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PART- A
Answer any FIVE of the following questions. క్రింది వానిలో ఏదేని ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానము నిముు.
Each carries FIVE marks. ప్రతీ దానిక్ ఐదు మార్కులు.

5 x 5 = 25 Marks

1. Explain the oxidation states of d-block elements.
d-బ్లాకు మూలకాla ఆకసీకర్ణ స్థితులను గూర్చి వివర్చించుము.
2. Write a note on EAN rule. EAN నియమమును గూర్చి వాాఖ్ా వారయుము.
3. Discuss the free electron theory of bonding in metals.
లోహాల స్వేచ్ాా ఎలకారాన్ స్థదధ ాింతమును చర్చిించుము.

4. Explain the reactivity of vinyl and allyl chlorides.
వినైల్ మర్చయు ఎల్ా లల్ హాల్ైడ్ ల చర్ాాశీలతను గూర్చి వివర్చించుము.

5. Write about the hydrogen bonding in hydroxy compounds.
హైడ్ారకసీ సమ్ముళనాల లోని హైడ్ర జన్ బ్ింధము గూర్చి వారయుము.

6. How do we distinguish aldehydes from ketones?
కసట ోనా నుిండ్ి ఆల్డీ హైడ్ లను ఎటల
ా గుర్చతించ్ెదవు?

7. Explain the acidic strengths of trimethyl acetic acid and trichloro acetic acid.
ట్మి
ై థెైల్ ఎస్థటికామాము మర్చయు ట్క
ై ా లర్ో ఎస్థటికామాముల ఆమాతేమును వివర్చించుము.

8. What is meant by active methylene group? Give two examples.
ఉత్ేత జిత మిథిల్డన్ సమూహము అనగా నేమి? ర్ిండు ఉదాహర్ణల నిముు.

PART- B
Answer ALL the questions. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానము నిముు
Each carries TEN marks. ప్రతీ దానిక్ పది మార్కులు.

5 x 10 = 50 Marks

9. (a) What are transition elements? Explain any two characteristic properties of
transition elements.
ప్ర్చవర్త న మూలకాలు అనగానేమి? ప్ర్చవర్త న మూలకాల ఏవేని ర్ిండు అభిలాక్షణిక థర్ాులను వివర్చింప్ుము.

(OR)
(b) Explain the Band theory of metals. లోహాల ప్టటర స్థది ాింతమును వివర్చింప్ుము.
10. (a) Explain the structures of [Ni(CO)4] and Fe(CO)5].
[Ni(CO)4] మర్చయు [Fe(CO)5] ల నిర్ాుణమును వివర్చింప్ుము.

(OR)
(b) How are lanthanides separated by ion exchange and solvent extraction methods?
అయాన్ వినిమయ ప్దధ తి మర్చయు దారవణి నిష్ుర్షణ ప్దధ తుల దాేర్ా లాింథనైడ్ లను ఎటల
ా వేర్కచ్ేయుదువు?

11. (a) i) Explain the stereochemistry of SN1 and SN2 reactions of alkyl halides.
ii) How do you prepare 1o, 2o and 3o alcohols from Grignard reagent?
i) ఆల్ైుల్ హాల్ైడ్ ల SN1 మర్చయు SN2 చర్ాల తిరమితీయ ర్సాయన శాసత మ
ై ును గూర్చి వివర్చించుము.
ii) 1o, 2o మర్చయు 3o ఆలుహాల్ లను గచరగానర్డీ కార్కము నుిండ్ి ఎటలా తయార్క చ్ేయుదువు?
(OR)
(b) Write the mechanism for the following:
i) Riemer-Tiemann reaction
ii) Pinacol-Pinacolone rearrangement.
క్రింది చర్ాల యొకు క్రయావిధానములను వారయుము:

i) ర్ీమర్డ – టటమన్ చర్ా

ii) పథనకాల్ – పథనకలోన్ ప్ునర్మర్చక

12. (a) Write the mechanism for the following:
i) Perkin reaction
ii) Aldol condensation
క్రింది చర్ాల యొకు క్రయావిధానములను వారయుము:

i) పెర్చున్ చర్ా

ii) ఆలాీల్ సింఘనన చర్ా

(OR)
(b) How does acetaldehyde react with the following?
ఎస్థటలల్డీ హైడ్ క్రింది వానిత్ో ఎటల
ా చర్ాన ిందును?

i) HCN

ii) RMgX iii) NH2OH

13. (a) Write about any three preparation methods of carboxylic acids with examples.
కార్ాాక్ీలికామా
ా ల ఏవేని మూడు తయార్ీ ప్దధ తులను ఉదాహర్ణలత్ో వారయుము.

(OR)
(b) State and explain Claisen condensation. How are the following prepared from
acetoacetic ester.
i) Propionic acid
ii) Succinic acid
కా యిసన్ సింఘనన చర్ాను త్ెలిి, వివర్చించుము. ఎస్థట ోఎస్థటికామాము నుిండ్ి క్రింది వానిని ఎటల
ా తయార్క
చ్ేయవచుి?

i) ప్ర ర పథయోనికామాము

ii) సకసీనికామాము

