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Analyse Learners and context  
To know about the students’ level of proficiency in listening comprehension and speaking and to ascertain 
their entry level behavior in terms of the present context, the following types of questions will be asked by 
the teacher (showing a video clipping presenting a tiger attacking a deer ) 

 How many of you have seen a real tiger? 
 Where did you see it? 
 At what time of the day did you go to the zoo? 
 Why did not you go there earlier in the morning? 
 What did you see there? 
 What were the different animals (tiger, lion, chimpanzee, etc.) and birds doing at that time? 
 Guess who looks after them and how they spend their time when there is no visitor in the 

zoo – in early morning or at night? 
Develop & select Learning Materials 
Text book: BLISS, English Text Book for Class IX, Second Language, published by West Bengal Board of 

Secondary Education – for reading the selected learning unit 
Dictionary: It will enable the students find out the meanings of unknown words on their own. 
Video clipping:  A video clipping presenting a tiger attacking a deer will be used to draw students’ attention 

and prepare their mind for the day’s lesson. 
Charts:    a) Presenting adverbs of different types. 
                 b) Containing a few examples of different types of sentences. 
Learning strategies : The students will read the text silently at the very beginning and then delve into the 
text gradually in the following way.  

Learning Areas Related Strategies 
About the author 
and the text 

Individual activity by the students: The students will read the information about the 
author and the text given at the top of the text. 
Group activity by the students – students will browse web in groups to collect 
information about  

 Gerald Malcolm Durrell from different sources besides the one given at the 
beginning of the text.  

 Menagerie Manor written by Gerald Durrell 
Difference of 
experience of a 
visitor and an 
owner of a zoo. 

Individual activity by the students: Each student will read and scan the specific 
information given in the text – e.g., The advantage of living in the zoo. 
Group discussion – The students will discuss, in groups, and share their personal 
experiences in a zoo. 
Interactive question answer strategy: Questions and answers from and by the students 
and the teacher will facilitate sharing of views and construction of meaning as regards 
the zoo owner’s and visitors’  advantages and disadvantages. 
 [When can the owner observe the animals? 
  When can the visitors watch the animals? 
  What is the duty of the owner?]  
Use of instructional materials/resources: The dictionary will be consulted by the 
students for the meanings of the new words/expressions used in the text (e.g., rush out) 
A chart with different types of sentences presented by the teacher will be observed and 
analysed by  the students to identify  the features of simple, compound and complex 
sentences. 
Use of chalk/white board:  Word notes (e.g., enable: make able) provided by the 
students and their observations about the different types of sentences, will be written 
on the board. 
 



Early morning 
scenario  in the 
zoo. 

Individual activity by the students: Each student will read and scan the specific 
information given in the text – e.g., The time when the birds start singing. 
Interactive question answer strategy: The students will interact among themselves and 
the teacher to attend to the minute details of the text using questions and answers. This 
will create scope for their listening to multiple interpretations and facilitate their 
inferring about the reason of happiness of the birds [When does the day begin in the 
zoo?  How is the sky at dawn?  What makes the peacock dance?] 
Mind Mapping: A mind map will be drawn centering ‘early morning’ to compare it 
with the morning environment in the zoo. 
Use of instructional materials: A dictionary will be consulted by the students for the 
meanings of the new words/expressions used in the text – e.g., dawn. 
A chart containing different types of adverbs presented by the teacher will be observed 
by the students for inferring about and defining the types. 
Use of chalk/white board: Word notes (e.g., dawn: early morning just before the 
sunrise/tinged: slightly coloured)  provided by the students, and definitions of different 
types of adverbs along with their examples will be written on the board. 

Beginning of 
human activities 
in the zoo. 

Individual activity by the students: Each student will read and scan the specific 
information given in the text – e.g., How the day begins in the zoo. 
Group discussion: The students will discuss among themselves to construct meaning of 
the text (e.g., why the workers shout greetings to each other) through listening to 
multiple interpretations by the peers, and infer logically the functions of the zoo 
workers. 
Use of instructional materials: A chart containing different types of sentences 

presented by the teacher will be observed and analysed by the students to explain the 
concepts of simple, compound and complex sentences. 

Use of chalk/white board: Word notes (e.g., staff: workers ), provided by the students, 
and their observations about the features of  simple and complex sentences will be 
written on the board. 

Role play: The students will play the roles of the zoo workers to recreate human 
activities in the zoo before the coming of the visitors. 

 
Design for Evaluation: The following questions will be given to the students to evaluate their progress. 

1. Complete the sentences with information from the text  
a) The author of the text is ………………………………………………. .(Factual , remembering) 
b) The advantage of the owner living in the zoo is that  …………………  (Factual, understanding) 
c) The zoo workers begin their day in the zoo with ………………………(Factual, understanding) 

2. Find the words from the text which mean  (conceptual, understanding) 
a) To notice carefully…….….   b)  Harsh voice …..……  c)  An open area surrounded by walls or 

buildings ...........................              
3. Split the following sentence into its constituent clauses.  (conceptual, analyzing) 

They had been only two years old when they last saw their father. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

4. Write a few (3//4) sentences about your experiences on a beautiful morning using the following 
words – dawn, thrush, excited, lawn, tinged. (factual and procedural applying, and meta-cognitive 
creation) ……………………………………………………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 



5. Prepare a scrap book (at home) with pictures of the birds mentioned in the text. Write something 
about each of the birds against its name and picture. (factual and procedural creating) 

 
Diagnosing the weaknesses for remedial class (if any) :  [to be written on the basis of evaluation] 
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HINDI 

अधिगम प्रारूप (Learning Design) 

          विद्यालय का नाम  : xxxxx                                                             

कक्षा : सप्तम (VII)                                                                             विषय : विन्दी 

अिवि : 35 वमनट                                                                   पाठ-इकाई : ‘विक्षुक’ (कविता), सूययकाांत विपाठी ‘वनराला’                                                        

ददनाांक : xx/xx/xxxx                                                                       उप-इकाई : (क) “िि आता ... की ओर बढ़ाये ।”                                                                                                                                                                      
                (ख) “साथ दो ... खींच लूूँगा ।” विक्षार्थययों की सांख्या : xxx 

विक्षक/विवक्षका का नाम : xxxxx आज का पाठ - (क) “िि आता ... की ओर बढ़ाये ।”                                                                                                                          

  
1.  अधिगम उद्दशे्यों / लक्ष्यों की पहचान      

 

स्मरणमलूक  
(क) अविगमकर्त्ाय कवि ‘वनराला’ के जन्म और मृत्यु के वतवथ एिां िषय को याद रख पाने में सक्षम िोंगे । (तथ्यपरक) 

(ख) अविगमकर्त्ाय विक्षुक िब्द का अथय बता पायेंगे ।  (तथ्यपरक) 

बोिमलूक 

(क) अविगमकर्त्ाय को विक्षुक की दीन-िीन दिा का बोि िोगा ।  (िारणामूलक) 

(ख)  अविगमकर्त्ाय को सामावजक एिां आर्थयक विषमता का बोि िोगा ।  (िारणामूलक) 

प्रयोगमलूक 

(क) अविगमकर्त्ाय कविता में प्रयुक्त िब्दों जैसे - दो टूक, लकुटटया और मुट्ठी-िर आदद िब्दों को निीन िाक्यों में प्रयोग कर 

सकें गे । (प्रदियात्मक) 
(ख) अविगमकर्त्ाय कविता की प्रासांवगकता एिां उपादयेता का वििेचन कर सकें गे । (अविज्ञानात्मक) 
(ग) अविगमकर्त्ाय कवि ‘वनराला’ के सांिेदनिील व्यवक्तत्ि को अपने जीिन में प्रयुक्त कर पाने में समथय िोंगे । (प्रदियात्मक) 

विश्लषेणपरक   

(क) अविगमकर्त्ाय प्रस्तुत कविता की सदिय आलोचना करेंगे । (प्रदियात्मक)   
(ख) अविगमकर्त्ाय ‘विक्षुक’ कविता की दकसी अन्य कविता स ेतुलना कर पाने में समथय िोंगे । (अविज्ञानात्मक) 

मलूयाांकनपरक 

(क) अविगमकर्त्ाय विक्षुक जीिन की समस्याओं का मूलयाांकन कर सकें गे । (अविज्ञानात्मक)  

(ख) अविगमकर्त्ाय विक्षुक की दयनीय वस्थवत को अपने िब्दों में वलख पाने में सक्षम िोंगे । (प्रदियात्मक)    
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सजृनमलूक 

(क) अविगमकर्त्ाय ‘विक्षुक’ कविता से सांबांवित वचि बना पान ेमें समथय िोंगे । (प्रदियात्मक)    

(ख) अविगमकर्त्ाय आलोच्य कविता के माध्यम स ेविक्षुकों के प्रवत सांिेदनिील िो सकें गे । (िारणामूलक) 

(ग) अविगमकर्त्ाय विक्षुक जीिन पर आिाटरत नई कविता का सृजन कर सकें गे । (अविज्ञानात्मक) 
 

2. अधिगमकर्त्ाा एवं प्रकरण का धवशे्लषण  

प्रिेि-स्तर पर अविगमकर्त्ाय से विषय के प्रसांग में अपेवक्षत ज्ञान पटरक्षण के वलए पूिय-ज्ञान से पाठ-ज्ञान को जोड़ते हुए 
वनम्नवलवखत प्रश्न करना : 

(क) अमीर और गरीब में क्या अांतर ि ै? 

(ख) गरीब आदमी अपना पेट िरने के वलए क्या-क्या करता ि ै? 

(ग) आप विक्षुक किाूँ-किाूँ दखेते िैं ? 

(घ) विक्षुकों की दिा कैसी िोती ि ै?  
 

3. अधिगम सामग्री का चयन  

 श्यामपट्ट, चॉक, झाड़न ।  
 चाटय, वचि, नमूना ।  
 पाठ्य-पुस्तक, सिायक सन्दिय-पुस्तक । 
 पािर पॉइांट प्रदियन आदद का प्रयोग ।   

 

4. अधिगम व्यहू रचना  
 

अधिगम के्षत्र अधिगम संबंिी व्यहू रचना  
 

--------प्रथम सोपान-------- 

 

 

 

 

 

 कधि ‘धनराला’ का संधक्षप्त जीिन-पररचय   

                 (जन्म-मतृ्यु एिं प्रमुख रचनाएँ )  
 

 

 

 ‘धिकु्षक’ कधिता की िधूमका   

 

विक्षक श्यामपट्ट पर प्रारांविक सूचनाएूँ, उप-इकाई, कवि 
का नाम एिां कटठन िब्दों को स्पष्ट रूप से वलखेंगे ।  

श्यामपट्ट कायय 
 

ददनाांक : xx/xx/xxxx                                 विषय : हिांदी  
पाठ-इकाई : ‘विकु्षक’                 
कवि : सूययकाांत विपाठी ‘वनराला’  
आज का पाठ : (क) “िि आता ... की ओर बढ़ाये ।”  
जीिन-पटरचय : जन्म - 1899 ई. (बांगाल) 
                      मृत्यु - 1961 ई. (उर्त्र प्रदिे) 

 प्रमखु रचनाएूँ : ‘अनावमका’, ‘पटरमल’, ‘कुकुरमुर्त्ा’, 
‘गीवतका’, ‘तुलसीदास’ आदद ।   

 मिाप्राण सूययकाांत विपाठी ‘वनराला’ छायािाद के प्रमुख 
स्तम्ि एिां बहुचर्चयत पविका ‘मतिाला’ के सम्पादक िी 
रिें ।                                                                                                                    

          विक्षक कविता की पृष्ठिूवम बतायेंगे ।  
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--------धितीय सोपान -------- 
 धिक्षक िारा पद्ांि का प्रस्तुतीकरण   

 अधिगमकर्त्ाा में श्रिण-कौिल का धिकास 
करना   

 

 अधिगमकर्त्ाा में िाचन-कौिल का धिकास 
करना  

 

 

 

 िब्द-िण्डार में िधृि करना   

 

 

 

 

 अिुधि-संिोिन   

 

 

 अधिगमकर्त्ाा को कधिता के केन्रीय िािों से 
पररधचत कराते हुए उनमें दया, त्याग, सहयोग 
ि सहानुिधूत जसेै िािों का धिकास करना  

 

 

 

 िाि-धिशे्लषणात्मक प्रश्न  

 

 

 

 

 अधिगमकर्त्ाा में स्िाध्याय का धिकास  

 

 

 अन्य व्यहू रचना  

   

 

आदर्ा वाचन  

“िि आता ... की ओर बढ़ाये ।”   
विक्षक पांवक्तयों के उवचत लय, यवत, गवत तथा स्िरों के 
आरोि-अिरोि को ध्यान में रखकर कविता का सस्िर 
िाचन करेंगे ।   

अनकुरण वाचन 

अविगमकर्त्ाय विक्षक के वनदिेानुसार पद्याांि का सस्िर 
अनुकरण िाचन करेंगे । 

श्यामपट्ट कायय 
 

  र्ब्द                      अर्ा 
 पथ               रास्ता  
 लकुटटया        लाठी 
 टेक               सिारा   
 मुट्ठी-िर        थोड़ा-सा  

 

अन्य काया 
 अविगमकर्त्ाय से कटठन िब्दों   
    को वलखिाना । 
 उन्िें अविप्रेटरत करने के वलए        
    उनके उर्त्रों को सुिारकर      
    वलखना ।  

यदद अविगमकर्त्ाय दकसी िब्द का अिुद्ध उच्चारण करता 
ि ैतो विक्षक उन्िीं की सिायता से िब्द को िुद्ध करने 
का प्रयास करेंगे । 
 

विक्षक कटठन िब्दों के अथय बताते हुए प्रश्नोर्त्री अथिा 
उपयुक्त विवि द्वारा कविता के मूल-िाि एिां प्रासांवगकता 
को समझायेंगे । 
 

क) पथ पर कौन आ रिा ि ै? 

ख) विकु्षक की िारीटरक वस्थवत कैसी ि ै? 

ग) “मुूँि फटी पुरानी झोली का फैलाता” – का िाि-     
विश्लेषण करें । 

 

मौन-वाचन : विक्षक अविगमकर्त्ाय को पटठत पद्याांि के   
                 मौन-िाचन के वलए प्रेटरत करेंगे । 
 

विक्षक समूि-चचाय तथा िूवमका वनिायि के द्वारा पाठ को 
रोचक एिां प्रिाििाली बनाने का प्रयत्न करेंगे ।  





 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 



িহসাবশা  (COMMERCE) 
িশখন নকশা (Learning Design) 

 

 

িশখেনর ল / উে শ  (Learning Goals/Objectives) 

বতমান পােঠর পর িশ াথীরা – 

রণ করা (Remembering)   : 

1. অমুনাফােভাগী িত ােনর সং া িদেত পারেব । (তথ গত রণ) 
2. ‘Receipts & Payments Account’ এর ছক রণ কের কাশ করেত পারেব। (তথ গত রণ) 
3. অমুনাফােভাগী িত ােনর িহসাবর ণ প িত িলর নাম করেত পারেব। (তথ গত রণ) 

           
অনুধাবন করা (Understanding)   : 

1. ‘Receipts & Payments Account’ এর বিশ াবলীর ব খ া করেত পারেব।( রণগত অনুধাবন) 
2. ‘Receipts & Payments Account’ এর সুিবধা ও অসুিবধা িল বণনা করেত পারেব।(ধারণাগত 

অনুধাবন) 
3. অমুনাফােভাগী িত ান িলর উদাহরন িদেত পারেব।(ধারণাগত অনুধাবন) 

  

 
িবদ ালেয়র নাম(Name of the School)  : XX 

ণী(Class)                          : একাদশ 
সময়(Time )                      : ৪৫ িমিনট 
তািরখ (Date)                  : xx/xx/xxxx 
িশ ক/ িশি কার নাম  
(Name of the Teacher)  :  xx 

           
িবষয় (Subject)                    : িহসাবশা  
পাঠএকক (Teaching Unit)  : অমুনাফােভাগী িত ােনর 

িহসাবর ণ 
উপএকক(Subunits) : 
 *1.  অমুনাফােভাগী  িত ােনর বিশ , 
      Receipts & Payments Account    
  2. Income & Expenditure Account 
  3.  Balance Sheet 
 
* আজেকর পাঠঃ  অমুনাফােভাগী িত ােনর বিশ , 
                  Receipts & Payments Account    
 



েয়াগ করা (Applying)   : 

1. ‘Receipts & Payments Account’ এর ছক েয়াগ কের বা েব কােনা অমুনাফােভাগী িত ােনর 
িহসাবর ণ করেত পারেব। ( ধারণাগত েয়াগ ) 

2. দ  সমস া থেক কান কান উপাদান ‘Receipts & Payments Account’ এর ঘের আসেব তা 
িনণয় করেত পারেব । ( ধারণাগত েয়াগ ) 
 

িবে ষণ করা (Analysing)   : 

1. ‘Receipts & Payments Account’ এর িবিভ  উপাদান িলর মেধ  স ক িবে ষণ করেত পারেব । 
( ধারণাগত িবে ষণ) 

 

মূল ায়ন করা (Evaluating) : 

1. অমুনাফােভাগী িত ােনর িহসাবর েণর ে  ‘Receipts & Payments Account’ এর কাযকািরতা 
মূল ায়ণ করেত পারেব। (ধারণাগত মূল ায়ণ) 

 

সৃজন করা (Creating) : 

1. বা েব কােনা অমুনাফােভাগী িত ােনর ‘Statement’ থেক িকভােব ‘Receipts & Payments 
Account’ এর গঠন করা যায় সই স েক সৃজনশীল িচ াভাবনা করেত পারেব। (অিধ ান) 

 
পােঠর ি েত িশ াথীর িবে ষণ করা (Analyse learners & Contexts) : 

বতমান পােঠর ি েত িশ াথীেদর সাধারন বিশ াবলী এবং ারি ক আচরণ সুিনি ত করার জন  িন প 
িল করা হেব –  

1. মুনাফা বলেত িক বাঝ ? 
2. কােনা বািনিজ ক িত ােনর মূল উে শ  িক থােক ? 
3. এমন িকছু িত ােনর নাম বেলা য িল মুনাফা অজেনর জন  গিঠত হয় না। 
4. অমুনাফােভাগী িত ােনর িহসাবর ণ করা কতটা েয়াজনীয় বেল মেন হয় ? 

 
িশখন সহায়ক উপকরেণর িত ও িনবাচন (Develop and Select Learning Materials) : 

 উপএকেকর পাঠদানকােল িশ ক পি মব  উ মাধ িমক পষদ ারা িনবািচত পু ক ও অন ান  সহায়ক 
পু েকর সাহােয  পাঠদােন অ সর হেবন ।  



 ‘Receipts & Payments Account’ এর ছক ও অমুনাফােভাগী িত ােনর ছিব স িলত দীপণ প  
ব বহার কের িশ াথীেদর িবষয়ব র বাধগম তায় সাহায  করা যেত পাের ।  

 ণীকে র সাধারন উপকরণ ও ব বহার করা যেত পাের। 

িশখন কৗশল (Learning Strategies) 
 

িশখন  াসি ক কৗশল 

অমুনাফােভাগী িত ান : 
 
য সব িত ান সমােজর উপকার ও কল াণ ােথ গিঠত হয় , 
তােদর অমুনাফােভাগী িত ান বলা হয়। 
 

 
 

 দীপণ পএ 
 ে া র প িত 
 াক - বােডর কাজ 

অমুনাফােভাগী িত ােনর বিশ   
 

o উে শ  মুনাফা অজন করা নয়, 
o উে শ  হল সামািজক , িশ াগত ও ধািমক পিরেষবা। 
o  সদস েদর ‘Donation’ এর উপর িনভরশীল। 

 
 

 আেলাচনা প িত 
 ে া র প িত 
 াক - বােডর কাজ 

‘Receipts & Payments Account’  
 
Receipts               Rs.  Receipts          Rs. 
To Opening b/d 
Cash                   XX 
Bank                   XX   
 
To Subscriptions     XX 
To Donations         XX 
To Sale                XX   

By Salaries       XX 
By Rent          XX 
By Electricity    XX 
By Purchase     XX 
By Closing b/d   XX  
Cash               XX 
Bank               XX  
              ----------- 
 

 

 
 

 দীপণ পএ 
 ে া র প িত 
 াক - বােডর কাজ 

 

 
 
 



মূল ায়েনর নকশা (Design for Evaluation) : 

আজেকর পাঠ িশ াথীরা কতটা অনুধান করেত পেরেছ তা জানার জন  িশ ক ল  ও উে েশ র সােথ সাম স  
রেখ িন িলিখত অভী াপ িট ত করেবন – 

1. কেয়কিট অমুনাফােভাগী িত ােনর উদাহরণ দাও ।  (ধারণামূলক অনুধাবন) 
2. অমুনাফােভাগী িত ােনর িহসাবর ণ প িত েলার নাম বল । (তথ গত রণ) 
3. অমুনাফােভাগী িত ােনর বিশ াবলী ব খ া কর। (ধারণামূলক অনুধাবন) 
4. ‘Receipts & Payments Account’ - এ ‘‘Receipt’ – এর ঘেরর দুেটা ‘items’ এর নাম উে খ 

কর।(তথ গত রণ) 
5. Given :- 

 

 
          
 
 
 
 

উপির  তথ িল থেক একিট ‘Receipts & Payments Account’ গঠন কেরা।(ধারণামূলক েয়াগ) 

এছাড়াও মূল ায়েনর জন  িন িলিখত কােজর পাতা (Worksheet) দওয়া যেত পাের – 

1. সিঠক উ র িনবাচন কেরাঃ- 
a) ‘Receipts & Payments Account’ – এ িহসাব রাখা হয় – 

I. মুনাফােভাগী  িত ােনর 
II. অমুনাফােভাগী িত ােনর 
III. উভেয়ই  
IV. কানিট নয়  

b) ‘Salary’  হল – 
I. Receipts   II.   Payments     III. Income       IV.  Expenditure 

 
2. ‘Purchase of Investment’ এবং ‘Donation’, ‘Receipts & Payments Account’ – এর 

কানিদেক আসেব? 
 
দুবলতা িনণয় (সংেশাধনী পােঠর েয়াজেন ) 
বতমান পােঠর মূল ায়েনর পর যিদ িশ াথীেদর কােনা দুবলতা িনণীত হয় , তেব তার পৃথক সংেশাধনী 
পােঠর ব ব া করেত হেব। 

Opening Balance – Rs. 50,000 /- 
Salary  - Rs. 50,000 /- 
Rent - Rs.    500 /- 
Electricity - Rs.  1,500 /- 
Purchase of Furniture  - Rs.  2,500 /- 
 



অথনীিত ( ECONOMICS ) 

িশখন নকশা (LEARNING DESIGN) 

িবদ ালেয়র নাম –    XX                  িবষয় – অথনীিত 

িণ – একাদশ                            পাঠ  একক – চািহদা, যাগান, উৎপাদন, উৎপাদন ব ায়, বাজার 

                                                    উপ একক – 

 চািহদা 
 যাগান 
 উৎপাদন 
 উৎপাদন ব ায় 
 বাজার 

সময়সীমা – ৪০ িমিনট                                                   

তািরখ – XX/XX/XXXX 

িশ েকর নাম – XX                      আজেকর পাঠ – চািহদা 

 

িশখেনর ল / উে শ  

বতমান পােঠর  পর  িশ াথীরা - 

রণ করা 

চািহদার সং া িদেত পারেব।(তথ গত ান) 

চািহদার িনধারক িল িববৃত করেত পারেব।(তথ গত ান) 

অনুধাবন করা 

চািহদা তািলকা ও চািহদা রখার পাথক  করেত পারেব। (ধারণাগত ান )  

চািহদা সূে র ব াখ া িদেত পারেব।(ধারণাগত ান) 

েয়াগ করা 

েব র কৃিত জানেত চািহদা সূে র েয়াগ করেত পারেব।(প িতগত ান) 

ব াি গত চািহদা তািলকা থেক বাজার চািহদা তািলকা গঠন করেত পারেব ।(প িতগত ান) 



িবে ষণ করা  

ব ি গত চািহদা রখা এবং বাজার চািহদা রখার পাথক  করেত পারেব।(প িতগত ান) 

েব র চািহদা উপর িব াপন ব ােয়র ভাব িবে ষণ করেত পারেব।(প িতগত ান) 

মূল ায়ন করা 

বা ব জীবন পিরি িতেত চািহদা সূে র েয়ািগকতা মাণ করেত পারেব।(প িতগত ান) 

িবমু াকরেনর সময় দশন ভাব কাযকারী হেব িকনা তা িবচার করেত পারেব।(প িতগত ান) 

সৃজন করা  

একিট চািহদা তািলকা থেক  চািহদা রখা অ ন করেত পারেব।(প িতগত ান) 

চািহদা িনধারক সমি ত একিট া চাট তরী করেত পারেব।(প িতগত ান) 

পােঠর ি েত িশ াথীর িবে ষণ 

বতমান পােঠর ি েত িশ াথীেদর সাধারণ বিশ াবলী এবং ারি ক আচরণ সুিনি ত করার জন  িশ ক 
িন িলিখত িল করেবন – 

১. দাম কী ? 

২. েয়াজন কী ? 

৩. েয়াজেনর কৃিত  কী প ? 

৪. একিট েব র দাম ও মূেল র পাথক  কী ? 

 

িশখন সহায়ক উপকরেনর িত ও িনবাচন   

িশ ন - িশখন পিরি িতেত িশ ক িন িলিখত উপকরন িল ব বহার করেবন: 

১.পাঠ পু ক - WBCHSE ারা অনুেমািদত অথনীিতর  য কান পাঠ  পু ক। 

২. ণীকে র উপকরণ সমূহ – চক, ডা ার, াক বাড, িনেদশক দ  ইত ািদ । 

৩. চািহদার িনধারক সমি ত একিট তিলকা। 

৪. চািহদা রখার মেডল। 

 



 

িশখন কৗশল - 

 
িশখনে  

 
াসি ক কৗশল 

 
চািহদা হল য় মতা ারা সমিথত েয়র ইছা। 
চািহদা সবদা কান ব , তার দাম,েকনার সময় 
ইত ািদর সিহত স িকত। চািহদা অেপ ক হল 
চািহদার িনধারক সমূহ এবং চািহদার গািণিতক 

প। 
dx=t(px,p1 …….pn-1,Y,T,E 
 
কান েব র দাম ও চািহদার পিরমােণর িবপরীত 
স ক হল চািহদার সূ । 
 
 
 

 
িশ ক পাঠ অবতারনার জন  এবং চািহদার সং া 
স েক ধারণা দওয়ার জন  ব তা দেবন। িতিন  
বােড িবষয়িট িলখেবন।িতিন েয়াজন অনুসাের 
িশ াথীেদর  িজ াসা করেবন। 

 
ব ি গত  চািহদার িনধারক হল স সম  িবষয় যার 
ওপর চািহদা িনভর কের।িকছু পূণ  
িনধারক হল- ১.ব ি র েয়াজন।২.ব ি র িচ ও 
প ।৩.ব ি র আয় । ৪. েব র দাম… ইত ািদ। 
বাজার চািহদা িনধারক িল হল (ক)আেয়র  
ব ন।(খ) তার সংখ া ইত ািদ। 
 
 
 
 

 
িশ ক এে ে  আেলাচনা প িতর সাহায  নেবন। 
িশ াথীরা  িশ েকর সােথ িমথি য়া করেব 
িশ ক বােড িশ াথীেদর উপর িলখেবন। 

 - উ র কৗশল অবল ন কের িনধারক সমূেহর 
া চাট তরী করা হেব। 

 
ব ি র চািহদা তািলকা হল একজন তার িবিভ  
দােম কান ব েয়র পিরমাণ । বাজার চািহদা 
তািলকা হল ব ি গত চািহদা তািলকার যাগফল। 
 

 
িশ ক এখােন চাট দশন করেবন। 
বােড চািহদার তািলকা অ ন করা হেব। 

  
িশ ক চাট িল িতপাদন করেবন। 



চািহদা রখা হল চািহদা তািলকার রখািচ । এিট 
দু কােরর ১.ব ি গত চািহদা রখা।২.বাজার চািহদা 
রখা। 
 

বােড চািহদা তািলকা থেক চািহদা রখা  
আঁকেবন। 

 

মূল ায়েনর নকশা 

িশ াথীরা আজেকর পাঠ হেণ কতটা স ম হেয়েছ তা বাঝার জন  িশ ক িন িলিখত উে শিভি ক 
িল করেবন- 

অভী া পদ –  

চািহদা িক ?(তথ গত রণ)  

চািহদার িনধারক িল বল।(তথ গত রণ) 

চািহদার সূ  ব াখ া  কর। (ধারনাগত অনুধারন) 

কখন চািহদা রখার পিরবতন হয় ? (ধারনাগত অনুধারন) 

চািহদা সূে র ব িত েমর একিট উদাহরণ দাও।(ধারনাগত অনুধারন) 

ব ি গত চািহদা রখা এবং বাজার চািহদা রখার পাথক  কর।(ধারনাগত িবে ষণ) 

িবমু াকরেনর সময় দশন ভাব কাযকরী হেব িকনা িবচার কর।(ধারনাগত মূল ায়ন) 

অথবা 

কােজর পাতা 

ক) ভুল না িঠক উ র দাও – 

১) চািহদা সমেয়র সােথ স ক যু । 

২) চািহদা কান ব  বা সবার সােথ স ক যু  নয়। 

৩) চািহদার সূ  সাধারণ েব র ে  েযাজ । 

৪) বাজার চািহদা হল ব ি গত চািহদার সমি । 

খ) সিঠক উ র িট ত িট  (  ) দাও। 

১) চািহদার সূ  থম উে খ কেরন – 

            ক) েফসর মাশাল  খ) ডিভড িরকােডা গ)অ াডাম ি থ ঘ)জন রিবনসন 



২)চািহদার পিরবতেনর কারন হল – 

          ক) দােমর পিরবতন খ) দাম ব তীত অন ান  িনধারেকর পিরবতন । 

৩) অেন র য় ারা ভািবত হেয় য় করােক বলা হয় –  

          ক) দশন ভাব খ) ভবে ন ভাব 

গ) িনেচর  িলর উ র দাও। 

১. চািহদার অেপ কিট লখ। 

২.চািহদা সূে র ব িত েমর উদাহরণ দাও। 

৩. চািহদা সূ িট লখ। 

৪. চািহদার চারিট িনধারেকর নাম লখ। 

ঘ) শূন ান পুরন কর 

১. কান ----------------------- এবং ------------------- এর িবপরীত স কেক চািহদার সূ  বেল। 

২.দাম ভাব = -----------------------------+ --------------------------------------------------- 

৩. কনার ই া + কনার মতা =---------------------------------------------------------------- 

৪.সদথক িব াপন ব ায় চািহদার পিরমান------------------------------------------------------- 

দুবলতা িনণয় (সংেশাধনী পােঠর েয়াজেন) 

মূল ায়েনর ফেলর িভি েত িশ ক িশ াথীেদর দুবলতা িনণয় করেবন এবং িশ াথীেদর েয়াজন অনুযায়ী 
সংেশাধনী পােঠর ব াব া করেবন। 



 

 

LEARNING DESIGN ( EDUCATION ) 
 

 

 

বিদ্যালয়ের নাম – পূিব িারাসাত আদ্র্ব বিদ্যাপীঠ  বিষে- বর্ক্ষাবিজ্ঞান  
শ্রেবি – একাদ্র্      পাঠযএকক – বর্ক্ষার গুরুত্বপূিব উপাদ্ান  
সমে – ৪০ বমবনট      উপএকক – 

তাবরখ – ১৪/০৩/২০১৭    *বর্ক্ষার উপাদ্ান বিসায়ি বর্ক্ষার্থী। 
বর্ক্ষক / বর্বক্ষকার নাম – তাপস চন্দ   *বর্ক্ষার উপাদ্ান বিসায়ি বর্ক্ষক।   

*বর্ক্ষার উপাদ্ান বিসায়ি পাঠযক্রমঃ পাঠযক্রয়মর ধারিা ও    
বিবর্ষ্ট্য।  

 *পাঠযক্রম রচনার শ্রমৌবলক নীবত সমূি।   
 *বিবিন্ন প্রকায়রর পাঠযক্রম সম্পবকব ত ধারিা।  
 *সি-পাঠযক্রয়মর ধারিা এিং প্রয়োজনীেতা।   
 *সি-পাঠযক্রয়মর শ্রেিীবিিাগ।  
 *বর্ক্ষার উপাদ্ান বিসায়ি পবরয়ির্।  

            
       আজয়কর পাঠ -  * সি-পাঠযক্রয়মর শ্রেবিবিিাগ  
 

 

শিখনের লক্ষ্য/উনেিয 
 

প্রজ্ঞামূলক শ্রক্ষত্র িতব মান পায়ঠর পর বর্ক্ষার্থীরা....  

স্মরি করা 
 বর্ক্ষার্থীরা সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর প্রকারয়িয়দ্র নাম গুবল স্মরি কয়র িলয়ত 
পারয়ি। (তর্থযগত জ্ঞান)  

 বর্ক্ষার্থীরা সৃজনাত্মক কার্বািলী গুবল র্নাক্ত করয়ত পারয়ি। (ধারনাগত জ্ঞান)   

অনুধািন করা 
 বর্ক্ষার্থীরা সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর শ্রেবিবিিাগ করয়ত পারয়ি। (তর্থযগত জ্ঞান) 
 বর্ক্ষার্থীরা বিবিন্ন প্রকার সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর তুলনামূলক বদ্ক গুবল িযাখযা  
করয়ত পারয়ি। (ধারনাগত জ্ঞান)    

প্রয়োগ করা 

 বর্ক্ষার্থীরা বিবিন্ন শ্রেবির সমেতাবলকা শ্রদ্য়খ িলয়ত পারয়ি শ্রর্ সিপাঠযক্রবমক 
কার্বািলীয়ক বকিায়ি সমেসূচীয়ত স্থান শ্রদ্ওো িে।  (অবধজ্ঞান)  

 বর্ক্ষার্থীরা র্ৃঙ্খলা গঠয়ন সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর গুরুত্ব বলখয়ত পারয়ি। (ধারনাগত 
জ্ঞান)    

 সিপাঠযক্রবমক কার্বািলী বকিায়ি বর্ক্ষার্থীয়দ্র চাবিদ্া পবরতৃবিয়ত সািার্য কয়র তা 
বর্ক্ষার্থীরা িলয়ত পারয়ি। (পদ্ধবতগত জ্ঞান)  
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বিয়েষি করা 

 সিপাঠযক্রবমক কার্বািলী বকিয়ি সিবাঙ্গীি বিকায়র্ সািার্য কয়র তা বর্ক্ষার্থীরা বিবিন্ন 
কার্বািলীর ময়ধয তুলনা করার মাধযয়ম িলয়ত পারয়ি। ((পদ্ধবতগত জ্ঞান)  

 বর্ক্ষার্থীরা বিকার্ সক্রান্ত বদ্ক শ্রর্থয়ক বিবিন্ন ধরয়নর সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর ময়ধয 
সম্পকব  গুবল িলয়ত ও বলখয়ত পারয়ি। (ধারনাগত জ্ঞান)   

মূলযােন করা 

 বর্ক্ষার্থীরা বর্ক্ষায়ক্ষয়ত্র বিবিন্ন ধরয়নর সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর গুরুত্ব বিচার কয়র 
িলয়ত পারয়ি।  (পদ্ধবতগত জ্ঞান) 

 বর্ক্ষার্থীরা িৃবিমূলক প্রবর্ক্ষয়ি সিপাঠযক্রবমক কার্বািলীর মূলয বিচার করয়ত পারয়ি। 
(অবধজ্ঞান)  

সৃজন করা 

 বর্ক্ষার্থীরা আত্মপ্রকার্নামূলক বিবিন্ন ধরয়নর কার্বািলী সম্পয়কব  পবরকল্পনা করয়ত 
পারয়ি। (ধারনাগত জ্ঞান)  

 বর্ক্ষার্থীরা বিকায়র্র বিবিন্ন বদ্ক অনুর্ােী বিবিন্ন ধরয়নর কার্বািলীর একটি নক্সা 
বতবর করয়ত পারয়ি। (পদ্ধবতগত জ্ঞান) 

 

পানের প্রেশক্ষ্নে শিক্ষ্ার্থীর শিনেষণ 
িতব মান পায়ঠর শ্রপ্রবক্ষয়ত বর্ক্ষার্থীয়দ্র সাধারি বিবর্ষ্ট্যািলী এিং প্রারবিক আচরি সুবনবিত করার জনয বনম্নরূপ 
প্রশ্নগুবল করা িয়ি। 

 পাঠযক্রম কায়ক িয়ল? 
 সি-পাঠযক্রম কায়ক িয়ল? 
 পাঠযক্রয়মর সবিত সি-পাঠযক্রয়মর পার্থবকয িল? 
 জীিনিযাপী বর্ক্ষা বক?   
 বিকায়র্র বিবিন্ন শ্রক্ষত্র গুবল িয়লা?  

 

বর্ক্ষার্থীয়দ্র শ্রর্থয়ক প্রাি উিয়রর বিবিয়ত বর্ক্ষক মিার্ে িলয়ত পারয়িন শ্রর্ বর্ক্ষার্থীয়দ্র পাঠযক্রম, সি-পাঠযক্রম,  
সিবাঙ্গীি বিকার্ ও জীিনিযাপী বর্ক্ষা সম্পয়কব  পবরষ্কার ধারিা আয়ে। পাঠযক্রম ও সি-পাঠযক্রয়মর পার্থবয়কযর 
জােগা গুবল বচবিত করয়ত শ্রপয়রয়ে। সি-পাঠযক্রয়মর প্রয়োজনীে বদ্ক গুবল সম্পয়কব  পবরস্কার ধারিা আয়ে।  
 

শিখে সহায়ক উপকরনণর েস্তুশে ও শেিবাচে 

 

পাঠযপসু্তকঃ    চয়টাপাধযাে, শ্রকৌবর্ক। উচ্চমাধযবমক বর্ক্ষাবিজ্ঞান। অবিয়ষক পািবলর্াসব। 
সিকারী পাঠযপসু্তকঃ   রাে, সুর্ীল। বর্ক্ষাবিজ্ঞান। শ্রর্ািা িুক এয়জবি।  
      পাল, শ্রদ্িাবর্ষ। উচ্চমাধযবমক বর্ক্ষাবিজ্ঞান। োো প্রকার্নী।  
বর্ক্ষি-বর্খন প্রদ্ীপনঃ   বিবিন্ন ধরয়নর সি-পাঠযক্রবমক কার্বািলী সংক্রান্ত েবি। শ্রর্মন –  

 বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা বদ্িস উদ্র্াপন  
 বিদ্যালয়ে অনুবিত িাবষবক ক্রীড়া প্রবতয়র্াবগতা  
 কমববর্ক্ষা ও র্ারীরবর্ক্ষা মূলক কার্বািলী।   
 বিবিন্ন ধরয়নর সমাজয়সিামূলক কার্বািলী ইতযাবদ্।   

**(বর্ক্ষক মিার্ে প্রয়োজয়ন চাটব  িা ময়েয়লর প্রবতকৃবত এখায়ন েবির আকায়র উপস্থাপন করয়িন) 



 

 

 শিখে প্রকৌিল 

  

বর্খন শ্রক্ষত্র  প্রাসবঙ্গক শ্রকৌর্ল 

 

 

 

র্রীরচচব ামূলক কার্বািলী  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আত্মপ্রকার্মূলক কার্বািলী, 
সৃজনাত্মক কার্বািলী এিং 
সামাবজক কার্বািলী 
 

 

 

 

 

বর্ক্ষামূলক কার্বািলী 

 

বর্ক্ষক মিার্ে প্রবতপাদ্ন পদ্ধবতর মাধযয়ম বিবিন্ন ধরয়নর শ্রখলাধুলা শ্রর্মন- শ্রর্মন-
ফুটিল, িােুেু, বক্রয়কট, িবলিল ইতযাবদ্র েবি বর্ক্ষার্থীয়দ্র সাময়ন উপস্থাপন 
করয়িন এিং বজজ্ঞাসা করয়িন শ্রর্- েবিটিয়ত শ্রতামরা বক শ্রদ্খয়ত পারে?এই ধরয়নর 
কার্বািলীয়ত শ্রতামরা শ্রকায়নাবদ্ন অংর্রিি কয়রে? এই কার্বািলীর সায়র্থ বিকায়র্র 
শ্রকান বদ্কটি র্ুক্ত? এই ধরয়নর আয়রা কয়েকটি কার্বািলীর নাম িলয়তা? ইতযাবদ্। 
এই িায়ি বতবন স্বাধীনিায়ি বর্ক্ষার্থীয়দ্র বর্খয়ন এবগয়ে শ্রর্য়ত সািার্য করয়িন এিং 
বর্ক্ষার্থীয়দ্র শ্রর্থয়ক প্রাি উির গুবল বর্ক্ষক মিার্ে ব্ল্যাকয়িায়েব  বলয়খ শ্রদ্য়িন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বর্ক্ষক মিার্ে প্রকল্প পদ্ধবতর ধারিা সিয়র্ায়গ বর্ক্ষার্থীয়দ্র শ্রোট শ্রোট দ্য়ল িাগ 
কয়র উৎপাদ্নমূলক িায়তর কাজ, উদ্যান গঠন, িৃক্ষয়রাপি, পবরয়ির্ পবরেন্নতা, 
অঙ্কন, সঙ্গীত, নতৃয ইতযাবদ্ কার্বািলীর  আয়োজন কয়র বর্ক্ষার্থীয়দ্র অংর্রিয়ির 
সুয়র্াগ কয়র শ্রদ্য়িন। বর্ক্ষার্থীরা বিবিন্ন কার্বািলী অনুর্ীলন করার মাধযয়ম 
আত্মপ্রকার্মূলক কার্বািলী, সামাবজক কার্বািলী ও সৃজনাত্মক কার্বািলী সম্পয়কব  
ধারিা অজব ন করয়ি।   
 

বর্ক্ষক মিার্ে সাবিতয সিা, বিতকব  সিা, আয়লাচনা চক্র, বর্ক্ষক বদ্িস ইতযাবদ্র 
উদ্ািরন শ্রদ্ওোর মাধযয়ম বর্ক্ষামূলক কার্বািলী সংক্রান্ত ধারিা সামাবজক বিকার্, 
প্রাক্ষবিক বিকার্, মানবসক বিকায়র্র সবিত র্ুক্ত কয়র এমন িায়ি উপস্থাপন করয়িন 
র্ায়ত বর্ক্ষিীে বিষেটি বর্ক্ষার্থীয়দ্র মানবসক স্তয়র উপবনত িে। এখায়ন  বর্ক্ষক 
মিার্ে প্রয়োজনীে বদ্কগুবল  ব্ল্যাকয়িায়েব  বলয়খ শ্রদ্য়িন।  
 



 

 

 মূলযায়নের েকিা 
       পদ  

১. সি-পাঠযক্রম কায়ক িয়ল? 
২. সি-পাঠযক্রবমক কার্বািলীর বিবিন্ন শ্রেবির নাম শ্রলয়খা ? 
৩. আত্মপ্রকার্মূলক কার্বািলী কায়ক িয়ল? 
৪. মানবসক বিকায়র্র উপয়র্াগী কয়েকটি কার্বািলীর নাম িল?  
৫. সৃজনাত্মক কার্বািলীী্র কয়েকটি উদ্ািরন দ্াও? 
৬. বর্ক্ষার্থীয়দ্র ময়ধয আত্মবিশ্বাস গয়ড় তুলয়ত শ্রকান ধরয়ির কার্বািলী প্রয়োজন? 
 

       প     
 ১. োনবদ্য়কর সবিত িামবদ্য়কর বমল খুুঁয়জ শ্রির কর। 
     
     িামবদ্ক     োনবদ্ক  
   সামাবজক কার্বািলী   েবি আুঁকা  

   সৃজনাত্মক কার্বািলী   িযােবমন্টন শ্রখলা   

   বর্ক্ষামূলক কার্বািলী   িৃক্ষয়রাপি  

   আত্মপ্রকার্মূলক কার্বািলী   বিতকব  সিা 

   র্রীরচচব ামূলক কার্বািলী   উদ্যান গঠন 

 

২. সংয়ক্ষয়প উির দ্াও। 

ক. সৃজনাত্মক কার্বািলীী্র একটি উদ্ািরন দ্াও? 

    ................................................... 

খ.  র্রীরচচব ামূলক কার্বািলীর একটি উপয়র্াবগতা শ্রলয়খা। 

   .................................................... 

গ. শ্রিৌবদ্ধক বিকায়র্র উপয়র্াগী দ্টুি কার্বািলীর নাম শ্রলখ। 

      .............................................................. 

 

 

 

 

 



 

 

 সজৃনাত্মক কাজ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দিূবলো শেণবয় (সংনিাধেী পানের েনয়াজনে) 
   



লিলতকলা (FINE ARTS)  

িশখন নকশা (Learning Design)  

িবদ ালেয়র নাম – XX 
 

িণ –VII 
 
সময়সীমা – ৪৫ িমিনট 
 
তািরখ – XX/XX/XXXX 
 
িশ েকর নাম – XX 
 

িবষয় – লিলতকলা 
 
পাঠ  একক –  কালাজ 
 
উপ একক – 
অ) ধারণাগত ি ত   
                                                                                                                                                      
আ) য ািদ ও ব স ার 
                                                                                                                     
ই) প িতগত স য়তা 
 
আজেকর পাঠ – প িতগত স য়তা   
 

 

িশখেনর ল / উে শ :  

বতমান পােঠর  পর  িশ াথ রা তথ গত ান, ধারণাগত ান ,প িতগত  ান,অিধ ান উপল  
করেব---- 

রণ করা: 

 পূব ান ও স তার অিভ তা।(তথ গত ান) 
 য ািদ ও ব স ার। (তথ গত ান) 

অনুধাবন করা: 

 িচ কলা ও কালােজর তলনা। (ধারণাগত ান )  
 কালােজর ইিতহাস পযােলাচনা।(তথ /ধারণাগত ান) 

েয়াগ করা: 

 উপিবভাগ (অ/আ) িভি ক হােত কলেম কমশালার স য়তা। (প িতগত ান) 
 িবখ াত িশ ীেদর কাজও েয়াগ কৗশেলর প িত ও  উপাদান আ ীকরণ। (প িতগত ান) 

িবে ষণ করা: 

 উপাদান সকল ায়ীভােব েয়ােগর পূেব উে শ  ও উপেযািগতার িবে ষণ। (অিধ ান) 
 অন  সহিশ ীেদর সমউপাদােনর িভ  েয়াগ ও অথবহ উপ াপেনর তলনামূলক 

িবে ষণ।(অিধ ান) 

 মূল ায়ন করা:  

 পযােলাচনা ও িবে ষণ ।(অিধ ান মূলক) 



 ব র পুণব বহার ও না িনক উপকািরতা (অিধ ান / প িতগত ান) 

সৃজন করা: 

 ব ব ত উপাদান ব র দৃশ গত উপ াপনার অন তর উপায়। (অিধ ান ও প িতগত) 
 িবিবধ ব র চা  ও কা কলাগত নবতর উপেযািগতা ।(অিধ ান ও প িতগত 

 

পােঠর ি েত িশ াথ র িবে ষণ : 

বতমান পােঠর ি েত িশ াথ েদর সাধারণ বিশ  বলী এবং া িভক আচরণ সুিন ত করার 
জন  িন প িল করা হেব --- 

(ক) তামরা বািতল ব  উপাদান িনেয় হােত কলেম কােনা গৃহস ার বা অন ান  উপেযাগী বানােত 
দেখছ? 

(খ) গৃহ কােজ সাজ স া বা ব বহার যাগ  ব  হােথকলেম বানােনার উদাহরণ িদেত পােরা? 

(গ) পুরেনা কাগজ/ প  প কা অংশ িদেয় কখেনা কাটাকা ট/ সাটঁাসা ট কের িক  বািনেয়েছা? 

(ঘ) কখেনা বই খাতার মলাট বা ন া কাির কােজ খবেরর কাগজ/ পুরেনা ক ােল ার পাতা ব বহার 
করেছা?  

িশখন সহায়ক উপকরেনর িত ও িনবাচন: 

(ক) চক/ ঝাড়ন / কৃ  ফলক/ িনেদশক দ  ইত ািদ 

(খ) াসি ক বইপ / ছিব 

(গ) িবখ াত কালাজ কাজ ও িশ াথ েদর নমুনা ও তথ  

(ঘ) েয়াজনীয় কালাজ উপাদান, িবিবধ অব বহার যাগ  ও বািতল ব  সহ- কাগজ, কাপড়, কাঠকুেটা, 
ধাতব ব , আঠা, কািছ-ছির, রঙতিল, িড জটাল িভিডও বা াইড ও ক টার/ ক ােমরা।  

 

িশখন কৗশল: 

িশখন  াসি ক কৗশল 
(ক) না িনক ভােব ও উপেযািগতা িভি ক 
বািতল ব  সমূেহর পূণব বহার।  

(ক) িশ াথীেদর  াইড দখােনার বা 
বইপ  সহেযােগ বািতল ব  ব বহাের 
কালাজ প িত নমুনাসহ আেলাচনা।  

(খ) প িতগত সি য়তা িভি ক কমশালা। (খ) িনমাণ  িবেশষ / কাগেজর মাপ 
 িনবাচন ও িশ েকর নমুনা কাজ 



দশন ।  
(গ) আকৃিত ও রেঙর িবেশষ ব বহােরর 
যৗি ক / না িনক উপ াপন।  

(গ) িশ েকর পিরচালনায় িশ াথীেদর হােথ 
কলেম িনজ িনজ কাজ বা দলিভি ক 
সি য়তা ও িশ ব র পিরিনমান। 

(ঘ) সুিবধা / অসুিবধা ও ব র উপকািরতা ।  (ঘ) েয়াজেন িলিখত ে া রসহ উপাদান 
ও উৎপািদত ব র পদাথগত / না িনক / 
সামািজক/ আিথক/ পিরেবশগত ও দনি ন 
জীবেন ব বহািরক িদক িলর আেলাচনা।   

মূল ায়েনর নকশা  

(ক) চা  ও চা কলায় িনিদ  অ িভি ক মূল ায়ন হয় না ও ব েভেদ মান িনণেয় খুবই অসুিবধার 
জন  িন িলিখত প িত অনুসরণ করা উিচত ( পারফরম া  িভি ক) 

(খ) মূল ায়নকারী দল 

• একজন সাধারন িবষয় িশ ক 

• একজন লিলতকলা / কমিশ া িশ ক (বিহরাগত বা নীয়) 

• একজন উ ে ণীর ছা   

(গ) এরঁা চার ট িদেকর মূল ায়ন করেবন, যথা----- 

 (i) সামি ক না িনক ও ব বহািরক মা া ( সৃজনা ক) 

 (ii) ব  উপাদােনর সুচা  ও পট ব বহার/ েয়াগ মা া  (  প িতগত ) 

 (iii) সামা জক/ সাং ৃ িতক গঠনমূলক মা া ) (তথ গত/ অিধ ান) 

 (iv) িনজ  শলী ও রঙ- প- রখা- সাম ীর উ াবনী মা া (প িতগত) 

(ঘ) মুল মান/ ল  

ক. ------------- অনবদ / খুবভাল 

খ. ------------- ভাল 

গ. -------------- আশা ব  ক/ মাটামু ট 

ঘ. -------------- উ িত েয়াজন         

দবুলতা িনণয় ( সংেশাধনী চচার েয়াজেন ) 



 

ভূেগাল ( GEOGRAPHY) 

িশখন নকশা (LEARNING DESIGN) 
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মেনািব ান (PSYCHOLOGY) 
িশখন নকশা (LEARNING DESIGN) 

িবদ ালেয়র নাম – XX                                     িবষয় – মেনািব ান 
িণ – একাদশ                                           পাঠ  একক – িশখন 

সময়সীমা – ৪৫ িমিনট                                     উপ একক – 
তািরখ –   XX/XX/XXXX                               ক) িশখেনর কৃিত ও সং া। 
িশ েকর নাম - XX                                       খ) িশখেনর বিশ । 
                                                         *গ) িশখন সং া  িবিভ  ত  

 েচ া ভুেলর ত  
 অনুবতেনর ত  
 সি য় অনুবতেনর ত  
 অ দৃি র ত  
 িশখন স িকত ধারণা - রবী নাথ ঠাকুর 
 িশখন স িকত ধারণা – ামী িবেবকান । 

                                                                   
                                              আজেকর পাঠ – ( * ) িচি ত উপএকক 

 
িশখেনর ল / উে শ  
বতমান পােঠর  পর  িশ াথীরা - 

রণ করা 
েচ া ভুল তে র সং া রণ করেত  পারেব।(তথ গত ান) 

এই তে র ধান সূ  িল সনা  করেত পারেব।(তথ গত ান) 
এই তে র গৗণ সূ  িল সনা  করেত পারেব।(তথ গত ান) 
এই তে র পরী া প িতিট রণ করেত পারেব।(প িতগত ান) 
অনুধাবন করা 
িশখেনর িবিভ  তে র স ে  ান লাভ  করেব।(তথ গত রণ) 
েচ া ভুেলর ত  স ে  ধারণা লাভ করেব।(ধারনাগত অনুধাবন) 

এই তে র ধান ও গৗণ সূ  িলর মেধ  পাথক  করেত পারেব।(ধারনাগত অনুধাবন) 
এই ত  স ে  আ ান অজন করেব।(অিধ ান) 
েয়াগ করা 

এই ত  এর সাহােয  িশখেনর উ িত িক ভােব স ব তা জেন েয়াগ করেত পারেব।(তথ গত ান) 
এই তে র সাহােয  ব ি র আচরণ িক ভােব পিরবতন করা যায় তা জেন েয়াগ করেত পারেব।(ধারনাগত 
অনুধাবন) 
েচ া ভুেলর তে র অন ান  ব বহািরক েয়াগ করেত পারেব।(ধারনাগত অনুধাবন) 

  



িবে ষণ করা  
এই তে র িবিভ  সূ িলর মেধ  য পাথক  তা িবে ষণ করেত পারেব।(তথ গত ান) 
ব ি র ে  এই ত  িলর সূ  এর  িবে ষণ করেত পারেব।(ধারনাগত অনুধাবন) 
মূল ায়ন করা 
েচ া ভুেলর ত িটর সূ  িল িশখেনর ে  িক ভাব তার মূল ায়ন করেত পারেব।(ধারনাগত অনুধাবন) 
েচ া ভুেলর ত িট ও এর সূ  িল ব ি র আচরেণর পিরবতন করেত পাের িকনা তার মূল ায়ন করেত 

পারেব।(ধারনাগত অনুধাবন) 
এর ারা য আ ান হেব তার সাহােয  িনেজর আচরেনর মূল ায়ন করেত পারেব।(অিধ ান) 
সৃজন করা  

ণীকে  েচ া ভুেলর ত িটর েয়াগ স ীয় িবিভ  কায াবলীর একিট  তািলকা তরী করেত 
পারেব।(অিধ ান) 
 
পােঠর ি েত িশ াথীর িবে ষণ 
বতমান পােঠর ি েত িশ াথীেদর সাধারণ বিশ াবলী এবং ারি ক আচরণ সুিনি ত করার জন  িশ ক 
িন িলিখত িল করেবন – 
১. িশখণ বলেত তামরা িক বাঝ ? 
২. িশখেণর উপর অিভ তা ও িশক েণর ভাব িক? 
৩. িশখেণর উপর  পিরমােণর ভাব িক ? 
৪. একজন ব ি  িক ভােব সাঁতার শেখ ? 
৫. িশখেণর প ােত িক িনয় ক শি  কাজ কের ? 
৬. কান সমস ায় পড়েল ব ি  িক ধরেনর আচরণ কের ? 
 
িশখন সহায়ক উপকরেনর িত ও িনবাচন   
সাধারণ উপকরণ - চক, ডা ার, াকেবাড পাঠ পু ক 
িবেশষ উপকরণ - িশখেনর িবিভ  ত  িল সং া  একিট Flow chart ও থনডাইেকর পরী ািটর একিট 

িচ । 
িশখন কৗশল - 

িশখনে  াসি ক কৗশল 
পাঠপয ায় – ১  
 
থনডাইেকর পরী ার বণনা- 
* েচ াভুল এর অথ 
* িশখেনর কান ধরেনর ণীেত এই ত  অ গত 
 
 

পাঠপয ায় – ১  
 
আেলাচনা , করণ ও িতপাদেনর মাধ েম 
িশ াথীেদর  সহায়তায় ও চােটর সাহােয  িশ ক 
েচ া ভুেলর ত িট িশখেনর িবিভ  ধরেনর ত  
িলর মেধ  কান ণীেত পেড় তা  উ েরর 

সাহােয  িদেনর পােঠ অ সর হেবন। াসি ক তথ  
িল বােড িলেখ দেবন। 



পাঠপয ায় – ২ 
 
থনডাইেকর পরী ািটর িবশদ বণনা 
 
 
 
 
 

পাঠপয ায় – ২ 
 
থনডাইেকর পরী ািটর িচ িটর সাহােয  িতিন িক 
ভােব পরী ািট কেরিছেলন তার বণনা দেবন ও 
িশ াথীেদর এই  িল কের তােদর উ র দােন 
উৎসািহত করেবন – 
১. থনডাইক িক ধরেনর যে র সাহােয  এই পরী া 

কেরন ? 
২. এই পরী া স াদেনর িপছেন তাঁর উে শ  িক 

িছল ? 
পাঠপয ায় – ৩ 
 
থনডাইেকর তে র মূখ / ধান সূ  িল 
 
 
 

পাঠপয ায় – ৩ 
 
িশ ক িশ াথীেদর সহেযাগীতায় ধান িতনিট সূে র 
আেলাচনা করেবন ও তােদর সহেযাগীতায় বােড 
িতনিট সূ  সং া  িবিভ  উদাহরণ িশ াথীেদর 
কাজ থেক জানেত চাইেবন। য িল করেবন তা 
হল – িত সূে র উদাহরণ দাও যমন- নামতা 
শানার আেগ াথিমক ন র জানেত হেব। 
ফল লােভর সূে র উদাহরণ দাও। 
অনুশীলেনর সূে র উদাহরণ দাও। 

পাঠপয ায় – ৪ 
 
থনডাইেকর তে র গৗণ সূ  িল 
 
 

পাঠপয ায় – ৪ 
 
িশ ক িশ াথীেদর সহেযাগীতায় গৗণ পাঁচিট সূে র 
আেলাচনা করেবন এবং তােদর সহেযাগীতায় বােড 
সূ  িল িলখেবন।পাঠপয ায় – ৩ এর মত এই সূ  
িলর স িকত উদাহরণ জানেত চাইেবন। 

পাঠপয ায় – ৫ 
 
থনডাইেকর তে র ব বহািরক েয়াগ 
 
 
 

পাঠপয ায় – ৫ 
 
েচ া ভুেলর ত িট কান কান ে  েয়াগ করা 

যায় তা িশ াথীেদর সহেযাগীতায় আেলাচনা 
করেবন।এই  িল েয়াজন মত াক বােড 
িলখেবন। িশ াথীেদর এই িবষেয় িবিভ  উদাহরণ 
িদেত উৎসািহত করেবন। 

 
  



মূল ায়েনর নকশা 
িশ াথীরা আজেকর পাঠ হেণ কতটা স ম হেয়েছ তা বাঝার জন  িশ ক িন িলিখত  উে শ  িভি ক 

িল করেবন- 
১. েচ াভুেলর তে র ধান ও গৗণ সূ  িলর একিট তািলকা ত কর।(তথ গত রণ)  
২. েচ াভুেলর তে র পরী ামূলক প িতিটর বণনা লখ।   (প িতগত রণ) 
৩. ব বহার ও অব বহাের সূ  দুিট পাথক  িনণয় কর। (ধারণাগত িবে ষণ) 
৪. ণীকে  েচ াভুেলর ত িটর েয়ােগ স ীয় িবিভ  কায াবলীর একিট তািলকা তরী 
কর।(সৃজনগত) 
৫. েচ াভুেলর তে র িতনিট ধান সূ  িল াত িহক জীবেন িক ভােব েয়াগ করা হয় তা উে খ 
কর।(ধারণাগত েয়াগ) 
৬. েচ াভুেলর তে র িশখণ ে  েয়াগ স ে  লখ।(ধারণাগত িবে ষণ) 
 

দুবলতা িনণয় (সংেশাধনী পােঠর েয়াজেন ) 
বতমান পােঠর মূল ায়েনর পর যিদ িশ াথীেদর কােনা দুবলতা িনণীত হয় , তেব তার পৃথক সংেশাধনী 
পােঠর ব ব া করেত হেব। 
 
             



 

  



 

  



 

 



কি উটার িব ান ও েয়াগ (COMPUTER SCIENCE & APPLICATION) 
িশখন নকশা (Learning Design) 

 
Name of the School:  
Class: একাদশ 
Duration: ৪৫ িমিনট 
Date: xx/xx/xxxx 
Teacher’s Name:  

Subject: কি উটার িব ান ও েয়াগ  
Lesson Unit: কি উটার পিরিচিত 
Sub-units: হাডওয় ার ও সফটওয় ার 
Today’s Lesson: হাডওয় ার ও য াংশ 

 
Learning Goals / Objectives(িশখেনর ল  / উে শ ): 
 
 বতমান পােঠর পের ...... 
Remembering 

রণ করা 
1a. িশ াথীরা কি উটােরর িবিভ  য াংেশর নাম স েক অবগত হেব। (তথ গত ান) 
1b. িশ াথীরা কি উটােরর িবিভ  য াংেশর কাযকারীতা স েক অবগত হেব। (তথ গত ান) 

Understanding 
অনুধাবন করা 

2a. িশ াথীরা কি উটােরর িবিভ   হাডওয় ার ও সফটওয় ার এর মেধ  পাথক  বা তুলনা করেত 
পারেব।(ধারনাগত ান) 
2b. িশ াথীরা িবিভ  হাডওয় ার য াংশ স েক ব াখ া িদেত স ম হেব। (ধারনাগত ান) 

Applying 
েয়াগ করা 

3a. িশ াথীরা েয়াজনানুসাের কি উটােরর িবিভ  হাডওয় ার য াংশ িনবাচন করেত পারেব। 
(তথ গত ান) 
3b. িশ াথীরা কি উটােরর িবিভ  হাডওয় ার য াংেশর দনি ন ব বহািরক েয়াগ উে খ করেত 
স ম হেব।(ধারনাগত ান) 

Analyzing 
িবে ষণ করা 

4a. িশ াথীরা বলেত পারেব কান য াংশ িকভােব কাজ কের। (প িতগত ান) 
4b. িশ াথীরা িবিভ  হাডওয় ারেক িকভােব কাযকরী িনেদশ দান করেত হয় তা জানেত 
পারেব।(প িতগত ান) 

Evaluating 
মূল ায়ন করা 

5a. িশ াথীরা িবিভ  হাডওয় ার য ােশর মেধ  তুলনা কের সিঠক য াংশ িনবাচন করেত িশখেব। 
(ধারনাগত ান) 
5b. িশ াথীরা হাডওয় ার সং া  সিঠক সফটওয় ারেক িনবাচন করেত স ম হেব।(ধারনাগত ান) 

Creating 
সৃজন করা 

6. িশ াথীরা একিট কি উটােরর মেডল গঠন কের িসিপইউ ও ক ািবেনেটর পাথক  বুঝেত স ম 
হেব। (অিধ ান) 

 
Analyze Learners & Contexts(পােঠর ি েত িশ াথীর িবে ষণ): 
বতমান পােঠর ি েত িশ াথীেদর সাধারণ বিশ াবলী এবং ারি ক আচরণ সুিনি তকরেণর জন  
িন িলিখত িল করা যেত পাের: 

1. টাইপ রাইটােরর কাজ িক? 
2. ক ালকুেলটর িক কােজ ব ব ত হয়? 
3. যেকান দুিট হাডওয় ার য াংেশর উে খ কের তােদর কােজর িববরণ দাও। 
 

 

  



Develop & select Learning Materials 

(িশখন সহায়ক উপকরেনর িত ও িনবাচন): 

পাঠ পু কঃ উ মাধ িমক কি উটার িব ান 

ডঃ অেলাক মুেখাপাধ ায় ও ডঃ অরিব  দাস  

সহকারী পাঠ পু কঃ কি উটার িব ান 

   অ াকােডিমক পাবিলসাস 

িশখন সহায়ক উপকরণঃ 
মেডল – িশ ক িবিভ  মেডল ব বহার কের কি উটার এর য াংেশর গঠন বণনা করেবন। 
চাট – িশ ক চাট ব বহার কের িবিভ  কােরর মেমািরর বণনা দেবন 
কি উটার ােজ র – িশ ক পযা  ছিব ারা এবং পাওয়ার পেয়  উপ াপনার সাহােয  িবিভ  অংেশর    
বণনা দেবন। 
াকেবাড – িশ ক িশ াথীেদর িলর িবে ষণ করেত াকেবােডর সাহায  নেবন। 

 
 

Learning strategies (িশখন কৗশল) 

Learning Areas 
(িশখন ) 

Related Strategy 
( াসি ক কৗশল) 

1. কি উটােরর ক 
িচ  

 

1. িশ ক ইহা িবে ষণ করেত াকেবাড এবং িবে ষণ প িত অবল ন 
করেবন। 

াকেবাড 

 
2. ইনপুট য াংশ 

(িক-েবাড, মাউস, 
ানার, টাচি ন, 

OMR, MICR, 
BCR, লাইট 

2. িশ ক ব ৃ তা ও দশেনর সাহােয  এই য াংশ িল (িক-েবাড, মাউস, 
ানার, টাচি ন, OMR, MICR, BCR, লাইট পন,মাইে ােফান, জয়ি ক) 

ও এেদর কাযকারীতা িবে ষণ করেবন এবং পাওয়ার পেয়  উপ াপনার 
সাহায  নেবন। 

চাট 

 

ইনপুট েসিসং আউটপুট 

ইনপুট 

ইউিনট 

আউটপুট 

ইউিনট 

ােরজ 

ইউিনট 

কে াল ইউিনট 



পন,মাইে ােফান, 
জয়ি ক) 

 

 
 

াইড-১ 

 
3. আউটপুট য াংশ 

(মিনটর –CRT, 
LCD, ি ার – 
ইমপ া  ও নন 
ইমপ া , টার) 
 

3. িশ ক ব ৃ তা ও দশেনর সাহােয  এই য াংশ িল (মিনটর –CRT, 
LCD, ি ার – ইমপ া  ও নন ইমপ া , টার) ও এেদর কাযকারীতা 
িবে ষণ করেবন এবং পাওয়ার পেয়  উপ াপনার সাহায  নেবন। 

চাট 

 
 

াইড-১ 



 
4. ােরজ য াংশ – 

িসিড, িডিভিড, 
পন াইভ, ু-ের-
িড  
 

4. িশ ক বননা প িত ও চাট দশেনর সাহােয  এই য াংশ িল (িসিড, 
িডিভিড, পন াইভ, ু-ের-িড ) ও এেদর কাযকারীতা িবে ষণ 
করেবন। 

চাট 

 
 

5. বদু িতকরণ 
(UPS-এর 
মাধ েম) 
 

5. িশ ক াকেবাড এবং অ ািনেমশােনর সাহােয  বদু িতকরণ প িত 
িবে ষণ করেবন। 

াকেবাড 
 
 
 
 

াইড-১ 

UPS 

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 



 
6. কি উটােরর 

িবিভ  
য াংেশর 
সংযুি করণ 

6. িশ ক িচ  ও পাওয়ার পেয়  উপ াপনার সাহােয  ইহা িবে ষণ 
করেবন। 

াইড-১ 

 
 

মূল ায়েনর নকশা (Design for Evaluation):  

কােজর পাতাঃ 

[ Note: Objectives following Revised Bloom’s Taxonomy are to be mentioned 
here beside each of the items to be documented in this portion. ] 

িশ ক িশ াথীেদর মূল ায়েনর জন  িন িলিখত  স িলত কােজর পাতা দেবনঃ 

1. শূণ ান পূরণ কর-- 

i. মাউস হল একিট ________________ য  (ইনপুট / আউটপুট) 

ii. মিনটর হল একিট ________________ য  (ইনপুট / আউটপুট) 

iii. VDU এর স ূণ নাম হল ____________________। 

2. সংি  উ রিভি ক াবলী-- 

i. সফটয় ার ও হাডওয় ােরর মেধ  পাথক  উে খ কর। 

ii. দনি ন জীবেনএ UPS এর একিট কাযকািরতা উে খ কর। 

iii. ি ার িক কােজ ব ব ত হয়? 



3. সৃি শীল লখনী – 

i. টাচ-ি ন (Touch Screen)- ক কন ইনপুট এবং আউটপুট িডভাইস বলা হেয় থােক? 

Diagnosing the weakness for remedial class (if any): 

দূবলতা িনণয় (সংেশাধনী পােঠর েয়াজেন) 

িশ ক িবিভ  প িত অবল ন কের িশ াথীেদর হাডওয় ার স েক ধারনা পযেব ণ কের েয়াজন মেতা 
উ িত সাধেনর ব ব া হণ করেবন। 
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জীবনিব ান (LIFE  SCIENCE) 
 

[ ব  : বাঝার সুিবধােথ এই িশখন নকশার িবিভ  অংেশ ইংরািজ িতশ  ব ব ত হেলও বাংলায় িশখন নকশা লখার    
         ে  অনথক ইংরািজ িতশে র ব াবহার িন েয়াজন।] 

 
িশখন নকশা (Learning Design)  

 

 
িশখেনর ল  /উে শ  (Learning goals/ objectives) 
 

I) রণ করা (Remembering) : 
বতমান পােঠর পর, িশ াথীরা – 
1. সােলাকসংে েষর সং া বলেত পারেব। (তথ গত ান) 
2. সােলাকসংে েষর জন  েয়াজনীয় উপাদান িলর উৎেসর তািলকা ত করেত পারেব। (তথ গত ান) 
3. সােলাকসংে েষর িবিভ  দশার নাম উে খ করেত পারেব।(তথ গত ান) 

 
II) অনুধাবন করা (Understanding) : 

বতমান পােঠর পর, িশ াথীরা - 
1. িনেজর ভাষায় সােলাকসংে ষ ি য়ািটর পযায় িলর মেধ  মূল পাথক  িন পণ করেত 

পারেব।(ধারণাগত ান) 
2. সােলাকসংে ষ ি য়ার  ব াখ া করেত পারেব।(ধারণাগত ান) 

  

 
িবদ ালেয়র নাম ( Name of the School) : xx  

ণী (Class) : নবম 
সময়(Time) : ৪০ িমিনট 
তািরখ (Date) : xx/xx/xxxx 
িশ ক/ িশি কার নাম (Name of the Teacher) : xx 

           
 িবষয় ( Subject)                  : জীবনিব ান 
 পাঠএকক (Teaching Unit)  : সােলাকসংে ষ  
 উপএকক(Subunits) : 
    *1. সােলাকসংে ষ ি য়ার সংি  ধারণা ও ।  
     2. আেলাক দশা। 
     3. অ কার দশা 
     4. সােলাকসংে ষ ও সেনর মেধ  স ক 
* আজেকর পাঠ ( Today’s Lesson ) :  
     সােলাকসংে ষ ি য়ার সংি  ধারণা ও ।  
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III) েয়াগ করা (Applying) : 
বতমান পােঠর পর, িশ াথীরা - 
1. সােলাকসংে েষর উপাদান িলর মেধ  েয়াজনীয় কাঁচামাল িলেক িনিদ  করেত   পারেব।(অিধ ান) 
2. সােলাকসংে েষর সম  ি য়ািটেক একিট সমীকরেণর আকাের সাজােত পারেব ।( ি য়াগত ান) 

 
IV) িবে ষণ করা (Analysing) : 

     বতমান পােঠর পর,   িশ াথীরা - 
1.  সম  সােলাকসংে ষ ি য়ািটেক আেলাক দশা ও অ কার দশায় িবে ষণ করেত 

পারেব।( ি য়াগত ান) 
2. পিরেবেশ অি েজন  ও কাবন-ডাই-অ াইেডর  ভারসাম  র ায় সােলাকসংে ষ ি য়ার  িক 

সই স িকত িস া  হণ করেত পারেব।(ধারণাগত ান) 
 

V) মূল ায়ন করা (Evaluating ) : 
     বতমান পােঠর পর, িশ াথীরা - 

1. পিরেবেশ দূষণ িনয় েণ সােলাকসংে েষর অবদান ি র করেত পারেব।(অিধ ান) 
2. সবুজ উি েদর  অনুধাবন করেত পারেব ।(অিধ ান) 

 
VI) সৃজন করা (Creating) : 

             বতমান পােঠর পর, িশ াথীরা - 
1. সােলাকসংে ষ ি য়ায় সবুজ উি দ  িকভােব খাদ  তরী কের সই  সং া  একিট মেডল তরী 

করেত স ম হেব।(অিধ ান) 
2. সােলাকসংে ষ ি য়ায় ােরািফেলর  িশ াথীরা সুলভ াকৃিতক ঘটনাবলীর মাধ েম দশন 

করেত পারেব। (অিধ ান) 
 
পােঠর ি েত িশ াথীর িবে ষণ (Analyse Learners and Context): 
 
বতমান পােঠর ি েত িশ াথীেদর  সাধারণ বিশ াবলী এবং ারি ক আচরণ সুিনি ত করার জন  িশ ক/ িশি কা 
িন িলিখত িল করেবনঃ- 

 
1. পিরেবেশ কান ধরেণর জীব িনেজেদর দেহ িনেজরাই খাদ    সংে ষ করেত পাের? 
2. উি েদর সবুজ অংেশ কা  র ক মূলতঃ উপি ত থােক? 
3. কা  শারীরবৃ ীয় ি য়ায় পিরেবেশ অি েজন উৎপ  হয়? 
4.  পিরেবেশ কন আরও বিশ পিরমােণ সবুজ উি দ রাপণ করা উিচত? 
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িশখন সহায়ক উপকরেণর িত ও িনবাচন (Develop and select Learning materials) : 
 
সাধারণ উপকরণ : চক, ডা ার, বাড, িবষয়ব  স িকত িবিভ  পাঠ পু ক এবং সহায়ক । 
িবেশষ উপকরণ :  

 সােলাকসংে েষর  ি য়ায় িবিভ  উপাদােনর উৎেসর একিট চাট ব বহার করা যেত পাের। 
 সােলাকসংে েষর কাঁচামাল , িবিভ   দশাসমূহ ও সমীকরণ লখার জন  বাড ব বহার করা যেত পাের। 
 কি উটােরর সাহােয  সােলাকসংে ষ ি য়ার অ ািনেমশন দখােনা যেত পাের। 
 িশ াথীেদর সাহােয  সােলাকসংে ষ সং া  িবিভ  পরী ার ব ব া করার চ া করা যেত পাের। 
 িশ াথীেদর সাহােয  সােলাকসংে ষ সং া  িবিভ  মেডল তির করার চ া করা যেত পাের। 

 
িশ ণ কৗশল (Learning strategies): 
 

িশখন  
(Learning Areas) 

 
াসি ক কৗশল 

(Related Strategies) 
 

        ‘সােলাকসংে ষ’ কথার অথ 
 ‘সােলাকসংে ষ’ কথািট য ীক শ  ‘Photos’ অথাৎ ‘আেলা’ থেক এেসেছ 

তা িশ ক/ িশি কা ব ৃ তা প িতর মাধ েম িশ াথীেদর সামেন ব াখ া 
করেবন। 

সােলাকসংে েষর উপাদান 
 
 

 সােলাকসংে েষ দুিট কাঁচামাল জল ও কাবন-ডাই-অ াইড  েয়াজন তা 
িশ াথীেদর অবগত করেবন। 

 আরও দুিট উপাদান , যমন – আেলাক  এবং ােরািফল ছাড়া 
সােলাকসংে ষ য স ব নয় তাও িশ াথীেদর জানােনা হেব। 

 এই উপাদান িলর উৎস ে া েরর মাধ েম িশ াথীরা অবগত হেব। 
 
         (এই সম  িবষয় চােটর মাধ েম িশ াথীেদর দশন করা হেব । ) 

‘সােলাকসংে ষ’- ’র সং া 
 
 

 
 িশ াথীরা িশ েকর সাহােয  সােলাকসংে েষর িন প সং া িন পণ করেব 

– ‘আেলােকর উপি িতেত ােরািফল  যু  জীব য প িতেত পিরেবশ থেক 
গৃহীত জল ও কাবন-ডাই-অ াই ডর সহায়তায় িনজ দেহ খাদ  উৎপ  কের 
তােক সােলাকসংে ষ বেল’। 

সােলাকসংে েষর িবিভ  
পযায় িলর সংি  ধারণা 

 চােটর মাধ েম সােলাকসংে েষর পযায় িল িশ াথীরা 
অবগত হেব। 

 আেলাকদশায় – আেলাক অপিরহায তা িশ াথীরা জানেব। 
 সােলাকসংে ষ ি য়ায়, আেলাক িনরেপ  অ কার দশািট িদেনর 

বলােতও ঘােট তা িশ াথীরা অবগত হেব। 



4 
 

সােলাকসংে েষর  

 ে া েরর মাধ েম সােলাকসংে েষর িনে া  িল িশ াথীেদর 
অনুধাবন করেত সহায়তা করা হেব : 
 

I. উি দ ও াণী , বঁেচ থাকার জন  ত  ও পেরা  ভােব 
সােলাকসংে েষর উপর িনভরশীল। 

II. জীেবর বঁেচ থাকার অন তম উপাদান অি েজন  সােলাকসংে েষর 
মাধ েমই পিরেবেশ উৎপ  হয় ।  

III. সােলাকসংে েষর মাধ েমই সৗরশি  জীবেদেহ রাসায়িনক শি েত 
পা িরত হেয় আব  হয়। 

IV. কাঠ , তল, াকৃিতক ব ত , ভষজ ভৃিতর উৎপাদন 
সােলাকসংে েষর ফেলই পিরেবেশ স ব হয়  ।  

 
মূল ায়েনর নকশা (Design for Evaluation): 
 
পাঠেশেষ িশ াথীেদর নবল  ান যাচাই করেত িন িলিখত প মালািট িদেয় দওয়া হেব , যা তারা বািড়েত অনুশীলন 
করেবঃ 
১। সােলাকসংে েষর সং া দাও।(তথ গত রণ) 
২।আেলাক দশা ও  অ কার দশার মূল পাথক  িক?(ধারণাগত অনুধাবন) 
৩।জল,ে ােরািফল ,আেলা  এবং কাবন-ডাই-অ াইড-  এ িলর মেধ  কা  কা  উপাদান  সােলাকসংে ষ ি য়ায়      
   কাঁচামাল িহসােব ব ব ত হয় তা উে খ কর।(অিধ ানগত েয়াগ) 
৪।সবুজ উি েদর িবলুি  ঘটেল াকৃিতক পিরেবেশর  িক তারতম  হেব ? (ধারণাগত িবে ষণ) 
৫।শূন ান পূরণ করঃ 
ক) পরা য়ী উি দ --------------------  থেক সােলাকসংে েষর  জন  জল সং হ কের।(অিধ ানগত অনুধাবন) 
খ) সােলাকসংে েষর অন তম উপাদান ােরািফল, উ ত উি দেদেহ য কাষীও অ ানুিটর মেধ  বতমান সিট হ’ল       

........................। (তথ গত রণ) 
 
সংেশাধনী পােঠর জন  দুবলতা িনণয় ( Diagnosing the weakness for remedial class): 
[ বতমান পােঠর মূল ায়েণর পর যিদ িশ াথীেদর কােনা দূবলতা িনণীত হয় তেব তার জন  পৃথক সংেশাধনী পােঠর 
ব ব া করা হেব।] 

------------------ 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



ভৗতিব ান (PHYSICAL SCIENCE) 
িশখন নকশা (LEARNING DESIGN) 

 
িবদ ালেয়র নামঃ- XX 

িনঃ- নবম 
সময়ঃ- ৪০ িমিনট 
তািরখঃ- XX/XX/XXXX 
িশ ক/িশি কার নামঃ- XX 

িবষয়ঃ- ভৗতিব ান 
পাঠ এককঃ- H2SO4, HCL ও HNO3 এর রাসায়িনক ধম 
আজেকর পাঠঃ- H2SO4, HCL ও HNO3 এর রাসায়িনক ধম 

 
িশখেনর ল /উে শ  (Learning Goals/objectives):- 

বতমান পােঠর পর িশ াথীরা - 
রন করা 

(Remembering) 
 িতনিট অ ািসেডর রাসায়িনক ধম পুন ে ক  করেত পারেব। (তথ গত 

ান) 
 িতনিট অ ািসেডর সনা করন প িত পুন ান করেত পারেব।(তথ গত 

ান) 
অনুধাবন করা 
(Understanding) 

 িতনিট অ ািসেডর রাসায়িনক ধেমর সাদৃশ  ও বসাদৃশ  উপলি  করেত 
পারেব।(ধারনাগত ান) 

 অ ািসড িতনেটর মেধ  রাসায়িনক ধেমর পাথেক র কারণ ব াখ া করেত 
পারেব।(ধারনাগত ান) 

েয়াগ করা 
(Applying) 

 অ ািসড িতনিটর রাসায়িনক ধমেক িবিভ  ে  েয়াগ করেত 
পারেব।(প িতগত ান) 

 অ ািসড িতনিটর িবিভ  িবি য়ােক সমীকরেণর মাধ েম কাশ করেত 
পারেব।(ধারনাগত ান) 

 অ ািসড িতনিটর িবিভ  রাসায়িনক িবি য়া হােত কলেম করেত 
পারেব।(প িতগত ান) 

িবে ষন করা 
(Analyzing) 

 অ ািসড িতনিটর রাসায়িনক ধম থেক তিড়ৎ রাসায়িনক িনেত 
িবিভ  ধাতুর অব ান িবে ষন করেত পারেব।(ধারনাগত ান) 

মূল ায়ন করা 
(Evaluating) 

 অ ািসড িতনিট সনা করেনর জন  কান রাসায়িনক িবি য়া েলা মূখ  
তা িবচার করেত পারেব। (প িতগত ান) 

 ব বহািরক ে  অ ািসড িতনিটর  মুল ায়ন করেত 
পারেব।(ধারনাগত ান) 

সৃজন করা 
(Creating) 

 িতনিট অ ািসেডর রাসায়িনক ধম িল বাহ িচে র মাধ েম কাশ 
করেত পারেব। (অিধিবদ া) 

 অ ািসেডর িতনিট রাসায়িনক ধমেক কােজ লািগেয় িবদ ালেয় িব ান 
দশনীর জন  েয়াজনীয় -এর নকশা বানােত পারেব।(অিধিবদ া) 



পােঠর ি েত িশ াথীর িবে ষন (Analyze Learners & Contexts): 
বতমান পােঠর ি েত িশ াথীেদর সাধারণ বিশ াবলী এবং ারি ক আচরণ সুিনি ত করার জন  
িন িলিখত িল করা হেব : 
১. অ ািসড িক? 
২. একিট সাধারণ অ ািসেডর সংেকত লখ । 
৩. লবু, দই, তঁতুল ইত ািদেত িক িক অ ািসড আেছ? 
৪. িনেদশক িক? 
৫. কান িনেদশেক িক ধরেনর বণ পিরবতন হয়? 

 
িশখন সহায়ক উপকরেনর িত ও িনবাচন (Develop and Select Learning Materials): 
 পাঠ পু ক (Text Books):-    পি মব  মধ িশ া পষদ কতৃক নব বিতত পাঠ ম অনুসাের িলিখত 

 এবং পষদ কতৃক অনুেমািদত য কােনা পাঠ পু ক। 

 
 সহকারী পাঠ পু ক (Reference Book):- Science and Technology for class-XII, NCERT, 

 Govt of India. 

 
িশখন সহায়ক উপকরণ(Learning teaching Materials):- 

চাটঃ- অ ািসড িতনিটর রাসায়িনক ধম সমি ত চাট  
পরী ার উপকরণঃ-  

 লেভলযু  লঘু Hcl, HNO3 ও H2So4 
 কাবেনট ও বাই কাবেনট লবণ, 
 Zn, Ca, Fe, Mg ইত ািদ ধাতু চুণ 
 AgNo3 
 BaCl2 
 Cu চুণ 
 ট িটউব, ট িটউব হা ার ও ট িটউব া । 

কি উটার েজ রঃ- িশ ক ি  মাি িমিডয়ার ারা িবিভ  রাসায়িনক িবি য়া দশন করেবন 
Power Point Presentation-র সাহােয । 

াকেবাডঃ- িশ ক িশ াথীেদর িলর িবে ষন করেত াকেবােডর সাহায  নেবন। 
 (িশ ক মহাশয় েযাজেন চাট বা মেডেলর িতকৃিত এখােন ছিবর আকাের উপ াপন করেবন।) 
  



িশখন কৗশল (Learning Strategies):- 
 

িশ ন  
[Learning Areas] 

াসি ক কৗশল 
[Related Strategy] 

১. িতনিট অ ািসড ধাতুর সে  িবি য়া কের এবং H2 গ াস 
উৎপ  কের। কবলমা  HNO3 অ ািসড Mg ও Mn এর 
সােথ িবি য়া কের H2 গ াস উৎপ  কের 

িশ ক মহাশয় িতনিট অ ািসেডর লঘু বনেক িতনিট 
ট িটউেব িনেয় Zn, Mg ইত ািদর সােথ িবি য়া কের 
দখােবন এবং সি য় অংশ হণ প িতেত (Active 
Participation Approach) িবে ষন করেবন। এবং 
Power Point Presentation এর সাহােয  নেবন। 
   তারপর িশ েকর সামেন িশ াথীরা িনজহােত উপেরা  
পরী া িল স াদন করেব। 
   িশ ক মহাশয় (িবি য়া চলাকালীন) 
িন প িল িশ াথীেদর িজ াসা করেবন- 

 িবিভ  অ ািসেডর সােথ ধাতু িল যাগ করেল কী 
পিরবতন ল  করছ? 

স াব  উ রঃ-H2 গ াস িনগত হে । 
HNO3-এর ে  কী ব িত ম ল  করেছা? 
স াব  উ রঃ- ধুমা  Mg এবং Mn এর ে  H2 গ াস 
িনগত হয়। 
   
িশ ক মহাশয় উ র িল িবি য়াসহ াকেবােড িলেখ 
দেবন-  
 
 
 
 

াকেবাড 
 
 
 
                 

চাট 
 

 
  

   Zn+H2SO4      ZnSO4+H2 

Mg+2HNO3      Mg(NO3)2+H2  
 

  তিড়ৎ রাসায়িনক িণেত H2- এর অব ান 
স িলত চাট দখান যেত পাের। 



িশখন  
[Learning Areas] 

াসি ক কৗশল 
[Related Strategy] 

২. কাবেনট ও বাইকাবেনেটর সােথ িবি য়াঃ- িশ ক মহাশয় িশ াথীেদর সি য় অংশ হেনর (Active 
Participation Approach)মাধ েম ধাতব কাবেনট ও বাই 
কাবেনটর সােথ িতনিট অ ািসেডর িবি য়া িল আেলাচনা 
প িতেত (Discussion Method) ব াখ া করেবন। 
েযাজেন Power-Point-Presentation এর সাহায  
নেবন। 
 
 
 
 
 
 

েয়াজেন িশ ক মহাশয় িবি য়া িল বােড িলখেবন। 

 
 
 
 

াকেবাড 

[ াইড-১] 
কােবােনট ও বাই কাবেনেটর সে  

িবি য়া 

MgCO3+H2SO4 MgSO4+CO2 +H2O 
NaHCO3+H2SO4NaHSO4+CO2 +H2O 
                   (কাবন ডাই অ াইড) 



৩. িতনিট অ ািসেডর শনা করণঃ- িশ ক মহাশয় িন প পির া িল (Experiment) ারা 
িতনিট অ ািসেডর শনা করণ পরী া কের দখেবন এবং 
সই স িকত  উ র মাধ েম পাঠদান এিগেয় িনেয় 
থােকন- 
 

 AgNO3 এর জলীয় বন ারা Hcl এর 
শনা করণ। 

  বলয় পরী া ারা HNO3 এর শনা করণ। 
  Bacl2 এর জলীয় বন ারা H2SO4 এর 

শনা করণ। 
 
িশ াথীরা পযেব ন করার পর শনা করণ পরী া িল 
িশ েকর ত াবধােন িনজ হােত স াদন করার চ া 
করেব। িশ ক মহাশয় উ র িল কখন িনেজ অথবা 
িশ াথীেদর সাহােয  বােড িলখেবন এবং দনি ন জীবেনর 
ঘটনা সমুেহর সােথ স ক াপেনর চ া করেবন। িশ ক 
চাট ও Power Point Presentation( েয়াজেন) এর 
সাহােয  িবে ষন করেবন। 
  
 
 
 

 
 

( াকেবাড) 
 
 

 
 

চাট 

 
 
 
 
 
 

িবি য়া ও  পূণ পযেব ন িল 
বােড িলখেবন। যমন- 

H2SO4+Bacl2=BaSO4  +2Hcl 
             (সাদা অধে প)] 

 
িবষয় স িকত বা ব উদাহরণ স িলত চাট 



মুল ায়েনর নকশা (Design for Evaluation):- 

 
কােজর পাতা(WORK SHEET)-এর নমুনা 

1. লঘু H2SO4-এর সােথ Zn-এর িবি য়ায় উৎপ  গ াসিট হল- 
(Understanding-Conceptual) 
i. H2 
ii. CO2 
iii. H2S 
iv. NH3 

   
 2. কান অ ািসডিট Zn চুেণর সােথ িবি য়া কের H2 গ াস উৎপ  করেব না? 
---(Understanding-conceptual) 

i. লঘু HCl 
ii. লঘু H2SO4 
iii. লঘু HNO3 
3. আরেথিনয়ােসর মেত অ ািসেডর জলীয় বেণ---------------আয়ন থাকেবই।(Remembering-Factual) 
4. অ ািসেডর জলীয় বন----------------িলটমাসেক-------------কের। (Understanding-Conceptual) 
5. একিট উভধমী অ াইেডর নাম লেখা।(Understanding-Conceptual) 
6. 25৹C উ তায় শম বেনর PH-এর নাম মান-(Remembering-Factual) 
i. 5 
ii. 6 
iii. 7 
iv. 8 

অথবা 
অভী া পদ [Test Items] 

1. একিট ারীয় আ াইেডর নাম লেখা।(Remembering-Factual) 
2.  শমন িবি য়া কােক বেল ? (Understanding-Conceptual) 
3. অ বৃি  িক?(Understanding-Conceptual) 
4. অ ািসড ও ােরর িবি য়ায় িক উৎপ  হয়?(Remembering-Factual) 
5. দাঁেতর য় এর উপর PH- এর ভাব িক?(Understanding-Conceptual) 
6. সালিফউিরক অ ািসড,হাই ে ািরক অ ািসড ও নাইি ক অ ািসেডর রাসায়িনক সংেকত লেখা।(Remembering-

Factual) 
7. সালিফউিরক অ ািসড ও নাইি ক অ ািসেডর দুিট রাসায়িনক ধেমর তুলনা কেরা।(Understanding-Conceptual) 
8. িচিনর উপর কেয়ক ফাঁটা ঘন সালিফউিরক অ ািসড যাগ করেল িচিন কােলা হেয় গল- ঘটনািট রাসায়িনক 

িবি য়াসহ ব াখ া কেরা।(Conceptual-Applying) 

 
  



অথবা 
পরী া (Experiments):- 

1. িতনিট অ ািসেডর বাতল দওয়া হল য েলার এক একিটেত HCl, HNO3 এবং H2SO4 আেছ। কান বাতেল 
কান অ ািসডিট রেয়েছ িকভােব শনা  করেব তা পরী া কের দখাও। (প িতগত ান/ অিধ ান) 

2. নাইি ক অ ািসেডর পির াগার িত ও অ ািসেডর সং েহর িচি ত িচ  অ ন করেত পারেব। (প িতগত 
ান/অিধ ান) 

 
দুবলতা িনণয় (সংেশাধনী পােঠর েয়াজেন) (Diagnosing the weakness for remedial class):-  
মূল ায়েনর িভি েত িশ াথীেদর দুবলতার িদক িল িনণয় কের সংেশাধনী পােঠর ব ব া করা হেব। 
িকছু স াব  সাধারন দূবলতার িদকঃ 

i) রাসায়ািনক িবি য়ার সমতা িবধান। 
ii) HCl, HNO3, H2SO4 এর পরী াগার িতর িচি ত িচ  অ ন করা। 

 
 



শশিখন নকশিশ
 (গশণিত)

ববিদদদ্যালয়য়ের নদ্যাম
:  
XXXXXXXXXXXXXXX

শশ্রেণণ:     দশম

সময়ে : 45 বমবনট

তদ্যাত: XX/XX/XXXXX

বশক্ষয়কের নদ্যাম:  
XXXXXXXXXXXXXXX

শবিষয়:              গবণত(জদদ্যাবমবত)

পশঠ একক:  বিবত্তস্থ শকেদ্যাণ সম্পবকের্কিত উপপদ্যাদদ
উপ একক:

1. শকেদ্যায়নদ্যা বিবয়ত্তর একেটি বিবত্তচদ্যায়পর দদ্যারদ্যা গঠিত সমমখ শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ ওই চদ্যায়পর 
দদ্যারদ্যা গঠিত শযে শকেদ্যায়নদ্যা বিবত্তস্থ শকেদ্যায়ণর বদগুণ।

2. একেই বিবত্তদ্যাতশস্থ সকেল শকেদ্যায়ণর মদ্যান সমদ্যান।
3. দমটি ববিনমর সতয়যেদ্যাজকে সরলয়রখদ্যাতশ তদ্যার একেই পদ্যায়শ অপর দমটি ববিনময়ত দমটি 

সমদ্যান শকেদ্যাণ উৎপন্ন কেরয়ল ঐ ববিনম চদ্যারটি সমবিবত্তস্থ হয়বি ।
4. অরর্কিবিবত্তস্থ শকেদ্যাণ সময়কেদ্যাণ।

আজককর পশঠ : 1  বচবহ্নিত অতশ

শশিখকনর লকক/উকদ্দেশিক( Learning Goals/Objectives) 

বিতর্কিমদ্যান পদ্যায়ঠের পর বশক্ষদ্যারর্থীরদ্যা.... 
স্মরণ কেরদ্যা

(Remembering)

“শকেদ্যায়নদ্যা বিবয়ত্তর একেটি বিবত্তচদ্যায়পর দদ্যারদ্যা গঠিত সমমখ শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ ওই চদ্যায়পর দদ্যারদ্যা 
গঠিত শযে শকেদ্যায়নদ্যা বিবত্তস্থ শকেদ্যায়ণর বদগুণ”-এই সম্পকের্কিটি স্মরণ কেরয়ত পদ্যারয়বি। 
(তথকগত জশন/ Factual Knowledge)

বিবত্তচদ্যাপটি উপচদ্যাপ হয়ল বিবত্তস্থ শকেদ্যাণটি সসূক্ষ্ময়কেদ্যাণ হয়বি– তদ্যা জদ্যানয়বি 

(ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

বিবত্তচদ্যাপটি অবরচদ্যাপ হয়ল বিবত্তস্থ শকেদ্যাণটি স্থসূলয়কেদ্যাণ হয়বি – তদ্যা জদ্যানয়বি
(ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

অনমরদ্যাবিন কেরদ্যা
(Understanding)

 একেই বিবত্তচদ্যায়পর উপর অবিবস্থত দমই বিদ্যা তয়তদ্যাবরকে বিবত্তস্থ শকেদ্যাণগুবলর ময়রদ সম্পকের্কি 
বনণর্কিয়ে কেরয়ত পদ্যারয়বি । (ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

 শকেদ্যায়নদ্যা বিবয়ত্তর একেদ্যাবরকে বিবত্তস্থ শকেদ্যাণ সমদ্যান হয়ল, শসই শকেদ্যাণগুবল শযে শযে চদ্যায়পর দদ্যারদ্যা 
গঠিত তদ্যায়দর দদরর্কিদ পরস্পর সমদ্যান—তদ্যা বিদদ্যাখদদ্যা কেরয়ত পদ্যারয়বি।
(ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

বিবয়ত্তর বিদদ্যাস দদ্যারদ্যা গঠিত বিবত্তস্থ বBভম জটি সময়কেদ্যাণণ হয়বি- তদ্যার বিদদ্যাখদদ্যা বদয়ত পদ্যারয়বি 
(অশধজশন/Metacognitive Knowledge )

প্রয়য়েদ্যাগ কেরদ্যা
(Applying )

 শকেদ্যায়নদ্যা বিবত্তচদ্যায়পর শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ জদ্যানদ্যা রদ্যাকেয়ল ঐ বিবত্তচদ্যায়পর বিবত্তস্থ শকেদ্যাণটির মদ্যান 
বনণর্কিয়ে কেরয়ত পদ্যারয়বি।(পদ্ধশতগত জশন/Procedural Knowledge)

 অনদদ্যানদ জদদ্যাবমবতকে সমসদদ্যা সমদ্যারদ্যায়ন শযেমন নণয়চর আআঁকেদ্যা ছববি শরয়কে B ও C জদ্যানদ্যা 
রদ্যাকেয়ল অজদ্যানদ্যা শকেদ্যাণ A এর মদ্যান বনণর্কিয়ে কেরয়ত বিতর্কিমদ্যান উপপদ্যাদদটির প্রয়য়েদ্যাগ কেরয়ত 
পদ্যারয়বি। (ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)
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ববিয়শ্লেষণ কেরদ্যা
(Analysing) 

বিতর্কিমদ্যান উপপদ্যাদদটি প্রমদ্যায়নর জনদ শক্ষBববিয়শয়ষ চদ্যারটি পবরকে বচBদ্যাঙ্কন প্রয়য়েদ্যাজন-তদ্যা 
ববিয়শ্লেষণ কেরয়ত পদ্যারয়বি।(ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

দমটি ববিনমর সতয়যেদ্যাজকে শরখদ্যাতশ তদ্যার একেই পদ্যায়শ অপর দমটি ববিনময়ত দমটি সমদ্যান শকেদ্যাণ
উৎপন্ন কেরয়ল ঐ ববিনম চদ্যারটি সমবিবত্তস্থ হয়বি বকেনদ্যা -তদ্যা ববিয়শ্লেষণ কেরয়ত পদ্যারয়বি।
(অশধজশন/Metacognitive Knowledge )

মসূলদদ্যায়েন কেরদ্যা
(Evaluating)

 (ববিবভন্ন বিদদ্যাসদ্যারর্কি ববিবশষ বিবয়ত্ত)একেই বিবত্তচদ্যায়পর উপর অবিবস্থত শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ বিবত্তস্থ 
শকেদ্যায়ণর বদগুণ বকেনদ্যা যেদ্যাচদ্যাই কেরয়ত পদ্যারয়বি। 

(ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

     

 শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ ও বিবত্তস্থ শকেদ্যায়ণর পবরমদ্যাপ শরয়কে বিবত্তচদ্যায়পর প্রকেব বত ববিচদ্যার কেরয়ত 
পদ্যারয়বি।(ধশরণিশগত জশন/Conceptual Knowledge)

Creating

(সবজন কেরদ্যা)
 শকেদ্যায়নদ্যা চতমভমর্কিজ বিবত্তস্থ হয়বি বকেনদ্যা তদ্যা যেদ্যাচদ্যাই এর শক্ষয়B পবরকেল্পনদ্যা কেরয়ত পদ্যারয়বি ।

(অশধজশন/Metacognitive Knowledge )

পশকঠর পপ্রেশককত শশিকশথর্থীর শবিকশ্লেষণি
( Analyse Learners & Contexts)

বিতর্কিমদ্যান পদ্যায়ঠের শপ্রবক্ষয়ত বশক্ষদ্যারর্থীয়দর সদ্যারদ্যারণ দবিবশষদদ্যাবিলণ এবিত প্রদ্যারবম্ভিকে আচরণ সমবনবশ্চিত কেরদ্যার জনদ 
বনম্নরূপ প্রশ্নগুবল কেরদ্যা হয়বিব-

১. বিবত্তচদ্যাপ কেণ ?

২. বিবয়ত্তর শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ কেদ্যায়কে বিয়ল ?

৩. বিবত্তস্থ শকেদ্যাণ কেদ্যায়কে বিয়ল ?

৪ বBভময়জর শকেদ্যায়নদ্যা বিদ্যাহুয়কে বিবরর্কিত কেরয়ল উৎপন্ন বিবহবস্থয়কেদ্যায়ণর সদ্যায়র ববিপরণত 
অনবস্থয়কেদ্যাণদয়য়ের সম্পকের্কি কেণ ?

৫. সমবদবিদ্যাহু বBভময়জর সমদ্যান বিদ্যাহুদয়য়ের ববিপরণত শকেদ্যাণদয়য়ের ময়রদ সম্পকের্কি কেণ ?

শশিখন সহশয়ক উপকরকণির প্রেস্তুশত ও শনবিরশচন 

(Develop & select Learning Materials) 

১. পদ্যাঠেদ বিই : গবণত প্রকেদ্যাশ, দশম শশ্রেণণ, পবশ্চিমবিঙ্গ মরদবশক্ষদ্যা পষর্কিদ

২. পদ্যাঠেসহদ্যায়েকে উপকেরণ : শস্কেল, চদ্যাআঁদদ্যা, কেম্পদ্যাস, কেদ্যাআঁবচ।
ও একেটি শক্ত কেদ্যাগয়জর বিবত্ত  -যেদ্যায়কে ভদ্যাআঁজ কেরদ্যা যেদ্যায়বি।
৩. প্রয়ক্ষপন যেন, কেমবপউটদ্যার এবিত  Geogebra সফ্টওয়েদ্যার এর সদ্যাহদ্যায়যেদ প্রস্তুত বচB ।
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 শশিখন পককৌশিল 

(Learning strategies)

 শশিখন পকত
 (Learning Areas)

 প্রেশসশঙ্গিক পককৌশিল 
(Related Strategy)

বনবদর্কিষ বিবত্তচদ্যায়পর উপর শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ
ও বিবত্তস্থ শকেদ্যাণ বচবহ্নিতকেরন।

প্রেশতপশদন পদ্ধশত: 

শবিদ্যায়রর্কি কেম্পদ্যাস ও শস্কেয়লর সদ্যাহদ্যায়যেদ আআঁকেদ্যা বিবয়ত্তর বভবত্তয়ত, প্রবক্ষপ্ত বচB 
(Geogebra animation) প্রদশর্কিয়নর বভবত্তয়ত বশক্ষকে বনম্নরূপ প্রশ্ন কেরয়বিন, বনয়দর্কিশ
শদয়বিন, বশক্ষদ্যারর্থীয়দর সঠিকে উত্তর বদয়ত সহদ্যায়েতদ্যা কেরয়বিনব- 

o বিবত্তটির BC চদ্যাপ শদখদ্যাও ।

o BC চদ্যাপটির ববিপরণত চদ্যাপটি শদখদ্যাও।
o BC চদ্যায়পর উপর শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ শকেদ্যানটি?

শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ বিবত্তস্থ শকেদ্যায়ণর ময়রদ 
সম্পয়কের্কির রদ্যারণদ্যা

প্রেশতপশদন পদ্ধশত: 

কেদ্যাগয়জর দতরণ বিবয়ত্তর শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ BOC শকেয়ট বনয়য়ে ভদ্যাআঁজ কেয়র বশক্ষকে 
শদখদ্যায়বিন শযে তদ্যা শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ BAC এর সমদ্যান।

উপপদ্যাদদটি প্রমদ্যায়নর জনদ প্রয়য়েদ্যাজনণয়ে 
বচBদ্যাঙ্কন

শবিকশ্লেষণি পদ্ধশত  : 

প্রয়শ্নদ্যাত্তয়রর মদ্যারদয়ম বশক্ষদ্যারর্থীয়দর সহদ্যায়েতদ্যায়ে AO শযেদ্যাগ কেয়র বিবরর্কিত কেরদ্যা হয়বি।

উপপদ্যাদদটির প্রমদ্যান সসংকশ্লেষণি পদ্ধশত  :
 বBভমজ সতকদ্যান দমটি উপপদ্যাদদ বিদবিহদ্যার কেরদ্যা হয়বি 

১ বিবহবস্থ শকেদ্যাণ = ববিপরণত অনবস্থয়কেদ্যাণদয়য়ের সমবষ এবিত
২. সমবদবিদ্যাহু বBভময়জর সমদ্যান বিদ্যাহুদয়য়ের ববিপরণত শকেদ্যাণদয়ে সমদ্যান 

 শবিদ্যায়রর্কির কেদ্যায়জর মদ্যারদয়ম প্রমদ্যান কেরদ্যা হয়বি

ববিবভন্ন শক্ষয়B শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণ ও বিবত্তস্থ
শকেদ্যাণ বনণর্কিয়ে। উদদ্যাব BAC=?

সমসকশ সমশধশন পদ্ধশত  : 
উপপদ্যাদদটির বিদবিহদ্যার কেয়র বচBদ্যাঙ্কন কেয়র সমদ্যারদ্যান কেরদ্যা হয়বি । 
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মমূলকশয়কনর নকশিশ 
(Design for Evaluation )

কশকজর পশতশ

১. একেই বিবত্তচদ্যায়পর উপর অবিবস্থত _______য়কেদ্যাণ _______য়কেদ্যায়ণর অয়রর্কিকে । 
২. দমটি বিববৃ্ত্তস্থ শকেদ্যায়ণর মদ্যান যেরদ্যাকয়ম 300 

   ও 600 হয়ল সতবশ্লেষ শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণদয়য়ের ময়রদ সম্পকের্কি কেণ ?

৩. 7 cm বিদদ্যাসদ্যারর্কি ববিবশষ একেটি বিবয়ত্তর 1000 একেটি বিববৃ্ত্তস্থ শকেদ্যাণ আআঁয়কেদ্যা ।

   সতবশ্লেষ শকেন্দ্রস্থ শকেদ্যাণটি আআঁয়কেদ্যা এবিত মদ্যান বনণর্কিয়ে কের।
৪.প্রদত্ত বচB শরয়কে APB এর মদ্যান বনণর্কিয়ে কের, যেখন OAP=250 এবিত OBP=350

দমূবিরলতশ শনণিরয় (সসংকশিশধননী পশকঠর প্রেকয়শজকন)

Diagnosing the weaknesses for remedial class (if any)

মসূলদদ্যায়েয়নর পবরয়প্রবক্ষয়ত বশক্ষদ্যারর্থীয়দর শযে সম্ভিদ্যাবিদ দসূবির্কিলতদ্যাগুবল যেদ্যাচদ্যাই কেরয়ত হয়বি তদ্যা হল
১.সঠিকেভদ্যায়বি অঙ্কয়নর দসূবির্কিলতদ্যা
২.সঠিকে যেমবক্ত প্রয়য়েদ্যায়গর দসূবির্কিলতদ্যা

(প্রয়য়েদ্যাজয়ন সতয়শদ্যারনণ পদ্যাঠে বদয়ত হয়বি)
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