4th %ेड सामािजक .श0ा 1वषय: 1व6याथ8ह:ले के गन>छन ्?

4th %ेड: हाBो दे शका 0ेEह:
1वषय

1व6याथ8ह:ले

भौगो.लक कायाHIवयन

दव
ु ै पMरOचत र अपMरOचत ठाउँ का

मानव-पयाHवरण अIतर]eया

fथानह:को सांfकृ`तक र वातावरणीय 1वशेषताहj समय सँग कसरk पMरवतHन हुIछन ्

भौगो.लक _`त`नOधbव

कुनै ठाउँ र 0ेEहjका fथानह: र bयहाँका पयाHवरणीय 1वशेषताहj बीच सoबIध

ऐ`तहा.सक sोत र _माण

कसरk tब.भIन ऐ`तहा.सक sोतह: _योग गMर 1वगतका घटनाह: lयाmया गनH _योग

राय लेखन

नVसा (maps) र अIय %ा]फक _`त`नOधbव

`नमाHण गन>

lयाmया गन>

lयाmया गनH नVसा (map), उप%ह OचE, फोटो र अIय _`त`नOधbव _योग गन>
गMरIछ संv0wतमा लेxे
•

fपzट एक 1वषय वा पाठको पMरचय |दने, आ~नो एउटा राय •यVत गन>, र
संगठनाbमक संरचना बनाउने जसमा सoबिIधत 1वचारह:ले लेखकको उ6दे €य
समथHन गछH न (W.4.1a)

•

त„य र 1ववरण 6वारा समOथHत कारण _दान गन> (W.4.1b)

•

श•द र वाVयांश _योग गMर कारण र राय जो†ने (जfतै:

for instance, in

order to, in addition) (W.4.1c)
•
•

अनस
ु Iधान र सच
ू ना संगठन

_fतत
ु राय सoबिIधत एक अिIतम कथन वा ख•ड _दान गन> (W.4.1d)

%ेड-उपयV
ु त fपzट र सस
ु ंगत लेखन उbपादन गन> जसमा 1वकास र संगठन
कायH, उ6दे €य, र दशHक सँग उपयV
ु त छन ् (W.4.4)

•

%ेड-उपयV
ु त fपzट र सस
ु ंगत लेखन उbपादन गन> जसमा 1वकास र संगठन
कायH, उ6दे €य, र दशHक सँग उपयV
ु त छन ् (W.4.4)

•

अनभ
ु वबाट _ासंOगक जानकारk सoझना गन> अथवा %ेड-उपयV
ु त म’
ु ण र
“डिजटल sोतबाट _ासंOगक जानकारk भेला गन> (W.4.8)

•
•

नोट .लने, जानकारk को|टब6ध राxे,र sोतको एक सच
ू ी _दान गन> (W.4.8)
छोटो अनस
ु Iधान पMरयोजनाह: गन> जसले एउटा 1वषयको 1व.भIन प0लाई
छानtबन गद– —ान `नमाHण गछH (W.4.7)

•

1व€लेषण, 1वचार र अनस
ु Iधान समथHन गनH सा|हिbयक वा जानकारkमल
ु क
पाठह: दे ™ख _माण .लनह
ु ोस ् (W.4.9)

बहु sोत संग काम
_]eया, `नयम, र कानन
ू

कुनै tबषय मा —ानबधHक भएर लेx वा बो›न लाई एउटै शीषHक का दई
ु पाठ एकœकृत
गन> (RI.4.9)
•

समाज कसरk पMरवतHन गछH

कसरk पMरवतHन गछH न ् •याखा गन>
•

1व`नमय र बजार

`नयम र कानन
ू ले

र माIछे ले

`नयम र कानन
ू

सावHज`नक समfया सoबोधन गनH नी`तह: कसरk tबकास गMरIछ •याखा गन>

tब.भIन sोतह: (मानव, भौ`तक, र _ाकृ`तक sोतह:) का

उदाहरणको

प|हचान जो

सामान र सेवाह: उbपादन गनH _योग गMरIछ।
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