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jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;Dl;gtpay; 

juk; 8 (2021) 

mj;jpahtrpa cs;slf;fk; (juk; 7 kw;Wk; juk; 8) 

 

 

தேர்ச்சி தேர்ச்சி ட்டம் உள்ரடக்கம் கற்மற்தபறுகள் பாட 

தலளர 

1. இக்க 

பளமளகளர

ப்  பன்படுத்ேி 

கணினிிளன 

லிளனேிமனுட

னும், 

லிளரேிமனுட

னும் 

பன்படுத்துலா

ர் 

1.1 கணிினின் 

துறகற 

அறைனாம் 

காணுயார்.  

 துளமகரின் இளணப்பு  (PS/2, USB, 

Micro USB VGA, HDMI, Parallel, 

RJ45,Memory Card Reader) 

 

● சாதங்கற 

பாருத்தநாதுறமைன் 

இறணப்ார்.   
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2. நாராந்ே  

சசற்பாடுகரி

ல் 

சசால்பளமலறி

ப்படுத்ேல் 

சன்சபாருரி

ளனப் 

பன்படுத்துலர் 

 

2.1 

சசால்பளமலறிப்படுத்

ேல் சன்சபாருரின் 

அடிப்பளடச் 

சசற்பாடுகளர 

பன்படுத்ேி 

ஆலணசான்மிளன 

லடிலளப்பார்  

 

● ஆலணசான்மிளன உருலாக்குேல், 

ேிமத்ேல், தசித்ேல் ற்றும் படுேல் 

● லாசக லடிலளப்பு 

● தகாப்பு ற்றும் சபாருள் 

ன்பனலற்மிளன உள்ரீடு சசய்ேல் 

(picture, shapes, clip art, word art 

etc.) 

● அட்டலளணிளன உள்ரீடு சசய்ேல்  

● ழுத்து நற்றும் இயக்கணத்திற  

● சசால்பளம லறிப்படுத்ேல் 

சன்சபாருரிளனப் 

பன்படுத்ேி 

ஆலணசான்மிளன 

உருலாக்குேல்  

 

● ேிழ் லிளசப்பயளகில் 

jேட்டச்சி பிற்ச்சிிளன 

சசய்துகாட்டுலார் 
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பாிதசாேித்ேல் 

● பட்டில்கள் 

● ேிழ் லிளசப்பயளகில் ேட்டச்சு 

பிற்சி சசய்ேல் 

3. 

நிகழ்த்துளகளர

தற்சகாள்லேற்கு

இயத்ேினில் 

நிகழ்த்துளக 

சன்சபாருட்க

ளர 

பன்படுத்துலார் 

3.1 நிகழ்த்துளகிளன 

உருலாக்கும் 

தபாதுபன் 

படுத்ேப்படும் 

இயத்ேினில் 

நிகழ்துளக 

சன்சபாருட்கரின் 

அடிப்பளடச் 

சசற்பாடுகளர 

பன்படுத்துலார் 

● நிகழ்த்துளக உருலாக்கல்,தசித்ேில், 

ீரேிமத்ேல், படுேல் 

● படலில்ளயகளரச் தசர்த்ேல் 

● தகாப்பு/ சபாருள் ன்பனலற்மிளன 

உட்புகுத்துேல்; (text, picture, shapes, clip 

art, word art தபான்மளல) 

● படலில்ளயகரின் லடிலளப்பு 

● படலில்ளயகளர 

இடாற்மல்,ாேிாிடுத்ேல், 

ளமத்ேல்ற்றும் அறித்ேல் 

● படலில்ளயகரின் ாற்றுளககள் 

● இயத்ேினில் நிகழ்த்துளக 

சன்சபாருட்களரப் 

பன்படுத்ேி நிகழ்த்துளக 

ஒன்மிளன லடிலளத்ேல் 
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4. ரி 

சசய்நில்களர 

உருலாக்குலேற்கு

சசய்நில்சாறிக

ளரப்பன்படுத்து

லர்(Using Scratch) 

 

4.1 பிச்சிளனிளன 

பகுப்பாய்வு சசய்து 

கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்ளப 

இனங்கண்டு 

சகாள்லார். 

● உள்ீடு , முறயமினாக்கம், பயிமட்டு 

டிமுறகற அறைனாம் காணுதல் 

 பாய்ச்சல் தகாட்டு லளபடங்ளர 

பன்படுத்ேல் 

o சோடாில் (Sequence) 

o சோிவு (பதாிவு ண்ணக்கரு) 

○ ீள்சசல்(நீள்பசனல் ண்ணக்கரு) 

 அன்ாை யாழ்றகனில் ின 

ிபச்சிறகற குப்ாய்வு 

பசய்யார். 

 கட்டுப்ாட்டு 

கட்ைறநப்ிற யிாிப்ார்.  
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4.2 கட்புய லிருத்ேி 

சுறலிளனப் 

பன்படுத்ேி ரி 

சசல்நிளய 

உருலாக்குலார்.   

 

 ஊைாட்ை யிருத்தி சுமலின்  அிமுகம். 

 கட்புய சசய்நியாக்க சாறிின் 

(இளடபக சான்மிளனப் 

பன்படுத்ேல்) உேலிபெடன் ரி 

● Scratch பநன்பாருின் IDE 

இறப் னன்டுத்துயர் 

● ரி பிச்சிளனகளரத் 

ேீர்ப்பேற்கு சோடாில் 

கட்டுப்பாட்டு 
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(சோடாி  உள்ரடங்கரயாக) சசய்நில் 

லிருத்ேி  

கட்டளப்புகளரப் 

பிதாகிப்பார் 

 

4.3 சசய்நில்கரில் 

ாமி ன் 

ண்ணக்கருக்கள் 

யிக்குயார் 

 ாமி யறபயிக்கணம் 

 சசய்நில்கரில் ாமிகளரப்  

பன்படுத்ேல் 

 

● சசய்நிலில் ாமி 

பன்பாட்டிளன லிரக்குலார் 

● சசய்நில்கரில் ாமிகளர 

சபாருத்ோக 

பன்படுத்துலார்.  

5. 

சோடர்பாடல் 

ற்றும் ேகலல் 

சபறுலேற்கு 

இளணத்ேிளன

ப் 

பன்படுத்துலார் 

 

5.1 இளணத்ேில் 

கிளடக்கக் கூடி 

லரங்களர 

பன்படுத்துலார் 

(பாடம், படிம், 

ககட்பாலி, 

காசணாரி தபான்மன) 

 WWW, சீான லர இருப்பிடங் காட்டி ( 

URL) 

 படிம், ககட்பாலி காசணாரி 

தபான்மனலற்மின் பேிலிமக்கம் 

 பூதகார லளபடத்ளே (Earth Map) 

அணுகல்  

 நம்பகான ற்றும் நம்பில்யாே 

லளயத்ேரங்கள் 

 உண்றநனா ற்றும் நம்பகநா 

ேகலல்கள் 

● கல்யி யறத்தங்கள் 

 ேகலல் தசகாிப்புக்கு 

இளணத்ேிளனப் 

பன்படுத்துலார் 

 நம்பகத்ேன்ளான ற்றும் 

நம்பகத்ேன்ளற்ம 

இணளத்ேரங்கரிளன 

இனங்காண்பார் 

 உண்றநனா ற்றும் 

நம்பகநா ேகலல்கற 

இனங்காண்பார் 
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5.2  சோடறு 

(ின்னஞ்சல்) ற்றும் 

சோடமா 

சோடர்பாடல்களரப் 

பன்படுத்துலார் 

 லளயத்ேர அடிப்பளடியான இயச 

ின்னஞ்சல் 

 கணக்குகளரத் உருலாக்கல் 

o ின்னஞ்சலின் பன்ாடு: 

Subject, To, Bcc, Cc, Attachments, 

Forward 

o  Inbox, Outbox. Draft , trash, spam, 

● ின்னஞ்சல் ஊடாக 

சோடர்பாடுலார் 
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Reply 

5.3 இளணத்ேிளன 

பாதுகாப்பாகவும் 

கலனாகவும்( Safe, 

secure)ற்றும் 

ஒழுக்கலிலுடனும் 

(ethical) 

பன்படுத்துலார் 

 உாித்து இல்யாே அணுகலுக்கு   ற்றும் 

லன் சன்சபாருள் 

(malware)(unauthorized access)  

ன்பலற்மிற்கு ேிான பாதுகாப்பு 

o கரலாடல் (சபாரிேல்)(Hacking) 

o ளலஸ் ோக்குேல் 

o சன்சபாருள்ேிருட்டு 

 குற்யினலுக்ககு திபாக 

இறணனத்திறப் ாதுகாப்ாக 

னன்டுத்தல்.  

o ளசபர் துன்புருத்ேல் (Cyber 

bullying) 

o ற்ளமலர்கரின் ேவுகளரத் 

ேிருடல்(Stealing others data) 

 இந் பதாினாத குழுக்களுக் பகதிபாக 

பதாைபா ாதுகாப்பு 

முன்கச்சாிக்றககள் (நின்அஞ்சல், 

சமூக ஊைகம் கான்) 

 

● இளணத்ளே கலனாக 

பன்படுத்துலார்  

● இளணத்ளே ாதுகாப்பாகப்  

பன்படுத்துலார் 

● இளணத்ளே   

ஒழுக்கலிலுடன் 

பன்படுத்துலார் 
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5.4 HTML இளனப் 

பன் படுத்ேி 

லளயப்பக்க 

சான்மிளன 

லடிலளப்பார் 

 பாடம் ற்றும் படிம் ன்பனலற்மிளனப் 

பன்படுத்ேி லளயப்பக்க சான்மிளன 

அளத்ேல் 

o பாட லடிலளப்பு 

o யர்ணங்கள் 

o பட்டில்கள் 

● ரி 

லளயத்ேரசான்மிளன 

லடிலளப்பார் 

● ரி லளயத் ேசான்ளம  

உருலாக்குலார் 
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● றன யறத்தங்கள் நற்றும் 

யறத்தங்களுக்கு  இறணப்புக்கற 

உருயாக்குதல் 

6  சசல்நில் 

ேர்க்கங்களர 

சபௌேீக 

அடிப்பளடில் 

அபயாக்குலேற்கு 

சன்சபாருள் 

சபாேிகளரப் 

பன்படுத்துலர் 

6.1 சபௌேீக 

கணித்ேளய 

அபயாக்குலேற்கு 

ரி லன்சபாருள் 

சாேனங்களரப் 

பன்படுத்துலார் 

 சபௌேிக கணித்தல் உகபணங்கின் 

ாகங்கள் 

 கட்டுப்டுத்தக்கூடின உகபணங்கள் 

 LED களர  ஒரிச் சசய்ேலும் 

அளனத்ேலும் 

 ரி சசல்நிலிளன சகாண்டு LED 

தகாயங்களர யடியறநத்தல். 

 

● சலின சுற்மிறப் 

னன்டுத்தி  இண்டு ேர்க்க 

ட்டங்கில் 

சசற்படுத்ேக்கூடிலாமான 

சசய்நிசயான்மிளன 

ழுதுதல். (yes/no, on/off)  

● சபௌேிக கருலிகரில் 

சசய்நில்களர 

அபழ்ப்படுத்ேல் 

 உோணம்- on, off 

சபறுேிகளர லறங்கி LED 

இளன ஒரிச்சசய்ேல்  
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மமொத்தம் 20 
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Kd;Dupik Fiwe;j cs;slf;fk; - juk;  8 

 

தேர்ச்சி தேர்ச்சி ட்டம் உள்ரடக்கம் குிப்பு 

1 கணினிில் 

ேவுகளும் 

அமிவுறுத்ேல்களும் 

வ்லாறு 

பிேிநிேித்துலப் 

படுத்ேப்பட்டுள்ர

ன ன்பளே 

ஆாய்லார் 

1.1 ேச ண்றண 

துலிே ண்ணிற்கும் 

துலிே ண்றண 

ேச ண்ணிற்கும் 

ாற்றுலார் 

 ண் பளமளின் அமிபகம் 

o ேச ற்றும் துலிே ண்பளமளகள் 

o ேச ண்களரதுலிே ண்கராக ாற்மல் 

o துலிே ண்களர ேச ண்கராக 

ாற்மல் 

 

முதாம் தயறணனில் 

றைமுறப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் 

கயண்டும். 

 1.2. கணினிில் 

சோறிற்படும் 

(துலிேக் சகாள்ளக) 

ேர்க்கத்ளேப் 

பாாட்டுலார் 

 0,1 இளன பன்படுத்ேி ேவுகளர 

பிேிநிேித்துலப் படுத்ேல் 

 கணினி பாகங்களுக்கிளடில் துலிே 

ேவுப் பாய்ச்சல் 

 

முதாம் தயறணனில் 

றைமுறப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் 

கயண்டும். 

2. இக்க 

பளமளகளுடன் 

கணினிிளன 

லிளனேிமனுடனும், 

லிளரேிமனுடனும் 

பன்படுத்துலார் 

2.1. உள் 

அளவுகளரபெம் 

அளப்புளரபெம்

தற்சகாள்லேற்கு

இக்க 

பமளளப் 

பன்படுத்துலார் 

 பிாந்ேி அளப்புக்கள் – ேிகேி,தநம், 

நாணம், இயக்க லடிலம் 

 தகாப்புப் பண்புகள் 

 தகாப்பு தேடல் 

 

முதாம் தயறணனில் 

றைமுறப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் 

கயண்டும். 
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 2.2. கணினிகரின் 

அடிப்பளட 

பிச்சிளனக

ளர சாிசசய்ேல் 

ற்றும் 

பாாிப்பு 

நளடபளமக

ளர 

ஆாய்லார். 

(லன்சபாருள் 

ற்றும் 

சன்சபாருள்) 

 கணினிகரின் சிமி ழுதுகறத் 

ேிருத்துேல் 

 லன்சபாருள் சிக்கல்கள் (லிளசப்பயளக, 

சுட்டி, ின்லடம், லளயளப்பு லடம், 

VGA லடம்) 

 ஒலி சலரிபட்டு சிக்கல்கள் (speaker 

இளணப்பு, volume  இளன சாிசசய்ேல்)  

 கணினி சன்சபாருள் ழுதுகற 

இங்கண்டு சீர்பசய்தல். 

 சிறதயறைந்த சன்சபாருள் (Corrupt  

software) 

 சலறும் ேிள (Blank Desktop) 

முதாம் தயறணனில் 

றைமுறப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் 

கயண்டும். 

4. சோடாி, சோிவு 

ன்பன அடங்கி 

ரி 

பிச்சிளனகளர 

ேீர்ப்பேற்கு 

பாச்சற்தகாட்டு 

லளபடத்ேிளனப் 

பன்படுத்துலார் 

(Using scratch)) 

4.1. 

பிச்சிளனிளன 

பகுப்பாய்வு 

சசய்லார் 

 சசல்லிட ற்றும் சூட்டிளக கருலிகள் 

ன்பனலற்ிற்கு உருயாக்கப்ட்ை  

பிதாகங்கரிளன அளடாரம் காணல்  

 

தபம் 9 கதர்ச்சி 3,4  இல் ிறவு 

பசய்முடிமம். 

 

 


