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11.ALDEHİT VE KETONLAR 
-Aromatik olanlar da dahil, formülü verilen bir aldehiti ve ketonu isimlendirebilmeyi; ismi verilen bir 
aldehit ve ketonunun açık formülünü yazabilmeyi; 
-Aldehitler ve ketonların fiziksel özellikleri  ile alkollerin fiziksel özelliklerindeki farklılıkları yapıyla 
ili şkilendirerek açıklayabilmeyi; 
-H/O çıkması veya girmesi ile bir organik molekülün yükseltgenmesi ve indirgenmesini 
tanımlayabilmeyi; 
-Redüktif ve oksidatif ozonoliz ile bir alkenin oluşturduğu keton/aldehit/Karboksilik asitin 
formüllerini yazabilmeyi; 
-Primer ve sekonder alkollerin yükseltgenmesinden oluşacak ürünleri  yazabilmeyi; 
-Bir aldehit ve ketona  su ve alkol katılması ile oluşacak ürünleri yazabilmeyi ve oluşan fonksiyonel 
grupları ayırt edebilmeyi; 
-Aldehit ve ketonları ayırt edebilmek için kullanılan kimyasal testleri  (Tollens ayıracı) 
-Grignard reaktiflerinin nasıl hazırlanabileceğini ve bu reaktiflerde kısmî  artı ve eksi yüklerin hangi 
atomlarda olduğunu belirleyebilmeyi ; 
-Grignard reaktiflerinin aldehit ve ketonlara katılması  ve hidrolizi ile oluşan sekonder/tersiyer 
alkollerin  formüllerini yazabilmeyi; 
-Grignard reaktiflerinin su dahil asidik maddelerle oluşturduğu ürünleri yazabilmeyi.  
 
12. KARBOKSİLİK ASİT VE TÜREVLERİ 
 - Aromatik olanlar da dahil, formülü verilen bir karboksilik asiti, karboksilik asit esterini, açil 
halojenürü, amiti, asit anhidritini  isimlendirebilmeyi; bu bileşiklerden ismi verilenlerin açık 
formülünü yazabilmeyi; 
-Karboksilik asitlerin asidik karakterlerini yapıyla ilişkilendirerek açıklayabilmeyi; 
-Karboksilik asitlerin  NaOH ve NaHCO3 ile oluşturduğu ürünleri yazabilmeyi; 
-Asetik aside alfa pozisyonunda bağlanmış olan halojenlerin asidikliği nasıl değiştirdiğini 
tanımlayabilmeyi; 
-  Karboksilli asit ve alkollerin asidik ortamda oluşturduğu ester ve suyun denge tepkimesini 
yazabilmeyi ve dengeyi sağa veya sola kaydırmak için tepkime koşullarının nasıl değiştirilmesi 
gerektiğini; 
-Bir alken, primer alkol ve aldehitin yükseltgenmesi ile oluşabilecek karboksilli asidin formülünü 
yazabilmeyi; 
13. KARBOHİDRATLAR VE AM İNO ASİTLER ve AMİNLER 
- Bir aldoz, ketoz ve amino asitin genel formülünü D ve L formunu da dikkate alarak yazabilmeyi; 
-Formülü verilen bir amin bileşiğini primer, sekonder ve tersiyer amin olarak sınıflandırabilmeyi; 
-pKa veya pKb’si verilen  aminleri bazlık güçlerine sıralayabilmeyi; 
- N atomunun hibritleşmesinin bazlık gücünü nasıl etkilediğini tanımlayabilmeyi; 
-Elektron çekici ve elektron verici grupların anilin bileşiklerinin bazlığı üzerine etkisini 
açıklayabilmeyi; 
 
14. POLİMERLER 
- Monomer, dimer, trimer ve polimer, kopolimer, katılma polimeri,  kondenzasyon poimeri  
terimlerinin anlamını açıklayabilmeyi; 
-Bir monomer alkenin  asit katalizörlüğünde veya radikal başlatıcıyla oluşturduğu polimeri tepkime 
kekanizması ile birlikte yazabilmeyi; 
- Kondenzasyon polimerlerinin  hangi  tür  fonksiyonel gruplarla oluşturulabileceğini; 
 



15. SABUN VE DETERJANLAR ve BİYODİZEL 
- Bir trigliseritin genel formülünü yazabilmeyi; 
-Bir esterin ve trigliseritin  bazik ve asidik koşullarda oluşturduğu sabunlaşma/hidroliz ürünlerini 
yazabilmeyi; 
- sodyum alkil sülfat, sodyum alkil(aril) sülfonat ; kuvarterner amonyum  yapılı ve iyonik olmayan 
deterjanların genel formüllerini yazabilmeyi ve bu bileşiklerin nasıl sentezlenebileceğini 
tanımlayabilmeyi; 
-Yağların metanol veya etanol ile trans-esterleşme tepkimesi ile biyodizele dönüştürülmesindeki temel  
reaksiyonu yazabilmeyi; bu denge tepkimesinin sağa kaydırılması için denge koşullarının nasıl 
değiştirilebileceğini; biyodizel , gliserin ve metanolün fiziksel özelliklerinden yararlanarak bu üçünün 
birbirinden nasıl ayrılabileceğini açıklayabilmeyi.  


