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Tədris metodları Mühazirə   Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- mühazirələr 

- mövzu ətrafında müzakirələr  

- xəritələr, video və digər əyani 

materiallardan istifadə 

- müəyyən mövzularla əlaqədar olaraq muzey 

və qoruqlara ekskursiyaların təşkil edilməsi 

(Azərbaycan tarixi muzeyi, Şirvanşahlar 

sarayı, İncəsənət muzeyi və s.) 

-     bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınımış   

alim və mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsi 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) ,bal 

Aralıq imtahanı Fevral və mart  aylarında 

keçirilən dərslər əsasında 

imtahan verilir. 

30 

Praktiki məsələ   

Fəallıq Semestr ərzində sizə təklif 

olunan 2 kitabı oxuyub elmi 

müzakirəsində fəal iştirak 

etmək. Aralıq imtahanına 

kimi biri,final imtahanına 

kimi ikinci kitab müzakirəsi 

fəaliyyəti 

qiymətləndiriləcək. 

1.Manaf Süleymanov. 

Eşitdiklərim,Oxutduqlarım,

Gördüklərim. Azərbaycan 
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Dövlət Nəşriyyatı.Bakı – 

1987 

2.Cəmil Həsənli.Tarixi 

şəxsiyyətin tarixi: 

Əlimərdan bəy Topçubaşov. 

Bakı, "ADA", 2013 

3.Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə.Əsrimizin 

Səyavuşu. “Təknur”.2014 

4.Nəsiman 

Yaqublu.Cümhuriyyət 

qurucuları.Bakı,2018. 

 

  

Yoxlama yazı işi 

 (quiz) 

Aralıq imtahan qabağı sınaq 

işi  

Final imtahan qabağı sınaq 

işi  
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Prezentasiya 

  

 

Şifahi. 

(presentasiya mövzuları 

əlavə olunur) 

Təqdimatin son təhvil 

vaxtı: 20 may 2019-cu il. 

 

Prezintasiyaya aid 

qaydalar: 

1. Təqdimat 7-10 

dəqiqədən artıq 

olmamalıdır. 

2. Təqdimatın 

əvvəlində plan 

olmalıdır. 

3. Bir slaydda 5-8 

cümlədən artıq 

cümlə olmamalıdır. 

4. Yazılmış cümlələr 

aydın və mümkün 

olduğu qədər qısa 

yazılmalıdır. 

5. Təqdimat min 5,max 

20 slayddan ibarət 

olmalıdır. 

6. Çıxış edərkən 

məruzəni ekrana 

baxaraq danışmaq 

qadağandır. 

7. Sonda nəticə mütləq 

10 



göstərilməlidir. 

 

 

 

 

Final  imtahanı Aprel  ayında keçirilən 

mövzular əsasında final 

imtahan verilir. 

40 

Digər   

Yekun 

 

 100 bal 

Kursun təsviri  

Kursun məqsədləri  

 

 

 

Fənnin məqsədi 

Azərbaycan tarixi kursu Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi uğrunda 

mübarizənin başlanması, Azərbaycan   xanlıqlarının yaranması, idarəçilik 

sistemi, təsərrüfat həyatı və onun  xarici  siyasəti dövrünü,eyni zamanda 

XIX-XX əsrlərin  əvvələrində baş verən ictimai-siyasi prosesləri   əhatə 

edir.1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

haqqında geniş məlumat verilir.  

 Son illər konseptual dəyişmələr baş verdiyindən, bir sıra məsələlərə baxış 

əvvəlkindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bəzi tarixi hadisələr yeni faktlarla 

zənginləşib, müəyyən dövrlərdəki boşluqlar doldurulmaqdadır. Tədris 

proqramının tərtibi zamanı bütün bu amillər nəzərə alınmış, tarixin qaranlıq 

səhifələrinə diqqət artırılmışdır. İş planı Azərbaycan tarixi barədə bitkin və 

dolğun təsəvvürün formalaşmasına imkan verir.  

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

- Azərbaycan tarixi haqqında bitkin, dolğun və obyektiv təsəvvür 

yaranacaq 

- Azərbaycanın qədim dünya sivilizasiyasının ocaqlarından biri və 

Şərq dünyasının ayrılmaz hissəsi olmağı haqda məlumatları daha da 

genişlənəcək 

- Azərbaycan etnosunun təkraredilməz və avtoxton olduğuna dair 

geniş təsəvvür yaranacaq 

- Vətən tarixinə, mədəniyyətinə, mənəvi dəyərlərinə sevgi və hörmət 

hissini daha da artıracaq və vətənpərvərlik ruhunu daha da 

yüksəldəcəkdir 

Qazanılmış təcrübə 

- tarixi hadisələrin analizi 

- tarixi hadisələrə tənqidi və obyektiv yanaşma 

- Azərbaycanın mədəni-tarixi inkişaf mərhələlərinin araşdırılması və 

Azərbaycanın müasir dövrdə dünya miqyasında rolu və yerinin 



müəyyənləşdirilməsi. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Davamiyyət  

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən 

səbəblərdən dərslərin buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında 

məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 25%-dən artıq dərs 

buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, 

tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər.  

Yoxlama işi 

Sənədlə təsdiq edilən üzrlü səbəbə görə yoxlama işində iştirak etməyən 

tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. Aralıq və yekun imtahanı 

mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları 

yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini 

pozmaq və köçürülmələr qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin 

imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan 

kənarlaşdırılır.  

Fənni bitirmək qaydası 

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni 

növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.  

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və etik qaydaları pozmaq qadağandır. 

Həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan 

istifadə qadağandır. 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

(planlaşdırı

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   



lacaq), 

saatlar 

1.  4 

 

 

Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi uğrunda 

mübarizə. Azərbaycan xanlıqlarının yaranması, 

idarəçilik sistemi, təsərrüfat həyatı, xarici  siyasəti. 

 

 

 

  

 

2.  4 

 

 

Azərbaycan  beynəlxalq münasibətlərdə (XVIII 

əsrin sonu - XIX əsrin əvvəli). Azərbaycan 

xanlıqlarında ictimai-siyasi durum.Azərbaycanın 

Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi. Gülüstan və 

Türkmənçay müqavilələri. Rusiya-İran müharibəsi 

(1826-1828-ci illər).Türkmənçay müqaviləsi. 

Azərbaycanın bölüşdürülməsinin tarixi nəticələri. 

 

 

3.  4 

 

 

XIX yüzilliyin birinci yarısında Şimali 

Azərbaycanda Rusiyanın siyasəti: Azərbaycanın 

idarəçiliyində dəyişikliklər, sosial-iqtisadi vəziyyət, 

zülmə qarşı xalq hərəkatı (1830-cu il Car-Balakən, 

1831-ci il Talış, 1837-ci il Quba üsyanları). XIX 

yüzilliyin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda 

inzibati islahatlar. 

XIX yüzilliyin birinci yarısında mədəniyyət. Dini və 

dünyəvi məktəblər, maarif, elm, ədəbiyyat, incəsənət.  

Cənubi  Azərbaycan işğaldan sonra. Sosial iqtisadi 

vəziyyət, təsərrüfat və sənətkarlıq. Babilər hərəkatı..  

 

  

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

5. 

 

         4 

 

 

 

 

 

4 

    

 

Şimali Azərbaycan  XIX-cu  yüzilliyin ikinci  

yarısında. XIX yüzilliyin ikinci yarısında 

Azərbaycanda yeni sosial-iqtisadi münasibətlərin 

inkişafı. XIX yüzilliyin 60-70-ci illərində 

Azərbaycanda iqtisadi irəliləyiş. Kəndli, məhkəmə, 

şəhər və inzibati islahatlar. 

 

Neft sənayesinin tərəqqisi. Bakının sənaye şəhərinə 

çevrilməsi. Neft sənayesinə kapitalın axını. 

Sənayenin digər sahələri. Ticarət. Azərbaycan 

burjuaziyasının formalaşması. Azərbaycan fəhlələri. 

Azərbaycan kəndində ictimai təbəqələşmə.   

İctima-siyasi həyatda cərəyanlar. Milli hərəkatın ilk 

addımları. Azərbaycanda çarizm zülmünə qarşı fəhlə 

və kəndli hərəkatının başlanması. 

XIX yüzilliyin ikinci yarısında mədəniyyət. Maarif, 

elm, ədəbiyyat, ictimai-siyasi fikirlər, mətbuat, teatr, 

musiqi, memarlıq. 

Cənubi Azərbaycan XIX yüzilliyin ikinci yarısında. 

 

 

 

6. 4 Şimali Azərbaycan XX əsrin əvəllərində.  



 

 

Demokratik və milli hərəkatın başlanması.1905-

1907-ci illər Rus inqilabının Azərbaycan ictimai-

siyasi mühitinə təsiri.Azərbaycanda mətbuat.Rusiya 

dövlət Dumasında azərbaycanlı deputatlar və onların 

fəaliyyətləri. Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi 

vəziyyəti Azərbaycanda çarizm zülmünə qarşı kütləvi 

hərəkatın başlanması. Fəhlə çıxışları. Kəndli 

hərəkatı, qaçaqçılıq. Milli ziyalıların demokratik 

hərəkatda rolu. Azərbaycan nümayəndələri Rusiyanın 

dövlət dumalarında.   

7 4 

 

 

 

  

Azərbaycanda siyasi partiyaların və təşkilatların   

yaranması və fəaliyyəti.“Hümmət”ı,“Difai”, 

”Müsavat”vəs. Xeyriyyə təşkilatları.“Müsəlman 

Xeyriyyə Cəmiyyəti”,”Nicat”,“Nəşri-Maarif” 

,”Səadət”. 

Güney  Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. Güney 

Azərbaycanda demokratik hərəkat.Milli azadlıq 

hərəkatının boğulması. 

 

  

 Aralıq imtahanı   

 

8. 4 

 

 

Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində.  

Azərbaycan müharibə edən dövlətlərin planlarında. 

Siyasi partiyaların müharibəyə münasibəti və 

mövqeləri. Azərbaycanlıların bu müharibədə iştirakı.  

Azərbaycan Rus inqilabları  illərində (fevral – okt-

yabr 1917-ci il). 

Bakıda Qafqaz Müsəlmanları qurultayının keçirilmə-

si. Ərazi muxtariyyəti ideyasının irəli 

sürülməsi.1917-ci ilin mayında Rusiya Müsəlmanları 

Qurultayının keçirilməsi.Ə.M.Topçubaçovun və 

M.Ə.Rəsulzadənin fəallığı. 

 

 

9. 4 

 

 

 

Zaqafqaziya Seyminin yaranması.Azərbaycanlı 

siyasilərin Tiflisdə Seymdə fəallığı.Seymin toplantı-

larında M.Ə.Rəsulzadə və digər azərbaycanlı siyasi 

xadimlərin çıxışları.  

  1918-ci ilin mart hadisələri.Ermənilərin azərbaycan-

lılara qarşı soyqırım törətməsi.Bakı,Quba,Şamaxı qır-

ğınları.S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Şəhər Xalq 

Komissarlarıı Sovetinin bu qırğınlarda məsuliyyə-

ti.Bu qırğınların  Sovet tarixşünaslığında saxtalaşdı-

rılması. 

 

 

10. 4 

 

 

 Azərbaycanın istiqlaliyyət uğrunda mübarizə-

si.Zaqafqaziya seyminin dağılması.Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin elan edilməsi.M.Ə.Rəsulzadənin 

başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Şurasının fəaliyyəti. 

AXC hakimiyyətinin Gəncə dövru. İlk tədbirlər. 

 

 



11. 4 

 

 

Bakının Qurtuluşu.Qafqaz İslam ordusu və Bakının  

azad etməsi. Azərbaycan hökumətinin Bakıda fəaliy-

yətə başlaması.Azərbaycan hökümətinin təşkili. De-

mokratik dəyişikliklərin başlanması. 

 

 

12. 4 

 

 

Azərbaycan Parlamentinin yaranması və fəaliyyəti. 

İlk addımlar. Parlamentdə qəbul edilən qanunlar.  
  

13. 4 

 

 

 ADR-in daxili siyasəti.İqtisadi siyasəti..Milli ordu-

nun formalaşması.Ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizə.Təhsilin milliləşdirilməsi.Mədəni qurucu-

lucuq. İlk Universitetin yaradılması.  

  

14.  

4 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq 

vəziyyəti. Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin qonşu 

dövlətlərlə münasibəti. Ə.M.Topçubaşovun başçılığı 

ilə nümayəndə heyətinin Parisə göndərilməsi.1920-ci 

ilin yanvarın 12-də Azərbaycanıın tanınması. Xarici 

dövlətlərlə diplomatik əlaqələrin yaradılması. 

  

15. 4 

 

 

 

1920-ci ilin yazında AXC-də hökümət böhranı. 

Qarabağda erməni qiyamı. XI sovet ordusunun 

Azərbaycana hərbi müdaxiləsi. Parlamentin sonuncu 

iclası.ADR-in süqutu. 

Azərbaycan Xalq Cümhiryyətinin tariximizdəki yeri 

və əhəmiyyəti. 

  

  Final imtahanı 
 

 

Prezentasiya mövzularının siyahısı: 

1.Azərbaycanın bölüşdürülməsi (Kürəkçay,Gülüstan,Türkmənçay müqavilələr əsasında) 

2. Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda apardığı müstəmləkə siyasəti: 

a)İqtisadiyyatda 

b)Köçürmə siyasəti və onun mahiyyəti 

c)İnzibati-idarə sistemi 

d)Və başqa sahələrdə 

3. İtirilmiş torpaqlar: 

a)Zəngəzur mahalının ilhaqın                             

b)Tarixi Borçalı mahalı 

4.Mart soyqırımının Sovet tarixşünaslığında saxtalaşdırılması. 



5. Ermənilərin Şimali Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi və yerləşdirilməsi. Genosid 

siyasəti və etnik ədavət. 

6.Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimləri: 

1.Əlibəy Hüseynzadə 

2.Əhmədbəy Ağayev 

3.Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 

4.Əlimərdan bəy Topcubaşov 

7.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici dövlətlərlə diplomatik münasibətləri: 

1.İran 

2.Rusiya 

3.Türkiyə 

4.Ermənistan 

5.Gürcüstan 

8. Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris sülh konfransında. 

9.Ordu quruculuğu sahəsində General Mehmandarov və General Şıxlınskinin fəaliyyəti. 

10.Almanların Azərbaycandakı fəaliyyəti  

11.Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti 

 

 

 


