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Subject Name: Nine/Chemistry 9 کیمسٹری

I)  Tick the Correct Option: (All questions / options - 10 / 0 ) 10 Marks

(All questions / options - 10 / 0 ) 10 Marks I)  درست آپشن پر ٹ کا نشان لائیے:۔
1. Electronegativity of oxygen is:

1. آکسیجن ک الیٹرونیٹویٹ ہے۔
a) 3.1

3.1 (a
b) 3.3

3.3 (b
c) 3.2

3.2 (c
d) 3.4

3.4 (d
Correct Answer
3.4

3.4
2. Which one is shortest period in periodic table:

2. کونسا پیریڈ سب سے چھوٹا ہے پیریاڈک ٹیبل یں۔
a) first period 

a) پہال پیریڈ
b) second period 

b) دوسرا پیریڈ
c) third period 

c) تیسرا پیریڈ
d) fourth period

d) چوتھا پیریڈ
Correct Answer
first period 

 پہال پیریڈ
3. Modern periodic law is presented by:

3. جدید پیریاڈک الء پیش کیا۔
a) Dobereiner 

دوبرائنر (a
b) Newland 

نیولینڈز (b
c) Mendeleeve 

c) مینڈلیف
d) H. Mosely

ایچ ۔ موزلے (d
Correct Answer
H. Mosely

ایچ ۔ موزلے
4. The number periods in modern periodic table is:

4. جدید پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈز ک تعداد ہے۔
a) four 

a) چار
b) five 

b) پانچ
c) seven 

c) سات
d) nine

نو (d
Correct Answer
seven 

 سات
5. The horizontal lines (arrangment) are called:

5. افق قطاریں کالتیں یں۔
a) periods 

a) پیریڈز
b) atomic number 

b) اٹام نمبر
c) atomic  mass 

c) اٹام ماس
d) group 

d) گروپ
Correct Answer
atomic number 

 اٹام نمبر
6. The radius of carbon atom is:

6. کاربن ایٹم کا ریڈیس ہے۔



a) 154 pm
154pm (a

b) 115 pm 
115 pm (b

c) 77 pm
77 pm (c

d) 38 pm
38 pm (d

Correct Answer
77 pm

77 pm
7. Second period consists of elements:

7. دوسرے پیریڈ میں ایلیمنٹ ک تعداد ہے۔
a) 32

32 (a
b) 8

8 (b
c) 18

18 (c
d) 2

2 (d
Correct Answer
8

8
8. The electronegativity of Cl is:

Clہے۔ ٹویٹٹرونیالی 8. ک
a) 4.0

2.2 (a
b) 3.2

3.2 (b
c) 3.0

2 (c
d) 2.7

1.5 (d
Correct Answer
3.2

3.2
9. Which element has highest electronegativity?

9. کس ایلیمنٹ ک الیٹرونییٹویٹ زیادہ ہے۔
a) F

F (a
b) O

O (b
c) Cl

Cl (c
d) N

N (d
Correct Answer
F

F
10. The elements of first group are known as?

10. پلے گروپ کے ایلیمنٹس کالتےیں؟
a) alkali maetals

الل میٹلز (a
b) alkaline earth metals 

الالئن ارتھ میٹلز (b
c) metalloids

دھات نما (c
d) none

d) کوئ نہیں
Correct Answer
alkali maetals

الل میٹلز

II)  Write short answers to these questions: (All questions / options - 13 / 3 ) 20 Marks

(All questions / options - 13 / 3 ) 20 Marks II)  درج ذیل سواالت کے مختصر جوابات لھئیے:۔
1. Define periodic table? Write its one important feature?

1. پیریاڈک ٹیبل ک تعریف کریں؟ اسا ای اہم فیچرلھیں؟
a) 
On the basis of periodic law the elements are arranged in the form of a table which is known as periodic table.

Long form of periodic table consists of seven horizonatal rows called periods.
پیریاڈک الءک بناپرایلیمنٹس ٹیبل ک شل میں ترتیب دیئے گئے یں جوپیریاڈک ٹیبل کہالتاہے۔

الن فارم پیریاڈک ٹیبل  افق قطاروں پرمشتمل ہے جن کوپیریڈزکہتےیں۔
(a

2. Write any two features of long form of periodic table?
2. الن فارم پیریاڈک ٹیبل ک دوخصوصیات لھیں؟

a) 
1) Long form of periodic table consists of seven horizontal rows called periods. 2) There are 18 verticals columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right, which are called groups.

۔     الن فارم پیریاڈک ٹیبل  افق قطاروں پرمشتمل ہے۔ جو پریڈزکہتےیں۔ 
 ۔         عمودی کالمزیں جواسے ت بائیں سے دائیں یں جوگروپس کہالتےیں۔

(a



3. What is octave law?
3. آکٹیو الء کیاہے؟

a) Law of octaves, in chemistry, the generalization made by the English chemist J.A.R. Newlands in 1865 that, if the chemicalelements are arranged according to increasing atomic weight, those with similar physical and chemical properties occur aftereach interval of seven elements.
بندوبست کیاجاتاہے۔ اس طرح جسمان اورکیمیائ خصوصیات کے ساتھ عناصرروقفہ کے بعد واقع ہوتاہے۔کیمسٹری میں آکٹیس کاقانون، انلش کیمسٹ نیولینڈ نے   ء میں تشیل دیا۔ اگرکیمیل عناصرکو ایٹم وزن میں اضافہ کے مطابق

(a

4. Define shielding effect. Describe its trend along the period?
4. شیلڈن ایفیٹ ک تعریف کریں؟ پیریڈ میں اسارجحان بتائیں؟

a) The decreases in the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons due to shielding or screening of theelectrons present in the filled energy levels is called shielding effect.
پیریڈمیں شیلڈن ایفیٹ بائیں سے دائیں کم ہوتاہے۔اندرون شیلزمیں موجود الیٹرونزویلسن شیل کےالیٹرو نزپرنیوکلیس ک اٹریشن ک قوت کوکم کرتےیں۔ یہ شیلڈن ایفیٹ کہالتاہے۔ (a

5. What is the contribution of Dobereiner toward classification of elements?
5. عناصرک درجہ بندی کے لیے ڈوبرنئیرکاکیاکردارہے؟

a) A German scientist called Johann Dobereiner put forward his law of triads in 1817. Each of Dobereiner's triads was agroup of three elements. The appearance and reactions of the elements in a triad were similar to each other. 
ان گروپس میں سے مرکزی یا درمیان ایلیمنٹ باق دو ایلیمنٹ کا اوسط اٹام ماس رکھتا ہے۔ای جرمن کیمسٹ ڈوبرائز نے تین تین ایلیمنٹس (ٹرائ ایڈز کہتے یں) پر مشتمل چند گروپس کے اٹام ماسز کےدرمیان تعلق کا مشادہ کیا (a

6. Define periodic law?
6. پیریاڈک الء ک تعریف کریں؟

a) Properties of the element, are periodic function of their atomic numbers.
ایلیمنٹس ک خصوصیات اُن کےاٹام نمبرزکاپیریاڈک فنشن ہے۔ (a

7. What is periodic function?
7. پیریاڈک فنشن کیاہے؟

a) A function any value of which recurs at regular intervals.
ای فنشن جس میں کوئ ویلیو ای مسلسل وقفے کےبعد دوبارہ قوع پذیرہو۔ (a

8. How the Dobereiner arranged the elements in periodic table?
8. ڈوبرائزنے کس طرح ایلیمنٹس کو پیریاڈک ٹیبل میں ترتیب دیا؟

a) German chemist Doberiner observed relationship between atomic masses of several groups of three elements calledtriads. In these groups the middle element had atomic mass average to other two elements.
کیا۔ ان گروپس میں سےمرکزی درمیان ایلیمنٹ باق دو ایلیمنٹس کااوسط اٹام ماس رکھتاہے۔ای جرمن کیمیادان ڈوبرائزر نےتین تین ایلیمنٹس (جنہیں ٹرائ ایڈزکہتےیں) پرمشتمل چندگروپس کےاٹام ماسزکےدرمیان تعلق کامشادہ (a

9. Write down general electronic configuration of carbon family?
9. جنرل الیٹرون کنفریشن کا ربن فیمل۔

a) 
(a

10. Write down names of any four elements of group 1st?
10. پلے گروپ کےکوئ سےچارایلیمنٹ کانام لھیں؟

a) Hydrogen (H), Lithium (Li), Sodium (Na), Potassium (K), Rubidium (Rb).
۔ ، ربیڈیم ، پوٹاشیم ، سوڈیم ، لیتھیم ائیڈروجن (a

11. How are elements are arranged in 4th period?
11. ۔ پیریڈ میں کتنے ایلیمنٹس ترتیب دیئے گئے یں؟

a) 4th period is long period consisting of 18 elements.It starts from atomic number 19 and ends at atomic number 36.Its firstmember is potassium and second member is calcium.
شروع ہوتاہے اوراٹام نمبر پرختم ہوتاہے۔ اس کاپہال  ممبرپوٹاشیم ہے اوردوسراکیلشیم ہے۔ پریڈ ای لمباپریڈ ہے۔ ایلیمنٹس پرمشتمل ہے یہ اٹام نمبرسے 

(a

12. Write down demerits of Mendeleeve's periodic table.
12. مینڈلیف پیریاڈک ٹیبل ک خامیاں بتائیں۔

a) 1) Mendeleev could not assign a correct position to hydrogen in the periodic table as hydrogen resembles alkali metals aswell as halogens.2) Isotopes had to be given the same position in the periodic table though isotopes of the same elements have differentatomic masses.



3) It was observed that at certain places, an element of higher atomic mass Cobalt (Co=58.93) has been placed before anelement of lower atomic mass Nickel (Ni = 58.71).4) Some elements placed in the same sub - group varies in their properties. Manganese is placed with halogens which totallydiffer in the properties. 
اس نے کئ ایلیمنٹس کو بلحاظ اٹام ماسز غلط ترتیب دیا۔مینڈلیف آئسوٹوپس ک پوزیشن کے بارے میں کوئ وضاحت نہ کرسا۔مینڈلیف ائڈروجن ایلیمنٹ ک پوزیشن غلط رکھ کیونہ ائڈروجن الل میٹلز اور ہیلو جینز سے ملت ہے۔

(a

13. Why noble gases are not reactive?
13. نوبل گیسز ری ایٹیو کیوں نیں ہوت؟

a) Noble gases are reactive because they have completely filled outer most shell.
نوبل گیسزاس لیے ری ایٹونہیں ہوتیں کیونہ انا آخری شیل ممل ہوتاہے۔ (a

III)  Write Detailed /Long Answer to these Questions: (All questions / options - 3 / 1 ) 10 Marks

(All questions / options - 3 / 1 ) 10 Marks III)  درج ذیل سواالت کے تفصیالَ جوابات تحریر کریں:۔
1. Define electron affinity. Why its values increases in a period and decreases in a group in the periodic table?

1. الیٹرون افینٹ ک تعریف کریں؟ پیریاڈک ٹیبل میں یہ کیوں پیریڈ میں بڑھت اورگروپ میں کم ہوت ہے؟
a) 0

0 (a
2. Define agroup and explain them in periodic table.

2. گروپ کیا ہے پیریاڈک ٹیبل میں اس کو بیان کریں۔
a) 0

0 (a
3. Describe the important features of modern periodic table.

3. جدید پیریاڈک ٹیبل ک اہم خصوصیات تحریر کریں۔
a) 0

0 (a
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I)  Tick the Correct Option: (All questions / options - 10 / 0 ) 10 Marks

(All questions / options - 10 / 0 ) 10 Marks I)  درست آپشن پر ٹ کا نشان لائیے:۔
1.Electronegativity of oxygen is:

1. آکسیجن ک الیٹرونیٹویٹ ہے۔
a) 3.1

3.1 (a
b) 3.3

3.3 (b
c) 3.2

3.2 (c
d) 3.4

3.4 (d
2.Which one is shortest period in periodic table:

2. کونسا پیریڈ سب سے چھوٹا ہے پیریاڈک ٹیبل یں۔
a) first period 

a) پہال پیریڈ
b) second period 

b) دوسرا پیریڈ
c) third period 

c) تیسرا پیریڈ
d) fourth period

d) چوتھا پیریڈ
3.Modern periodic law is presented by:

3. جدید پیریاڈک الء پیش کیا۔
a) Dobereiner 

دوبرائنر (a
b) Newland 

نیولینڈز (b
c) Mendeleeve 

c) مینڈلیف
d) H. Mosely

ایچ ۔ موزلے (d
4.The number periods in modern periodic table is:

4. جدید پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈز ک تعداد ہے۔
a) four 

a) چار
b) five 

b) پانچ
c) seven 

c) سات
d) nine

نو (d
5.The horizontal lines (arrangment) are called:

5. افق قطاریں کہالتیں یں۔
a) periods 

a) پیریڈز
b) atomic number 

b) اٹام نمبر
c) atomic  mass 

c) اٹام ماس
d) group 

d) گروپ
6.The radius of carbon atom is:

6. کاربن ایٹم کا ریڈیس ہے۔
a) 154 pm

154pm (a
b) 115 pm 

115 pm (b
c) 77 pm

77 pm (c
d) 38 pm

38 pm (d
7.Second period consists of elements:

7. دوسرے پیریڈ میں ایلیمنٹ ک تعداد ہے۔
a) 32

32 (a
b) 8

8 (b
c) 18

18 (c
d) 2

2 (d
8.The electronegativity of Cl is:

Clہے۔ ٹویٹٹرونیالی 8. ک
a) 4.0

2.2 (a
b) 3.2

3.2 (b
c) 3.0

2 (c
d) 2.7

1.5 (d
9.Which element has highest electronegativity?

9. کس ایلیمنٹ ک الیٹرونییٹویٹ زیادہ ہے۔
a) F

F (a
b) O

O (b
c) Cl

Cl (c
d) N

N (d



10.The elements of first group are known as?
10. پہلے گروپ کے ایلیمنٹس کہالتےیں؟

a) alkali maetals
الل میٹلز (a

b) alkaline earth metals 
الالئن ارتھ میٹلز (b

c) metalloids
دھات نما (c

d) none
d) کوئ نہیں

 
II)  Write short answers to these questions: (All questions / options - 13 / 3 ) 20 Marks

(All questions / options - 13 / 3 ) 20 Marks II)  درج ذیل سواالت کے مختصر جوابات لھئیے:۔
1.Define periodic table? Write its one important feature?

1. پیریاڈک ٹیبل ک تعریف کریں؟ اسا ای اہم فیچرلھیں؟
2.Write any two features of long form of periodic table?

2. الن فارم پیریاڈک ٹیبل ک دوخصوصیات لھیں؟
3.What is octave law?

3. آکٹیو الء کیاہے؟
4.Define shielding effect. Describe its trend along the period?

4. شیلڈن ایفیٹ ک تعریف کریں؟ پیریڈ میں اسارجحان بتائیں؟
5.What is the contribution of Dobereiner toward classification of elements?

5. عناصرک درجہ بندی کے لیے ڈوبرنئیرکاکیاکردارہے؟
6.Define periodic law?

6. پیریاڈک الء ک تعریف کریں؟
7.What is periodic function?

7. پیریاڈک فنشن کیاہے؟
8.How the Dobereiner arranged the elements in periodic table?

8. ڈوبرائزنے کس طرح ایلیمنٹس کو پیریاڈک ٹیبل میں ترتیب دیا؟
9.Write down general electronic configuration of carbon family?

9. جنرل الیٹرون کنفریشن کا ربن فیمل۔
10.Write down names of any four elements of group 1st?

10. پہلے گروپ کےکوئ سےچارایلیمنٹ کانام لھیں؟
11.How are elements are arranged in 4th period?

11. ۔ پیریڈ میں کتنے ایلیمنٹس ترتیب دیئے گئے یں؟
12.Write down demerits of Mendeleeve's periodic table.

12. مینڈلیف پیریاڈک ٹیبل ک خامیاں بتائیں۔
13.Why noble gases are not reactive?

13. نوبل گیسز ری ایٹیو کیوں نہیں ہوت؟
 
III)  Write Detailed /Long Answer to these Questions: (All questions / options - 3 / 1 ) 10 Marks

(All questions / options - 3 / 1 ) 10 Marks III)  درج ذیل سواالت کے تفصیالَ جوابات تحریر کریں:۔
1.Define electron affinity. Why its values increases in a period and decreases in a group in the periodic table?

1. الیٹرون افینٹ ک تعریف کریں؟ پیریاڈک ٹیبل میں یہ کیوں پیریڈ میں بڑھت اورگروپ میں کم ہوت ہے؟
2.Define agroup and explain them in periodic table.

2. گروپ کیا ہے پیریاڈک ٹیبل میں اس کو بیان کریں۔
3.Describe the important features of modern periodic table.

3. جدید پیریاڈک ٹیبل ک اہم خصوصیات تحریر کریں۔
 


