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Məsləhət saatları  

Prerekvizitlər Qeyri-üzvi kimya 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər 

1. Ə.B.Əliyev, Qeyri-üzvi kimya. Dərslik. Bakı, 2007. - 340 sah. 

2. T.M.İlyaslı, J.M.Seyfullayeva, ЕLЕМЕTLƏR KİMYASI . Bakı 2004, 384 səh. 
 

Kursun veb saytı  

Tədris metodları Mühazirə  x 

Praktiki məşğələlər  x 

Laboratoriya işləri  x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət  Faiz (%) 

Quiz  15 

Davamiyyət  5 

Aralıq imtahanı (yazılı)  25 

Praktiki məsələ  - 

Fəallıq  5 

Tapşırıq və testlər  - 

Kurs işi (Layihə, Referat)   - 

Prezentasiya/Qrup müzakirə  10 

Final imtahanı (yazılı)  40 

Digər   - 

Yekun  100 

Kursun təsviri Ümumi kimya fənni kimyanın əsas qanunlarını, əsas anlayışlarını, qanunauyğunluqları, ümumi 

qayda və nəzəriyyələri öyrənir. 

Kursun məqsədi Kursun məqsədi: Bu kurs “Qeyri-üzvi kimya” kursunun prerekvizitidir.   

Kursun əsas məqsədi ⎯ təhsil fakultəsinin tədris proqramının tələblərinə əməl olunmasıdır. 

 Kursun spesifik məqsədləri 

-Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması imkanlarını 

artırmaq 

-Tələbələrin fəallığına dəstək vermək 

-Kimya fənninin əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək 

-Tələbələrin növbəti semestrdə “Qeyri-üzvi kimya” kursunu daha yaxşı mənimsəməsi üçün 

özül yaratmaq 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Tələbələrdə inkişaf etdirilən qabiliyyət: 

- analitik düşünmə 

- tənqidi təhlil etmə  

- prezentasiya 

Qaydalar (tədris  

siyasəti və 

davranış) 

Ümumi qaydalar  

Davamiyyət tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Yalnız üzürlü səbəb olduqda 

dekanlığa və müəllimə xəbərdarlıq etməklə dərs buraxıla bilər. 



 Gecikmə Tələbə dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikmişdirsə, onun dərs otağına daxil olması və 

dərsə maneçilik törətməsinə icazə verilmir. 

İmtahanlar  İmtahanda iştirak etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür. İctimai 

fəaliyyətlə əlaqədar imtahanlardan yayınma hallarına yol verilmir . İmtahanlar kumulyativ 

xarakterli olmalıdır. Son imtahanda sualların əksəriyyəti aralıq imtahandan sonra keçirilmiş 

materialların əsasında tərtib olunur. 

Tələbənin kursu başa vurması 60% və daha artıq bal toplamış tələbə kursu bitirmiş hesab 

olunur. Əks halda tələbə bu kursu yenidən keçməlidir.  

Pozuntu halları  Aralıq və son imtahanlarda mövcud qayadaların pozulması (köçürmə cəhdləri 

və digər qanunsuz hərəkətlər) hallarında tələbənin imtahan işi ləğv olunur . 

Dərslərdə davranış  Tələbə dərs zamanı müvafiq akademik şəraitin yaradılması üçün mümkün 

olan hər şeyi etməlidir. İcazəsiz danışığa, lüzumsuz hərəkətlərə və s. qeyri – etik davranışa 

qətiyyən yol verilmir. Tələbə dərsdə ən fəal şəkildə iştirak etməli, lazım olduqda suallar 

verməli və müzakirələrdən kənarda qalmamalıdır. 

Həftə Gün                                    Fənnin mövzuları  Dərslik/Tapşırıqlar 

1 2 3 4 

1 

21.09.2019 Elementlər kimyasına giriş. Hidrogen, Oksigen, Su [1]s.6-28 

[2]s.5-18; 

 

21.09.2019 VIIA qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. F2, Cl2, Br2, J2 . 

Onların birləşmələri, xassələri, tətbiqi 

[1]s 202-219 

[2]s.19-41. 

 

2 28.09.2019 

 

Seminar. Məsələlər həlli.  

28.09.2019 

 

VIA qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Kükürd, birləşmələri, 

xassələri, tətbiqi, Kükürdün oksigenli birləşmələri, xassələri, tətbiqi.  

Selen yarımqrup elementləri, birləşmələri, xassələri, tətbiqi 

[1]s.172-194 

[2]s.42-71, 72-78 

 

3 05.10.2019 

 

VA qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. N2 və P. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi  

[1]s.129-161 

[2]s.79-106,106-

123, 292-302 

 

05.10.2019 

 

Seminar. Məsələlər həlli.  

4 

12.10.2019 

 

IVA qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. C və Si. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi. 

[1]s.85-119 

[2]s.124-150, 272-

283 

 

12.10.2019 

 

IIIA qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası, Al və B.  Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi. 

 

[1]s 60-85 

[2]s.151-161, 242-

260 

5 19.10.2019 

 

Seminar. Məsələlər həlli., Quiz  

19.10.2019 

 

II A yarımqrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Ca, Mg - onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi. Suyun codluğu. 

[1]s 37-55 

[2]s.217-233 

6 26.10.2019 I A yarımqrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Na və K. onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi. 

[1]s 28-37 

[2]s.194-204 

26.10.2019 Seminar. Laboratoriya işi. Məsələlər həlli.  

7 02.11.2019 

 

VIII A qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. [1]s.226-236 

[2]s.162-173 

02.11.2019 

 

VIII B qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. 

Dəmir. Təbiətdə yayılması. fiziki və kimyəvi xassələri. 

 

[1]s.285-298 

[2]s.335-345 

8 

09.11.2019 

 

Seminar. Laboratoriya işi. Məsələlər həlli.  

09.11.2019 

 

Platin fəsiləsi elementləri.  [1]s.298-304 

[2]s.346-358 

9 
16.11.2019 Aralıq imtahanı  

16.11.2019 VII B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. Mn. Onun birləşmələri, [1]s.272-284 



 xassələri, tətbiqi  [2]s.325-334 

10 

23.11.2019 Seminar. Laboratoriya işi. Məsələlər həlli.  

23.11.2019 VI B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. Cr, Mo, W. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi  

[1]s.260-271 

[2]s.313-324 

11 30.11.2019 V B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. V, Nb, Ta. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi  

 

[1]s.253-259 

[2]s.303-312 

30.11.2019 Seminar. Laboratoriya işi. Məsələlər həlli.(Quiz)  

12 07.12.2019 IV B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. Ti, Zr, Hf. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi. 

[1]s.243-252 

[2]s.284-291; 

07.12.2019 III B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. Sc, Y.  

Lantanoid və aktinoidlər  

[1]s.237-243, 329-

333, 333-339. 

[2]s.261-266, 267-

271 

13 14.12.2019 Seminar. Laboratoriya işi. Məsələlər həlli.  

14.12.2019 II B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. Zn, Cd, Hg. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi  

[1]s.319-328 

[2]s.234-241 

14 21.12.2019 I B qrup elementləri, birləşmələri, xassələri. Cu, Ag, Au. Onların 

birləşmələri, xassələri, tətbiqi 

[1]s.305-319 

[2]s.205-216 

 

21.12.2019 Seminar. Laboratoriya işi. Məsələlər həlli.  

15 28.12.2019 Radioaktiv elementlər.  

kimya və ətraf mühitin mühafizəsi 

 

[2]s.359-369, 373-

374 

28.12.2019 Seminar. Məsələlər həlli. (quiz)  

  Final imtahanı  

 

Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik 

barədə öncədən xəbər veriləcək. 

 


