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

juk; 9 (2021) 

mj;jpahtrpa cs;slf;fk; (juk; 8 kw;Wk; juk; 9) 

 

தேர்ச்சி தேர்ச்சி ட்டம் உள்ரடக்கம் கற்மற்தபறுகள் பாட 

தலளர 

1. இக்க 

முளமளகளர

ப்  பன்படுத்ேி 

கணினிிளன 

லிளனேிமனுட

னும், 

லிளரேிமனுட

னும் 

பன்படுத்துலா

ர் 

1.1 கணினிகரின் 

அடிப்பளட 

பிச்சிளனகளர 

சாிசசய்ேல் ற்றும் 

பாாிப்பு 

டைமுடகட 

ஆாய்லார்.  

(லன்சபாருள் 

ற்றும் 

சன்சபாருள்) 

● கணினிகரின் சிமி பிளறகளரத் 

ேிருத்துேல் 

● லன்சபாருள் சிக்கல்கள் (லிளசப்பயளக, 

சுட்டி, ின்லடம், லளயளப்பு லடம், 

VGA லடம்) 

● ஒலி சலரிமட்டு சிக்கல்கள் (speaker 

இளணப்பு, volume  இளன சாிசசய்ேல்)  

● துளமகரின் இளணப்பு  (PS/2, USB, 

Micro USB VGA, HDMI, Parallel, 

RJ45,Memory Card Reader) 

●  கணினி சன்சபாருள் ழுதுகட 

இங்கண்டு சீர்சசய்தல் 

● சிளேந்ே சன்சபாருள் (Corrupted  

software) 

● சலறும் ேிள BlankDesktop 

●  லன்சபாருள் சோடர்பான 

பிச்சிளனகளுக்கு 

ேீர்வுகாணுலார் 

● சன்சபாருள் சோடர்பான 

சிக்கல்களுக்கு ேீர்வு காண்பார் 
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1.2 பாடசாளயக் 

கணினிளமில் 

காணப்படும் 

லளயளப்புச் 

சாேனங்களர 

ஆாய்லார் 

● கணினி லளயளப்பின் பிோன 

சாேனங்கள் (கணினி, லளயளப்பு 

இளடமுக அட்ளட(NIC), Switches 

தபான்மன) 

● கணிி யடனடநப்ின் 

ிபதா கூறுகட ஆபாய்யார் 

2. நாராந்ே  

சசற்பாடுகரி

ல் சசால் 

முளமலறிப்படு

த்ேல் 

சன்சபாருரி

ளனப் 

பன்படுத்துலர் 

2.1 ஆலண ோாிப்பில் 

சசால்முளம 

லறிப்படுத்ேல் 

சன்சபாருரின் 

அடிப்பளடச் 

சசற்பாடுகளர 

பன்படுத்துலார் 

● ஆலணசான்மிளனஉருலாக்குேல், 

ேிமத்ேல், தசித்ேல் ற்றும் மூடுேல் 

● லாசக லடிலளப்பு 

● தகாப்பு ற்றும் சபாருள் 

ன்பனலற்மிளன உள்ரீடு சசய்ேல்(Text, 

picture, shapes, clip art, word art etc.) 

● அட்டலளணிளன உள்ரீடு சசய்ேல்  

● ழுத்து நற்றும் இயக்கணங்கரிளன 

பாிதசாேித்ேல் 

● பட்டில்கள் 

 

● சசால்முளமலறிப்படுத்ேல் 

சன்சபாருரிளனப்பன்படுத்

ேி ஆலணசான்மிளன 

உருலாக்குலர் 
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3. கணித்ேலுக்காக 

லிாிோள் 

சன்சபாருரி

ளனப் 

பன்படுத்துலர்

. 

3.1 லிாிோள் 

சன்சபாருரின் 

அடிப்பளடிளன 

லிபாிப்பர். 

● லிாிோள் சன்சபாருரின் இளடமுக 

(IDE)   அமிமுகம்  

● பணிப்புத்ேகம், பணித்ோள்  

● பணித்ோள் ஒன்மிளன உள்ரீடு சசய்ேல், 

சபாிளன ாற்மல் ற்றும் அறித்ேல்.  

● கய முகலாிிடல். 

● லிாிோள் சன்சபாருரின் 

இளடமுகத்ேின் IDE 

பன்படுத்துலார்.  

● கயமுகலாிிளன 

பன்படுத்துலார்.  
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3.2 பணித்ோரில் 

ேலிளன உள்ரீடு 

சசய்லர். 

● நிளினது உத்ேிளனமம் நிலினது 

அகயத்ேிளனமம் ாற்றுேல். 

● கயத்ேிளன லடிலளத்ேல். 

o பாடதநர்ப்படுத்ேல், Font, Border, Fill 

● ேவு லளக : Value, number, Currency 

,Date and Time 

● பணிப்புத்ேகத்ேிளன தசித்ேல். 

● நிலின் அகயத்ேிளனமம் 

நிலின் உத்ேிளனமம் 

தீர்நாிப்ார் 

● கயத்ேிளன லடிலளப்பார் 

● கய லடிலளப்பிளன 

லிரக்குலார் 

● பணிப்புத்ேகம் ஒன்மிளன 

உருலாக்கி தசிப்பார் 

 

3.3 இயகுலான கணிே 

கணித்ேல்களர 

தற்சகாள்லர். 

● கணிே கணித்ேலுக்காக பன்படுத்ேல். 

o கூட்டல். 

o கறித்ேல் 

o சபருக்குேல். 

o பிாித்ேல். 

● கணிேசசய்ளககளர 

இனங்காண்பார். 

● சசய்ளககளர சாிாக 

பன்படுத்துலார் 
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3.4 ரி கணிே 

சசற்பாடுகளர 

தற்சகாள்லேற்கு 

சார்புகளரப் 

பன்படுத்துலார் 

● லிாிோள் சன்சபாருரில் 

பன்படுத்ேப்படும் அடிப்பளட சார்புகள்.  

SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, 

COUNTA 

● ேவு லாிளசப்படுத்ேல் 

 

● பணிக்குத் தேளலான 

சார்புகளரமம் அேன் 

பானங்களரமம் 

அளடாரம் காண்பார் 

● குமித்ே பணிிளன 

தற்சகாள்லேற்கு 

லிாிோள்சன் சபாருரின் 

கருலிகளரப் பன்படுத்துலார் 

● ேவுகளர 

லாிளசப்படுத்துலேற்காக 

லிாிோள் சன்சபாருரிளனப் 

பிதாகிப்பார். 
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3.5 ேவுகளர 

காட்சிப்படுத்ே 

சலவ்தலறு 

லளகான 

லளபுகளர 

பன்படுத்துலார் 

● அடிப்பளட லளபு லளககள்: 

நில்லளபு(Column Chart), சயாளக 

லளவு (Bar Chart),தகாட்டு லளபு( Line 

chart), லட்டலளபு (Pie Chart) 

● லளபு லிருப்புகள்(Chart options): லளபு 

லளககள் ாற்றுேல், குமி லிரக்க (Legend 

) லடிளப்பு, ேவுசோடாிளனமம் 

அச்சுக்களரமம் லடிலளத்ேல், 

நில்நிளகளுக்கிளடில் ாறுேல் 

 

● சபாருத்ோன லளலபு 

லளகிளன அளடாரம் 

காண்பார் 

● சபாருத்ோன கருலிளரப் 

பன்படுத்ேி லளபிளன 

உருலாக்குலார் 

● குமித்ே ேலிற்கு சபாருத்ோன 

லளபிளன உருலாக்கி 

லடிலளப்பார் 
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4. சோடாி, 

சோிவு, 

ீள்சசல் 

ன்பன 

உள்ரடக்கி 

ரி 

பிச்சிளனின் 

ேீர்வுக்கான 

4.1 பாச்சற்தகாட்டு 

லளபடத்ேிளன 

லளலேற்காக 

கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பின் 

சோடாி, சோிவு, 

ீள் சசல் 

ன்பனலற்மிளன 

பன்படுத்துலார்  

● பல்சோிலிளனப் பன்படுத்ேி 

பிச்சிளனிளனத் ேீர்த்ேல் 

● ீள்சசலிளனப் பன்படுத்ேி 

பிச்சிளனிளனத் ேீர்த்த்ல் 

● ரி பிச்சிளனகளரத் 

ேீாீா்ப்பேற்கு 

பாய்ச்சற்தகாட்டுப்படத்ேிளன 

லளலாீா். 

● பிச்சிளனள இனங்கண்டு 

ேீாீா்லிளன லறங்குலாீா். 
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சசய்நிலிளன 

லடிலளப்பேற்

காக 

பாய்ச்சற்தகாட்

டு 

லளபடத்ேி

ளன 

பன்படுத்துலா

ர் 

 

4.2 கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பு- 

சோடாில், தேர்வு 

ன்பலற்றுடன் 

கூடி சசல்நில் 

களர 

உருலாக்குலேற்குக

ட்புய சசய்நில் 

சாறி 

சன்சபாருட்களர

ப் பன்படுத்துலார் 

● பல்தேர்வு நிபந்ேளனகள் சகாண்டு சோிவு 

கட்டுப்பாட்டு கட்டளப்பு  

● ரி ீள்சசல் சகாண்ட கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பு  

● கட்சிளப்புடன் கூடி சசய்நிலின் 

உேலிமடன் ரி சசய்நிலிளன 

(சோடாி, சோிவு, ீள்சசல்) 

லிருத்ேிசசய்ேல் 

● சோிவு கட்டுபாட்டு 

கட்டளப்பில் பய 

நிபந்ேளனகளர 

பிதாகிப்பார் 

● சோிவு ற்றும் ீள்சசல் 

ன்பனலற்மிற் கிளடியான 

தலறுபாட்டிளன அளடாரம் 

காணுலார் 

● சோடர்புளட பிய்ச்சிளன 

சான்மிளன ேீர்ப்பேற்காக 

ீள்சசல் கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பிளனப் 

பன்படுத்துலார் 

4.3 நீடித்ே 

ீள்சசல்களுடன் 

கூடி சசய்நில்களர 

உருலாக்குலேற்கு 

கட்புய 

சசய்நில்சாறி 

சன்சபாருளரப் 

பன்படுத்துலார் 

 

 பிச்சிளனிட சாிான பகுேிகாராக 

பித்துக்சகாள்ரல்  

 அளனத்து அம்சங்களும் பாிவுகரினால் 

உள்ரடங்கிிருப்பளே உறுேிப்படுத்ேல்  

 சாிான பிாிவுகளுடன் ஒரு 

சசய்நிலிளன லடிலளத்ேல் ற்றும் 

ழுதுேல் 

 

● பிச்சிளனக்கான ேீர்வு 

துல்லிானோகவும் 

லிளனத்ேிமனானோகலம் 

உள்ரசேன்பளே ேிப்பிடுலார் 
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5. சசல்நில் 

ேர்க்கங்களர 

சபௌேீக 

அடிப்பளடில் 

அமுயாக்குலேற்

கு 

சன்சபாருள் 

சபாேிகளரப் 

பன்படுத்துலர் 

5.1 சபௌேீக 

கணித்ேளயஅமுயா

க்குலேற்கு ரி 

லன்சபாருள் 

சாேனங்களரப்ப

ன்படுத்துலார் 

 

● சபௌேிக கணித்ேலின் அம்சங்கள் 

● கட்டுப்பாட்டுக் கருலிகள் 

● LED களர  ஒரிச் சசய்ேலும் 

அளனத்ேலும் 

● ரி சசல்நிலிளன சகாண்டு LED 

தகாயங்களர உருலாக்குேல் 

 

● சலரிான சுற்மின் இண்டு 

ேர்க்க ட்டங்கரிளன 

சசற்படுத்ேக் கூடிலாமான 

சசய்நிசயான்மிளன 

லடிலளத்ேல் 

● சபௌேிக கருலிகரில் 

சசய்நில்களர அமுள்படுத்ேல் 

உோணம்- சபறுேிகளர 

லறங்கி இளன ஒரிச்சசய்ேல்  

 

04 

5.2 ரி இயக்கமுளம 

முளமளகளர 

நிலிடுலார் 

(Micro controller based 

kit) 

 

● உணாிகள் மூயாக உள்ரீடுகளரக் 

கண்டமிக்கூடி சசய்நில்களர லிருத்ேி 

சசய்ேல் 

● இக்கிகளரக் (actuators) 

கட்டுப்படுத்தும் சசய்நில்களர லிருத்ேி 

சசய்ேல் 

 

● உணாிகள் மூயாக 

உள்ரீடுகளரக் 

கண்டமிக்கூடி 

சசய்நில்களர லிருத்ேி 

சசய்லார் 

● ரி உணாிகளரக் 

கட்டுப்படுத்ே சசய்நில்களர 

லிருத்ேி சசய்லார் 

 

6. சோடர்பாடல் 

ற்றும் 

லரப்பகிர்லிற்கு

கணினிலளய

ளப்பிளனப

ன்படுத்துலார் 

6.1சோடர்பாடல் 

ற்றும் 

லரப்பகிர்லிற்கு 

கணினி 

லளயளப்பிளன

ப் பன்படுத்துலார் 

● லளயளப்பின் ஊடாக ேகலல்களர 

அனுப்புேல் 

● லரங்களர பகிர்ந்து சகாள்ரல்( 

சன்சபாருள், தகாப்பு, தகாப்புளமகள், 

CD Drive அச்சுப்சபாமி தபான்மன 

● கணினி லளயப்பின் ஊடாக 

ேகலல்களர அனுப்புலார் 

● கணினி லளயப்பின் ஊடாக 

லரங்களரப் பகிர்ந்து 

சகாள்லார் 

01 



7 | Page 
 

7. சமூகம் ற்றும் 

சோறில்லாய்ப்

புக்கரில் ICT  

இன்ோக்கத்ளே

ஆாய்லார் 

7.1 சமூகத்ேின் ICT 

இன்ோக்கத்ளே 

லிபாிப்பார் 

●  ICT இன்ிபயனாகம் 

o அலுலயகேன்னிங்கி 

o இயத்ேினில் கற்மல் 

o இயத்ேினில் லர்த்ேகம் 

o இயத்ேினில் லிாபாம் 

o இயத்ேினில் சுகாோனம் 

o இயத்ேினில் அசாகம் 

● இயக்கமுளம இடைசயி 

● இத்திபினல் கமிவுகட ாதுகாப்ாக 

அகற்ல் 

● சமூகத்ேில் ICT பன்பாட்டில் 

உள்ர நன்ளகளர 

லிபாிப்பார் 

● ICT பன்பாட்டினால் 

ற்படுகின்ம ேிர்ளம 

அம்சங்களர லிபாிப்பார் 

02 



8 | Page 
 

7.2 கணிிகில் 

சோறில் 

லாய்ப்புக்களர 

லிபாிப்பார் 

● சோறில் லாய்ப்புகள் 

o சன்சபாருள் ே சபாமிிராரர்  

o சன்சபாருள் சபாமிிராரர்  

o சதாமில்நுட்முதல்யர் 

o ேவுத்ேர நிர்லாகி (Database 

Administrator) 

o சநன்சாருள் கட்ைடநப்ார் 

o சசய்நியாரர் (Programmer) 

o முளமளப் பகுப்பாய்லரர் (System 

Analyst) 

o லளய ிபயனாகலிருத்ேிாரர் (Web 

Developer) 

o லளலில் லடிலளப்பாரர் 

o லளயளப்பு நிர்லாகி(Network 

Administrator) 

o யணிக ஆய்யார ்(Business Analyst) 

● ேற்காய உயக சோறில் 

லாய்ப்புக்கள் பற்மி லிபாிப்பார் 

● கணிித்துடனில் 

ntவ்யயறுட்ை சதாமில்கின் 

யகிாகங்கட லிபாிப்பார் 

சநாத்தம் 20 
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Kd;Dupik Fiwe;j cs;slf;fk; (juk;  9) 

 

தேர்ச்சி தேர்ச்சி ட்டம் உள்ரடக்கம் கற்மற்தபறுகள் 

1. 

கணினிசான்ளம

மம் புமச் 

சாேனங்ளரமம்

சகாள்லனவு 

சசய்லேற்கான 

லிலக்குமிப்புக

ளர 

ோர்சசய்லார் 

1.1 பனாின் 

தேளலக்கள 

கணினிளமம் 

அேன் 

பாகங்களரமம் 

அளடாரம் 

காண்பார் 

● கணிிக் கூறுகின் யிபக்குிப்பு 

நற்றும் அயற்ின் னன்ாடு 

முதாம் தயடணனில் 

டைமுடப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் 

யயண்டும். 

 1.2 பனர் 

தேளலகளர 

கணினி ற்றும் 

அேன் 

புமச்சாேனங்களுக்

கு ாற்றுலார். 

● கணினிினதும் அேன் புமச் 

சாேனங்கரினதும் அடிப்பளட லிபக் 

குமிப்புகள் 

o முளமலறிாக்கி லளககளும் தலகமும் 

o லன்ேட்டின் சகாள்ரரவு 

o காசித்ேிளலிபக் குமிப்புகள் 

o  RAM லிபக் குமிப்புகள் 

o கசணாரி லளிசபாருத்ேிமம் 

ஒலிமம்VGA and sound 

 உத்ேலாேம். 

 உள்ரடங்கும் சன்சபாருள்கள் 

 லிற்பளனின் பின்னான தசளலகள் 

 

முதாம் தயடணனில் 

டைமுடப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் 

யயண்டும். 
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3. சோடாி, சோிவு, 

ீள்சசல் ன்பன 

உள்ரடக்கி ரி 

பிச்சிளனின் 

ேீர்வுக்கான 

சசய்நிலிளன 

லடிலளப்பேற்காக 

பாய்ச்சற்தகாட்டு 

லளபடத்ேிளன 

பன்படுத்துலார் 

 

3.1 பாச்சற்தகாட்டு 

லளபடத்ேிளன 

லளலேற்காக 

கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பின் 

சோடாி,சோிவு, 

ீள்சசல் 

ன்பனலற்மிளன 

பன்படுத்துலார் 

● இளணந்ே ீள்சசலிளனப் பன்படுத்ேி 

பிச்சிளனிளனத் ேீர்த்ேல்  

 

தபம் 11 யதர்ச்சி 1  இல் ிடவு 

சசய்முடியும். 

 3.3 முடித்ே 

ீள்சசல்களுடன் 

கூடி 

சசய்நில்களர 

உருலாக்குலேற்கு 

கட்புய 

சசய்நில்சாறி 

சன்சபாருளரப் 

பன்படுத்துலார் 

 

● அடிபளட ீள்சசல் கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பிளனப் பன்படுத்ேி 

சசய்நில்களர லிருத்ேி சசய்ேல் 

● சோிவு, ீள்சசல் ற்றும் நீடித்ே 

ீள்சசல் ன்பலற்மின் கட்டுப்பாட்டு 

கட்டளப்பிளனப் பன்படுத்ேி கட்புய 

சசய்நில்களர லிருத்ேி சசய்ேல் 

தபம் 11 யதர்ச்சி 1  இல் ிடவு 

சசய்முடியும். 

 3.4 

Array 

ாமிகளுடன் 

கூடி 

சசய்நில்களர 

உருலாக்குலார் 

● Array ாமிகளர லளறுகத்ேல் 

● பிச்சிளனிளனத் ேீர்ப்பேற்கு Array 

ாமிகளர களரப் பன்படுத்ேல் 

தபம் 11 யதர்ச்சி 1  இல் ிடவு 

சசய்முடியும். 

 


