
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। 

 

 


