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1. રેલ્વે સ્ટેશન 
  - ચિત્રપાઠ 

 

➢ અઘરા શબ્દો 
1) બકુ  2) સ્ટૉલ   
3) ટી  4) પ્લૅટફોર્મ  
5)  રેંકડીવાળો 6)  િેકર   
7)  ઉપરાાંત 8)  ફ્રૂટ   

 
➢ શબ્દાર્મ 

1)  બકુ  =  િોપડી    
2)  સ્ટૉલ    = દુકાન   
3)  ટી   = િા 
4)  કુલી    =  ર્ાલસાર્ાન ઉપાડનાર વ્યક્તત      

ક્રમ                    એકમ 
 

પષૃ્ઠ 

1 રેલ્વે સ્ટેશન 
 

2 

2 હ િંદમાતાને સબંોધન 
 

6 

      અનકુ્રમણિકા  
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5) રેંકડીવાળો =  ફેરરયો 
6)  િેકર   =  િેક કરનાર   
7)  ઉપરાાંત  =  સસવાય   
8) ફ્રૂટ  =  ફળો 
9) પ્લૅટફોર્મ  =  જયાાં રેલ્વે ઉભી રહ ેતે જગ્યા. 

     સ્વાધ્યાય  
➢ સારહત્ય 

 
પ્ર-1 નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યર્ાાં લખો. 
 

1)      ચિત્રર્ાાં કોણ – કોણ નજરે પડે છે? 

જ)  ચિત્રર્ાાં મસુાફરો , િાવાળો , ફેરરયો , બે કુલી , રેંકડીવાળો , પસુ્તક વેિનાર , ગ્રાહક તેર્જ રટરકટ      

        િેકર નજરે પડે છે. 

 

2)  ચિત્રર્ાાં કયાાં – કયાાં સ્ટૉલ નજરે પડે છે? 

જ)  ચિત્રર્ાાં પ્રભાત બકુ સ્ટૉલ  , અને ટી સ્ટૉલ નજરે પડે છે. 

 

3)  ઘરડયાળર્ાાં કેટલાાં વાગ્યા છે? 

જ) ઘરડયાળર્ાાં ૪: ૪૦ વાગ્યા છે. 

 

4)  ચિત્રર્ાાં કયાાં – ક્યાાં ફેરરયાઓ નજરે પડે છે? 

જ)  ચિત્રર્ાાં ફળ વેિનારો એક ફેરરયો  નજરે પડે છે. 

 
પ્ર- 2 નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ સસવસ્તાર વાક્યર્ાાં લખો. 
 

1)  રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર કઈ – કઈ સિુનાઓ લખેલી છે? 

 જ)   રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર નીિે પ્રર્ાણેની સિુનાઓ લખેલી છે. 

         1)  ચખસ્સા કાતરુર્ી સાવધાન. 2)  કિરો કિરાપેટીર્ાાં નાાંખો. 
3)  ધમૂ્રપાન કરવાની ર્નાઈ છે. 4) અજાણી વસ્ત ુપડેલી જુઓ તો સ્ટેશન અસધકારીને જાણ   

                                                                                કરો. 
 5)  લાઈનર્ાાં ઉભા રહો , ધક્કામકુ્કી કરશો નહી. 
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2) રેલ્વે- સ્ટેશન ઉપર ક્યાાં-ક્યાાં સવભાગ અને બારીઓ હોય છે?  

જ) રેલ્વે- સ્ટેશન ઉપર નીિેનાાં સવભાગ- પ્રતીક્ષાખાંડ, સવશ્રાર્ખાંડ, પાસમલ સવભાગ, રરઝવેશન સવભાગ,  
પોલીસરૂર્,  

 

3)  જાહરે સ્ર્ળોની સ્વચ્છતા જાળવવા તરે્ શ ુકરશો? 

જ)  જાહરે સ્ર્ળોની સ્વચ્છતા જાળવવા નીિેના કાયમ કરી શકાય; 

         અ)  હાંરે્શા કિરો કિરાપેટીર્ા નાાંખશ.ુ        બ)  જાહરે સ્ર્ળોની સ્વચ્છતાનુાં ધ્યાન રાખીશુાં. 
 ક)  થ ૂાંકવા ર્ાટે થ ૂાંકદાનીનો ઉપયોગ કરીશુાં. ડ)  જાહરે રદવાલો બગાડશુાં નહી. 
 

4)  લાઉડ સ્પીકર દ્વારા કઈ – કઈ સિુનાઓ અપાતી હોય છે? 

જ)  લાઉડ સ્પીકર દ્વારા નીિે પ્રર્ાણેની સિુનાઓ અપાતી હોય છે ; 

  અ)  ટે્રનના આવવા – જવા અંગેની સિુના.  બ)  ટે્રનના સર્ય અંગેની સિુના. 
 ક)  ર્ાલ – સાર્ાન અને વ્યક્તતઓ અંગે સિુના. 
 

➢ વ્યાકરણ 
 
પ્ર-3 ઉદાહરણ પ્રર્ાણે શબ્દ બનાવો. 
 1)  બસ         = બસસ્ટેશન   

2) જહાજ  = બાંદર 

 3)  સવર્ાન             = સવર્ાનર્ર્ક   

4)   રરક્ષા  =  રરક્ષાસ્ટેન્ડ 
 5)  હચેલકૉપ્ટર =       હલેીપેડ 
 
પ્ર-4 નીિેના શબ્દોના સર્ાનાર્ી શબ્દો લખો. 
 1)  રદવસ          =  રદન   

2)  મલુાકાત લેવી  =  જોવા જવુાં 
 3)  સ્ટૉલ          =  દુકાન   

4)  ર્રહલા       =  સ્ત્રી 
 5)  ર્જા          =  આનાંદ 
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પ્ર-5 નીિેના શબ્દોના સવરૂધ્ધાર્ી શબ્દો લખો. 
 1)  રદવસ  x  રાત   

2) ર્રહલા  x  પરુુષ 
 3)  ર્જા  x  શોક   

4) ઉપયોગ x  ચબનઉપયોગ 
     5)  નાાંખવુાં    x  બહાર કાઢવુાં 
 
➢ પ્રવસૃિ 

 
નીિેના જાહરે સ્ર્ળો પર જોવા ર્ળતી સિૂનાઓની નોંધ કરો. 
 1) શાળા     2) દૂધર્ાંડળી 
 3) આરોગ્યકેન્ર     4) બસ- સ્ટેશન 
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2. રહિંદર્ાતાને સાંબોધન 

      - (પ્રાર્મનાગીત) ર્ચણશાંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘ કાન્ત’  
 
➢ અઘરા શબ્દો 

 

1) રહિંદ  2) દેવભસૂર્ 
3) પોષવુાં  4) સૌ 
5) ર્ળીને  6)   વાંદન  
7)   સવશ્વાસી 8) જજન 
 

➢ શબ્દાર્મ 
 
1) રહિંદ  =  ભારત  2) દેવભસૂર્ =  દેવોની ભસૂર્ 
3)  સાંતાન   =   બાળકો  4)  સૌ    =   બધા   
5)  ર્ળીને   =   સારે્  6)  પોષવુાં   =   સાંભાળ રાખવી. 
7)  સવશ્વાસી   =    ચિસ્ત  8)  જજન  =    જૈન 
 

સ્વાધ્યાય 

➢ સારહત્ય 
પ્ર-1  નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યર્ાાં લખો. 
 

1)  કસવ વાંદન સ્વીકારવાન ુકોને કહ ેછે? 

જ)  કસવ વાંદન સ્વીકારવાનુાં ભારત ર્ાતાને કહ ેછે. 

  

2)  રહિંદર્ાતા સાંતાનોન ુપોષણ કેવી રીતે કરે છે? 

જ)  રહિંદર્ાતા સાંતાનોન ુપોષણ સારુાં  ખાવાનુાં – પીવાનુાં આપીને કરે છે.  

 

3)  આ કાવ્યર્ાાં કયો ભાવ રજૂ ર્યો છે? 

જ)  આ કાવ્યર્ાાં તર્ાર્ દેશવાસીઓએ પરસ્પર પે્રર્ અને ભાઈિારાર્ી  સારે્ રહવે ુજોઈએ એવો ભાવ              

          રજૂ ર્યો છે. 
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પ્ર-2 નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ સસવસ્તાર લખો. 
 

1)  ભારતર્ા કયા – કયા ધર્મ પાળતી પ્રજા વસે છે? 

જ)  ભારતર્ા રહિંદુ , મકુ્સ્લર્ , શીખ , ઈસાઈ , પારસી , જૈન અને ચિસ્તી  ધર્મ પાળતી પ્રજા વસે છે. 

 

2)  ભારતભસૂર્ને કસવ ર્ાતા તરીકે કેર્ સાંબોધે  છે? 

જ)  એક ર્ાતાની જેર્ ભારતર્ાતા એના સૌ સાંતાનોન ુપોષણ કરે છે , ભેદભાવ રાખ્યા સવના સરખો  
  પે્રર્ કરે છે. તેર્ી કસવ ભારતર્ાતાને ર્ાતા તરીકે સાંબોધે છે. 

 

3)  ભારતર્ાાં વસ્તી પ્રજાને કસવ સર્ાન શા ર્ાટે ગણે છે? 

જ)  ભારતર્ાાં વસ્તી પ્રજાને કસવ સર્ાન ગણે છે કારણ કે અહીં અલગ અલગ ધર્મ પાળતી જે પ્રજા 

           વસે છે એ સૌની ર્ાતા એક જ છે ભારતર્ાતા.જો ર્ાતા એક હોય તો એ ર્ાતાના તર્ાર્ 

  સાંતાનો સર્ાન જ હોય , ર્ાટે અહીં કોઈ ઉંિ નર્ી કે કોઈ નીિ નર્ી. 
 
4) ભારતર્ાતાનાાં સાંતાનો છેલ્લે શી પ્રાર્મના કરે છે?  
જ) ભારતર્ાતાનાાં સાંતાનો છેલ્લે પ્રાર્મના કરે છે કે અરે્ બધા પરસ્પર પે્રર્ અને સહકાર સારે્ રહીએ. 
 
➢ વ્યાકરણ 

  

પ્ર-3 યોગ્ય સવકલ્પ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરુો. 
 

  1)  આ કાવ્ય કોને સાંબોધીને લખાયુાં છે? 

     અ)  ધરતીને                                                       બ)  રહિંદને 

     ક)  રહિંદર્ાતાને       ડ)  સૌ સાંતાનોને 

 

 2)  કસવ રહિંદને કોની ભસૂર્ તરીકે ઓળખાવે છે? 

     અ)  વેદોને       બ)  કૃષ્ણની 
     ક)  દેવોની       ડ)  પણુ્યની 
    
 

પ્ર- 4 નીિેના શબ્દોના સવરૂધ્ધાર્ી શબ્દો લખો. 
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   1)  જ્ઞાની          x       અજ્ઞાની  2)  નીરોગી    x        રોગી 
   3)  તવાંગર       x       ગરીબ    4)  ઉચ્િ       x        નીિ 

   5)  સર્ાન         x       અસર્ાન  6)  સાક્ષર          x        સનરક્ષર 

 
પ્ર-5 નીિેના સર્ાનાર્ી શબ્દો લખો.  
  

1)  સનધમન      = ધની     2)  સનરક્ષર      =      અભણ 

3)  તવાંગર    = પૈસાદાર   4)  ઉચ્િ          =       નીિ 

5)  સર્ાન    = અસર્ાન 

 

પ્ર- 6 સનબાંધ લખો. 
‘ સવસવધતાર્ાાં એકતા ’   

   

ભારત એ પહલેાના સર્યર્ી જ સાંસ્કૃસતર્ાાં સવસવધતા ધરાવતો દેશ છે. આપણી સાંસ્કૃસત એ 
દુસનયાર્ાાં સૌર્ી પ્રાિીન સાંસ્કૃસત ગણાય છે. સવસવધ પ્રકારના લોકો, પહરેવેશ, બોલી, ભાષા, રહનેસહને 
વગેરેની રષ્ટીએ સવસવધતા ધરાવતો આપણો દેશ એ દુસનયાર્ાાં સૌર્ી વધારે વૈસવધ્ય ધરાવતો દેશ છે.  

હજારો વષો પહલેા સવસવધ પ્રજાઓ ભારતર્ાાં આવીને સ્ર્ાયી ર્ઈ. આયોર્ી શરૂ કરી તકૂમ , મઘુલો, 
પારસીઓ, ડિ, પોરુ્મગીઝો, ફ્રેંિો અને છેલ્લે અંગે્રજ લોકો ભારતર્ાાં આવ્યા અને સવસવધ જાસત-પ્રજાસત પણ 
સારે્ લાવ્યાાં. આ લોકો એર્ની સારે્ એર્ની સ્ર્ાનીય સાંસ્કૃસત, ધર્મ, આિરણ, સ્ર્ાપત્ય, બોલી, પહરેવેશ, 

રરતરરવાજો પણ લઈને આવ્યા. આ બધાના સર્શ્રણર્ી એક ભાતીગળ ભારતીય સાંસ્કૃસતનુાં સનર્ામણ ર્યુાં  

આપણા દેશનુાં લોકજીવન "સવસવધતાર્ાાં એકતા" સતૂ્રને સાર્મક કરત ુાં દેખાય છે. આઝાદી પછી પણ 
ભારતે આ સવસવધતા જાળવી રાખી અને એક ચબનસાાંપ્રદાસયક રાષ્ટ્ર તરીકે દેશના દરેક ધર્મના લોકોને 
સર્ાન અસધકાર આપવાર્ાાં આવ્યાાં. આપણા દેશર્ાાં રહિંદુ, મકુ્સ્લર્, શીખ, ઈસાઈ, પારસી, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે 
જેવા જુદા-જુદા ધર્મર્ાાં ર્ાનનારા લોકો રહ ે છે. જેર્ાાં મખુ્ય વસ્તી રહિંદુ ધર્મની છે. એ જુદા-જુદા ધર્ોની 
સારે્ એર્ાાં સાંપ્રદાયો પણ અલગ અલગ હોય છે. 

 આપણી આ સવસવધતા એ આપણા પડોશર્ી િાલુાં કરીને, ગાર્ર્ાાં, શહરેર્ાાં, જજલ્લાર્ાાં, રાજયર્ાાં 
અને આખા દેશર્ાાં જોવા ર્ળે છે. આટલી બધી સવસવધતા હોવા છતાાં પણ ભારતર્ાાં એકતા અને 
અખાંરડતતા જોવા ર્ળે છે અને ભારતર્ાાં કેવુાં વૈસવધ્ય છે તેનો પરરિય ર્ાય છે. ભારત 126 કરોડર્ી પણ 

https://www.zigya.com/gseb/study/book?class=11&board=gseb&subject=%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C+%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0&book=%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0+%E0%AA%A7%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%A3+11&chapter=%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AA%BF+%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87+%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%A3&q_type=&q_topic=&q_category=&question_id=GSOGJ11115562
https://www.zigya.com/gseb/study/book?class=12&board=gseb&subject=%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C+%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0&book=%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0+%E0%AA%A7%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%A3+12&chapter=%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%80%E0%AA%AF+%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AA%BF&q_type=&q_topic=&q_category=&question_id=GSOGJ12079308
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વધ ુ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે પણ આપણાર્ાાં આટલી બધી સવસવધતા હોવા છતાયે એકતા છે એ કોઈ 
સાર્ાન્ય વાત નર્ી.  

 જે આપણી સવસવધતાર્ાાં એકતાના દશમન કરાવે છે. 

➢ પ્રવસૃિ   

 

 ર્ાગ્યા મજુબ સવગત લખો: 
 

ક્રર્ ધર્મ ધર્મગરુુ ધર્મગ્રાંર્ 

ધર્મસ્ર્ા
ન મખુ્યતહવેાર 

1) રહિંદુ 

આરદશાંકરાિા
યમ 

ભગવદગીતા , રાર્ાયણ , 

ર્હાભારત ર્ાંરદર 

રદવાળી,  હોળી, 
 જન્ર્ાષ્ટર્ી 

2) મકુ્સ્લર્ 

ર્હર્દ 
પયગાંબર કુરાનેશરીફ ર્ક્સ્જદ ર્હોરર્ બકરીઇદ 

3) શીખ ગરુૂનાનક ગરુુગ્રાંર્સાહબે ગરુુદ્વારા ગરુૂપવમ નાનકજયાંતી 

4) ચિસ્તી ઇસ ુ બાઈબલ દેવળ નાતાલ , ગડુફ્રાઈડ ે

5) પારસી અષો જરથષુ્ટ્ર અવેસ્તા 
અચગયા

રી પતેતી  

6) જૈન 

િોવીસ 
તીરં્કર આગર્ દેરાસર 

પયુમષણ,  ર્હાવીર 
જયાંતી 

7) બૌદ્ધ બદુ્ધ સત્રસપટક સવહાર બદુ્ધ પચૂણિર્ા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


