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A  
absolute alcohol ਸ਼ੱੁਧ ਅਲਕੋਹਲੀ ਘੋਲ 

absolute temperature scale ਪੂਰਣ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਮਾਨ�  

absolute zero ਅਸਲੀ ਜ਼ੀਰੋ 

absorbency ਸੋਖਣਤਾ 

absorption ਸੋਖਣ 

absorption coefficient ਸੋਖਣ ਗੁਣਕ 

absorption plant ਸੋਖਣ ਪੌਦਾ 

absorption tube ਸੋਖਣ ਿਟਊਬ 

accelerated filtration ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ 

acceleration agent ਵੇਗ-ਪਿਰਵਰਤਨ ਤੱਤ 

accelerator ਐਕਸੀਲੇਟਰ 

accelerometer ਐਕਸੈਲੀਰੋਮੀਟਰ 

acceptor ਸਵੀਕਾਰੀ-ਤੱਤ 

accuracy ਸੱੁ਼ਧਤਾ 

acetaldehyde ਏਸਟਾਲਡੀਹਾਈਡ 

acetone ਰਸਾਇਣਕ ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥ 

acetylene ਰੰਗਹੀਣ ਜਲਣਹਾਰ ਗੈਸ 

acetylene series ਰੰਗਹੀਣ ਜਲਣਹਾਰ ਗੈਸ ਦੀ ਲੜੀ 

acid ਤੇਜ਼ਾਬ 

acidic ਤੇਜ਼ਾਬੀ 

acid anhydride ਐਿਸਡ ਐਨਹਾਈਡ�ਾਇਡ 

acid-base indicator ਤੇਜ਼ਾਬ-ਅਧਾਿਰਤ ਸੂਚਕ 

acid-base neutralization ਤੇਜ਼ਾਬ-ਅਧਾਿਰਤ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਣ 

acid-base titration ਤੇਜ਼ਾਬ-ਅਧਾਿਰਤ ਅਨੁਮਾਪਣ 

acid radical ਤੇਜ਼ਾਬਮੂਲਕ 

acid rain ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ 

acid salt ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਡ ਲਣੂ 

acid treating ਤੇਜ਼ਾਬੀਸਾਧਣ 

acidic titrant ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਨੁਮਾਪ 

acidification ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਣ 

acidimeter or acidometer ਐਸੀਡੀਮੀਟਰ ਜ� ਐਸੀਡਮੋੀਟਰ 
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acidity ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ 

action ਕਾਰਵਾਈ 

actinide series ਐਕਟੀਨਾਈਡ ਦੀ ਲੜੀ 

actinium ਿਕਰਨ ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ 

activated complex ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 

activated support ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਸਿਹਯੋਗ 

activated water ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਪਾਣੀ  

activation ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ 

activation energy ਉਤਪ�ੇਰਕ ਊਰਜਾ 

activator ਐਕਟੀਵਟੇਰ 

active centers ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਕ�ਦਰ 

activity ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲਤਾ 

activity series ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲਤਾਲੜੀ 

addition agent ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਏਜੰਟ 

addition polymer ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਪਾੱਲੀਮਰ 

adhesive ਿਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 

adiabatic calorimeter ਸਿਥਰ-ਤਾਪ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ 

adiabatic flame temperature ਸਿਥਰ-ਤਾਪਲੋਅ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 

adsorb ਅਿਧਸੋਖਣ 

adsorbent ਅਿਧਸੋਖਕ 

adsorption ਅਿਧਸੋਖਣ 

adsorption isobar ਅਿਧਸੋਖਣਆਈਸੋਬਾਰ 

adsorption isotherm ਅਿਧਸੋਖਣਆਈਸੋਖਣ ਆਈਸੋਥਰਮ 

agent ਏਜੰਟ 

air pressure ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ 

alcohol ਅਲਕੋਹਲੀ ਘੋਲ 

aldehyde ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥ 

alicyclic hydrocarbons ਵਸਾ-ਚੱਕਰੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ 

aliphatic hydrocarbons ਚਰਬੀਦਾਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ 

alkalescency ਖਾਰਾਪਣ 

alkali ਖਾਰ 

alkali metal ਖਾਰ ਵਾਲੀ ਧਾਤ 

alkane ਅਲਕੇਨ 
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alkane derivative ਅਲਕੇਨ ਿਵਉਤਪੰਨ ਤੱਤ 

alkaline ਖਾਰਾ 

alkaline earth metals ਖਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦ ੇਧਾਤ 

alkene ਅਲਕੇਨ 

alkyl group ਅਲਿਕਲ ਸਮੂਹ 

alkyne ਅਲਕਾਈਨ 

allotrope ਬਦਲ-ਰੂਪ 

allotropy ਬਾਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ 

alloy ਿਮਸ਼ਰਤ ਧਾਤ 

alpha emission ਅਲਫ਼ਾ ਿਨਕਾਸੀ 

alpha particle ਅਲਫ਼ਾ ਕਣ 

alternating current ਬਦਲਵ� ਕਰੰਟ 

alum ਫਟਕੜੀ 

alumina ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆੱਕਸਾਈਡ 

aluminate ਐਿਲਉਮੀਨ� ਟ 

aluminum ਅਲਮੀਨੀਅਮ 

amalgam ਪਾਰਾ ਿਮਿਸ਼�ਤ ਧਾਤ 

amino acid ਅਮੀਨ�  ਐਿਸਡ 

ammonia ਅਮੋਨੀਆ 

ammonia liquor ਅਮੋਨੀਆ ਤਰਲ 

ammonification ਅਮੌਨੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

ammonium ਅਮੋਨੀਅਮ 

ampere meter ਐਪਂੀਅਰ ਮੀਟਰ 

amphiprotic ਐਫਂੀਪ�ੌਿਟਕ 

amphoteric ਦ ੋਗੁਣ� ਵਾਲਾ 

amphoterism ਐਫਂੌਟਿਰਜ਼ਮ 

analysis ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

analytical balance ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸੰਤਲੁਨ 

analytical chemistry ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਰਸਾਇਣ 

analytical reagent ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਪ�ਿਤਕਰਮਕ 

angle ਕੋਣ 

angstrom ਐਗਂਸਟ�ਾਮ 

anhydride ਐਨਹੀਡ�ਾਈਡ 
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anhydrous ਜਲਹੀਣ 

anion ਅਨ-ਆਇਨ 

anode ਐਨ� ਡ 

antacid ਖਟਾਸਨਾਸ਼ਕ 

antienzyme ਐਟਂੀਐਨਜ਼ਾਈਮ 

antichlor ਐਟਂੀਕਲੋਰ 

antifebrin ਐਟਂੀਫ਼ੈਿਬ�ਨ 

antifoaming agent ਐਟਂੀਫ਼ੋਿਮੰਗ ਏਜੰਟ 

antifreeze ਐਟਂੀਫ਼�ੀਜ਼ 

antimatter ਪ�ਿਤ-ਪਦਾਰਥ 

antimony ਸੁਰਮਾ 

antioxidant ਐਟਂੀਆੱਕਸੀਡ�ਟ 

antiseptic ਰੋਗਾਣੂਸ਼ਕ 

aqua ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥ 

aqueous ਪਿਣਆਲਾ 

argon ਹਵਾ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਇੱਕ ਗੈਸ 

aromatic ਸੁਗੰਿਧਤ ਘੋਲ ਸਬੰਧੀ 

arsenic ਸੰਖੀਆ 

arsenic trioxide ਆਰਸੈਿਨਕ ਟ�ਾਇਆੱਕਸਾਈਡ 

arsenical ਸੰਖੀਆਦਾਰ 

arsenide ਆਰਸਨਾਈਡ 

artificial radioactivity ਬਣਾਉਟੀ ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਿਵਟੀ 

assistant ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ 

association ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

atmosphere ਹਵਾਮੰਡਲ 

atmospheric pressure ਹਵਾਮੰਡਲ ਦਾ ਦਬਾਅ 

atom ਐਟਮ, ਅਣ ੂ

atomic absorption spectrometry ਐਟਮੀ ਸੋਖਣ ਸਪੈਕਟ�ੋਮੀਟਰੀ 

atomic bond ਐਟਮੀ ਬ�ਡ 

atomic mass ਐਟਮੀ ਪੰੁਜ 

atomic mass unit ਐਟਮੀ ਪੰੁਜ ਯੂਿਨਟ 

atomic pile ਐਟਮੀ ਢੇਰ 

atomic radius ਐਟਮੀ ਘੇਰਾ 
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atomic weight ਐਟਮੀ ਭਾਰ 

attraction ਿਖੱਚ 

Avogadro’s constant ਐਵੋਗਾਰਦ'ੋਜ਼ ਕੰਸਟ�ਟ 

azeotropic ਅਜ਼ੀਓਟ�ੌਿਪਕ 

B  
baking powder ਿਮੱਠਾ ਸੋਡਾ 

baking soda ਬੇਿਕੰਗ ਸੋਡਾ 

balance ਸੰਤੁਲਨ 

balanced equation ਸੰਤੁਿਲਤ ਸਮੀਕਰਣ 

barium ਬੇਰੀਅਮ 

barium carbonate ਬੇਰੀਅਮcarbonate 

barium chloride ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 

barium nitrate ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ�ਟੇ 

barium sulfate ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ 

barometer ਬੈਰੋਮੀਟਰ 

barometric pressure ਬੈਰੋਮੀਿਟ�ਕ ਦਬਾਅ  

base ਅਧਾਰ 

basic anhydride ਬੁਿਨਆਦੀ ਐਨਹੀਡ�ਾਈਡ 

battery ਬੈਟਰੀ 

bauxite ਬਾੱਕਸਾਈਟ 

beaker ਬੀਕਰ 

beneficiation ਬੈਨੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

Benz-aldehyde ਬ�ਜ਼-ਅਲਡੀਹਾਈਡ 

benzene ring ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਿਰੰਗ 

benzene series ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਲੜੀ 

benzene sulfonic acid ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਸਲਫ਼ੌਿਨਤ ਐਿਸਡ 

benzenoid ਬੈਨਜ਼ੇਨਾਇੱਡ 

Benzedrine ਬੈਨਜ਼ੇਡ�ਾਈਨ 

benzoic acid ਬੈਨਜ਼ੌਇਕ ਐਿਸਡ 

benzyl alcohol ਬੈਨਿਜ਼ਲ ਤਰਲ 

berkelium ਬਰਕੀਲੀਅਮ 

beryllium ਬੇਰੀਲੀਅਮ 
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beta particle ਬੀਟਾ ਕਣ 

binary compound ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪਾ�ਡ  

binder ਬਾਈਡਂਰ 

binding energy ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ 

biochemical ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ 

bismuth ਿਬਸਮਥ 

bleach ਰੰਗ-ਕਾਟ 

blowing agent ਬਲੋਇੰਗ ਏਜੰਟ 

boiler scale ◌ੱ ਪੈਮਾਨਾ 

boiling   ਉਬਾਲ   

boiling point elevation ਉਬਾਲ ਿਬੰਦ ੂਵਧਣਾ 

bond ਬ�ਡ 

bond angle ਬ�ਡ ਐਗਂਲ 

bond energy ਬ�ਡ ਊਰਜਾ 

bonding ਬ�ਿਡੰਗ 

borax ਬੋਰੈਕਸ 

boric acid ਬੋਿਰਕ ਐਿਸਡ 

boron ਬੋਰੋਨ 

boron carbide ਬੋਰੋਨ ਕਾਰਬਾਈਡ 

boron hydride ਬੋਰੋਨ ਹਾਈਡ�ਾਈਡ 

boron nitride ਬੋਰੋਨ ਿਨਟ�ਾਈਡ 

boron silicate ਬੋਰੋਨ ਿਸਿਲਕੇਟ 

bottle ਬੋਤਲ 

Boyle’s law ਬਾੱਇਲ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 

brake fluid ਬ�ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ 

branch-chain ਸ਼ਾਖਾ-ਲੜੀ 

brass ਿਪੱਤਲ 

brazing ਬ�ੇਿਜ਼ੰਗ 

breeder reactor ਬ�ੀਡਰ ਿਰਐਕਟਰ 

bright-line spectrum ਚਮਕਦਾਰ-ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟ�ਮ 

brine ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ 

bromine ਬ�ੋਮੀਨ 

bronze ਕ�ਸਾ 
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buffer ਅਸਰ ਘਟਾਉਣਾ 

Bunsen burner ਬਨਸੈਨ ਬਰਨਰ 

burette ਬਰੇਟ 

burning ਬਰਿਨੰਗ, ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਦੀ ਢਲਾਈ 

butane ਬੂਟੇਨ 

butylene ਬੂਟੀਿਲਨ 

butyl ਬੂਿਟਲ 

butyl alcohol ਬੂਿਟਲ ਤਰਲ 

butyric acid ਬੂਟਿਰਕ ਐਿਸਡ 

C 
 

cadmium ਕੈਡਮੀਅਮ 

calcination ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 

calcite ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ 

calcium ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 

calcium carbide ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ 

calcium carbonate ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨ� ਟ 

calcium chloride ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 

calcium hydroxide ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ�ਆੱੋਕਸਾਈਡ 

calcium hypochlorite ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ 

calcium oxide ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆੱਕਸਾਈਡ 

calcium phosphate ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫਟੇ 

calcium sulfate ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ 

californium ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਅਮ 

calomel ਰਸਕਪੂਰ 

calorie ਕੈਲੋਰੀ 

calorimeter ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ 

camphor ਮੁਸ਼ਕਕਪੂਰ 

capacity ਸਮਰੱਥਾ 

carbide ਕਾਰਬਾਈਡ 

carbocyclic ਕਾਰਬੋਸਾਇਕਿਲਕ 

carbohydrate ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 

carbonic acid ਕਾਰਬੋਿਨਕ ਐਿਸਡ 
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carbon ਕਾਰਬਨ 

carbon black ਕਾਰਬਨ ਕਾਲਾ 

carbon cycle ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ 

carbon dioxide ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

carbon disulfide ਕਾਰਬਨ ਡੀਸਲਫ਼ਾਈਡ 

carbon monoxide ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ� ਆਕਸਾਈਡ 

carbon tetrachloride ਕਾਰਬਨ ਟੈਟ�ਾਕਲੋਰਾਈਡ 

carbonate ਕਾਰਬੋਨ� ਟ 

carbonic acid ਕਾਰਬੋਿਨਕ ਐਿਸਡ 

carboxyl ਕਾਰਬੋਿਜ਼ਲ 

carboxylic acid ਕਾਰਬੋਜ਼ਾਇਿਲਕ ਐਿਸਡ 

carburation ਕਾਰਬੁਰੇਸ਼ਨ 

carcinogen ਕ�ਸਰਜਨਕ ਵਸਤ 

carrier ਕੈਰੀਅਰ 

catalyst ਉਤਪ�ੇਰਕ 

catenate ਕੇਟਨ� ਟ, ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨਾ 

cathode ਕੈਥੋਡ 

cell ਸੈ�ਲ 

Celsius scale ਸੈਲਸੀਅਸ ਪੈਮਾਨਾ 

centigrade ਸ�ਟੀਗ�ੇਡ 

centimeter ਸ�ਟੀਮੀਟਰ 

centrifugation ਸ�ਟ�ੀਿਫ਼ਉਗੇਸ਼ਨ 

centrifuge ਸ�ਟ�ੀਿਫ਼ਉਗ 

cerium ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਤ 

cesium ਸੀਜ਼ੀਅਮ 

chain ਲੜੀ 

chain reaction ਲੜੀ-ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ 

change ਤਬਦੀਲੀ 

chelate ਕੀਲਾਦਾਰ 

chemical bond ਰਸਾਇਣਕ ਬ�ਡ 

chemical equation ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਣ 

chemical equilibrium ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਤੁਲਨ 

chemical property ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ 
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chemical reaction ਰਸਾਇਣਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

chemisorption ਕੈਮੀਸੌਰਪਸ਼ਨ 

chemistry ਰਸਾਇਣ 

chlorate ਕਲੋਰੇਟ 

chloride ਕਲੋਰਾਈਡ 

chlorine ਕਲੋਰੀਨ 

chlorine dioxide ਕਲੋਰੀਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

chlorite ਕਲੋਰਾਈਟ 

chloroform ਕਲੋਰੋਫ਼ੌਰਮ 

chlorohydrin ਕਲੋਰੋਹਾਈਿਡ�ਨ 

chromatography ਕ�ੋਮੈਟੋਗ�ਾਫੀ 

chrome green ਕ�ੋਮ ਹਰਾ ਰੰਗ 

chromic acid ਕ�ੋਿਮਕ ਐਿਸਡ 

chromium ਇੱਕ ਧਾਤ 

chromium sulfate ਕ�ੋਿਮਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ 

circuit ਸਰਕਟ 

citric acid ਿਨੰਬੂ ਦਾ ਐਿਸਡ 

clamp ਕਲ�ਪ 

classical mechanics ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਿਨਕ 

clay ਿਮੱਟੀ 

cobalt ਕੋਬਾਲਟ, ਇੱਕ ਧਾਤ 

coefficients ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਿਖਆ, ਗੁਣ�ਕ 

colligative properties ਜੋੜਣ ਦੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ 

collision ਟੱਕਰ 

colloid chemistry ਕੋਲਾੱਇਡ ਰਸਾਇਣ 

colorant ਰੰਗ 

colorimeter ਰੰਗਮਾਪਕ 

columbium ਕੋਲੰਬੀਅਮ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤ 

combination ਸੁਮੇਲ 

combined gas laws ਿਮਿਸ਼�ਤ ਗੈਸ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 

combustion ਦਿਹਨ 

common ion effect ਆਮ ਿਬਜਲਈ ਪ�ਭਾਵ 

complex ਕੰਪਲੈਕਸ 
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complex ion ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਿਬਜਲਈ 

component ਅੰਸ਼, ਿਹੱਸਾ 

composite ਸੰਯੁਕਤ 

composition ਰਚਨਾ 

compound ਿਮਸ਼ਰਤ 

compressed gas ਸੰਕੁਿਚਤ ਗੈਸ 

concentrated solution ਸੰਘਣਾ ਘੋਲ 

concentration ਗਾੜ�ਾਪਣ 

conceptual definition ਸੰਕਲਪ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

condensation ਸੰਘਣਾਪਣ 

condensation polymer ਸੰਘਣਾ ਪਾਲੱੀਮਰ 

condensation reaction ਸੰਖੇਪ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

conduction ਚਾਲਨ 

conductivity ਚਾਲਕਤਾ 

conductor ਚਾਲਕ 

configuration ਤਰਤੀਬ 

configurational formula ਤਰਤੀਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 

conformation ਅਨੁਕੂਲਣ 

Congo red ਕ�ਗੋ ਲਾਲ 

conjugate pair ਸਮਧਾਤੁ ਜੋੜਾ 

conservation ਸੰਭਾਲ 

conservation of charge ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

constant ਲਗਾਤਾਰ 

constant composition law ਕੰਸਟ�ਟ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾੱਅ 

constituent ਸੰਘਟਕ 

container ਕੰਟੇਨਰ 

contaminant ਪਲੀਤੀ, ਮਲੀਨਤਾ 

continuous spectrum ਜਾਰੀ ਸਪੈਕਟ�ਮ 

controlled equipment ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਉਪਕਰਣ 

conversion factor ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕ 

coordinate covalent bond ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬ�ਡ 

copolymer ਕੋਪਾੱਲੀਮਰ 

copper ਤ�ਬਾ 
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cork ਕੌਰਕ 

corrosion ਖੋਰ 

covalence ਕੋਵੈਲ�ਸ 

covalent bond ਕੋਵੈਲ�ਟ ਬ�ਡ 

covalent molecule ਸਿਹ ਅਣ ੂ

cover ਕਵਰ 

cracking ਤੋੜਣਾ 

cresol ਿਕ�ਜ਼ੌਲ 

critical mass ਨਾਜ਼ਕੁ ਪੰੁਜ 

critical point ਨਾਜ਼ਕੁ ਿਬੰਦ ੂ

critical pressure ਨਾਜ਼ਕੁ ਦਬਾਅ 

critical temperature ਨਾਜ਼ਕੁ ਤਾਪਮਾਨ 

crucible kg" ਕੁਠਾਲੀ 

crystal ਬਲੌਰ 

crystallization ਬਲੌਰੀਕਰਣ 

cubic centimeter ਿਕਉਿਬਕ ਸ�ਟੀਮੀਟਰ 

curium ਿਕਉਰੀਅਮ, ਧਾਤ 

current ਕਰੰਟ 

curve ਿਵੰਗ, ਵਕਰ ਰੇਖਾ 

cyanogen ਸਾਈਨ� ਜੈਨ, ਇੱਕ ਯੌਿਗਕ 

cyclic compound ਸਾਇਕਿਲਕ ਕੰਪਾ�ਡ 

cycloalkane ਸਾਈਕਲੋਅਲਕੇਨ 

cyclohexane ਸਾਈਕਲੋਹੈਰਸੇਨ 

cyclotron ਸਾਈਕਲੋਟ�ਨੋ 

D  
data ਡਾਟਾ 

decay rate ਸੜਣ ਦੀ ਦਰ 

decomposition ਸੜਣਾ 

decrepitude ਖੀਣਤਾ 

definition ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

dehydrating ਿਨਰਜਲੀਕਰਣ ਹੋਣਾ 

dehydration ਿਨਰਜਲੀਕਰਣ 
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dehydrogenation ਡੀਹਾਈਡ�ੋਜੀਨ� ਸ਼ਨ 

deionized water ਡੀਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਜਲ 

deliquescence ਿਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹਵਾ ਿਵਚ� ਨਮੀ ਲੈਕੇ ਘਲੁ ਜਾਣਾ 

delivery tube ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਟਊਬ 

denatured alcohol ਗੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ 

density ਘਣਤਾ 

depression ਹਵਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦਾ ਘਟਣਾ 

derivative ਿਵਉਤਪੰਨ ਤੱਤ 

destructive distillation ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿਨਚੋੜ 

detergent ਕਾਟ 

deuterium ਭਾਰੀ ਹਾਈਡ�ੋਜਨੀ ਆਈਸੋਟੋਪ 

deuteron ਿਡਉਟ�ੋਨ 

developing agent ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਜੰਟ 

dextrorotary ਡੈਕਸਟ�ੋਰੋਟਰੀ 

dialysis ਡਾਇਿਲਿਸਸ 

diamond ਹੀਰਾ 

diatomic gas ਦ-ੋਪ�ਮਾਣਵੀ ਗੈਸ 

diborane ਡਾਇਬੋਰੇਨ 

dicarboxylic acid ਡਾਇਕਾਰਬੋਿਜ਼ਿਲਕ ਐਿਸਡ 

diffusion ਫੈਲਾਉ 

dihydroxy alcohol ਡੀਹਾਈਡ�ਕੌਸੀ ਤਰਲ 

diluent ਪਦਾਰਥ ਜ� ਤੱਤ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ 

dilute solution ਪਤਲਾ ਘਲੋ 

dimethyl  ਡੀਿਮਥਾਇਲ  

dinitrobenzene ਡਾਇਨੀਟ�ੋਬਨੈਜ਼ੀਨ 

di-olefin ਡਾਇ-ਓਲੇਿਫ਼ਨ 

dioxide ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

dipole ਦ-ੋਧਰੁਵ 

direct combustion ਿਸੱਧਾ ਦਿਹਨ 

direct combustion reaction ਿਸੱਧੇਦਿਹਨ ਦਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

direct current ਿਸੱਧਾ ਕਰੰਟ 

displacement ਉਜਾੜਾ 

disproportionation ਅਨੁਪਾਤਹੀਣਤਾ 
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dissociation ਿਵਘਟਨ 

distillate ਿਨਚੜੋ 

distillation ਕਸ਼ੀਦਕਾਰੀ 

dolomite ਡੋਲੋਮਾਈਟ 

donor ਖ਼ੂਨ ਦਣੇ ਵਾਲਾ 

dope ਡੋਪ 

dot diagram ਡੌਟ ਡਾਇਆਗ�ਾਮ 

double bond ਡਬਲ ਬ�ਡ 

double pan balance ਡਬਲ ਪੈਨ ਸੰਤੁਲਨ 

double replacement ਦੁਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ductility ਧਾਤ ਦੀ ਨਰਮੀ 

dynamic equilibrium ਡਾਇਨਾਿਮਕ ਸੰਤਲੁਨ 

dysprosium ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤ� ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ 

E  
effective collision ਅਸਰਦਾਰ ਟੱਕਰ 

effervescence ਉਬਾਲ 

efflorescence ਿਖੱਲ, ਫਲੁਾ 

einsteinium ਆਇਨਸਟੀਨੀਅਮ 

electric current ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ 

electrical conductivity ਿਬਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ 

electrochemical ਇਲੈਕਟ�ਕੈੋਮੀਕਲ 

electrochemical cell ਇਲੈਕਟ�ਕੈੋਮੀਕਲ ਸੈ�ਲ 

electrochemistry ਇਲੈਕਟ�ਕੈੋਿਮਸਟ�ੀ 

electrode ਇਲੈ�ਕਟਰੌਡ 

electrode position ਇਲੈ�ਕਟਰੌਡ ਸਿਥਤੀ 

electrolysis ਿਬਜਲੀ ਅਪਘਟਨ 

electrolyte ਅਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ 

electrolytic conduction ਇਲੈਕਟ�ਲੋਾਇਿਟਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ 

electrolyze ਇਲੈਕਟ�ਲੋਾਇਜ਼ 

electromotive force ਇਲੈਕਟ�ੋਮੋਿਟਵ ਫੋਰਸ 

electromotive series ਇਲੈਕਟ�ੋਮੋਿਟਵ ਲੜੀ 

electron ਇਲੈਕਟ�ਨੋ 
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electron configuration ਇਲੈਕਟ�ਨੋ ਸੰਰਚਨਾ 

electronegative ਇਲੈਕਟ�ਨੋ� ਗੇਿਟਵ 

electronegativity ਇਲੈਕਟ�ਨੋ� ਗੇਿਟਿਵਟੀ 

electropositive ਇਲੈਕਟ�ੋਪਾੱਜ਼ੀਿਟਵ 

electrostatic force ਇਲੈਕਟ�ੋਸਟੈਿਟਕ ਫੋਰਸ 

electrovalence ਇਲੈਕਟ�ਵੋੈਲ�ਸ 

electrovalent bonding ਇਲੈਕਟ�ਵੋੈਲ�ਟ ਬ�ਿਡੰਗ 

element ਤੱਤ 

elevation ਉਚਾਈ 

empirical formula ਪ�ਯੋਗ-ਿਸੱਧ ਫਾਰਮੂਲਾ 

emulsion ਗਾੜ�ਾ ਦੁਧੀਆ ਘੋਲ 

endothermic reaction ਐਡਂੋਥਰਿਮਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

endpoint ਸਮਾਪਤੀ ਿਬੰਦ ੂ

energy level ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 

enthalpy ਐਨਥੈਲਪੀ 

enzyme ਰਸਾਇਣੀ ਖਮੀਰ 

epoxy resin ਈਪਾੱਕਸੀਰਾਲ 

equation ਸਮੀਕਰਣ 

equilibrium ਸੰਤੁਲਨ 

equilibrium constant ਸਥਾਈ ਸੰਤੁਲਨ 

equipment ਉਪਕਰਣ 

equivalent ਬਰਾਬਰ 

equivalent masses ਇਕਸਾਰ ਪੰੁਜ 

erbium ਐਰਬੀਅਮ 

Erlenmeyer Flask ਐਰਲਨਮੀਅਰ ਫ਼ਲਾਸਕ 

ester ਐਸਟਰ 

esterification ਐਸਟ�ੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 

ethane ਈਥੇਨ 

ethanol ਐਥਾਨੌਲ 

ethanolamine ਐਥਾਨੌਲਾਮਾਈਨ 

ether ਈਥਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਤਰਲ 

ethyl ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਈਥਰ ਦਾ ਮੂਲ 

ethyl acetate ਈਥਾਇਲ ਏਸਟਟੇ 
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ethyl alcohol ਈਥਾਇਲ ਤਰਲ 

ethyl ether ਈਥਾਇਲਈਥਰ 

ethylamine ਈਥਾਇਲਾਮਾਈਨ 

ethyl benzene ਈਥਾਇਲ ਬ�ਜ਼ੀਨ 

ethylene ਈਥਾਇਲੀਨ 

ethylene bromide ਈਥਾਇਲੀਨ ਬ�ੋਮਾਈਡ 

ethylene dichloride ਈਥਾਇਲੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ 

ethylene glycol ਈਥਾਇਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ 

europium ਯੁਰੋਪੀਅਮ 

eutectic ਯੂਟੈਕਿਟਕ 

evaporation ਭਾਫਕਰਣ 

excited state ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਿਥਤੀ 

exothermic ਐਕਸੋਥਰਿਮਕ 

experiment ਤਜਰਬ ੇ

explosive  ਫੋਟਕ  

expression ਪ�ਗਟਾਵਾ 

extensive properties ਿਵਆਪਕ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ 

external circuit ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਟ 

extinguishing agent ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ 

extraction ਕੱਢਣਾ 

F  
factice ਫ਼ੈਕਟਾਈਸ 

family ਪਿਰਵਾਰ 

fat ਚਰਬੀ 

fatty acid ਫ਼ੈਟ ਐਿਸਡ 

fatty alcohol ਫ਼ੈਟ ਸ਼ਰਾਬ 

feedstock ਚਾਰੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 

fermentation ਖਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ 

fermentation tube ਖਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ 

fermium ਫ਼ਰਮੀਅਮ 

ferric ਫੈਿਰਕ 

ferroalloy ਫੈਰੋਅਲਾੱਇ 
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ferrous ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ 

fiber ਫਾਈਬਰ 

file ਫਾਈਲ 

filler ਭਰਾਈ 

filtrate ਛਾਨਣਾ 

filtration ਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ 

fission ਿਵਖੰਡਨ 

fission reactor ਿਵਖੰਡਨ ਿਰਐਕਟਰ 

fixed ਸਿਥਰ 

flame ਲੋਅ 

flammable material ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 

Florence flask ਫ਼ਲੋਰ�ਸ ਫ਼ਲਾਸਕ 

flow diagram ਵਹਾਅ ਡਾਇਆਗ�ਾਮ 

fluoride ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ 

fluorocarbon ਫ਼ਲੋਰੋਕਾਰਬਨ 

fluorspar ਫਲੋਰਸਪਾਰ 

flux ਗਾਲਕ 

force ਬਲ 

forceps Florence flask ਫ਼ਲੋਰ�ਸ ਫ਼ਲਾਸਕਦੀ ਿਚਮਟੀ 

forensic chemistry ਫ਼ੌਰ�ਿਸਕ ਰਸਾਇਣ 

formaldehyde ਫ਼ੌਰਮਲਡੀਹਾਈਡ 

formation ਗਠਨ 

formic acid ਫ਼ੌਰਿਮਕ ਐਿਸਡ 

formula ਫਾਰਮੂਲਾ 

fossil ਪਥਰਾਟ 

fractional distillation ਅੰਸ਼ਕ ਕਸ਼ੀਦਣ 

francium  ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਧਾਤ  

free energy ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ 

free radical ਮੁਫ਼ਤ ਮੂਲਕ 

freezing ਜਮਾਉ 

freezing point ਜਮਾਉ ਿਬੰਦ ੂ

freezing point depression ਜਮਾਉ ਿਬੰਦ ੂਿਡਪਰੈਸ਼ਨ 

frequency ਆਿਵ�ਰਤੀ 



CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                             17 

English Punjabi 
fuel ਬਾਲਣ 

functional group ਕੰਮ ਦ ੇਗਰੱੁਪ 

fundamental particle ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਣ 

funnel ਕੱੁਪੀ, ਕੀਪ 

fuse ਿਫਊਜ਼ 

fused salt ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਲਣੂ 

fusible alloy ਪੰਘਰਣਯੋਗ ਅਲਾੱਇ 

fusion ਿਮਸ਼�ਣ 

fusion reactor ਿਫ਼ਉਜ਼ਨ ਿਰਐਕਟਰ 

G  
gadolinium ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ 

gallium ਗੈਲੀਅਮ 

gallium arsenide ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ 

galvanizing ਿਜਸਤ ਚਾੜ�ਣਾ 

gamma rays ਗਾਮਾ ਰੇ 

garnet ਗਾਰਨ� ਟ 

gas ਗੈਸ 

gasification ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 

gas phase ਗੈਸ ਪੜਾਅ 

glycerol ਗਲਾਈਸੈਰੋਲ 

glycol ਗਲਾਈਕੋਲ 

goggles ਚਸ਼ਮਾ 

gold ਸੋਨਾ 

graduated beaker ਗ�ੈਜੂਏਿਟਡ ਬੀਕਰ 

graduated cylinder ਗ�ੈਜੂਏਿਟਡ ਿਸਲੰਡਰ 

graduated pipette ਗ�ੈਜੂਏਿਟਡ ਪਾਈਪੈਟ 

graphite ਗ�ੇਫਾਈਟ 

gram ਗ�ਾਮ 

gram atomic mass ਗ�ਾਮ ਐਟਮੀ ਪੰੁਜ 

gram equivalent mass ਗ�ਾਮ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਪੰੁਜ 

gram molecular mass ਗ�ਾਮ ਅਣੂ ਤੱਤ 

gram molecular volume ਗ�ਾਮ ਅਣੂ ਮਾਤਰਾ 
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gravimetric analysis ਗ�ੈਵੀਮੀਿਟ�ਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

gravity ਗੁਰੂਤਾ 

grease ਗਰੀਸ 

ground state ਗ�ਾ�ਡ ਸਟੇਟ 

group ਗਰੱੁਪ  

guncotton ਬਾਰੂਦੀ ਰੰੂ 

H  
hafnium ਹੈਫ਼ਨੀਅਮ 

half-life ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ 

half-reaction ਅੱਧੇ-ਪ�ਤੀਕਰਮ 

halogen ਹੈਲੋਿਜਨ 

hardness ਸਖ਼ਤ 

hard water ਭਾਰੀ ਜਲ 

heat ਗਰਮੀ 

heat exchange ਹੀਟ ਐਕਸਚ�ਜ  

heat of combustion ਦਿਹਨ ਦੀ ਗਰਮੀ 

heat of condensation ਸੰਘਣਾਪਣ ਦੀ ਗਰਮੀ 

heat of crystallization ਹੀਟ ਆੱਫ਼ ਿਕ�ਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 

heat of dilution ਹੀਟ ਆੱਫ਼ ਡਾਇਿਲਉਸ਼ਨ 

heat of formation ਊਰਜਾ ਿਤਆਰ ਹੋਣੀ 

heat of fusion ਿਫਉਜ਼ਨ ਊਰਜਾ 

heat of hydration ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ 

heat of reaction ਪ�ਤੀਕਰਮ ਊਰਜਾ 

heat of sublimation ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਣ ਦੀ ਊਰਜਾ 

heat of solution ਘੋਲ ਦੀ ਊਰਜਾ 

heat of transition ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 

heat of vaporization ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਦੀ ਊਰਜਾ 

heat transfer ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ 

heavy hydrogen ਭਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 

heavy water ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ  

helium ਹੀਲੀਅਮ 

heterocyclic ਹੀਿਟਰੋਸਾਇਕਿਲਕ 



CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                             19 

English Punjabi 
heterogeneous mixture ਿਵਖਮ ਿਮਸ਼ਰਣ 

heterogeneous reaction ਿਵਖਮ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

hertz ਹਰਟਜ਼ 

high polymer ਹਾਈ ਪਾੱਲੀਮਰ 

holmium ਹੋਲਮੀਅਮ 

homogenous mixture ਸਮਰੂਪ ਿਮਸ਼ਰਣ 

homogenous reaction ਸਮਰੂਪ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

homologous series ਸਮਰੂਪ ਲੜੀ 

homo polymer ਹੋਮੋ ਪਾੱਲੀਮਰ 

holt-melt ਹਾੱਲਟ-ਮੈਲਟ 

humectant ਿਹਉਮਕਟ�ਟ 

hybridization ਹਾਈਿਬ�ਡਾਈਜੇਸ਼ਨ 

hydrate ਹਾਈਡ�ੇਟ 

hydration ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ 

hybrid ਹਾਈਿਬ�ਡ 

hydrocarbon ਹਾਈਡ�ੋਕਾਰਬਨ 

hydrochloric acid ਹਾਈਡ�ੋਕਲੋਿਰਕ ਐਿਸਡ 

hydrocyanic acid  ਹਾਈਡ�ੋਿਸਆਿਨਕ ਐਿਸਡ  

hydrocolloid ਹਾਈਡ�ੋਕੋਲਾਈਡ 

hydrogen ਹਾਈਡਰੋਜਨ 

hydrogenation ਹਾਈਡਰੋਜੀਨ� ਸ਼ਨ 

hydrogen bomb ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ 

hydrogen bond ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ�ਡ 

hydrogen chloride ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ 

hydrogen cyanide ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਇਨਾਈਡ 

hydrogen fluoride ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ 

hydrogen iodine ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਨ 

hydrogen peroxide ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ 

hydrogen sulfide ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ 

hydrolysis ਹਾਈਡ�ੋਲਾਇਿਸਸ 

hydrolysis constant ਸਥਾਈ ਹਾਈਡ�ਲੋਾਇਿਸਸ 

hydronium ion ਹਾਈਡ�ੋਨੀਅਮ ਆਇਓਨ 

hydrophilic ਹਾਈਡ�ਫੋੀਿਲਕ 
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hydrophobic ਹਾਈਡ�ਫੋੋਿਬਕ 

hydroxyl group ਹਾਈਡ�ੋਜਾੱਈਲ ਗਰੱੁਪ  

hygroscopic ਹਾਈਗ�ੋਸਕੋਿਪਕ 

hypochlorite  ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ  

hypothesis ਕਲਪਨਾ, ਅਨੁਮਾਨ 

I  
ideal gas ਆਦਰਸ਼ ਗੈਸ 

identity period ਪਛਾਣ ਦੀ ਿਮਆਦ 

immiscible ਅਿਮਸ਼�ਣਯੋਗ 

impermeable ਅਿਵੱਧ 

impingement black ਇੰਿਪੰਜਮ�ਟ ਬਲੈਕ 

impregnation ਸੰਚਾਰਨ 

increment ਵਾਧਾ 

impurity ਿਮਲਾਵਟੀ, ਖੋਟ 

indanthrene blue ਇੰਡੈਨਥ�ੇਨ ਬਿਲਉ 

Indian red ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ 

indium ਇੰਡੀਅਮ 

indicator ਸੂਚਕ 

industrial alcohol ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ 

inert ਗਤੀਹੀਣ 

inertia ਅਿਕ�ਆਸ਼ੀਲਤਾ 

industrial diamonds ਸਨਅੱਤੀ ਹੀਰੇ 

inflammable ਬਲਣਸ਼ੀਲ 

infrared spectroscopy ਇਨਫਰਾਰੈ�ਡ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ 

inhibitor ਰੋਕਣਾ ਵਾਲਾ 

initiating explosive ਫੋਟਕ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ 

initiator ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ 

inorganic analysis ਇਨਆੱਰਗੈਿਨਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

inorganic chemistry  ਇਨਆੱਰਗੈਿਨਕ ਰਸਾਇਣ  

insecticide ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 

instrumental analysis ਸਹਾਇਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

insulin ਇੰਸੁਿਲਨ 
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intensive properties ਤੀਬਰ ਗੁਣ 

interionic attraction ਇੰਟੀਰੀਆੱਿਨਕ ਿਖੱਚ 

interface ਇੰਟਰਫੇਸ 

intermediate ਿਵਚਕਾਰਲੇ 

intermetallic compound ਇੰਟਰਮਟੈਿਲਕ ਕੰਪਾ�ਡ 

internal circuit ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਟ 

interstitial ਿਵਰਲ� ਵਾਲਾ, ਝੀਥ� ਵਾਲਾ 

iodine ਆਇਓਿਡਨ 

ion ਆਇਓਨ 

ion-exchange reaction ਆਇਓਨ-ਕਰੰਸੀ ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

ion-product constant of water ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਆਇਓਨ ਉਤਪਾਦ 

ionic conduction ਆਇਓਿਨਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ 

ionic bonding ਆਇਓਿਨਕ ਬ�ਿਡੰਗ 

ionization ਆਇਨੀਕਰਣ 

ionization constant ਸਥਾਈ ਆਇਨੀਕਰਣ 

ionization of energy ਊਰਜਾ ਦ ੇਆਇਨੀਕਰਣ 

ionization potential ਸੰਭਾਵੀ ਆਇਨੀਕਰਣ 

ionone ਆਇਓਨ 

iridium ਇਰੀਡੀਅਮ 

iron ਲੋਹਾ 

iron blue ਆਇਰਨ ਬਿਲਉ 

iron oxide ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ 

irreversible ਨਾ ਪਰਤਾਉਣਯੋਗ 

isolation ਇਕੱਲਤਾ 

isomer ਸਮ-ਮਾਪੀ 

isomerization ਸਮ-ਮਾਪੀ ਕਰਨਾ 

isopropyl alcohol ਇਸੋਪ�ੋਿਪਲ ਤਰਲ 

isotactic ਆਈਸੋਟੈਕਿਟਕ 

isotonic ਆਇਸੋਟੌਿਨਕ 

isotope ਆਈਸੋਟੋਪ 

isotropic ਆਈਸੋਟ�ੋਿਪਕ 

IUPAC system IUPAC ਿਸਸਟਮ 

ivory black ਕਾਲਾ ਰੰਗ 
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J 
 

joule ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ 

K  
Kelvin scale ਕੈਲਿਵਨ ਪੈਮਾਨਾ 

kerosene ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 

ketone  ਕੀਟੋਨ  

kilogram ਿਕਲੋਗ�ਾਮ 

kinetic energy ਗਤੀ ਊਰਜਾ 

kinetic theory ਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਥਊਰੀ 

kinetics ਗਤੀ-ਿਵਿਗਆਨ 

krypton ਿਕ�ਪਟਨ 

L  
laboratory burner ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਰਨਰ 

lactic acid ਲੈਕਿਟਕ ਐਿਸਡ 

lactone ਲੈਕਟੋਨ 

lake ਝੀਲ 

Lanthanide series ਲ�ਥਾਨਾਈਡ ਲੜੀ 

latent heat ਲੇਟ�ਟ ਹੀਟ 

latent solvent ਲੇਟ�ਟ ਘੋਲ 

lattice ਅਣੂਆ ਂਦੀ ਨ� ਮਬੱਧ ਤਰਤੀਬ 

Law of Conservation of Mass ਪੰੁਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 

lawrencium ਲਾੱਰ�ਸੀਅਮ 

lead ਸੀਸਾ 

lead chromate ਲੀਡ ਕ�ੋਮੇਟ 

level ਪੱਧਰ 

light metal ਹਲਕੀ ਧਾਤ 

lime ਚੂਨਾ 

limestone ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ 

lipid ਿਚਕਨਾਈ 

liquefaction ਪੰਘਰਾਉਣ, ਦ�ਵੀਕਰਣ 

liquid crystal ਤਰਲ ਬਲੌਰ 

liquor ਸ਼ਰਾਬ 
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liter ਲੀਟਰ 

litharge ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਮੋਨ� ਆੱਕਸਾਈਡ 

lithium ਲੀਥੀਅਮ 

litmus ਿਲਟਮਸ 

lutetium ਿਲਉਟਟੇੀਅਮ 

lye ਲਾਇ 

lyophilic ਲਾਇਓਿਫਿਲਕ 

M  
macro analysis ਵੱਡਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

macromolecule ਵੱਡਾ ਅਣ ੂ

magma ਮੈਗਮਾ 

magnesia ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ 

magnesite ਮੈਗਨੀਸਾਈਟ 

magnesium ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 

magnet ਚੁੰ ਬਕ 

magneto chemistry  ਚੁੰ ਬਕੀ ਰਸਾਇਣ  

manometer ਮੈਨ� ਮੀਟਰ 

maltose ਜ�-ਸ਼ੱਕਰ 

manganese ਖਿਣਜ 

manganese dioxide ਖਿਣਜ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

manganic oxide ਮੈਨਗੈਿਨਕ ਆਕਸਾਈਡ 

mannitol ਮੈਨੀਟੌਲ 

mass ਪੰੁਜ 

mass action ਪੰੁਜ ਕਾਰਵਾਈ 

mass conservation ਪੰੁਜ ਸੰਭਾਲ 

mass number ਪੰੁਜ ਦਾ ਨੰਬਰ 

matter ਮਾਮਲਾ 

mechanics ਮਕੈਿਨਕਸ 

mechanism ਿਵਧੀ 

medicine dropper ਦਵਾਈ ਡਰਾਪਰ 

melting ਿਪਘਲਣਾ 

melting point ਿਪਘਲਣ ਿਬੰਦ ੂ
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mendelevium ਮ�ਡੀਲੀਵੀਅਮ 

mercury ਤਾਪਮਾਨ 

mesh ਜਾਲ 

metallic bond ਮਟੈਿਲਕ ਬ�ਡ 

metalloid ਧਾਤੁ-ਰੂਪੀ, ਉਪ-ਧਾਤ ੁ

metallurgy ਧਾਤੁ 

methane ਿਮਥੇਨ 

methanol ਮੈਥਾਨੌਲ 

methyl ਿਮਥਾਈਲ 

methyl alcohol ਿਮਥਾਈਲ ਤਰਲ 

methylamine ਿਮਥਾਈਲਾਮਾਈਨ 

microanalysis ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

milliliter ਿਮਲੀਮੀਟਰ 

mineral ਖਿਣਜ 

mixture ਿਮਸ਼ਰਣ 

miscible ਿਮਸੀਬਲ 

moderator ਸੰਚਾਲਕ 

molal boiling point elevation constant ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਮੋਲਾਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਿਬੰਦ ੂਵਧਣਾ 

molal freezing point depression constant ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਮੋਲਾਲ ਦਾ ਜਮਾਉ ਿਬੰਦ ੂਘਟਣਾ 

molality ਮੋਲੈਿਲਟੀ 

molar solution ਗ�ਾਮ-ਅਣੂ ਦਾ ਘੋਲ 

molar volume ਗ�ਾਮ-ਅਣੂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ 

molarity ਮੋਲੈਿਰਟੀ 

molecular ਅਣ ੂ

molecular formula ਅਣੂ ਫਾਰਮੂਲਾ 

molecular mass ਤੱਤ 

molecular sieve ਅਣੂ ਸੀਵ 

mole ਬੱਚਦੇਾਨੀ ਿਵਚ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਮਾਸ 

molecule  ਅਣੂ  

molybdenum ਮੌਿਲਬਡਨੈਮ 

monomer ਮੋਨ� ਮਰ 

monomolecular ਮੋਨ� ਮਾੱਲੀਿਕਉਲਰ 
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N  
naphtha ਨ� ਫਥਾ 

naphthalene ਨ� ਫਥਲੀਨ 

natural gasoline ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸੋਲੀਨ 

neodymium ਿਨਉਡਾਇਮੀਅਮ 

neon ਿਨਓਨ 

neptunium ਨ� ਪਟੁਨੀਅਮ 

Nernst distribution law ਨਰਸਟ ਵੰਡ ਨ� ਮ 

Nernst equation ਨਰਸਟ ਸਮੀਕਰਣ 

net potential ਕੱੁਲ ਸੰਭਾਵੀ 

neutral red ਉਦਾਸੀਨ ਲਾਲ 

neutral solution ਉਦਾਸੀਨ ਘਲੋ 

neutralization ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ 

neutralization equivalent ਸਮਰੂਪ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ 

neutron ਿਨਉਟ�ੋਨ 

niacin ਿਨਆਿਸਨ 

nickel ਿਨਕਲ 

niobium ਿਨਓਬੀਅਮ 

nitrate ਨਾਈਟ�ਟੇ 

nitration ਨਾਈਟ�ੇਸ਼ਨ 

nitric acid ਨਾਈਿਟ�ਕ ਐਿਸਡ 

nitric anhydride ਨਾਈਿਟ�ਕ ਐਨਹਾਈਡ�ਾਈਡ 

nitric oxide ਨਾਈਿਟ�ਕ ਆੱਕਸਾਈਡ 

nitride ਨਾਈਟ�ਾਈਡ 

nitrile ਨਾਈਿਟ�ਲ 

nitrogen ਨਾਈਟ�ੋਜਨ 

nitrogen family ਨਾਈਟ�ੋਜਨ ਪਿਰਵਾਰ 

nitroglycerin ਨਾਈਟ�ੋਗਿਲਸਿਰਨ 

nitrous acid ਨਾਈਟਰਸ ਐਿਸਡ 

nobelium ਨ� ਬਲੀਅਮ 

noble gas ਿਬਹਤਰੀਨ ਗੈਸ 

nomenclature ਨਾਮਕਰਣ 
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nonelectrolyte ਨਾਰਨਇਲੈਕਟ�ਲੋਾਈਟ 

nonmetal ਅਧਾਤ 

nonpolar molecule ਅਧਰੁਵੀ ਅਣ ੂ

normal boiling point ਆਮ ਉਬਾਲ ਿਬੰਦ ੂ

normal salt ਆਮ ਲਣੂ 

normal solution ਆਮ ਘਲੋ 

normality ਸਧਾਰਣਤਾ 

nuclear energy ਪ�ਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 

nuclear fission  ਪ�ਮਾਣੂ ਿਵਖੰਡਨ  

nuclear fuel ਪ�ਮਾਣੂ ਈਧਂਣ 

nuclear fusion ਪ�ਮਾਣੂ ਿਫਉਜ਼ਨ 

nuclear reactor ਪ�ਮਾਣੂ ਿਰਐਕਟਰ 

nucleon ਿਨਉਕਿਲਓਨ 

nucleus ਿਨਉਕਲੀਅਸ 

number ਨੰਬਰ 

nylon ਨਾਈਲੋਨ 

O  
observed value ਿਨਰੀਖਣ ਮੱੁਲ 

octet ਓਕਿਟਟ 

oil ਤੇਲ 

olefin ਓਲੇਿਫਨ 

one-hole stopper ਇੱਕ-ਮੋਰੀ ਜਾਫੀ 

open-chain ਖੱੁਲ�ੀ -ਲੜੀ 

operational definition ਚਾਲੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

optical ਆਪਟੀਕਲ 

optical rotation ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 

orbit ਗ�ਿਹ-ਪੰਧ 

orbital ਗ�ਿਹ-ਪੰਧ ਸਬੰਧੀ 

orbital pair ਗ�ਿਹ-ਪੰਧ ਸਬੰਧੀ ਜੋੜਾ 

order ਕ�ਮ 

order of reaction ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕ�ਮ 

ore ਕੱਚੀ ਧਾਤ 
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organic ਜੈਿਵਕ 

organic chemistry ਜੈਿਵਕ ਰਸਾਇਣ 

organic compound ਜੈਿਵਕ ਿਮਸ਼�ਣ ਿ◌ਮਸ਼ਰਤ 

organometallic ਜੈਿਵਕ ਧਾਤ ੁ

osmium ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ੁ

osmosis ਐਸਮੌਿਸਸ 

oxalic acid ਔਕਸੈਿਲਕ ਐਿਸਡ 

oxidation ਆਕਸੀਕਰਨ 

oxidation number ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 

oxidation potential ਸੰਭਾਵੀ ਆਕਸੀਕਰਨ  

oxidation state ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

oxide ਆਕਸਾਈਡ 

oxidizing agent ਆੱਕਸੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ 

oxygen ਆਕਸੀਜਨ 

oxygen acid ਆਕਸੀਜਨ ਐਿਸਡ 

ozone ਓਜ਼ੋਨ 

P 
 

packing ਪੈਿਕੰਗ 

pair ਜੋੜਾ 

palladium ਪਲਾਡੀਅਮ 

paraffin series ਪੈਰਾਿਫ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ 

partial pressure ਅੰਸ਼ਕ ਦਬਾਅ 

particle ਕਣ 

particle accelerator ਕਣ ਐਕਸੀਲੇਟਰ 

partition coefficient ਭਾਗ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ 

parts per million ਲੱਖ ਪ�ਤੀ ਿਹੱਸੇ 

Pascal ਪਾਸਕਲ 

passivity ਉਦਾਸੀਨਤਾ 

peacock blue ਪੀਕੌਕ ਬਿਲਉ 

pentane ਪੈਨਟੇਨ 

peptide ਿਪਪਟਾਇਡ 

percentage by mass ਪੰੁਜ ਨ� ਰਾਹ� ਫੀਸਦ 
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percentage composition ਫੀਸਦ ਸੰਰਚਨਾ 

percent error ਫੀਸਦੀ ਗਲਤੀ 

perchlorate ਪਰਕਲੋਰੇਟ 

perfect ਵਧੀਆ 

perfume ਅਤਰ 

periodic ਿਮਆਦੀ  

periodic law ਿਮਆਦ ਸਬੰਧੀ ਨ� ਮ 

periodic table ਿਮਆਦ ਸਬੰਧੀ ਟੇਬਲ 

peroxide ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ 

Petri dish ਪੈਟ�ੀ ਿਡਸ਼ 

petroleum ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 

phase ਪੜਾਅ 

phase equilibrium ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ 

pH meter pH ਮੀਟਰ 

phenol ਿਫਨੌਲ 

phenolic ਿਫਨੌਿਲਕ 

phenolphthalein ਿਫਨੌਲਪਥੈਲੇਨ 

phosphorus ਫਾਸਫੋਰਸ 

photochemical oxidant ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਆੱਕਸੀਡ�ਟ 

photochemistry ਫੋਟੋਕੈਿਮਸਟ�ੀ 

photoelectric ਫੋਟਇੋਲੈਕਿਟ�ਕ 

photon ਫੋਟੋਨ 

physical change ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ 

physical equilibrium ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਲਨ 

physical property ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ 

physical chemistry ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਇਣ 

physio sorption ਿਫਜ਼ੀਓ ਸੋਖਣ 

pigment ਿਪਗਮ�ਟ 

pigmentation ਿਪਗਮ�ਟੇਸ਼ਨ 

pile ਢੇਰ 

pipe ਪਾਈਪ 

pipe still ਪਾਈਪ ਸਿਟੱਲ 

pipette ਛੋਟਾ ਪਾਈਪ 
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plastic ਪਲਾਸਿਟਕ 

plasticizer ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰ 

plate theory ਪਲੇਟ ਿਥਊਰੀ 

platinum ਪਲੈਟੀਨਮ 

plutonium ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ 

point ਿਬੰਦ ੂ

pOH pOH 
poison ਜ਼ਿਹਰ 

polar bond ਪੋਲਰ ਬ�ਡ 

polar molecule ਪੋਲਰ ਅਣ ੂ

polarization potential ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸੰਭਾਵੀ 

polarography ਪੋਲਰੋਗ�ਾਫੀ 

polarographic analysis ਪੋਲਰੋਗ�ਾਿਫਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

polarographic apparatus ਪੋਲਰੋਗ�ਾਿਫਕ ਸਾਧਨ 

polarographic wave ਪੋਲਰੋਗ�ਾਿਫਕ ਤਰੰਗ 

polonium ਪੋਲੋਨੀਅਮ 

poly ਪੋਲੀ 

polybasic acid ਪੋਲੀਬੇਿਸਕ ਐਿਸਡ 

polycarbonate ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਨ� ਟ 

polychloroprene ਪੋਲੀਪਕਲੋਰੋਪ�ੇਨ 

polycondensation ਬਹੁ-ਸੰਘਣਾਪਣ 

polycyclic ਪੋਲੀਕਿਲਿਨਕ 

polyelectrolyte ਪੋਲੀਇਲੈਕਟ�ੋਟਾਈਪ 

polyester ਪੋਿਲਸਟਰ 

polyethylene ਪੋਲੀਐਥੀਿਲਨ 

polyethylene glycols ਪੋਲੀਐਥੀਿਲਨਗਲਾਈਕੋਲਸ 

polyglycol ਪੋਲੀਗਲਾਈਕੋਲ 

polyhydric alcohol ਪੋਲੀਹਾਈਿਡ�ਕ ਤਰਲ 

polyisoprene ਪੋਲੀਈਸੋਿਪ�ਨ 

polymer ਪਾਲੀਮਰ 

polymerization ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 

polypropylene ਪੋਲੀਪ�ੌਪਿਲਨ 

polystyrene ਪੋਿਲਸਟੀਰੀਨ 
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polytetrafluoro-ethylene ਪੋਲੀਟੈਟ�ਾਫਲੂਰੋ-ਈਥੀਿਲਨ 

polyvinyl acetate ਪੋਲੀਿਵਨਾਇਲ ਐਸੀਟਟੇ 

polyvinyl alcohol ਪੋਲੀਿਵਨਾਇਲ ਤਰਲ 

polyvinyl chloride ਪੋਪੋਲੀਿਵਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ 

polyvinyl ether ਪੋਲੀਿਵਨਾਇਲ ਈਥਰ 

porcelain ਪੋਰਿਸਲੇਨ 

poromeric ਪੋਰੋਮੈਿਰਕ 

positron ਪੋਜੀਟ�ੋਨ 

potash ਪੋਟਾਸ਼ 

potassium ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 

potassium nitrate ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ�ਟੇ 

potassium permanganate ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮਾਗੇਨ� ਟ 

potential energy ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ 

potentiometric titration ਪੋਟ�ਸਸ਼ੀਓਮੀਿਟ�ਕ ਿਟਟਰੇਸ਼ਨ 

powder metallurgy ਪਾਊਡਰ ਧਾਤ ੁ

praseodymium ਪ�ਿਸਓਡਾਈਮੀਅਮ 

precipitant ਤਲਛਟ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਿਬਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 

precipitate ਤਲਛਟ 

precipitation ਤਲਛਟ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਿਬਠਾਉਣਾ 

precipitation titration ਵਰਖਾਤਲਛਟ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਿਬਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਟਟਰੇਸ਼ਨ 

prepolymer ਪ�ੀਪੋਲੀਮਰ 

preservative ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ, ਰਸਾਇਣ ਮਸਾਲਾ 

prill ਿਪ�ਲ 

primary alcohol ਮੁਢਲਾ ਤਰਲ 

producer gas ਉਤਪਾਦਕ ਗੈਸ 

product ਉਤਪਾਦ 

promethium ਪ�ੋਮੀਥੀਅਮ 

promoter ਪ�ਮੋਟਰ 

proof ਸਬੂਤ 

property ਗੁਣ 

propionic acid ਪ�ੋਪੀਓਿਨਕ ਐਿਸਡ 

propyl ਪ�ੋਿਪਲ 

propylene ਪ�ੋਪੀਿਲਨ 
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protactinium ਪ�ੋਟੈਕਟੀਨੀਅਮ 

proteolysis reaction ਪ�ੋਟੀਓਲਾਇਿਸਸ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

proton acceptor ਪ�ੋਟੋਨ ਪ�ਵਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

proton donor ਪ�ੋਟੋਨ ਦਣੇ ਵਾਲਾ 

Prussian blue ਪਰਸ਼ੀਆ ਬਿਲਉ 

purity ਸੱੁ਼ਧਤਾ 

pyrites ਸਲਫਾਈਡ 

pyrolysis ਪਾਇਰੋਲਾਇਿਸਸ 

pyrrole ਪਾਇਰਰੋਲ 

pyruvic acid ਪਾਈਿਰਉਿਵਕ ਐਿਸਡ 

Q  
qualitative analysis ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

quality control ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 

quanta ਕੁਆਂਟਾ 

quantitative analysis ਿਗਣਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

quartz ਿਬਲੌਰ 

quinine ਕੁਨੀਨ 

R  
radiation ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 

radical ਮੂਲਕ 

radioactive decay ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਖੋਰਾ 

radioactive series ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਲੜੀ 

radioactivity ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਿਵਟੀ 

radiocarbon ਰੇਡੀਓਕਾਰਬਨ 

radioisotope ਰੇਡੀਓਆਈਸੋਟੋਪ 

radium ਰੇਡੀਅਮ 

radius ਘੇਰਾ 

radon ਰੇਡੀਅਮ ਦਾ ਗੈਸੀ ਤੱਤ 

rare ਦੁਰੱਭ 

rare earth ਦੁਰਲੱਭ ਕੀਮੀਆਈ ਿਮੱਟੀਆ ਂ

rare gas ਦੁਰਲੱਭ ਗੈਸ 

rare metals ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤ ੁ
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rate-determining step ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ray ਰੇਅ 

reactant ਰੀਐਕਟ�ਟ 

reaction mechanism ਪ�ਤੀਕਰਮ ਿਵਧੀ 

reaction rate ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦਰ  

reagent ਰੀਏਜੰਟ 

rearrangement ਤਰਤੀਬ 

reaction ਪ�ਤੀਕਰਮ 

reactor ਿਰਐਕਟਰ 

reclaiming ਸੁਧਾਰਣਾ 

rectification ਸੋਧ 

redox reaction ਰੀਡਾੱਕਸ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

reducing agent ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ 

reducing flame ਲੋਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ 

reduction ਕਮੀ 

reduction potential ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

refining ਿਨਤਾਰਣਾ 

reflux ਉਬਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ 

refrigerant ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 

regeneration ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ 

reinforcing agent ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ 

repellent ਕੀਿੜਆ ਂਨੰੂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

replacement ਤਬਦੀਲੀ  

replication ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ 

reversible reaction ਪਰਤਾਉ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

rhenium ਰੀਨੀਅਮ 

rhodium ਰੋਡੀਅਮ 

ribonucleic acid (RNA) ਿਰਬਨ� ਕਲੀਕ ਐਿਸਡ (RNA) 

ring ਿਰੰਗ 

ring stand ਿਰੰਗ ਸਟ�ਡ 

ring structure ਿਰੰਗ ਬਣਤਰ 

rod ਡੰਡ ੇ

rubber ਰਬੜ  
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rubidium ਰੁਬੀਡੀਅਮ 

ruby ਰੂਬੀ 

rust ਜੰਗਾਲ 

ruthenium ਰੁਥੇਨੀਅਮ 

S  
saccharose ਸ਼ੱਕਰ  

salt ਲੂਣ 

salt soda ਸਾਲਟ ਸੋਡਾ 

salt bridge ਸਾਲਟ ਿਬ�ਜ 

samarium ਸਮੈਰੀਅਮ 

saponification ਸਾਬਣੀਕਰਣ 

sapphire ਚਮਕਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ 

saturated compound ਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਕੰਪਾ�ਡ 

saturated solution ਸੈਚੁਰੇਿਟਡ 

scale ਪੈਮਾਨਾ, ਤੱਕੜੀ 

scandium ਸਕੈਨਡੀਅਮ 

scavenger ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ 

scientific data ਿਵਿਗਆਨਕ ਡਾਟਾ 

scientific method ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ  

scientific name ਿਵਿਗਆਨਕ ਨ� 

scientific notation ਿਵਿਗਆਨਕ ਨ� ਟੇਸ਼ਨ 

scissors ਕ�ਚੀ 

sealant ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

sedimentation ਗਾਰ ਬੈਠਣੀ 

sedimentary rock ਤਲਛਟੀ ਚੱਟਾਨ 

sedimentation potential ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤ ੇਗਾਰ ਬੈਠਣੀ 

secondary alcohol ਦੁਜੈਲਾ ਤਰਲ 

seed crystal ਬੀਜ ਬਲੌਰ 

selenium ਸੇਲੀਨੀਅਮ 

semiconductor ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 

semi microanalysis ਨੀਮ ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

semipermeable ਸੈਮੀਪਰਬੀਏਬਲ 
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semisynthetic ਸੈਮੀਿਸੰਥੈਿਟਕ 

sequestering agent ਸੀਕੁਐਸਟਿਰੰਗ ਏਜੰਟ 

series ਲੜੀ ' 

serum ਸੀਰਮ 

sewage treatment ਸੀਵਰੇਜ ਦ ੇਇਲਾਜ 

shell ਸੈ਼�ਲ 

silica gel ਿਸਿਲਕਾ ਜੈ�ਲ 

silicate ਿਸਲੀਕੇਟ 

silicon ਿਸਲੀਕੌਨ 

silicon carbide ਿਸਲੀਕੌਨ ਕਾਰਬਾਈਡ 

silicone ਸੀਲੀਕੌਨ 

silicone oil ਸੀਲੀਕੌਨ ਦਾ ਤੇਲ 

silver ਿਸਲਵਰ 

single replacement ਇਕੱਲੀ ਤਬਦੀਲੀ  

sinter ਿਸੰਟਰ 

sintered crucible ਿਸੰਟਰਡ ਕਰੁਸੀਬਲ 

slow oxidation ਹੌਲੀ ਆਕਸੀਕਰਨ 

sludge ਸਲੱਜ 

slurry ਪਤਲਾ ਘਲੋ 

smelt ਕੱਚੀ ਧਾਤੁ ਗਲਾਉਣਾ 

smog ਧੰੁਦ 

soda ਸੋਡਾ 

soda ash ਸੋਡਾ ਸੁਆਹ 

sodium ਸੋਡੀਅਮ 

sodium chloride ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 

sodium hydroxide ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ�ੋਆੱਕਸਾਈਡ 

sol ਸੋਲ 

solid solution ਠ� ਸ ਘੋਲ 

solidus ਸੌਲੀਡਸ 

solubility ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ 

solubility curve ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਵ 

solubility product constant ਸਥਾਈ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤਪਾਦ  

solubility product expression ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦ ਪ�ਗਟਾਵਾ 



CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                             35 

English Punjabi 
solute ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ੁ

solution ਘੋਲ 

solution equilibrium ਘੋਲ ਦਾ ਸੰਤਲੁਨ 

solvent ਘੋਲਕ 

sour ਖਟਾਈ 

specific heat ਖਾਸ ਗਰਮੀ 

specific gravity ਖਾਸ ਗੁਰੂਤਾ 

spectral lines ਸਪੈਕਟ�ਮੀ ਲਾਈਨ� 

spectrometer ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ 

spectroscopy ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ 

spontaneous chemical change ਸਿਹਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤਬਦੀਲੀ 

spontaneous ignition ਸਿਹਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ 

stability  ਸਿਥਰਤਾ  

stability constant ਿਨਰੰਤਰ ਸਿਥਰਤਾ 

stabilization ਸਿਥਰਤਾ 

stabilizer ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ 

stable compound ਸਿਥਰ ਿਮਸ਼�ਣ 

stain ਦਾਗ਼ 

standard calomel electrode ਿਮਆਰੀ ਕੈਲੋਮਲ ਇਲੈ�ਕਟਰਅਉਡ 

standard condition ਿਮਆਰੀ ਹਾਲਤ 

standard electrode potential ਸੰਭਾਵੀ ਿਮਆਰੀ ਇਲੈ�ਕਟਰੋਡ  

standard heat of formation ਗਠਨ ਦੀ ਿਮਆਰੀ ਊਰਜਾ 

standard oxidation-reduction potential ਿਮਆਰੀ ਆਕਸੀਕਰਨ-ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

standard pressure ਿਮਆਰੀ ਦਬਾਅ 

standard solution ਿਮਆਰੀ ਘਲੋ 

starch ਸਟਾਰਚ 

state ਸਿਥਤੀ 

steam distillation ਭਾਫ਼ ਿਨਤਾਰਣੀ 

stearic acid ਸਟੀਿਰਕ ਐਿਸਡ 

steel ਸਟੀਲ 

stereochemistry ਸਟੀਰੀਓਕੈਿਮਸਟ�ੀ 

stereoisomer ਸਟੀਰੀਓਆਈਸੋਮਰ 

stoichiometry ਸਟਾੱਇਿਕਉਮੈਟਰੀ 
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stopper ਰੋਧਕ 

STP STP. 
straight-chain compound ਿਸੱਧਾ-ਲੜੀ ਿਮਸ਼�ਣ 

strip ਪੱਟੀ 

strong acid ਠ� ਸ ਐਿਸਡ 

strong base ਠ� ਸ ਅਧਾਰ 

strong electrolyte ਠ� ਸ ਅਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ 

strontium ਸਟਰ�ਟੀਅਮ 

structural formula ਸੰਸਥਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ 

subatomic particle ਉਪਐਟਮੀ ਕਣ 

sublevel ਉਪ-ਪੱਧਰ 

sublimate ਸ਼ੱੁਧ ਵਸਤ ੁ

sublimation ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਣ, ਸੋਧਣ 

sublime ਸ�ੇਸ਼ਟ 

subliminal ਸੋਧਕ 

subscript ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ 

subshell ਸਬਸੈ਼�ਲ 

substance ਪਦਾਰਥ 

substituent ਪ�ਿਤਸਥਾਪੀ 

substitution reaction ਬਦਲਵ� ਪ�ਤੀਕਰਮ 

substrate ਘਟਾਉਣਾ 

sucrose ਸਕਰੋਜ਼ 

sulfur ਗੰਧਕ 

sulfuric acid ਗੰਧਕੀ ਐਿਸਡ 

super cooled ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਠੰਢਾ 

super oxides ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ 

supersaturated solution ਸੁਪਰਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਘੋਲ 

supersaturating ਸੁਪਰਸੈਚੁਰੇਿਟੰਗ 

surface ਸਤਿਹ 

surface activity ਸਤਿਹ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 

surface-active agent ਸਤਿਹ-ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟ 

surface area ਸਤਿਹ ਖੇਤਰ 

surface chemistry ਸਤਿਹ ਰਸਾਇਣ 
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surface orientation ਸਤਿਹ ਅਨੁਕੂਲਨ 

surface reaction ਸਤਿਹ ਦਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

surface tension ਸਤਿਹ ਤਣਾਅ 

suspension ਮੁਅੱਤਲ 

symbol ਪ�ਤੀਕ 

synchrotron ਿਸੰਕ�ੋਟੋਨ 

syndetic ਿਸੰਡੈਿਟਕ 

synthesis ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ 

synthesis gas ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਗੈਸ 

synthetic resin ਿਸੰਥੈਿਟਕ ਅੰਬਰ 

T  
tantalum ਟ�ਟਲਮ 

tar ਟਾਰ 

tartaric acid ਟਾਰਟਿਰਕ ਐਿਸਡ 

technetium ਟੈਕਨ� ਟੀਅਮ 

technology ਤਕਨਾਲੌਜੀ 

tellurium ਟੈਲੁਰੀਅਮ 

temperature ਤਾਪਮਾਨ 

terbium ਟਰਬੀਅਮ 

terephthalic acid ਟੈਰੇਫਥੈਿਲਕ ਐਿਸਡ 

ternary ਟਰਨਾਰੀ 

ternary acid ਟਰਨਾਰੀ ਐਿਸਡ 

tertiary alcohol ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਰਲ 

terylene ਟੈਰੀਿਲਨ 

test tube ਪਰਖ਼ ਨਲੀ 

test tube holder ਟੈਸਟ ਿਟਊਬ ਧਾਰਕ 

test tube rack ਟੈਸਟ ਿਟਊਬ ਰੈਕ 

tetrachloride ਟੈਟ�ਾਕਲੋਰਾਈਡ 

tetra fluoride ethylene (ethylene tetrafluoride) ਟੈਟਰਾ ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ ਐਥੀਿਲਨ (ਐਥੀਿਲਨ ਟੈਟਰਾਫ਼ਲੋਰਾਈਡ) 

tetramer ਟੈਟ�ਾਮਰ 

thallium ਥੇਲੀਅਮ 

theoretical plate ਿਲਖਤੀ ਪਲੇਟ 
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theory ਿਥਊਰੀ 

thermal diffusion ਥਰਮਲ ਫੈਲਾਅ 

thermal polymerization ਥਰਮਲ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 

thermite ਥਰਮਾਈਟ 

thermo balance ਥਰਮੋ ਸੰਤੁਲਨ 

thermochemistry ਥਰਮੋਕੈਿਮਸਟ�ੀ 

thermocouple ਥਰਮੋਕਪਲ 

thermoform ਥਰਮੋਫੌਰਮ 

thermonuclear device ਿਨਊਕਲੀਅਰ ਜੰਤਰ 

thermonuclear reaction ਿਨਊਕਲੀਅਰ ਪ�ਤੀਕਰਮ 

thermoplastic ਥਰਮੋਪਲਾਸਿਟਕ 

thermosetting ਥਰਮੋਸੈਿਟੰਗ 

thiamine ਥੀਆਮਾਈਨ 

thiol ਥੀਓਲ 

thistle tube ਝਾੜੀ ਿਟਊਬ 

thorium ਥੋਰੀਅਮ 

thulium ਥੁਲੀਅਮ 

tin ਟੀਨ 

tincture ਿਟੰਕਚਰ 

titanium ਟਾਈਟਨੈੀਅਮ 

titrant ਿਟਟ��ਟ 

titration ਿਟਟਰੇਸ਼ਨ 

toluene ਟੌਿਲਉਨ 

toner ਟੋਨਰ 

tongs ਿਚਮਟ ੇ

torr ਟੌਰ 

trace element ਬਣਾਵਟ ਤੱਤ 

tracer ਟਰੇਸਰ 

transfer pipette ਛੋਟ ੇਪਾਈਪ ਬਦਲਣ ੇ

transference number ਤਬਦੀਲੀ ਨੰਬਰ  

transition element ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਤ 

transition series ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜੀ 

transmutation ਟ��ਸਿਮਉਟੇਸ਼ਨ 
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transuranic element ਟ��ਿਸਉਰੈਿਨਕ ਤੱਤ 

triad ਿਤ�ਸੰਯੋਜਨੀ ਤੱਤ ਜ� ਮੂਲਕ 

trichloroethylene ਿਟ�ਕਲੋਿਰਥੀਿਲਨ 

tricyclic ਟ�ਾਈਸਾਈਕਿਲਕ 

tri-ethanolamine ਿਤਕੋਣੀ-ਇਥਨੈ� ਲਾਮਾਈਨ 

tri-ethyl-aluminum ਿਤਕੋਣੀ-ਈਿਥਲ-ਅਲਮੀਨੀਅਮ 

triglyceride ਟਰਾਈਗਿਲਸਰਾਈਡਸ 

tri hydroxide alcohol ਿਤਕੋਣੀ ਹਾਈਡ�ਆੱੋਕਸਾਈਡ ਤਰਲ 

trioxide ਟ�ਾਈਆੱਕਸਾਈਡ 

triple beam balance ਤੀਹਰੀ ਸ਼ਤੀਰ ਸੰਤੁਲਨ 

triple bond ਤੀਹਰੀ ਬੰਧਨ 

triple point ਤੀਹਰੀ ਿਬੰਦ ੂ

tritium ਟ�ੀਟੀਅਮ 

true solution ਅਸਲ ਘੋਲ 

tubing ਵਟਊਵਬੰਗ 

tungsten ਟੰਗਸਟਨ 

tungsten carbide ਟੰਗਸਟਨ ਕਾਰਬਾਈਡ 

two-hole stopper ਦ-ੋਮੋਰੀ ਰੋਧਕ 

U  
ultimate analysis ਆਖਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ultraviolet radiation ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 

uncertainty principle ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਿਸਧ�ਤ 

uniform dispersion ਇਕਸਾਰ ਫੈਲਾਅ 

unit ਯੂਿਨਟ 

unsaturated component ਅਨਸੈਚੁਰੇਿਟਡ ਿਹੱਸਾ 

V  
vacancy ਵਕਫਾ, ਸੱਖਣਾਪਣ 

vacuum condensing point ਵੈਿਕਊਮ ਨੰੂ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾਮ ਿਬੰਦ ੂ

vacuum crystallization ਵੈਿਕਊਮ ਿਕ�ਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 

vacuum crystallizer ਵੈਿਕਊਮ cਿਕ�ਸਟਲਾਈਜ਼ਰ 

vacuum distillation ਵੈਿਕਊਮ ਿਡਸਟੀਲੇਸ਼ਨ 

valence ਵਲੈ�ਸ 
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valence electrons ਵਲੈ�ਸ ਇਲੈਕਕਟ�ੋਨਸ 

vanadium ਵਨ� ਡੀਅਮ 

Van der Waals force ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸ 

Van’t Hoff equation ਵੈਨਟ ਹੌਫ਼ ਸਮੀਕਰਣ 

Van’t Hoff isochore ਵੈਨਟ ਹੌਫ਼ ਆਈਸੋਕੋਰ 

Van’t Hoff isotherm ਵੈਨਟ ਹੌਫ਼ ਆਈਸੋਥਰਮ 

vapor ਭਾਫ਼ 

vapor pressure ਭਾਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ 

vapor pressure depression ਭਾਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣਾ 

vehicle ਵਾਹਨ 

velocity ਰਫ਼ਤਾਰ 

velocity of light ਰੋਸ਼ਨੀਦੀ ਰਫਤਾਰ 

vicinal ਸਥਾਨਕ 

vinegar ਿਸਰਕੇ 

vinyl ਿਵਨਾਇਲ 

vinyl chloride ਿਵਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ 

viscosity ਲੇਸ 

viscous liquid ਿਚਪਿਚਪਾ ਤਰਲ 

vitreous ਕੱਚ 

volatile ਅਸਿਥਰ 

volatility ਉਤਰਾਅ 

volatilize ਭਾਫਕਰਣ 

volt ਵੋਲਟ 

voltaic cell ਵੋਲਟੈਕ ਸੈ�ਲ 

volume ਮਾਤਰਾ 

volume bottle ਵੌਿਲਉਮ ਬਤੋਲ 

volumetric analysis ਵੌਿਲਉਮੀਿਟ�ਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

volumetric flask ਵੌਿਲਉਮੀਿਟ�ਕ ਫ਼ਲਾਸਕ 

volumetric pipette ਵੌਿਲਉਮੀਿਟ�ਕਪਾਈਪੈਟ 

vulcanization ਰਬੜ ਿਵਚ ਗੰਧਕ ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 

W  
water ਪਾਣੀ  
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water gas ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਸ 

water glass ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸ 

water of crystallization ਿਕ�ਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨਦਾ ਪਾਣੀ 

water softening ਵਾਟਰ ਸੌਫ਼ਿਨੰਗ 

water pollution ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ 

water vapor ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ 

wave ਤਰੰਗ, ਲਿਹਰ 

wave length ਤਰੰਗ- ਲੰਬਾਈ 

wave velocity ਤਰੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 

waxes ਢਲਣਸ਼ੀਲ, ਿਪਚਿਪਚਾ 

weak acid ਹਲਕਾ ਐਿਸਡ 

weak base ਹਲਕਾ ਅਧਾਰ 

weak electrolyte ਹਲਕਾ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ 

weighing bottle ਤੋਲ ਬੋਤਲ 

weight ਭਾਰ 

wire gauze ਤਾਰ ਜਾਲੀਦਾਰ 

wood alcohol 
 
 
 

ਲੱਕੜ ਦਾ ਤਰਲ 

 
 
 

X  
xenon ਜੈਨਨ 

X-rays ਐਕਸ-ਰੇ 

xylene ਜਾਇਿਲਨ 

  

Y  
yeast ਖਮੀਰ 

ytterbium ਯਟਰਬੀਅਮ 

yttrium ਯਟਰੀਅਮ 

  

Z  
zeolite ਜੀਓਲਾਈਟ 

zero group ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੱੁਪ  



CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                             42 

English Punjabi 
zinc ਿਜ਼ੰਕ 

zirconium ਿਜਰਕੌਨੀਅਮ 

zone refining ਜ਼ੋਨ ਿਰਫਾਇਨਰੀ 

  
 




