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Model Paper

Class: 9-Arts

Quality Assurance and Improvement Department
Our Passion Quality Assurance in Education

________________ Roll No.

______________Signature of Supervisor

ضروری ہدایات
1۔ حاضری شیٹ سے دیکھ کر رول ن مبر تحریر کریں۔
ے کی ضرورت نہیں ہے۔
-2یام اور ولدیت لکھن
3۔طلباء ( )Maleوالے اور طالبات ( )Femaleوالے ڈبے یر نشان لگائیں۔

GENDER
Please tick  one

Male  Female 

4۔ہر سوال الزمی ہے اور تمام مضامین کے یکشاں نمبر ہیں۔
ےدی گئی ہدایات غور سے یڑھ لیں۔
5۔ سوال حل کربے سے نہل
6۔ امتحانی مرکز میں طلبا ٫و طالبات کے یاس کلپ بورڈ اور ئین کے عالوہ کچھ اور

Total Time: 1.30 Hours

ے حگہ یرچہ
ے۔ تمام سواالت کو حل کربے اور رف عمل کربے کے لن
نہیں ہویا حا ہن
میں موجود ہے لہذا کسی قسم کا اضافی ص فحہ البے کی ضرورت نہیں ہے۔

ی
7۔ کچی ینشل کا اشتعمال ہرگز نہ کریں۔ ضرف ی بلی یا سباہ یال بوائنٹ ،بوائنبر یا ایک
ئین کا اشتعمال کریں ۔
ے جوایات علط تصور ہوں گے ۔
ے گن
8۔ کاٹ کر یا کسی بھی طریقہ سے مبا کر لکھ

Total Marks: 80
Obtained
Marks

Total Marks

Subject

20

Mathematics

20

English

20

Urdu

12۔ئنشک کبلکولنبر اشتعمال کربے کی احازت ہے۔

20

General
Science

13۔ یرچہ حلد حل کربے کی صورت میں اطمی بان سے ئیٹھیں اور مقررہ وقت کے ختم

80

Total

9۔ مقررہ وقت کے عالوہ کونی اضافی یائم نہیں دیا حابے گا۔
ک
10۔ ی قل سے گریز کریں ورنہ آپ کا یرچہ ینشل کردیا حابے گا۔
11۔ مویایل فون کا اشتعمال منع ہے۔

ہوبے کا ائت ظار کریں۔

ے سکول ،شہر،
-14ئنبر میں کسی بھی حگہ مبال خط ،کہانی ،درجواست یا مضمون میں ا ئن
ک
سئی سے منع ہے -ورنہ ئنبر ینشل کر دیا حابے گا-
گاؤں کا یام لکھبا خ
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MATHEMATICS
Total Marks: 20

SECTION – I
Q.No.1. Encircle the correct answer from the following choices.

(8 × 1 = 8)
 درج ذیل میں سے درست جواب کا ائتحاب کریں اور اس کے گرد دایرہ لگائیں۔:1 سوال نمبر

1.

in terms of percentage is:

: فی ضد کی شکل میں یرایر ہے
a) 35%

b) 35

c 20

d) 20%

2.

On a crop produced on natural resources , Ushr is deduced at the rate of :
: قدرنی ذرا ئع سے کاست کی گئی فضل یر عشر کی کٹو نی ہو نی ہے

a) 2.5%

b) 5%

c) 10%

d) 20%

3.

۔2

Profit is earned when:
: مبا فع حا ضل ہو یا ہے جب

a) SP=CP

مت فرو جت
ِ مت خرید = قت
ِ  قتb) SP < CP

c) SP > CP

مت خرید
ِ مت فرو جت <قت
ِ قت

4.

۔1

d) Sp = MP

۔3

مت خرید
ِ مت فرو جت > قت
ِ قت
مت خرید =درج سدہ قتمت
ِ قت

The percentage of profit / markup charged is called :
: ے ہیں
 کہن،  ما رک اپ کی وصولی کی شرح کو/ مبا فع

a) Rate
c) Interest

Model Paper

 ریٹb) Time
 سودd) Principal

۔4
یائم
اضل زر
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5.

The tax charged on all taxable income is called :
:  کہال یا ہے، ی بکس جو تما م قا ی ِل ی بکس آ مدنی یر لگا یا حا یا ہے

a) Sales tax

 سبلز ی بکسb) Direct tax

c) Income tax

 ِایکم ی بکسd) Excise duty

6.

یرا ِہ راست ی بکس
ایکشا یز ڈبو نی

In logarithm of a number , the decimal part is called :
ب
: ے ہیں
 کشری حصہ کو کہن، کِسی عدد کےلو گار ھم میں

a) Characteristic
c) Rational number

7.

۔6

 حاصہb) Mantissa

م یی ینشا

 یاطق عددd) Real part

ح
قیقی حصہ

The perpendicular distance of a point from x-axis is called :
:  کہال یا ہے،  محور سے عمو دی قا ضلہ-x کِسی یق طہ کا

a) Ordinate
c) Origin

8.

۔5

 آ رڈئینٹb) Abscissa
 مبدا ءd) Straight line

۔7

ائنسنشا
ُ
ا فقی ال ین

The middle value of the data arranged in numerical order is called :
:  کہال نی ہے، کِسی مبریب موا د میں وسطی عددی قتمت

a) Mode

 عادہb) Median

c) Mean

 اوسطd) Geometric mean

Model Paper

8۔
وس ظا ییہ

ضرنی او سط
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SECTION – II
Q.No.2. Answer the following short questions.

(1)

(6 × 2 = 12)

 ۔مبد ر چہ ذ یل سو ا ال ت کے مختصر جو ا ب د یں ۔2 سو ا ل نمبر

The price of 20 pens is Rs. 2000. What will be the price of 40 such pens ?
(1)
ےروبے کے ہو ں گے ؟
 قلم کِین40 ے
 روبے کے ہو ں بو ا نس2000 قلم20

(2)

Convert 5000 Saudi Riyal to Pakistani Rupees.
 سعو دی ریا ل کو یا کِسبا نی رو بو ں میں ی بدیل کریں ۔5000 (2)

(3)

.

Express in exponential form :

: فوت تما نی شکل میں ی بدیل کریں

(4)

(5)

(6)

(3)

Find the G.M between 2x2 and 8y4.
کے درمبا ن ضرنی وسط معلوم کریں۔8y4 او ر2x2

(4)

ے۔
 کا گرا ف ی با ئنy = 3x

(5)

Draw the graph of y = 3x.

Find the range and median of the data set : 6 , 2 , 4 , 3 , 4 , 5 , 4 , 5
 میں سے سعت او ر وس ظا ییہ معلوم کریں ۔6 , 2 , 4 , 3 , 4 , 5 , 4 , 5 موا د

Model Paper
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ENGLISH
Total Marks: 20

SECTION - A
There are 8 MCQs in this section. All questions are compulsory and carry equal marks.
1.

Choose the correct form of verb:
If I _________ out, I will turn off the TV.

(a) go

(b) gone

(c) going

(d) goes

2.

Choose the correct adjective:
This is a very __________ seminar.

(a) information

(b) informed

(c) informative

(d) informing

3.

(8)

Choose the correct translation.

–ے
ہمارے یاغ میں نہت سے درجت بھ

(a) There are many trees in our garden.

(b) There were many trees in our garden.

(c) There was many trees in our garden.

(d) There is many trees in our garden.

4. Fill in the Blank:
Saqib is leaving ____________ Friday at noon.
(a) at

(b) from

(c) in

(d) on

5. Choose the correct meaning of the underlined word.
It was so delicate situation.
(a) difficult

(b) easy

(c) sensitive

(d) fragile

6. Which of the following is correctly changed into Present continuous tense:
I cook food.
(a) I have cooked food.

(b) I was cooking food.

(c) I am cooking food.

(d) I have been cooking food.

Model Paper
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7. Choose the correct option according to the grammar.
I soon returned home because I was upset. This is a _____________
(a) compound sentence

(b) simple sentence

(c) complex sentence

(d) compound and complex

8. Choose the correct option according to the grammar.
“Patience” is a/an _________
(a) material noun

(b) collective noun

(c) uncountable noun

(d) abstract noun

Note: In this section any question of 1 mark could be given, taken from the exercises of Book and
topics of grammar given in Content Book.
SECTION - B
Attempt all questions.

Total Marks (12)

(1) Make sentences from the following words: (2)
Word

Sentences

Commendable
Resolute

(2) What is the most important function that media performs? (2)
(3) Change the voice of the following:

(2)

1- He loves his son.
2- Open the door.
(4) Write a unified paragraph on any social issue/topic.

(6)



Show a clear topic sentence.



Supporting details (examples, definition, comparison, clarification or explanation) to
develop the main idea.



Appropriate pronoun-antecedent relationship and transitional devices within the
paragraph.



Order of arranging details, e.g. general to specific and sequential, etc.

(Note: This question can include any type of descriptive question e.g. Paragraph writing,
Story, Letter, application, Dialogue or response to a general situation. The main aim of this
item is to test the writing ability of the student. No choice will be given)
Model Paper
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اردو
کل نمبر 20 :

(حصہ اول)
سوال نمبر 1:درج ذیل میں سے درست جواب کا ائتحاب کریں-
-1

()8

شتخ اور ا لگو جودھری میں یڑا بھا۔

()a

ئعلق

( )bدوسبانہ

()c

رشتہ

( )dیارانہ

-2

ے ہوبے ہیں۔
خط کے حص

( )aحار

( )bئین

( )cیا تچ

ے
( )dچھ

-3

شبق "آرام و سکون" کے مصنف کا یام ہے۔

()a

منسی یرئم چ بد

( )bسبد امی باز علی یاج

()c

فرجت اللہ ی بگ

( )dیدئم قاسمی

-4

ی بدے یر امتحان کا ایر نہیں بھا۔

()a

رنی یرایر

( )bیالکل

()c

معمولی

( )dذرہ یرایر

-5

ے ہو بے ہیں۔
ے کے حص
جمل

()a

ئین

()c

یا تچ

-6

ل فظ"زابو بے ادب نہ کریا"کا درست معئی ہے۔

()a

چھک کر ئیٹھبا

گ
( )bھیٹوں کے یل ئیٹھبا

مو دب ہو کر ئیٹھبا

( )dیاؤ ں کے یل ئیٹھبا

( )bدو
()d

حار

)Punjab Education Foundation – Quality Assurance and Improvement Department (PEF-QAID-QAT
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-7

درست جملہ کون سا ہے؟

()a

نہ مبز یرایا ہو حکا ہے

( )bمبرے ئنٹ میں درد ہو رہی ہے

()c

ڈاکبر بے مرتض کو دوا دی

( )dمبرے ابو دفبر سے آبے

-8

مبا ں ضاجب کا کبایام بھا؟

()a

مس با ق

( )bاسحاق

()c

اش قاق

( )dاشی باق

)حصہ دوئم(
سوال نمبر 2 :مبدرچہ ذیل سواالت کے خمتصر جوایات دیں۔()4
سوال الف  :شبق " امتحان " کے م ظابق مضمون تگار کے والد بے اسے کس طرح نشلی دی؟

ے؟
ے احالق کے مالک بھ
سوال ب :شبق"مرزا ضاجب کے عادات و حضایل" کے م ظابق مرزا ضاجب کنس
سوال نمبر 3:مبدرچہ ذیل اسعار میں سے کسی ایک سعر کی نشر تح کریں۔()2
مکاں میں بھی بو،ال مکاں میں بھی بو

نہاں ہے ظہور تبرا اور وہاں بور تبرا
یا

آن ِش عم میں دل بھبا ساید

دیرسے بو کباب کی سی ہے

سوال نمبر" 4 :گبد ڑ کی مکا ری" کہانی لکھیں یا دو ہم جماعٹوں میں وقت کی یای بدی یر مکالمہ لکھیں ۔ ()6

)Punjab Education Foundation – Quality Assurance and Improvement Department (PEF-QAID-QAT
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.GENERAL

SCIENCE
Total Marks: 20

SECTION - A
Q. No. 1.

1-

Encircle the correct answer from the following choices.

(8)

 درج ذیل میں سے درست جواب کا ائتحاب کریں اور اس کے گرد دایرہ لگائیں۔:1 سوال نمبر

The coldest layer of the atmosphere is called

----------ائٹماشفنبر کی سب سے بھبڈی نہہ درج ذیل ہونی ہے

(a)

Thermosphere

(c)

mesosphere

2-

Which gas is present in the smog?

-1

( بھرمو شفنبرb)

stratosphere

سبرئٹو شفنبر

( مبزو شفنبرd)

troposphere

یروبوشفنبر

کونسی گنس سموگ میں موجود ہونی ہے؟
( یائنبروجن یر آکشای بڈb)

ہای بڈروجن ڈانی آکشای بڈ

(a)

Nitrogen peroxide

(c)

Nitrogen

3-

Fossil fuel has been formed under the earth by the the effect of these factors---------

( یائنبروجنd)

Hydrogen dioxide
hydrogen

ہای بڈروجن

---------زیر زمین فوسل قٹول درج ذیل قیکبرز کی وچہ سے ئی با ہے

( نمبرتحر اور ہواb)

(a)

Temperature and air

(c)

Pressure and steam

4-

Which of the following gas can be used to help to ripen fruits?

( یرنشر اور بھاپd)

Air and pressure
Pressure and temperature

یرنشر اور ن مبرتحر

ائٹھین

Methane

میٹھین

Hydrogen

(c)

Oxygen

5-

Mostly minerals are found in this form----------------

---------------اکبر معدی بات درج ذیل شکل میں یانی حانی ہیں

(a)

Liquid from

( ما ئع حالت میںb)

Solid from

(c)

Gaseous form

( گنسی شکل میںd)

Compound form

Model Paper

-4

Ethene

(a)

( آکستجنd)

-3

ہوا اور یرنشر

ے مدد گار یایت ہو سکئی ہے؟
کونسی گنس بھلوں کو تکابے کے لن

( ہای بڈروجنb)

-2

-5

بھوس حالت میں
مرکب کی حالت میں

Punjab Education Foundation – Quality Assurance and Improvement Department (PEF-QAID-QAT)
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6-

(a)

Which of the following is the example of organic compounds?

درج ذیل میں سے آرگی بک کمبا ؤیڈ ز کی مبال کونسی ہے؟

-6

carbon dioxide and glucose
(b)
کارین ڈانی آکشای بڈ اور گلوکوز

carbon monoxide and glucose
کارین موبو آکشای بڈ اور گلوکوز

carbon dioxide and carbon mono oxide

carbohydrates

کارین ڈانی آکشای بڈ اورکارین موبو آکشای بڈ

(c)

کاربوہای بڈرئنس

(d)

-ڈی نی نی درج ذ یل میں مؤیر نہیں ہونی-7

7-

DPT is not effective in

(a)

diphtheria

(c)

Whooping cough

8-

The following element is the essential constituent of organic compounds?

( ڈقٹھبریاb)
( وہوی بگ کفd)

بولٹو

polio

ئی ینس

tetanus

درج ذیل عتصر آرگی بک مرکبات کا اہم خزو ہے؟

(a)

carbon

(c)

Nitrogen

( کارینb)
( یائنبروجنd)

-8
یانی

Water

آکستجن

Oxygen

SECTION - B
(6 × 2 = 12)
 مبدرچہ ذیل سواالت کے خمتصر جوایات لکھیں۔:2 سوالتمبر

Q. No. 2. Write short answers of the following questions.

1-

2-

3-

4-

5-

Define organic chemistry۔

What is allotropy? Give one example۔

آرگی بک کتمسبری کی ئعریف ی بان کریں۔

-1

ے ہیں؟ ایک مبال لکھیں
ے کہن
ایلو یرونی کس

-2

Write down the chemical reaction of photosynthesis in the form of equation.
ض بانی یالیف کے عمل کی کتمبانی مشاوات لکھیں۔
Why siderosis occurred in the human body?
انشانی جسم میں سای بڈروسس کی ئٹماری کٹوں ہونی ہے؟

Model Paper

-4

What is assimilation process?
ے ہیں۔
ے کہن
لنشن کس

6-

-3

Write two benefits of wild life.

شتمب

ا

-5

ختگلی چبات کے دو قایدے لکھیں۔

-6
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