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�ેઇલ લિપ છ બ��ુઓ પર આધા�રત છે  ....................

�ેઇલ લિપને �પશ� કયા� વગર વાચંી શકાય છે  ....................

�ેઇલ લિપ 'ડા પેપર પર ઊપસેલા ટપકાઓની લખેલી લિપ છે  ....................

[ક] �ેઇલ લિપ [ડ] -ાસં લિપ

�ેઇલ�ેઇલ�ેઇલ�ેઇલ    લિપલિપલિપલિપ    િવષેિવષેિવષેિવષે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િવધાનોિવધાનોિવધાનોિવધાનો    સાચાસાચાસાચાસાચા    છેછેછેછે    ક0ક0ક0ક0    ખોટાખોટાખોટાખોટા    તેતતેેતે    લખોલખોલખોલખો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૫૫૫૫

લાકડ3ના ટ0કો લઇ ચાલનાર 4ય56ત �ેઇલ લિપનો ઉપયોગ કર0 છે ....................

8ખથી જોઈ ન શકનાર 4ય56ત �ેઇલ લિપનો ઉપયોગ કર0 છે ....................

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    =?ૂયાકંન=?ૂયાકંન=?ૂયાકંન=?ૂયાકંન    @નુ@નુ@નુ@નુ: કસોટ3કસોટ3કસોટ3કસોટ3
શાળાBુંશાળાBુંશાળાBુંશાળાBુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૩૩૩૩    (CણCણCણCણ)

DુલDુલDુલDુલ    1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- માર3માર3માર3માર3    આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    (પયા�વરણપયા�વરણપયા�વરણપયા�વરણ) ટ0�ટટ0�ટટ0�ટટ0�ટ    તાર3ખતાર3ખતાર3ખતાર3ખ:- ૧૪૧૪૧૪૧૪/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

િવGાથHBુંિવGાથHBુંિવGાથHBુંિવGાથHBુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અJયયન િનKપિL :-  િવGાથHઓ છોડ, �ાણીઓ, MJૃધો અને �દ4યાગંો માટ0 સવંેદના દશા�વે છે 
અને આસપાસના પયા�વરણમા ંરહ0તા પ�રવારના વૈિવJયને સમR છે ( Rમક0 દ0ખાવ , Sમતા , 
ગમો - અણગમો , ખોરાક અને રહ0ઠાણની �ાUતી વગેર0 )

[ક] થોમસ [ડ] િવVમ સારાભાઈ

'ડા પેપર પર ઊપસેલા ટપકાઓની લખેલી લિપને કઇ લિપ કહ0 છે ?

[અ] જમ�ન લિપ [બ] Xઈૂ લિપ

[અ] સાભંળ3 ન શકનાર [બ] 8ખથી જોઈ ન શકનાર

[ક] બોલી ન શકનાર [ડ] ચાલી ન શકનાર

�ેઇલ લિપની શોધ કોને કર3 ?

[અ] Xઈુઝ �ેઇલ [બ] વરાહ િમ�હર

પગની ખામીવાળા 4ય56તને શા ના સહારાની જZર પડ0 ?

[અ] �ેઇલ લિપ [બ] લાકડ3ના ટ0કો

[ક] ઈસારો [ડ] તમામ

તમાર0 ઈસારાથી સમ'વવાની જZર કોના માટ0 પડ0 ?

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ��������    માટ0માટ0માટ0માટ0    યો[યયો[યયો[યયો[ય    િવક?પિવક?પિવક?પિવક?પ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કર3કર3કર3કર3    ઉLરઉLરઉLરઉLર    આપોઆપોઆપોઆપો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૫૫૫૫

�ેઇલ લિપનો ઉપયોગ કોણ કર0 છે ?

[અ] સાભંળ3 ન શકનાર [બ] 8ખથી જોઈ ન શકનાર

[ક] બોલી ન શકનાર [ડ] ચાલી ન શકનાર
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�પશ� કર3ને ઓળખી શકાય �પશ� કર3ને ઓળખી ન શકાય

બેટ, ક0રોસીન,  સફરજન, ડ3ઝલ, ડોલ, પે^ોલ,  લોટો, તાXકુાનો નકશો, ઘ�ડયાળ, બટન

તમેતમેતમેતમે    ઘરડાંઘરડાંઘરડાંઘરડા ં   દાદાદાદાદાદાદાદા    દાદ3દાદ3દાદ3દાદ3    નેનનેેને    કઇકઇકઇકઇ    કઇકઇકઇકઇ    મદદમદદમદદમદદ    કર3કર3કર3કર3    શકોશકોશકોશકો    ? 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૪૪૪૪

8ખથી જોઈ ન શકનાર 4ય56તને ર�તો ઓળંગવવામા ંમદદ કરવી ....................

દાદાને હાથ પકડ3ને મ�ંદર0 લઇ જવા  ....................

8ખથી જોઈ ન શકનાર 4ય56તની મ'ક કરવી   ....................

લાકડ3ના ટ0કો લઇ ચાલનાર 4ય56તની લાકડ3 ખ̀ચી લેવી  ....................

પગની ખામીવાળા 4ય56તને સહારો આપવો   ....................

8ખોથી8ખોથી8ખોથી8ખોથી    જોયાજોયાજોયાજોયા    િવનાિવનાિવનાિવના    માCમાCમાCમાC    �પશ��પશ��પશ��પશ�    કર3નેકર3નેકર3નેકર3ને    ઓળખીઓળખીઓળખીઓળખી    શકાયશકાયશકાયશકાય    અનેઅનેઅનેઅને    નનનન    ઓળખીઓળખીઓળખીઓળખી    
શકાયશકાયશકાયશકાય    તેવીતેવીતેવીતેવી    બાબતોબાબતોબાબતોબાબતો    aુદ3aુદ3aુદ3aુદ3    પાડોપાડોપાડોપાડો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૫૫૫૫

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ટ0વટ0વટ0વટ0વ    સાર3સાર3સાર3સાર3    ટ0વટ0વટ0વટ0વ    છેછેછેછે    ક0ક0ક0ક0    ખરાબખરાબખરાબખરાબ    ટ0વટ0વટ0વટ0વ    તેતતેેતે    લખોલખોલખોલખો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૬૬૬૬

દાદાને વદંન કરવા    ....................



 

�ાથિમક શાળાના િશSકો માટ0 નાની નાની 
બાબતોBુ ંસકંલન કરતા વોbસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ @નુ: કસોટ3ઓ મેળવવા તમાર3 શાળા, 
તાXકુો અને dજ?લો efેg ક0પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    @નુ@નુ@નુ@નુ: કસોટ3ઓકસોટ3ઓકસોટ3ઓકસોટ3ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર3 
મેળવી શકો. એક �દવસ iધુીમા ંના મળ3 

'ય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.


