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વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી,

ધોરણ: 8,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 9 પ્રકાશન ું િક્રીભિન
1.પાણી ભરે લા ગ્લાસમાું રૂવપયાનો વસક્કો મ ૂકીને તેન ું ગ્લાસની અંદર અિલોકન કરતાું વસક્કો કઈ
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જગ્યાએ દે ખાય છે ?
(A) વસક્કો ગ્લાસની બહાર દે ખાય છે .

(C) વસક્કો ગ્લાસમાું સહેજ ઉપર દે ખાય છે .

(B) વસક્કો ગ્લાસના તળિયાની નીચે

(D) વસક્કો પાણી ઉપર તરતો દે ખાય છે .

દે ખાય છે .
2.પ્રકાશન ું ત્રાુંસ ું કકરણ ઘટ્ટ માધ્યમમાુંથી પાતિા માધ્યમમાું દાખલ થાય છે ત્યારે તેન ું શ ું થાય છે ?
(A) તે લુંબ તરફ સહેજ િાુંકું િિે છે .

(C) ત્રણેય સાચાું છે .

(B) તે એમને એમ જ રહે છે .

(D) તે લુંબથી સહેજ દૂ ર જાય છે .

3.(ફ્લલન્ટ) કાચનો વનરપેક્ષ િક્રીભિનાુંક કેટલો છે ?
(A) 1.66

(C) 1.33

(B) 2.42

(D) 1.25

4.ટૉચચ િડે કાચના લુંબઘન પર કકરણપજ
ું આપાત કરતી િખતે પ્રકાશન ું ત્રાુંસ ું કકરણ હિામાુંથી કાચમાું
દાખલ થતી િખતે શ ું થાય છે ?
(A) તે લુંબ તરફ િિે છે .

(C) તે લુંબથી દૂ ર જાય છે .

(B) તે િક્રીભિન પામત ું નથી.

(D) તે પરાિતચન પામે છે .

5.વપ્રઝનને કેટલી સપાટીઓ હોય છે ?
(A) 3

(C) 5

(B) 6

(D) 4

6.પાતિા માધ્યમમાુંથી ઘટ્ટ માધ્યમમાું દાખલ થતા પ્રકાશના ત્રાુંસા કકરણ માટે આપાતકોણના માપ i
અને િક્રીભ ૂતકોણના માપ r િચ્ચે શો સુંબધ
ું છે ?
(A) I=r

(C) i<r< li=""></r<>

(B) i>r

(D) i<=r
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7.પ્રકાશના કકરણન ું િકક્રભિન ક્યારે થત ું જોિા મિે છે ?
(A) પ્રકાશના માર્ચ માું કોઈ અિરોધ આિે

(C) પ્રકાશ િધતો-ઓછો થતો હોય ત્યારે

ત્યારે

(D) પ્રકાશના માર્ચ ન ું માધ્યમ બદલાય

(B) પ્રકાશ અપારદશચક સપાટીને

ત્યારે
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અથડાઈને પાછો ફેંકાય ત્યારે
8.સૌથી િધ િક્રીભિનાુંક કોનો છે ?
(A) પાણીનો

(B) હીરાનો

(C) કાચનો

(D) હિાનો

9.િક્રીભ ૂતકકરણ અને સપાટીને દોરે લા લુંબ િચ્ચેના ખ ૂણાને શ ું કહે છે ?
(A) િક્રીભ ૂતકોણ

(C) િક્રીભિનાુંક

(B) પરાિતચનકોણ

(D) િક્રીભ ૂતકકરણ

10.વિચલનકોણ માટે કઈ સુંજ્ઞા િપરાય છે ?
(A) ડેલ્ટા

(B) મ્ય

(C) ય

(D) પાઇ

11.પ્રકાશન ું ત્રાુંસ ું કકરણ પાતિા માધ્યમમાુંથી ઘટ્ટ માધ્યમમાું દાખલ થાય છે ત્યારે તેન ું શ ું થાય છે ?
(A) તે લુંબ તરફ સહેજ િાુંકું િિે છે .

(C) તે એમને એમ જ રહે છે .

(B) ત્રણેય સાચાું છે .

(D) તે લુંબથી સહેજ દૂ ર જાય છે .

12.કાચમાું પ્રકાશનો િેર્ કેટલો છે ?
(A) 300000 km/s

(C) 350000 km/s

(B) 180000 થી 200000 km/s

(D) 225000 km/s

13.િક્રીભિનાુંક માટે કઈ સુંજ્ઞા િપરાય છે ?
(A) ડેલ્ટા

(C) ય

(B) પાઇ

(D) મ્ય
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14.પાણીમાું પ્રકાશનો િેર્ કેટલો છે ?
(A) 300000 km/s

(C) 180000 થી 200000 km/s

(B) 350000 km/s

(D) 225000 km/s

15.પાણીનો વનરપેક્ષ િક્રીભિનાુંક કેટલો છે ?
(A) 1.0

(C) 4/3

(B) 5/4

(D) 1.5

16.શ ૂન્યાિકાશમાું પ્રકાશનો િેર્ કેટલો છે ?
(A) 300000 km/s

(C) 350000 km/s

(B) 225000 km/s

(D) 180000 થી 200000 km/s

17.સામાન્ય કાચનો વનરપેક્ષ િક્રીભિનાુંક કેટલો છે ?
(A) 1.25

(C) 1.33

(B) 2.4

(D) 1.5

18.પાણી કરતાું શ ૂન્યાિકાશમાું પ્રકાશનો િેર્ કેટલા ર્ણો છે ?
(A) 2

(B) 3/4

(C) 1/2

(D) 4/3

19.પ્રકાશના િક્રીભિનન ું માપ શાના દ્વારા જાણી શકાય છે ?
(A) િક્રીભ ૂતકોણ

(C) િક્રીભિનાુંક

(B) િક્રીભિ

(D) િક્રીભ ૂતકકરણ

20.પાણીમાુંથી હિામાું દાખલ થતા પ્રકાશના ત્રાુંસા કકરણ માટે આપાતકોણના માપ i અને
િક્રીભ ૂતકોણના માપ r િચ્ચે શો સુંબધ
ું છે ?
(A) i=r

(C) i>r

(B) i<r< li=""></r<>

(D) i<=r
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1) C
2) D
3) A
4) A
5) C
6) B
7) D

( 8) B
( 9) A
(10) A
(11) A
(12) B
(13) D
(14) D

(15) C
(16) A
(17) D
(18) D
(19) C
(20) B

