आधारभूत तह कक्षा ६-८ को फिज्ञान तथा िातािरण फिषय फिक्षणको लाफि आिश्यक सामग्रीहरुको सूची: पाठ्यक्रम फिकास केन्द्र
क्षेत्रः भौफतक फिज्ञान
क्रसं
कैफियत
सामग्रीको नाम
१ नाप्ने फित्ता (Measuring tape)
२ भौफिक िराजु (Physical balance/Pan balance, Digital balance
३ कमानी िराजु (Spring balance): 5N
४ फभत्तेघडी, Stop watch
५ स्केलः ३० सेमी, १ फमटर, ग्राि बोडड र ग्राि पेपर
६ फिफभन्न नापका फपण्ड नाप्ने ढकहरः 50g, 100g, 500g, 1kg
७ फसररञ्ज
८ मोटो धागो
९ फसयो, कैची, पेचकस, रे न्चु , फघनी (एकल र संयुक्त फघनी)
१० स्टाण्डहर, wire gauge, tripod stand
रसायन फिज्ञानमा समेि
११ फहटर
१२ थमोफमटरः साधारण थमोफमटर, क्लिफनकल थमोफमटर र फडफजटल थमोफमटर
रसायन फिज्ञानमा समेि
१३ क्लिट ल्याम्प/बनडर
रसायन फिज्ञानमा समेि
१४ ग्रेबस्याण्ड बल र ररङ
१५ R.B.Flask, Tripod stand
रसायन फिज्ञानमा समेि
१६ रबरको ककडहर, Asbestos sheet
रसायन फिज्ञानमा समेि
१७ परीक्षण नली(Test tubes), glass tubes, glass rod, testtube holder
रसायन फिज्ञानमा समेि
पारो र अल्कोहल

१८
१९ फबकरः १०० फमफल, २५० फमफल, ५०० फमफल
२० मेजररङ फसफलन्डरः 100ml, 500ml, 1 litre
२१ मैनबत्ती
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जीि फिज्ञान िथा रसायन फिज्ञानमा
समेि
रसायन फिज्ञानमा समेि
रसायन फिज्ञानमा समेि

ऐनाः समिल र गोलाकार ऐना(कनभेक्स र कन्केभ )
पारदर्डक प्लाफिक, टर े फसङ पेपर, डरइङ बोडड
कााँचको स्ल्ल्याब
हथौडा
रसायन फिज्ञानमा समेि
िलामको फकला, फपन र धुलो
छड चुम्बक (Bar magnet) , यु आकारको चुम्बक र फनडल कम्पास
रसायन फिज्ञानमा समेि
डराइसेल , टचडलाइटको फलड बल्व
फिद् युि घण्टी
Fuse
Switch, circuit board
पेन्डुलम बल्व
Tuning fork set
Plastic straw
म्यानोफमटर िथा ब्यारोफमटर
Translucent block(glass/plastic)
Slinky
क्षेत्रः रसायन फिज्ञान
कैफियत
सामग्रीको नाम
मेन्डेफलभ र आधुफनक पेररयोफडक िाफलका, परमाणु र अणुको मोडल
सेक्लररफ्युज यन्त्र, क्रोमाटोग्रािी पेपर
फिल्टर पेपर, सोली
फचया छान्ने जाली
खानेसोडा(सोफडयम बाइकाबोनेट ) र लुगाधुने सोडा (सोफडयम काबोनेट )
क्याक्लियम काबोनेट िा म्याग्नेफसयम काबोनेट , क्याक्लियम िोराइड िा म्याग्नेफसयम िोराइड
क्लिफसररन
बेलजार
भौफिक फिज्ञानमा समेि
िलाम, िामा, जस्ता, एलुफमफनयमको पािा र िार िथा चााँ दीका फसक्का
हाइडरोिोररक अम्ल, सल्फ्फ्युररक अम्ल, नाइफटर क अम्ल, काबोफनक अम्ल, एफसफटक अम्ल
सोफडयम हाइडरोअक्साइड, पोटाफसयम हाइडरोअक्साइड, सोफडयम िोराइड, कपर सल्फेट, Phenol,
detol, detergent, Calcium Carbonate,
फपएच स्केल, फपएच फमटर, फलटमस पेपर, फपएच पेपर, युफनभसडल इक्लन्डकेटर,िेनोल्फ््थाफलन, फमथाइल
अरे न्ज
पोफसडफलन बेफसन
कपुर
कन्डे न्सर िा फडक्लस्टलेसन सेट
क्षेत्रः जीि फिज्ञान
सामग्रीको नाम
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जनािर र फबरिाको िगीकरण चाटड
सूक्ष्म दर्डक यन्त्र
िाच िास, स्लाइड र कभर क्लस्लप
साफ्राफनन
अफमबा र पारामेफसयमको स्ल्थायी स्लाइड
फिफभन्न ढाड नभएका जिारहरको स्पेफसम्यान: स्पोन्ज, हाइडरा, टे पिमड , हुकिमड , अक्टोपस,
स्टारफिस, गड्यौला, माछा, चरा, भ्यागुिा, सपड
िनस्पफि र जन्तुकोषको चाटड र स्ल्थायी स्लाइड
ररकापी, िरसेप
मानि मुटु, पाचन प्रणालीको मोडल िथा मूत्र प्रणालीको मोडल,
९० प्रफिर्ि इथानोल, अल्कोहल
इफपथेफलयल र मेररस्मेफटक िन्तुको स्यायी स्लाइड
भ्यागुिा र पुिलीको जीिनचक्रको चाटड
िोरीको जीिनचक्रको चाटड
क्षेत्रः भू तथा अन्तररक्ष फिज्ञान र िातािरण
सौयडमण्डलको चाटड , मोडल, चन्द्र ग्रहण र सूयड ग्रहणको मोडल
िोब
उच्चिम र न्युनिम थमोफमटर (Maximum and minimum thermometer)

आद्रिा मापक यन्त्र (Hygrometer), िायु गफि मापक यन्त्र (Anemometer), िषाडमापक यन्त्र (Rain
४ gauze)
५ नेपालको जलिायुको चाटड
६ राफिरय फनकुञ्ज र िन्यजन्तु आरक्ष िथा संरक्षण क्षेत्रको चाटड
फिज्ञान फिक्षण फसकाइका लाफि आिश्यक सामग्रीहरु
(क) मुफित सामग्रीहरु
क्र सं
मुफद्रि सामग्रीहर
१ आधारभुि फर्क्षा पाठ्यक्रम २०६९
२ कक्षा ६, ७ र ८ को फिज्ञान पाठ्यपुस्तक
३ कक्षा ६, ७ र ८ को फिज्ञान फर्क्षक फनदे फर्का
४ कक्षा ६, ७ र ८ को फिज्ञान प्रयोगात्मक कायड पुक्लस्तका
५ कक्षा ६, ७ र ८ को फिज्ञान पररयोजना कायड पुक्लस्तका
६ कक्षा ६, ७ र ८ को फिज्ञान सामग्री फनमाडण र प्रयोग पुक्लस्तका
७ फिज्ञान र्ब्दभण्डार
८ जलिायु पररििडन स्रोि पुक्लस्तका
(ख)

फिफजटल सामग्रीहरु
१ प्रयोगात्मक फडफजटल सामग्री

कैफियि
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