
Self-Assessment Questions 

అంశం- SN2 చర్యా విధానం 
1. క్రంద ివయటలిో ఏవి SN2 చర్యా విధానంలో అధకి చర్యా శీలతను చూపుతాయి? 

a) ప్రమైర్ ీహాల రడ్ లు 

b) స్కండర్ ీహాల రడ్ లు 

c) టరె్షియర్ష హాల రడ్ లు 

d) మిథ లై్ హాల ైడ్లు  

2. SN2 చర్ా ఎన్ని దశలలో జర్ుగుత ంద?ి 

a) ఒక దశ 
b)  ర్ ండు దశలు 
c) మూడు దశలు 
d) నాలుగు దశలు  

 

3. SN2 చర్యలో ఆల ైై ల్ హాల డై్ ల సాపకే్ష చర్ాయశీలత కరమాన్ని కనుక్కండి? 

a) 1° ఆల ైై ల్ హాల డై్ > 2° ఆల ైై ల్ హాల డై్ > 3° ఆల ైై ల్ హాల డై్   

b) 3° ఆల ైై ల్ హాల డై్ < 2° ఆల ైై ల్ హాల డై్ > 1° ఆల ైై ల్ హాల డై్   

c) 3° ఆల ైై ల్ హాల డై్ > 2° ఆల ైై ల్ హాల డై్ < 1° ఆల ైై ల్ హాల డై్   

d) 3° ఆల ైై ల్ హాల డై్ > 2° ఆల ైై ల్ హాల డై్ > 1° ఆల ైై ల్ హాల డై్   

 

4. SN2 చర్ాలలో పరవశేంచ ేపరమయేం, న్నష్క్రమంచ ేపరమయేాన్నక ్ఏ దశిలో దాడ ిచసేుత ంద?ి 

a) వ్ాతిర్కేదశిలో  

b) లంబ దశిలో 

c) ఒకే దశిలో 

d) అన్ని వ రపులా దాడి చసేుత ంది. 

 



5. వాల ె న్ విలోమనం ఏ చర్ాయ విధానంలో జర్ుగుత ంద?ి 

a) SN1 చర్యలు 

b) SN2చర్యలు 

c) ప్ర ర్ ండూ 

d) ఏద ీకయదు 

 

6. (-)-2-బ్రో మోఆక్టేన్, పొ టాషయిం హ డై్ాో క్్సై డ్ జలద్ాో వణంతో ఏ చర్యపొ ంద్నిప్పుడ్ల (+)- 2- ఆకే్నోల్ 
ఏర్ుడ్లత ంద్?ి 

a) SN2 చర్యలు 

b) SN2చర్యలు 

c) ప్ర ర్ ండూ 

d) ఏద ీకయదు 

 

 

7. SN2 చర్య సంధ ిస్ిితిలో (transition state) ఆల ైై ల్ హాల డై్ చర్ాయక్టంద్ ోక్ార్బన్ చుటటే  ఎన్ని 
సమూహాలు ఉంటాయి? 

a) ర్ ండు సమూహాలు 

b) మూడు సమూహాలు 

c) నాలుగు సమూహాలు 

d) ఐద్ు సమూహాలు 

 

 

 

 



8. SN2 చర్ాయర్టటు క్రంద ివయటలిో దనే్న గాఢత లేద్ా సవభావం మీద్ ఆధార్ప్డ్ద్ు? 

a) ఆల రకల్ హాల రడ్ 

b) నయయక్లుయోఫ ైల్ 

c) ప్ర ర్ ండింటపి్ర ఆధార్పడుత ంది 

d) ప్ర ర్ ండింటిప్ర ఆధర్పడదు 

 

9. దిి  అణుక్, నయయక్లుయోఫలిిక్ ప్తోిక్షటప్ణ చర్యలన ేఈవిధంగయ పలిిస్యత ర్ు? 

a) SNi చర్యలు 

b) SN2చర్యలు 

c) SN1 చర్యలు 

d) ప్రవ్న్ని 

10. క్రంది వయటలిో ఏవి SN2 చర్యా విధానంలో అలప చర్యా శీలతను చూపుతాయి? 

a) ప్రమైర్ ీహాల రడ్ లు 

b) స్కండర్ ీహాల రడ్ లు 

c) టరె్షియర్ష హాల రడ్ లు 

d) మిథ లై్ హాల ైడ్లు  

 


