
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಸುವುದು ಹೀಗ?

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಓದುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ, ಸತತ ಶ ರಮಪಟ್ಟುಟು ಓದುವವರೂ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಿದ 
ಪಾಠವನ್ನುನು ಮನ್ನನ್ನ ಮಾಡಿಕೂಳ್ಳುಳುವ ಚುರುಕುಮತ್ಗಳಾಗಿದದ ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಮ ನ್ನುನು ಭಯ 

ಕಾಡುತ್ತಿರುತತಿದ. ಎಲ್ಲಿ ಫೀಲಾಗುವೆನೂ, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಸುವೆನೂ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸುಳಿಯುತ್ತಿರುತತಿದ. ಆದರ 
ಪ್ರಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಥಿ / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಥಿನಯರೀ ಆತಂಕ ಬಿಡಿ, ಸರಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗ 

ತಯಾರಾಗುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ.ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾದವರಲಲ ರೂ, ಅತ್ೀ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲೀ, 
ಸಜಶೀಲರಾಗಲೀ ಆಗಿರಬೀಕಂದು ಏನ್ನೂ ಇಲಲ . ಅವರ ಯಶಸಿಸಿಗ ಅವಿಶಾರಂತವಾಗಿ ಅವರು ನ್ನಡೆಸಿರುವ 

ಅಧಯಾರ್ ಯನ್ನ ಕ ರಮ ಒಂದು ಮುಖಯಾರ್  ಕಾರಣ.

ಜ್ಞಾನ್ನ ಸಂಪಾದನಗಾಗಿ ಅಧಯಾರ್ ಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟುಟು ಮುಖಯಾರ್ ವ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಿಯಾಗುವುದಕಾಕಾಗಿ 
ಅಧಯಾರ್ ಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟುೀ ಮುಖಯಾರ್ . ಯಶಸಿಸಿನ್ನ ರಹಸಯಾರ್ ವಿರುವುದು ಏಕಾಗ ರತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೀ ಕಲಸ 
ಮಾಡುವುದಕೂಕಾ ಏಕಾಗ ರತೆ ಅತ್ೀ ಮುಖಯಾರ್ . ಉದ್ಹರಣೆಗ, ಕಮಾಮರನ್ನ ಸುತ್ತಿಗ ದ್ರ ತಪ್ಪಿದರ, ಕೈ ಪೆಟ್ಟುಗುವ 

ಸಂಭವವಿರುತತಿದ. ಕ್ಷೌರಕನ್ನ ಕತ್ತಿ ಸವಿ ಲಪಿ  ಕೈ ಜಾರದರೂ ಚಮರ್ಥಿ ಕತತಿರಸಿ ಅನಾಹುತವಾಗುತತಿದ. ಸತತ ಅಭ್ಯಾರ್ಸ, ವತ್ತಿ 
ನಪುಣತೆ, ತನ್ನಮ ಯತೆಯಿಂದ್ಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ ರತೆ ಲಭಿಸಿರುತತಿದ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದೀ ರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಕೂಕಾ ಹಚ್ಚಿನ್ನ ಏಕಾಗ ರತೆ ಅತ್ೀ ಮುಖಯಾರ್ . ಓದ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಮ ಯತೆ 
ಮತುತಿ ಸತತ ಅಭ್ಯಾರ್ಸದ್ಂದ ಏಕಾಗ ರತೆಯನ್ನುನು ಪಡೆದುಕೂಳ್ಳಳು ಬಹುದು. ಇದರಂದ್ಗಿ ಆತಮ ವಿಶಾವಿಸ ಹಚುಚಿತತಿದ. 

ಹದರಕ ಹೂೀಗುತತಿದ.

ಈ ಎಲಾಲ  ಸೂಚನಗಳೂಂದ್ಗ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ 
ಉತತಿರಸಬೀಕು. ಅದಕಕಾ ಸೂಚನಗಳ್ಳನ್ನುನು ಕೂಡಲಾಗಿದ.



ಅತ್ ಮುಖಯಾರ್ ವಾಗಿ:

  ನಮಮ  ಪಾಠಗಳ್ಳನ್ನುನು ಸಂಪೂರ್ಣರ್ಥಿವಾಗಿ ಓದ್ಕೂಳಿಳು.
* ಅತ್ಕಷ್ಟಟು ವಾದ ಪಾಠಗಳ್ಳನ್ನುನು ಪರೀಕ್ಷೆಗ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳ್ಳಗ ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಳು ಲು ಪರಯತ್ನುಸಿ
* ಪಠಯಾರ್  / ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಪರತ್ ವಾಕಯಾರ್ ವೂ ಬಹುಮುಖಯಾರ್ . ವಾಕಯಾರ್ ಗಳೀ ಪರಶ್ನುಗಳಾಗಿ ಬರಬಹುದು.
* ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಟು ವಾದುದನ್ನುನು ಓದಲು ಪರಯತ್ನುಸಬೀಡಿ
* ನಮಮ  ಆಲೊೀಚನಗಳ್ಳು / ಪರಕಲಪಿ ನಗಳ್ಳನ್ನುನು ತಕರ್ಥಿಬದಧಿ ವಾಗಿ ಒಗೂಗೂಡಿಸಲು ಯತ್ನುಸಿ.

* ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕಯಾರ್ ಗಳ್ಳನ್ನುನು ಹಲಗಯಲ್ಲಿ ಪುನ್ನಃ ಜೂೀಡಿಸಿ ಅದನ್ನುನು ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳಿಳು
* ಮನ್ನನ್ನ ಮಾಡಬೀಕಾದ ಪದಯಾರ್ ಗಳ್ಳನ್ನುನು ಆದಷ್ಟುಟು ಶೀಘರವಾಗಿ ಮನ್ನನ್ನ ಮಾಡಿಕೂಳಿಳು
*ನ್ನಕ್ಷೆಗಳ್ಳು / ಚ್ತ ರಗಳ್ಳು / ನ್ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಚ್ತ ರದ ಭ್ಗಗಳ್ಳನ್ನುನು ಪರಶ್ನುಗಳಾಗಿ ಪರವತ್ರ್ಥಿಸಿ ಕೀಳ್ಳಬಹುದು. ಆದದ ರಂದ 
ಎಲಲ  ವಿವರಗಳ್ಳನ್ನೂನು ಮನ್ನನ್ನ ಮಾಡಿಕೂಳಿಳು.

ಪರಶ್ ನುಪತ್ರಕ ವಿನಾಯಾರ್ಸಃ ಪರಶ್ನುಪತ್ರಕಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಂಶ ಆಯ್ಕಾ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳು, ಬಿಟ್ಟಟು  ಸಥ ಳ್ಳಗಳ್ಳನ್ನುನು ತುಂಬುವುದು, 
ಹೂಂದ್ಸಿ ಬರಯಿರ, ಸಣಣ  ಉತತಿರದ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಪರಬಂಧರೂಪದ ಪರಶ್ನುಗಳಿಗರುತತಿವೆ. ಪರತ್ ರೂಪದ 
ಪರಶ್ನುಯನ್ನುನು ವಯಾರ್ ವಸಿಥತ ರೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಉತತಿರಸಬೀಕು.

ಬಹು ಅಂಶ ಆಯ್ಕಾ ಪರಶ್ ನುಗಳ್ಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳ್ಳುಳುವ ಸಾಮಥಯಾರ್ ರ್ಥಿವನ್ನುನು ಈ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತತಿವೆ. ಇವುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಹೀಗಂದರ 
ಹಾಗ ಉತತಿರಸಲಾಗದು. ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನುನು ಊಹಿಸಿ ಬರಯುವುದು ಅಥವಾ ಸುಮಮ ನ ಬೀಕಾಬಿಟ್ಟುಯಾಗಿ 
ಉತತಿರಸುವುದರಂದ ಒಳಳುಯ ಅಂಕಗಳ್ಳು ಸಿಗಲಾರವು ಎಂಬುದನ್ನುನು ನನ್ನಪ್ನ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಸೂಕತಿ. ಈ ಬಗಯ 
ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಉತತಿರಸಿ ಗರಷ್ಟಠ  ಅಂಕಗಳ್ಳನ್ನುನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಕಲ ಕ ರಮಗಳ್ಳನ್ನುನು ಅನ್ನುಸರಸಲೆೀಬೀಕು.
* ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಬಹು ಆಯ್ಕಾಯ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದ್ ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳಿಳು.
* ಪರಶ್ನು ಏನ್ನನ್ನುನು ಕೀಳ್ಳುತ್ತಿದ ಎನ್ನುನುವುದನ್ನುನು ಮನ್ನಸಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಪಿಸಿಕೂಳಿಳು.
* ಇದನ್ನುನು ಗಮನ್ನದಲ್ಲಿರಸಿಕೂಂಡೆೀ ಎಲಾಲ  ಆಯ್ಕಾಯ ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನೂನು ಓದ್. ನಮಮ  ಮನ್ನದಲ್ಲಿನ್ನ ಪರಶ್ನುಗ ಯಾವ 
ಉತತಿರ ಸರಹೂಂದುವುದೂೀ ಅದನ್ನುನು ಉತತಿರವೆಂದು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿ.

*ಮೆೀಲನ್ನ ಎಲಲ ವೂ / ಮೆೀಲನ್ನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ  ಎಂಬ ಆಯ್ಕಾ ಸೂಚ್ಸಿರುವ ಉತತಿರಗಳ್ಳಲ್ಲಿದದ ರ. ಆ 
ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಉತತಿರಸುವ ಮುನ್ನನು  ಇನ್ನನು ಷ್ಟುಟು ಎಚಚಿ ರವಹಿಸಿ.

* ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತತಿರಸಬಹುದ್ದ ನಮಗ ಖಚ್ತ ಉತತಿರ ಗೂತ್ತಿರುವ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಮೊದಲು ಉತತಿರಸಿ.

* ಇನೂನುಮೆಮ ಓದ್ ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಳು ಬೀಕು ಎಂದನಸಿದ ಪರಶ್ನುಗಳಿಗ ನ್ನಂತರ ಬನನು. ಎಚಚಿ ರದ್ಂದ ಉತತಿರಸಿ.



* ತುಂಬ ಕಷ್ಟಟು ವಾದ ಬಹು ಆಯ್ಕಾ ಹೂಂದ್ರುವ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತತಿರಸಿ. ಯಾವುದೀ ಪರಶ್ನುಯನ್ನುನು 
ಉತತಿರಸದೀ ಬಿಡಬೀಡಿ.

* ಉತತಿರಸುವ ಮುಂಚೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಆಲೊೀಚ್ಸಿ. ಒಮೆಮ ಬರದ ಉತತಿರವನ್ನುನು ತ್ದುದವುದ್ಗಲೀ ಅಥವಾ ಹೂಡೆದು 
ಹಾಕುವುದ್ಗಲೀ ಮಾಡಕೂಡದು. ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ ರ ಉತತಿರಸಬೀಕು. ಆದದ ರಂದ ಚೊಕಕಾ ವಾಗಿ ಒಂದೀ ಸಲ 
ಉತತಿರಸಿ ಉತತಿರಕಕಾಂದು ನೀಡಿರುವ ಅಕಷೌ ರವನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತತಿರ ಸಥ ಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸರಯಾದ ಉತತಿರದೂಂದ್ಗ 
ಸಪಿ ಷ್ಟಟು ವಾಗಿ ಬರಯಿರ.

ಚ್ಕಕಾ ದ್ದ /ದೂಡಡ ದ್ದ ಪರಶ್ ನುಗಳ್ಳು
*ಈ ಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಚ್ಕಕಾ  ಉತತಿರಗಳ್ಳು ಮತುತಿ ಸವಿ ಲಪಿ  ದ್ೀಘರ್ಥಿವಾದ ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನುನು ಬರಯಬೀಕಾದ ಪರಶ್ನುಗಳಿರುತತಿವೆ.

* ಮುಖ್ಯಾರ್ಂಶಗಳ್ಳನ್ನುನು ಬಿಡದ ಚ್ಕಕಾ ದ್ಗಿ ಉತತಿರಸಬಲಲ  ಸಾಮಥಯಾರ್ ರ್ಥಿವನ್ನುನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತತಿವೆ.

* ನ್ನಕ್ಷೆ / ಚ್ತ ರಗಳ್ಳನ್ನುನು ಬರದು ಭ್ಗಗಳ್ಳನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಪರಣಿತ್ಯನ್ನುನು ಈ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳು 
ಪರೀಕ್ಷಿಸುತತಿವೆ.

* ನಮಮ  ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನುನು ಪೂರ್ಣರ್ಥಿಗೂಂಡ ವಾಕಯಾರ್ ಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ.

* ಸರಯಾದ ವಾಕಾಯಾರ್ಥರ್ಥಿಕ ಚ್ಹನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. (ವಿರಾಮ, ಅಲಪಿ ವಿರಾಮ!? ಇತ್ಯಾರ್ದ್)

ಚೊಕಕಾ ದ್ಗಿ ಸಪಿ ಷ್ಟಟು ವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಬರಯಿರ. ಬೀರ ಬೀರ ವಿಷ್ಟಯಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಉತತಿರಸಬೀಕು ಎನ್ನುನುವ 
ಕುರತು ಕಲ ಅಂಶಗಳ್ಳನ್ನುನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿದ, ಗಮನಸಿ.

ಗಣಿತ:

* ಹೀಳಿಕ ರೂಪದ ಪರಶ್ನುಗಳಿರುತತಿವೆ. ಪರಶ್ನುಯನ್ನುನು ಎಚಚಿ ರದ್ಂದ ಓದ್ ಯಾವ ಉತತಿರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೀಕು 
ಎನ್ನುನುವುದನ್ನುನು ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳಿಳು.
* ಸರಯಾದ ಸೂತ ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಧರ್ಥಿರಸಿ.
* ಸೂತ ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚರಾಂಶಗಳಿಗ ಸರಯಾದ ಬಲೆಗಳ್ಳನ್ನುನು ಆದೀಶಸಿ.
*ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲ ಕ ರಯ್ಗಳ್ಳನ್ನುನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚಚಿ ರಕ ವಹಿಸಿ. (ಸಾಮಾನ್ನಯಾರ್ ವಾಗಿ ನೀವು ತಪುಪಿವುದು 
ಇಲ. ಅದನ್ನುನು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟುೀಕ್ ಅಂತ ನೀವೆಂದುಬಿಟ್ಟಟು ರೂ ಲೆಕಕಾ ದ ಉತತಿರ ತಪುಪಿ ಆಗುವುದರಂದ ಎಚಚಿ ರ ವಹಿಸಿ)

*ಲೆಕಕಾ ಗಳ್ಳನ್ನುನು ಮಾಡುವಾಗ ವಕರ್ಥಿಂಗ್ ಕಾಲಂನ್ನುನು ಸರಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಸಿಕೂಳಿಳು. ಉದ್ಹರಣೆಗ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯಾರ್ಗಳ್ಳನ್ನುನು 
ಉತತಿರ ಪತ್ರಕಯ ಮುಖಯಾರ್  ಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭಿೀಕರಸಲು ಪರಯತ್ನುಸಬೀಡಿ.

* ಸ್ಕಾೀಲ್ ಡ್ರಯಿಂಗ್, ನ್ನಕ್ಷಾ ಸಮಸ್ಯಾರ್ಗಳ್ಳು, ಸಮಿೀಕರಣದ ನ್ನಕ್ಷೆಗಳ್ಳು ಇತರ ಲೆಕಕಾ ಗಳ್ಳನ್ನುನು ಈ ಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗುತತಿದ.



* ಲೆಕಕಾ ದ ಉತತಿರವನ್ನುನು ಸಪಿ ಷ್ಟಟು ವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಯಿರ. ಉದ್ಹರಣೆಗ ನಮಗ ಉತತಿರ=7 ಎಂದು 
ಬಂದ್ದದ ಲ್ಲಿ =7 ಎಂದು ಬರಯಿರ.

*ನೀವು ಎಷ್ಟುಟು ಉತತಿರಸುತ್ತಿೀರೂೀ ಅದಕಕಾ ತಕಕಾ ಂತೆ ಅಂಕಗಳ್ಳು ದೂರಯುತತಿದ. ಯಾವುದೂೀ ಲೆಕಕಾ  ಬರಲಲಲ  
ಎಂದು ಬಿಟ್ಟುಟು ಬಿಡಬೀಡಿ. ಏನ್ನು ತ್ಳಿದ್ರುತತಿದಯೋ ಅದನ್ನುನು ಬರಯಿರ.

ವಿಜ್ಞಾನ್ನ :
* ಇಲ್ಲಿ ನದ್ರ್ಥಿಷ್ಟಟು  ಪರಶ್ನುಗಳಿರುತತಿವೆ. ಸರಯಾದ ನೀರ ಉತತಿರವನ್ನುನು ಉತತಿರಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಥರ್ಥಿರಾಗಬೀಕು.
* ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳ್ಳು / ದೂೀಷ್ಟಗಳ್ಳು / ಪರಯೋಜನ್ನಗಳ್ಳು / ಕಾರಣಗಳ್ಳನ್ನುನು ಬರಯಿರ ಎಂದು 
ಪರಶ್ನುಯಿರುವಾಗ ಮುಖಯಾರ್ ವಾದ ಎರಡನ್ನುನು ಮಾತ ರ ಬರಯಿರ. ಹಚುಚಿ ಬರಯುವ ಅವಶಯಾರ್ ಕತೆಯಿಲಲ .

•

•

•

• ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ನ :
*ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳ್ಳನ್ನುನು ಎದುದ ಕಾಣುವಂತೆ ಬರಯಿರ. ಒಂದೀ ವಿಷ್ಟಯವನ್ನುನು ಅನಾವಶಯಾರ್ ಕವಾಗಿ ಪುನ್ನಃ ಪುನ್ನಃ 
ವಿವರಸುವ ಗೂೀಜಿಗ ಹೂೀಗಬೀಡಿ.

*ನ್ನಕ್ಷೆಗಳ್ಳನ್ನುನು ಬರದು ಅಲ್ಲಿ ಸಥ ಳ್ಳಗಳ್ಳನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸುವ ಅಭ್ಯಾರ್ಸ ಮಾಡಿಕೂಳಿಳು.
* ಚ್ಕಕಾ  ಸಪಿ ಷ್ಟಟು  ಚ್ತ ರ ಬರಯಿರ ಎಂದು ಪರಶ್ನುಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಿದದ ರ, ಸಪಿ ಷ್ಟಟು  ಚ್ತ ರ ಬರಯಿರ. ಕೀಳಿದದ ಲ್ಲಿ ಭ್ಗಗಳ್ಳನ್ನುನು 
ಗುರುತ್ಸಿ.

•

ಭ್ಷ್ಗಳ್ಳು :
* ಸುಂದರ ಕೈಬರಹದ ಕಡೆ ಗಮನ್ನಕೂಡಿ. ವಾಯಾರ್ಕರಣ, ವಾಕಯಾರ್  ರಚನ ಮತುತಿ ವಾಕಾಯಾರ್ಥರ್ಥಿಕ ಚ್ಹನುಗಳ್ಳ ಕುರತು ಎಚಚಿ ರ 
ವಹಿಸಿ.

* ನಮಮ  ಉತತಿರಗಳ್ಳು ಚ್ಕಕಾ ದ್ಗಿರಲ, ಸಪಿ ಷ್ಟಟು ವಾಗಿರಲ.

* ಪೆಲಂಗ್ ಮತುತಿ ಕಾಗುಣಿತಕಕಾ ಹಚುಚಿ ಗಮನ್ನಕೂಡಿ. ಇವೆರಡೂ ಸರಯಿರುವಂತೆ ಎಚಚಿ ರವಹಿಸಿ.

•

•

•

•

• ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಥಿಗಳೀ ಇವುಗಳ್ಳ ಬಗಗೂ ಎಚಚಿ ರವಹಿಸಿ :



•
•

*ಬಳ್ಳಸುವ ಪೆನ್ನುನು, ಪೆನಸಿಲುಲ, ರಬಬ ರು, ಉತತಿಮ ಮಟ್ಟಟು ದ್ದಾಗಿರಲ (ಒಂದಕಕಾ ಂತ ಹಚುಚಿ ಒಂದೀ ರೀತ್ಯ ಪೆನ್ನುನು, 
ಪೆನಸಿಲ್ಗಳ್ಳನ್ನುನು ಇಟ್ಟುಟುಕೂಳಿಳು). ಈ ಎಲಲ ವನ್ನುನು ಸರಯಾದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟುಗಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಟುಕೂಳಿಳು.
* ನಮಗಿಂತ ಧೈಯರ್ಥಿ ಕಳದುಕೂಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರ.

*ನಮಮ ಲ್ಲಿ ನೀವೆೀ ಧೈಯರ್ಥಿ ತುಂಬಿಕೂಳಿಳು. ನ್ನನನುಂದ 'ಇದು ಸಾಧಯಾರ್ ' ಎಂದು ಮನ್ನಗಾಣಿ.

*ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೂಠಡಿಗ ತೆರಳ್ಳುವ ಮುನ್ನನು  ಹಾಗೂ ತೆರಳಿದ ನ್ನಂತರ ಆತಮ ಸ್ಥೈಯರ್ಥಿವನ್ನುನು ಕಳದುಕೂಳ್ಳಳು ದ್ರ.

*ನಮಮ  ಕ ರಮ ಸಂಖ್ಯಾರ್ಯನ್ನುನು (ರಜಿಸಟು ರ್ ನ್ನಂಬರ್) ಸರಯಾಗಿ, ಸರಯಾದ ಸಥ ಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ.

* ಪರಶ್ನು ಪತ್ರಕ ಕೈಗ ಸಿಕೂಕಾಡನೀ ಉತತಿರಸಬೀಡಿ.

*ಎಲಾಲ  ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನೂನು ಒಮೆಮ ಸಂಪೂರ್ಣರ್ಥಿವಾಗಿ ಓದ್.

*ಉತತಿರಸಲು ಆತುರಪಡಬೀಡಿ.

*ಅಕಷೌ ರಗಳ್ಳು, ಚ್ತ ರಗಳ್ಳು ಸಂದರವಾಗಿರುವಂತೆ, ಚ್ತುತಿ ಮಾಡದೀ ಅಚುಚಿಕಟ್ಟುಗಿ ಬರಯಿರ.

*ಕಾಗುಣಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ನ್ನ ಬಗಗೂ ಅತ್ ಹಚ್ಚಿನ್ನ ಗಮನ್ನವಿರಲ.

*ಸಾಲುಗಳ್ಳು ನೀರವಾಗಿ, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಬರಯಿರ.

*ವಾಕಯಾರ್ ಗಳ್ಳು ಸಂಪೂರ್ಣರ್ಥಿವಾಗಿದುದ, ವಾಯಾರ್ಕರಣಬದಧಿ ವಾಗಿರಲ.

*ಯಾವ ಪರಶ್ನುಗ ನಖರವಾದ ಉತತಿರಗೂತ್ತಿರುತತಿದಯೋ ಅದೀ ಪರಶ್ನುಯನ್ನುನು ಮೊದಲು ಉತತಿರಸಿ.

*ಯಾವುದ್ದರೂ ಪರಶ್ನುಗ ಉತತಿರ ಗೂತ್ತಿಗದ್ದದ ಲ್ಲಿ, ಸಮಯವನ್ನುನು ವಯಾರ್ ಥರ್ಥಿ ಮಾಡದೀ, ಆ ಪರಶ್ನುಯನ್ನುನು ಬಿಟ್ಟುಟು, 
ಮುಂದ್ನ್ನ ಪರಶ್ನುಗ ಉತತಿರಸಿ ಬಿಟ್ಟಟು  ಪರಶ್ನುಯನ್ನುನು ಎಲಾಲ  ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನುನು ಉತತಿರಸಿದ ಮೆೀಲೆ ಉತತಿರಸಿ ಅಥವಾ 
ಯಾವಾಗ ನಮಗ ಉತತಿರ ನನ್ನಪು ಬರುವುದೂೀ ಆಗ ಉತತಿರಸಿ.

*ಪರಶ್ನುಗಳಿಗ ಉತತಿರಸುವಾಗ ಅಕಕಾ ಪಕಕಾ ದವರು ಉತತಿರಸುವುದನ್ನುನು ನೂೀಡಬೀಡಿ.

*ಯಾವ ಪರಶ್ನುಯನ್ನೂನು ಉತತಿರಸದೀ ಬಿಟ್ಟುಟು ಬರಬೀಡಿ. ಎಲಾಲ  ಪರಶ್ನುಗಳ್ಳನ್ನೂನು ಉತತಿರಸಿ.

*ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವುದಕಕಾ ಂತ ಐದು ನಮಿಷ್ಟ ಮುಂಚ್ತವಾಗಿ ಎಲಾಲ  ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನೂನು ಬರಯುವ ಅಭ್ಯಾರ್ಸ 
ಬಳ್ಳಸಿಕೂಳಿಳು.
*ನೀವು ಬರದ್ರುವ ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನುನು ಪುನ್ನಃ ಪರಶೀಲಸಿ.

*ಉತತಿರ ಪತ್ರಕಗಳ್ಳನ್ನುನು ಸರಯಾದ ಕ ರಮದಲ್ಲಿ ಜೂೀಡಿಸಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟು.
*ಒಂದು ಪತ್ರಕಯಲ್ಲಿ ಉತತಿರಸಿದ ಮೆೀಲೆ ಅದರ ಚ್ಂತೆಯನ್ನುನು ಬಿಟ್ಟುಟು ಮುಂದ್ನ್ನದನ್ನುನು ಅಭ್ಯಾರ್ಸಮಾಡಿ.

ಪೀಷ್ಟಕರಗ ಕಲ ಸಲಹಗಳ್ಳು :
*ಪರತ್ಯೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ವಿಶಷ್ಟಟು . ಪರತ್ ಮಗುವಿನ್ನ ಗುಣವೂ ಬೀರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಮಕಕಾ ಳೂಂದ್ಗ 
ನಮಮ  ಮಕಕಾ ಳ್ಳನ್ನುನು ಹೂೀಲಸಬೀಡಿ.



*ನಮಮ  ಮಗುವಿನ್ನ ಭೌತ್ಕ ಅವಶಯಾರ್ ಕತೆಗಳೀನ್ನು ? ಅವನ್ನ / ಳ್ಳ ಅಗತಯಾರ್ ಗಳೀನ್ನು ? ಆ ಮಗುವಿನ್ನ ಮಾನ್ನಸಿಕ 
ಸಿಥತ್ಯ್ೀನ್ನು ? ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಳು ಲು ಯತ್ನುಸಿ.

*ಮಕಕಾ ಳಿಗ ಇಷ್ಟಟು ವಿಲಲ ದ್ಗ ಅವರನ್ನುನು ಓದು ಎಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೀಡಿ. ಒಂದು ಗುರ ಕೂಟ್ಟುಟು ಅದನ್ನುನು 
ಅಂದೀ ಸಾಗಿಸಲು ಹೀಳಿ.

*ದ್ನ್ನದ ನಶಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದು / ಬರಹ ಮಾಡಲೆೀಬೀಕಾದುದು ಅತಯಾರ್ ಂತ ಅವಶಯಾರ್  ಎನ್ನುನುವ ಅಂಶವನ್ನುನು ನಮಮ  
ಮಕಕಾ ಳಿಗ ಮನ್ನದಟ್ಟುಟು ಮಾಡಿಕೂಡಿ.

*ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕಕಾ ಳೂಂದ್ಗ ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ನ್ನಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಮಾತು 
ದುಷ್ಟಪಿ ರಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು.
*ಮಕಕಾ ಳ್ಳ ಓದ್ನ್ನ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾರ್ಗಳ್ಳು ಬಂದ್ಗ ಮಕಕಾ ಳ್ಳನ್ನೂನು ಜೂತೆಗಿರಸಿಕೂಂಡು ಶಕಷೌ ಕರನ್ನುನು 
ವೆೈಯಕತಿಕವಾಗಿ ನೀವೆೀ ಭೀಟ್ಮಾಡಿ.

*ಮಕಕಾ ಳಿಗ ''ನಮಮ ಲ್ಲಿ ಕಲಯುವ ಸಾಮಥಯಾರ್ ರ್ಥಿ ಇದ'' ಎಂಬ ಆತಮ ವಿಶಾವಿಸ ತುಂಬಿ.

*ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿ ಕಾಲ ಮಕಕಾ ಳೂಂದ್ಗಿರ.

*ಆಗಿಂದ್ಗಗೂ ಅವರನ್ನುನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಪ್ರೀತ್ಸಿ ಗೂಣಗಬೀಡಿ.

*ತಂದ ತ್ಯಿ ಇಬಬ ರೂ ಒಂದೀ ರೀತ್ಯಾದ ಮಾಗರ್ಥಿದಶರ್ಥಿನ್ನವನ್ನುನು ಕೂಡಿ.

*ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದದ ಂತೆ ಎಲಾಲ  ಪರಶ್ನುಗಳಿಗೂ ಉತತಿರಗಳ್ಳನ್ನುನು ಹೀಳಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸಬೀಡಿ.

*ಯಾವುದ್ದರೂ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ನಮಮ  ಮಗ / ಮಗಳ್ಳು ಸರಯಾಗಿ ಉತತಿರಸದ್ದದ ಲ್ಲಿ, ಮುಂದ್ನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಸರಯಾಗಿ ಉತತಿರಸುವುದಕಕಾ ಉತೆತಿೀಜಿಸಿ.

• ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾರ್ಸಃ
* ಹಚ್ಚಿಗಿ ಕಾಫ, ಟ್ೀ ಸ್ೀವನ ಮಾಡಬೀಡಿ.

*ಹೂರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದ ತ್ಂಡಿ ಪದ್ಥರ್ಥಿಗಳ್ಳನ್ನು ನು ಹಚ್ಚಿಗಿ ತ್ನ್ನನು ಬೀಡಿ
*ಹಣುಣ , ತರಕಾರಗಳ್ಳನ್ನು ನು ಸರಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಸಿ.

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನುನು ಎದುರಸುವುದು, 

ಜಯಶೀಲರಾಗುವುದು ಒಂದು ದೂಡಡ  ಸಾಹಸವೆೀನ್ನಲಲ . ತ್ಳಮಯಿಂದ, ಸರಯಾಗಿ ವಯಾರ್ ವಸ್ ಥ ಮಾಡಿಕೂಂಡು 
ತಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಜಯಶೀಲರಾಗುವಿರ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಮುಖಯಾರ್ ವಾದದುದ ಜಿೀವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕಷ್ಟಟು ವನ್ನು ನು ಸಹಿಸಿ, ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತಿ 
ಬಾಳ್ಳುವುದನ್ನುನು ಕಲಯಿರ. ನೀವೂ ನೂೀವುಂಟ್ಟುಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಳು ಬೀಡಿ. ಬೀರಯವರಗೂ ನೂೀವನ್ನು ನು 
ಕೂಡಬೀಡಿ.
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