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DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏR MÖVZUSUNUN NƏZƏRİ 

ƏSASLARI VƏ TƏDRİSİ METODİKASI 

G.Ə.Bəkirova
 

Gəncə Dövlət Universiteti, dissertant 

 

Alkanların (və ya parafinlərin) ümumi xarakteristikası 

Karbohidrogenlərin ən sadəsi alkanlardır. Siz IX sinifdə alkanların bir neçə 

nümayəndəsi ilə (metan - CH4, etan - C2H6, propan - C3H8, butan - C4H10) tanış 

olmusunuz. Alkanlar (parafinlər) Beynəlxalq nomenklaturaya görə alifatik 

doymuş karbohidrogenlərin tarixən saxlanılmış adıdır (latınca «parum affinis» - 

az aktiv deməkdir). Başqa karbohidrogenlərə nisbətən onlar az aktivdir. Alkanlar 

neftin və təbii qazın tərkibinə daxildir. Metan, etan, propan və butan 

molekullarının quruluşu artıq sizə məlumdur. Bu birləşmələrin molekullarında 

karbon və hidrogen atomlarının bütün valent imkanları tam dolmuşdur. Elə buna 

görə də bu karbohidrogenlər birləşmə reaksiyalarına daxil olmur. Odur ki, 

karbohidrogenlərin bu sinfinə belə tərif vermək olar. 

CnH2n+2 ümumi formuluna malik olan, hidrogen və başqa atom (atom-

lar qrupu) birləşdirməyən karbohidrogenlərə doymuş karbohidrogenlər və ya 

alkanlar (parafinlər) deyilir. 

Ümumi formuldakı n hərfi karbohidrogen molekulundakı karbon 

atomlarının sayını göstərən tam ədəddir. Məsələn, pentan adlanan alkanın 

molekulunda 5 karbon atomu var. Onun molekul formulu C5H2∙5+2  C5H12 olur. 

Alkanların ən sadə nümayəndəsi metandır. 

Alkanların hamısında bütün karbon atomları sp
3
 hibridləşmə halındadır. 

Karbon atomlarının xarici elektron təbəqəsində 4e
–
 vardır (...2s

2
2p

2
). 2p 

yarımsəviyyəsində boş orbital olduğundan karbon atomu həyəcanlandıqda 2s
2
 

elektronlardan biri həmin orbitala keçə bilər: 

 
Nəticədə həyəcanlanmış halda karbon atomunun xarici energetik səviyyəsində 4 

tək elektron olur. Deməli, karbon atomu həyəcanlanmış halda dörd valentlik 

göstərir. 

  
Şəkil 1. Karbon atomlarının iki hibrid elektron 

buludlarının örtülməsi ilə etan molekulunun 

əmələ gəlməsi 

Şəkil 2. Propan molekulundakı rabitələrin 

istiqaməti 
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Karbonun həyəcanlanmış halındakı cütləşməmiş bir s və üç p- elektron 

buludları qarışaraq 4 ədəd sp
3
 hibrid bulud əmələ gətirir. Onlar da bir-birini 

itələyərək düzgün tetraedrin təpələrinə doğru istiqamətlənmiş olur. 

Hibrid orbitallar arasında yaranan bucaq valent bucağı adlanır. Alkanlarda 

valent bucağı 109°28' olur. Karbon atomlarının tetraedrik quruluşu bütün 

alkanlarda saxlanılır. Alkanlarda karbon atomları arasındakı siqma rabitənin 

uzunluğu 0,154 nm olur. Propandan başlayaraq alkanlar ziqzaqvarı quruluş əmələ 

gətirir. 

Karbon atomları arasında rabitə boyunca atomların fırlanması mümkündür, 

lakin bu zaman orbitalların örtülmə sahəsi dəyişmir. 

Metandan başqa, alkanların hamısında karbon atomları arasında siqma rabitə sp
3
 

hibrid orbitallarının bir-birini örtməsi ilə yaranır. 

Cədvəl 1. 
Alkan molekulunda Mr 

N(σ) 

ümumi 

N(σC-C)= 

N(σsp3-sp3) 

N(qey.pol.kov.rab.) 

N(σC-H)= 

N(σsp3-s) 

N(pol.kov.rab.) 

N(hib.orb.) Rabitələrin yaranmasında iştirak 

edən 

14n+2 qeyri-hibrid 

orbitalların sayı 

orbitalların 

ümumi sayı 

3n+1 n-1 2n+2 4n 2n+2 6n+2 

 

Beləliklə, alkanlarda bütün rabitələr sp
3
-  ydrog orbitallarının iştirakı ilə yaranan 

az polyarlaşmış σ- (siqma) rabitələrdir. Alkanlarda hər hansı karbon atomunun 

oksidləşmə dərəcəsi ona birləşmiş  ydrogen atomlarının sayının mənfi qiymətinə 

bərabər olur. Alkanlarda, o cümlədən istənilən üzvi birləşmədə bir karbon 

atomuna yalnız bir karbon atomu birləşirsə, o birli, ikisi birləşirsə, ikili, üçü 

birləşirsə, üçlü, dördü birləşirsə, dördlü karbon atomu adlanır. Başqa element 

atomları karbon atomuna birləşirsə, o, karbonun növünü dəyişmir. 

Cədvəl 2. 

Alkan molekulunda karbon atomlarının növü 

birli karbon ikili karbon üçlü karbon dördlü karbon 

СН3– –CH2– –CH– 

             

 

  –C– 

 

I  

Alkanların lıomoloji sırası (yunanca «homoloq» oxşar deməkdir). Alkanlar 

bir-birindən bir CH2 (metilen) qrupu ilə fərqlənən homoloji sıra əmələ gətirir. CH2 

qrupuna homoloji fərq deyilir. Deməli, hər bir alkan bir-birindən homoloji fərqə 

əsasən (CH2) molekulundakı 3σ-rabitə, 2 polyar kоvalent rabitə, 4 hibrid orbital, 8 

proton, 6 neytron (
12

6 C, 
1

1 H), -2 oksidləşmə dərəcəsi ilə fərqlənir. 
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Alkanların homoloji sırası və onlardan bir hidrogen qopardıqda alınan 

radikalların adı 3-cü cədvəldə verilmişdir. Alkanların homoloji sırada yeri, 

molekulundakı karbon atomlarının sayına bərabərdir, çünki onların ilk 

nümayəndəsinin molekulunda bir karbon atomu vardır. 

 

 
Şəkil 3. Karbon zəncirinin ziqzaqvarı forması 

Cədvəl 3. 

Alkanların homoloji sırası 
Adı Molekulyar 

formulu 

Yarımquruluş 

formulu 

N.ş-də 

aqreqat halı 

Kənardakı karbon 

atomundan bir 

hidrogen qopardıqda 

alınan radikal 

Metan CH4 CH4 qaz –CH3 metil 

Etan C2H6 H3C-CH3 –C2H5 etil 

Propan C3H8 H3C-CH2-CH3 –C3H7 propil 

Butan C4H10 H3C-CH2-CH2-CH3 –C4H9 butil 

Pentan C5H12 H3C-CH2-CH2-CH2-CH3 maye –C5H11 pentil 

Heksan C6H14 H3C-(CH2)4-CH3 –C6H13 heksil 

Heptan C7H16 H3C-(CH2)5-CH3 –C7H15 heptil 

Oktan C8H18 H3C-(CH2)6-CH3 –C8H17 oktil 

Nonan C9H20 H3C-(CH2)7-CH3 –C9H19 nonil 

Dekan C10H22 H3C-(CH2)8-CH3 –C10H21 desil 

Pentadekan C15H32 H3C -(CH2)13-CH3  

Heksadekan C16H34 H3C -(CH2)14-CH3 bərk  

 

Cədvəl 3-dən görünür ki, molekulunda 1-4 karbon atomu olan alkanlar 

normal şəraitdə qaz, 5-15 karbon atomu olanlar maye, 16 və daha çox karbon 

atomu olanlar isə bərk haldadır. Alkanlardan bir hidrogen atomu qopardıqda 

alınan radikalı adlandırarkən alkanın adındakı «an» şəkilçisi «il» şəkilçisi ilə əvəz 

olunur. Ona görə də alkanlardan alınan radikallara alkil radikalı deyilir. 

Alkil radikalları CnH2n+1 ümumi formuluna malikdir. Onlar çox reaksiya 

qabiliyyətli olduğundan sərbəst halda mövcud deyillər. 



Kimya məktəbdə 

 

7 

“Alkanların (və ya parafinlərin) ümumi xarakteristikası” mövzusunun 

tədrisi metodikası  

Standart: 

1.1.1. Maddələrin tərkibini, quruluşunu, fiziki xassələrini şərh edir, təqdimatlar 

hazırlayır. 1.3.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrin (karbohidrogenlərin) tərkibinə 

və quruluşuna aid hesablamalar aparır. 

Təlim məqsədi: 
Digər karbohidrogenlər içərisindən alkanları seçir, onları quruluşuna görə təyin 

edir. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə, klaster 

İş formaları: kollektiv, qruplar, fərdi 

İnteqrasiya: F.: 2.1.3.; Riy.: VII s. 1.2.5.; VIII s. – 1.2.5.; 2.2.2. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Mövzuya başlamamışdan öncə aşağıdakı suallarla şagirdlərinizin idrak fəallığına 

nail ola bilərsiniz: 

1) Hansı karbohidrogenlərə alkanlar (və ya parafinlər) deyilir? 

2) Alkanlar üçün ümumi olan nədir? 

Mövzu ilə bağlı şagirdlərinizə keçən tədris ilində əldə etdikləri biliklərə 

əsaslanaraq öz fərziyyələrini qeyd etməyi tapşırın. 

TƏDQİQAT SUALLARI: 
– Alkanların molekulundakı siqma rabitələrin, hibrid orbitalların, polyar 

rabitələrin sayını necə hesablamaq olar? Alkan molekulunda karbon atomunun 

növü necə təyin edilir? – kimi tədqiqat sualları ilə şagirdlərinizi tədqiqata sövq 

edə bilərsiniz. Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim olunan bu suallar məcburi deyil, 

siz onu təlim məqsədinə uyğun istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 
Mövzu ilə tanış olmaq üçün fərdi oxu təşkil edin. Şagirdlərinizə 10-12 dəq. vaxt 

ayırın. Bundan sonra şagirdlərinizi qruplara ayırın və onlara “Əldə etdiyin 

bilikləri yoxla” xanasındakı tapşırığın icrasını tapşırın. Həmin tapşırığın icrası 

tamamlandıqdan sonra doğru cavabı nümayiş etdirə bilərsiniz. Bu yolla siz bütün 

qrupların nəticələrinin qısa zamanda dəyərləndirilməsinə nail olursunuz. 

 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. Alkanların ümumi formulunu yazın. 

2. Alkanlarda karbon atomlarının hibrid vəziyyətini göstərin. 

3. Alkanlarda karbon atomları arasındakı rabitənin uzunluğunu yazın. 

4. C6H14 tərkibli alkan molekulunda birli karbon atomlarının sayı maksimum 

olanın quruluş formulunu yazın. 

5. Molekulunda 16 siqma rabitəsi olan alkanın kimyəvi formulunu yazın. 
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6. Molekulunda 20 hibrid orbitalı olan alkanda uclu karbon atomlarının sayı 

minimumdursa, alkanın quruluş formulunu yazın. 

MÜZAKİRƏ ET: 
Alkanların homoloji sırasının yeddinci nümayəndəsinin molekulundakı siqma 

rabitələrlə polyar kovalent rabitələrin fərqini müəyyən edin. 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ: 
Alkanların homoloji sırasının 4-cü nümayəndəsinin molekulunda birli karbon 

atomlarının sayı maksimumdursa, onun quruluş formulunu yazın, molekulundakı 

karbon atomlarının növünu təyin edin. 

Nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Ümumi nəticələrin 

mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edərkən “Müzakirə et” başlığı altında verilmiş 

məsələnin də bütün kollektivlə müzakirəsini təşkil edin. Bu zaman “Ən doğru 

cavab” nominasiyası üzrə musabiqə də keçirə bilərsiniz. Müsabiqənin qalibini 

hazırladığınız simvolik sertifikat və ya fəxri fərmanla təltif edə bilərsiniz. Bu, 

şagirdləriniz üçün mükəmməl bir stimul ola bilər. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsi üçün verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsini 

vaxtınıza uyğun təşkil edin. Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra doğru cavabı 

nümayiş etdirməklə şagirdləri öz tapşırıqlarındakı səhvlərin düzəlişinə sövq edin. 

Hər bir qrup öz nəticələrinə əsasən öz işini dəyərləndirsin. Qruplara verilmiş 

müxtəlif sualların cavabları ümumiləşdirilir və səhvlər üzərində kollektiv 

müzakirələr aparılır. Qeyd etmək lazımdır ki, təlim prosesi boyunca şagirdlərin 

çalışdığı zaman sizin prosesi müşahidə edib, onların konkret standartların tələbinə 

müvafiq bacarıqlarının formativ qiymətləndirmə zamanıdır. Dərsin gedişində 

ümumi qiymətləndirmə isə təqdim olunan meyarlar üzrə aparılır. Rubriklər 

vəsaitin sonunda təqdim edilir. 

Qiymətləndirməni həmişəki kimi holistik sxem üzrə aparın. Fərdləri rubriklərə 

əsasən dəyərləndirin. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanların quruluşunu təsviretmə      

2. Alkanların ümumi formulu 

əsasında hesablamalar aparma 

     

3. Müzakirəetmə mədəniyyəti      

4. Əməkdaşlıq      

 

Alkanların adlandırılması 

Tarixi-trivial adlandırma. Alkanlann ilk dörd nümayəndəsinin adı tarixən 

verilmişdir. Beşincidən başlayaraq yunan saylarının adının sonuna «n» hərfi əlavə 

etməklə düzəldilir. Məsələn, penta-5 - pentan, heksa-6 - heksan, hepta-7 - heptan, 

okta-8 - oktan, nona-9 - nonan (nona həm də latın sayıdır), deka-10 - dekan və s. 
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(cədvəl 3-ə baxın). 

Səmərəli (rasional) adlandırma. Alkanları səmərəli üsulla adlandırarkən 

onlara metanın törəməsi kimi baxılır. Əvvəlcə metandakı hidrogeni əvəz edən 

radikalların adları kiçikdən böyüyə oxunur və nəhayət, «metan» sözü deyilir. 

Bunun üçün ən çox şaxələnmiş karbon atomu dairəyə alınır və ona birləşmiş 

radikallar müəyyən edilir. 

Eyni radikaldan bir neçəsi olarsa, onun adından əvvəl yunanca sayı 

deyilməlidir. 

 

 
Onda daha bir neçə misala baxaq. 

 
Belə olan hallarda elə karbon atomu seçilməlidir ki, ona daha çox sayda 

radikal birləşsin. Bu üsulla daha çox sayda karbon atomu olan alkanları 

adlandırmaq çətinlik törətdiyindən istifadə olunmur. 

Beynəlxalq (sistematik) adlandırma. Karbohidrogenlər (o cümlədən 

alkanlar) xeyli çox olduğundan, nəzəri və tətbiqi kimyanın Beynəlxalq İttifaqı 
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[International Union of Pure and Applied Chemstri - qısa şəkildə IUPAC 

(YUPAK)] tərəfindən onlar üçün xüsusi nomenklatura qəbul edilmişdir. O, 1979-

cu ildə dəqiqləşdirilmişdir. 

Fəaliyyət. Beynəlxalq nomenklatura ilə alkanları adlandırarkən aşağıdakı 

qaydalara əməl etmək lazımdır: 

1)  Formulda ən çox şaxələnmiş ən uzun karbon zənciri seçilir. 

2)  Şaxələnmə uzun zəncirin hansı tərəfinə yaxındırsa, uzun zəncirin 

nömrələnməsi həmin tərəfdən aparılır. 

3)  Əgər şaxələnmə ən uzun zəncirin hər iki tərəfindən eyni vəziyyətdədirsə, 

onda nömrələmə şaxələnmə çox olan tərəfdən aparılır.  

4)  Nömrələnmə qurtardıqdan sonra, ilk növbədə, ən kiçik radikalların 

birləşdiyi karbon atomlarının nömrələri ardıcıl yazılır, sonra həmin radikalın 

yunanca sayı göstərilir və adı deyilir. 1-mono, 2-di, 3-tri, 4-tetra, 5-penta və s. 

Mono sözü, adətən, işlədilmir. Bu qayda kiçik radikaldan böyük radikala doğru 

davam etdirilir. 

5) Radikallann adı göstərildikdən sonra ən uzun zəncirdəki karbon 

atomlannın sayı qədər karbonu olan alkanın tarixi-trivial adı deyilir. 

 
 

“Alkanların adlandırılması” mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 
1.1.1. Maddələrin tərkibini, quruluşunu, fiziki xassələrini şərh edir, təqdimatlar 

hazırlayır. 1.3.1. Üzvi birləşmələrin (karbohidrogenlərin) tərkibinə və quruluşuna 

aid hesablamalar aparır. 

Təlim məqsədi: 
Alkanları tarixi-trivial, səmərəli (rasional), Beynəlxalq (sistematik) nomenklatura 

ilə adlandırır. Müxtəlif alkil radikallarının birləşməsindən əmələ gələn alkanları 

adlandırır, karbon atomları arasındakı rabitələrin qırılması nəticəsində əmələ gələn 

alkil radikallarını müəyyən edir. 
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İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: F.: 2.1.3.; Riy.: 1.2.5.; 2.2.2. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Motivasiyanı keçən tədris ilindəki biliklərə əsaslanaraq “alkanlar necə 

adlandırılır?” sualı verməklə yarada bilərsiniz. 

Cavab alındıqdan sonra tədqiqata hazırlaşmaq lazımdır. 

TƏDQİQAT SUALI: 
– Alkanları üç müxtəlif üsulla adlandırmaq üçün nələri bilmək lazımdır? – kimi 

bir tədqiqat sualını səsləndirməklə şagirdlərinizi tədqiqata sövq edə bilərsiniz. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 
Şagirdlərə mövzu ilə tanış olmaq üçün 12-15 dəq. vaxt ayırın. Bundan sonra 

“Əldə etdiyin bilikləri yoxla” və “Müzakirə et” xanalarındakı tapşırığı icra etmək 

üçün onlara qruplaşmağı təklif edin. Tapşırığın icrasına 10 dəq. vaxt ayırın. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 

 
MÜZAKİRƏ ET: 

Alkan molekulundakı karbon atomlarının sayı. 

birli ikili üçlü dördlü 

5 – 1 1 

Alkanı həm səmərəli, həm də Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TAPŞIRIQ: 
alkanın molekulunda 7 birli karbon atomu vardırsa, alkanı həm 

səmərəli, həm də Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

 

Nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. 
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Qruplar tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra təqdimatları digər qruplarla dəyişməsini 

tövsiyə edin. Öncə qrupların bir-birinə təqdimat materialı ilə tanış olmalarına bir 

neçə dəqiqə vaxt verin. Sonra hər bir qrup qonşu qrupun nəticələrini təqdim etsin. 

Digər qrupun nəticəsini təqdim edən qrup nümayəndəsinə öncə yaxşı məqamları, 

sonra təqdimatda üzə çıxardıqları yanlışlıqları vurğulamağı təklif edin. Lakin bir 

nüansı mütləq nəzarətdə saxlamanız arzuolunandır. Təqdimatçıların heç bir 

şəkildə aqressiv çıxış etmələrinə icazə verməyin. Tənqidci mədəniyyətinin 

formalaşması üçün bu, vacib amildir. Təqdimatları fikir mübadiləsi və 

müzakirəsi muşayiət etməlidir. Bu zaman hər qrupa öz işinə ünvanlı söylənilən 

iradları ya müdafiə etməyi, ya da razılaşaraq düzəlişlər etməyi tövsiyə edin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində ümumiləşdirici tapşırığı kollektivin 

cavablandırmasını təşkil edin. Sonra hər bir qrupun nəticələrini ümumiləşdirərək 

doğru cavabı elan edin. Səhvləri bildirin. 

Qiymətləndirməni holistik sxem üzrə aparın. Fərdləri rubriklərə əsasən 

dəyərləndirin. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanları müxtəlif üsullarla 

adlandırma 

     

2. Alkanlardan bir H ayrıldıqda 

əmələ gələn radikalı və onun 

növünu təyinetmə 

     

3. Tənqidetmə mədəniyyəti      

4. Vaxta riayətetmə      

5. Əməkdaşlıq      

 

Alkanların izomerliyi 

 

İzomerlik hadisəsi 4-cü mövzuda ətraflı izah olunmuşdur. İzomerlər üçün eyni 

olan kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi, ümumi kimyəvi formul, molyar kütlədir. 

Fərqli olan isə quruluşu və xassələridir. Alkanlar üçün yalnız iki izomer lik növü 

mövcuddur. 

1) Karbon zəncirinin şaxələnməsinə görə quruluş izomerliyi. Məsələn: 
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1) Hər hansı karbon atomuna dörd müxtəlif atom və ya atom qrupları 

(radikal) birləşirsə, belə karbon asimmetrik karbon adlanır. Asimmetrik karbonu 

olan alkanlar optiki izomerlik əmələ gətirir (yəni onların güzgü əksi olur. Optiki 

izomerlik ali məktəb kursunda daha ətraflı izah olunacaqdır). Siz yalnız 

asimmetrik karbonu təyin etməyi bilməlisiniz. 

 
Alkanların izomerləri bir-birindən fiziki xassələri ilə fərqlənirlər. Alkanlar 

üçün yalnız sinifdaxili izomerlik xarakterikdir. 

Məsələ 1. Molekulunda 16 siqma rabitəsi olan alkanın uzun zəncirində karbonun 

sayı minimum olan izomerini səmərəli və Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

Həlli: Alkanların molekulunda N(σ)üm=3n+1=16; 3n=15; n=5. Deməli, alkan 

molekulunda 5 karbon atomu var, onun ümumi formula C5H12 olur. Əsas 

zəncirində karbonun sayı minimum olan C5H12 tərkibli alkanın quruluş formula 

aşağıdakı kimi olur. 

 
Məsələ 2. Molekulunda 16 hibrid orbitalı olan alkanda birli (b) karbon 

atomlarının sayı maksimumdursa, alkanı səmərəli və Beynəlxalq nomenklatura ilə 

adlandırın. 

Həlli: N(Hib.orb)=4n=16;  n=4; alkan C4H10 

 

 
Məsələ 3. Alkan molekulunda rabitələrin yaranmasında iştirak edən qeyri-hibrid 
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orbitalların sayı 14-ə bərabərdir və iki üçlü karbon atomu vardır. Alkanı səmərəli 

və Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

Həlli: N(qey-hib.orb)=2n+2=14;  n=6; alkan C6H14 

 
Məsələ 4. X və Y-in molyar kütlələrinin fərqini müəyyən edin. 

Alkanlar N(σ)üm 

X a 

Y a+9 

Həlli: Alkanlar bir-birindən bir və ya bir neçə CH2 qrupu ilə fərqlənən homoloji 

sıra əmələ gətirir. Hər bir CH2 əlavə olunduqca siqma rabitələrinin sayı 3 vahid 

artır. Deməli, Y-də 3CH2 X-dən çoxdur. Mr(CH2)=14 olduğundan Y-in molyar 

kütləsi X-kindən 3∙14=42 q/mol artıq olur. 

Məsələ 5. Molekulunda 58 protonu, assimmetrik karbon atomu olan qısa uzun 

zəncirli alkanı Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

Həlli: Alkan CnH2n+2; N(proton)üm=6n(C)+(2n+2)H=8n+2=58; 8n=56; n=7; alkan 

C7H14. 

 
 

“Alkanların izomerliyi” mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 
1.1.1. Üzvi maddələrin (karbohidrogenlərin) tərkibini, quruluşunu, fiziki xas 

sələrini şərh edir, təqdimatlar hazırlayır. 1.3.1. Üzvi birləşmələrin 

(karbohidrogenlərin) tərkibinə və quruluşuna aid hesablamalar aparır. 

Təlim məqsədi: 
Alkanların karbon zəncirinin şaxələnməsinə görə izomerləşməsini şərh edir, 

assimmetrik karbon atomunu müəyyən edir və onun olmasına görə alkanların 

optiki izomerliyini izah edir. 

İş üsullar: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: F.: 2.1.3.; Riy.: 1.2.5. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Mövzuya başlamamışdan öncə əvvəlki dərslərdə şagirdlərinizin əldə etdikləri 

bilikləri yeniləmək üçün onlara aşağıdakı sualları verə bilərsiniz:  

1) İzomerlik hadisəsi nədir? 2) İzomer nədir? 

Cavab alındıqdan sonra düzgün cavab söylənilir. Şagirdlərinizə bildirin ki, mövzu 

ilə tanışlıqdan sonra yenə bu suallara qayıdacaqsınız. Bundan sonar dərsi 
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şagirdlərinizin maraqları üzərində qura bilərsiniz. 

TƏDQİQAT SUALI: 
– Alkanlar hansı izomerlik növləri əmələ gətirə bilər? – kimi sualla sinfə müraciət 

edə bilərsiniz. Tədqiqat sualını təlim məqsədinə əsasən dəyişə bilərsiniz. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Mövzu ilə tanış olmaq üçün şagirdlərinizə 10-12 dəq. vaxt verin. Vaxt bitdikdən 

sonra şagirdlərinizi cütlərə ayırın. Bundan sonra “Əldə etdiyin bilikləri yoxla” 

xanasında verilən tapşırığın icrasını cütlərə həvalə edin. Təqdim olunan doğru 

informasiyaları seçəndən sonra cütlər qruplarda birləşərək nəticələri müqayisə və 

müzakirə etsinlər. Son qərarın izahlı təqdimatını təşkil edin. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
Doğru bildiklərini sualın qarşısında yaz, seçimini yoldaşının seçimi ilə tutuşdur və 

müzakirə et. Ortaq qərara gəlin və nəticəni izahlı təqdim edin. 

1. Alkanlar üçün neçə izomerlik növü var? ________________________ 

2. C5H12 tərkibli alkanları Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

a) _____________ b) ______________ c) ______________ 

3. Asimmetrik karbon atomuna neçə müxtəlif atom qrupu birləşə bilər? 

4. C7H16 tərkibli alkanın molekulunda bir asimmetrik karbon atomu olan 

izomerini Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. ______________________ 

5. Molekulunda 20 hibrid orbitalı olan neçə alkan mövcuddur? __________ 

MÜZAKİRƏ ET: 

1. İki asimmetrik karbon atomu olan alkan molekulunun uzun zəncirində altı 

karbon atomu vardırsa, alkanı Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

2. Hər hansı alkan eyni tərkibli başqa alkana çevrildikdə hansı hadisə baş verir? 

Cavablarınızı əsaslandırın. 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ: 

Alkanların ümumi 

formulu 

Əmələ gətirdiyi 

izomerlik növləri 

İzomerləri fərqləndirən 

xassələr 

   

 

Qruplar öz nəticələrini təqdim etdikdən sonra nəticələrin mübadiləsi və 

müzakirəsini təşkil edin. Bu zaman yanlış cavablara yerindəcə düzəliş etmək 

üçün şərait yaradın. Sonra müxtəlif qrupların nəticələrini ümumiləşdirin. 

“Müzakirə et” xanasında verilmiş sualları kollektivə doğru yönəldin, doğru cavab 

verməklə yanaşı, fikrini əsaslandırmağı bacaran şagirdlərinizi formativ 

dəftərcənizdə dəyərləndirin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində “Ümumiləşdirmə” xanasındakı sualı 

kollektivin cavablandırmasını təşkil edin. 

 

Qiymətləndirməni meyarlara görə holistik sxem üzrə aparın. 
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№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. İzomerləşmə prosesini izahetmə      

2. İzomerləri fərqləndirmə      

3. Müzakirəetmə mədəniyyəti      

4. Fikrini əsaslandırma bacarığı      

5. Birgəfəaliyyət bacarığı      

 

Alkanların alınması üsulları 

 

Təbiətdə yayılması. Alkanların ən sadə nümayəndəsi olan metan təbiətdə 

bitki və heyvan orqanizmləri qalıqlarının hava daxil olmadan parçalanması 

nəticəsində əmələ gəlir. Bataqlaşmış su hövzələrində qaz qabarcıqlarının çıxması 

bununla izah edilir. Bəzən metan daş kömür yataqlarından ayrılır və şaxtalarda 

toplanır. Bu da şaxtalarda partlayış təhlükəsi törədir. Ona görə də daş kömür 

şaxtalarında təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır. Metan təbii qazın 

əsas tərkib hissəsini (həcmcə 80-97%) təşkil edir. O, neftin çıxarılması zamanı 

ayrılan qazların (neftlə birlikdə çıxan qazların) tərkibində də olur. Təbii qazın və 

neftlə birlikdə çıxan qazların tərkibində həm də etan (C2H6), propan (C3H8), butan 

(C4H10) və bəzi başqa qazlar da olur. Neftin tərkibində qaz, maye və bərk halda 

olan alkanlar vardır. 

 
Şəkil 4. Laboratoriyada

 
metanın alınması 

 

Alınma üsulları. Sənayedə alkanları neftdən distillə üsulu ilə ayırırlar. 

Sənayedə su qazı əsasında alınan alkanlar qarışığı benzin-sintin adlanır. 

nCO + (2n + l)H2   0
o C,C200

CnH2n+2 + nH2O 

Laboratoriyada bir neçə üsulla alınır: 

1) Doymuş birəsaslı karbon turşularının (R–COOH) qələvilərlə 

(NaOH, KOH) neytrallaşmasından alınan duzları müvafiq qələvi ilə birgə 

qızdırdıqda (şəkil 6) alkan almır (RCH3, C2H5, C3H7, C4H9 və s.). 
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Məsələn: 

 
2) Karbonun oksidləşmə dərəcəsi -4 olan metal karbidlərinin su ilə qarşılıqlı 

təsirindən həmişə metan almır. 

Al4C3 + 12H2O  4Al(OH)3↓ + 3CH4↑ 

3) Bir hidroksil qrupu olan doymuş alifatik spirtləri hidrogen-yodidlə (HI) 

reduksiya etdikdə alkan alınır. 

R–CH2OH + 2HI t

 R–CH3 + H2O + I2 

    spirt                            alkan 

(RCH3, C2H5, C3H7 və s. alkil radikalı ola bilər)  

Məsələn: 

 
4) 1855-ci ildə fransız kimyaçısı A.Vürs eyni monohalogen alkanlara (alkil 

halogenidlərə) natrium ilə təsir etdikdə simmetrik quruluşlu alkan almışdır. 

 
XCl, Bt, I 

Məsələn: 

 

 
Vürs üsulu karbon zəncirinin uzanması ilə baş verən oksidləşmə-reduksiya 

reaksiyalardır. 

Məsələ 1. Eyni alkilxloridə Na ilə təsir etdikdə molekulunda karbonun sayı 

minimum olan  formuluna malik alkan alınırsa, R1 və R2 radikallarını 

müəyyən edin. 

Həlli: Eyni alkilxloridə Na ilə təsir etdikdə simmetrik alkan alınmalıdır. Onda 

alınan alkanın molekulunda  qrupu iki olmalıdır. Karbonun sayı da 

minimumdursa, alkan yalnız  ola bilər. Onda alkan 

molekulundakı şərtdə verilən hissəni çıxsaq, R1 və R2 radikallarını təyin etmək 

olar. 
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Əvvəllər belə hesab edilirdi ki, Vürs üsulu ilə yalnız cüt sayda karbon atomu olan 

alkanları almaq olar. Reaksiyanın mexanizmi aydınlaşdırıldıqdan sonra məlum 

oldu ki, müxtəlif alkilhalogenidlər Vürs reaksiyasına daxil olarsa, onda üç 

müxtəlif alkan alınar. 

 
Əgər Vürs reaksiyasında molekulunda tək və cüt sayda karbon atomu olan 

alkilhalogenid iştirak edirsə, onda molekulunda tək sayda karbon atomu olan 

alkan 50%, digərləri isə 25% çıxımla alınır. 

 
 

“Alkanların alınması üsulları” mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 
2.2.1. Üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların tənliklərini tərtib 

edir. 2.2.2. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların 

tənliklərinə əsasən hesablama aparır. 

Təlim məqsədi: 
Alkanların sənayedə və laboratoriyada alınması üsullarını şərh edir, alkanların 

alınması üsullarına aid sadə məsələləri həll edir. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə, klaster 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: Riy.: 1.2.2.; 1.2.5. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik sxemlər 

Motivasiya: 
Şagirdlərə IX sinifdə aldıqları ilkin bilik səviyyələrini araşdırmaq məqsədilə 

aşağıdakı suallarla müraciət edin: 

1) Alkanlar təbiətdə nəyin tərkibində olur? 

2) Alkanları sənayedə və laboratoriyada necə almaq olar? 

Bu barədə şagirdlərin bildiklərini müəyyənləşdirdikdən sonra maraqlarını da 

tədqiq edin. Bununla siz dərsi onların maraqları üzərində qurmağa nail ola 

bilərsiniz. Həyatla əlaqələndirmək üçün şagirdlərin rastlaşdığı alkanlar barədə 
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suallar verə bilərsiniz. Bu öyrənəcəkləri mövzunun birbaşa onların hərgünkü 

həyatı ilə bağlılığını vurğulayan məqamdır və şagirddə mövzuya daha çox maraq 

oyadır, mövzunu aktuallaşdırır. 

TƏDQİQAT SUALI: 
– Alkanların sənayedə və laboratoriyada alınması üsulları haqqında izahat verə 

bilmək üçün hansı maraqlı məsələlərlə tanış olmalıyıq? 

TƏDQİQATIN APARILMASI:  

Mövzunun fərdi oxunuşunu təşkil edin. Bununla bağlı metodik gedişlərlə artıq 

tanışsınız. Oxudan öncə şagirdlərin yerinə yetirməli olduqları ümumi baxış, şəkil 

və reaksiya tənlikləri ilə tanışlıq, onları maraqlandıran sualların tərtibi və s. barədə 

xatırladın. Şagirdlərə nəzəri məsələ, əsasən, tapşırıq icra edəcəklərini xatırladın ki, 

oxu zamanı diqqətli olsunlar. Oxu zamanı qeyd etdikləri suallara tapdıqları 

cavabların qeydi və cavabsız sualların sinfin müzakirəsinə çıxarılması prosesi 

bitdikdən sonra “Əldə etdiyin bilikləri yoxla” xanasında verilmiş tapşırığı icra 

etmək üçün qruplarda birləşməyi tapşırın. Təqdimat zamanı “Müzakirə et” 

xanasındakı sualı da cavablandıracaqlarını qruplara xatırladın. Bu, onların dərsliyə 

qarşı məsuliyyətini artırar. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. 44,8 l CO (n.ş-də) və 112 l H2-dən (n.ş-də) alınan alkan molekulunda necə 

siqma rabitə vardır? _______________ 

2. 8,2 qram natrium-asetatdan necə litr (n.ş-də) metan alınar? _________ 

3. R–OH tərkibli spirtin HI ilə reaksiyasından molyar kütləsi 44 q/mol olan alkan 

alınırsa, spirtin formulunu müəyyən edin. 

4. reaksiyasında alınan alkan molekulunda neçə üçlü karbon 

atomu olar? 

5. C2H5Cl və C3H7Cl qarışığına Na ilə təsir etdikdə alınan alkanların formulunu 

yazın. 

1) ______________ 2) _______________ 3) _________________ 

6. Alkilbromidə Na ilə təsir etdikdə molyar kütləsi 58 q/mol olan alkan alınırsa, 

alkilbromidin formulunu müəyyən edin. _______________________ 

MÜZAKİRƏ ET: 

simmetrik alkandakı R1 və R2 radikallarını və bu alkanın alına bildiyi 

eyni alkilxloridi müəyyən edin (alkan molekulunda karbonun sayı minimumdur). 

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TAPŞIRIQ: 

İzopropil bromidlə hansı alkil-bromidin qarışığına Na ilə təsir etdikdə 2,3-dimetil-

pentan alınar? 
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Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Səhvlərin 

müzakirələr nəticəsində düzəlişinə dəstək olun. Cavablarında yanlışlıqlar olan 

qruplara səhvlər üzərində iş üçün təqdimatları qaytarın, düzəlişlərdən sonra bütün 

qrupların nəticələrini ümumiləşdirin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində “mumiləşdirmə” xanasındakı sualı 

kollektivin cavablandırmasını təşkil edin. Doğru cavabı elan etməklə səhvlərin 

düzəldilməsinə dəstək olun. 

Qiymətləndirməni holistik sxem üzrə aparın. Nəticələri meyarlara uyğun 

qiymətləndirin. Rubriklərin vəsaitin son səhifələrində olduğunu bilirsiniz. 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanların sənayedə alınma 

üsuluna aid məsələ həlletmə 

     

2. Alkanların laboratoriyada alınma 

üsullarını şərhetmə və onun 

əsasında məsələ həlletmə 

     

3. Tənqidetmə mədəniyyəti      

4. Birgəfəaliyyət bacarığı      

 

Vürs reaksiyası məhsuluna əsasən başlanğıc maddənin və ondakı alkil 

radikalının təyini. Alkanların fiziki xassələri 

 

Alkanlarda yalnız metanı (CH4) Vürs reaksiyası ilə almaq mümkün deyil, 

çünki onun molekulunda bir karbon atomu vardır. 

Fəaliyyət. Vürs reaksiyasına əsasən başlanğıc maddəni və ya onun 

molekulundakı radikalı təyin etmək üçün aşağıdakı qaydalara əməl etmək 

lazımdır: 

a) alinan alkan molekulundaki ən uzun karbon zəncirini seçib tən ortadan ikiyə 

bölmək; 

b) bölünmə yerinin sağ və sol tərəfindən başlanğıc maddədəki məlum hissəni 

çıxmaq. Уеrdə qalan hissə başlanğıc maddə molekulundaki radikal olur;  
c) bölünmə yerinin sağ уə ya sol tərəfinə başlanğıc maddədə məlum olan halogen 

atomunun işarəsini yazsaq, bölünmə yerinin bir tərəfində qalan hissə başlanğıc 

maddəni göstərir. 

Məsələ 1. Verilmiş reaksiya tənliyinə əsasən başlanğıc maddəni və onun 

molekulundakı R radikalını müəyyən edin. 

 
Həlli: Məhsulun formulunu yazaq və qaydalara ardıcıl əməl edək. 
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Fiziki xassələri. Metan rəngsiz, iysiz, havadan yüngül, suda cüzi miqdarda həll 

olan qazdır, tutqun göyümtül alovla yanır. Alkanların homoloji sırasında karbon 

atomlannın sayı (уəni molyar kütləsi) artdıqca ərimə, qaynama temperaturları, 

sıxlıqları, izomerlərinin sayı artır. Alkanların homoloji sırasının ilk dörd 

nümayəndəsi (CH4, C2H6, C3H8, C4H10) n.ş-də qazdır, C5H12C15H32 alkanları 

maye, C16H34 və ondan sonrakılar isə bərk haldadır. Bütün parafinlər sudan 

yüngüldür уə onda həll olmur. Qaz halındakı alkanları suyu sıxışdırıb çıxarma 

üsulu ilə sınaq şüşəsinə yığmaq olur. Maye alkanlar su ilə müxtəlifcinsli qarışıq 

əmələ gətirir. Onları ayırıcı qıfla ayırmaq olur. Şaxələnmiş alkanlarda 

molekullararası cazibə qüvvəsi şaxələnməmiş alkanlardakı molekullararası cazibə 

qüvvəsindən nisbətən azdır. Ona görə də eyni molyar kütləli alkanlar şaxələndikcə 

(yəni birli, üçlü, dördlü karbonların sayı artdıqca) qaynama temperaturu azalır. 

Məsələn: 

 
Propan və butan adi şəraitdə təzyiq altında mayeləşir. 

Məsələ 2. Cədvələ əsasən alkanları qaynama temperaturunun artması sırası ilə 

düzün. 

Alkanlar Mr Molekulunda N(birli karbon) 

X a 2 

Y a 1 

Z a 3 

Həlli: Eyni molyar kütləli alkanlar şaxələndikcə (yəni birli karbonların sayı 

artdıqca) qaynama temperaturu azalır. Onda Z<X<Y. 
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Məsələ 3. Molekulnda qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı 4 olan alkanın ən 

aşağı qaynama temperaturlu izomerini Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

Həlli: alkan CnH2n+2; N(qey.pol.kov.rab)=n–1=4; n=5; onda alkan C5H12 olur. C5H12 

tərkibli ən çox şaxələnmiş alkan bizim sualın cavabıdır. 

 
 

“Vürs reaksiyası məhsuluna əsasən başlanğıc maddənin və ondakı alkil 

radikalının təyini. Alkanların fiziki xassələri” mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 
2.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların qanunauyğunluqlarını izah 

edir. 2.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların 

tənliklərini tərtib edir. 2.2.2. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) 

aid reaksiyaların tənliklərinə əsasən hesablama aparır. 

Təlim məqsədi: 
Alkan alınmasında götürülmüş alkilhalogenidi və onun molekulundakı alkil 

radikalını təyin edir, alkanın molyar kütləsi və ya formuluna əsasən onun aqreqat 

halını təyin edir, eyni molyar kütləli alkanları fiziki xassələrinə görə fərqləndirir. 

İş üsulları: beyin həmləsi, BİBO, holistik sxem, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: B.: 2.1.2. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Dərsin giriş hissəsində BİBO üsulunun köməyi ilə şagirdlərin bu mövzu ilə bağlı 

ilkin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirin. Bunun üçün şagirdlərə aşağıdakı suallarla 

müraciət edin: 

1) Eyni alkilbromiddən Vürs reaksiyası ilə neçə alkan alınar? 

2) Müxtəlif alkil halogenidlərdən Vürs reaksiyası ilə necə alkan almaq olar? 

Təqdim etdiyiniz suallarla şagirdlərin təlim ehtiyaclarını, maraqlarını, bilmək 

istədiklərini araşdıracaqsınız. Bu, sizə məqsədlər və tapşırıqlarda çevik 

dəyişikliklər etməyə əsas verəcək. Onlar bilmək istədiklərini bu dərs ərzində 

öyrənə bilməsələr, fənnə maraqları azala bilər. BİBO-dəki sonuncu xananın 

mövzuyla tanış olandan sonra tamamlanacağını xatırladın. 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Vürs reaksiyasının məhsuluna görə başlanğıc alkilbromidi və onun 

molekulundakı alkil radikalını necə təyin etmək olar? – sualını tədqiqat sualı kimi 

səsləndirə bilərsiniz. Sualı istədiyiniz kimi dəyişə də bilərsiniz, yetər ki, o şagirdi 

tədqiqata yönəltsin, standarta doğru yönəlmiş olsun.  



Kimya məktəbdə 

 

23 

Qeyd etmək lazımdır ki, standartın tələbindən asılı olaraq bir təlim prosesində 

şagirdləri bir deyil, bir neçə tədqiqat sualı üzərində düşündürmək olar. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Mövzunun fərdi oxunuşunu təşkil edin. Şagirdlərə nəzəri məsələlərə əsasən 

tapşırıq icra edəcəklərini xatırladın ki, oxu zamanı diqqətli olsunlar. Şagirdlərinizə 

oxu zamanı onları maraqlandıran sualları qeyd etməyi tapşırın. Oxu zamanı 

tapdıqları cavabların qeydi və cavabsız sualların sinif müzakirəsinə çıxarılması 

prosesi bitəndən sonra “Əldə etdiyin bilikləri yoxla” xanasında verilmiş 

tapşırıqları icra etmək üçün qruplarda birləşməyi tapşırın. Təqdimat zamanı 

“Müzakirə et” xanasındakı sualı da cavablandıracaqlarını xatırladın. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 

1. C6H14 tərkibli alkanın uzun zəncirində 4 karbon atomu olan izomerlərinin 

quruluşunu yazın. 

2. Molekulunda σ(C–C)=4 olan neçə alkan mövcuddur? Onların quruluş 

formullarını yazın və adlandırın. 

3. Molekulunda 22 σ (siqma) rabitəsi olan alkanın uzun zəncirində 4 karbon 

atomu var. Alkanın quruluşunu yazın və Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

4. Molekulunda 12 polyar kovalent rabitəsi olan alkanın ən aşağı qaynama 

temperaturu olanın quruluşunu yazın. 

MÜZAKİRƏ ET: 

Molekulunda 32 hibrid orbitalı olan alkanda birli karbon atomlarının sayı 

maksimum olanın quruluş formulunu yazın. 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ: 

Eyni alkilxloriddən Vürs reaksiyası ilə alınan alkan molekulunda 19 σ (siqma) 

rabitə və iki üçlü karbon atomu vardır. Alkilxloridi və onun molekulundakı alkil 

radikalını təyin edin. 

Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Səhvlərin 

muzakirələr nəticəsində düzəlişinə dəstək olun, təqdimatları dinləyin və 

müzakirəsini təşkil edin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində tapşırığın kollektivlə birgə icrasına nail 

olun. 

Qiymətləndirməni holistik sxem üzrə aparın. Nəticələri meyarlara uyğun 

qiymətləndirin. 
№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanların quruluş formuluna əsasən onun Vürs 

reaksiyası ilə alınmasında istifadə edilən başlanğıc 

maddəni və ondakı alkil radikalını təyinetmə 

     

2. Müxtəlif alkil halogenidlərdən Vürs üsulu ilə alınan 

alkanların formulunu təyinetmə 

     

3. Tənqidetmə mədəniyyəti      

4. Birgəfəaliyyət bacarığı      
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Alkanların kimyəvi xassələri (əvəzetmə, parçalanma reaksiyaları) 

 

Kimyəvi xassələri. Alkanlar üçün əvəzetmə, parçalanma, izomerləşmə və 

oksidləşmə reaksiyaları xarakterikdir. Alkanlar birləşmə reaksiyalarına daxil 

olmur. 

Əvəzetmə reaksiyaları. Alkanlar üçün daha xarakterik reaksiyalar günəş şüasının 

(işığın) təsiri ilə (hν) xlorla əvəzetmə reaksiyasıdır. Məsələn, işığın təsirindən 

metan xlorla əvəzetmə reaksiyasına daxil olur (güclü işıqlandırma nəticəsində 

partlayış baş verə bilər). 

 
Ümumi şəkildə: CH4 + 4Cl2  h  CCl4 + 4HCl 

Alkanların halogenlərlə reaksiyaları faktiki olaraq daha mürəkkəb şəkildə gedir. 

IX sinifdən bizə məlumdur ki, xlor molekulları işıq enerjisini udarkən atomlara 

parçalanır (rabitənin homolitik qırılması baş verir). 

 
Tək elektronu olan xlor atomları kimyəvi cəhətdən çox aktivdir. Onlar 

metan molekulu ilə toqquşarkən reaksiya gedir və nəticədə kimyəvi cəhətdən çox 

aktiv olan sərbəst metil radikalı əmələ gəlir: 

 
Metil radikalının aktivliyi də cütləşməmiş elektronun (tək elektronun) 

varlığı ilə izah edilir. 

Cütləşməmiş (tək) elektronları olan və bununla əlaqədar istifadə 

olunmamış valentliklərə malik hissəciklərə sərbəst radikallar deyilir. 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, metanın (eləcə də digər alkanların) xlorla 

əvəzetmə reaksiyaları sərbəst radikal mexanizmi ilə, homolitik qırılma ilə gedir. 

Bu reaksiyalarda σsp
3
-s və σp-p qırılır, σsp

3
-p və σs-p rabitələri yaranır. 

 
Metil radikalı (saniyənin yalnız bir neçə mində bir hissəsi müddətində 

mövcud olur) digər xlor molekulu ilə reaksiyaya girir, xlor atomları arasındakı 

rabitələri qırır və cütləşməmiş (tək) elektrona malik olan sərbəst xlor atomları 

əmələ gəlir. 

 
Beləliklə, kimyəvi aktiv olan yeni hissəciklər yaranır ki, bunlar da sonrakı 
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çevrilmələri törədir. Bu cür reaksiyalarla siz artıq VII sinifdə hidrogen 

mövzusunda, IX sinifdə halogenlər mövzusunda tanış olmusunuz. Deməli, xlorun 

hidrogenlə qarşılıqlı təsir reaksiyası da işığın təsiri ilə radikal mexanizmlə gedən 

reaksiyadır. 

Ardıcıl çevrilmələr zəncirinin əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyalara 

zəncirvarı reaksiyalar deyilir. Zəncirvarı reaksiyalar nəzəriyyəsinin işlənib 

hazır- lanmasında akademik, Nobel mükafatı laureatı N.N.Semyonovun işləri 

böyük rol oynamışdır. Etan, propan və başqa alkanlar da xlorla analoji olaraq 

əvəzetmə reaksiyasına girir. Əmələ gələn maddələrə halogenli törəmələr deyilir. 

Onların bir çoxundan həlledici kimi istifadə edilir. 

 

Hər hansı alkanın 1 molunun tam xlorlaşmasına sərf olunan xlorun mol 

miqdarı alkan molekulundakı hidrogenin sayına bərabər olur. 

Alkanlar xlorla yalnız yüksək temperaturda və ya işığın təsiri ilə reaksiyaya daxil 

olur. Alkanlar heç bir metalla, əsasla, duzlarla, əsasi, amfoter, qarışıq oksidlərlə 

reaksiyaya daxil olmur. 

 

Alkanların digər radikal əvəzetmə reaksiyası duru (10-15%-li) nitrat turşusu 

ilə nitrolaşma reaksiyasıdır (İ.İ.Konovalov reaksiyası, 1888-ci il). 

 
Alkanlar oksigensiz turşularla (HCl, HBr, HI, H2S), orta qüvvətli və zəif 

oksigenli turşularla da reaksiyaya girmir. 

Parçalanma reaksiyaları. Siz VII sinifdə hidrogenin sənayedə alınması üsulunu 

keçdikdə metanın müxtəlif şəraitlərdə müxtəlif cür parçalanmasını öyrənmisiniz. 

CH4   C1000o

C + 2H2; 

2CH4   C1500o

C2H2 + 3H2; 

2CH4  
 Ni,C600550 o

C2H4 + 2H2 

Molekulunda karbonun sayı 2-5 olan alkanların dehidrogenləşməsindən alken 

(CnH2n) alınır. 

 
 

Doymuş karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsi (hidrogenin ayrılması) 

reaksiyalarının böyük sənaye əhəmiyyəti vardır (kauçukların, plastik kütlələrin 

istehsalı və s.). 
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“Alkanların kimyəvi xassələri (əvəzetmə, parçalanma reaksiyaları)” 

mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 
2.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların 

qanunauyğunluqlarını izah edir. 2.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə 

(karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların tənliklərini tərtib edir. 2.2.2. Qeyri-üzvi və 

üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların tənliklərinə əsasən 

hesablama aparır. 

Təlim məqsədi: 
Alkanların əvəzetmə, parcalanma reaksiyalarının tənliklərini yazır, əmsallaşdırır 

və onlar əsasında hesablamalar aparır, əhəmiyyətini şərh edir. 

İş üsulları: BİBO, beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə, klaster 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: B.: 2.1.2.; Riy.: 1.2.2.; 1.2.5. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Dərsin giriş hissəsində BİBO üsulunun koməyi ilə şagirdlərin bu mövzu ilə bağlı 

IX sinifdə aldıqları ilkin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirin. Bunun üçün şagirdlərə 

aşağıdakı suallarla müraciət edin. 

1) Alkanlar üçün hansı kimyəvi xassələr xarakterikdir? 2) Alkanların parcalanma 

reaksiyalarına hansı misallar göstərə bilərsiniz? 

Bilmək istədiklərini araşdırarkən təqdim etdiyiniz suallarla şagirdlərin mövzu ilə 

bağlı təlim ehtiyaclarını, maraqlarını, bilmək istədiklərini araşdıracaqsınız. Bu 

sizə məqsədlər və tapşırıqlarda çevik dəyişikliklər etməyə əsas verəcək. 

BİBO-dəki sonuncu xananın mövzu ilə tanış olandan sonra tamamlanacağını 

xatırladın. 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Alkanlar hansı maddələrlə əvəzetmə reaksiyasına daxil olur və bu reaksiyalar 

hansı mexanizmlə gedir? Alkanlar parcalandıqda (dehidrogenləşdikdə) şəraitdən 

asılı olaraq hansı məhsullar alınır? – kimi tədqiqat sualını səsləndirə bilərsiniz. 

Tədqiqat sualını istədiyiniz kimi mövzuya uyğun olaraq dəyişə də bilərsiniz. Əsas 

məqsəd odur ki, sual şagirdi tədqiqata yönəltsin. Qeyd etmək lazımdır ki, 

standartın tələbindən asılı olaraq təlim prosesində şagirdləri bir deyil, bir neçə 

tədqiqat sualı üzərində düşündürmək olar. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Mövzunun fərdi oxunuşunu təşkil edin. Şagirdlərə nəzəri məsələlərə əsasən 

tapşırıq icra edəcəklərini xatırladın ki, oxu zamanı diqqətli olsunlar. Oxu zamanı 

onları maraqlandıran sualları qeyd etməyi tapşırın. Oxu bitəndən sonra qeyd 

etdikləri suallara tapdıqları cavabların qeydi və cavabsız sualların sinif 

müzakirəsinə çıxarılmasını təşkil edin. Bu proses bitəndən sonra “Əldə etdiyin 
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bilikləri yoxla” və “Müzakirə et” xanalarındakı tapşırıqlar icra etmək üçün 

qruplarda birləşməyi tapşırın. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. Hansı alkanın xlorlu torəmələrinin sayı daha çoxdur? 

a) C3H8 b) C2H6 c) C4H10 d) CH4 e) C5H12 

2.C2H6 + nCl2  h
 reaksiyasında hidrogen atomlarının 50%-i əvəz olunarsa, n-

i və əmələ gələn üzvi maddənin formulunu müəyyən edin. 

3. CH4 + 4Cl2  h
 reaksiyasında sıxlığı 1,54 q/ml olan 40 ml üzvi maddə 

alınarsa, reaksiyaya daxil olan metanın həcmini (n.ş-də litrlə) hesablayın. 

4. Konovalov reaksiyalarının tənliyini seçin. 

 
MÜZAKİRƏ ET: 

CH4   C1500o

; CH4   C1000o

; CH4  
.kat,C600o

 

Hər üç reaksiyada 1 mol CH4 götürülmüşsə, sonda alınan hidrogenin ümumi mol 

miqdarını hesablayın. 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ: 

1. Alkanların xlorla işıqda əvəzetmə reaksiyası hansı mexanizmlə gedir? 

2. reaksiyasında n=5 olarsa, alınan üzvi maddənin nisbi molekul 

kütləsini hesablayın. Ar(C)=12; Ar(H)=1 

Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Hər qrup 

nümayəndəsi nəticənin tədqimatına cəlb olunsun. Nəticə bütün sinif tərəfindən 

muzakirə olunsun, səhvlər aradan qaldırılsın. Hər bir qrup ayrı-ayrılıqda təqdimat 

etdikdən sonra tədqiqat suallarının cavablarını ümumiləşdirin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində “Ümumiləşdirmə” xanasındakı 

tapşırıqları kollektivin müzakirəsinə verin. Cavabları ümumiləşdirin. 

Qiymətləndirməni holistik sxem üzrə aparın. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Əvəzetmə reaksiyalarının 

mexanizmini şərhetmə 

     

2. Parçalanma reaksiyalarının 

şəraitdən asılılığını izahetmə 

     

3. Müzakirəetmə mədəniyyəti      

4. Əməkdaşlıq      
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Alkanların kimyəvi xassələri (izomerləşmə, oksidləşmə reaksiyaları) 

 

İzomerləşmə reaksiyaları. Normal quruluşlu alkanları AlCl3 katalizatorun 

iştirakı ilə qızdırdıqda izomerləşmə reaksiyasına uğrayaraq şaxəli quruluşlu 

karbohidrogenlərə çevrilir. Alkanlarda izomerləşmə butandan başlayır. 

 

 
Alkanların izomerləşmə reaksiyalannda dəyişən yalnız karbon zəncirinin 

quruluşudur. 

Yanma və oksidləşmə reaksiyaları. Bütün alkanlar yanarkən karbon qazı və su 

alınır və bu zaman xeyli istilik ayrılır. 

 
Məsələn, 

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O + 880 kC; 

C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O + Q 

Molekulunda hidrogenin sayı daha çox olan alkan tam yandıqda daha çox 

miqdarda su alınar. 

 

Molekulunda hidrogenin sayı 4, 8, 12, 16 və s. olan alkanlarm yanma 

tənliyində əmsalı həmişə bir olur. Ona görə də onların yanma istiliyi 

yanma reaksiyasının istilik effektinə bərabər olur. Molekulunda 6, 10, 14, 

18 və s. hidrogeni olan alkanların yanma tənliyində əmsalı həmişə iki olur. 

Ona görə də onların yanma istiliyi yanma reaksiyasının istilik effektinin 

yarısına bərabər olur. Məsələn: 

2C2H6 + 7O2  4CO2 + 2H2O + Q Qy(C2H6)=Q/2 

2C4H10 + 13O2  8CO2 + 10H2O + Q Qy(C4H10)=Q/2 

 

Ətraf mühit. Metanın oksigenlə (1:2 həcm nisbətində) və ya hava ilə (1:10 

həcm nisbətində) qarışığı partlayışla yanır. Alkanların hava ilə qarışığının başqa 

həcm nisbətlərində də partlayış baş verə bilər. Odur ki, metan, etan, propan və ya 

butanın hava ilə qarışıqları çox təhlükəlidir. Bu cür partlayışlar daş kömür 

şaxtalarında, zavod qazanxanalarında, emalatxanalarda və yaşayış binalarında və 

s. baş verə bilər. 
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Metan natamam yandıqda his alınır. Sənayedə hisi (duda) bu yolla alırlar: 

CH4 + O2  C + 2H2O + Q 

Metanın su buxarı və karbon qazıyla katalizatorun iştirakı ilə qarşılıqlı 

təsirindən sənayedə hidrogenin (reduksiyaedicilərin) alınmasında istifadə edilir. 

Hər iki halda reaksiya nəticəsində «sintez qaz» adlanan qaz qarışığı (CO və H2 

qarışığı) alınır. 

CH4 + H2O(bux) 
.kat,t

 CO + 3H2; 

CH4 + CO2 
.kat,t

 2CO + 2H2 

Bu proseslər daha ucuz başa gəlir. 

Metan natamam oksidləşdikdə asetilen alınır: 

4СH4 + 2O2    C1000t o

 C2H2 + CO2 + CO + 6H2 

Bu reaksiyanı aparmaq üçün götürülmüş metan və oksigen ayrı-ayrılıqda 

qızdırılır, sonra isə 2:1 nisbətində qarışdırılır. Orada qarışıq 1000°C-dən yüksək 

temperaturda 0,01 san. qalır. Sonra qazları soyudurlar və onlardan asetilen ayrılır. 

Metan katalizator iştirakı ilə oksidləşdikdə katalizatorun növündən asılı 

olaraq spirt və ya aldehid alınır: 

2CH4 + O2 
Al,t

 2CH3OH metil spirti (metanol) 

 
Formaldehid də oksidləşərək formiat turşusu (qarışqa turşusu HCOOH) 

əmələ gətirir. Deməli, metandan qarışqa turşusu da (CH4→HCOOH) almaq 

mümkündür. 

Sənayedə iri miqyasda daha böyük molekullu alkanların 100-150°C-də 

manqan(II)asetat (CH3COO)2Mn katalizatorunun iştirakı ilə hava oksigeni ilə 

oksidləşməsi tətbiq olunur. Oksidləşməni tərkibində manqan duzu olan ərimiş 

parafindən hava axını keçirməklə aparırlar. C–C rabitəsinin qırılması nəticəsində 

normal zəncirə malik mürəkkəb turşular qarışığı əmələ gəlir. 

 
Reaksiyaya girməyən parafindən turşunu ayırmaq üçün onu qələvinin suda 

məhlulunda həll edirlər. Qələvinin artıqlaması ilə götürülmüş suda məhlulu ilə 

mineral turşunu neytrallaşdırırlar. 

Sirkə və stearin turşularını sənayedə bu üsulla alırlar. 

Alkanların krekinqi. 400°C-dən yuxarı temperaturda molyar kütləsi böyük 

olan alkanlar parçalanaraq kiçik molekullu alkan və alken əmələ gətirir. Bu proses 

krekinq adlanır. C–C rabitəsinin qırılması karbon zəncirinin ortasında baş verir. 
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Alkanların krekinqi C–C rabitəsinin homolitik qırılması ilə gedən reaksiyalardır. 

Bu reaksiyalarda σsp
3
-sp

3
, σsp

3
-s rabitələri qırılır, σsp

2
-sp

2
, σsp

2
-s, πp-p rabitələri 

əmələ gəlir. 

 

“Alkanların kimyəvi xassələri (izomerləşmə, oksidləşmə reaksiyaları)” 

mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 

2.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların qanunauyğunluqlarını izah 

edir. 2.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların 

tənliklərini tərtib edir. 2.2.2. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrin 

(karbohidrogenlərin) reaksiya tənliklərinə aid hesablama aparır. 

Təlim məqsədi: 

Alkanların izomerləşmə, oksidləşmə reaksiyalarının getmə şəraitini izah edir, 

reaksiya tənlikləri əsasında hesablamalar aparır. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: B.: 2.1.2.; Riy.: 1.2.2.; 1.2.5. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 

Şagirdlərin əvvəlki dərslərdə izomerləşmə, izomerlər haqqında əldə etdikləri 

bilikləri aşağıdakı suallarla nümayiş etdirməklə onların mövzuya marağını artıra 

bilərsiniz. 

1. İzomerlik hadisəsi nədir? 

2. Hansı maddələrə izomerlər deyilir? 

Onların biliklərini müəyyənləşdirdikdən sonra maraqlarını da tətbiq edin. Bununla 

siz dərsi şagirdlərinizin marağı üzərində qura bilərsiniz. 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Alkanların izomerləşmə reaksiyasında dəyişən nədir və alkanlar şəraitdən asılı 

olaraq oksidləşdikdə hansı məhsullar alınar? – kimi tədqiqat sualını səsləndirə 

bilərsiniz. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Mövzu ilə şagirdlərinizin tanış olması üçün onları mövzunun fərdi oxunuşuna cəlb 

edin. Bildirin ki, mövzu ilə tanışlıqdan sonra “Əldə etdiyin bilikləri yoxla” və 

“Müzakirə et” xanalarındakı tapşırıqlarıı icra edəcəklər. Mövzunun oxunuşu 

bitdikdən sonra şagirdlərinizi qruplara ayırın. Onlara cavablandıracaqları sualları 

verin. Sualların cavablandırılmasına vaxt ayırın. 
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ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 

reaksiyasında dəyişən nədir? 

2. n-pentanı (C5H12) qızdırmaqla AlCl3 katalizatoru üzərindən keçirdikdə hansı 

alkanlar alına bilər? 1) ___________________ 2) _________________ 

3. X,Y, Z üzvi maddələrini müəyyən edin. 

4. Hansı alkanın bir molu tam yandıqda daha çox mol miqdarda su alınar? 

А) C5H12 B) CH4 C) C2H6 D) C3H8 E) C6H14 

MÜZAKİRƏ ET: 

a, b və c-ni müəyyən edin. 
Alkanlar Bir molunun tam yanmasından 

alınan suyun mol miqdarı 

Alkan molekulundakı siqma 

rabitələrin ümumi sayı 

X 4 a 

Y 6 b 

Z 5 c 

 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ: 

1. Alkanların izomerləşməsi hansı şəraitdə baş verir? 

2. Alkanlar katalizator iştirakı ilə oksidləşdikdə alkandan və katalizatordan asılı 

olaraq hansı məhsullar alınar? 

3. “n” sayda karbon atomu olan alkanın tam yanma tənliyindəki əmsalların cəmini 

müəyyən edin. 

Vaxt bitdikdən sonra ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. 

Səhvlərin aradan qaldırılmasına dəstək olun. Bunun üçün doğru cavabları nümayiş 

etdirin və şagirdlərin özunuqiymətləndirməsinə şərait yaradın. Ümumiləşdirmə 

və nəticə mərhələsində “Ümumiləşdirmə” xanasındakı tapşırıqları yazılı icra 

etmələrini fərdlərə tapşırın. Dərsin sonunda dəftərləri toplayıb nəticələr barədə 

məlumatı reytinq cədvəlində asacağınızı elan edin. 

Qiymətləndirməni məqsədlərə uyğun hazırladığınız meyarlar əsasında holistic 

sxem üzrə aparın. Fərdlərin qiymətləndirilməsini bütün dərs boyu formative 

dəftərcənizdə rubriklərə əsasən aparın. 

 
№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanların izomerləşmə prosesini və getmə şəraitini 

izahetmə 

     

2. Alkanların katalitik oksidləşmə, yanma tənliklərini 

əmsallaşdırma və onların əsasında hesablama aparma 

     

3. Müzakirəetmə mədəniyyəti      

4. Əməkdaşlıq      
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Alkanların halogenli törəmələri və onların kimyəvi xassələri 

 

Bildiyiniz kimi alkanların ən xarakterik kimyəvi xassəsi - əvəzetmə reak 

siyalarıdır. Bu reaksiyalara alkanların xlorla qarşılıqlı təsirini göstərmək olar. Biz 

metanla xlor arasında gedən reaksiyanı hərtərəfli nəzərdən keçirdik. Başqa 

alkanlar da xlorla analoji şəkildə reaksiyaya girir. 

Alkanların halogenli törəmələrinin bəzi xüsusiyyətləri vardır, bu da 

A.M.Butlerovun quruluş nəzəriyyəsinə əsasən atomlar və atomlar qrupunun 

qarşılıqlı təsiri ilə izah edilir. Məsələn, elektron buludları və onların qarşılıqlı 

örtülməsi haqqında müasir təsəvvürlər nöqteyi-nəzərindən kimyəvi element- lərin 

elektromənfiliyi nəzərə alınmaqla atomlar və atomlar qrupunun qarşılıqlı təsiri 

metilxlorid nümunəsində belə izah oluna bilər: 

Xlormetan molekulunda (metilxloriddə) xlor və karbon atomları arasındakı 

rabitənin elektron sıxlığının çox hissəsi (elektron buludlarının örtülmə sahəsi) 

daha çox elektromənfi olan elementə - xlora tərəf yönəlmişdir. Bunun nəticəsində 

xlor atomu qismən mənfi, karbon atomu isə qismən müsbət yük əldə edir. 

Xlorun təsiri daha sonra molekula ötürülür. Yaranmış müsbət yükü qismən 

kompensə etmək üçün karbon atomu C-H rabitələrinin elektron sıxlığını özünə 

tərəf cəzb edir: 

 
Xlormetan molekulunda hidrogen atomlarının karbon atomu ilə elə bil ki bir qədər 

zəif birləşməsinin və sonra metanın molekulundakı 1-ci hidrogen atomuna 

nisbətən, xlorla daha asan əvəz olunmasının səbəblərindən biri budur. Lakin 

atomların təsiri qarşılıqlıdır. Burada nəinki yalnız xlor atomu metil radikalının 

atomlarına təsir etmişdir, həm də xlor atomunun özü onların təsirinə məruz 

qalmışdır. Məsələn, o, xlorid ionu ( C l
–

)  şəklində ayrıla bilmir və halogenli 

törəmələrə gümüş(I)nitratın təsirindən gümüş(I)xlorid çöküntüsü əmələ gətirmir. 

Buna baxmayaraq, müəyyən şəraitdə C–Cl rabitəsi ionlaşa bilir və onun hesabına 

da xlorun polyar qrupla dəyişilməsi üçün şərait yaranır. 

Monohalogen alkanlara (alkilhalogenudlərə) qələvilərin (NaOH, KOH) suda 

məhlulu ilə təsir etdikdə spirt əmələ gəlir. Məsələn:  

 
Molekulunda karbonun 2 və 2-dən çox olan alkanların monohalogenli 

törəmələrinə qələvilərin (NaOH, KOH) spirtdə məhlulu ilə təsir etdikdə alken 

alınır. 
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Halogenin sayından asılı olaraq alkanların halogenli törəmələri mono-, di- və 

polihalogenli törəmələrə bölünür. Dihalogenli törəmələr özləri də üç qrupa 

bölünür: halogen atomları eyni karbon atomlarına birləşmiş heminal, qonşu 

karbonlara birləşmiş visinal, halogen atomları arasında ən azı üç karbon atomu 

olan izolə olunmuş dihalogen alkanlar. Onların hər üç növü CnH2nX2 ümumi 

formuluna malikdir. 

 
İzolə olunmuş dihalogen alkanlara Na və ya Zn ilə təsir etdikdə tsikloalkan 

alınır. 

 
Visinal dihalogen alkanlara Zn ilə təsir etdikdə alken, qələvilərin spirtdə 

məhlulu ilə təsir etdikdə alkin, suda məhlulu ilə təsir etdikdə isə ikiatomlu spirt 

alınır. 
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Alkanların halogenli törəmələrinin alınması. Hər hansı alkanın bir 

molunun tam xlorlaşmasına sərf olunan xlorun mol miqdarı alkan mole- 

kulundakı hidrogen atomlarının sayına bərabərdir. 

CnH2n+2 + (2n+2)Cl2  CnCl2n+2 + (2n+2)HCl 

Deməli, molekulunda hidrogenin sayı çox olan alkanın xlorlu törəmələrinin də 

sayı daha çox olur. 

Məsələn: 

CH4 + 4Cl2  h  CCl4 + 4HCl; 

C2H6 + 6Cl2  h  C2Cl6 + 6HCl 

Bəzən tam xlorlaşma getmir. Onda alınan xlorlu törəmənin formulunu 

müəyyən etmək üçün reaksiyaya daxil olan xlorun mol miqdarı qədər alkan 

molekulundakı hidrogenin əvəz olunma məhsulunu götürmək lazımdır. 

C2H6 + 3Cl2  h  C2H3Cl3 + 3HCl; 

C2H6 + 2Cl2  h  C2H4Cl2 + 2HC1 

Ətraf mühit. Dənli bitkilərin, meyvə və tərəvəzlərin saxlanması üçün nəzərdə 

tutulan anbar məqsədli tikililəri dezinfeksiya etmək üçün xlor və bromlu üzvi 

birləşmələr (məsələn, CH2Cl2 və CH3Br) tətbiq edilir. Dixlormetandan boş 

anbarların, brommetandan isə təzə meyvələrin və taxılın təmizlənməsində istifadə 

edilir. 

 

“Alkanların halogenli törəmələri və onların kimyəvi xassələri” mövzusunun 

tədrisi metodikası 
 

Standart: 
2.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların qanunauyğunluqlarını izah 

edir. 2.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların tənliklərini tərtib 

edir. 2.2.2. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların tənliklərinə aid 

hesablama aparır. 4.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi maddələrin ətraf mühiti çirkləndirməsi 

və onun aradan qaldırılması yollarını izah edir, layihələr hazırlayır. 

Təlim məqsədi: 
Alkanların halogenli torəmələrini fərqləndirir, onların alınması reaksi yalarını şərh 

edir, alkanların halogenli torəmələrinin kimyəvi xassələrini təhlil edir, onların 

ətraf mühitə təsirini şərh edir. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: B.: 2.1.2.; Riy.: 1.2.2.; 1.2.5. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Mövzunun əvvəlində təqdim olunmuş aşağıdakı suallarla sinfə müraciət edərək 
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idrak fəallığına nail ola bilərsiniz. Alkanların halogenli torəmələri necə alınır və 

onlar ətraf mühitə necə təsir göstərir? Bu sual şagirdlərin birbaşa özlərinə, 

yaxınlarına aid olduğu üçün daha çox maraq doğuracaqdır. Təhsil Nazirliyinin bu 

gun həyata keçirdiyi “Sağlam təhsil – sağlam millət” pilot layihəsindən də söz aca 

bilərsiniz. Bununla həm problemin aktuallığını vurğulamış olarsınız, həm də 

dovlətin uşaqların sağlamlığına, səhətinə göstərdiyi diqqəti və qayğını qeyd etmiş 

olarsınız. 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Alkanların halogenli torəmələrini, onların alınması üsullarını və kimyəvi 

xassələrini, tətbiqini bilmək nə üçün lazımdır? – kimi sualla sinfə müraciət edə 

bilərsiniz. Tədqiqat sualını təlim məqsədinə əsasən dəyişə bilərsiniz. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Alkanların xlorla əvəzetmə reaksiyalarını şagirdlərinizin yadına salın. Şagirdlərə 

mövzu haqqında məlumat verdikdən sonra onlara dərsliyi fərdi oxumağa vaxt 

ayırın. Oxu bitdikdən sonra şagirdlərinizi qruplara ayırın və onlara “Əldə etdiyin 

bilikləri yoxla” xanasındakı sualların icrasını tapşırın. Tapşırığın icrasından sonra 

“Müzakirə et” xanasındakı riyazi hesablamaları da aparmağı tapşırın. Hər iki 

nəticəni bir yerdə təqdim edəcəklərini xatırladın. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. Monohalogen alkanlara hansı maddələrlə təsir etdikdə alken alınar? 

2. Monohalogen alkanlara hansı maddələrlə təsir etdikdə biratomlu spirt alınar? 

3. Dihalogen alkanların hansı novləri vardır? 

4. CnH2nX2 ümumi formulunda “n”-in hansı qiymətində izolə olunmuş dihalogen 

alkan ola bilməz? 

5. Hansı nov dihalogen alkanlara Zn ilə təsir etdikdə tsikloalkan, hansılardan isə 

alken alınar? 

MÜZAKİRƏ ET: 

1. Molekulunda 16 siqma rabitəsi olan alkanın necə halogenli torəməsi olar? 

2. Molekulunda 12 hibrid orbitalı olan alkanın necə izolə olunmuş dihalogenli 

torəməsi ola bilər? 

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TAPŞIRIQ: 

Bir asimmetrik karbon atomu olan monohalogen alkanın molekulunda karbonun 

sayı minimumdur. Bu birləşməni Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

 

Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Təqdimatlar 

dinləniləndən sonra sinfin müzakirəsinə verin, səhvlər üzərində işi yerinə 

yetirmələrinə nəzarət edin. İkinci tapşırığın müzakirəsi zamanı səs çoxluğu ilə ən 

doğru məsləhət verə bilən şagirdlərinizi təltif edin (simvolik sertifikat ola bilər). 

Qrupların cavabları arasında ümumiləşdirmə aparın və doğru cavabı səsləndirin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində ümumiləşdirici tapşırığı kollektivin 
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icrasına verin. Doğru cavabı səsləndirməklə səhvlərə düzəliş edin. 

Qiymətləndirməni meyarlara əsasən holistik sxem üzrə aparın. Fərdləri 

rubriklərə görə formativ dəftərcənizdə də dəyərləndirə bilərsiniz. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanların halogenli torəmələrini 

halogen atomlarının sayına görə 

təsnifetmə 

     

2. Dihalogen alkanları halogenin 

yerinə görə qruplara ayırma 

     

3. Halogenli torəmələrin ümumi 

formuluna əsasən hesablama 

aparma 

     

4. Birgəfəaliyyət bacarığı      

 

Alkanların xlorlu törəmələrinin izomerliyi, adlandırılması və tətbiqi 

 

Alkanın halogenli törəmələrinin izomerliyi karbon zəncirinin şaxələnməsinə 

(zəncir izomerliyi) və halogenin yerinin dəyişməsinə görə (vəziyyət izomerliyi) 

yaranır. 

1) Karbon zəncirinin şaxələnməsinə görə quruluş izomerliyi 

 
2) Halogenin yerinə görə vəziyyət izomerliyi 

 
Fəaliyyət. Alkanlann halogenli törəmələrini sistematik (Beynəlxalq) 

nomenklatura ilə adlandırarkən halogenin birləşdiyi karbon atomu da daxil 

olmaqla ən uzun karbon zənciri seçilir, ilk növbədə, halogen atomlarının birləşdiyi 

karbon atomlarının nömrələri ardıcıl olaraq yazılır, yunanca sayı və adı göstərilir, 

sonra radikallar kiçikdən böyüyə oxunur. Sonda uzun zəncirdəki karbonun sayı 

qədər karbonu olan alkanın tarixi-trivial adı deyilir. Müxtəlif halogenli törəmələr 

olduqda böyüklük qaydası (F, Cl, Br, I) ilə adlandırılır. Yəni əvvəlcə sıra nömrəsi 

kiçik olan halogenin adı deyilməlidir. 
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Fiziki xassələri. Alkanların halogenli törəmələri müvafiq alkanlara nisbətən az 

uçucu mayelərdir. Onlar suda həll olmur, lakin üzvi həlledicilərdə (spirt, benzol, 

efir) yaxşı həll olur. Kiçik molekullu halogenli törəmələr spesifik iyə malikdir. 

Halogenli törəmələrin ümumi xassəsi alovu yaşıl rəngə boyamasıdır. Bu halogenli 

törəmələrin Beylşteyn üsulu ilə təyinidir. 

 

Alkil-xloridlər 

CnH2n+1Cl 

tqay°,C Alkil-bromidlər 

CnH2n+1Br 

tqay°,C Alkil-yodidlər 

CnH2n+1I 

tqay°,C 

CH3Cl -23,7 CH3Br 3,5 CH3I 42,5 

C2H5Cl 12,4 C2H5Br 38,4 C2H5I 72,3 

C3H7Cl 

1-xlorpropan 

46,6 C3H7Br 

1-brompropan 

71 C3H7I 

1-yodpropan 

102,5 

 

Alkanların və onların halogenli törəmələrinin tətbiqi. Alkanların yüksək 

yanma istiliyi onlardan yanacaq kimi istifadə edilməsinə səbəb olur. Təbii qazın 

tərkibindəki metan məişətdə və istehsalatda daha geniş tətbiq olunur. Propanın və 

butanın «mayeləşmiş qaz» şəklində tətbiqi geniş yayılmışdır. Bu təbii qaz xəttinin 

çəkilmədiyi yerlərdə daha çox tətbiq olunur. Maye alkanlardan avtomobillərdə, 

təyyarələrdə və s. daxiliyanma mühərrikləri üçün yanacaq kimi istifadə edilir. 

Daha əlverişli alkan olduğundan metandan kimyəvi xammal kimi geniş 

istifadə olunur. Metanın yanma və parçalanma reaksiyalarından his (duda) 

istehsalında istifadə edilir. Duda isə mətbəə boyalarının və kauçukdan hazırlanmış 

rezin məmulatların alınmasına sərf olunur. 

Sənayedə ammonyakın və bir sıra üzvi birləşmələrin sintezi üçün lazım olan 

hidrogenin alınmasının əsas mənbəyi metandır. 

Metanın xlorlu törəmələrinin hamısının praktiki tətbiq sahəsi vardır. Xlor-

metan (metilxlorid CH3Cl) asan mayeləşən və sonradan buxarlanarkən çoxlu 

miqdarda istiliyi udan qazdır. Odur ki, ondan soyuducu qurğularda istifadə edilir. 

Dixlormetan (CH2Cl2), trixlormetan (xloroform CHCl3) və tetraxlormetan (CCl4) 

mayedir, onlardan həlledici kimi istifadə olunur. Bundan başqa, tetraxlormetandan 
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alovun söndürülməsində də istifadə olunur (xüsusən sudan istifadə olunması 

mümkün olmayanda CCl4-dən istifadə edilir. Belə ki, CCl4 mayesinin 

buxarlanması nəticəsində onun buxarları yanan əşyanı havanın oksigenindən 

təcrid edir. 

Metanın xlorlaşması zamanı çoxlu miqdarda HCl əmələ gəlir. Onu suda həll 

edərək xlorid turşusu alırlar. 

Fəaliyyət. Metanın tibdə tez-tez işlədilən yodlu törəməsi yodoformu (CHI3) 

məktəb laboratoriyasında almaq olur. Bundan ötrü qıfa 3-5 ml etil spirti 

(C2H5OH) tökür və bir neçə yod kristalcıqları (yod tinkturasını götürüb su ilə 

durulaşdırmaq olar) daxil edirlər. Sonra yodun məhlulu üzərinə rəngsizləşin- cəyə 

qədər NaOH məhlulu tökürlər. Qıfı içərisində isti su olan qaba salırlar. 

Soyudulduqdan müəyyən müddət keçdikdən sonra sarı rəngli CHI3 kris talları 

çökür. Yodoform (CHI3) sarı rəngli tozdur. Tibdə ondan açıq yaraların 

sağalmasını sürətləndirmək üçün istifadə edilir. 

Son zamanlar metandan bir çox üzvi maddələrin sintezi üçün zəruri olan 

asetilen (C2H2) istehsal edilir. 

İzomerləşmə reaksiyası zamanı metanın homoloqlarından şaxəli quruluşlu 

karbohidrogenlər alırlar. Ondan da kauçukların və yüksək keyfiyyətli benzin 

sortlarının istehsalında istifadə edilir. Ali alkanlar sintetik yuyucu vasitələrin 

alınması üçün başlanğıc maddə rolunu oynayır. 

Alkanları kimyəvi yolla doymamış karbohidrogenlərə çevirirlər. Bunlardan 

da çoxlu sayda üzvi maddələr sintez edilir. CF2Cl2 maddəsi freon kimi tətbiq 

olunur. 

Məlumdur ki, freon canlı orqanizmdə oksigen daşıyıcısıdır. Qan xəstəlikləri 

zamanı hemoqlobinin sintetik əvəzedicilərindən istifadə edilir. Siçanlar üzərində 

aparılmış təcrübələr əsasında müəyyən edilmişdir ki, kimyəvi cəhətdən inert olan 

perflüorbromoktan (PFBO) maddəsini (CF3-(CF2)7-Br) orqanizmə daxil etdikdə 

oksigeni yaxşı həll edir. Bu da PFBO əsasında qan əvəzedicisi kimi emulsiyaların 

alınmasına imkan yaradır. 

Ətraf mühit. Alkanların halogenli törəmələri arasında ən çox ekoloji təhlükə 

yaradan pestisidlər, freonlardır (CF2Cl2, CFCl3 və s.). Alkanların xlor və flüorlu 

törəmələri ozonla qarşılıqlı təsirdə olduqda atmosferdə «ozon deşiklərinin» 

yaranmasına səbəb olur. Ona görə təhlükəli pestisidlərin və karbohidrogenlərin 

flüorlu törəmələrinin tətbiqi ya qadağan olunur, ya da müəyyən normalara ciddi 

riayət olunmaqla, onların atmosferdə miqdarına daim nəzarət edilir. 

 

“Alkanların xlorlu törəmələrinin izomerliyi, adlandırılması və tətbiqi” 

mövzusunun tədrisi metodikası 

Standart: 
1.1.1. Maddələrin (qeyri-üzvi və üzvi) tərkibini, quruluşunu, fiziki xassələrini şərh 
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edir, təqdimatlar hazırlayır. 4.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi maddələrin tətbiqinə dair 

layihələr hazırlayır, təqdimat edir. 4.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi mad dələrin ətraf 

mühiti cirkləndirməsi və onun aradan qaldırılması yollarını izah edir. 

Təlim məqsədi: 
Alkanların halogenli torəmələrinin izomerlik novlərini təsvir edir, alkanların 

halogenli torəmələrinin izomerlərini Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırır. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə, klaster 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: F.: 2.1.3.; B.: 4.2.1. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Şagirdlərdə mövzuya maraq yaratmaq və idrak fəallığına nail olmaq üçün girişdə 

ilkin bilik səviyyələrini araşdırmaq məqsədilə aşağıdakı suallarla onlara müraciət 

edin. Alkanların xlorla əvəzetmə reaksiyalarını şagirdlərinizin yadına salın. 

1.  maddələri üçün ümumi olan nədir? 

2. Formulları verilmiş maddələri Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

Bu barədə şagirdlərin biliklərini müəyyənləşdirdikdən sonra onların maraqlarını 

da tədqiq edin. Bununla siz dərsi onların maraqları üzərində qurmağa nail ola 

bilərsiniz. Həyatla əlaqələndirmək üçün halogenli törəmələrin ətraf mühitə təsiri 

məsələsini şagirdlərin diqqətinə catdıra bilərsiniz. 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Alkanların xlorlu torəmələrinin hansı izomerlik növləri var və onlar necə adlan 

dı rılır? – kimi tədqiqat sualı ilə şagirdlərinizi tədqiqata sövq edə bilərsiniz. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Şagirdlərə mövzu haqqında məlumat verəndən sonra onlara dərslikdəki mövzunu 

fərdi qaydada oxumağı tapşırın. Oxu zamanı sakit oxumalı olduqlarını vurğulayın 

ki, yoldaşlarına mane olmasınlar. Oxu bitdikdən sonra şagirdlərinizi qruplara 

ayırın. 

“Əldə etdiyin bilikləri yoxla” xanasındakı tapşırığın icrasını onlara tapşırın. 

Tapşırığın icrasından sonra “Müzakirə et” xanasındakı riyazi hesablamanı da 

aparmağı tapşırın. 

Hər iki nəticəni bir yerdə təqdim edəcəklərini xatırladın. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. Monohalogen alkanlar hansı izomerlik növünə malikdir? 

2. Dihalogen alkanlar necə qrupa bolunur? 

3. Alkanların halogenli torəmələrini Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 
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4. CH3–CH2–CH2–CH2–Cl – birləşməsinin vəziyyət izomerini Beynəlxalq 

nomenklatura ilə adlandırın. 

5. Freon (CF2Cl2) canlı orqanizmdə nə rol oynaya bilər? 

MÜZAKİRƏ ET: 

11,2 qr visinal dixloralkana Zn ilə təsir etdikdə 2,24 l (n.ş-də) alken alınır. 

Dihalogen alkanı Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TAPŞIRIQ: 

Molekulunda 10 polyar kovalent rabitəsi və 2 asimmetrik karbon atomu olan 

dixloralkanın quruluş formulunu yazın və onun izolə olunmuş izomerini 

Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Təqdimatlar 

dinləniləndən sonra sinfin müzakirəsinə verin, səhvlər üzərində işi yerinə yetir 

mələrinə nəzarət edin. Qrupların nəticələrini ümumiləşdirin və doğru cavabı 

səsləndirin. Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində ümumiləşdirici tapşırığı 

kollektivin icrasına verin. Doğru cavabı səsləndirməklə səhvlərin düzəldilməsinə 

şərait yaradın. Qiymətləndirməni meyarlara əsasən holistik sxem üzrə aparın, 

fərdləri rubrik lərə görə formativ dəftərcənizdə də qiymətləndirə bilərsiniz. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Alkanların halogenli torəmələrinin 

izomerlərini fərqləndirmə 

     

2. Alkanların halogenli torəmələrini 

adlandırma 

     

3. Halogenli torəmələrə aid 

hesablama aparma 

     

4. Birgəfəaliyyət bacarığı      

 

Tsikloalkanlar, homoloji sırası, adlandırılması 

 

Nəzərdən keçirdiyimiz alkanlarda karbon atomlannın açıq zəncirindən ibarət 

olan doymuş karbohidrogenlərdən (parafinlərdən) başqa, tsiklik (qapalı quruluşlu) 

doymuş karbohidrogenlər də mövcuddur. Onlara tsikloparafinlər 

(tsikloalkanlar) deyilir. 

Tsikloalkanlar tərkibinə görə eyni sayda karbonu olan alkanlardan iki 



Kimya məktəbdə 

 

41 

hidrogen atomunun az olması ilə fərqlənir. Bu hidrogen atomlarının ayrılması 

hesabına karbon zənciri qapanır. 

Molekulunda bütün karbon atomları sp
3
 hibridləşmə halında olan CnH2n 

ümumi formuluna malik tsiklik (qapalı) quruluşlu karbohidrogenlərə 

tsikloalkanlar deyilir. Onları adlandırarkən eyni sayda karbonu olan alkanın adının 

əvvəlinə tsiklo sözü əlavə olunur. Tsikloalkanlar da bir-birindən bir və ya bir neçə 

CH2 qrupu ilə fərqlənən homoloji sıra əmələ gətirir (cədvəl 4). 

Cədvəl 4 

sırası  
Tsikloalkanların homoloji sırada yeri molekulundakı karbonun sayından 

vahid əskik (n-2) olur. Çünki onların ilk nümayəndəsinin molekulunda karbon 

atomu var. Tsikloalkanlar tsiklik quruluşlu alitsiklik karbohidrogenlər sinfinə 

aiddir. Tsikloalkanları ilk dəfə V.V.Markovnikov Bakı neftində tapmışdır. Beş və 

altıüzlü tsikloalkanları naften karbohidrogenləri adlandırırlar («nafta» türk 

mənşəli söz olub neft deməkdir). 

 

Tsiklo- 

alkanlar 

N(Hib-orb) N(atom)ümumi N(σC-C)= 

N(σsp
3
-sp

3
)= 

N(qey. pol. kov. rab)= 

N(σC-H)= 

N(σsp
3
-s)= 

N(pol. kov. rab)= 

Mr N(σ)üm 

CnH2n 4n 3n n 2n 14n 3n 

Tsikloalkan molekulunda rabitələrin yaranmasında iştirak edən 

hibridləşməmiş (qeyri-hibrid) orbitalların sayı həmişə hidrogen atomlarının 

sayına bərabər olur. N(qey.hib.orb.)=N(H)=2n 
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Rabitələrin yaranmasında iştirak edən orbitalların (və ya elektronların) ümumi 

sayı N(orb.)r.y.iş.e =6n düsturu ilə hesablanır. 

 

Tsikloalkanlarda birli, ikili, üçlü, dördlü karbonun növü eyni alkanlardakı 

kimidir. 

Fəaliyyət. Bir radikalı olan tsikloalkanları adlandırarkən radikalın adından sonra 

müvafiq tsikloalkanın adı deyilir. İki və daha çox radikalı olan alkanları 

Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırarkən ən kiçik radikalın birləşdiyi tsikl- 

dəki karbon atomunun nömrəsi 1 olur. Sonra tsikldəki karbon atomları elə 

nömrələnir ki, radikalların birləşdiyi karbonların nömrələrinin cəmi minimum 

olsun. Sonrakı oxunuş qaydası alkanlardakı kimi olur. 

 
İzomerləşmə. Tsikloalkanlar tsiklin böyüməsi ilə, radikalın şaxələnməsi və ya 

tsikldə paylanması ilə sinifdaxili izomerlik əmələ gətirə bilər. 

 
 

Tsikloalkanlar da molekulunda asimmetrik karbon atomunun (C*) olmasına görə 

optiki izomerlik əmələ gətirir. 

 
Tsikloalkanlar fəza (həndəsi, sis-trans) izomerliyi əmələ gətirir. Əgər radikallar 

tsikloalkan müstəvisinin bir tərəfində yerləşirsə, sis, əks tərəflərində yerləşirsə, 

trans izomer əmələ gətirir. 
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Tsikloalkanlar alkenlərlə siniflərarası izomerlik əmələ gətirir. Çünki hər iki sinif 

karbohidrogenlər eyni CnH2n ümumi formuluna malikdir. 

 
 

Tsikloalkanlarda da C–C rabitəsinin uzunluğu 0,154 nm-dir. Tsikloalkan 

molekulunda ω(C)=12n/14n=6/7; ω(H)=2n/14n=1/7 

 

 
 

“Tsikloalkanlar, homoloji sırası, adlandırılması” mövzusunun tədrisi 

metodikası 

Standart: 
1.1.1. Maddələrin (qeyri-üzvi və üzvi) tərkibini, quruluşunu, fiziki xassələrini şərh 

edir, təqdimatlar hazırlayır. 1.3.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrin 

(karbohidrogenlərin) tərkibinə və quruluşuna aid hesablamalar aparır. 

Təlim məqsədi: 
Tsikloalkanları alifatik karbohidrogenlərdən fərqləndirir, onları adlandırır, hər 

hansı tsikloalkanın homoloji sırada yerini təyin edir, ümumi formuluna əsasən 

hesablamalar aparır. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, BİBO, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar, fərdi 

İnteqrasiya: F.: 2.1.3.; Riy.: 1.2.5.; 2.2.2. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 
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Motivasiya: 
Mövzunun əvvəlində muəllim 7-ci dərsdə tədris olunan karbohidrogenlərin 

təsnifatını şagirdlərinə xatırladır. Təqdim olunmuş BİBO üsulunun koməyi ilə 

şagirdlərin bu mövzu ilə bağlı ilkin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirir. Sonra 

aşağıdakı suallarla sinfə müraciət edərək idrak fəallığına nail ola bilərsiniz: 

1) Alkanlar acıq zəncirli doymuş karbohidro gen lər olduğu halda, tsikloalkanlar 

hansı quruluşa malik ola bilər? 

2) Tsikloal kanlar alkanlardan nə ilə fərq lənir? 

Təqdim etdiyiniz suallarla şagirdlərin mövzu ilə bağlı təlim ehtiyaclarını, 

maraqlarını müəyyən edəcəksiniz. Bu isə məqsədlər və tapşırıqlarda çevik 

dəyişikliklər etməyə əsas verəcək. BİBO cədvəlinin sonuncu xanasının mövzu ilə 

tanış olandan sonra tamamlanacağını şagirdlərə xatırladın. 

Bilirəm İstəyirəm biləm Öyrəndim 

   

 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Hansı tip karbohidrogenlərə tsikloalkanlar deyilir, onların homoloji sırada yeri 

necə təyin olunur və necə adlandırılır? 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Şagirdlərinizə mövzunu oxumaq üçün vaxt ayırın, sakit oxumalarını tapşırın. Oxu 

bitdikdən sonra şagirdləri qruplara ayırın “Əldə etdiyin bilikləri yoxla” 

xanasındakı tapşırıqları icra etməyi tapşırın. Nəticələri doğru cavabın numayişi ilə 

dəyərləndirəcəksiniz. Daha doğrusu, özunuqiymətləndirmə üçün şərait 

yaradacaqsınız. “Müzakirə et” xanasındakı məsələni sinfin müzakirəsinə verin. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. C5H10 tərkibli necə tsikloalkan ola bilər? 

tsikloalkanı Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

3. C7H14 tərkibli tsikloalkanın homoloji sırada yerini təyin edin. 

4. C6H12 tərkibli tsikloalkanlarda birli karbon atomlarının sayı maksimumdursa, 

onu Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 

MÜZAKİRƏ ET: 

Molyar kütləsi 70 q/mol olan tsikloalkan molekulunda: a) siqma rabitələrin; b) 

hibrid orbitalların; c) polyar kovalent rabitələrin; d) atomların sayını müəyyən 

edin. (Ar(C)=12; Ar(H)=1) 

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TAPŞIRIQ: 

Molekulunda 20 σ (siqma) rabitəsi və iki uclu karbon atomu olan tsikloalkanı 

Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 
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Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Hər bir qrupun 

nəticələri təqdim olunarkən digər qruplara onları diqqətlə dinləməyi tövsiyə edin. 

İnformasiya mübadiləsi bu məqam üçün ciddi oyrədici proses olacaqdır. 

Şagirdlərinizi dərs dinləmə mədəniyyətinə görə dəyərləndirin. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində “Ümumiləşdirici tapşırıq” hissəsindəki 

tapşırığı vaxtınız yetərlidirsə, qrupların icrasına verin və təqdimatları dinləyin. 

Vaxt məhduddursa, tapşırığı nümayiş etdirməklə kollektiv icra etmək olar. 

Qiymətləndirməni holistik sxem üzrə aparın. Fərdlərin dəyərləndirilməsini 

rubriklərə əsasən həyata keçirin. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Quruluşuna görə tsikloalkanları 

fərqləndirmə 

     

2. Tsikloalkanların homoloji sırada 

yerini təyinetmə 

     

3. Tsikloalkanları adlandırma      

4. Müzakirəetmə mədəniyyəti      

5. Əməkdaşlıq      

 

Tsikloalkanların alınması üsulları, fiziki və kimyəvi xassələri, tətbiqi 

 

Təbiətdə yayılması. Tsikloalkanlar, əsasən, bəzi neftlərin tərkibində olur. 

Buradanda onların başqa adı – naften karbohidrogenləri yaranır. Beş və altı üzlü 

tsikloalkanlar ilk dəfə V.V.Markovnikov tərəfindən Bakı neftindən ayrılmış və 

öyrənilmişdir. 

Alınması. Tsikloalkanların sənayedə xüsusi alınma üsulu yoxdur. Neftin 

fraksiyalı distilləsi ilə neftdən ayırırlar. 

Laboratoriyada izolə olunmuş dihalogen alkanlara Na və ya Zn ilə təsir etməklə 

alırlar. 

 

 
Molekulunda altı və daha çox karbonu olan alkandan 1 molekul H2 qopardıqda 

tsikloalkan alınır. 
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Fiziki xassələri. Tsiklopropan (C3H6), tsiklobutan (C4H8) və 

metiltsiklopropan (C4H8) normal şəraitdə qazdır. Molekulunda 

karbonun sayı 5-10 olan tsikloalkanlar (C5H10C10H20) n.ş-də 

maye, 11 və daha çox karbonu olanlar isə (C11H22 və ondan 

sonrakılar) bərk haldadır. Normal alkanlarla müqayisədə eyni sayda 

karbonu olan tsikloalkanların ərimə və qaynama temperaturu daha 

yüksəkdir. 

Tsikloalkanların molyar kütlələri artdıqca ərimə, qaynama 

temperaturu, sıxlığı və izomerlərinin sayı artır. Tsikloalkanlar suda 

praktiki olaraq həll olmur. Qaz halındakı tsikloalkanları suyu sıxışdırıb çıxarma 

üsulu ilə sınaq şüşəsinə yığmaq olar. Maye haldakı tsikloalkanlar su ilə 

müxtəlifcinsli qarışıq əmələ gətirir ki, bu qarışıqlar da ayırıcı qıfla ayrılır. 

Kimyəvi xassələri. Tsikloalkanlar üçün birləşmə, əvəzetmə, izomerləşmə, 

parçalanma və oksidləşmə reaksiyaları xarakterikdir. 

Kimyəvi xassələrinə görə tsikloalkanları iki qrupa bölmək olar: I- C3H6 və 

C4H8 (onlar özlərini doymamış karbohidrogenlər- alkenlər kimi aparır), II- C5H10 

və ondan sonrakılar (özlərini alkanlar kimi aparır). 

Birləşmə reaksiyaları. Yuxarıdakı bölgünün quruluşuna 

baxmaq lazımdır. C3H6 molekulunda üç üzlü tsikl çox 

gərgindir. Belə ki, alkanlarda olan 109°28' bucaq 

tsiklopropanda azalır. Valent bucağının bu cür sıxılması 

nəticəsində C–C rabitəsini əmələ gətirən orbitalların örtülmə 

sahəsi azalır. Bu səbəbdən də tsiklopropan molekulunda C–C 

rabitəsi davamsız olur və asan qırılır. Rabitənin analoji 

gərginliyi tsiklobutan (C4H8) molekulunda da müşahidə 

olunur. Bir sıra reagentlərin (H2, Br2, HCl, HBr) təsirindən bu 
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iki tsikl açılır. Nəticədə doymuş alifatik birləşmə alınır: 

 
Molekulunda tsiklopropan tsikli olan tsikloalkanlar da birləşmə reaksiyalarına 

daxil olurlar. 

 
Tsikli kiçik olan tsikloalkan daha asan birləşmə reaksiyasma daxil olur. 

Əvəzetmə reaksiyalari. Tsiklopentandan (C5H10) başlayaraq (yəni molekulunda 

5- və daha çox üzlü) tsikloalkanlar birləşmə reaksiyasma girmir, çünki onların 

molekulunda karbon atomları arasındakı valent bucağı artıq 109°28' olur. Onlar 

özlərini alkanlar kimi apararaq əvəzetmə reaksiyasına daxil olurlar. 

 
Parçalanma (dehidrogenləşmə) reaksiyalari. Altı və daha çox üzlü 

tsikloalkanları katalizator iştirakı ilə qızdırdıqda dehidrogenləşərək arenlərə (ben-

zol və onun homoloqlarına) çevrilir. 

 
İzomerləşmə. Tsikloalkanlar və onların törəmələri üçün halqanın ölçüsünün 

qısalması və böyüməsi ilə gedən yenidənqruplaşma xarakterikdir, yəni 

izomerləşmə baş verir. Məsələn, etiltsiklobutanı AlCl3 iştirakı ilə qızdırdıqda 

izomerləşərək metiltsiklopentan, oxşar şəraitdə tsikloheptandan metiltsikloheksan 

əmələ gəlir. 
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Oksidləşmə reaksiyaları (yanma). Tsikloalkanların da yanma məhsulu 

karbon qazı və sudur. 

 
Bunların da yanma tənliyində əmsalını müəyyən etmək üçün alkanlardakı 

kimi molekulundakı hidrogenin sayına baxmaq lazımdır. 

2C3H6 + 9O2  6CO2 + 6H2O 

2C5H10 + 15O2  10CO2 + 10H2O 

C4H8 + 6O2  4CO2 + 4H2O 

C6H12 + 9O2  6CO2 + 6H2O 

 

Tsikloheksan (C6H12) benzinin tərkibinə daxildir. 

Onun yanması zamanı çoxlu istilik ayrılır. 

Tətbiqi. Tsikloparafinlərdən tsikloheksan, metiltsikloheksan və bəzi 

törəmələri praktiki əhəmiyyətə malikdir. Neftin aromatikləşdirilməsi prosesində 

bu birləşmələr aromatik karbohidrogenlərə (arenlərə) – benzola, toluola və 

başqalarına çevrilir: sonunculardan boyaların, dərman maddələrinin, partlayıcı 

maddələrin və s. sintezi üçün istifadə edilir. Tsiklopropanı narkoz (keyləşdirici) 

üçün tətbiq edirlər. 

 

“Tsikloalkanların alınması üsulları, fiziki və kimyəvi xassələri, tətbiqi” 

mövzusunun tədrisi metodikası 
 

Standart: 
2.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların qanunauyğunluqlarını izah 

edir. 2.2.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid reaksiyaların 

tənliklərini tərtib edir. 2.2.2. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) 

aid reaksiyaların tənliklərinə əsasən hesablama aparır. 

Təlim məqsədi: 
Tsikloalkanların alınması tənliklərini yazır, onlar əsasında hesablamalar aparır, 

kimyəvi formuluna əsasən n.ş-də aqreqat halını təyin edir, tsikloalkanların 

kimyəvi xassələrinə aid tənlikləri yazır və onlar əsasın da hesablamalar aparır. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 
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İnteqrasiya: B.: 2.1.2.; Riy.: 1.2.2.; 1.2.5. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, holistik cədvəl 

Motivasiya: 
Şagirdlərə ilkin bilik səviyyələrini araşdırmaq məqsədilə aşağıdakı suallarla 

müraciət edin: 

1) Tsikloalkanlar laboratoriyada hansı tip dihalogen alkanlara Zn ilə təsir etməklə 

alına bilər? 

2) Alkanlardan fərqli olaraq tsikloalkanlar hansı kimyəvi xassələrə malik ola 

bilər? 

Mövzu barədə şagirdlərin bildiklərini müəyyən etdikdən sonra onların təlim 

ehtiyaclarını və maraqlarını da araşdırın, bununla siz dərsi onların maraqları 

üzərində qura bilərsiniz. 

TƏDQİQAT SUALI: 

– Tsikloalkanlar hansı üsullarla alınır, hansı kimyəvi xassələrə malikdir və 

harada tətbiq olunur? – kimi tədqiqat sualı səsləndirə bilər siniz. Sualı dəyişə də 

bilərsiniz. Onəmli olan onu tədqiq edərkən qar şıya qoyulan məqsədə nail 

olmaqdır. 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Mövzunun cütlərdə oxunuşunu təşkil edin. Oxudan öncə ümumi baxış, şəkil və 

tənliklərlə tanışlıq, onları maraqlandıran sualların tərtibini yerinə yetirməli 

olduqlarını şagirdlərinizə xatırladın. Mövzunu sakit oxumalarını da vurğulayın ki, 

yoldaşlarına mane olmasınlar. Oxu bitdikdən sonra şagirdlərinizi qruplara ayırın. 

Sonra onlara “Əldə etdiyin bilikləri yoxla” xanasındakı sualları cavablandırmağı 

tapşırın. Yenə həmin qruplara “Müzakirə et” xanasındakı məsələni də həll etməyi 

tapşırın. Hər iki xanadakı sualları eyni zamanda təqdim edəcəklərini söyləyin. 

ƏLDƏ ETDİYİN BİLİKLƏRİ YOXLA: 
1. Tsikloalkanlar hansı olkədə çıxarılan neftlərin tərkibində daha çox olur? 

2. Normal quruluşlu C6H14 tərkibli alkandan dehidrogenləşmə ilə hansı tsikloalkan 

alınar? 

3. Hansı tip dihalogen alkanlara Zn ilə təsir etdikdə tsikloalkan alınar? 

A) visinal B) heminal C) izolə olunmuş 

4. Molekulları yalnız CH2 qruplarından ibarət olan hansı tsikloalkanlar həm H2, 

həm də HBr ilə birləşmə reaksiyasına daxil olar? 

1) C3H6 2) C5H10 3) C4H8 4) C6H12 

5. C5H10 tərkibli necə tsikloalkan ola bilər? 

 

MÜZAKİRƏ ET: 

Tsikloalkanın tam yanmasından alınan karbon qazının kütləsi suyun kütləsindən 

104 qr çoxdursa, tsikloalkan molekulundakı a) hibrid orbitalların; b) siqma 

rabitələrin; c) protonların sayını müəyyən edin. 
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ÜMUMİLƏŞDİRMƏ: 

Hansı dihalogen alkanlara Zn ilə təsir etdikdə metiltsiklopentan alınar? 

Nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsini təşkil edin. Tapşırığın nəticələrinin 

doğru və yanlışlıq baxımından təhlilindən sonra düzəlişlərə vaxt ayırın. 

Təqdimatdan sonra müzakirələri dinləyin, səhvlərin düzəlişinə dəstək olun. 

Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində ümumiləşdirici tapşırığı fərdlərin 

icrasına verin. Vaxtınız məhduddursa, tapşırığı nümayiş etdirməklə kollektiv icra 

edin. Qiymətləndirməni holistik sxem üzrə aparın. Meyarları məqsədlərə əsasən 

tərtib edin. 

 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Tsikloalkanların alınması 

tənliklərini yazma, onlar əsasında 

hesablama aparma 

     

2. Tsikloalkanların fiziki xassələrinə 

əsasən n.ş-də aqreqat halını 

təyinetmə 

     

3. Tsikloalkanların kimyəvi 

xassələrinə aid tənlikləri yazma və 

onlar əsasında hesablama aparma 

     

4. Əməkdaşlıq      

 

PRAKTİK İŞ 

Standart: 

3.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrə (karbohidrogenlərə) aid eksperimentlər 

aparır, təqdimatlar hazırlayır. 3.2.1. Karbohidrogenlərin quruluşunu və onlara aid 

kimyəvi prosesləri modelləşdirir. 4.1.1. Qeyri-üzvi və üzvi maddələrin 

(karbohidrogenlərin) tətbiqinə aid layihələr hazırlayır, təqdimatlar edir. 

Təlim məqsədi: 

Alkanların və onların halogenli torəmələrinin mil-kurəcik modelini qurur, üzvi 

birləşmələrin tərkibindəki karbonu, hidrogeni və xloru təyin edir. 

İş üsulları: beyin həmləsi, problemli vəziyyət, müzakirə, rollu oyunlar 

İş formaları: kollektiv, cütlər, qruplar 

İnteqrasiya: F.: 2.1.2. 

Resurslar: dərslik, plastilindən hazırlanmış müxtəlif rəngli və müxtəlif ölçülü 

kürəciklər, mis(II)oksid tözu, parafin, mis(II)sulfat, iş vərəqləri 

Motivasiya: 
Şagirdlərinizə üzvi birləşmələrin hamısında, o cümlədən alkanlarda karbon 

atomlarının dörd valentli olduğunu xatırladın. Sonra alkanlarda valent bucağının 

109°28` olduğunu bildirin. Sonra şagirdlərinizi qruplara ayırın. 
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TƏDQİQAT SUALI: 

– Tetraxlor metan molekulundakı (CCl4) xloru necə təyin etmək olar? 

TƏDQİQATIN APARILMASI: 

Bütün qruplara eyni tapşırıq verilir. Plastilindən, ağac və ya metal millərdən 

metanın, propanın, 1-xlorpropanın mil-kurəcik modellərini hazırlayın. Modeli 

qurarkən karbon atomlarının ölçüsünün hidrogeninkindən 1,5 dəfə iri olduğunu və 

başqa rəng plastilindən olmasını nəzərə alın. Xlor atomunun ölçüsünün də karbon 

atomundan böyük olduğunu unutmayın, xlor atomunu da başqa rəng plastilindən 

hazırlayın. 

Modellər qurulduqdan sonra nəticələrin müzakirəsi üçün iş vərəqlərinə aşağıdakı 

sualları cavablandırmağı tapşırın: 

1. Niyə molekulların modellərinin hazırlanmasında müxtəlif ölçülü kürələr tələb 

olunur? 

2. Molekulun modelini qurarkən A.M.Butlerovun quruluş nəzəriyyəsinin hansı 

muddəasından istifadə etdiniz? 

3. Propan və 1-xlorpropan molekullarının modelini qurarkən nə üçün karbon 

atomlarını təqribən 109°-li bucaq altında birləşdirdiyinizi izah edin. 

Təqdimatlar müzakirə edilir, səhvlər düzəldilir. Sonra tapşırığın 2-ci hissəsinin 

icrası eyni qruplara tapşırılır. Dərsliyinizdə verilən tapşırığı (parafindəki karbon 

və hidrogenin təyini) iş stolunuzun ustundəki hazır cihazla dərslikdə verilmiş 

qaydalara əməl etməklə 

icra edin. İş qurtardıqdan sonra aşağıdakı suallara iş vərəqinizdə cavab yazın. 

1. Niyə mis(II)oksidin rəngi dəyişir? Rəngin dəyişməsi hansı elementin təyin 

olunduğunu göstərir? 

2. Əhəng suyunun bulanması tədqiq olunan maddədə hansı elementin olduğunu 

təyin edir? 

Yenə təqdimatlar müzakirə edilir və ümumi nəticə elan olunur. Sonra eyni 

qruplara CCl4-dəki xlorun təyini üçün dərslikdəki qaydalara əməl etmək tapşırılır. 

Praktik işlər yerinə yetirilərkən muəllim qrupların fəaliyyətinə nəzarət edir, hər bir 

şagirdin müəyyən iş görməsinə çalışır. 

Ümumi nəticələrin mübadiləsi və müzakirəsi təşkil edilir. Ümumiləşdirmə və 

nəticə mərhələsində nəticələri toplayın. Vaxtınız çatarsa, holistik cədvəl əsasında 

qiymətləndirmə aparın. Əgər vaxtınız catmazsa, novbəti dərsdə qiymətləri elan 

edəcəyinizi söyləyin. Qiymətləndirməni meyarlara əsasən holistik sxem üzrə 

aparın. Fərdləri rubriklərə görə formativ dəftərcənizdə də dəyərləndirə bilərsiniz. 

№ Meyarlar 5 4 3 2 1 

1. Mil-kurəcik modelini düzgün qurma      

2. Üzvi maddədə elementləri təyinetmə      

3. Müzakirəetmə mədəniyyəti      

4. Əməkdaşlıq      
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Г.А.Бакирова 

 

Теоретические основы и методика обучения насыщенных углеводородов 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье представлены методы получения, гомологическая 

последовательность, физические и химические свойства и применения 

насыщенных углеводородов (алканы, циклоалканы), а также методика обучения по 

каждой теме. 

 

 

 

 

G.A.Bakirova 
 

Theoretical foundations and teaching methods for saturated hydrocarbons 

 

SUMMARY 

 

The article presents methods of obtaining, homologous sequence, physical and 

chemical properties and applications of saturated hydrocarbons (alkanes, cycloalkanes), 

as well as teaching methods for each topic. 
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