
 

Öğrenme Çıktıları (Karboksilli asitler ve Aminler) 

KARBOKSİLLİ ASİT LER 

Bir karboksilli asit ve karboksilli asitten türeyen  ester, açil klorür, asit anhidrit ve nitril bileşiğinin 

formülünü yazabilmek; 

Bir karboksilli asitin fiziksel özelliklerini  alkollerrin fiaizksel özellikleriyle karşılaştırabilmek; R 

grubunun uzunluğuğuna bağlı olarak  karboksilli asitlerin sudaki çözünürlüklerinin nasıl 

değişebileceğini yorumlayabilmek; 

Bir karboksilli asidin hidroksit, karbonat ve bikaronat bazlarıyla oluşturduğu ürünleri yazabilmek; 

Alkol, fenol ve karboksilli asitlerin pKa’larını birbiriyle karşılaştırabilmek; 

Halojen sübstitüenti taşıyan karboksilli asitlerin pKa’larının nasıl değiştiğini yorumlayabilmek; 

RCH=CHR  yapısındaki alkenlerin,  primer alkollerin,  alkil benzenlerin  ve aldehitlerin 

yükseltgenmesiyle; metil ketonların haloform tepkimesiyle;  nitrillerin hidroliziyle; Grignard 

reaktiflerinin CO2 ile karboksillenmesiyle   oluşan karboksilli asitlerin yapılarını yazabilmek; 

Bir açil klorür, bir asit anhidrit, bir ester ve bir amit bileşiğinin açil karbonundaki  nükleofilik yer 

değiştirme tepkimelerinde  reaktivite sırasını  yazabilmek; 

Bir açil klorürün  H2O, ROH; ArOH, RCOO-Na+; NH3; RNH2; R2NH nükleofil türeleriyle oluşturduğu 

ürünlerin formüllerini yazabilmek; 

Bir asit anhidritinin H2O, ROH; ArOH, NH3; RNH2; R2NH nükleofil türeleriyle oluşturduğu ürünlerin 

formüllerini yazabilmek; 

Karboksilli asit + Alkol ==Ester + su  tepkimesinin bir denge tepkimesi olduğunu bilmek ve dengenin 

girenler veya ürünler lehine nasıl kaydırılabileceğini yorumlayabilmek; 

Bir esterin sabunlaşma tepkimesi ürünlerini yazabilmek; 

3-Ketokarboksilli asitlerin dekarboksilasyonu ile oluşan ürünü yazabilmek.  

 

AMİNLER; 

Aminleri primer, sekonder ve tersiyer aminler olarak sınflandırabilmek; 

Aminlerin  (aril aminler  dahil) gaz fazında ve su içinde  görece bazlıklarını  karşılaştırabilmek; 

Aril aminlerin bazlıklarını, amitler ve alkil aminlerle karşılaştırabilmek; 

Bir aminin , bir asit ile verebileceği  tepkime ürünlerini yazabilmek; 

Amoyak ve aminleri, bir alkil halojenürle oluşturabileceği  (kuvarterner amonyum tuzları dahil) 

alkilleme ürünlerini yazabilmek; 



Alkil azür (RN3)’ün indirgenmesi ile oluşan aminin formülünü yazabilmek; 

Nitro bileşiklerinin indirgenmesi ile  oluşan ilgili amin bileşiğinin formülünü yazabilmek; 

Bir keton veya aldehitin primer, sekonder, tersiye bir aminle oluşturduğu kondenzasyon ürünü ve bu 

ürünün indirgenmesiyle oluşacak aminin formülünü yazabilmek; 

Nitriller, oksimler ve amitlerin indirgenmesiyle oluşan  aminlerin formüllerini yazabilmek 

Primer aminlerden hazırlanan diazonyum tuzlarının  H2O; CuCl, CuBr, CuCN; KI, HBF4, H3PO2/H2O ile 

oluşturduğu ürünlerin yapılarını yazabilmek.  

 

 

 

 


