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mwpKfk; 
 

ehl;by; Vw;gl;Ls;s fLikahd nghUshjhu neUf;fb fhuzkhf> Nghf;Ftuj;J Nritfs; kw;Wk; gy;NtW 

Nritfs; fLikahf ghjpf;fg;gl;Ls;sd. 2022k; Mz;bd; njhlf;fj;jpy; ,Ue;J ghlrhiyfs; ,ilapilNa 

%lg;gl Ntz;ba epu;g;ge;jq;fs; Vw;gl;lJ. 

ghlrhiyfs; %lg;gl;l fhyj;jpy; epfo;epiy %yk; njhlu;r;rpahd fy;tpia toq;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffshy; 

vjpu;ghu;j;j msT ntw;wpiag; ngwKbatpy;iy. ,e;epfo;epiy fw;wypw;F khztu;fspd; tUif jpUg;jpfukhf 

,Uf;ftpy;iy. Vnddpy; epfo;epiyf; fy;tp;f;Fj; Njitahd ,iza trjp mZfy; kw;Wk; ,yj;jpudpay; 

cgfuzq;fs; khztu;fs; kj;jpapy; ,y;yhikahy; MFk;. 

,yq;ifapd; njhiyJ}uf; fy;tp mZfy; kw;Wk; juk; Mfpatw;wpy; FiwghLfs; fhzg;gLfpwJ. Mrpupau;fis 

ikakhff; nfhz;l fy;tpia toq;Fk; Kiw ,yq;ifapy; eilKiwapy; cs;sJ. ,e;j mikg;gpy;> 

khztu;fis ghlrhiyfspypUe;J me;epag;gLj;JtJ fy;tp fl;likg;gpy; Nkhrkhd Nghf;iff; fhl;baJ. 

jw;NghJs;s rthy;fSf;F kj;jpapYk;> Fiwe;jgl;rk; XusthtJ ngsjPfg; ghlrhiyfis elj;JtJ vjpu;fhy 

re;jjpapdupd; fy;tp kl;lj;ij Nkk;gLj;j gq;fspg;G nra;Ak;. 

,t;tpNrl ghlj;jpl;lk; Njrpa fy;tp epWtf mjpfhupfs;> fy;tp mikr;rpd; mjpfhupfs;> fy;tp ntspaPl;L 

jpizf;fs mjpfhupfs; kw;Wk; khfhz fy;tp mjpfhupfs; MfpNahupd; gq;fspg;Gld; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 

jw;NghJs;s juk; 7  jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g ghlj;jpl;lj;jpYs;s  MW myFfis 

mbg;gilahff; nfhz;L>  
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 Kjyhk; jtizapy; NjHr;rp kl;lk; 1.1>1.2 njhlf;fk;; 2.1>2.2>2.3 tiuahd gFjpfs; ghlrhiy eilngw;w 
fhyfl;lj;jpy; epiwtile;Js;sjhff; nfhz;L> G+uzg;gLj;jg;glNtz;ba NjHr;rp kl;lq;fs; 2.4 njhlf;fk; 
3.1.3.2 kw;Wk; 4.1 tiu ,g;ghlj;jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.  ,jw;fhf xJf;fg;gl;l  ghlNtisfs; 
vz;zpf;if 04 MfTk;  

 ,uz;lhk; jtiz NjHr;rp kl;lk; 4.1 njhlf;fk; 5.2. tiu ,jw;fhf xJf;fg;gl;l ghlNtisfs; vz;zpf;if 
07 MfTk;  

 %d;whk; jtiz  NjHr;rp kl;lk; 5.2 njhlf;fk; 6.3 tiu. ,jw;fhf xJf;fg;gl;l ghlNtisfs; vz;zpf;if 
07 MfTk; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 

jw;NghJs;s ghlj;jpl;lj;jpy; xU rpy jpUj;jq;fisr; nra;J> mj;jpahtrpaj; Nju;r;rp kl;lq;fis cs;slf;fpajhf 
jahupf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU Nju;r;rp kl;lq;fspw;fhd ghlNtisfs;  fPOs;s ml;ltizfspy; cs;sthW 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. khztu;fspd; jpwik kw;Wk; ghlrhiy R+oypw;F Vw;wtifapy; ,t;tpNrl ghlj;jpl;lj;ij 
gad;gLj;jpf;nfhs;f. 
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MrpupaHfSf;fhd topfhl;ly;fs; 

 

 gpd;tUk; ml;ltizahdJ juk; 7 ghlj;jpl;lj;ij G+uzg;gLj;Jk; Kfkhf fl;lhakhf fw;gpf;fg;gl 

Ntz;bag ghl cs;slf;fq;fisf; nfhz;Ls;sJ.  

 MrpupaHfs; jq;fs;; tpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; Nkyjpfkhf  fl;lhakhf fw;gpf;fg;gl Ntz;ba ghl 

cs;slf;fq;fis (ml;ltizapy; jug;gl;l tplaq;fs; jtpu;e;j) NrHj;Jf;nfhs;syhk;. 

 jug;gl;l ghl cs;slf;fq;fis G+uzg;gLj;Jtjw;fhf MrpupaHfs; “Blended Learning” fw;gpj;jy; 

Kiwapid ifahSkhW typAWj;jg;gLfpd;wPHfs;. 

 ghl mwptpid Nkk;gLj;Jtjw;fhf khztHfspw;F “FUFyk;” kw;Wk; “e-thaksalawa” Nghd;w fw;wy; 

R+o;epiyfis gpd;gw;w topfhl;ly; nra;aTk;. 

 “FUFyk;” kw;Wk; “e-thaksalawa” Nghd;w fw;wy; Kiwapid gad;gLj;Jtjw;F trjpaw;w khztHfspw;F 

NghJkhd ICT cl;fl;likg;G trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLf;fTk;. 
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2022 ,y; Vw;gl;l fw;wy; ,og;gpid G+uzkhf;Ftjw;fhd tpNrl ghlj;jpl;lk;  

Kjyhk; jtiz 

(Recovery Plan for Learning Loss – 2022 ) - 1st Term 

 
Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

 jtiz 1 ,w;fhd juk; 07 ,y;  Nju;e;njLf;fg;gl;l fw;wy; NgWfs;  kw;Wk;  ghlq;fs; 
 

2. ,af;f 
Kiwikapd; 
nraw;ghLfis 
Muha;thH 

2.4 Nfhg;Gg; 
gz;Gfis  Muha;thH 

i. NfhGiwapDs; 
Nfhg;Gfisr; Nrkpg;ghH 
kw;Wk; jpwg;ghH 

ii. Njitf;Nfw;g 
Nfhg;Gfis xOq;F 
nra;thH 

 msT> tif> khw;wg;gl;l 
jpfjp vd;gtw;iw 
milahsq; fhzy; 

19-23 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 2.4 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 22 
,izg; 
ghHf;fTk; 
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3.  gy;NtWgl;l 
ghJfhg;G 
Kd;ndr;rupf;if
fis fzpdp 
Ma;Tf; 
$lj;jpDs; 
gad;gLj;JthH 

3.1 fzpdpapd; 
ngsjPff; $Wfisg; 
ghJfhg;gjw;Fg; 
gy;NtWgl;l ghJfhg;G 
Kd;ndr;rupf;if 
eltbf;iffisg; 
gad;gLj;JthH 

 

i. td;nghUs; 
ghJfhg;Gg; 
gpur;rpidia 
milahsq; 
fhz;ghH 

ii. td;nghUs; $Wfspd; 
Mgj;ijf; 
Fiwg;gjw;F 
Kd;ndr;rupf;iffis 
vLg;ghH 

 

 vOr;rpf; fhg;G kw;Wk; 
kpd;dOj;jf; FiwT 
vjpH ghJfhg;Gfs; 
(cUfp kw;Wk; UPS)  

 ngsjPf Nrjq;fSf;F 
vjpuhd ghJfhg;G (J}rp> 
<ug;gjd;> G+r;rpfs; 
Nghd;wit) 

 fzpdpapDs; mjpfsT 
ntg;gNkw;glYf;F vjpuhd 
ghJfhg;G 
 
 

24-26 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 3.1 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 27 - 29 
,izg; 
ghHf;fTk; 
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Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

 3.2 fzpdpapd; 
nkd;nghUs;fisg; 
ghJfhg;gjw;fhfg;  
gy;NtWgl;l ghJfhg;G 
Kiwfisg;; 
gad;gLj;JthH 

i. nkd;nghUs; 
ghJfhg;G 
gpur;rpidfis  
milahsq; 
fhz;ghH 

ii. nkd;nghUs; 
Nrjkhtijf; 
Fiwg;gjw;F 
mtrpakhd  
Kd;ndr;rupf;if  
eltbf;if vLg;ghH   

 jPk;nghUSf;F 
vjpuhf vjpH 
er;Repuy; my;yJ 
NtW 
eltbf;iffisg; 
ghtpj;jy; 

 mZfy; fl;Lg;ghLfs; 
(ngsjPf G+l;Lfs; kw;Wk; 
flTr; nrhy;) 

27-28 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 3.2 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 29 - 33 
,izg; 
ghHf;fTk; 

 

01 

4.tpidj;jpwdhf
j; jl;lr;R 
nra;tjw;F 
thrf 
tbtikg;G 
nkd;nghUisg; 
gad;gLj;JthH 

4.1.jl;nlOj;jpLk; 
jpwid tpUj;jp 
nra;tjd; %ykhf 
fzpdpia jpwk;gl 
gad;gLj;JthH 

i. Mq;fpy 
tpirg;gyifapy; 
jpwd;fis tpUj;jp 
nra;thH 

ii. jkpo; 
tpirg;gyifapy; 
jpwd;fis tpUj;jp 
nra;thH 

 

 jl;nlOj;jpy; Kiwahd 
EZf;fq;fspd; gad;ghL 
(njhLif  jl;nlOj;J) 
jl;lr;Rj; jpwid 
mjpfupg;gjw;F  
jl;lr;R 
nkd;nghUspd; 
gad;ghL 

29-30 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 4.1 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 40 - 43 
,izg; 
ghHf;fTk; 

 

01 

nkhj;j ghl Ntisfs; 04 
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2022 ,y; Vw;gl;l fw;wy; ,og;gpid G+uzkhf;Ftjw;fhd tpNrl ghlj;jpl;lk; 

,uz;lhk; jtiz 

(Recovery Plan for Learning Loss – 2022 ) - 2nd Term 

 
Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

 jtiz 2 ,w;fhd juk; 07 ,y;  Nju;e;njLf;fg;gl;l fw;wy; NgWfs;  kw;Wk;  ghlq;fs; 
 

5. எளிய 

செய்நிரல்களள 

உருவாக்குவதற்கு 

செய்நிரல் 

ச ாழிகளளப் 

பயன்படுத்துவார் 

(Using Scratch) 

 

5.1 பிாிப்பதன் 

ஊடாகவும் 

தர்க்காீதியாக 

அவற்றிளை 

இளைப்பதன் 

ஊடாகவும் எளிய 

பிரச்ெளைகளளப் 

பகுப்பாய்வர் 
 

 வி ர்ெை  ற்றும் 

பகுப்பாய்வுச் ெிந்தளை 

நுட்பங்களள 

விளங்குவார் 

 பாய்ச்ெல் ககாட்டு 

வளரபடத்தில் 

சதாடலியலிளை 

விளக்குவார் 

 இவற்றின் 

பயன்பாட்டிளைக் 

கலந்துளரயாடுவார் 

 

 பாய்ச்ெல் ககாட்டு 

வளரபடங்ளளப் 

பயன்படுத்தல் 

o சதாடாியல் (Sequence) 

o சதாிவு (சதாிவு 

எண்ைக்கரு) 

o  ீள்செயல்( ீள் செயல் 

எண்ைக்கரு) 

31-34 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 5.1 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 52 - 58 
,izg; 
ghHf;fTk; 
 
 
 
    
 
 
   

02 
 
 

 

 
5.2 கட்புலச் 

செய்நிரலாக்க 

ச ாழியின் (visual 

programming) மூலம் 

தீர்வுகளள 

 

 செய்நிரல் ஒன்றின் 

ஒருங்கிளைந்த 

விருத்திச் சூழலிளை 

வளரவார் 

 

 

 கைிைி செய்நிரல்களள 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு(IDE) 

ஒருங்கிளைந்த 

விருத்திச்சூழலிளை 

அறிமுகப்படுத்தல் 

 கட்புலச் செய்நிரலாக்க 

ச ாழியிளைப் பயன்படுத்தி 

35-41 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 5.2 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 59 - 68 
,izg; 
ghHf;fTk; 

 
 
 
 
 
 

02 
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Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

நளடமுளறப்படுத்து

வார்(Using Scratch) 

எளிய செய்நிரலிளை 

(சதாடாியல் வளக) 

வடிவள த்தல்  விகெட ாக 

வடிவள த்த செய்நிரலிளை 

 ாைவர்களுக்குக் கற்பித்தல் 

 5.3 செய்நிரல்களில் 

 ாறிகளின் 

எண்ைக்கருக்கள் 

சதாடர்பாக 

விளக்குவார் 

 செய்நிரலில் 

 ாறிகள் 

பயன்படுத்துவளத 

விளக்குவார் 

 

  ாறியிளை வளரயறுத்தல் 

 செய்நிரல்களில் 

 ாறிகளளப் பயன்படுத்தல் 

 

42-45 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 5.3 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 68 - 74 
,izg; 
ghHf;fTk; 

 

01 

 5.4 செயல்நிரலில் 

காைப்படும் 

பிளழகள் 

சதாடர்பாை 

எண்ைக்கருளவ 

வழுக்கள் எை 

அளடயாளம் 

காணுவர் 

 செயல்நிரலில்  

காைப்படும்  

வழுக்களின் 

பாதிப்புக்களள  

விபாித்து செயல்நிரலில் 

வழுக்களளத் தவிப்பார்  

 சவளியீட்டிளை 

அவதாைிப்பதன் மூலம் 

வழுவில்லாத 

செயல்நிரலில் வழுவிளை 

அளடயாளம் காணுதல் 

46-48 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 5.4 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 74 - 76 
,izg; 
ghHf;fTk; 

 

01 

 

6.   

நிகழ்த்துளககs; 

க ற்சகாள்வதற்கு 

இலத்திரைியல் 

நிகழ்த்துளக 

6.1   

நிகழ்த்துளகயிளை 

உருவாக்கும் கபாது 

பயன்படுத்தப்படும் 

இலத்திரைியல் 

 இலத்திரைியல் 

நிகழ்த்துளக 

ச ன்சபாருட்களளப் 

பயன்படுத்தி 

நிகழ்த்துளக ஒன்றிளை 

வடிவள த்தல் 

 நிகழ்த்துளக ஒன்றிளை 

உருவாக்கிச் கெ ித்து 

 ீளத்திறத்தல் திறந்து 

மூடிவிடுதல் 

 படவில்ளலகளளச் கெர்த்தல் 
 

49-52 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 6.1 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 78 - 86 
,izg; 
ghHf;fTk; 
 

01 
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Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

ச ன்சபாருட்களள

பயன்படுத்துவார் 
 

நிகழ்த்துளக 

ச ன்சபாருட்களின் 

அடிப்பளடச் 

செயற்பாடுகள் 
nkhj;j ghlNtisfs; 07 
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2022 ,y; Vw;gl;l fw;wy; ,og;gpid G+uzkhf;Ftjw;fhd tpNrl ghlj;jpl;lk; 

%d;whk; jtiz 

(Recovery Plan for Learning Loss – 2022) – 3rd Term 

 
Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

 jtiz 3 ,w;fhd juk; 07 ,y;  Nju;e;njLf;fg;gl;l fw;wy; NgWfs;  kw;Wk;  ghlq;fs; 
 

6.   

நிகழ்த்துளககs; 

க ற்சகாள்வதற்கு 

இலத்திரைியல் 

நிகழ்த்துளக 

ச ன்சபாருட்களள

பயன்படுத்துவார் 
 

6.1   

நிகழ்த்துளகயிளை 

உருவாக்கும் கபாது 

பயன்படுத்தப்படும் 

இலத்திரைியல் 

நிகழ்த்துளக 

ச ன்சபாருட்களின் 

அடிப்பளடச் 

செயற்பாடுகள் 

 இலத்திரைியல் 

நிகழ்த்துளக 

ச ன்சபாருட்களளப் 

பயன்படுத்தி நிகழ்த்துளக 

ஒன்றிளை வடிவள த்தல் 

 

 

 ககாப்புகள் படங்கள் 

என்பைவற்றிளை 

உட்புகுத்துதல் 

 (text, picture, shapes, 

clip art, word art 

கபான்றளவ) 

 படவில்ளலகளின் 

வடிவள ப்பு 

 படவில்ளலகளின் 

 ாற்றுளககள் 
 

49-52 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 6.1 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk;  

87 – 94 
,izg; 
ghHf;fTk; 
 
 
 
    
 
 
   

02 
 
 
 

 

7 சதாடர்பாடல் 

 ற்றும் தகவல் 

சபறுவதற்கு 

இளையத்திளைப் 

பயன்படுத்துவார் 

 

7.1 இளையத்தில் 

கிளடக்கக் 

கூடியவளங்களள 

பயன்படுத்துவார் 

(பாடம், படி ம், 

காசைாளி 

கபான்றை)  

 தகவல் கெகாிப்புக்கு 

இளையத்திளைப் 

பயன்படுத்துவார் 

 நம்பகத்தன்ள யாை 

 ற்றும் 

நம்பகத்தன்ள யற்ற 

 WWW, ெீராை வள 

இருப்பிடங் காட்டி  

( URL) 

 பாடம், படி ம், 

காசைாளி 

கபான்றைவற்றின் 

பதிவிறக்கம் 

53-57 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 7.1 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk;  

96 – 100 
,izg; 
ghHf;fTk; 
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Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

 

 

 

இைளயத் தளங்களிளை 

இைங்காண்பார் 

 உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

 ற்றும் சபாருத்த ாை 

தகவளல இைங்காண்பார் 

 

 பூககாள வளரபடத்ளத 

அணுகல்  

 நம்பக ாை  ற்றும் 

நம்பகத்தன்ள யற்ற  

தகவல்கள் 

 

 7.2 சதாடரறா 

(அளவளாவல்) 

 ற்றும் சதாடரறு 

( ின்ைஞ்ெல்) 

சதாடர்பாடல்க

ளளப்பயன்படுத்

துவார் 

 

  ின்ைஞ்ெல் ஊடாகத்       

  சதாடர்பாடுவார் 

 சதாடரறா இலத்திரைியல் 

 ாநாட்டின் ஊடாகத் 

சதாடர்பாடுவார் 

 

 

 வளலத்தள 

அடிப்பளடயிலாை 

 ின்ைஞ்ெல் 

 கைக்குகளள 

உருவாக்கல் 

 ின்ைஞ்ெலின் பயன்: 

Subject, To, Bcc, Cc, 

Attachments, Forward, 

Inbox, Outbox. Draft , 

trash, spam, Reply 

 சதாடரறா 

கலந்துளரயாடல் 

 வாெகம் (text) 

வளரவியல்கள் (images) 

 ற்றும்  ீ இளைப்பு 

(hyperlinks) பயன்படுத்தி 

வளலப் பக்கத்ளத 

உருவாக்கல் 

53-57 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 7.2 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 101-105 
,izg; 
ghHf;fTk; 
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Nju;r;rp 

 

 
Nju;r;rp kl;lk; 

 

 
fw;wy; NgWfs; 

 

 
ghl cs;slf;fk; 

 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L 
vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj;jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis 

 

 7.3  

HTML இளைப் 

பயன்படுத்தி வளலப் 

பக்கச ான்றிளை  

வடிவள ப்பார் 

 எளிய 

வளலத்தளச ான்றிளை 

வடிவள ப்பார் 

 எளிய வளலத்தளச ான்ளற  

உருவாக்குவார் 

 

 

 பாடம்  ற்றும் படி ம் 

என்பைவற்றிளைப் 

பயன்படுத்தி 

வளலப்பக்கச ான்றிளை 

அள த்தல் 

o பாடவடிவள ப்பு 

o வர்ைம் 

o பட்டியல் 

இளைக்கும் 

வளலப்பக்கங்கள்  

61-68 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 7.3 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 105-110 
,izg; 
ghHf;fTk; 

 

01 

 
7.4 இளையத்திளை 

பாதுகாப்பாகவும் 

கவை ாகவும் 

 

( Safe, secure) 

 ற்றும் 

ஒழுக்கவியலுட

னும் (ethical) 

பயன்படுத்துவார் 

 

 இளையத்ளதக் கவை ாக 

பயன்படுத்துவார்  

 

 

 உாித்து இல்லாத 

அணுகல்    ற்றும் வன்  

ச ன்சபாருள் 

(unauthorized access 

and malware)  

என்பவற்றிற்கு எதிராை 

பாதுகாப்பு 

o களவாடல், Hacking 

o ளவரஸ் தாக்குதல் 

o ச ன்சபாருள் 

திருட்டு 

 

68-73 
tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; 
myF 7.4 
,izg; 
ghHf;fTk; 

gf;fk; 110-115 
,izg; 
ghHf;fTk; 
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