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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. Normal body temperature of human being is: 

1. انسان جسم کا نارمل ٹمپریچر ہے۔
a) 37°C

37 C (a
b) 38°C

38 C (b
c) 39°C

39 C (c
d) 40°C

40 C (d
Correct Answer
37°C

37 C
2. In Charles law "K" is equal to:

 K 2. چارلس کے قانون میں برابر ہے۔

a) 
(a

b) 
(b

c) TV
(c d) 

(d

Correct Answer

3. Which one of the following is boiling point of sodium chloride:
3. کونسا سوڈیم کلورائڈ کا بوائلن پوائنٹ ہے۔

a) 1000 °C
1000 C (a

b) 1100°C
1100 C (b

c) 1413 °C
1413 C (c

d) 1314 °C
1314 C (d

Correct Answer
1413 °C

1413 C
4. The apparatus used to measure atmospheric pressure is:

4. ایٹموسفیرک پریشر ماپنے واال آلہ ہے۔
a) thermometer 

تھرمومیٹر (a
b) galvanometer 

گلوانومیٹر (b
c) ammeter 

ایمیٹر (c
d) barometer

بیرومیٹر (d
Correct Answer
barometer

بیرومیٹر
5. Blood pressure of a healthy man is?

5. صحت مند انسان (بندے) کابلڈ پریشرہے؟
a) 120/80 mmHg

120/80 mmHg (a
b) 140/90 mmHg

140/90 mmHg (b
c) 110/100 mmHg

110/100 mmHg (c
d) 150/70 mmHg

150/70 mmHg (d



Correct Answer
120/80 mmHg

120/80 mmHg
6. At normal atmospheric pressure and 0° C, the density of Oxygen gas is:

6. ایٹموسفیرک پریشر اور 0ڈگری پر ۔

a) 
(a

b) 
(b

c) 
(c

d) None of these
کوئ نہیں (d

Correct Answer

7. Density of a gas increase when its: 
7. گیسز ک ڈینسٹ بڑھت ہے جب ۔

a) temperature is increased
ٹمپریچر بڑھتا ہے (a

b) pressure is increased
پریشر بڑھتا ہے (b

c) volume is kept constant 
والیوم کونسٹنٹ ہو (c

d) none of these
کوئ نہیں (d

Correct Answer
pressure is increased

پریشر بڑھتا ہے
8. Boiling point of alcohol is:

8. الوحل کا بوائلن پوائنٹ ہے۔
a) 68°C

68 C (a
b) 78°C

78 C (b
c) 88°C

88 C (c
d) 98°C

98 C (d
Correct Answer
78°C

78 C
9. Which of the following is not an amorphous solid?

9. کونساای امورفس ٹھوس نیں ہے؟
a) rubber 

ربڑ (a
b) glucose

گلوکوز (b
c) glass 

گالس (c
d) plastic

پالسٹ (d
Correct Answer
glucose

گلوکوز
10. The constant factor in Boyle's law is:

10. بوائلز الء میں کونسٹنٹ فیٹر ہے۔
a) volume 

والیم (a
b) pressure 

پریشر (b
c) temperature 

ٹمپریچر (c
d) mole

مول (d
Correct Answer
temperature 

ٹمپریچر

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 condensation?

1. کنڈنسیشن ک تعریف کریں؟
a) The conversion of a vapour or gas to a liquid is called condensation. e.g., Conversion of water vapours in the environmentto convert into liquid form outside the cold bottle of water.

گیس مالییول کادوبارہ پان میں (مائع) میں تبدیل ہوجانا کنڈنسیشن کہالتاہے۔ (a
2. Describ the difference between boiling point and melting point?

2. میلٹن پوائنٹ اور بوائلن پوائنٹ میں فرق واضح کریں۔
a) The main difference between boiling point and melting point is that the melting point is defined as the temperature at whichsolid and liquid phases are in equilibrium, whereas the boiling point is the temperature at which the vapour pressure of a



liquid is equal to the external pressure.
بوائلن پوائنٹ ۔ وہ ٹمپریچر جس پر کس مائع کا ویپر پریشر بیرون پریشر کے برابر ہو۔میلٹن پوائنٹ ۔ وہ ٹمپریچر جس پر ٹھوس اور مائع دونوں ایوی لیبریم ک حالت میں پائے جاتے یں۔ (a

3. What is vapour pressure? Write the effect of temperature on it.
3. ویپر پریشر کیا ہے نیز ٹمپریچر کے اس پر اثرات لھیں۔

a) 
The pressure exerted by the vapours of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapourpressure of a liquid.Effects: The vapor pressure of a liquid varies with its temperature, as the following graph shows for water. The line on thegraph shows the boiling temperature for water. As the temperature of a liquid or solid increases its vapor pressure alsoincreases.

ٹمپریچر ۔ زیادہ ٹمپریچر ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے۔مالییولز کا سائز۔ چھوٹے سائز کے مالییولز بڑے سائز کا مالییولز ک نسبت جلدی ویپرز میں تبدیل ہوجاتےیں۔مائع ک فطرت ۔ ویپر پریشر کا انحصار مائع ک فطرت پر بھ ہوتا ہے۔ویپر پریشر پر اثر انداز ہونے والے عوامل درج ذیل یں۔ای خاص ٹمپریچر پر مائع ویپرز کا مائع کے ساتھ ایوی لبریم ک حالت میں پڑنے واال پریشر اس مائع کا ویپر پریشر ہے۔

(a

4. Why does volume of a gas decrease with increase of pressure?
4. پریشر بڑھانے سے کس گیس کا والیوم کم کیوں ہوتا ہے۔

a) If the volume of a container is decreased, the pressure increases. Suppose the volume is increased. Thismeans gas molecules have farther to go and they will impact the container walls less often per unit time. This means the gaspressure will be less because there are less molecule impacts per unit time. So, the volume of gas decreases with increaseof pressure.
مالییولز کے درمیان فاصلہ کم ہوجاتا ہے اور والیم بھ کم ہوتا ہے اس طرح پریشر کے بڑھنے سے والیم میں کم آت ہے۔اگر کنٹیز کا والیم کم ہوتو پریشر زیادہ ہوگا اور والیوم اور پریشر ای دوسرے کے انورسل پوروپورشنل یں پریشر بڑھانے سے گیس کے (a

5. Give the difference between evaporation and boiling point of a liquid?
5. ایویپوریشن اوربوائلن پوائنٹ میں فرق بتائیں؟

a) 
Evaporation: The process of changing of liquid into a gas is called evaporation.Boiling point: is defined as the temperature of which the vapour pressure of a liquid becomes equal to the atmospherepressure or external pressure.

ہوجاتاہے۔بوائلن پوائنٹ:۔ ک تعریف کچھ یوں ہے۔ وہ ٹمپریچر جس پر کس مائع کاویپرپریشر ایٹموسفیرک پریشریابیرون پریشرکےمساویایویپوریشن:۔ مائع گیس میں تبدیل ہونے کاپروسیس اویپوریشن کہالتاہے۔
(a

6. Why are the liquid mobile?
6. مائع موبائل کیوں ہے؟

a) Molecules in liquids are mobile because they can move from one point to another. So liquids are not rigid they are mobile.But liquids are less mobile than gases.
یں۔ لین مائعات گیسوں سے کم موبائل یں۔مائع موبائل ہوتے یں کیونہ وہ ای پوائنٹ سے  دوسرے سے پوائنٹ ک طرف حرکت کر ستے یں. لہذا مائع سخت نہیں یں وہ موبائل (a

7. Define pressure and write its unit.
7. پریشر کا تعریف کریں ۔ اس کا یونٹ لھیں۔

a) 
Pressure: Pressure is defined as force per unit area.

                                       P = F/A
Unit: The SI unit of pressure is  .  It is also called Pascal (Pa).

پریشر ۔ وہ فورس جو ای گیس اکائ نیوٹن ہے اور ایریاپر ڈالت ہے اسے گیس کا پریشر کہتے یں ۔

ہے۔یونٹ ۔ فورس کا ایس آئ یونٹ نیوٹن ہے اور ایریا کا یونٹ ہے اس لیے پریشر کا ایس آئ یونٹ ہے  پاسل کے برابر بھ ہوتا

(a

8. What is boiling point. How it varies with altitude from sea level?
8. بوائلن پوائنٹ کیا ہے نیز یہ کیسے اونچائ (بلندی) کے ساتھ بدلتا ہے۔

a) 
The temperature at which a given material changes from a liquid to a gas. The boiling point is the same temperature as thecondensation point. Water boils at 212 degrees Fahrenheit or 100 degrees Celsius.For water, the vapor pressure reaches the standard sea level atmospheric pressure of 760 mmHg at 100°C.Since the vaporpressure increases with temperature, it follows that for pressure greater than 760 mmHg (e.g., in a pressure cooker), theboiling point is above 100°C and for pressure less than 760 mmHg



بھ کیا جاستا ہے پریشر کر اس اصول پر کام کرتا ہے۔مائع کےبوائلن پوائنٹ کا انحصار پریشر پر ہوتا ہے ای مائع کے پوائنٹ کو بیرون پریشر بڑھاکر بڑھایا جاستا ہے اور اس طرح اس کا اُلٹوہ ٹمپریچر جس پر کس مائع کا ویپر پریشر ایٹموسفیرک پریشر یا کس بیرون پریشر کے برابر ہوجاتا ہے بوائلن پوائنٹ کہالتا ہے۔وہ ٹمپریچر جس پر دیا گیا میٹریل مائع سے گیس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

(a

9. Why are the densities of gases lower than that of liquid?
9. مائع ک نسبت گیسزک ڈینسٹیزکم کیوں ہوت یں؟

a) Density of gases are less than liquids because gases have lower mass and high kinetic energy and occupy more volume.So density of gases is less.
ہوتاہے۔ پس مائع ک نسبت گیسزک ڈینسٹیزکم ہوت یں۔گیسزمیں انٹرمالییولر فورسزبہت کمزورہوت یں اورانے مالییولزکےدرمیان خال جہیں ہوت یں۔ اسلیے گیسزکاماس کم اوروالیم زیادہ (a

10. Why the water has higher boiling point than ether?
10. پان کا بوائلن پوائنٹ ایتھر سے زیادہ کیوں ہے۔

a) Boiling point of water is higher than that of ether because water is a polar liquid and have strong hydrogen bonding. Sodue to these reasons water have high boiling point than ether.
اس کا بوائلن ایتھر ک نسبت زیادہ ہوتا ہے ۔پان کا بوائلن پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے کیونہ پان ای پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہے اس کے درمیان انٹر مالییولر فورسز زیادہ ہوت ہے اس لیے (a

11. Define standard atmospheric pressure.
11. سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر ک تعریف کریں۔

a) 
The pressure exerted by a mercury column of 760 mm height at sea level one atmosphere (1atm).1 atm = 760 mm = 760 torr

۔1 اے ٹ ایم ۔ 760 ٹور۔1 اے ٹ ایم ۔ 760 ایم ایم ایچ جای ایٹموسفیر ۔ 1 اے ٹ ایموہ پریشر جو مرکری کا 760 ایم ایم بلند کالم سمندر ک سطح پر ڈالتا ہے اسے سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر کہتے یں۔

(a

12. Write two properties of liquid state of matter.
12. مادہ ک مائع حالت میں دو خصوصیات لھیں۔

a) 
Evaporation: Evaporation is a type of vaporization of a liquid that occurs from the surface of a liquid into a gaseous phasethat is not saturated with the evaporating substance. The other type of vaporization is boiling, which is characterized bybubbles of saturated vapor forming in the liquid phase.Boiling point: The temperature at which a given material changes from a liquid to a gas. The boiling point is the sametemperature as the condensation point. Note: Water boils at 212 degrees Fahrenheit or 100 degrees Celsius.

کوئ خاص شل نہیں ہوت مائع میں جس کنستر (برتن) میں ڈاال جاتا ہے اس ک شل اختیار کرلیتا ہے۔ایویپوریشن ۔ ایسا پروسیس جس میں مائع کے مالییولز گیس (بخارات) میں تبدیل ہوتےیں۔مائع ک اہم خصوصیات (کوئ س دو)۔
(a

13. What do you mean by evaporation?
13. اویپوریشن سےکیامراد ہے؟

a) Evaporation is the process of a substance in a liquid state changing to a gaseous state due to an increase in temperatureand/or pressure. Evaporation is a fundamental part of the water cycle and is constantly occurring throughout nature.
 مائع میں تبدیل ہوتے یں یہ ای اینڈوتھرم پروسیس ہے یعن حرارت جذب ہوت ہے۔ایویپوریشن ۔ ایسا عمل جس پان مائع کے مالییولز گیس میں تبدیل ہوتے یں یہ کنڈینسیشن کے اُلٹ پروسیس ہے اس گیس کے مالییولز

(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. Explain the three factors which affect the diffusion of liquids.

1. تین فیٹرز تحریر کریں جو مائع میں ڈفیوژن پر اثر انداز ہوتے یں۔
a) 0

0 (a
2. State Charles's law. Explain its experimental verification.

2. چارلس الء کیا ہے نیز اس ک تجربات تصدیق بھ کریں۔
a) 0

0 (a
3. What is meant by Evaporation? Explain how does this process occur?

3. ایویپوریشن سے کیا مراد ہے نیز یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔
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.Normal body temperature of human being is: 

1. انسان جسم کا نارمل ٹمپریچر ہے۔
a) 37°C

37 C (a
b) 38°C

38 C (b
c) 39°C

39 C (c
d) 40°C

40 C (d
2.In Charles law "K" is equal to:

 K 2. چارلس کے قانون میں برابر ہے۔

a) 
(a

b) 
(b

c) TV
(c d) 

(d

3.Which one of the following is boiling point of sodium chloride:
3. کونسا سوڈیم کلورائڈ کا بوائلن پوائنٹ ہے۔

a) 1000 °C
1000 C (a

b) 1100°C
1100 C (b

c) 1413 °C
1413 C (c

d) 1314 °C
1314 C (d

4.The apparatus used to measure atmospheric pressure is:
4. ایٹموسفیرک پریشر ماپنے واال آلہ ہے۔

a) thermometer 
تھرمومیٹر (a

b) galvanometer 
گلوانومیٹر (b

c) ammeter 
ایمیٹر (c

d) barometer
بیرومیٹر (d

5.Blood pressure of a healthy man is?
5. صحت مند انسان (بندے) کابلڈ پریشرہے؟

a) 120/80 mmHg
120/80 mmHg (a

b) 140/90 mmHg
140/90 mmHg (b

c) 110/100 mmHg
110/100 mmHg (c

d) 150/70 mmHg
150/70 mmHg (d

6.At normal atmospheric pressure and 0° C, the density of Oxygen gas is:
6. ایٹموسفیرک پریشر اور 0ڈگری پر ۔

a) 
(a

b) 
(b

c) 
(c

d) None of these
کوئ نہیں (d

7.Density of a gas increase when its: 
7. گیسز ک ڈینسٹ بڑھت ہے جب ۔

a) temperature is increased
ٹمپریچر بڑھتا ہے (a

b) pressure is increased
پریشر بڑھتا ہے (b

c) volume is kept constant 
والیوم کونسٹنٹ ہو (c

d) none of these
کوئ نہیں (d

8.Boiling point of alcohol is:
8. الوحل کا بوائلن پوائنٹ ہے۔

a) 68°C
68 C (a

b) 78°C
78 C (b

c) 88°C
88 C (c

d) 98°C
98 C (d

9.Which of the following is not an amorphous solid?



9. کونساای امورفس ٹھوس نہیں ہے؟
a) rubber 

ربڑ (a
b) glucose

گلوکوز (b
c) glass 

گالس (c
d) plastic

پالسٹ (d
10.The constant factor in Boyle's law is:

10. بوائلز الء میں کونسٹنٹ فیٹر ہے۔
a) volume 

والیم (a
b) pressure 

پریشر (b
c) temperature 

ٹمپریچر (c
d) mole

مول (d
 
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 condensation?

1. کنڈنسیشن ک تعریف کریں؟
2.Describ the difference between boiling point and melting point?

2. میلٹن پوائنٹ اور بوائلن پوائنٹ میں فرق واضح کریں۔
3.What is vapour pressure? Write the effect of temperature on it.

3. ویپر پریشر کیا ہے نیز ٹمپریچر کے اس پر اثرات لھیں۔
4.Why does volume of a gas decrease with increase of pressure?

4. پریشر بڑھانے سے کس گیس کا والیوم کم کیوں ہوتا ہے۔
5.Give the difference between evaporation and boiling point of a liquid?

5. ایویپوریشن اوربوائلن پوائنٹ میں فرق بتائیں؟
6.Why are the liquid mobile?

6. مائع موبائل کیوں ہے؟
7.Define pressure and write its unit.

7. پریشر کا تعریف کریں ۔ اس کا یونٹ لھیں۔
8.What is boiling point. How it varies with altitude from sea level?

8. بوائلن پوائنٹ کیا ہے نیز یہ کیسے اونچائ (بلندی) کے ساتھ بدلتا ہے۔
9.Why are the densities of gases lower than that of liquid?

9. مائع ک نسبت گیسزک ڈینسٹیزکم کیوں ہوت یں؟
10.Why the water has higher boiling point than ether?

10. پان کا بوائلن پوائنٹ ایتھر سے زیادہ کیوں ہے۔
11.Define standard atmospheric pressure.

11. سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر ک تعریف کریں۔
12.Write two properties of liquid state of matter.

12. مادہ ک مائع حالت میں دو خصوصیات لھیں۔
13.What do you mean by evaporation?

13. اویپوریشن سےکیامراد ہے؟
 
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.Explain the three factors which affect the diffusion of liquids.

1. تین فیٹرز تحریر کریں جو مائع میں ڈفیوژن پر اثر انداز ہوتے یں۔
2.State Charles's law. Explain its experimental verification.

2. چارلس الء کیا ہے نیز اس ک تجربات تصدیق بھ کریں۔
3.What is meant by Evaporation? Explain how does this process occur?

3. ایویپوریشن سے کیا مراد ہے نیز یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔
 


