
 

CHEMISTRY CODE: 19CHE1 2019-20 I B.Sc. 

 

Semester – I CHEMISTRY Time: 3 Hours 

Paper – I MODEL QUESTION PAPER Max. Marks: 75 

            (Inorganic and Organic Chemistry) 

 

PART – 1 

Answer any five questions choosing atleast two from each section. Each question carries 10 

marks. సెక్షన్ ఎ మరియు బి నుండి కనీసము రుండు ప్రశ్న లు ఎుంపిక చేసుకుంటూ ఏవైనా 

ఐదు ప్రశ్న లక సమాధానము ప్ాయుము. ప్రతి ఒకక  ప్రశ్న క 10 మార్కక లు.  5x10=50 marks 

  Section-A  

1. What are silicones? Give its two preparation methods and its uses. 

సిలికోన్స్  అనగానేమి ?వాటి రెండు తయారీ పద్ధతులు మరియు ఉపయోగాలు వ్రవాయెండి 

? 

2.   Write the synthesis and structure of di borane ? 

డై బోరన్స యొక్క  తయారీ మరియు నిర్మా ణము గూరిి  వ్రవాయెండి ? 

3.  Explain the classification of oxides based on ఆక్స్ డ్ ల వరీకీ్రణ గూరిి  వ్రవాయెండి 

 (i) oxygen content (i) ఆక్్స జెన్స మోతాదు ఆధారెంగా 

(ii) chemical nature. (ii) రసాయన స్వ భావెం ఆధారెంగా  

4.  Write the preparation and properties of phosphozenes? 

 ఫాస్ఫ జెన్స్  యొక్క  తయారీ మరియు ధర్మా లు వ్రవాయెండి ? 

5.  Explain types of organic reactions with suitable examples? 

 రసాయన చరయ లు రకాలు గూరిి  తగిన ఉదాహరణ లతో వివరిెంచెండి ? 

   

Section-B 



6.  Explain inductive effect and write its applications? 

 వ్రేరేపక్ వ్రపభావెం గూరిి  వివరిెంచి , వాటి అనువర తనెం గూరిి  వ్రవాయెండి ? 

7.  Write the preparation and properties of alkenes? 

 ఆల్కక న్స్  యొక్క  తయారీ మరియు రసాయన ధర్మా లును వ్రవాయెండి  ? 

8.   Explain the stability of cycloalkanes basing on Baeyer’s strain theory? 

వ్రెయర్స్   వ్రపయాస్  సిదాధ ెంతెం వ్రపకారెం సైకోో ఆల్కక న్స్  స్థసిరరతావ నిి  వివరిెంచెండి ?  

9.  Write the following electrophillic substitution reaction of benzene with mechanisms ెెంజీన్స 

యొక్క  ఈ వ్రక్సెంది ఎలెక్ట్కోోఫిలిక్ వ్రపతిక్షేపణ చరయ లను వ్రవాయెండి ? 

(i) Nitration i) నైవ్రేషన్స  

(ii) friedal craft alkylation.ii) వ్రీడాల్ వ్రకాఫ్ట ోఅలిక ల్కషన్స చర్మయ  విధానెంతో వివరిెంచెండి ? 

10.  Define orientation effect. What are the Ortho, Para, Meta directing groups. Explain each with 

one example. 

స్థసాన న నిరే ధశక్త అనగా నేమి ? ఆర్థర,పార్మ,మెటా స్థసాన న నిరే ధశక్త స్మూహములు అనగా నేమి ? 

వ్రపతి దానిని సోదాహరణముగా వివరిెంచెండి ? 

 

PART – 2 

Answer any five questions. Each question carries 5 marks.  

ఏదేని ఐదు ప్రశ్న లక సమాధానములు ప్ాయుండి.  ప్రతి ఒకక  ప్రశ్న క 5 మార్కక లు  5x5=25 marks 

 11. Explain thepreparation and  structure of borazole? 

బోర్మజోల్ తయారీ . నిర్మా ణెం గూరిి  వ్రవాయెండి  

12. Write the preparation and properties of hydroxyl amines? 

హైవ్రడాక్్స ల్ ఎమిన్స యొక్క  తయారీ ధర్మా లు వ్రవాయెండి ? 

13. What are organo metallic compounds? Give examples? 

    సేయఁవ్రదియ లోహ స్మెా ళనాలు అనగానేమి ? ఉదాహరణ ఇవవ ెండి ?                                                                                                                                                                                                                                                                           

14. Write a note on interhalogen compounds?  

మిదాయ హెలోజెన్స్   గూరిి  వ్రవాయెండి ? 

15. Write a note on hyper conjugation? 

అతి స్ెంయుగా్ ము వివరిెంచెండి ? 

16. Explain markonikov’s rule with a suitable example ? 

మూర్కక నిక్ఫ్ట నియమెం ను ఉదాహరణ తో వ్రవాయెండి ? 



17. Explain Dields – alder reaction.  

డీల్్  ఆలడర్స చరయ ను వివరిెంచెండి ? 

18. What is Aromaticity? Explain with examples? 

అర్థమాటిసిటీ  అనగానేమి ? ఉదాహరణ ఇవవ ెండి 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMISTRY CODE: 19CHE2 2019-20 B.Sc. 

Semester – II CHEMISTRY Time: 3 Hours 

Paper – II MODEL QUESTION PAPER Max. Marks: 75 

            (Inorganic and Organic Chemistry) 

PART – 1 



Answer any five questions choosing at least two from each section. Each question carries 10 

marks. సెక్షన్ ఎ మరియు బి నుండి కనీసము రుండు ప్రశ్న లు ఎుంపిక చేసుకుంటూ 

ఏవైనా ఐదు ప్రశ్న లక సమాధానము ప్ాయుము. ప్రతి ఒకక  ప్రశ్న క 10 మార్కక లు. 

   5x10=50 marks 

  Section-A  

1. Derive Bragg’s equation. Determination of crystal structure by Bragg’s method. 

వ్రాగ్ స్మీక్రణెం  ఉతాా దిెంచెండి? వ్రాగ్ పద్నతి ధావ ర్మ స్ా టిక్ెం యొక్క  నిర్మా ణానిి  ఏవిధెంగా 

నిర ణయిసాతరు ? 

2. Explain stoichiometric and non- stoichiometric defects. 

స్ా టికాలలోని స్థసోాయియోయోమెవ్రటిక్ మరియు నాన్స స్థసోాయియోయోమెవ్రటిక్ లోపాలను వివరిెంచెండి 

? 

3. Define critical constants. Deduce the values of critical constants in terms of vanderwaal’s constants. 

స్ెందిగ్ ధ స్థసిధర్మెంకాలను నిరవ చిెంపుము ? వాెండర్స వాల్్  స్థసిధర్మెంకాలను మరియు స్ెందిగ్ ధ 

స్థసిధర్మెంకాలను వాటి మధయ  స్ెంబెంధానిి  ఉతాా దిెంచెండి ? 

4. What are liquid crystals? Explain various types of liquid crystals. ? 

వ్రద్వ స్ా టికాలు అనగా నేమి ? వాటి లోని రకాలను వివరిెంచెండి ? 

5. State and explain Nernst distribution law and write their applications. 

నిరిే స్ట ోవితరణ నియమానిి  వివరిెంచెండి ? వాటి అనువర తనాలను వ్రవాయెండి ? 

 Section-B 

6. Define CST and explain phenol- water system> 

స్ెందిగ్ న వ్రదావణెం ఉష్ణణవ్రగ్త అనగా నేమి ? ఫినోల్ -నీరు వయ వస్ర ను వివరిెంచెండి ? 

7. Derive Langmuir adsorption isotherm. 

 ల్య ెంగ్ మోర్స అధిశోషణెం స్మోసోి వ్రగ్త పటెం ఉతాా దిెంచెండి ? 

8. Draw molecular orbital diagrams of N2, O2 Molecules.  

N2 , O2 అణువుల యొక్క  అణు ఆరిి టాల నిరా ణెం ను గీయెండి ? 

 9. Explain D, L notations of representing optical isomers.  

D,L విధానములో  ద్ృక్ సాద్ృశ్యయ లను యొక్క  వ్రవాయెండి ? 

10. Write about enatiomers and diastereomers with example ?  

ఎనానషమెర్స్  మరియు డయస్టరోియోమెర్స్  లను ఉదాహారణలతో వివరిెంచెండి ? 

PART – 2 

Answer any five questions. Each question carries 5 marks.  

ఏదేని ఐదు ప్రశ్న లక సమాధానములు ప్ాయుండి.  ప్రతి ఒకక  ప్రశ్న క 5 మార్కక లు. 5x5=25 marks 




