயில்ைல” என எனக்குள் நாேன 
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நிைனத்துக்ெகாள்ேவன்( எனக்கு ேதால்வியாய் இருந்தது B சித்தியாகும்). சிறந்த 
விைளவுகைள எதிர்பார்க்க ேவண்டும், கவைலயான விைளவுகளுக்கு தயாராக 
ேவண்டும். நான் என்னுைடய ெபளதீகவியல் MCQ வினாத்தாைள ேமாசமான 
முைறயில் எதிர் ெகாண்ேடன். அவ் வினாத்தாளானது உயர்தர பரீட்ைசகளிேல 
கடினமான வினாத்தாள்களில் ஒன்றாக காணப்பட்டது. வினாத்தாளின்  மத்தியில் 
குைறந்த சித்திகைள ெபறுவைதேய சிந்தித்து ெகாண்டிருந்ேதன். நான் ேநரத்ைத 
வீணாக்கியது மட்டும் இல்லாமல் பதற்றம் அைடந்ேதன். எவ்வாறு இருப்பினும் 
வினாத்தாள் நிைறவைடந்ததும் நான் ெபறக்கூடிய அைனத்து பாதகமான 
ெபறுேபறுகைளயும் சிந்தித்ேதன். நான் அதன் பின் அேதாடு இணங்கிேனன். நீங்கள் 
ஏற்படக்கூடிய பாதகமான விைளவுகைள ஏற்கத்ெதாடங்கினால் இழப்பதற்கு ஏதும் 
இருக்காது, ெபறுவதற்கு மட்டுேம காணப்படும். மற்ைறய மனநிைலகளிலும் பார்க்க 
இதுேவ சிறந்த மனநிைலயாகும். உயர்தரத்தினுடனான உணர்ச்சி பூர்வமான 
ெதாடர்புகைள தவிர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். அந்நாளின் முடிவில் இதுவும் இன்ெனாரு 
பரீட்ைசேய. உயர்தரம் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்ைகயில் ேதால்விைய அைடவீர்கள் 
என்று நிைனத்தால் உங்கள் உயர்தரமும் கூட ேதால்வியுற்றுவிடும். உங்கைள குைறந்த 
(நல்லதற்ற) சித்தியுடன் கற்பைனெசய்து பாதகமான விைளவுகளுக்கு தயார்ெசய்து 
ெகாள்ளுங்கள். 
  
நீங்கள் கற்பைன ெசய்வதிலும் பார்க்க வல்லைம பைடத்தவேர. எங்ேக இலட்சியம் 
உள்ளதா அங்ேக வழியும் உண்டு. என் கட்டுைரயில் இருந்து நீங்கள் ெபறக்கூடிய 
ஒரு விடயமானது உங்கள் வாழ்க்ைகைய தைலகீழாக மாற்ற எப்ெபாழுதும் தாமதம் 
இல்ைல என்பேத. 
  
வாழ்த்துக்கள்! 
  
ெகளசித சில்வா 
மாணவத் தைலவர்  
ேறாயல் கல்லூரி மாணவத் தைலவர்கள் ஒன்றியம் 2019/20 
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நன்றி நவிலல் 
 
 
இப்பைடப்பிைன உருவாக்குவதற்கான ஆதரைவயும், ஊக்கத்திைனயும் நல்கிய எமது 
கல்லூரி அதிபர் திரு. B. A. அேபரத்ன ஐயா அவர்களுக்கும்,  
 
எமது ஒவ்ெவாரு படியிலும் எம்ைம ேமற்பார்ைவ ெசய்து, வழிகாட்டிய மாணவத் 
தைலவர்களுக்கான ெபாறுப்பாசிரியர் திரு. T. D. C. P. அமரதுங்க ஐயா 
அவர்களுக்கும்,  
 
எமது ெவளியீட்டிற்காக ெபறுமதியான கட்டுைரெயான்றிைன வழங்கியதுடன், இவ் 
ெவளியீட்டிைன முழுைமயாக ஆராய்ந்து அைத ேமம்படுத்த உதவிய உயர் தர 
விஞ்ஞானப்பிரிவின் பகுதித் தைலவியான திருமதி. தாமரா குமாரிஹாரி 
அம்ைமயாருக்கும்,  
 
இந்த ெசயற்றிட்டத்தின் முதுெகலும்பாய் திகழ்ந்த ேறாயல் கல்லூரியின் நிர்வாக 
மற்றும் கல்வி சார் ஊழியர்களுக்கும், 
 
தனது கடும் ேவைலப்பளுவுக்கு மத்தியிலும் எமக்கு ேநர்காணல் ஒன்றுக்காக தனது 
ெபான்னான ேநரத்ைத தந்துதவிய பல்லாயிரக்கணக்கான ெபளதீகவியல் 
மாணவர்களிற்கு முன்னுதாரணமாய் திகழும் ெகாழும்புப் பல்கைலக்கழக ேபராசிரியர் 
S.R.D. ெராசா அவர்களுக்கும்,  
 
இந்நூலுக்கு ெபறுமதி ேசர்க்கும் வைகயில் உயர் தர இரசாயனவியலில் 
ைகேதர்வதற்கான இரகசியங்கைள உள்ளடக்கிய கட்டுைரைய எமக்குத் தந்த 
ெகாழும்புப் பல்கைலக்கழகத்தின் சிேரஷ்ட விரிவுைரயாளர் ைவத்தியர் M. N. 
ெகளமால் ஐயா அவர்களுக்கும்,  
 
எமது ஆராய்ச்சிகளின் விைளவாக உருவாகிய வழிகாட்டுதல்கைளக் 
கட்டியைமப்பதற்கு ெபரும் பங்காற்றிய ெபயர் குறிப்பிடப்படாத மற்றும் குறிப்பிடப்பட 
விரும்பாத ேபராசிரியர்கள், விரிவுைரயாளர்கள், வளவாளர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கும்,  
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இனி வரும் சந்ததியினருக்கு தன் ெவற்றியின் இரகசியத்ைத பகிர்ந்து உதவிய தன் 
கல்லூரிக்கு நாடளாவிய ரீதியில் 3ம் இடத்திைன ெபற்று ெபருைம ேசர்த்த ெதவிந்து 
விேஜேசகர அவர்களுக்கும்,  
 
வழிகாட்டுதல்கைள உருவாக்குவதற்கான கருத்துக் கணிப்புகளில் பங்குபற்றிய 2019, 
2018, 2017, 2016, மற்றும் 2015 பைழய மாணவர்களுக்கும்,  
 
இந்நூலின் அச்சிடுதல் மற்றும் விநிேயாகித்தலுக்கான அனுசரைணைய வழங்கிய 
ஆஸ்திேரலியாவின் ேறாயல் கல்லூரி பைழய மாணவர் சங்கத்திற்கும்,  
 
குைறந்த காலப்பகுதிக்குள் எமக்கு இந்நூைல சரிபார்த்துக் ெகாடுத்த ேறாயல் 
கல்லூரி  ஆங்கில ஆசிரிைய திருமதி. தரங்கா விேஜசுந்தர அவர்களுக்கும், 
 
 
ெவறும் வார்த்ைதகளாய் இருந்த இந்நூைல மிகவும் ேநர்த்தியாக வடிவைமத்த 
Lorem Ipsum அவர்களுக்கும்,  
 
கருத்துக் கணிப்பின் முடிவுகைள முைறயாக தரப்படுத்தி தீர்மானங்கைள 
ேமற்ெகாள்ள உறுதுைணயாக நின்ற ேறாயல் கல்லூரி கணினியியல் மன்றத்திற்கும்,  
 
மிக முக்கியமாக எம்ைம ஆதரித்து, வழிநடத்தி, ஊக்கப்படுத்திய எம் 
குடும்பங்களுக்கும்,  
 
இந்நூல் இத்தைகய ெவற்றிகரமான பைடப்பாக மாற்றியைமக்க உதவிய 
அைனவருக்கும் எமது ேகாடான ேகாடி நன்றிகள். 
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