5th !ेड सामािजक *श,ा -वषय: -व1याथ3ह5ले के गन9छन ्?
5th !ेड: अमे=रकाको -वगत
-वषय

-व1याथ3ह5ले

भौगो*लक CDतDनEधGव

सां$कृ'तक र वातावरणीय .पको $थानह. वण4न गन4 6व7भ9न $केलका न<सा (maps) Dयोग गनE

ऐDतहा*सक प=रवतJन

•
•

एकै समयमा भएका 6वकासIम तल
ु ना गन4 सKबि9धत घटनाह.को एक टाइम-लाइन 7सज4ना गTर Dयोग गनE
आजको िजवन र Vयस 6व7शXट ऐ'तहा7सक समय अव[धको िजवनको तल
ु ना गनE

ऐDतहा*सक -वLलेषण

\कन एउटै ऐ'तहा7सक अव[धमा ^यि<तह. र समह
ू ह.को `िXटकोण 7भ9न छन भ'न ^याbया गनE

ऐDतहा*सक Nोत र Cमाण

कसरc dब7भ9न ऐ'तहा7सक eोतह. 6वगतका घटनाह. ^याbया गन4 Dयोग गTर9छ भ'न सारांशमा लेfे

नाग=रक र राजनीDतक संQथाह5

•
•

कसरc मा'नसको समह
ू ले िजKमेवारc 7लन र $वत9gता रhा गन4 'नयम बनाए iयाखा गनE
'नयम, कानन
ै ा'नक आवkयकताहlको मल
ू , र गहन U.S. संवध
ू र उmदे kय जाँpने

कालRम र प=रणाम

सKभा^य कारण र घटनाह. र 6वकासIमको Dभाव ^याbया गनE

पाठ -वशेषताहT र संरचनाहT

•

अनस
ु Wधान र सच
ू ना संगठन

अqयाय, `Xय, वा पmय को एक rंख
ृ ला कसरc सँगै 7मलेर कथा, नाटक, वा क6वताको तमाम संरचना Dदान गन4
स<छ iयाखा गनE (RL.5.5)

•

दई
ु ना र 6वपरcत दे खाउने (for
ु वा बढc पाठह.को घटना, 6वचार, अवधारणाहl वा जानकारcको समw संरचनाको तल
example, chronology, comparison, cause/effect, problem/solution) (RI.5.5)

•

wेड-उपय<
ु त $पXट र सस
ु ंगत लेखन उVपादन गनE जसमा 6वकास र संगठन काय4, उmदे kय, र दश4क सँग उपय<
ु त
छन ् (W.5.7)

•

अनभ
ु वबाट Dासं[गक जानकारc सKझना गनE अथवा wेड-उपय<
ु त म{
ु ण र |डिजटल eोतबाट Dासं[गक जानकारc
भेला गनE (W.5.8)

•

YिZटकोण

नोट 7लने, जानकारc को}टबmध राfे,र eोतको एक सच
ू ी Dदान गनE (W.5.8)

•

छोटो अनस
ु 9धान पTरयोजनाह. गनE जसले एउटा 6वषयको 6व7भ9न पhलाई छानdबन गद• €ान 'नमा4ण गछ4
(W.5.4)

•

कसरc व<ताको `िXटकोणले पाठमा घटनाह.लाई Dभाव पारे को छ बण4न गनE (RL.5.6)

•

एउटा घटना वा 6वषयका धेरै घटनाIम लाई 6वkलेषण गनE, 'तनीह.ले D'त'न[धVव गरे को मह‚वपण
ू 4
`िXटकोणको समानता र मतभेद }टƒपणी गनE (RI.5.6)

राय लेखन

•

एक 6वषय वा पाठको पTरचय $पXट सँग }दने, राय }दने, र संगठनाVमक संरचना बनाउने जसमा 6वचारह. ता\क4क
}हसाबले समह
ू cकृत छन ् जसले लेखकका उmदे kय समथ4न गनEछन (W.5.1a)

•

त„य र 6ववरण mवारा सम[थ4त कारण Dदान गनE (W.5.1b)

•

शiद, वा<यांश र पTरpछे द Dयोग गTर राय र कारण 7ल…क गराउने (for example, consequently, specifically)
(W.5.1c)

•

अि9तम कथन वा D$तत
ु गTरएको राय सKबि9धत ख†ड उपलiध गराउने (W.5.1d)

•

wेड उपय<
ु त $पXट र सस
ु ंगत लेखन उVपादन गनE जसमा 6वकास र संगठन काय4, उmदे kय, र दश4क सँग उपय<
ु त
छन ् (W.5.4)

कारण र Cमाण

पाठमा कसरc लेखकले आ‡ना कुरा समथ4न गन4 कारण र Dमाण Dयोग गरे काछन ^याbया गनE (RI.5.8)

जानकार]मल
ू क / ^या_याGमक

•

लेखन

6वषयको पTरचय $पXट सँग }दने, सामा9य अवलोकन र qयान }दने,र समह
ू सKबि9धत जानकारc ता\क4क lपले
Dदान गनE; ढाँचा, `Xटा9तह., र मिˆट7म|डया जब मदत गन4 उपयोगी हु9छन ् समावेश गनE (W.5.2a)

•

6वषय सKबि9धत त„यह., पTरभाषा, ठोस 6ववरण, कोटे शन, वा अ9य जानकारc र उदाहरण संग 6वषय 6वकास गनE
(W.5.2b)

•

शiद, वा<यांश र पTरpछे द Dयोग गTर }दएको जानकाTर सँग आ‡नो dबचार 7ल9क गनE (for example, in contrast,
especially) (W.5.2c)

•

6वषय बारे जानकारc }दन वा ^याbया गन4 सटcक भाषा र डोमेन 6वशेष शiदावलc Dयोग गनE (W.5.2d)

•

एक अि9तम कथन वा जानकारc वा 6ववरण सKबि9धत ख9ड Dदान गनE (W.5.2e)

•

wेड उपय<
ु त $पXट र सस
ु ंगत लेखन उVपादन गनE जसमा 6वकास र संगठन काय4, उmदे kय, र दश4क सँग उपय<
ु त
छन ् (W.5.4)
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