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

juk; 7 (2021) 

mj;jpahtrpa cs;slf;fk; (juk; 6 kw;Wk; 7) 

 

தேர்ச்சி தேர்ச்சி ட்டம் உள்ரடக்கம் கற்மல் தபறுகள் காலம் 

1.கணினிின் 

ஒழுங்கமப்மப 

அமடாரம் 

காண்ப்பார் 

1.1 CPU இன் 

கூறுகமர 

அமடாரம் 

காண்பார் 

 

● கணிினின் அடிப்டைக் 

கூறுகள்:  

o வன்பொருள், உள்ரீட்டு 

வலரிபட்டு, சாேனங்கள், 

பமமலறிாக்கி, சேநிப்புச் 

ேொதங்கள் 

o பநன்பொருட்கள் 

●  CPU இன்கூறுகள் 

● கணினிவான்மின் கூறுகமர 

அமடாரம் கண்டு ட்டினல் 

டுத்துவொர் 

● எண்கணித நற்றும் தருக்க 

அகு (ALU) நற்றும் 

கட்டுப்ொட்டு அகு (CU) 

ஆகினவற்ின் 

பேனல்ொடுகட 

விக்குவர் 

02 

2.இக்க   

பமமமின் 

வசற்பாடுக

மர ஆாய்லர் 

2.1  இக்க 

பமமமலமகக

மர லிரக்குலார் 

● லிண்தடாஸ், க் இக்க பமமம, 

லினக்ஸ், அன்சபொனிட், வசல்லிட 

இக்க பமமமகள் 

● பல்தலறு இக்க 

பமமமகமரப் 

பட்டிலிடுலார் 

● பல்தலறுபட்ட 

உபகணங்கரில் இக்க 

பமமமகமர அமடாரம் 

காண்பார் 
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2.2 தகாப்புமமகமர 

உருலாக்கி  

தகாப்புகமர 

தசித்ேல், ேிமத்ேல்/ 

ேிருத்ேல்/அறித்ேல்ீ

ண்டும்வபாிடல்/பி

ேிவசய்ேல்/ நகர்த்ேல் 

ன்பலற்மம 

தற்வகாள்லார் 

● தகாப்புமமகமரபெம் 

தகாப்புகமரபெம் மகாரல் 

● ஒரு தசிப்பு கூிலிருந்து தலறு 

தசிப்பு கூிற்கு 

தகாப்புக்கமர பிேி வசய்ேலும் 

இடாற்மலும் 

● தகாப்புமமினுள் 

தகாப்புகமர தசிப்பார் 

ற்றும் ேிமப்பார் 

● தேமலக்தகற்ப 

தகாப்புக்கமர ஒழுங்கு 

வசய்லர் 

● தகாப்புகரின் பண்புகமர 

பட்டிலிடுலார் 
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3.பல்தலறுபட்ட 

பாதுகாப்பு 

பன்நடலடிக்

மககமர 

கணினி ஆய்வூக் 

கூடத்ேினுள் 

பன்படுத்துலர் 

3.1 கணினிின் வபௌேிக  

கூறுகமரப் 

பாதுகாப்பேற்குப் 

பல்தலறுபட்ட  

பனவனச்சாிக்மக 

நடலடிக்மகமர 

பன்படுத்துலார் 

 ழுச்சிக் காப்பு ற்றும் 

ின்னழுத்ே குமமவு ேிர் 

பாதுகாப்புகள்; (உருகி 

ற்றும்UPS) 

 வபௌேிக தசேங்களுக்கு 

ேிான பாதுகாப்பு (தூசி, 

ஈப்பேன், பூச்சிகள் 

தபான்மமல ) 

 ேீம்வபாருள்களுக்கு ேிாக 

ேிர் நச்சுநில் அல்யது தலறு 

நடலடிக்மககமரப் பாலித்ேல் 

 ஆய்வகத்தில் ல் 

டைமுடகள்  

 லன்வபாருள் பாதுகாப்பு 

பிச்சிமனம அமடாரம் 

காண்பார் 

 லன்வபாருள் கூறுகரின்  

ஆபத்மே குமமப்பேற்கு 

பன்வனச்சாிக்மககமர 

டுப்பார் 

 ஆய்வகத்தில் உள்ல் 

டைமுடகடப் 

ின்ற்றுவர் 
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4.ேட்டச்சுத் 

ேிமமன 

4.1 சுட்டிநற்றும் 

விடேப் 

● சுட்டிிமன சாிான பமமில் 

பன்படுத்துலேற்கு லமேல் 

வன்வபாருமர பன்படுத்ேல் 

● சுட்டி ற்றும் லிமசப்பயமக 

ன்னபனலற்மிமன 

லிமனேிமனுடன் 
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அேிகாிப்பேற்கா

க 

லாசகலடிலம

ப்பு 

வன்வபாருமர

ப் 

பன்படுத்துலா

ர் 

டகனிடத் 

திம்ை 

னன்டுத்துவதன் 

மூம் கணிிகட 

திடநனொக 

னன்டுத்துவர் 

● லிமசப் பயமகிமனப் 

பன்படுத்தும் ேிமமன 

லரர்ப்பேற்கு ேட்டச்சு 

வன்வபாருமரப் பன்படுத்ேல் 

பன்படுத்துலார் 

● ஒழுங்கானலில் அமசவுடன் 

ேட்டச்சு வசய்லர் (ஆங்கியம்) 

● ஒழுங்கானலில் அமசவுடன் 

ேட்டச்சு வசய்லர் (சிங்கரம் 

ற்றும் ேிழ்) 

4.2 தகட்வபாலி 

ற்றும் காவணாரி 

வன்வபாருட்கமர 

லிமனத்ேிமனுடன் 

பன்படுத்துலார் 

● தகட்வபாலி வன்வபாருமரப் 

பன்படுத்ேி தகட்வபாலி 

நறுக்கல்கமர ஆக்குேல் 

●  காவணாரி 

வன்வபாருட்கமரப் பன்படுத்ேி 

காவணாரி நமக்கல்கமரஆக்குேல் 

● எிடநனொ தகட்வபாலி 

தகாப்புக்கமர ஆக்குலார் 

● எிடநனொ காவணாரி 

தகாப்புக்கமர ஆக்குலார் 
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5. ரி 

வசய்நில்கமர 

உருலாக்குலேற்

குவசய்நில்வா

றிகமரப்பன்ப

டுத்துலர்(Using 

Scratch) 

 

5.1 ஒரு 

வசற்பாட்டுக்கு 

உாி பாய்ச்சற் 

தகாட்டு 

லமபடத்ேிமன 

லமவொர் 

● பாய்ச்சற்தகாட்டு லமபடத்ேின் 

குமிபடுகரின் அமிபகம் 

o ஆம்பம் /படிவு (Start/Stop) 

o உள்ரீடு / வலரிபடு (Input/ 

Output) 

o பமமலறிாக்கம் (Process) 

● அன்மாடவசற்பாடுகரின்  ரி 

வோடாியான 

பமமலறிாக்கங்கமர 

லிரக்குலேற்கான பாய்ச்சற்தகாட்டு 

படங்கள் 

● பாய்ச்சற்தகாட்டு லமபடத்ேின் 

குமிபடுகமர இனங்காண்பார் 

● வசவயான்மம பாச்சற்தகாட்டு 

லமபடம் வகாண்டு 

லமகக்குமிப்பார் 
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5.2 பிாிப்பேன் 

ஊடாகவும் 

ேர்க்காீேிாக 

அலற்மிமன 

இமணப்பேன் 

ஊடாகவும் ரி 

பிச்சமனகமர 

பகுப்பாய்லர் 

 

 

 பாய்ச்சல் தகாட்டு லமபடங்மர 

பன்படுத்ேல் 

o வோடாில் (Sequence) 

o வோிவு (பதொிவு எண்ணக்கரு) 

o ீள்வசல்(நீள்பேனல் 

எண்ணக்கரு) 

 லிர்சன ற்றும் பகுப்பாய்வு 

சிந்ேமன தட்பங்கமர 

லிரங்குலார் 

 பாய்ச்சற் தகாட்டு லமபடத்ேில் 

வோடலிலிமன லிரக்குலார் 

 இலற்மின் பன்பாட்டிமன 

கயந்துமாடுலார் 

 

 

5.3 கட்புய 

வசய்நியாக்கவாறி

ின் (visual 

programming) பயம் 

ேீர்வுகமர 

நமடபமமப்படுத்து

லார்(Using Scratch) 

 கணினி வசய்நில்கமர விருத்தி 

பேய்வதற்கு 

ஒருங்கிமணந்ேலிருத்ேிச்சூறலிமன

அமிபகப்படுத்ேல் (IDE) 

 கட்புய வசய்நியாக்க வாறிிமன 

பன்படுத்ேி ரி வசய்நிலிமன ( 

வோடாில் லமக) லடிலமத்ேல் 

(இடைமுக பநொன்ிடப் 

னன்டுத்தி விசேைநொக 

வடிவடநத்த பேய்ிபலிட 

நொணவர்களுக்கு கற்ித்தல்) 

 

 வசய்நில் ஒன்மின் 

ஒருங்கிமணந்ே லிருத்ேிச் 

சூறலிமன லமலார் 

 கட்டுப்பாட்டுக்கட்டமப்பின்

வோடலிலிமன பன்படுத்ேி 

ரி வசய்நிலிமன 

லடிலமப்பார் 
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5.4 

வசய்நில்கரில்ா

மிகின்எண்ணக்க

 ாமிிமன லமறுத்ேல் 

 வசய்நில்கரில் ாமிகமர 

பன்படுத்ேல் 

 

 வசய்நிலில் ாமிகள் 

பன்படுத்துலமே லிரக்குலார் 

 ாமிகளுடன் கூடி 

வசய்நிலிமன லடிலமப்பேிமன 
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ருக்கள்பதொைர்ொக

விக்குவொர் 

ேித்ேல் 

6.0   

நிகழ்த்துமகமர

தற்வகாள்லேற்கு

இயத்ேினில் 

நிகழ்த்துமக 

வன்வபாருட்க

மர 

பன்படுத்துலார்; 

 

6.1  

நிகழ்த்துமகிமன 

உருலாக்கும் தபாது 

பன்படுத்ேப்படும் 

இயத்ேினில் 

நிகழ்துமக 

வன்வபாருட்கரின்

அடிப்பமடச் 

வசற்பாடுகள் 

● நிகழ்த்துமக ஒன்மிமன 

உருலாக்கி தசித்து 

ீரத்ேிமத்ேல் ேிமந்து 

படிலிடுேல் 

● படலில்மயகமரச் தசர்த்ேல் 

● தகாப்புகள்/படங்கள் 

ன்பனலற்மிமன 

உட்புகுத்துேல்; (text, picture, 

shapes, clip art, word art

தபான்மமல) 

● படலில்மயகரின் லடிலமப்பு 

● படலில்மயகரின் 

நிமயாற்மல் 

 

 

● இயத்ேினில்  நிகழ்துமக 

வன்வபாருட்கமரப் 

பன்படுத்ேி நிகழ்துமக 

ஒன்மிமன  லடிலமத்ேல் 
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7  வோடர்பாடல் 

ற்றும் ேகலல் 

வபறுலேற்கு 

இமணத்ேிமன

ப்பன்படுத்துலா

ர் 

 

7.1 இமணத்ேில் 

கிமடக்கூடி 

லரங்கமரப் 

ேட்ைபுர்வநொகவும்

ொதுகொப்ொகவும்

ன்படுத்துலார் 

 WWW, சீான லர இருப்பிடங் 

காட்டி ( URL) 

 சதைல் இனந்திபங்கள் 

 டிநங்கள் சகட்பொலி, கொபணலி 

சொன்வற்ிட தபஇக்குதல். 

 லமயத்ேர அடிப்பமடியான 

இவே ின்னஞ்சல் 

o ின்னஞ்சல் கணக்வகான்மம 

 ேகலல் தசகாிப்புக்கு 

இமணத்ேிமனப் 

பன்படுத்துலார் 

 ின்னஞ்சல் ஊடாக 

வோடர்பாடுலார் 

 வோடமா இயத்ேினில் 

ாநாட்டின் ஊடாக 

வோடர்பாடுலார் 
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உருலாக்குேல். 

o ின்னஞ்சலின் பன்ொடு: 

Subject, To, Bcc, Cc, 

Attachments, Forward 

 வோடமா கயந்துமாடல் 

 உாித்து இல்யாே அணுகலுக்கு   

ற்றும் லன் வன்வபாருள் 

(malware)(unauthorized access)  

ன்பலற்மிற்கு ேிான 

பாதுகாப்பு 

o கரலாடல்  (Hacking) 

o மலஸ் ோக்குேல் 

o வன்வபாருள்ேிருட்டு 

o அணுகல் கட்டுபாடு 

 

 

 இமணத்மே கலனாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் 

பன்படுத்துலார்  

மமாத்தம் 20 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 | Page 
 

Kd;Dupik Fiwe;j cs;slf;fk; (juk;  7) 

 

தேர்ச்சி தேர்ச்சி ட்டம் உள்ரடக்கம் குிப்பு 

1. கணினிின் 

ஒழுங்கமப்மப 

அமடாரம் 

காண்ப்பார் 

1.2கணினிின் 

பாிணாத்மே 

லிரங்கிக் 

வகாள்லர் 

 

● பேனலினின் மூகங்கள் பதொைர்ொ 

சுருக்கநொ வபொறு (vacuum Tube, 

transistor, IC etc.) : clock Speed, 

size, heat, power consumption, cost 

etc. 

முதொம் தவடணனில் 

பேனற்டுத்தப்ட்டிருக்க சவண்டும் 

2. இக்க   

பமமமின் 

வசற்பாடுகமர 

ஆாய்லர் 

2.3 தலவ்தலறு 

ஊடகங்கரில் 

உள்ர இயக்க 

பமமத் ேவுகரின் 

வோகுப்பாக 

கணினி 

தசிப்பகத்ேிமன 

அமடாரப்படுத்து

லார் 

 லன்ேட்டு, பரீச்சீட்டு நிமனலகம், 

இறுலட்டு( CD), ண்ணில் ஒரிக்காட்சி 

ேட்டு((DVD)  

 

தபம் 9 சதர்ச்ேி 1 இல் ிடவு 

பேய்முடியும். 

2.4 தகாப்புப் 

பண்புகமர 

ஆாய்லர் 

 அரவு, லமக, ாற்மப்பட்டேிகேி 

ன்பலற்மம அமடாரங் காணல் 

 

தபம் 8 சதர்ச்ேி 2 இல் ிடவு 

பேய்முடியும். 
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5. ரி 

வசய்நில்கமர 

உருலாக்குலேற்

குவசய்நில்வா

றிகமரப்பன்

படுத்துலர்(Usin

g Scratch) 

 

5.4 

வசல்நிலில்கா

ணப்படும் 

பிமறகள் 

பதொைர்ொ 

எண்ணக்கருடவ

லழுக்கள் 

னஅமடாரம்

காணுலர் 

 வலரிபட்டிமன அலோனிப்பேன் பயம் 

லழுில்யாே வசல் நிலில் லழுலிமன 

அமடாரம் காணுேல் 

தபம் 8 சதர்ச்ேி 4 இல் ிடவு 

பேய்முடியும். 

7. 

வோடர்பாடல்

ற்றும்ேகலல்வப

றுலேற்குஇமண

த்ேிமனப்பன்

படுத்துலார் 

 

7.3 HTML இமனப் 

பன்படுத்ேி 

லமயப்பக்க

வான்மிமன 

லடிலமப்பா

ர் 

● பாடம் ற்றும் படிம் 

ன்பனலற்மிமனப் பன்படுத்ேி 

லமயப் பக்கவான்மிமன அமத்ேல் 

o பாட லடிலமப்பு 

o வர்ணங்கள் 

o பட்டில்கள் 

●  ஏடன வடத்தங்கள் நற்றும் 

வடத்தங்களுக்கு  இடணப்புக்கட 

உருவொக்குதல். 

தபம் 8 சதர்ச்ேி 6 இல் ிடவு 

பேய்முடியும். 

 

 


