
PACE INSTITUTE Pvt Ltd

 

370, Level 3, High Level Road, Pannipitiya, Sri Lanka

 

+94 11 5923500/5

 

 

info@paceinsitiute.lk

 

www.paceinsitiute.lk

 

 

 

 

දයාබර දරු දැරියනි, 

විශ්වාසයකින් යුතුව විභාගයට මුහුණ දදන්න. 

201у උසස්දෙළ විභාගයට තිදයන්දන් තව දවස් කිහිෙයයි. දේ දවස් ටික මනාව කළමනාකරණය කරගන්න එක 

ඔදේ විභාග ප්රතිෙවවව සාර්ථකත්වයට ඍජුවම බවොනවා. දේ හින්ද  PACE ආයතනදේ අපි හිතුවා උසස්දෙළ 

විභාගයට විශ්වාසදයන් යුතුව මුහුණ දදන්න ඔබට වටිනා උෙදදස් කිහිෙයක් වබාදදන්න. 

විභාගයට පෙර සුදානම  

උසස්දෙළ විභාගයට සුදානේ වන ඔබට දේ දවස් කිහිෙය කළමණාකරනය කරගන්න සාර්ථක උොයමාර්ගයක් 

අවශයයි. දේ සඳහා දමම දකටි කාවය තුළදීත් ඔබට දබොදහෝ දේ කරන්න පුළුවන්. 

 ඔබදේ විෂයධාරාදේ එක් එක් විෂය දතෝරාදගන එය දකොටස් වශදයන් දබදාදගන එම දකොටස් එකින් 

එක සමාදවෝචනය කරන්න. 

 එදසේ එක් දතෝරාගත් විෂය දකොටසක් සමාදවෝචනය කරගැනීමට දවදසේ නිශ්චිත කාවයක් (උදාහරණ 

වශදයන් ෙැය භාගයක්) දවන් කරගන්න.  

 එවිට ඔබට වැදගත් විෂය දකොටස් ෙැහැදිලිව මතකදේ තබාගැනීම ෙහසු වනු ඇත. 

 එදසේම ඔබ විෂය දකොටස් සමාදවෝචනය කරන අතරතුර දකටි විදේකයක් වබාගැනීමටද අමතක 

දනොකරන්න.  

එක දිගට දනොනවත්වා ොඩේ කිරීමට වඩා දමය සඵවදායි ක්රමයකි. ඔබ සමාදවෝචනය කරන දෑ මතකදේ 

ධාරණය කරගන්නටත් නැවත අවශය වූ විටක මතකයට නගා ගැනීමටත් දමම මිනිත්තු 5ක දහෝ 10ක 

විදේකය උෙකාරී දේ. 

 සමාදවෝචනය සදහා සුදුසු මානසික ඒකාග්රතාවයක් ඇතිකරගැනීමට සුදුසු ෙරිසරයක් දතෝරාගන්න.  

එවැනි ෙරිසරයක අධයාෙන කටයුතු කිරීදමන් දමම දවස් කිහිෙය තුවදී ඔබට ඉතා සාර්ථක ප්රතිෙව 

වබාගතහැක 

 පුනරීක්ෂණ හා සමාදවෝචනය සදහා ඔබට හුරුපුරුදු ආදේනික ශශලියක් දයොදාගන්න. 

 එදසේකිරීම තුළින් දමවැනි දකටිකාවයක් තුවදී ෙවා ඔබට අවශය විෂය කරුණු මතකදේ තබාගත හැක. 

 එකදිගට දනොකඩවා ොඩේ කිරීම දවනුවට දැන් ඔබ විභාගයට වැදගත් විෂය කරුණු මනදසේ ධාරණය 

කරගන්න. 

 1. විනාඩි 20කින් ඉරියේ දවනස ්කර ගන්න. 

 2. යේ කරුණක් පිලිබදව චිත්රරුෙ මවා ගන්න. 

 3. යේ කරුණක් සදහා කතාවක් දගොඩ නගාගන්න. 

 4. ඔබට දවදහසක් දැදන් නේ පුනරීක්ෂණය දමොදහොතකට නවතා දවනත් දදයක් කරන්න. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 මනස දවදහදසන විට සිතට විදේකයක් අවශය දේ. දවනත් දදයකට දවවාව දහෝ අවධානය දයොමුකිරීම 

සිත ප්රදබෝධමත් කිරීමට ඉවහල් දේ.  

 මතකය දියුණු කරගැනීම සදහා දමම සරව පියවර කිහිෙය අනුගමනය කරන්න. 

 සමීක්ෂණය කරන්න 

 ප්රශ්න කරන්න  

 නිශ්චිත ව කියවන්න. 

 විශ්දල්ෂණය කරන්න. 

 මතකදේ තැන්ෙත් කරගන්න. 

 සැමවිටම චිත්ත රූෙයක් මවාගන්න. යමක් ඉක්මනින් මතක් කරගැනීමට එය ඉවහල් දේ. 

 ඔබ නිදහස් සිතින් විෂය අනුබේධ කාරණා මතකයට නගා ගන්න. 

දමය නැවත නැවත කරන්න. එම මතකය, විභාදේදී අවශය විටක අවශය කරුණු ඔබ මතකයට නගා 

ගැනීමට ඉවහල් දේ. 

 සැමවිටම දිගුකාලින මතකය දකටිකාලින මතකයට හරවාගන්නට උත්සාහ ගන්න. 

එවිට ඔබට යේ යේ විෂය කරුණු මතකයට නගාගන්නට ගතදවන කාවය සහ උත්සාහය අවම කර ගත 

හැක. 

 ඔබ දන්නා දේ ප්රමාණවත්ය යන විස්වාසයට එවදෙන්න. 

කවබවයට ෙත්ව දේගදයන් අධයනය කරන්නට යාදමන් ඔබ දන්නා දේ ද අමතක විය හැක. බිය දනොවූ, 

නිරවුල්, සැහැල්ලු සිත සහ ආත්ම විශ්වාසය සහ ස්වයං විනය විභාග ශාවාදේදී  දහොදින් පිළිතුරු සැෙයීමට 

ඔබට උෙකාරී දේ. 

 මනස සැහැල්ලු කරගැනීමට සහ විභාග ආතතිය සහ පීඩනය අවම කරගැනීමට කුරුළු හඩට ජවය බැසයන 

හඩට ෙරිසරයට සවන් දීම වැනි සරව ක්රියාකාරකේ ඉතා ප්රදයෝජනවත් දේ. ආගමික කටයුතුවව දයදීම 

විස්වාසය සහ මානසික සැහැල්ලුභාවය ඇතිකරගැනීමට ඉවහල් දේ. 

 සමාදවෝචනදයන් ෙසු අනුමත විෂය දකොටස් ගැන වැඩි අවධානයක් දයොමු කරන්න. 

 මම සමත් දවමි යන ධනාත්මක ආකල්ෙය ඇති කරගන්න. දදමාපියන්දගන් ආශීර්වාද වබාගන්න. 

විභාගයට පෙර දින  

 සැහැල්ලු මනසකින් යුතුව විෂය දකොටස් සමාදවෝචනය කරන්න. 

 සැහැල්ලු, දෙෝෂයජනක සහ නිදරෝගී ආහාර වබාගන්න. 

 ඔබට විභාග දින උදරාබාධ දහෝ දවනත් අසනීෙ තත්වයක් ඇතිකර විය හැකි ආහාර වර්ග භාවිතදයන් 

වැළකීමට මතක තබාගන්න. 
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 එදසේම අනවශය දවස සිරුර පිඩාවට ෙත්කරන sports සහ දවනත් අනතුරුදායක ක්රියාකාරකේ වලින් 

ඈත්ව සිටින්න. 

 රාත්රී 8 - 9 වන විට සැහැල්ලුදවන් නින්දට යන්න. 

විභාගයට දෙර දින සුව නින්දක් දනොවැබීම, ෙසු දින ඔබට අමිහිරි අත්දැකීමක් විය හැකි දසේම, ඔබව 

අකාර්යක්ෂම සහ දුර්වව කරවීමටද දහේතුවිය හැක.දේ නිසා ඔබට නිසි දවස විභාගයට මුහුණ දීම අසීරු 

විය හැක. 

 විභාගයට අවශය සියලුම දෑ සුදානේ කරගන්න. එවැනි අවශය දැ අතර ෙහත සදහන් උෙකරණ සහ ද්රවය ද 

දේ. 

a. ගුණාත්වදයන් සපිරි කළු / නිල් ොට ෙෑන් දදකක්  

b. එම වර්ගදේම රතු ොට  ෙෑනක්  

c. ෙැන්සවක්  

d. කටරයක්  

e. මකනයක්  

f. අඩිදකොදුවක්  

g. දේවා අසුරාදගන යාම සදහා සුදුසු දෙට්ටියක්  

h. අත් ඔරදවෝසුවක්  

 විභාගයට දෙර දින උදේ වරුදේ විභාග අවසර ෙත්රය නිවැරදිව ඇත්දැයි යන්න ෙරික්ෂාකර බවන්න. 

 එදමන්ම අනනයතාවය සදහා ඡයාරුෙ සහතික කිරීේ සහ අදනකුත් සහතික කිරීේ නිසි ෙරිදි සිදු කර 

ඇත්දැයි දසොයා බවා යේ කිසි අඩුොඩුවක් දහෝ මගහැරීමක් සිදුව ඇත්තේ දමදසේ කිරීම තුලින් ඒ සදහා 

පිළියේ දයදීමට ඔබට අවස්ථාවක් වැදේ. 

 විභාග අවසර ෙත්රදේ දී ඇති උෙදදස් දහොදින් කියවා බවා සිතට ගන්න. 

විභාග දින සුදානම  

 ප්රදබෝධමත් මනසකින් අවදිවන්න. 

 සිත සන්සුන් කරන වයායාම වව දයදදන්න. 

 ප්රීතිදයන්, සැහැල්ලුදවන් සහ ආත්ම විශ්වාසදයන් සිටින්න. 

 නැවතත් විභාගයට අවශය දෑ,විදශේෂදයන් විභාග අවසර ෙත්රය යනාදිය, තිදේදැයි ෙරික්ෂා කර බවන්න. 

 එදසේම අනයතාවය සඳහා ඡායාරූෙ සහතික කිරීම සහ අදනකුත් සහතික කිරීේ නිසි ෙරිදි සිදුකර ඇත්දැයි 

දසොයාබවන්න. 
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 ඔබ විභාග ශාවාවට ඇතුළු වූ ෙසු දහෝ විභාගය අතරතුරදී අඩුොඩුවක් මතක් වීම ඔබට එය 

 විසදගන්නට ඇති හැකියාව අවමකරන්නක් දමන්ම ඔබට නිරවුල් මනසකින් විභාගයට  මුහුණදීමට ඇති 

අවස්ථාවද අහිමිකරන්නකි.  

 සැහැල්ලු ආහාර දේවක් වබාදගන විභාග මධයස්ථානයට විනාඩී 45කට වත් ප්රථම වගාදවන්න. 

දේවාසනින් විභාග ශාවාව දවත යාම ඔබට එම ෙරිසරයට හුරු පුරුදු වීමට ඉතා වැදගත්  දේ. අවසාන 

දමොදහොදත් විභාගශාවාවට දිවයාම, ඔබට ශාරීරික දමන්ම මානසික පිඩාවක් දගනදදන සහ මනස 

වයාකූව කරවන ක්රියාවකි. 

 විභාග ශාවාදේදී සැහැල්ලු නිරවුල් මනසකින් සිටීමටත්, දකටි සටහන් ෙරිහරණය දනොකිරීමටත් 

උත්සුකවන්න. 

විභාගය අතරතුර  

 පිළිතුරු සැෙයීමට දෙර ප්රශ්න ෙත්රදේ ඇති උෙදදස ්මාවාව දහොදින් කියවන්න. 

 විභාග ෙරීක්ෂක වරයාට දහොදින් ඇහුේකන්දී වාචික උෙදදස් මාවාව මනාව සිතට ගන්න. 

 ප්රශ්න ෙත්රය මනාව කියවා බවා ප්රශ්න දහොඳින් දත්රුේගන්න. 

 පිළිතුරු ලිවිම සැවැස්මකට අනුව කරන්න. 

 ඔබට ෙහසු ප්රශ්න වලින් පිළිතුරු ලිවිම ආරේභ කරන්න. 

ඔබ දන්නා ප්රශ්න වවට පිළිතුරු සෙයා හමාර කිරීම ඔබට සතුට දමන්ම විශ්වාසය වැඩිකිරීමට තුඩු දදන 

කරුණකි. 

 යමක් මතකයට එන්දන් නැත්තේ, සුළු දවවාවක් ෙමණක් ඒ සදහා දවදහසවන්න. එක දදයක් මතක් 

කිරීමට විශාව කාවයක්  ගතදනොකරන්න. 

 උත්තර ෙත්රදේ ප්රශ්න අංකය නිවැරදි ව දමා සෑම පිටුවකම විභාග අංකය සදහන් කරන්න. 

 අන් අයදගන් කිසිවිටක දකොපි දනොකරන්න. 

 ඔබට යේ පිළිතුරකින් ෙසුව කාවය ඉතිරි වන්දන් නේ, එම කාවය පිළිතුරු ලිවීමට දනොහැකි වූ ප්රශ්න 

වවට පිළිතුරු ලියන්නට දයොදාගන්න. 

 කිසිම විටක කවබවදයන් හා දනොසන්සුන්ව පිළිතුරු දනොදදන්න. 

 ඔබට කාවය ඉතිරිව ඇත්තේ නැවත වරක් උත්තර ෙත්රය පිරික්සා බවන්න. 

 කිසිම දහේතුවක් මත නියමිත කාවය අවසන් වනතුරු ඔබදේ උත්තර ෙත්රය ෙරීක්ෂකවරු දවත වබා 

දනොදදන්න. 

 එක් ප්රශ්නෙත්රයක්  ලියා අවසන් වූ ෙසු ඒ ගැන කල්ෙනා කිරීදමන් දහෝ ෙසුතැවිලි වීදමන් දහෝ කථා 

කිරීදමන් වළකින්න. 

 ඒ දවනුවට ඔබදේ අවධානය ඊළඟ විෂය දහෝ ප්රශ්නෙත්රය දකදරහි දයොමුකරන්න. 
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 ප්රශ්නෙත්රය ලියා දගදර ගියෙසු දහොඳ විදේකයක්, සුව නින්දක් වබාගන්න. චිත්ත ඒකාග්රතාවය 

ඇතිකරගැනීමට වයායාම කරන්න. 

ගුණ නැණ දබදවන් යුතු වෘත්තිකයන් බිහිකිරීදේ පුදරෝගාමීන් වන PACE ආයතනදේ අපි ඔබට මනා 

විශ්වාසදයන් යුතුව දමම වැදගත් කඩඉේ විභාගයට මුහුණදීමට මුළු හදවතින්ම සුභෙැතුේ දගන එමු. 

 

PACE ආයතනදේ තවත් වටිනා සමාජ සත්කාරක දමදහවරකි. 
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