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i

1.0 அறிமுகம்
உலகளாவிய ாீேியில் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழில் நுட்பம் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்ேப்படுகின்றது. இேடனப் பயன்படுத்ேி
தவடலயின் உற்பத்ேித்ேிறன், விடனத்ேிறன், விடளேிறன் என்பவற்டற அேிகாிக்கமுடியும். எவ்வாறாயினும், இலங்டகயில் தபரும்பாலான
மாணவர்களது ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பத்ேிறன் ேற்கால வியாபார மற்றும் தோழில் ிறுவனங்களின் தேடவகடளப் பூர்த்ேி
தசய்யப் தபாதுமானோக அடமயவில்டல. பாைசாடலக் கடலத்ேிட்ைத்ேில் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பக் கல்வி சார்பானப்
பாைங்கள் இன்டமதய மாணவர்களுக்குப் தபாேிய சந்ேர்ப்பங்கடள வழங்க முடியாடமக்கான பிரோன காரணமாக உள்ளது. இந்ே மாறுகின்ற
உலகினிதல தவவ்தவறான தேடவயுடைய வாழ்க்டகக்குப் பரவலான தவறுபட்ை தேர்ச்சிகடள மாணவர்கள் கட்ைாயம் கற்றுக்
தகாள்ளதவண்டும். இவர்கள் வித்ேியாசமான த ாக்குகடளக் தகாண்டு வித்ேியாசமான முடறயில் கல்விடயத் தோைர்ந்து தவடலவாய்ப்பிடன
முன்தனடுக்கின்றார்கள்.
ேற்தபாது, இலங்டகயில் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் என்றபாைம் க.தபா.ே (சா\ே) த்ேில் வடரயறுக்கப்பட்ை
எண்ணிக்டகயுடைய பாைசாடலகளிலும் க.தபா.ே (உ\ே) த்ேில் குடறந்ே எண்ணிக்டகயுடைய பாைசாடலகளிலும் கற்பிக்கப்படுகின்றது.
இந்ேச் சூழ் ிடலயில் ேரம் 10ல் மாணவர்கள் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் என்ற பாைத்ேிடனக் கற்க ஆரம்பிக்கும் தபாது
க.தபா.ே (சா\ே)த்ேில் பாைாீேியானஅேிக சுடம உள்ளைக்கப்பட்டுள்ளது. உண்டமயாக ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பம் கீழ்
வகுப்புகளுக்கு பரவலாக்கப்பட்ைால் இச்சுடம குடறக்கப்பைலாம். அத்துைன் பாைசாடல வாழ்வின் ஆரம்ப ிடலயில் மாணவர்கள் ேகவல்
மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் என்ற பாைத்ேிடனக் கற்பேற்குச் சந்ேர்ப்பம் அடமயும். ஆகதவ, 6 ஆம் ேரத்ேிலிருந்து ேகவல் மற்றும்
தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் என்ற பாைத்ேிடன ஒரு பாைமாகக் கற்பிப்பேற்குத் ேீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
6 ஆம் ேரத்ேில் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் என்ற பாைம் வருைத்ேிற்கு, 40 ிமிைங்கள் தகாண்ை 30 பாை தவடளகளாக
வடரயறுக்கப்பட்டு த ரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இக்காலப் பகுேியில் கற்றல் தசயல் விடனகளுக்தக அேிக முக்கியத்துவமும், பாைக்தகாள்டக
ாீேீயான உள்ளைக்கங்கள் வடரயறுக்கப்பட்டுக் காணப்படும். ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் சார் எண்ணக்கருக்கடள ேகவல்
மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்ப வன்தபாருள், தமன்தபாருள் பயன்பாட்டின் ஊைாக இடைவிடன தகாண்டு உருவாக்கம் தசய்வேடனதய
மாணவர்களிைம் எேிர்பார்க்கப்படுகின்றது. keyboard and mouse என்பனவற்டறக் டகயாளும் ேிறன், இடணயத்ேின் அடிப்படைப் பயன்,
காட்சிகாண் சூழ் ிடலயில் அடிப்படை ிகழ்வுகள் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பப் பயன்பாட்டுைன் சிறந்ே தசயற்பாடுகளுைன்
இப்பாைத்ேிட்ைம் கலந்துடரயாைப்படுகின்றது.

2.0 தேசிய இலக்குகள்
தேசிய கல்வி முடறடமயானது, ேனி பருக்கும் சமூகத்ேிற்கும்தபாருத்ேமான தபரும்பாலான தேசிய இலக்குகடள அடைவேற்கு உேவி தசய்ேல்
தவண்டும்.
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கைந்ே காலங்களில் இலஙடகயின் தபரும்பாலான கல்வி அறிக்டகளும் ஆவணங்களும் ேனி பர் தேடவகடளயும் தேசிய
தேடவகடளயும் ிடறவு தசய்வேற்காக இலக்குகடள ிர்ணயத்துள்ளன. சமகால கல்வி அடமப்புகளிலும் தசயன்முடறகளிலும்
தவளிப்படையாகக் காணப்படும் பலவீனங்கள் காரணமாக, ிடலதபறுடைய மனிே விருத்ேியின் எண்ணக்கருத்ேிட்ை வரம்பினுள்
கல்வியினூைாக அடையக்கூடிய பின்வரும் இலக்குத் தோகுேியிடன தேசிய ஆடணக்குழு இனங்கண்டுள்ளது.
1. மனிே தகௌரவத்டேக் கண்ணியப்படுத்ேல் எனும் எண்ணக்கருவுக்குள் தேசியப் பிடணப்பு, தேசிய முழுடம, தேசிய ஒற்றுடம, இணக்கம்,
சமாோனம் என்பவற்டற தமம்படுத்ேல் மூலமும் இலங்டகப் பன்டமச் சமூகத்ேின் கலாச்சார தவறுபாட்டிடன அங்கிகாித்ேல் மூலமும்
தேசத்ேிடனக் கட்டிதயழுப்புேலும் இலங்டகயர் என்ற அடையாளத்டே ஏற்படுத்துேலும்.
2. மாற்றமுறும் உலகத்ேின் சவால்களுக்குத் ேக்கவாறு முகங்தகாடுத்ேதலாடு தேசிய பாரம்பாியத்ேின் அேி சிறந்ே அம்சங்கடள அங்கிகாித்ேலும்,
தபணுேலும்.
3. மனிே உாிடமகளுக்கு மேிப்பளித்ேல், கைடமகள், கட்டுப்பாடுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு, ஒருவர் தகாண்டுள்ள ஆழ்ந்ே இடையறாே
அக்கடறயுணர்வு, என்பவற்டற தமம்படுத்தும் சமூக
ீேியும் ஜன ாயக வாழ்க்டக முடற
ியமங்களும் உள்ளைங்கிய சுற்றாைடல
உருவாக்குேலும் ஆோித்ேலும்.
4. ஒருவரது உள, உைல் லடனயும் மனிே விழுமியங்களுக்கு மேிப்பளிப்படே அடிப்படையாகக் தகாண்ை ிடலதபறுடைய வாழ்க்டகக்
தகாலத்டே தமம்படுத்ேல்.
5.
ன்கு ஒன்றிடணக்கப்பட்ை சம ிடல ஆளுடமக்குாிய ஆக்க சிந்ேடன, ேற்துணிவு, ஆய்ந்து சிந்ேித்ேல், தபாறுப்புக்கூறல், வடககூறல் மற்றும்
உைன்பாைான அம்சங்கடள விருத்ேிதசய்ேல்
6. ேனி பரதும் தேசத்ேினதும் வாழ்க்டகத்ேரத்டேப்

தபாஷிக்க

கூடியதும்

இலங்டகயின்

தபாருளாோர

அபிவிருத்ேிக்குப்

பங்களிக்கக்

கூடியதுமானஆக்கப்பணிகளுக்கான கல்வியூட்டுவேன் மூலம் மனிே வள அபிவிருத்ேிடய ஏற்படுத்ேல்
7. ேனி பர்களின் மாற்றத்ேிற்தகற்ப இணங்கி வாழவும், மாற்றத்டே முகாடம தசய்யவும் ேயார்படுத்ேவும் கட்டுப்படுத்ேவும் விடரவாக மாறிவரும்
உலகில் சிக்கலானதும், எேிர்பாராேதுமான ிடலடமகடளச் சமாளிக்கும் ேடகடமடய விருத்ேிதசய்ேல்
8. ீேி சமத்துவம் பரஸ்பர மாியாடே என்பவற்டற அடிப்படையாகக் தகாண்டு சர்வதேச சமுோயத்ேில் தகௌரவமானதோர் இைத்டேப்
தபறுவேற்குப் பங்களிக்கக் கூடிய மனப்பாங்குகடளயும் ேிறன்கடளயும் வளர்த்ேல்.
(தேசிய கல்வி ஆடணக்குழுவின் அறிக்டக – 2003)
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3.0 அடிப்படைத் தேர்ச்சிகள்
கல்வியினூைாக விருத்ேி தசய்யப்படும் பின்வரும் அடிப்படைத் தேர்ச்சிகள் தமற்குறித்ே தேசிய இலக்குகடள அடைவேற்கு வழிவகுக்கும்.
1. தோைர்பாைல் தேர்ச்சிகள் தோைர்பாைல் பற்றிய தேர்ச்சிகள்

ான்கு துடணத் தோகுேிகடள அடிப்படையாகக்

தகாண்ைடவ. எழுத்ேறிவு,

எண்ணறிவு, சித்ேிரஅறிவு, ேகவல் தோழினுட்பத் ேடகடம.
எழுத்ேறிவு:

கவனமாகச் தசவிமடுத்ேல், தேளிவாகப் தபசுேல், கருத்ேறிய வாசித்ேல், சாியாகவும் தசம்டமயாகவும் எழுதுேல், பயன்ேரும்
வடகயிலான கருத்துப் பாிமாற்றம்

எண்ணறிவு:
சித்ேிரஅறிவு:

தபாருள், இைம், காலம் என்பவற்றுக்கு எண்கடளப் பயன்படுத்ேல், எண்ணுேல், கணித்ேல், ஒழுங்கு முடறயாக அளத்ேல்
தகாடு, உருவம் என்பவற்றின் கருத்டே அறிேல். விபரங்கள், அறிவுறுத்ேல்கள், எண்ணங்கள் ஆகியவற்டற தகாடு, உருவம்,
வர்ணம் என்பவற்றால் தவளிப்படுத்ேலும் பேிவுதசய்ேலும்

ேகவல் தோழினுட்பத் ேடகடம:

கணினி

அறிவு–கற்றலில்,

தோழில்

சுற்றாைலில்,

தசாந்ே

வாழ்வில்

ேகவல்

தோைர்பாைல்

தோழினுட்பங்கடளப் (ICT) பயன்படுத்ேல்
2. ஆளுடம விருத்ேி தோைர்பான தேர்ச்சிகள்
-

ஆக்கம், விாிந்ே சிந்ேடன, ேற்றுணிபு, ேீர்மானம் எடுத்ேல், பிரச்சிடன விடுவித்ேல், நுணுக்கமான மற்றும் பகுப்பாய்வுச் சிந்ேடன,
அணியினராகப் பணி தசய்ேல் , ேனியாள் இடைவிடனத் தோைர்புகள், கண்டுபிடித்ேலும் கண்ைறிேலும் முேலான ேிறடமகள்

-

த ர்டம, சகிப்புத்ேன்டம, மனிே தகௌரவத்டேக் கண்ணியப்படுத்ேல் ஆகிய விழுமியங்கள்

-

மன எழுச்சிகள், நுண்ணறிவு

3. சூழல் தோைர்பான தேர்ச்சிகள்
இத்தேர்ச்சிகள் சூழதலாடு (சமூகம், உயிாியல், தபௌேிகம்) தோைர்புறுகின்றன.
4. சமூகச் சூழல்:
தேசிய பாரம்பாியம் பற்றிய விழிப்புணர்வு பன்டமச் சமூகத்ேின் அங்கத்ேவர்கள் என்ற வடகயில் தோைர்புறும்
நுண்ணுணர்வுத் ேிறன்களும், பகிர்ந்ேளிக்கப்படும் ீேி, சமூகத் தோைர்புகள், ேனி பர் ைத்டேகள், தபாதுவானதும் சட்ைபூர்வமானதுமான
சம்பிரோயங்கள், உாிடமகள், தபாறுப்புக்கள், கைடமகள், கைப்பாடுகள் என்பவற்றில் அக்கடறயும்
5. உயிாியல் சூழல்;: வாழும் உலகு, மக்கள், உயிாியல் சூழல் தோகுேி – மரங்கள், காடுகள், கைல்இ
வாழ்வு
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ீர், வளி, உயிாினம், ோவரம், விலங்கு, மனிே

6. தபௌேிகச் சூழல்: இைம், சக்ேி, எாிதபாருள், சைப்தபாருள், தபாருள்கள் பற்றியும் அடவ மனிே வாழ்க்டக, உணவு, உடை, உடறயுள், சுகாோரம்,
தசௌகாியம், சுவாசம், ித்ேிடர, இடளப்பாறுேல், ஓய்வூ, கழிவுகள், உயிாின கழிவுப் தபாருட்கள் ஆகியவற்றுைன் தகாண்டுள்ள தோைர்பு பற்றிய
விழிப்புணர்வும், நுண்ணுணர்வுத் ேிறன்களும் கற்றலுக்கும் தவடல தசய்வேற்கும் வாழ்வேற்கும் கருவிகடளயும் தோழினுட்பங்கடளயும்
பயன்படுத்தும் ேிறன்களும் இங்கு உள்ளைக்கப்பட்டுள்ளன.
7. தவடல உலகத்ேிற்குத் ேயார் தசய்ேல் தோைர்பான தேர்ச்சிகள்
அவர்களது சக்ேிடய உச்ச ிடலக்குக் தகாண்டுவருவேற்கும் அவர்களது ஆற்றடலப் தபாஷிப்பேற்கும் தவண்டிய தோழில்சார் ேிறன்கள்.
- தபாருளாோர விருத்ேிக்குப் பங்களித்ேல்
- அவர்களது தோழில் விருப்புகடளயும் உளச்சார்புகடளயும் கண்ைறிேல்
- அவர்களது ஆற்றல்களுக்குப் தபாருத்ேமான தவடலடயத் தோிவுதசய்ேல்
- பயனளிக்கக்கூடியதும் ிடலதபறுடையதுமான ஜீவதனாபாயத்ேில் ஈடுபைல்

8. சமயமும் ஒழுகலாறும் தோைர்பான தேர்ச்சிகள்
அன்றாை வாழ்க்டகயில் மிகப் தபாருத்ேமானவற்டறத் தோிவு தசய்யவும்,

ாளாந்ே வாழ்க்டகயில் ஒழுக்கத றி, அறத றி, சமய த றி

தோைர்பான ைத்டேகடளப் தபாருத்ேமுற தமற்தகாள்ளவும் விழுமியங்கடளத் ேன்மயமாக்கிக் தகாள்ளலும் உள்வாங்கலும்
9. ஓய்வு த ரத்டேப் பயன்படுத்ேல், விடளயாட்டு பற்றிய தேர்ச்சிகள்
அழகியற்கடலகள், இலக்கியம், விடளயாட்டு, தமய்வல்லு ர் தபாட்டிகள், ஓய்வூத ரப் தபாழுதுதபாக்குகள் மற்றும் வாழ்வின் ஆக்கபூர்வச்
தசயற்பாடுகள் மூலம் தவளிப்படுத்ேப்படும் இன்ப நுகர்ச்சி, மகிழ்ச்சி, மனதவழுச்சிகள், தபான்றடவ மனிே அனுபவங்கள்
10. “கற்றலுக்குக் கற்றல்” தோைர்பான தேர்ச்சிகள்
விடரவாக மாறுகின்ற, சிக்கலான, ஒருவாில் ஒருவர் ேங்கி

ிற்கின்ற உலதகான்றில், ஒருவர் சுயாேீனமாகக் கற்பேற்கான வலிடமயளித்ேலும்

மாற்றியடமக்கும் தசயன்முடற ஊைாக, மாற்றத்ேிற்தகற்ப, இயங்கவும் அேடன முகாடம தசய்யவும் தவண்டிய உணர்டவயும் தவற்றிடயயும்
தபறச்தசய்ேல்.
(தேசியகல்விஆடணக்குழுவின்அறிக்டக– 2003)
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4.0 ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பவியல் பாைத்ேிட்ைத்ேின் த ாக்கங்கள்
கைந்ே காலங்கடள விை இன்டறய ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பப் பிரதயாகத்ேின் வளர்ச்சி என்றும் இல்லாேவாறு
விருத்ேிகண்டுள்ளது. இன்டறய வாழ்க்டகயில் முக்கியத்துவமானதும் தபாருத்ேமானதுமான ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பக் கல்வி,
ஆரம்ப ிடலக் கல்வியில் அேன் பிரதயாகத்ேிடனச் தசயல்விடனயுைனும் தகாட்பாட்டுைனும் ிறுவும் தபாது அது பிரோனமாக அறிடவயும்,
ிபுணத்துவத்டேயும் யாவருக்கும் வழங்குகின்றது..
இப்பாை விையம் மூலம் அடையப் தபற்ற த ாக்கங்கள்
-

அடிப்படைத் ேிறன்விருத்ேி மூலம் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்ப வளங்களின் பயன்பாடு.
ிகழ்வுகளின் அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள் விருத்ேி
ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்ப வளங்கள் பயன்பாட்டின் மூலம் அடிப்படையான சிறந்ே பயிற்சிகடள ஆழப் பேியடவத்ேல்.
அடிப்படைக் கணினி எழுத்ேறிடவ ஆழப் பேியடவப்பதுைன் ேகவல் மற்றும் தோைர்பாைல் தோழினுட்பக் கல்வியில் தமலும் தோைர்
விருத்ேிக்கு அடித்ேளமிைல்.
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5.0 ,g;ghltpjhdj;jpy; Njrpa ,yf;Ffs; vt;thW tpsf;fg;gl;Ls;sd

Njrpa ,yf;Ffs;
gilg;Gj; jpwd;fs;> Kd;Kaw;rp> tpku;rd rpe;jid
kw;Wk; nghWg;ghd Fzq;fs; Mfpatw;wpd; %yk;
rkepiyahd MSikf;Fj; Njitahd Neu;kiwahd
czu;Tfis Nkk;gLj;Jjy;
xU jdpegupd; ey;tho;T> ehL kw;Wk; ,yq;ifapd;
nghUshjhu tsu;r;rp Kd;Ndw;wk;vd;gtw;wpw;Fj;
Njitahd kdpj tsq;fisf; fy;tp %yk;
mgptpUj;jp nra;jy;

tpiuthf khwptUk; cyfpy; Vw;gLk; khw;wq;fSf;Fg;
nghUe;Jk; tifapYk; flLg;gLj;jf; $ba
tifapYk; kf;fisj; jahu;gLj;jp>; mtu;fspd;
jpwd;fisAk; rhj;jpaq;fisAk;; rpf;fyhd kw;Wk;
vjpu;ghuhj re;ju;g;gq;fis vjpu;nfhs;sf;$bathW
mgptpUj;jp nra;jy;

ghltpjhd Nehf;fq;fs;
nra;epuyhf;fj;jpy; mbg;gil vz;zf;fUf;fis
cUthf;fy;




ghltpjhd குwpf;Nfhs;fs;
(Nju;r;rpfs;)
fzpdpfspd;
Kf;fpaj;Jtj;ijg;
ghuhl;Lthu;
fzpdpfisg; ghJfhg;ghfg;
gad;gLj;Jtjd; mtrpaj;ij
kjpg;gspg;ghu;

jfty; njhopDl;g tsq;fis mZFtjw;fhd
mbg;gilj; jpwd;fis tsu;j;jy;
jfty; njhopDl;g tsq;fisg; gad;gLj;Jtjpy;
ey;y mbg;gil eilKiwfis kdjpy;
gjpaitj;jy;

mbg;gilf; fzpdp vOj;jwpitf; fw;gJld;> jfty;
njhopDl;gk; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopDl;gk;;
Mfpatw;iwj; njhlu;e;J Nkw;nfhs;tjw;F xU
jsj;ij cUthf;fy;
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,af;f Kiwikfisg;
gad;gLj;Jthu;
gpuNahf nkd;nghUisg;
nghUj;jkhfg;
gad;gLj;Jthu;
vspa nra;epuy;fis
cUthf;Fthu;
,izaj;ijg;
gad;gLj;Jthu;

ேரம் 06
தகவல் ததொடர்பொடல் ததொழில் னுட்பவியல்

தேர்ச்சி

தேர்ச்சி மட்ைம்

1. கணினியின்
1.1 கணினியின்
முக்கியத்துவத்ேிற்கு
பண்புகடளயும்
தசயற்பாடுகடளயும்
மேிப்பளிப்பார்.

உள்ளைக்கம்
 கணினியின் வடரயடற உள்ளீடு

கற்றற்தபறுகள்
i.

(Input), முடறவழியாக்கம்
(Processing), தவளியீடு

விளக்குவார்.

காணுவார்.

(Output), தசமித்ேல் (Storage)
 கணினி vs மனிேன்
o

தவகமும் தசயற்றிறனும்

o

துல்லியம் (Accuracy)

ii.

ம்பகத்ேன்டம (Reliability)

o
o

இடசவு(Consistency)

o

தசமிப்பகக் தகாள்ளவு
(Capacity of storage)

iii.

கணினியின்
பண்புடளயும்
தசயல்பாடுகடளயும்
பட்டியலிடுவார்

iv.

கணினி உட்தபாேிந்ே
சாேனங்டள
அடையாளம்
காண்பார்

o நுண்ணறிவு (Intelligence)

1

தவவ்தவறு சூழலில்
கணினியின்
வகிபாகத்ேிடன
விபாிப்பார்.

o தசலவு
 கணினி உட்தபாேிந்ே சாேனங்கள்
o தசல்லிைத்தோடலதபசி
o
வீன தோடலக்காட்சிகள்
o சலடவயியந்ேிரங்கள்
o தமாட்ைார் வாகனங்கள்

கணினிதயான்றின்
கூறுகடள
அடையாளம்

பாைதவடளகள்
01

1.2 கணினியின்
பாகங்கடள
அடையாளம்
காணுவர்.

 மத்ேிய தசயற்பாட்டு அலகு (CPU)

i.

ii.

பல்தவறு உள்ளீட்டுச்
சாேனங்கடள
பட்டியலிடுவார்

iii.

பல்தவறு
தவளியீட்டுச்
சாேனங்கடளப்
பட்டியலிடுவார்

iv.

பல்தவறு தசமிப்புச்
சாேனங்கடளப்
பட்டியலிடுவர்

v.

பல்தவறு
தோைர்பாைல்
சாேனங்கடளப்
பட்டியலிடுவர்

 தமன்தபாருளின் தேடவ
 தமன்தபாருள் உோரணங்கள்
o விடளயாட்டுகள்

i.

தமன்தபாருள்
தேடவயிடன
விளக்குவார்

o ஊைக இயக்கிகள்(Media player)

ii.

பல்தவறு
தமன்தபாருட்கடளப்
பட்டியல்படுத்துவார்

i.

கல்வி மற்றும்
பிறபகுேிகளில்
கணினியின்

சாேனங்கள் (Input/ Output
devices)
 தசமிப்புச் சாேனங்கள் (Storage
devices)
 தோைர்பாைல் சாேனங்கள்
(Communication devices)

1.3 தமன்தபாருள்
தேடவபற்றி
விளங்கிக் தகாள்வார்

o வடரபியல் தமன்தபாருட்கள்

1.4 வழடமயான
தவடலகளில்
காணப்படும்

 பாைசாடல மற்றும் ஏனய
துடறகளில் கணினி பிரதயாகப்
பரப்புக்கடள இனங்காணல்
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இடன அடையானம்
காணுவார்

 ிடனவகம் (Memory)
 உள்ளீட்டு தவளியீட்டு

கணினியில் CPU
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தவடலப்பளுவிடன
ேீர்த்துக்தகாள்வேற்கு
கணினியிடனப்
பயன்படுத்துவடே
மேிப்பார்

2. கணினிகடளப்
பாதுகாப்பாகப்
பயன் படுத்துவேன்
அவசியத்டேப்
பாராட்டுவர்

2.1 கணினி ஆய்வு
கூைத்ேிடன
முடறயாகப்
பயன்படுத்துவர்

2.2 கணினிடளயும்
அேன் சாேனங்
கடளயும்
பாதுகாப்பாகப்
பயன்படுத்துவர்

சாத்ேியமான
பயன்பாடுகள் பற்றி
விபாிப்பார்

(கல்விதமன்தபாருள், நூலக
முகாடம முடறடம தபான்றன)
 பின்வருவனவற்றுள் கணினியின்
வகிபாகம்
o பாைசாடலகள்
o வங்கிகள்
o டவத்ேியசாடலகள்
o தோழிற்சாடலகள்
o பண்டணகள்
 பின்பற்ற தவண்டிய ல்ல
டைமுடறகள்
o ஆய்வுகூைத்ேிடனத் தூசு
அற்றோக டவத்ேிருத்ேல்
o ஆய்வுகூைத்ேில் உணவு மற்றும்
பானங்களிடனத் ேவிர்த்ேல்
o பயன்படுத்ேிய தபாருட்கடள
ஒழுங்கான முடறயில் டவத்ேல்
 கணினிடயஆரம்பித்ேல்

i.

ஆய்வுகூைத்ேில் ல்ல
டைமுடறகடளப்
புாிந்துதகாள்வார்

ii.

ஆய்வுகூைத்ேில் ல்ல
டைமுடறகடள
தசயற்படுத்துவார்

i.

/பணி ிறுத்ேல் என்பவற்றின்

கணினிடய
ஆரம்பித்ேல்

சாியான முடறகள்

/பணி ிறுத்ேல்

(start/shutdown )

என்பவற்றின்
சாியான முடறகடளப்
பின்பற்றுவார்

 கணினியிடனப் பயன்படுத்ேலின்
த றிமுடறகள்
 சாியான தோற்றப் பாங்கு
 கணினி வன்தபாருட்கடளப்
பாதுகாப்பான முடறயில்
அகற்றலும் அழித்ேலும்
 கைவுச்தசாற்களின் பயன்பாடு
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ii.

கணினிப்பாகங்கடள
த றிமுடறக்கடமயப்
பாவிப்பார்

iii.

பிதயாசனமற்ற
கணினிடளயும்
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புறச்சாேனங்டளயும்
பாதுகாப்பான
முடறயில்
அகற்றுவார்
iv.

3. இயக்க
முடறடமகடளப்
பயன்படுத்துவார்

3.1
தகாப்புகடளக்டகயா
ள்வர்

 எளிய வடரேல்
தமன்தபாருதளான்டறப்
பயன்படுத்ேிக் தகாப்புகடள
டகயாழுேல்.

i.

தகாப்தபான்டற
உருவாக்கிச்
தசமிப்பார்

ii.

தகாப்தபான்டற
ேிறந்து ேிருத்ேங்கடள
தமற்தகாள்வார்

iii.

சாரளங்டள,

o உருவாக்கல் (Create)
o தசமித்ேல் (Save)
o ேிறத்ேல் (Open)
o ேிருத்ேல் (Edit)
o மூடுேல் (Close)
 சாரளங்கடளப் தபாிோக்கல்,
சிறிோக்கல், பருமன் மாற்றல்
(window ) Minimizing /
Maximizing / Resizing தபான்ற
தசயற்பாடுகடள
தமற்தகாள்ளல்
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கணினியிடனப்
பாதுகாப்பாகப்
பயன்படுதுவடே
விளங்கி டைமுடறப்
படுத்துவார்

தபாிோக்கல்
சிறிோக்கல் பருமன்
மாற்றல்
தபான்றவற்றிடன
தமற்தகாள்வர்
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4.
பிரதயாக
தமன்தபாருள்கடளப்
தபாருத்ேமானவாறு
பயன்படுத்துவார்

4.1
வாசக வடிவடமப்பு
மற்றும் வடரேல்
தமன்தபாருட்கடளத்
ேிறம்பைப்
பயன்படுத்துவார்

 சுட்டியிடனச் சாியான முடறயில்
பயன்படுத்துவேற்கு வடரேல்
தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்ேல்
 விடசப்பலடகயிடனப்
பயன்படுத்தும் ேிறடன
வளர்ப்பேற்குத் ேட்ைச்சு
தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்ேல்

i. சுட்டி மற்றும்
விடசப்பலடக
என்னபனவற்றிடன
விடனத்ேிறனுைன்
பயன்படுத்துவார்
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ii. ஒழுங்கான விரல்
அடசவுைன் ேட்ைச்சுச்
தசய்வார்
iii. சுட்டியிடனப்
பயன்படுத்ேிப் பைங்கள்
வடரவர்

4.2
தகட்தபாலி மற்றும்
காதணாளி
தமன்தபாருட்கடள
விடனத்ேிறனுைன்
பயன்படுத்துவார்
5. எளிோன
தசயல் ிரல்கடள
விருத்ேி தசய்வார்

5.1 டைமுடறப்
பிரச்சிடனத் ேீர்வு
தசயன்முடறடய
த றிமுடறக்குத்
தோைர்புபடுத்துவார்
5.2ஒரு தசயற்பாட்டுக்கு
உாிய
பாய்ச்சற்தகாட்டு
வடரபைத்ேிடன
வடரவர்

 தகட்தபாலி தமன்தபாருடளப்
பயன்படுத்ேிக் தகட்தபாலி
றுக்கல்கடள ஆக்குேல்
 காதணாளி
தமன்தபாருட்கடளப்
பயன்படுத்ேி காதணாளி
றுக்கல்கடள ஆக்குேல்
 தசய்முடறதயான்றிற்தகற்ப
கலடவதயான்றிடனத்
ேயாாித்ேல்.(உோரணம்:- தகக்
ஒன்றிடனத் ேயாாித்ேல்)
 பாய்ச்சற்தகாட்டு வடரபைத்ேின்
குறியீடுகளின் அறிமுகம்

i. தகட்தபாலிக்
தகாப்புக்கடள
ஆக்குவார்
ii. காதணாளிக்
தகாப்புக்கடள
ஆக்குவார்
i.

தோைர்
படிமுடறகளாகப்
பிரச்சிடனதயான்றின்
தசயற்பாட்டிடன
இனங்காண்பார்
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i.

பாய்ச்சற்தகாட்டு
வடரபைத்ேின்
குறியீடுகடள
இனங்காண்பார்
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ii.

தசயதலான்டற

o ஆரம்பம் /முடிவு
(Start/Stop)
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பாய்ச்சற்தகாட்டு
வடரபைம் தகாண்டு
வடகக்குறிப்பார்

o உள்ளீடு / தவளியீடு
(Input/ Output)
o முடறவழியாக்கம்
(Process)

6. தோைர்பாைல்
6.1 பகிரக்கூடிய ேகவல்
மற்றும் ேகவல்
வளத்தோகுேியின்
தசகாிப்பிற்கு
தபாது இைமாக
இடணயப்
இடணயத்ேிடன
பயன்பாட்டிடன
அடையாளம்
மேிப்பார்
காண்பார்

6.2 ேகவல்கடளத்
தேடுவேற்குத்
தேைல்தபாறிகடளப்
பயன்படுத்துவார்
6.3 ேரவுகடளயும்
கணினிடயயும்
பாதுகாப்பாகப்

 அன்றாைச் தசயற்பாடுகளின்
எளிய தோைாியலான
முடறவழியாக்கங்கடள
விளக்குவேற்கான
பாய்ச்சற்தகாட்டு பைங்கள்
 இடணயத்ேின் அறிமுகம்
 தசயல் ிரலில் காணப்படும்
வழுக்களின் பாேிப்புக்கடள
விபாித்துச் தசயல் ிரலில்
வழுக்கடளத் ேவிர்த்ேல்

i.
ii.
iii.

இடணயத்ேிடன
வடரயறுப்பார்
இடணயத்ேிடனப்
பயன்படுத்துவார்
கல்வி
வடலத்ேளங்கள்
மூலம் ேகவல்கடளப்
தபறுவார்
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 தேைல் தபாறிகளின் அறிமுகம்
 தேைல் தபாறிகடளப்
பயன்படுத்ேிக் குறித்ே விையம்
தோைர்பான ேகவல்கடளத்
தேடுேல்

i.

தேைல் தபாறிகடளப்
பட்டியல்படுத்துவார்

ii.

தேைல் தபாறிகடளப்
பயன்படுத்ேித் ேகவல்
தபற்றுக் தகாள்வார்

 அணுகல் கட்டுப்பாட்டு
நுட்பத்டேப் பயன்படுத்துேல்

i.

பாதுகாப்பு மற்றும்
பாதுகாப்பு
டைமுடறகடளப்

(பயனர்தபயர்,கைவுச்தசால்,
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பயன்படுத்துவர்

தபான்றன)
ii.

பின்பற்றுவார்
ம்பகமான
வழிகாட்டிகளின்
வழிகாட்ைலின்
முக்கியத்துவத்டே
உணர்ந்துக்
தகாள்வார்;
தமாத்ேம்
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