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Tədris metodları Mühazirə  x 

Praktiki məşğələlər  x 

Laboratoriya işləri  x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət  Faiz (%) 

Aralıq imtahanı (yazılı)  30 

Praktiki məsələ  10 

Fəallıq  10 

Tapşırıq və testlər  - 

Kurs işi (Layihə, Referat)   10 

Prezentasiya/Qrup müzakirə  - 

Final imtahanı (yazılı)  40 

Digər   0 

Yekun  100 

Kursun təsviri Üzvi maddələrin kimyəvi quruluşu. Karbohidrogenlər, onların növləri, xarakteristikası, 

alınması və xassələri. Halogenli karbohidrogenlər. Spirtlər. Sadə efirlər. Aldehidlər və 

ketonlar.Karbon turşuları. Mürəkkəb efirlər. Yağlar və piylər. Azotlu üzvi birləşmələr. 

Tsikloalkanlar və tsikloalkenlər. Aromatik karbohidrogenlər. Fenollar. Kondensləşmiş arenlər. 

Heterotsiklik birləşmələr. 

Kursun məqsədi Kursun əsas məqsədi təhsil fakültəsinin tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq üzvi 

kimyanın əsaslarının tələbələrə çatdırılmasıdır. 

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 “Fiziki kimya” kursunu daha yaxşı mənimsəməsi üçün özül 

yaratmaq 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Tələbələrdə inkişaf etdirilən qabiliyyət: 

- analitik düşünmə 

- tənqidi təhlil etmə  

- prezentasiya 

-  

http://www.chemistry.coach.com/
http://www.chem.web.com/


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 

 Üzvi kimyanın predmeti. Üzvi birləşmələrin xüsusiyyətləri, xammal 

mənbələri, növləri və təsnifatı 

[1] s.4-9  

 

 Hibridləşmə və molekulun quruluşu. [1] s.4-9  

 

2  Üzvi kimyanın reaksiyalarının təsnifatı [2] s.10-19  

 

 Kirallıq, Asmmetrik karbon atomunun (R) və (S) nomenklaturası. [2] s.10-19  

 

3  Alifatik (açıq zəncirli) karbohidrogenlər. Alkanlar, onların 

nomenklaturası, quruluşu, fiziki xassələri, təbii mənbələri.  

[1] s.10-45  

 

 Alifatik (açıq zəncirli) karbohidrogenlər. Sənayedə və laboratoriyada 

alınma üsulları. Kimyəvi xassələri və tətbiqi 

[1] s.10-45  

 

4 

 Alkenlər, onların nomenklaturası,quruluşu, fiziki xassələri.  [1] s. 46-74  

 

 Alkenlər. Sənaye və preparativ alınma üsulları, kimyəvi xassələri və 

tətbiqi 

[1] s. 46-74  

 

5  Seminar. Üzvi kimya kursuna giriş. Üzvi birləşmələrin quruluşu və 

təsnifatı. Alkanlar və alkenlər, onların xassələri. Laboratoriya işi 

 [2] s.5-16; 70-71; 

 74-84 

 Dienlər, onların təsnifatı, nomenklaturası, quruluşu, alınma üsulları [1] s. 75-77 

 

6  Dienlər,  kimyəvi xassələri və praktiki əhəmiyyəti [1] s. 75-77 

 

 Alkinlər, onların quruluşu, nomenklaturası, fiziki xassələri, alınma 

üsulları 

[1] s. 88-96 

 

7  Alkinlər, kimyəvi xassələri və tətbiqi [1] s. 88-96 

 

 Karbotsiklik birləşmələr, onların nomenklaturası, fiziki xassələri, 

quruluşu. Gərginlik nəzəriyyəsi, konformasiya.  

[1] s. 97-105 

 

8 

 Naftenlərin sintezi. Tsikloalkanların reaksiyaları və tətbiqi [1] s. 97-105 

 

 Seminar. Dienlər və alkinlər, onların quruluşu, nomenklaturası və 

xassələri.  

[2] s. 78-89 

 

9 

 Aromatik karbohidrogenlər, onların quruluşu, nomenklaturası, fiziki 

xassələri, alınma üsulları,  

[1] s. 106-137 

 

 Aromatik karbohidrogenlər, kimyəvi xassələri və tətbiqi [1] s. 106-137 

 

10 

 Aralıq imtahan  

 Karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, onların nomenklaturası, 

quruluşu və fiziki xassələri.  

[1] s. 138-163  

 



11  SN1 reaksiyalarına təsir edən faktorlar [2] s. 10-20 

 

 Birinci dərəcəli eleminasiya reaksiyaları E1. [2] s. 10-20 

 

12  Seminar. SN1 reaksiyalarına təsir edən faktorlar. Birinci dərəcəli 

eleminasiya reaksiyaları E1. 

[2] s. 10-20 

 

 SN2 reaksiyalarına təsir edən faktorlar [2] s. 10-20 

 

13  Birinci dərəcəli eleminasiya reaksiyaları E2. [2] s. 10-20 

 

 Seminar. SN2 reaksiyalarına təsir edən faktorlar. Birinci dərəcəli 

eleminasiya reaksiyaları E2. 

[2] s. 10-20 

 

14  Optiki izomerlik. Halogenidlərin alınması və tətbiq sahələri, onların 

kimyəvi xassələri 

[1] s. 138-163  

 

 Bir atomlu spirtlər, onların nomenklaturası, quruluşu, fiziki xassələri, 

tətbiqi. Sənaye və preparativ alınma üsulları, kimyəvi xassələri 

[1] s. 138-163  

 

15  Çox atomlu spirtlər, onların nomenklaturası, quruluşu, fiziki xassələri, 

tətbiqi. Sənaye və preparativ alınma üsulları, kimyəvi xassələri 

[1] s. 138-163  

 

 Seminar. Karbotsiklik və aromatik birləşmələr, karbohidrogenlərin 

halogenli birləşmələri, onların nomenklaturası, quruluşu və fiziki 

xassələri. Laboratoriya işi 

[1] s. 138-163  

 

  Final imtahanı  

 

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

barədə öncədən xəbər veriləcək. 

 


