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Mühazirə mətnləri 

1. Axundova N.Ç. Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərslik 

/elmi red. R.İ.İsmayıl/Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

2. Asiya və Afrika ölkələrinin yeni tarixi. Bakı, 1962. 

3.Qarayeva G.İ., A. M. Hacıqədirli A.M. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin 

yeni tarixi: dərslik / I hissə: 1642-1870. Bakı: Adiloğlu, 2006, 474 s. 

4.  Qarayeva G.İ.Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni tarixi. 1871-1918. 

 II hissə. Bakı: Adiloğlu, 2010, 243 s. 

5. G. İ. Qarayeva, A. M. Hacıqədirli. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni 

dövr tarixi: dərslik / - Bakı: Adiloğlu, 2009, 408 s. 

6. Davudov Q. Yaponiya tarixi. I hissə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 567 

s. 

7. История стран Азии и Африки в средние века. Москва, 1968. 

8.История стран Азии и Африки в новое время. Москва, 1971. 

9.История Африки в XIX-начале XX в. Москва, 1984. 

10.http://www.budo.al.ru/history/ 

11.http://www.japantoday.ru/ 

Əlavə: 

1. J.Roberts. Dünya tarihi. İstanbul, 2011. 

Qasımlı M.“Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək tarix 

axtarışında (1724-1920). Bakı, Mütərcim, 2014, 464 s. 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  Tədris metodları 

• Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə 

tutulur: 

• Mühazirələr 

• Mövzu ətrafında müzakirələr (məşğələ) 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki 

tapşırıqlar 

Praktiki 

məsələnin təhlili 

http://www.budo.al.ru/history/
http://www.japantoday.ru/


Digər • Xəritələrdən, kompüterdən, video və digər 

əyani vəsaitlərdən istifadə 

• Bəzi mövzularla bağlı dərslərə digər 

mütəxəssislərin dəvət edilməsi 

Qiymətləndirmə 

 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı Noyabr 

(sentyabr və oktyabr ay-

larında keçirilən mövzular 

əsasında imtahan verilir) 

35 bal 

Fəallıq Dərslərdə, diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi 

seminarlarda iştirak etmək  

 

 

5 bal 

Quiz Kurs boyu iki yoxlama 

yazı keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. Birinci yazı aralıq 

imtahanı öncəsi, ikincisi 

yekun imtahan qabağı. Hər 

yoxlama işi 5 bal ilə 

qiymətləndirilir. 

 

10 bal 

(5+5) 

Prezentasiya/Qru

p müzakirə 

Yazılı (həm də şifahi 

təqdimat olmaqla) 

(mövzular əlavə olunur). 

Vaxt tələbələrlə 

razılaşdırma yolu ilə. 

Yazı işinə aid qaydalar:  

1.İş ayrıca vərəqlərdə ya-

zılmalıdır. Kağızın formatı 

A4, şirifti 14, interval 1, 

esselərin həcmi 10-15 sə-

hifə olmalıdır.  

2.Vərəqin bir üzü yazıl-

malı, vərəqə nömrələr qo-

yulmalıdır. 

3.İş aydın yazılmalı, fi-

kirlərin abzaslara bölün-

məsi məntiqi olmalıdır, hər 

yeni fikirdə abzasdan is-

tifadə edilməlidir. İşin gi-

rişi və nəticəsi olmalıdır. 

4.İş yazılarkən mənbələrə 

istinad edilməlidir. İstinad 

qaydaları müəllim tərəfin-

dən təqdim olunacaqdır. 

5.Sonda istifadə olunmuş 

ədəbiyyatın siyahısı əlavə 

edilməlidir. 

6.İşin titul vərəqi olma-

lıdır: mövzunun adı, tələ-

bənin adı, soyadı, fakül-

təsi, işin yerinə yetirildiyi 

departament göstərilməli-

dir. 

 

10 bal 



Final imtahanı Yanvar 

(noyabr və dekabr ay-

larında keçirilən mövzular 

əsasında final imtahan 

verilir) 

 

 

 

40 bal 

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri və 

məqsədləri  

 “Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi-1” Azərbaycan Respublikasının ali 

tarix təhsili sistemində tədris olunan zəruri fənnlərdəndir. Fənnin tədrisini 

zəruri edən əsas amillər – tarixi prosesin öyrənilməsinə yeni baxış, müasir 

dünyanın problemləri içərisində qloballaşma şəraitində sivilizasiyaların 

ünsiyyəti və ya toqquşması məsələsinin aktuallaşması kimi amillərdir.  

Tədris olunan kursun başlıca məqsədi - tələbələrdə Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi haqqında elmi bilikləri 

formalaşdırmaqdır. Fənnin tədrisi zamanı daha çox əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərə - Asiya və Afrika ölkələrində feodalizmin inkişafı və tənəzzülü 

prosesinə, kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi və inkişafı 

məsələlərinə, xarici siyasət məsələlərinə və s. xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Fənnin tədrisi zamanı Avropa dövlətlərinin Şərq siyasəti, metropoliyalar 

və müstəmləkələr arasında münasibətlər diqqət mərkəzində olacaqdır. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin tədrisinin nəticəsi: 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

• Şərq ölkələrinin orta əsrlərdə və yeni dövrdə siyasi və iqtisadi 

inkişaf xüsusiyyətləri öyrəniləcək; 

• Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlərdə və yeni dövrdə tarixinin 

ən önəmli hadisələri haqqında tam təsəvvür formalaşacaqdır. 

• Asiya və Afrika ölkələrində orta əsrlərdə və yeni dövrdə baş verən 

proseslərin səbəb və nəticələri öyrənilmiş olacaq; 

• Dövlətlərarası, regional və qlobal münaqişələr və onların 

doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvür yaranacaq; 

• Müstəmləkəçilik siyasəti və onun doğurduğu nəticələr haqqında 

region ölkələrinin timsalında ümumiləşdirilmiş qənaətlər əldə 

ediləcəkdir. 

Qaydalar 

(Tədris siyasəti 

və davranış) 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə dərsin ilk 10 

dəqiqəsinə gecikdiyi halda qaib yazılır. Amma tələbəyə dərsdə iştirak 

etmək icazəsi verilir. Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən (xəstəlik, ailə 

vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o zaman bu haqda fakültə 

dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 

25 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır. 

 

Yoxlama işi 

Yoxlama işində iştirak etməyən tələbə qeyri-müvəffəq qiymət alır. Əgər 

tələbə üzürlü səbəbdən yoxlama işində iştirak edə bilməmiş və bu haqda 

dekanlığa məlumat vermişsə, o zaman həmin tələbə yoxlama işini növbəti 

həftə yaza bilər. 

 

İmtahanlar 

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl 

verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. 

 



Fənni bitirmək qaydası 

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60 və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu 

fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər. 

 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin 

pozulması, imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən 

(kitab, konspekt-dəftər, mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktofon, 

mikrodinləyici qurğu və s.) istifadə edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu 

qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan zalından çıxarılır, onun imtahan işi 

ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə imtahandan kənarlaşdırılır. 

 

Tələbənin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz 

və icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və 

radiodan istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab 

oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır. 

 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar  

1 21.09.2019 

 

Mövzu 1. Giriş.Yaponiya erkən orta 

əsrlərdə 

Mövzu 2. Yaponiya XIII-XVII əsrin 

birinci yarısında 

Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

1.Davudov Q. Yaponiya tarixi. I 

hissə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 

567 s. 

2.Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s.  

2 28.09.2019 Mövzu 3. Çin II-VIII əsrlərdə 

Mövzu 4. Çin IX- XII əsrlərdə  

Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

3 05.10.2019 Mövzu 5. Çin XIII - XVII əsrin 

birinci yarısında  

Mövzu 6. Koreya orta əsrlərdə 

  

Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

4 12.10.2019 Mövzu 7. Hindistan V-XII əsrlərdə 

Mövzu 8. Hindistan XIII-XVI 

əsrlərdə 

 

Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

5 19.10.2019 Mövzu 9. Monqolustan orta əsrlərdə 

Mövzu 10. Ön Asiya ölkələri orta 

əsrlərdə (Sasanilər, Ərəb xilafəti və 

Səlcuqlar imperiyası) 

1.G. İ. Qarayeva, A. M. Hacı-

qədirli. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər 

və yeni dövr tarixi: dərslik / - Bakı: 

Adiloğlu, 2009, 408 s. 

2.Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

6 26.10.2019 Mövzu 11. Quiz (I) 

Mövzu 12. Osmanlı dövlətinin 

qurulması və genişlənməsi 

 

Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

7 02.11.2019 Mövzu 13. Osmanlı imperiyası Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 



XVI-XVII əsrlərdə 

Mövzu 14. Səfəvilər dövləti 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

8 09.11.2019 Mövzu 15. Tropik və Cənubi Afrika 

orta əsrlərdə 

Mövzu 16. ARALIQ İMTAHANI 

(1-15-ci mövzular) 

Axundova N.Ç. Asiya və Afrika 

ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərs-

lik. Bakı: Adiloğlu, 2010, 326 s. 

 9 16.11.2019 Mövzu 17. Çin XVII əsrin ikinci 

yarısı-XVIII əsrdə 

Mövzu 18. Çin XIX əsrdə  

Asiya və Afrika ölkələrinin yeni 

tarixi. Bakı, 1962. 

 10 23.11.2019 Mövzu 19. Çin XIX əsrin sonu-XX 

əsrin əvvəllərində  

Mövzu 20. Yaponiya XVII-XVIII 

əsrlərdə  

 

1.Davudov Q. Yaponiya tarixi. I 

hissə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 

567 s. 

2.Asiya və Afrika ölkələrinin yeni 

tarixi. Bakı, 1962. 

 11 30.11.2019 Mövzu 21. Yaponiya XIX əsrdə 

Mövzu 22. Yaponiya XIX sonu - XX 

əsrin əvvəllərində  

Asiya və Afrika ölkələrinin yeni 

tarixi. Bakı, 1962. 

 12 07.12.2019 Mövzu 23. Koreya və Monqolustan 

yeni dövrdə  

Mövzu 24. Hindistan yeni dövrdə  

Asiya və Afrika ölkələrinin yeni 

tarixi. Bakı, 1962.  

 13 14.12.2019 Mövzu 25. Hindistan XIX əsrin-XX 

əsrin əvvəllərində  

Mövzu 26. Quiz (II) 

Asiya və Afrika ölkələrinin yeni 

tarixi. Bakı, 1962. 

 14 21.12.2019 Mövzu 27. Əfqanıstan və İran yeni 

dövrdə 

Mövzu 28. Osmanlı imperiyası 

XVIII əsrdə 

4.Qarayeva G.İ., A. M. Hacıqədirli 

A.M. 

Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni 

tarixi : dərslik / I hissə : 1642-1870. 

Bakı: Adiloğlu, 2006, 474 s. 

 15 28.12.2019 Mövzu 29. Osmanlı imperiyası XIX 

əsr - XX əsrin əvvəllərində  

Mövzu 30. Ərəb ölkələri,Tropik və 

Cənubi Afrika yeni dövrdə 

 

FİNAL İMTAHANI (16-30-cu 

mövzular) 

1.G. İ. Qarayeva, A. M. Hacıqə-

dirli. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və 

yeni dövr tarixi : dərslik / - Bakı: 

Adiloğlu, 2009, 408 s.  

2.Asiya və Afrika ölkələrinin yeni 

tarixi. Bakı, 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Asiya və Afrika ölkələri tarixi-1” fənnin’ aid esse və prezentasiya mövzuları: 

 

Osmanlı imperiyası: 

1. Kiçik Asiyada Səlcuqlu dövləti: siyasi quruluş və sosial-iqtisadi həyat. 

2. Xaçlı yürüşlərinin Kiçik Asiyada siyasi vəziyyətə təsiri. 

3. Kiçik Asiyaya türk miqrasiyasının ikinci dalğası.  

4. XIII-XIV əsrlərin hüdudunda Kiçik Asiyada bəyliklərinin yaranmasının xüsusiyyətləri. 

5. Osmanlı bəyliyinin yüksəlişinin səbəbləri və xüsusiyyətləri. 

6. XIV əsrin ikinci yarısında Balkanlarda Osmanskaya fəthinin genişləndirilməsi. 

7. Tarixi şəxsiyyətlərin siyasi portreti: II Mehmed Fateh. 

8. Krım xanlığının İstanbul ilə qarşılıqlı əlaqələri. 

9. Köprülü islahatları. 

10. Osmanlı imperiyası və Kapitulyasiya rejimi. 

11. Tənzimat islahatı: əsas mərhələləri və nəticələri. 

12. “Yeni Osmanlılar” cəmiyyətinin Türkiyə tarixində yeri və rolu. 

13. Sudan və Məğrib ölkələri Osmanlı imperiyası tərkibində 

14. Osmanlı İmperiyası II Əbdülhəmidin dövründə  

15. “Erməni soyqırımı” uydurması: tarixi gerçəkliyə müasir baxış 

16.  Osmanlı sultanları haqda bilmədiklərimiz. 

Çin: 

1. Çində islamın yayılması 

2. Çin Sun sülaləsi dövründə  

3. Çin Suy sülaləsi dövründə  

4. Çin Tan sülaləsi dövründə  

5. Çin Min sülaləsi dövründə  

6. Çju Yuançjan - ilk kəndli imperatoru 

7. Çin xalqının monqollara qarşı mübarizəsi: Gizli “Ağ zanbaq” cəmiyyəti və “Qırmızı 

qoşun” dəstələri. 

8. “Tiryək müharibələri”: səbəbi, nəticələri. 

9. XVIII əsrin ortalarında Tsin sülaləsinin “xarici aləmdən təcrid” siyasəti. 

 

10. İri dövlətlərin Çini “nüfuz dairələrinə” bölməsi. 

Yaponiya: 

1. Yaponların etnogenezi problemi.  

2. Yaponların adət-ənələri və məişət mədəniyyəti 

3. Samuraylar təbəqəsi və onun mentaliteti 

4. Minamoto soqunluğu (1192- 1335).  

5. Asikaqa soqunluğu (1335-1573).  

6. Ölkə daxili müharibələr: “Döyüşən vilayətlər” dövrü.  

7. Ölkənin birləşdirilməsi uğrunda Nobunaqa (1573- 1582) və Xudeyesinin (1582-1598) 

fəaliyyətləri.  

8. Tokuqava soqunluğu (1603-1867) . Aqrar islahatlar.  

9. Kamikadze: mongol-çin işğalına qarşı mübarizə tarixindən 

10. Orta əsrlərdə yaponların mənəvi mədəniyyəti 

11. 1867-1868-ci il inqilabı və onun nəticələri. 

12. XX əsrin əvvəllərində Yaponiyanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri 

13. “Yapon milli ruhu” 

14. Yaponiyada İslam: mədəniyyətlərarası dialoq məsələləri 

Hindistan: 

1. Hinduizmin əsas ideyaları 



2. Hindistanda İslam: mədəniyyətlərarası dialoq məsələləri 

3. Avropalıların Hindistana axını 

4. Tarixi-siyasi portretlər – Babur şah 

5. Orta əsrdə Hindistanın fəlsəfi -dini sistemində buddizm  

6. Hərbi təhsil sistemində Rajputlar  

7. Orta əsrlərdə Hindistanda kasta sistemi 

8. Ost-Hind şirkətinin Hindistanda fəaliyyəti.  

9. 1857-1858-ci illərdə Sipahilər üsyanı: səbəbləri, gedişi və nəticələri. 

10. Ümumhindistan Milli Konrqesinin yaranması və fəaliyyəti  

Ərəb ölkələri: 

1. Ərəb ekspansiyası: səbəbləri və nəticələri 

2. Məhəmməd Peyğəmbər tarixi şəxsiyyət kimi  

3. İslam dünyasında ilk dini təfriqə: səbəblər və nəticələr 

4. İslam İntibahı 

5. Ərəb xilafətində idarə etmə sistemi. 

6. Tarixi şəxsiyyətlərin siyasi portreti: Səlah ad-Din 

7. 1831-1833-cu illərdə Misir böhranı və onun nəticələri.  

8. XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərində Misirdə siyasi mübarizə və milli –azadlıq 

hərəkatı 

Monqolustan: 

1. Çingiz Xan tarixi şəxsiyyət kimi 

2. Monqolların "Qərb yürüşü" və Islam ölüm təhdidi altında.  

3. Çingiz xan imperiyasının hərbi təşkilatı və dövlət quruluşu 

4. Teymurləng Çingiz xanın imperiyasının tarixi “varisi” kimi  

5. XII-XIII əsrlərdə Mərkəzi Asiyada dini - fəlsəfi sistemdə -“Tenqriçilik”(tanrıçılıq). 

6. Mərkəzi Asiyada ilk avropalılar 

7. Türk-monqol dünyasının çöl mədəniyyəti 

İran: 

1. Orta əsrlərdə İran ərazisində dövlət qurumlarının mənşəyinə dair 

2. Səfəvi dövlətinin İran tarixşünaslığı: tənqidi yanaşma 

3. Səfəvi dövlətinin Türkiyə tarixşünaslığı: tənqidi yanaşma 

4. Şah Abbasın islahatları və onun xarici siyasəti.  

5. XIX əsrdə xarici kapitalın nüfuzu və onun ölkənin daxili durumuna təsiri.  

6. Babilər üsyanı (1848-1852).  

7. Mirzə Tağı xanın islahatları.  

 

 

 
 


