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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। 
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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।] 

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


