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Əziz müəllimlər!
Kurikulum sənədi əsasında yeni dərslik siyasəti yeni təlim standartlarının,

təlim strategiyalarının, qiymətləndirmə mexanizmlərinin reallaşmasına zəmin
yaratmışdır. Bu məqsədlə müəllim fəaliyyətini istiqamətləndirmək üçün
hazırlanmış metodik vəsait mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Nəticəyönümlü xarakteri və şəxsiyyətyönümlü mahiyyəti özündə əks
etdirən, kurikulum standartlarına əsaslanan bu metodik vəsait, güman edirik
ki, müəllimlərə az da olsa yol göstərən bir vəsait olacaq.

Bu metodik vəsaitdə istiqamətverici materiallar, mövzuların tədrisi texno -
logiyası, əlavə resurslar, illüstrasiyalar, xəritələr, iş vərəqləri, sxematik
cədvəllər, söz assosiasiyaları, diaqramlar, tarixi sənədlər, inteqrasiya və s. əlavə
resurslar verilmişdir.

Metodik vəsaitdə, ilkin olaraq, təlim nəticələrini əldə etməyə istiqamət
verən məzmun standartları öz əksini tapmışdır. Məzmun standartlarından
doğan alt-standartlar əsasında müəllim öz fəaliyyətini qurur. Təlim nəticəsinin
reallaşması üçün müəllim istiqamətlənir. Müəllim öz biliyi və təcrübəsinə
əsaslanaraq motivasiya qurmalıdır. Motivasiya maraqlı və cəlbedici olmalı,
şagirdləri düşünməyə sövq etməli, müstəqil və yaradıcı təfəkkürü inkişaf
etməyə yönəlməlidir. Ona görə də təqdim olunan metodik vəsaitdə verilən il-
lüstrasiyalar onların yaş xüsusiyyətinə uyğun və onları fəaliyyətə, tədqiqata
yönəldən istiqamətdə qoyulub.

Müəllim illüstrasiyaları elə seçməlidir ki, şagirdlərin tədqiqat apar mağa
imkanları olsun. Müəllim, eyni zamanda şagirdlərin cavablarını dəstək ləməli
və onları istiqamətləndirməlidir.

Motivasiya zamanı təfəkkürün hərəkətə gətirilməsi şagirdlərin bilikləri
əsasında tədqiqat sualının formalaşmasına imkan yaradır. Şagirdlərin marağı
əsasında onların tədqiqat fəaliyyəti daha da artır.

İllüstrasiyalara əsasən şagirdlər tarixi zaman və tarixi məkanı müəyyən
edə bilir. Zaman oxunun tərtib olunması şagirdlərin fəallığını gücləndirən
amillərdən biridir. Bundan başqa, sxem, cədvəl, xəritə, kontur xəritə, xronoloji
testlərlə iş mövzunun daha səmərəli mənimsənilməsinə kömək edən əsas
vasitələrdir. Tarixi mövzularla bağlı rollu oyunların səhnələşdirilməsi, şəxsiy -
yətlərin dialoqu və monoloqu biliklərin daha dərindən dərk edilməsinə və
şagirdlərin yaddaşında həmişəlik qalmasına, həkk olunmasına səbəb olur.

Siz tədqiqat sualları olaraq dərslikdə qrup üçün verilən tapşırıqlardan da
istifadə edə bilərsiniz. Bu tapşırıqlar elə tərtib olunmuşdur ki, onların qruplar
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tərəfindən işlənməsi və təqdim edilməsi mövzunun tam açılmasına şərait
yaradır.

Eləcə də mənbələr və sənədlər üzrə tapşırıqlar şagirdlərdə tarixi hadisələrin
təhlili vərdişlərini inkişaf etdirmək qabiliyyətini formalaşdırır. Xronoloji
hesablamaların aparılması, xəritə üzərində iş onlarda təlim nəticəsini daha da
reallaşdırır. 

Metodik vəsaitdə göstərildiyi kimi, şagirdlər müəllimin istiqamətləndirici
suallarının köməyi ilə ümumiləşdirici nəticəyə gəlirlər. Çalışmaq lazımdır ki,
ümumi ləş dirilmiş biliklər yığcam, aydın və sadə, başadüşülən şəkildə ifadə
olunsun. Ümumiləşdirici nəticədə tədqiqat sualının cavabı əks olunsun. Çünki
tədqiqat sualının cavabı, ümumiləşdirici bilik yeni biliyi əks etdirən təlimin
nəticəsidir.

Metodik vəsaitdə son olaraq şagirdlərin yaradıcı tətbiqetmə imkanları
yoxlanıldıqdan sonra qiymətləndirmə aparılır. Şagirdlərin cavabları həm fərdi
şəkildə, həm də qrup fəaliyyəti zamanı qiymətləndirilir. Hər iki halda əvvəl -
cədən qiymətləndirmə meyarları müəyyən olunur. Qiymətləndirmə meyarları
məzmun standartlarından (alt-standartdan) doğur. Qruplar üçün müəyyən
edilmiş meyarların özünəməxsus meyarları vardır ki, bu da metodik vəsaitdə
öz əksini tapmışdır. 

Qrup işi zamanı həm istedadlı, həm də zəif şagirdlər öz səviyyələrinə
uyğun olaraq, tapşırıqların yerinə yetirilməsində iştirak edirlər. Cütlük şəklində
də şagirdlər bir-birinə kömək edərək fikir mübadiləsi edə bilirlər.

Müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yaradılan qrupların (kiçik qruplar,
adətən, 4–5 nəfərdən ibarət) tərkibi daim dəyişməlidir. Şagirdlər öz səviyyələ -
rinə uyğun olaraq, qruplarda öz imkanlarını göstərirlər. Qruplar şagirdlərdə
problemləri birgə həll etməyi, kollektivçilik hisləri, bir-birini dinləmə mədə -
niyyəti formalaşdırır.

Evə verilən tapşırıqlar şagird təfəkkürünü inkişaf etdirməklə bərabər,
müstəqil, yaradıcı düşüncəyə şərait yaradır və praktik bacarığa malik vətəndaş
tər biyə etməyə kömək edir. 

İnternet materialları və müxtəlif mənbələr əsasında verilmiş tapşırıqların
yerinə yetirilməsi şagirdlərin müstəqil tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. 

Vəsaitdə qrup tapşırıqları ilə bərabər, kollektiv iş də yer ləşdi ril mişdir.
Müəllimlər, yeri düşdükcə, şagirdlərin biliyini möhkəm lən dir mək üçün, qalan
vaxt ərzində şagirdləri yaradıcı işə cəlb etmək üçün onlardan istifadə edə
bilər.

Vəsaitin sonunda verilmiş xronoloji hadisələr və illüstrasiyalar yaradıcı
mətnlərin hazırlanmasında köməkçi vasitə ola bilər.
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6-cı SİNİF «ÜMUMİ TARİX» FƏNN KURİKULUMUNUN 
MƏZMUN STANDARTLARI

6-cı sinfin sonunda şagird:
� tarixdə il hesabından istifadə edir; 
� mühüm hadisələrin xronoloji çərçivəsini müəyyən edir; 
� qədim insanların həyatında təbii-coğrafi şəraitin rolunu müəyyənləşdirir; 
� dövlətlərin yaranmasını, onların siyasi quruluşunu, sosial-iqtisadi müna -

si bətləri tarixi bilik mənbələri əsasında izah edir; 
� tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini təsvir edir; 
� mədəniyyətin yaranması və inkişafını insanların həyatında baş verən

dəyişikliklərlə əlaqələndirir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar

1. Tarixi zaman
Şagird:
1.1. Tarixi faktların tarixi zamanla əlaqəsini anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Tarixdə il hesabından istifadə edir;
1.1.2. İbtidai icma cəmiyyəti və quldar dövlətlərin  meydana gəlməsi,

inkişafı və tənəzzülü dövrlərini fərqləndirir; 
1.1.3.  Müxtəlif ölkələrdə baş vermiş mühüm hadisə, proses və təzahürlərin

xronoloji çərçivələrini müəyyən edir.

2. Tarixi məkan
Şagird:
2.1. Tarixi hadisə, proses və təzahürlərin baş verdiyi təbii-coğrafi şəraitlə

bağlı bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.
2.1.1. Ən qədim insan məskənlərinin, ilk sivilizasiyaların, dövlətlərin ya -

ranması və inkişaf amillərini izah edir;
2.1.2. Təbii-coğrafi şəraiti əks etdirən xəritə əsasında hadisələrin baş ver -

diyi tarixi məkanı təsvir edir. 

3. Dövlət
Şagird:
3.1. Dövlətlərin yaranması, inkişafı və tənəzzülü ilə bağlı bilik və baca rıq -

lar nümayiş etdirir.
3.1.1. Qədim dövlətlərin (Misir, Şumer, Babil, Assur, İskit, Midiya, Əhə -

məni, Hun, Çin, Parfiya, Hindistan, Yunanıstan və Roma dövlətləri)
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yaranmasını, idarəetmə qaydalarını, sosial-iqtisadi mü na sibətlərini
təsvir edir; 

3.1.2. Mənbələr əsasında qədim dövlətlərlə bağlı məlumatlar toplayır və
təqdim edir.

4. Şəxsiyyət
Şagird:
4.1.Tarixi şəxsiyyətləri dövr baxımından qiymətləndirir.
4.1.1. Tarixi şəxsiyyətləri (I Tutmos, III Tutmos, II Ramzes, Hammurapi,

Aş şurbanipal, II Sarqon, II Kir, I Dara, Mete xaqan, İskəndər, Sin
Şi xuandi, Aşoka, Solon, Mitridat, Perikl, Yuli Sezar, Oktavian Av -
qust, Konstantin) müəyyənləşdirir; 

4.1.2. Mənbələr əsasında qədim dövrün tarixi şəxsiyyətləri haqqında məlu -
matlar toplayır, təqdim edir.

5. Mədəniyyət
Şagird:
5.1. Mədəniyyətləri və sivilizasiyaları qiymətləndirir.
5.1.1. Mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələrinin insanların həyat tərzi ilə əla qə -

lə rini izah edir;
5.1.2. Mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası əlaqələrə münasibət bil -

dirir; 
5.1.3. Mədəniyyətlərə, mədəniyyətlərarası əlaqələrə dair məlumat toplayır,

təqdim edir.
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FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA 

ТАРИХИ ЗАМАН

1.1. Тарихи фактларын тарихи заманла ялагясини анладыьыны нцмайиш етдирир.

1.1.1. Тарихдя ил щесабындан истифадя едир.

Аз-т. 1.1.1.; 1.1.2.;
Инф. 1.2.1.

1.1.2. Ибтидаи иъма ъямиййяти вя гулдар дювлятлярин мейдана эялмяси, ин-
кишафы вя тяняззцлц дюврлярини фяргляндирир.

Щ-б. 1.3.1.
Ъ. 3.2.4.

1.1.3. Мцхтялиф юлкялярдя баш вермиш мцщцм щадися, просес вя тязащцрля-
рин хроноложи чярчивясини мцяййян едир.

Аз-т. 1.1.2.

ТАРИХИ МЯКАН

2.1. Тарихи щадися, просес вя тязащцрлярин баш вердийи тябии-ъоьрафи шяра-
итля баьлы билик вя баъарыглар нцмайиш етдирир.

2.1.1. Ян гядим инсан мяскянляринин, илк сивилизасийаларын, дювлятлярин  йа-
ранмасы вя инкишаф амиллярини изащ едир.

Аз-т. 2.1.1.;
Ъ. 3.1.2.;
Аз-д. 2.2.3.

2.1.2. Тябии-ъоьрафи шяраити якс етдирян хяритя ясасында щадисялярин баш вер-
диyи тарихи мяканы тясвир едир.

Ъ. 3.2.3.;
Аз-т. 2.1.2.;
Инф. 3.2.3.
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ДЮВЛЯТ
3.1. Дювлятлярин йаранмасы, инкишафы вя тяняззцлц иля баьлы билик вя ба-

ъарыгларыны нцмайиш етдирир.

3.1.1. Гядим дювлятлярин (Мисир, Шумер, Бабил, Аssур, Искит, Мидийа, Ящя-
мяни, Щун, Чин, Парфийа, Щиндистан, Йунаныстан вя Рома дювлятляри) йаран-
масыны, идаряетmя гайдаларыны, сосиал-игтисади мцнасибятлярини тясвир едир.

Аз-т. 3.1.1.;
Я. 2.2.1.;
Щ-б. 1.3.1.; 1.3.2.

3.1.2. Мянбяляр ясасында гядим дювлятлярля баьлы мялуматлар топлайыр вя
тягдим едир.

Инф. 1.2.3.; 3.2.3.;
Я. 2.2.1.;
Аз-т. 3.1.2.; 3.1.3.
Аз.-д. 1.2.1.

ШЯХСИЙЙЯТ

4.1. Тарихи шяхсиййятляри дювр бахымындан гиймятляндирир.

4.1.1. Тарихи шяхсиййятляри (Ы Тутмос, ЫЫЫ Тутмос, ЫЫ Рамзес, Щаммурапи,
Ашшурбанипал, ЫЫ Саргон, ЫЫ Кир, Ы Дара, Мете хаган, Исkяндяр, Син Шихуанди,
Ашока, Солон, Митридат, Перикл, Йули Сезар, Октавиан Август, Константин)
мцяййянляшдирир.

Аз-д. 2.2.3.;
Я. 2.2.1.;
Аз-т. 4.1.1.

4.1.2. Мянбяляр ясасында гядим дюврцн тарихи шяхсиййятляри щаггында мя-
луматлар топлайыр, тягдим едир.

Аз-т. 4.1.2.;
Я. 2.2.1.;
Инф. 3.2.3.;
Аз-д. 1.2.1.

10

 Ç
ap
 ü
çü
n 
de
yi
l



МЯДЯНИЙЙЯТ

5.1. Мядяниййятляри вя сивилизасийалары гиймятляндирир.

5.1.1. Мядяниййятин айры-айры сащяляринин инсанларын щяйат тярзи иля яла-
гялярини изащ едир.

Аз-д. 1.2.4.;
Я. 2.1.3.;
Аз-т. 5.1.1.

5.1.2. Мядяниййятлярарасы вя сивилизасийаларарасы ялагяляря мцнасибят бил-
дирир.

Аз-д. 1.2.4.;
Я. 3.1.2.;
Аз-т. 5.1.2.

5.1.3. Мядяниййятляря, мядяниййятлярарасы ялагяляря даир мялумат топла-
йыр, тягдим едир.

Аз-т. 5.1.3.;
Инф. 3.2.1.;
Аз-д. 1.2.1.;
Я. 3.1.2.

Азярбайъан тарихи – Аз-т.
Азярбайъан дили – Аз-д.
Ядябиййат – Я.
Информаtиkа – Инф.
Ъоьрафийа – Ъ.
Щяйат билэиси – Щ-б.
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12

STANDARTLARIN REALLAŞDIRILMASI, 
İLLİK PLANLAŞDIRMA  VƏ İNTEQRASİYA CƏDVƏLİ

Sıra
№-si

Standartların
reallaşdırılması

Mövzular İnteqrasiya Saat

1.
Диагностик
гиймятляндирмя

1

ИБТИДАИ ДЮВР

2.
1.1.2.; 1.1.3.;

2.1.2.

Ибтидаи иъма гурулу-
шунун йаранмасы вя
инкишафы

Щ-б. 1.3.1.; 
Я. 2.1.3.

1

3. 1.1.1.; 1.1.2.
Ибтидаи иъма гурулу-
шунун даьылмасы

Аз-т.1.1.1., 1.1.2.; 
Ъ. 1.1.1.

1

4.
Лайищя: Даш дюврц нцн Азярбайъанда
вя цмуми тарихдя мц га йисяли тящлили

1

5. КСГ 1

ГЯДИМ МИСИР ВЯ ЮН АСИЙА

6.
2.1.2.; 3.1.1.;

3.1.2.
Гядим Мисир дюв  ляти

Аз-т. 2.1.2.; 3.1.1.;
Я. 2.1.3. 

1

7. 5.1.3. Гядим Мисирдя
мя   дяниййят Аз-т. 5.1.3.; Аз-д. 1.2.1. 1

8.
1.1.2.; 3.1.1.;

5.1.3.
Гядим шумерляр

Аз-т. 3.1.1.; 5.1.3.; 
Я. 2.1.3.

1

9.
1.1.2.; 4.1.1.; 

5.1.3.
Бабил дювляти

Аз-т. 3.1.2.; 
5.1.2.

1

10. КСГ 1

11.
1.1.2.; 
5.1.3.

Финикийа
Аз-т. 1.1.1.; 1.1.2.; 

3.1.3.
1

12.
1.1.2.; 3.1.1.; 

5.1.3.
Ассур дювляти

Аз-т. 3.1.1.; 5.1.3.;
Я. 2.1.3.; 

1

13.
3.1.1.; 
5.1.3.

Мидийа дювляти
Аз-т. 3.1.1.; 4.1.2.; 

5.1.3.; Я. 2.1.3.
1

14. 3.1.1.; 4.1.2.
Ящямяниляр
дювляти

Аз-т. 1.1.2.; 2.1.2.; 
Я. 2.1.3.

1

15. 2.1.1.; 3.1.2. Парфийа дювляти
Аз-т. 2.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.;

Я. 2.4.3.; 3.1.2.
1

16. КСГ 1

17. БСГ 1
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13

Sıra
№-si

Standartların
reallaşdırılması

Mövzular İnteqrasiya Saat

ГЯДИМ ТЦРКЛЯР. ГЯДИМ ЧИН ВЯ ЩИНДИСТАН

18. 3.1.2 Гядим тцркляр
Я. 3.1.2.; Аз-т. 3.1.2.; 

3.1.3.
1

19. 1.1.2.; 2.1.1.; 3.1.2. Искит дювлятляри Аз-т. 3.1.2. Я. 3.1.2. 1

20. 3.1.1.; 3.1.2.
Бюйцк Щун 
дювляти

Аз-т. 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.;
Я. 2.1.3.; 3.1.2.;
Инф. 3.2.1.; 3.2.3.

1

21.
3.1.1.; 4.1.1.;

5.1.3. 
Гядим Чин

Аз-т. 3.1.1.; 5.1.3.; Я. 2.1.3.; 
Аз-д. 1.2.1.

1

22.
2.1.1.; 3.1.1.;

4.1.1.
Гядим 
Щиндистан

Аз-т. 2.1.1.; 4.1.1.;
Я. 2.4.3.; 2.1.3.

1

23. КСГ 1

ГЯДИМ ЙУНАНЫСТАН

24.
3.1.1.; 
4.1.1.

Авропада ян гядим
дювлят. Гядим yу -
нан шящяр-дювлят ляри

Аз-т. 3.1.1.; 4.1.1.; Я. 2.1.3.;
Щ-б. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 

Аз-д. 2.2.3.
1

25.
1.1.3.; 2.1.1.;
3.1.1.; 4.1.2.

Йунанлар ишьалчылара
гаршы. Афина гулдар-
лыг демократийасы

Аз-т. 3.1.1.; 4.1.2.;
Я. 2.1.3.

1

26. 5.1.3.
Гядим Йуна ныстан
мядяний йяти

Аз-т. 5.1.3.; Я. 3.1.2. 1

27.
1.1.2.; 4.1.1.;

5.1.2.

Йунан шящяр-дюв лят   -
ля ри нин тя няз зц лц.
Ма    ке     дони йа  дюв -
лятинин эцълянмяси

Аз-т. 3.1.1.; Я. 2.1.3. 1

28. КСГ 1

ГЯДИМ РОМА

29–30.
2.1.1.; 2.1.2.;
3.1.1.; 4.1.1.;

4.1.2.

Гядим Рома Рес -
публикасынын йаран-
масы

Аз-т. 2.1.1.; 3.1.1.; 4.1.1.; 
Я. 2.4.3.; 2.1.3. 2

31. 1.1.2.; 4.1.1.
Республиканын сону.
Рома империйасынын
йаранмасы вя сцгуту

Аз-т.  2.1.1.; 4.1.1.; 
Я. 2.4.3.; 2.1.3.

1

32. 5.1.3.
Гядим Рома мя -
дя ний йяти

Аз-т. 5.1.3.; 
Я. 3.1.2. 1

33. КСГ 1

34. БСГ 1
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TƏLİMİN TƏŞKİLİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN 
FORMA VƏ ÜSULLAR

Standartlar nəticəyönümlü və şagirdyönümlü olduğundan onların real -
laşdırıl ma sında fəal təlim metodlarından istifadə edilməsi məqsədəuyğun
hesab edilir. Fəal təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prose -
sinin di gər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi
nəzərdə tutur. Şagirdlərin parta arxasında oturaraq kitab oxuması, iş vərəqlərini
dol durması, müəllimi dinləməsi ilə yanaşı, eyni zamanda kitabxanada,
kompüterdə qrup və ya fərdi şəkildə fəaliyyət göstərməsi onun əsas əla mət -
lərindən hesab edilir. Fəal təlim müasir şəraitdə pedaqoji prosesin qurulmasına
ye ni yanaş madır. Belə yanaşma tərzində təlim şagirdlərin təkcə yaddaşının
yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfək -
 kürün inkişaf etdirilməsinə, ən mühüm bacarıq və vərdişlərin əldə olun masına
yönəldilir. Bu zaman şagirdlər açıq sual vermək, problemləri araş  dırmaq, təd -
qiqat aparmaq və müzakirə etmək imkanı qazanırlar. Onlar tə lim material la -
rının mənimsənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini,
qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, ümu miləşdirmələr
apar ma ğı öyrənirlər. Beləliklə, uşaqlar həm tədris, həm də sosial xarakterli
prob lemlərin müstəqil həllinə cəlb olunur, müxtəlif informasiya mən bə -
lərindən istifadə edir, sistematik olaraq müstəqil şəkildə bilik ehtiyatını
artırırlar.

Fəal təlim metodlarının xarakterik xüsusiyyətləri:
1. Diqqət, ilk növbədə, şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına yönəlir.
2. Müəllim təlim fəaliyyətinin əlaqələndiricisi, şagirdlərin məsləhətçisi və

köməkçisi kimi çıxış edir. 
3. Problemin həlli prosesində şagirdlər fəal tədqiqatçı olurlar. 
4. Bilik və bacarıqlar şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilir.
5. Müəllim–şagird, şagird–şagird arasında əməkdaşlıq üçün şərait yaranır.
6. Dərslərin inteqrativ təşkilinə üstünlük verilir.
7. Qeyri-standart dərslərin tətbiqinə geniş yer verilir.

Fəal təlim metodlarının xarakterik xüsusiyyətləri:
Fəal dərsi səmərəli təşkil etmək üçün ilk növbədə, müəllimin planlaşdırma

bacarığı olmalıdır. O dərs dediyi fənn üzrə bütün mərhələləri aydın təsəvvür
edə bilməli, onlara aid perspektiv və cari planlar hazırlamağı bacarmalıdır. Bu
za man aşağıdakı sualların cavablarını özü üçün konkretləşdirməlidir.
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� Nə öyrəniləcək?
� Necə öyrəniləcək?
� Hansı şəraitdə öyrəniləcək?
� Nəticələr necə qiymətləndiriləcək?
Dərs planlaşdırılarkən hansı təlim standartının (standartlarının) reallaşdırıl -

ması müəyyənləşdirilməli, ona (onlara) uyğun təlim məqsədi (təlim məqsəd -
ləri), müvafiq metod və vasitələr seçilməlidir.

Fəal dərsin planında aşağıdakıların nəzərə alınması didaktik cəhətdən
əhəmiyyətli hesab edilir.

1. Mövzunu müəyyənləşdirmək.
2. Standartı konkretləşdirmək.
3. Dərsin məqsədini (məqsədlərini) müəyyən etmək.
4. Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq.
5. Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək.
6. Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini planlaşdırmaq və bu zaman aşağı -

da kıları dəqiqləşdirmək:
� Tədqiqat üçün tapşırıqları;
� İş üsulları və formalarını;
� Məlumat mənbələrini. 
7. Müzakirə üçün suallar hazırlamaq.
8. İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək.
9. Dərsin hər mərhələsinə sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək.
10. Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq. 
11. Dərs üçün lazım olan resursları (təchizatı) müəyyən etmək.

Fəal dərsin mərhələləri:
1-ci mərhələ: Motivasiya, problemin qoyulması
Hər bir tədqiqat problemi müəyyənləşdirməklə başlayır. Əsl problem hə -

mişə çoxsaylı fərziyyələr, ehtimallar doğurur və bunları yoxlamaq üçün, ilk
növbədə, tədqiqat sualının formalaşdırılması lazım gəlir. Çünki tədqiqat sualı
yeni biliklərin kəşf olunmasında bələdçi kimi çıxış edir.

Bu mərhələ şagirdləri düşünməyə, idraki fəallığa sövq etdiyindən həm də
motivasiya adlandırılır. Bu prosesdə uşaq öz fikrini «Zənnimcə», «Mənə belə
gəlir ki», «Mən belə hesab edirəm ki» sözlərindən istifadə etməklə ifadə edir.

Motivasiyanın uğurlu alınması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl olunması töv -
siyə edilir:

1. Motivasiya üçün seçilən material qeyri-adi, maraqlı olmalı;
2. Fərziyyələri yoxlamaq, tədqiqat aparmaq və yaradıcılıq üçün imkan verməli;
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3. Müəllim şagirdlərə yönəldici suallar verməli, fərziyyələri irəli sürərkən
onları həvəsləndirməli;

4. Tədqiqat sualı təlim standartlarına əsasən müəyyənləşdirilməli və dərsin
məqsədinə yönəldilməlidir.

2-ci mərhələ: Тədqiqatın aparılması
Dərsin məqsədinə və tədqiqat sualına uyğun iş üsulları seçilir. Tədqiqat

sualına cavab verməyə kömək edəcək faktları tapmaq üçün məqsədyönlü iş
apa rılır. Şagirdlərə müxtəlif çalışmalar verilir. Beləliklə, tədqiqat sualına cavab
tapmaq üçün zəmin yaranır. Toplanmış faktlar əsasında təqdimatlar hazırlanır. 

Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı təqdimat formalarında ümumiləşdirilir:
� ifadə yazılar, təsvirlər, əsərlər, şeirlər, esselər;
� sxemlər, cədvəllər, qrafiklər;
� illüstrasiyalar, kitablar, qəzetlər;
� nağıllar, tapmacalar, atalar sözləri, zərbi-məsəllər, uydurmalar, yanılt -

maclar;
� təcrübələr, eksperimentlər;
� maketlər, modellər, rəmzlər;
� layihələr;
� qaydalar, qanunauyğunluqlar;
� səhnələşdirmələr;
� nəğmələr, musiqilər;
� referatlar;
� krossvordlar və s.
Tədqiqat müxtəlif formalarda: kollektivlə, kiçik qruplarda, cütlük şək lində

və fərdi qaydada aparıla bilər.

3-cü mərhələ: Məlumatın mübadiləsi
Tədqiqat üçün ayrılmış vaxt bitdikdən sonra müəllim tapşırığın icrasının

başa çatdığını bildirir. Bundan sonra şagirdlər informasiyanın təqdimatına baş -
layır, əldə etdikləri yeni informasiyaları digər iştirakçılarla bölüşürlər. Hə min
təqdimatların əks olunduğu iş vərəqləri lövhədən asılır.

4-cü mərhələ: İnformasiyanın müzakirəsi 
Mövcud mərhələnin məqsədi yeni əldə edilmiş informasiyanı sistemləş dir -

 mək və qrupların hazırladıqları təqdimatlar arasındakı əlaqəni üzə çıxar maq dır.
Bu mərhələdə müəllim köməkçi suallardan istifadə etməklə əldə olunmuş

faktların məqsədyönlü müzakirəsini təşkil edir. Məlumat, sxem, qrafik, cədvəl,

16

 Ç
ap
 ü
çü
n 
de
yi
l



təsnifat və s. formalarda təqdimatlar dinlənilir. Nəticədə tədqiqat sualına cavab
aydınlaşır.

Müzakirə prosesində müəllim öz fikirlərini şagirdlərə zorla qəbul etdir -
məməlidir. 

5-ci mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri

ümumiləşdirir, əldə edilmiş ideyanın tədqiqat sualı ilə (o bu suala cavab
verirmi?) və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə (bunların arasında düzgün olanları
varmı?) müqayisəsini təşkil edir.

6-cı mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə
Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini ar -

tırır. Bu məqsədlə şagirdlərə praktik tapşırıqlar verilir. 

7-ci mərhələ: Ev tapşırıqları
Dərsdə alınmış bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi üçün ən

ge niş yayılmış sərbəst iş forması ev tapşırıqlarıdır. Fəal təlim prosesində belə
tap şırıqlardan istifadə olunur. Onların daha çox tədqiqat və yaradıcılıq ele -
mentləri (müxtəlif yaradıcı işlər, referatlar, layihələr, tədqiqatlar və s.) ilə
zəngin olmasına diqqət yetirilir.

Qiymətləndirmə 
Qiymətləndirmə şagirdlərin təlimdəki nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsi

prosesidir.
Qiymətləndirmə konkret meyarlar üzrə aparılmalıdır. Müəllim şagirdləri

əvvəlcədən bu meyarlarla tanış etməlidir.

Refleksiya
Refleksiya – təlim prosesinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və onu

dərindən başa düşməyə imkan verir.
Sagirdlərə dərs zamanı təlim fəaliyyətini izləməyə kömək edə biləcək bir

neçə sual verməklə (məsələn: Biz nəticəyə necə gəlib çıxdıq? Biz nə etdik?
Qar şıya qoyulmuş problemin həllində sizə nə kömək etdi? və s.) onların fi -
kirlərini sistemləşdirmək mümkün olur. Nəticədə şagird öz tədqiqat fəaliy yə -
tinin əsas mərhələlərini bir daha nəzərdən keçirir.
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İş formaları
İş formaları dedikdə fərdi, cütlərlə, kiçik qruplarla və kollektiv iş nəzərdə

tu tulur. Kiçik qruplarla və cütlərlə iş fəal təlim formaları hesab edilir.

Cütlərlə iş
Dərs prosesində şagirdlər iki-iki işləyir, təlim tapşırıqlarının yerinə ye ti -

rilməsində birgə fəaliyyət göstərirlər. Bu onlara bir-birini daha yaxşı başa düş -
məyə, əməkdaşlıq etməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaradır.

Kiçik qruplarla iş
Şagirdlər (3–6 nəfər) kiçik qrupda birləşir və hər hansı problemi həll etmək

üçün birgə fəaliyyətə cəlb olunurlar. Qrup işi şagirdlərə öz fikirlərini söy lə -
məyə və başqalarını dinləməyə, özünün və digərlərinin işini qiymətləndir mə -
yə imkan yaradır. Bundan əlavə, onlar eyni bir məsələ ilə bağlı müxtəlif baxış
və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər.

Fəal təlim üsulları
Fəal təlim zamanı istifadə olunan üsullar təlim strategiyalarının qurulma -

sın  da və təhsilin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli yer tutur. Pedaqoji ədəbiy -
yatlarda onun müxtəlif növlərinin olduğu göstərilir. Məsələn, beyin həmləsi,
BİBÖ, klaster (şaxələndirmə), anlayışın çıxarılması, söz assosiasiyaları, mü -
za ki rə, akvarium, rollar üzrə oyun, Venn diaqramı, layihələrin hazırlanması və s.

Beyin həmləsi 
Bu üsul əqli hücum da adlandırılır. Şagirdlərdə yeni mövzuya maraq oyat -

maq, habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildiklərini aydınlaşdırmaq məq sə -
di lə bu üsuldan istifadə olunur. Hazırlanmış sual lövhədə yazılır, yaxud şifahi
şəkildə şagirdlərin diqqətinə çatdırılır. Şagirdlər suallara əsasən fikirlərini bil di -
rirlər. Bütün ideyalar şərhsiz və müzakirəsiz yazıya alınır. Yalnız bundan sonra
söylənilmiş ideyaların müzakirəsi, şərhi və təsnifatı başlayır. Aparıcı ide yalar
yekunlaşdırılır, şagirdlər söylənmiş fikirləri təhlil edir, qiymətləndirirlər. 

BİBÖ (KWL)
BİBÖ – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim
BİBÖ aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
1. Problem müəllim tərəfindən elan edilir.
2. Müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət cədvəl qurur və aşağıdakı bölmələri

qeyd edir: – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim.
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3. Şagirdlər problemlə bağlı bildiklərini söyləyirlər və cavablar birinci sü-
tunda qeyd olunur.

4. Həmin məsələ ilə bağlı bilmək istədikləri isə ikinci sütuna yazılır.
5. Dərsin sonunda bir daha həmin cədvələ diqqət yetirilir və mövzu ilə

bağlı öyrəndikləri üçüncü sütunda qeyd edilir.

Auksion
Müəllim öyrənilən məsələni müəyyən edərək şagirdləri auksionun keçiril -

mə qaydaları haqqında təlimatlandırır. Öyrənilən əşya və ya hadisənin xüsu -
siy yətləri ardıcıl şəkildə adlandırılır.

Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir. Hər bir fikirdən
sonra müəllim sayır: «Bir, iki». Bu zaman başqa iştirakçı tez təklif verə bilər.
Sonuncu təklif verən qalib sayılır. Fikirlər bir-birini təkrarlamamalıdır. Bunun
üçün hamı bir-birini dinləyir.

Oyunda axırıncı mümkün cavabı verən şagird «Auksion»u qazanır.

Klaster (şaxələndirmə)
Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və onun

mər kə zində yazılmış anlayışla bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə
tapşı rı lır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz, onunla
əlaqəli sözlər xətlərlə birləşdirilir. Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir
yazmaq və onları əlaqələndirmək tövsiyə olunur. Vaxt bitəndən sonra alınan
klaster mü zakirə edilir və ümumiləşdirmə aparılır.

Suallar
Suallar dərs prosesində tədqiqatların səmərəli qurulmasını stimullaşdırır.

Şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasında böyük rol oynayır. 
Sualların sayının 4–5 arasında olması məqsədəuyğundur. Sualların qoyu -

lu  şu tənqidi təfəkkürün inkişafına doğru yönəldilməli, məntiqi ardıcıllıq göz -
lə nilməli, məzmunla və mövzu ilə bilavasitə əlaqəli olmalıdır.
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Mühazirə
Mühazirə məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülmə üsuludur. Bu üsuldan

möv zu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə isti -
fa də etmək məqsədəuyğundur. Belə qısa mühazirələr 10–15 dəqiqə ərzində
apa rılır.

Mühazirə ilə bağlı aşağıdakı məsələlərə nəzər yetirmək məqsədəmü va -
fiqdir:

� Mühazirənin məqsəd və vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirmək;
� Plan tərtib etmək və onu şagirdlərə paylamaq (və ya lövhədə yazmaq);
� Əyani və texniki vasitələrdən istifadə etmək.
Müəllim mühazirə prosesini verbal (suallar vermək) və vizual (şagirdlərin

sifətlərinin ifadəsini və jestlərini müşahidə etmək) tənzimləməlidir.

Anlayışın müəyyən edilməsi
Bu üsul oyun-tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq

yaradır. Müəllim lövhədə kart asır, onun arxasında şagirdlərin tapacağı anlayışı
yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışın
xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər
həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq, gizlədilmiş anlayışı tapırlar.

Əgər şagirdlər anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə olaraq
yeni xüsusiyyətlər sadalayır.

Şagirdlər öz fərziyyələrini dedikdən sonra müəllim bu tapmacanın tapılıb-
tapılmamasını hamıya çatdırır və kartlarda yazılan sözləri açıqlayır. 

Söz assosiasiyaları
Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz (və ya söz

bir ləşməsi) lövhəyə yazılır. Şagirdlər həmin söz ilə bağlı ilk xatırladıqları fi kir -
 ləri söyləyirlər və həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhədə qeyd edilir. Möv -
zu ilə bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və əlaqələn di ri  lir,
onlardan anlayış və yaxud ideya çıxarılır. Bu anlayış əsasında yeni ma te  ria lın
öyrənilməsinə başlanır. Bu üsul həm də şifahi formada tətbiq edilə bilər.

Müzakirə 
Müzakirə mövzu ətrafında ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin

qarşılıqlı mübadiləsidir. Onun əsas vəzifəsi problemi təhlil edərək həlli yolunu
tapmaq, düzgün qərar qəbul etmək üçün imkan yaratmaqdır. Müzakirə din lə -
mək, təqdim etmək, sual vermək mədəniyyətini formalaşdırır, şagirdlərin mən -
ti qi və tənqidi təfəkkürünü, şifahi nitqini inkişaf etdirir.
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Müzakirə apararkən əvvəlcədən şagirdlərə müzakirə qaydaları xatırladılır.
Mövzu aydın şəkildə ifadə olunur. Müzakirə prosesini inkişaf etdirən suallar
vermək və şagirdlərin cavablarını nəzərdən keçirməklə müəllim müzakirəni
tənzimləyir. Bu zaman cavabı «bəli» və ya «xeyr» olan qapalı suallar vermək
məqsədəuyğun hesab edilmir.

Müzakirədə mövzuya aid «Nə baş verdi? Nə üçün baş verdi? Bu başqa cür
ola bilərdimi və necə? Siz bu vəziyyətdə nə edərdiniz? Sizin fikrinizcə, həmin
obraz nə hiss etdi? Siz bu şəraitdə nə hiss edərdiniz? Bu, düz idimi? Nə üçün?»
kimi suallardan istifadə olunur.

Akvarium
Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Akvarium

bir neçə variantda keçirilə bilər.
«Akvarium»un keçirilməsinin 1-ci variantı:
Şagirdlərin köməyi ilə diskussiya aparmaq qaydaları (məsələn, reqlamentə

əməl etmək, bir-birinin sözünü kəsməmək və s.) müəyyən edilir. Şagirdlər
2 qru pa bölünür. Bir qrup dairənin daxilindəki stullarda əyləşərək müəllimin
təklif etdiyi problemi müzakirə edir. Dairədən kənardakı stullarda əyləşmiş
di gər qrup isə diskussiyanın müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparıldığını
müşahidə edir.

Müəyyən olunmuş mövzu üzrə birinci qrup diskussiya aparır. 15–20 dəqi -
qədən sonra diskussiya dayandırılır, «xarici dairənin» iştirakçıları diskussiya nın
gedişini qiymətləndirir və qruplar yerini dəyişərək bu və ya digər prob le min
müzakirəsini davam etdirirlər.

«Akvarium»un keçirilməsinin 2-ci variantı:
«Daxili dairənin» iştirakçıları müəllimin təklif etdiyi problemi müzakirə

edir və birinci variantdan fərqli olaraq, iştirakçılar bu zaman yalnız problemin
«lehinə» olan dəlilləri söyləyirlər.

Digər qrupun üzvləri xarici dairədə stullarda əyləşirlər, dəlilləri dinləyir,
yazıya alır, təhlil edir, öz əks dəlillərini hazırlayırlar. 15–20 dəqiqədən sonra
dis kussiya dayandırılır, xarici və daxili dairədən olan şagirdlər öz yerlərini də -
yişirlər. Onlar əvvəlki iştirakçıların dəlillərini təkzib etmək üçün diskussiya
apa rırlar.

Burada qrupların vahid fikrə gəlməsi önəmli deyil.
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Rollar üzrə oyun
Rollar üzrə oyun hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaş -

mağı tələb edir. Bu üsul şagirdlərə hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud
vəziy yətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir.

Müəllim rollu oyunlardan istifadə edərkən əldə etmək istədiyi məqsədi,
oyunun mövzusunu, ssenarisini və oyunda iştirak edəcək obrazları əvvəlcədən
müəyyənləşdirir, ifa olunacaq rolların mətni yazılmış kartlar hazırlayır. Rollar
bölüşdürüldükdən sonra digər şagirdlərdən kimin aparıcı, kimin müşahidəçi
olacağını planlaşdırır.

Hazırlaşmaq üçün şagirdlərə vaxt verir.
Oyun nümayiş etdirildikdən sonra müəllim qoyulmuş problemlə bağlı

müzakirə təşkil edir.

Venn diaqramı

Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini
müəy yənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur.

Venn diaqramından istifadə prosesi aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
� Müqayisə olunacaq əşya və hadisələr müəyyənləşdirilir;
� Kəsişən dairələr çəkilir (ortada yazmaq üçün yer saxlanır);
� 1-ci və 3-cü dairədə müqayisə olunacaq obyektlər qeyd olunur.
Şagirdlər təlimatlandırılır (təlimatda nəyin müqayisə olunacağı və dairələr -

də oxşar və fərqli cəhətlərin necə qeyd olunacağı barədə danışılır).
Müqayisə olunan obyektlər təsvir edilir (fərqli cəhətlər sağ və sol tərəfdə,

oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd olunur).
Müqayisə nəticəsində fikirlər ümumiləşdirilir.
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Layihələrin hazırlanması
Layihələrin hazırlanması müxtəlif mövzuların müstəqil şəkildə tədqiq

edilməsidir. Şagirdlər öz layihələrini təqdim etməzdən əvvəl uzun müddət
onun üzərində işləyirlər. Layihələr şagirdlərin tədqiqat vərdişlərinin, biliklərə
müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır, on-
lara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını
və işini qrafik üzrə planlaşdırmağa kömək edir. Bu üsul, həmçinin şagirdlərin
bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi
üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa
imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir.

Layihələr hazırlayarkən müəllim mövzu və ya problemi müəyyən edir və
sinfə bunlardan birini seçmək imkanı verir. Problem, həmçinin sinif tərəfindən
«əqli hücum» üsulu ilə seçilə bilər. 

Problem konkret olmalıdır. Müəllim və şagirdlər birlikdə layihə üzərində
işin başlama və başa çatma müddətini, istifadə olunacaq əyani vasitələri
(ədəbiyyatlar, mənbələr, təsviri vasitələr və s.), bunları əldə etmək yollarını,
iş formalarını (fərdi, yoxsa qrup şəklində) müəyyən edirlər.

İş prosesində müəllim suallara cavab verə və ya yol göstərə bilər. İşin
icrasına isə şagirdlər özü cavabdehdirlər. 

Tədqiqatın nəticəsi hesabat, xəritə, illüstrasiya, fotoşəkillər, cədvəllər,
qrafiklər formasında ifadə oluna bilər. 

Sorğu vərəqləri və müsahibə
Bu üsullar araşdırılan məsələ ilə bağlı fakt və hadisələr haqqında müəyyən

qrupların ictimai rəyini öyrənmək məqsədilə aparılır.
Sorğu vərəqi araşdırılan məsələ ilə bağlı tərtib edilir və burada suallar

qoyulur. Sorğuda iştirak edənlər bu vərəqi müstəqil doldururlar. 
Müsahibə isə araşdırılan məsələ ilə bağlı məlumat almaq üçün aparılır.
Bu üsullardan istifadə edərkən aşağıdakı mərhələlərin gözlənilməsi məq -

sə dəmüvafiq hesab edilir:
� Problemi müəyyən etmək;
� İşi təşkil etmək (sorğu və ya müsahibə keçirmək üçün suallar hazırlamaq);
� Məlumatları toplamaq (sualların cavablarını toplamaq);
� Əldə edilmiş məlumatları təhlil etmək və ümumiləşdirmək.
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«Qərarlar ağacı»
Bu üsul qərarların qəbul edilməsi zamanı alternativ yolları araşdırmaq və

təhlil etmək məqsədi daşıyır.
Müzakirə olunacaq problem müəllim tərəfindən izah edilir və onun həlli

yol larının bir neçə variantı şagirdlərlə birlikdə müəyyənləşdirilir. 4–6 nəfərdən
iba rət qruplarda şagirdlər problemin həlli yollarının üstünlüklərini və çatış -
maz lıqlarını təhlil edir, onları «+» və ya «–» işarəsinin qarşısında müvafiq qay-
dada qeyd edirlər. Son nəticə cədvəlin qərar hissəsində yazılır və üstü örtülür.

Bütün qrupların təqdimatından sonra müəllim əldə olunmuş nəticələri
ümumiləşdirmək üçün müzakirə aparır.

Problemli vəziyyət
Bu üsul tənqidi təfəkkürü, təhliletmə və ümumiləşdirmə vərdişlərini inkişaf

etdirir.
Müəllim əvvəlcədən problemi və müzakirə üçün sualları hazırlayır. Şa -

gird lər 4–5 nəfərlik qruplara bölünürlər. Problemli vəziyyət əks olunmuş iş
və  rəqləri uşaqlara paylanır. Hər qrup təklif edilən vəziyyətlərdən birini mü za -
kirə edir və həlli yolunu göstərir. Qruplar öz işlərini bitirdikdən sonra sinifdə
ümumi müzakirə aparılır.

Ziqzaq 
Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən

mənimsənilməsinə imkan yaradır.
Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər

ye nidən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert
qrupu) yaradılır.
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Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qrup -
la rına verilir.

Ekspert qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qavramalı və
öz əvvəlki qrupuna qayıdaraq öyrəndiyi hissəni onlara danışmalıdır.

Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə
bilər.

Karusel 
Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır.

Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvləri sualı
oxu yur və bir cavab yazırlar. Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin
köməkliyi ilə qruplara ötürülür. «Karusel» kimi kağızlar bütün digər qruplar-
dan keçərək axırda öz qrupuna qayıdır. Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə
yapışdırır və bütün sinif cavabları müzakirə edir.
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Стандарtлар: 1.1.2.; 1.1.3.; 2.1.2.
Mягсяд:

1. İbtidai icma cəmiyyətinin meydana gəlməsinin ilk dövrünü fərq ləndirir;
2. İbtidai icma quruluşunun inkişafına təsir edən amilləri izah edir;
3. Təbii-coğrafi şəraiti əks etdirən xəritə əsasında hadisələrin baş verdiyi məkanı

təsvir edir.
Təlim forması: kollektiv və qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, auksion, klaster (şaxələndirmə)
İnteqrasiya: H-b. 1.3.1.; Ə. 2.1.3.
Resurslar: İKT, dərslik, xəritə, şəkil və illüstrasiyalar, iş vərəqləri

– Bu illüstrasiyalar haqqında nə deyə bilərsiniz? – Ən qədim insanların həyat
tərzlərini necə təsəvvür edirsiniz? – Onlar hansı dövrü əks etdirir?

Şagirdlər öz fərziyyələrini irəli sürürlər.
Tədqiqat sualı: İlkin sivilizasiyanın inkişafına hansı amillər təsir göstərmişdir?
Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplarla iş aparılır. Onlara tapşırıqlar ve rilir.
I qrup – Ən qədim insanların həyat tərzini ilk dövrlərdən fərqləndirin.
II qrup – İbtidai insanların həyatında mühüm rol oynamış əmək alətlərini

fərqləndirin.
III qrup – Odun əldə olunması ilə ibtidai insanların həyatında olan yenilikləri

əvvəlki dövrlərlə müqayisə edib fərqləndirin.
IV qrup – Əkinçiliyin ilkin məkanını xəritədə müəyyən etməklə inkişaf etdiyi

məkanı təsvir edin.

İBTİDAİ DÖVR

1. İBTİDAİ İCMA QURULUŞUNUN
YARANMASI VƏ İNKİŞAFI 

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zaman ərzində şagirdlər cavabları
hazırlayır və təqdim edirlər.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Nəticədə şagirdlər ibtidai icma quruluşunun mərhə -
lə lərini, Daş dövrünün mər hə lələrini, odun, ox və kamanın kəşfi, əkinçilik, maldarlıq,
sənət kar lığın, dəriiş lə mə, dulusçuluq, sümükişləmə, daşişləmə sənətlərinin inkişafını
və dövr haqqında bilikləri mənimsəyirlər.

Yaradıcı tətbiqetmə: Auksion üsulundan istifadə edərək ibtidai icma quruluşuna
xas olan xüsusiy yət lə ri ardıcıl olaraq adlandırır. Müəllim qaydaları elan edir.
Öyrənilən hadisənin xüsusiy yətlərini ardıcıl şəkildə söyləyin. Hamı növbə ilə ibtidai
icma quruluşuna aid xü susiyyətləri sayır. Hər bir fikirdən sonra müəllim sayır: «Bir,
iki». Bu zaman başqa iştirakçı tez təklif verə bilər. Sonuncu xüsusiyyəti sayan qalib
sayılır. Fikirlər bir-birini təkrarlamamalıdır. Bunun üçün hamı bir-birini dinləyir. Bun-
dan sonra tapşırıq verilir.

Klaster üsulundan istifadə edib Daş dövrünün mərhələlərini fərqləndirin. Zaman ox-
unda Daş dövrünün mərhələlərini qeyd edin.

Qruplar
Mənbələrdən

düzgün
istifadə

Təqdim -
etmə

Tapşırıq 
vaxtında

yerinə 
yetirilib

Əmək -
daşlıq

Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

М и н и л л и к л я р Я с р л я р
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Ерадан яввял  (е.я.)
Бизим ера

(b.e.)
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Ev tapşırığı: İbtidai icma quruluşunun son mərhələləri haqqında məlumat top -
layın.

Refleksiya və qiymətləndirmə: Şagirdlər fərdi şəkildə qiymətləndirilir. Tə lim
fəaliyyətini izləməyə kömək edəcək bir neçə sual verməklə – məsələn, biz nəticəyə
necə gəlib çıxdıq? Necə nail olduq? Qarşıya qoyulan problemin həllində sizə nə
kömək etdi? – kimi suallar verməklə şagirdlərin fikirlərini sistemləşdirmək mümkün
olur.

Qiymətləndirmə meyarları:
1) fərqləndirmə;
2) izahetmə;
3) təsviretmə.

Zəif Orta Yüksək

İbtidai icma cəmiy  yə ti -
nin meydana gəl mə si ni
bilir, ilk dövrünü fərq -
ləndirə bilmir

İbtidai icma cəmiyyə ti -
nin meydana gəlməsinin
ilk dövrünü çə tin liklə
fərq ləndirir

İbtidai icma cəmiyyə ti -
nin meydana gəlməsini
və ilk dövrünü asan lıqla
fərq lən dirir

İbtidai icma qurulu şu -
nun inkişafını təsvir
edir, lakin inkişafa tə sir
edən amilləri izah edə
bilmir.

Çətinliklə izah edir Sərbəst izah edir

Hadi sə lərin baş verdi yi
mə kanı  tanıyır, xəritə
üzə rində təsvir edə bil -
mir

Xəritə əsasında ha di sə -
lərin baş verdiyi məkanı
çətinliklə təsvir edir

Xəritə əsasında hadisə -
lə rin baş verdiyi məkanı
təsvir edir
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Tədqiqat sualı: İbtidai icma quruluşunun inkişafı və dağılmasının səbəbləri
hansılardır?

Qruplarla iş aparılır. Onlara üzərində tapşırıqlar olan iş vərəqləri paylanır. 
I qrup – Xış əkinçiliyini toxa əkinçiliyindən fərqləndirin.
II qrup – Birinci və ikinci ictimai əmək bölgüsünü fərqləndirin. Venn diaq ra mın -

dan istifadə edin. Zaman oxu üzərində bu əmək bölgülərinin baş verdiyi dövrü qeyd edin.

III qrup – Tunc dövründəki ibtidai insanların dini görüşlərini əvvəlki dövrlə
müqayisə edin.

IV qrup – Dövlətlə ibtidai icma quruluşunun fərqli xüsu siy yətlərini müəyyən
edin. 

V qrup – Bərabərsizliyin yaranması səbəblərini izah edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

2. İBTİDAİ İCMA QURULUŞUNUN DAĞILMASI

Стандарtлар: 1.1.1.; 1.1.2.
Məqsəd:

1. Tarixdə il hesabından istifadə edir;
2. İbtidai icma cəmiyyəti, inkişafı və tənəzzülü dövrlərini fərqləndirir.

Təlim forması: kollektiv və qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, Venn diaqramı 
İnteqrasiya: Az-t. 1.1.1.; 1.1.2.; C. 1.1.1.
Resurslar: İKT, dərslik, xəritə, şəkil və sxemlər

Dərsin mərhələləri
Motivasiya: İbtidai icma quruluşunun dağılmasına dair elektron vəsaitə baxılır.

Baxdığınız elektron vəsait, şəkil və sxemlər sizə nəyi xatırladır?

Гядим дювр

М и н и л л и к л я р Я с р л я р
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Ерадан яввял  (е.я.)
Бизим ера

(b.e.)
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Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər metal alətlərin və xışın kəşfiylə əmək məh -
suldarlığının artmasını, bunun bərabərsizliyin yaran ma sına və ibtidai icma
quruluşunun dağılmasına, tayfa ittifaqlarının meydana gəlməsinə səbəb olmasını
mənimsəyir və dövrlər üzrə fərqləndirirlər.

Yaradıcı tətbiqetmə: Venn diaqramı vasitəsilə qonşuluq icmasını qəbilə icması
ilə müqayisə edin.

Ev tapşırığı: İlkin dövlətin əlamətlərini əks etdirən sxemi tamamlayın.

Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Qiymətləndirmə meyarları:
1) istifadəetmə; 2) fərqləndirmə.

DÖVLƏT

Zəif Orta Yüksək

Hadisələri bilir, il hesabından
istifadə edib məsələ qura bil mir

Tarixdə il hesabından çə -
tin liklə istifadə edir

Tarixdə il hesabından asan -
 lıqla is ti fadə edir

İbtidai icma cəmiy yə ti haq qın -
da tarixi faktları bilir, in ki şa fı
və tənəz zülü dövr lərini fərq -
lən di rə bilmir

İbtidai icma cəmiy yə ti, in -
 kişafı və tənəz zülü dövr   lə -
ri ni çə tinliklə fərq lən dirir

İbtidai icma cəmiyyəti,
inkişafı və tənəzzülü dövr   -
 lərini fərqləndirir

Qrup -
lar

Əməkdaş lıq
Faktların

əhatəliyi və
dəqiqliyi

Mənbə lər -
dən düzgün

istifadə

Tapşırıq la -
rın vax tın -
 da ye   rinə

yetirilməsi

Nəticə

I
II
III
IV
V

Qonшuluq icmasы Гябиля icmasы

ôÿðãëè ôÿðãëè

îõ
øà

ð
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QƏDİM MİSİR VƏ ÖN ASİYA

3. QƏDİM MİSİR DÖVLƏTİ

– Bu xəritə və illüstra si ya lar
haqqında nə deyə bilər si niz? On lar
hansı dövlətin ta ri   xini əks etdi rir?
Əhalinin həyat tər zi haq qında hansı
tə səv vür lər ya ra dır?

Şagirdlər öz fərziyyələrini söy -
ləyirlər.

Tədqiqat sualı: Misir döv lətinin
yaranması və inki şafına təsir gös tə -
rən amillər han sı lar dır?

Bu suala cavab tapmaq üçün
qruplarla iş aparılır. Qrup  lara aşa ğı -
da kı tapşırıqlar  əks olunan iş və rəq -
ləri paylanılır.

I qrup – Misirdə əhalinin tə sər -
rüfat həyatının coğrafi möv qe yi ilə
bağlılığını təsvir edin.

II qrup – Misirdə dövlətin ya -
ranmasında nomların oy na dı ğı rolu
sxemlə təqdim edin.

III qrup – Misirdə dövlət necə
idarə olunurdu? Təsvir edin.

IV qrup – Misir əhalisinin tə bə -
 qə ləşməsini təsvir edin.

Стандарtлар: 2.1.2.; 3.1.1.; 3.1.2.
Məqsəd:

1. Xəritə əsasında hadisələrin baş verdiyi Misir dövlətini təsvir edir;
2. Qədim Misir dövlətinin yaranmasını, idarəetmə qaydalarını, sosial-iqtisadi

münasibətlərini təsvir edir;
3. Mənbələr əsasında Misirlə bağlı məlumatlar toplayır və təqdim edir.

Təlim forması: qruplarla iş, kollektiv iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, müzakirə 
İnteqrasiya: Az-t. 2.1.2.; 3.1.1.; Ə. 2.1.3.
Resurslar: İKT, dərslik, xəritə, illüstrasiyalar, marker

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır,
təqdim edir və cavablar oxunur.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Nəticədə şagirdlər Qədim Misirin coğrafi mövqeyi,
əhalisi, dövlətin ya ran ması, idarəedilməsi, ordusu, fironların yürüşü, qonşu tayfa və
dövlətlərlə münasibətini mənimsəyirlər. Aydın olur ki, Misir Şərqdə ən inkişaf etmiş,
ilkin yaranmış quldar dövlət olmuşdur. 

Yaradıcı tətbiqetmə:
Verilmiş sözlərdən istifadə edərək mətn tərtib edib, təqdim edin.

Ev tapşırığı: Açar sözlərdən, İnternet materiallarından və digər mən bə lərdən
istifadə edərək Qədim Misir dövləti haqqında məlumatlar toplayıb, təqdimat ha zır -
layın. 

Refleksiya və qiymətləndirmə: Şagirdlər fərdi şəkildə qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmə meyarları:
1) təsviretmə; 2) təqdimetmə.

Misirdə əhali, fironlar, azad adamlar, kiçiklər, «canlı ölülər», I Tutmos, 
III Tutmos, II Ramzes

Q
ru

p
la

r

Ə
m

ək
 -

d
aş

lı
q

F
ak

tl
ar

ın
əh

at
əl

iy
i

və
d

əq
iq

li
yi

M
ən

b
əl

ər
 -

d
ən

d
ü

zg
ü

n
is

ti
fa

d
ə

T
ap

şı
rı

q
 -

la
rı

n
 v

ax
 -

tı
n

 d
a

ye
 ri

n
ə

ye
 ti

 ri
l -

m
əs

i

N
ət

ic
ə

I

II

III

IV

Zəif Orta Yüksək

Tарихi мяканы taныйыр, хяри-
тядя тясвир едя билмир

Tarixi мяканы чятин-
ликля тяsвир едиr

Хяритядя тарихи мяканы
асанлыгла тясвир едиr

Дювлятин идаря едилмяси щаг     -
гында билир, со  сиал-иг ти са ди мц -
насибятляри тясвир едя билмир

Сосиал-игтисади мцнаси-
бятляри чятинликля тясвир
едиr

Сосиал-игтисади мцнаси-
бятляри асанлыгла тясвир
едиr

Мянбяляр ясасында Мисирля
баьлы мялумат топламаqdа
чя тинлик чякир

Мянбяляр ясасында Ми-
сирля баьлы мялумат топ -
 лайыр вя чятинликля  тяг-
дим едир

Мянбяляр ясасында Ми-
сирля баьлы мялуматлар
топлайыр вя тягдим едир
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– Bu illüstrasiyalar Qədim Misir mədəniyyəti haqqında nə söyləyir?
Şagirdlər öz bilikləri əsasında fərziyyələrini söyləyirlər.
Müəllim mühazirə üsulundan istifadə edərək şagirdlərə lazımi məlumat verir.
Misir piramidaları haqqında sənədli filmə baxılır. Müəllim suallarla sinfə müraciət

edir:
– Misir piramidaları və onların inşa olunması haqqında verilən məlumatlara

əsasən nə deyə bilərsiniz?  Bu piramidaların yerləşdiyi məkanı xəritədə göstərin.

4. QƏDİM MİSİRDƏ MƏDƏNİYYƏT

Standartlar: 5.1.3.
Məqsəd:

1. Misir mədəniyyətinə dair məlumat toplayır, təqdim edir.
Təlim forması: kollektiv və qrup işi
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə, müzakirə
İnteqrasiya: Az-t. 5.1.3.; Az-d. 1.2.1.
Resurslar: dərslik, xəritə, iş vərəqləri, İKT, mühazirə materialı

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Tədqiqat sualı: Misir mədəniyyətinin, sivilizasiyasının inkişaf xüsusiyyətləri
insanların həyat tərzi ilə bağlı necə inkişaf etmişdi?

Suala cavab tapmaq üçün qruplara müraciət olunur. Qruplar aşağıdakı tapşırıqlar
əsasında öz tədqiqatlarını aparırlar.

I qrup – İllüstrasiyalar əsasında «Qədim Misirdə din» adlı təqdimat edin.
II qrup – Misirdə firon hakimiyyətinin necə ilahiləşdirilməsi barədə məlumatı

təqdim edin.
III qrup – Misirdə yazı və incəsənət necə formalaşmışdı? İllüstrasiyalar əsasında

təqdim edin.
IV qrup – Misirdə elm sahələrində qazanılan uğurları araşdırın və təqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər. Cavablar oxunur.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Verilmiş cavablar əsasında Misir sivilizasiyasının
xarakterik cəhətləri, piramida la rın, yazının, elmin, ədəbiyyatın, incəsənətin, dinin for -
ma  laşması, Nil vadisində təsərrüfatın inkişafı, bərabərsizlik, din və döv lətin vahidliyi
mənimsənilir.

Yaradıcı tətbiqetmə: «Qədim Misirin dünya elm və mədəniyyəti xəzinəsinə verdiyi
töhfələr» başlıqlı cədvəl tərtib edin. 

Ev tapşırığı: Qədim «Misir yazısı» haqqında mətn tərtib edin.
Refleksiya və qiymətləndirmə: Şagirdlər fərdi şəkildə qiymətləndirilir.
Refleksiya: Təlim prosesinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və onu dərindən

başa düşməyə imkan verir. Məsələn: Misir mədəniyyəti və elmini öyrənmək üçün
sizə nə kömək etdi? Hansı üsullardan istifadə etdiniz? Нятиъяйя нaил олдунузму?

Гиймятляндирмя мейарлары:
1) тягдиметмя.

Qrup -
lar

Əmək daş lıq Təqdimat
Mənbə lər -

dən düzgün
istifadə

Tapşırıq ların 
vax tın da yerinə

yetiril məsi
Nəticə

I
II
III
IV

Zəif Orta Yüksək

Мисир мядяниййятиня
аид мялумат топлайыр,
тягдимат едя билмир

Мисир мядяниййятиня
аид мялумат топлайыр,
чятинликля тягдимат едир

Мисир мядяниййятиня
даир мялумат топлайыр,
тягдимат едир
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– Хяритя вя ил лцс -
трасийалар щан сы гядим
халгын тарихиндян мя-
лумат верир? 

– Онлар сиз дя щан сы
тясяввцр ляр ойатды? 

Ша эирд ля р юз фярзий -
yя лярини сюйляйирляр.
Мцял  лим мцща  зи ря цсу -
лундан исти фадя едяряк
онларын билэилярини зян -
эинляшдирир.

Tədqiqat sualı: Şu   -
 mer si vi liza siya sı nın ya -
ranması və in ki şafı nə
ilə bağlı idi? 

Suala ca vab tapmaq
üçün qrup   lara aşa ğı da kı
sual larla mü  raciət olu -
nur.

5. QƏDİM ŞUMERLƏR

Стандартлар: 1.1.2.; 3.1.1.; 5.1.3.
Mягсяд:
1. Шумер шящяр-дювлятляринин мейдана эялмяси вя инкишафынын дюврлярини фярг-

ляндирир;
2. Шумер шящяр-дювлятляринin идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади мцнасибят-

ляри тясвиr едир;
3. Шумер мядяниййятиня, мядяниййятлярарасы ялагяляря даир мялумат топ лайыр,

тягдим едир.
Təlim формасы:  kоллектив вя групларла иш
Təlim цсулу: bейин щямляси, мцщазиря, Vенн диаграмы
Интеграсийа: Az-t. 3.1.1.; 5.1.3.; Ə. 2.1.3.
Ресурслар: xяритя, дярслик, ИКТ, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Ы груп – Mesopotamiyanın təbiəti burada məskunlaşan qədim əhaliyə hansı
imkanları vermişdir? Təsvir edin.

ЫЫ груп – Шумер шящяр-дювлятляриnin йаранмасыны вя идаря олунмасыны тясвир един.
ЫЫЫ груп – Шумерлярин мядяниййяти щаггында мялумат топлайын, тягдим един.
ЫВ груп – Шумер танрылары щаггында мялумат топлайын вя тягдим един.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər, сa vab lar diqqətlə dinlənilir.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar müzakirə olunur və əlavələr edilir. Meyarlar

əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Коллектив иш щяйата кечирилир. 
1. Venn diaqramı əsasında Misirdə və Şumerdə dövlətin idarə olunmasını mü -

qayisə edin.

2. Zaman oxunda Misir dövlətinin yaranma tarixini qeyd edin.
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Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər tərəfindən Mesopotamiyanın təbii şəraitinin
qədim əhaliyə verdiyi imkanlar, şəhər-dövlətlərin yaranması, idarə olunması və inkişafı,
mədəniyyətin yüksəlməsi və dini-ideoloji görüşlərin formalaşması mənimsənilir.

Yaradıcı tətbiqetmə: «Мисир вя Шумер шящяр-дювлятиндя йазы» адлы мятн тяртиб
един.

Ev tapşırığı: Qədim Mesopotamiya haqqında məlumat toplayın. 
Refleksiya və qiymətləndirmə:
Qiymətləndirmə meyarları:
1) dюврляри фяргляндирмя;
2) tясвиретмя;
3) mялумат топлайыб тягдиметмя.

Zəif Orta Yüksək

Йалныз Шумер шящяр-
дюв лятляринin мейдана
эялмясини инкишаф дювр-
лярини фяргляндиря билмир

Шумер шящяр-дювлятляринин
мейдана эялмяси дювр ля -
рини чятинликля фяргляндирир

Шумер шящяр-дювлятля ри нин
мейдана эялмяси дювр ля -
рини асанлыгла фяргляндирир

Идаряетмя гайдаларыны
тяс вир едир, сосиал-игти-
sadi мцнасибятлярi тясвир
едя билмир

Идаряетмя гайдаларыны вя
сосиал-игтисади мцнасибят-
ляри чятинликля тясвир едир

Идаряетмя гайдаларыны вя
сосиал-игтисади мцнасибят -
ляри асан тясвир едир

Шумер мядяниййятиня,
мядяниййятлярарасы яла-
гяляря даир мялумат
топ лайыр, мялуматы тяг-
дим едя билмир.

Шумер мядяниййятиня,
мя дяниййятлярарасы ялагя-
ляря даир мялумат топла-
йыр, чятинликля тягдим едир

Шумер мядяниййятиня,
мядяниййятлярарасы яла-
гяляря даир мялумат топ -
ла йыр, тягдим едир
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6. BABİL DÖVLƏTİ

Стандартлар: 1.1.2.; 4.1.1.; 5.1.3.
Мягсяд:

1. Бабил дювлятинин мейдана эялмяси вя инкишафы дюврлярини мцяййян едир;
2. Щаммурапини тарихи шяхсиййят кими дяйярляндирир;
3. Бабил мядяниййятиня даир мялумат топлайыр, тягдим едир.

Təlim формасы: групларла вя ъцтлярля иш
Təlim цсулу: bейин щямляси, мцщазиря
Интеграсийа: Az-t. 3.1.2.; 5.1.2.
Ресурслар: xяритя, дярслик, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya: Dəclə–Fərat, Vavilon, Bab-ili, Babil, Hammurapi

– Эюрдцйцнцз рясмлярин мювзуylа ялагяси нядир?
– Хяритя цзяриндя йазылмыш сюзляр вя иллцстрасийалар щансы гядим дювлят щаггында

мялумат верир? Сиз бу барядя ня дейя билярсиниз? Мцяллимин гыса мцщазиряси динля-
нилир. Тягдимат апарылмасы цчцн материаллар пайланыр.

Tədqiqat sualı: Qədim Babil dövlətinin yaranması və inkişafı hansı amillərlə
bağlıdır?
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Qruplarla iş aparılır. Aşağıdakı tapşırıqlar əsasında iş vərəqləri tərtib olunur və
qruplara paylanır.

I груп – Misir və Babil dövlətlərinin yaranması dövrünü müqayisə edin,  za man
oxu üzərində qeyd edin. 

II груп – Hammurapi görkəmli tarixi şəxsiyyətdir – dəyərləndirin.
III груп – Babilin Hammurapi dövründə idarə olunmasının dövlətin sosial-iqti-

sadi müna si bətlərinə müsbət təsir göstərməsini əsaslandırın. 
IV груп – Babil mədəniyyətinə dair məlumat toplayıb, təqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Нятиъядя шаэирдляр мянимсяйирляр ки, su və karvan
yolları üzərində yerləşən Babil yüksək sivilizasiyaya malik qədim quldar dövlət
olmuşdur. Hələ e.ə II minillikdə qanunlarla idarə olunan bu dövlətdə mədəniyyət
(memarlıq, incəsənət, ədəbiyyat, yazı) inkişaf etmişdi.

Yaradıcı tətbiqetmə: «Hammurapi qanunları və Babil əhalisinin həyat tərzi»
möv zu sun da hekayə qurun.

Ev tapşırığı: İnternet materiallarından və digər mənbələrdən istifadə edərək
«Babil mədəniyyəti»ni dəyərləndirin.

Refleksiya və qiymətləndirmə: Şagirdlər fərdi şəkildə qiymətləndirilir.

Qrup lar Əmək daşlıq Təqdimat
Mənbə lər -

dən düzgün
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Гиймятляндирмя мейарлары:
1) мцяййянетмя;
2) дяйярляндирмя;
3) тягдиметмя.

Zəif Orta Yüksək

Бабил дювляти щаггында
мялумат вар, лакин
мей   дана эял  мяси вя
ин кишаф дюврцнц мцяй -
йян едя билмир

Бабил дювлятинин мейдана
эял мяси вя инкишафы дюврля-
рини чятинликля мцяй йян
едир

Бабил дювлятинин мей  да -
на эялмяси вя инкишафыны
асанлыгла  мцяййян едир

Щаммурапинин ким ол-
дуьуну билир, лакин ону
тарихи шяхсиййят кими
дяйярляндиря билмир

Щаммурапини тарихи шях -
сий йят кими чятинликля дя-
йярляндирир

Щаммурапини тарихи шях -
сиййят кими асан   лыгла
мцяййянляшдирир

Бабил мядяниййятиня
даир мялумат топлайыр,
лакин ону тягдим едя
билмир

Бабил мядяниййятиня даир
мялумат топлайыр вя чятин-
ликля тягдим едир

Бабил мядяниййятиня
даир мялумат топлайыр вя
сярбяст шякилдя тягдимат
едир.
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Müəllim sinfə müraciət edərək soruşur:
– Bu illüstrasiyalar hansı ölkənin tarixi haqqında məlumat verir?
– Onlar qədim dövlətə aid olan hansı xüsusiyyətləri göstərir. Şagirdlər öz fərzi y -

yə lərini söyləyirlər.

7. FİNİKİYA

Стандарtлар: 1.1.2.; 5.1.3.
Məqsəd:

1. Finikiyanın yaranması və inkişafı dövrlərini fərqləndirir;
2. Finikiya mədəniyyətinə aid məlumat toplayıb, təqdim edir.

Təlim forması: kollektiv və qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə 
İnteqrasiya: Az-t. 1.1.1.; 1.1.2.; 3.1.3.
Resurslar: İKТ, xəritə, dərslik, iş vərəqi

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Bu haqda nə bilirsiniz? Müəllim şagirdləri dinləyir. Lazım olduqda yardımçı su-
allar verir. Müəllimin qısa mühazirəsi dinlənilir. Təqdimat aparmaq üçün material
paylanır. 

Tədqiqat sualı: Qədim dövlətlər arasında Finikiya hansı xüsusiyyətləri ilə se çi -
lir di? Finikiyalılar nələrə qadir idilər?

Suala cavab tapmaq üçün qruplara tapşırıqlar təqdim edilir.
I qrup – Finikiyanın təbiəti onun əhalisinə hansı imkanları verirdi? İzah edin.
II qrup – Finikiya şəhərlərinin inkişaf səviyyəsini fərqləndirin.
III qrup – Finikiya mədəniyyətinə dair məlumat toplayın və təqdim edin. 
IV qrup – Finikiya əlifbasının əhəmiyyətini izah edin. 
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyar əsasında qiymətləndirmə aparılır.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Nəticədə şagirdlər mənimsəyirlər ki, Finikiyanın coğ -
ra fi mövqeyi onlara yaxşı də niz çilər, gəmiqayıranlar olmağa imkan vermişdir. Şə -
hər lər, sənət kar lıq, yazı yaranmış, başqa xalqlarda da yazının inkişaf etməsinə im  kan
yaratmışdır.

Yaradıcı tətbiqetmə: Finikiya əlifbası. Finikiya əlifbası hansı xalqların əlifba la   -
rına təsir göstərmişdi? Mətn tərtib edin.

Ev tapşırığı: İnternet materiallarından və digər mənbələrdən istifadə edərək
«Finikiya dənizçiləri» haqqında material toplayın.

Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Refleksiya: Hansı yollarla Finikiya tarixinə dair məlumat əldə etdiniz?
– Bu problemin həllində sizə nə istiqamət verdi?
– Nəticəni necə əldə etdiniz?
Qiymətləndirmə meyarları:
1) fərqləndirmə;
2) təqdimetmə.

Qrup lar
Tapşırıq 
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Zəif Orta Yüksək

Finikiya şəhərləri haq -
qında zəif məlumatı
vardır, lakin inkişaf və
tənəzzül dövrlərini
fərqləndirə bilmir.

Finikiya şəhərlərinin
inkişaf və tənəzzül
dövrlərini çətinliklə
fərqləndirir

Finikiya şəhərlərinin
inkişaf və tənəzzül
dövrlərini asanlıqla
fərqləndirir

Finikiya mədəniyyətinə
aid material toplayır, la -
kin təqdimat edə bilmir

Finikiya mədəniyyətinə
aid məlumat top layır, çə -
 tin liklə təqdimat edir

Finikiya mədəniyyətinə
dair məlumat toplayır və
sərbəst təqdimat edir
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8. ASSUR DÖVLƏTİ

Стандартлар: 1.1.2.; 3.1.1.; 5.1.3.
Мягсяд:

1. Ассур дювлятинин мейдана эялмяси, инкишафы вя тяняззцлц дюврлярини фярглян-
дирир;

2. Ассур дювлятинин идаряетмя гaйдаларыны, сосиал-игтисади мцнасибятляри тясвир
едир;

3. Ассур дювлятинин мядяниййяти вя мядяниййятлярарасы ялагяляриня даир мялу-
мат топлайыб, тягдим едир.

Təlim формасы: kоллектив вя групларла иш
Təlim цсулу: bейин щямляси, БИБЮ, Venn диаграмы
Интеграсийа: Az-t. 3.1.1.; 5.1.3.; Ə. 2.1.3.
Ресурслар: ИКТ, дярслик, хяритя, иллцстрасийалар, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

– Бу щярби дястя щансы юлкяйя аиддир?  Бу орду няйя гадир ола билярди? Онларын
йцрцшляри щаггында ня дейя билярсиниз?
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Tədqiqat sualı: Assur dövlətinin qüdrətinin artmasının səbəbləri nələrdi? 
Ассур тарихи иля баьлы шаэирдлярин билiklярини ашкарламаг цчцн мцяллим БИБЮ цсу-

лундан истифадя едир. Шаэирдлярин илкин олараг билдикляри Ы, ЫЫ сцтуна йерляшдирилир.

Aşağıdakı тапшырыглар əsasında tədqiqat aparılır.
I qrup – Assur dövlətinin yaranmasını, inkişafını və tənəzzül dövrlərini fərq -

ləndirin. 
II qrup – Assur ordusunu təsvir edin və onun йцрцш етдийи юлкяляри мцяййян

един.
III qrup – Assur mədəniyyəti və Aşşurbanipalın gil kitabəляри haqqında məlumat

toplayın, təqdim edin. 
IV qrup – «Assur dövlətinin süqutu ilə bağlı» – məlumat toplayın, təqdim edin.
Мялуматын мцбадиляси: Cavablar müəyyən olunmuş zaman ərzində işlənir və

təqdim olunur. Cavablar diqqətlə dinlənilir. 
Мялуматын мцзакиряси: Ъаваблар мцзакиря олунур. Ялавяляр едилир.
Müəyyən olunmuş meyarlar əsasında qrup lar qiymətləndirilir.

Дярсин сонунда щямин ъядвяля йенидян диггят йетирiлир вя мювзу иля баьлы юйрян -
дикляри ЫЫЫ сцтунда гейд едилир.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Assur dövlətinin coğrafi mövqeyi, yaranması, işğal -
ları  qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun Babil–Midiya tərəfindən süquta uğradıldığı
şagirdlər tərəfindən mənimsənilir. 

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

Qrup -
lar

Əmək daşlıq
Faktların

əhatəli yi və
də qiq liyi

Mənbə lər -
dən düz gün

istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da 

ye   rinə 
ye tirilməsi

Nəticə

I

II

III
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Йарадыъы тятбигетмя: Шумер–Ассур; Бабил–Ассур;
дювлятлярини мцгайися един.

Тапшырыг ъцтлярля иш формасында йериня йетирилир.
Ev tapşırığı: Assur–Midiya münasibətləri haqqında material toplayın.
Refleksiya və qiymətləndirmə:
Qiymətləndirmə meyarları:
1) fяргляндирмя; 
2) tясвиретмя; 
3) тяqdimетмя.

Zəif Orta Yüksək

Ассур дювляти щаггында
мцяййян мялуматы вар,
лакин дювлятин мейдана
эялмяси, инкишафы вя тя -
няз зцл дюврлярини фярглян-
диря билмир

Ассур дювлятинин мей дана
эялмяси, инкишафы вя тя-
няззцлц дюврлярини чятин-
ликля фяргляндирир

Ассур дювлятинин мейдана
эялмяси, инкишафы вя тя -
няз  зцлц дюврлярини асан -
лыг ла фяргляндирир

Ассур дювлятинин идаряет -
мя гайдаларыны тясвир едир,
сосиал-игтисади мцнасибят-
ляри тясвир едя билмир

Ассур дювлятинин идаря ет мя
гайдаларыны, сосиал-игтисади
мцнасибятляри чя   тин лик ля
тясвир едир

Ассур дювлятинин идаря ет -
мя гайдаларыны, сосиал-игти -
сади мцнасибятляри сяр  бяст
тяс    вир едир

Ассур дювлятинин мядя -
ний йяtиня даир мялумат
топлайыр, тягдим едя бил-
мир

Ассур дювлятинин мядяний -
йяти вя мядяниййятлярара сы
ялагяляриня даир мя лумат
топлайыр вя чятинлик ля тяг-
дим едир

Ассур дювлятинин мядя-
ниййяти вя мядяниййятляр -
арасы ялагяляриня даир мя-
лумат топлайыр вя йцксяк
сявиййядя тягдим едир

Шумер Ассур

ôÿðãëè ôÿðãëè

îõ
øà

ð

Babil Ассур

ôÿðãëè ôÿðãëè

îõ
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ð
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Мцяллим синфя мцраъиятля сорушур:
– ЫЫ Кир кимдир? Онун щаггында ня билирсиниз?
Мцяллимин мцщазиряси динлянилир. Шаэирдляря тядгигаt материалы пайланыр.
Проблем мцяллим тяряфиндян елан едилир. 
Неъя олду ки, Мидийа дювляти эениш яразили бир империйайа чеврилди?
Лювщядя 3 сцтундан ибарят БИБЮ ъядвяли гурулур:

Tədqiqat sualı: Midiya dövləti qüdrətli imperiyaya necə çevrildi?
Груплара тапшырыглар пайланыр.
Ы груп – Мидийа дювлятиnin йарандыьы тарихи дюврц тясвир един.
ЫЫ груп – Мидийа ишьалларына мяруз галмыш яразиляри хяритядя мцяййян един. 
ЫЫЫ груп – Midiya dövlətinin süqutunu təsvir edin. 
ЫВ груп – «Midiya mədəniyyəti və Midiyada din» haqqında məlumat toplayın

və təqdim edin.
Qruplar müəyyən olunmuş vaxtda cavabları hazırlayır, təqdim edirlər.
Cavablar diqqətlə dinlənilir, digər qruplar tərəfindən əlavələr edilir. 
Ъаваблар мцзакиря олунур, ялавяляр едилир. Müəllim tərə findən müəyyən olunmuş

meyarlar əsasında qiymətləndirmə aparılır.

9. MİDİYA DÖVLƏTİ

Стандартлар: 3.1.1.; 5.1.3.
Məqsəd:

1. Мидийа дювлятинин йаранмасыны тясвир едир;
2. Mидийа мядяниййятиня даир мялумат топлайыр, тягдим едир.

Tяlim формасы: коллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: beyin həmləsi, BİBÖ 
Интеграсийа: Az-t. 3.1.1.; 4.1.2.; 5.1.3.; Ə. 2.1.3. 
Ресурслар: ИКТ, дярслик, хяритя, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim
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Ümumiləşdirmə və nəticə: Nятиъядя Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı,
təsər rü fat həyatı, işğalları, süqutu, mədəniyyəti və dini-ideoloji görüşləri haqqında
bilgilər şagirdlər tərəfindən mənimsənilir.

Ъядвяля диггят йетирилир, мювзу иля баьлы юйряндикляри 3-ъц сцтунда гейд олунур.
Йарадыъы тятбигетмя: – Мидийа дювлятиnin тарихиндя мцщцм рол ойнамыш шях-

сиййятлярдян бири иля баьлы мятн тяртиб един.
Ev tapşırığı: İnternet materiallarından və digər mənbələrdən istifadə edərək

Midiya–Əhəməni münasibətləri haqqında məlumat toplayın.
Refleksiya və qiymətləndirmə: 
1) təsviretmə; 
2) təqdimetmə.

Qrup lar
Əməkdaş -

lıq
Təqdimat

Mənbələr dən
düzgün
istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da ye rinə

yetiril məsi
Nəticə

I

II

III

IV

Zəif Orta Yüksək

Мидийа дювляти щаггында
мцяййян мялуматы вар,
лакин дювлятин йаранма-
сыны тясвир едя билмир.

Мидийа дювлятинин йарандыьы
шяраити вя тарихи щадисяляри чя-
тинликля тясвир едир.

Мидийа дювлятинин йа-
рандыьы шяраити вя тарихи
щадисяляри асанлыгла тяс -
вир едир

Мидийа мядяниййятиня
даир мялуматлар топ лайыр,
тягдим едя билмир

Мидийа мядяниййятиня даир
мялумат топлайыр вя чятин-
ликля тягдим едир

Мидийа мядяний йя -
тиня даир мялумат топ -
лайыр вя тягдим едир
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– Бу тарихи шяхсиййятляр кимлярдир?
– Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz?
Şagirdlər öz fərziyуələrini irəli sürürlər.
Tədqiqat sualı: Əhəmənilər dövləti necə yarandı və imperiyaya çevrildi?
Qruplarda tədqiqat apararaq suala cavab axtarılır. Aşağıdakı suallar iş vərə qində

əks olunur:
I qrup – II Kirin Midiya torpaqları hesabına Əhəməni dövlətinin ərazisini geniş -

lən dirdiyini izah edin.
II qrup – Əhəməni dövlətinin işğal etdiyi əraziləri xəritədə müəyyən edin. 
– Əhəmənilər dövlətinin yaranması və süqutunu zaman oxu üzərində təsvir edin.

– Bu dövlət neçə il mövcud olmuşdur? (Xronoloji məsələ)

10. ƏHƏMƏNİLƏR DÖVLƏTİ

Стандартлар: 3.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:

1. Əщямяниляр дювлятинин йаранмасы, идаряетмя гайдалары вя сосиал-игтисади
мцнасибятлярини тясвир едиr;

2. Мянбяляр ясасында ЫЫ Кир, Ы Дара щаггында мялуматлар топлайыр, тягдим едир.
Tяlim формасы: груп иши, фярди иш
Təlim üsulu: бейин щямляси, мцщазиря
Интеграсийа: Az-t. 1.1.2.; 2.1.2.; Ə. 2.1.3.
Ресурслар: dərslik, xəritə, iş vərəqləri

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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III qrup – Qaumata haqqında məlumat toplayın və təqdim edin.
IV qrup – I Dara haqqında məlumat toplayın və təqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: II Kirin hakimiyyətə gəlməsi ilə Əhəmənilər  döv -
lətinin yaranması, II Kirin, Kambizin istilaları və Əhəmənilər imperiyasının yaran -
ması, I Dara islahatları və Makedoniyalı İskəndərin bu dövləti süquta uğratması
şagirdlər tərəfin dən mənimsənilir.

Yaradıcı tətbiqetmə: Kambiz haq qında təqdimat edin.
Ev tapşırığı: İnternet materiallarından və digər mənbələrdən istifadə edərək Əhə -

mə nilər dövlətinin süqutu haqqında materiallar toplayın, dəyərləndirin.
Refleksiya və qiymətləndirmə:
Qиймятляндирмя мейарлары:
1) тясвиретмя;
2) тягдиметмя.

Qruplar
Faktların

əhatəliyi və
dəqiqliyi

Mənbələr dən
düzgün
istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da ye ri -
nə yetirilməsi

Nəticə

I
II
III
IV

Zəif Orta Yüksək

Ящямяниляр дювляти щаг -
гында цмуми биликляри
вар, лакин дювлятин йаран -
масыны, идаряетмя гай-
даларыны вя сосиал-игтиса-
ди мцнасибятлярини тясвир
едя билмир

Ящямяниляр дювляти щаг -
гында цмуми биликляри
вар, лакин дювлятин йаран-
масыны, идаряетмя гайда-
ларыны, сосиал-игтисади мц-
насибятлярини чятинликля
тясвир едир

Ящямяниляр дювляти щаг -
гында цмуми биликляри вар,
лакин дювлятин йаранма-
сыны, идаряетмя гайдала-
рыны, сосиал-игтисади мц -
 насибятлярини тясвир едир

ЫЫ Кир вя Ы Дара щаггын -
да мялумат топлайыр, ла -
кин тягдим едя билмир

ЫЫ Кир вя Ы Дара щаггында
мялумат топлайыр, чятин-
ликля тягдим едир

ЫЫ Кир вя Ы Дара щаггын -
да асанлыгла мялумат
топ лайыр, тягдим едир
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11. PARFİYA DÖVLƏTİ

Standartlar: 2.1.1.; 3.1.2.
Məqsəd:

1. Parfiya dövlətinin yaranması və inkişaf amillərini izah edir;
2. Mənbələr əsasında Parfiya ilə bağlı məlumatlar toplayır, təqdim edir.

Təlim forması: kollektiv və qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə
İnteqrasiya: Аз-т. 2.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; Я. 2.4.3.; 3.1.2.; 
Resurslar: dərslik, paylayıcı material, iş vərəqləri, xəritə

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

Müəllim şagirdlərə dərsliyin 54-cü səhifəsindəki xəritəyə baxmağı təklif edir.
Sonra kiçik bir mühazirə oxunur, şagirdlər bu dövlət haqqında müəyyən məlumat
alırlar və onlara paylayıcı materiallar təqdim olunur.

Tədqiqat sualı: Qüdrətli Parfiya dövləti necə yarandı? 
Qruplarla iş aparılır. Verilmiş suallar və tapşırıqlar əsasında qruplar tədqiqat apa -

rır lar.
I qrup – Parfiya dövlətinin hansı şəraitdə yarandığını izah edin.
– Zaman oxunda bu dövlətin yarandığı dövrü qeyd edin.

II qrup – Mitridat və onun işğalları haqqında məlumat toplayıb təqdim edin.
III qrup – Parfiya–Roma yaxınlaşmasını izah edin.
IV qrup – Parfiyada sosial-iqtisadi münasibətləri izah edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər Parn qəbilələrinin təsərrüfat həyatı, Parfiya
dövlətinin yaranması, Roma dövləti ilə münasibətləri, Parfiya mədəniyyəti ilə tanış
olurlar.

Yaradıcı tətbiqetmə: Parfiya dövlətinin tarixini əks etdirən cədvəli tamamlayın.

Ev tapşırığı: «Azərbaycan – Parfiya münasibətləri» haqqında mətn tərtib edin.
Refleksiya və qiymətləndirmə:
Qiymətləndirmə meyarları:
1) izahetmə; 
2) məlumat toplama və təqdimetmə.

Qruplar
Qarşılıqlı
dinləmə 

mə dəniyyəti

Mənbələr -
dən düzgün

istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da

yerinə
yetirilməsi

Əməkdaşlıq
Nəticə

I

II

III

IV

Ə
sa

sı
n

ı h
an

sı
q

əb
il

əl
ər

q
oy

d
u

N
ə 

va
xt

 
ya

ra
n

d
ı

D
öv

lə
ti

n
əs

as
ın

ı k
im

q
oy

d
u

İş
ğa

l 
et

d
iy

i 
to

rp
aq

la
r

«Ş
ah

la
r 

şa
h

ı»
,

«B
öy

ü
k

» 
ad

la
n

ır
d

ı

R
əq

ib
i o

la
n

 
d

öv
lə

t

H
an

sı
 ə

ra
zi

lə
rə

n
əz

ar
ət

 
ed

ir
 d

il
ər

H
an

sı
 

d
öv

lə
t 

il
ə 

iq
ti

-
sa

d
i ə

la
q

ə
sa

xl
ay

ır
 d
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Zəif Orta Yüksək

Parfiya dövləti haqqında
müəyyən məlumatı vardır,
lakin dövlətin yaran ma -
sını, inkişaf amil lərini izah
edə bilmir

Parfiya dövlətinin yaran -
ması və inkişaf amillərini
çətinliklə izah edir

Parfiya dövlətinin yaran -
ması və inkişaf amillərini
asanlıqla izah edir

Mənbələr əsasında Par fiya
ilə bağlı məlumat toplayır,
təqdim edə bilmir

Mənbələr əsasında Par fi ya
ilə bağlı məlumat top layır
və çətinliklə təqdim edir

Mənbələr əsasında  Par fi -
ya ilə bağlı məlumat top -
la yır və təqdim edir
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Bu daş kitabədə sizcə, hansı xalqların həyatından, tarixindən bəhs edilə bilər? 
Şagirdlər öz fərziyyələrini söyləyirlər. 
Mühazirə üsulundan istifadə edilir. Şa gird lərə mövzu haqqında məlumat verilir. 
Tədqiqat sualı: Mərkəzi Asiyada hansı qədim türk dövlətləri mövcud olmuşdu?
Suala qruplar cavab axtarır. 

Стандартлар: 3.1.2.
Məqsəd:

1. Mənbələr əsasında qədim türk dövlətləri haqqında məlumat toplayır, təqdim
edir.

Tяlim формасы: kollektiv və qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə 
Интеграсийа: Ə. 3.1.2.; Аз-т. 3.1.2.; 3.1.3.
Ресурслар: dərslik, xəritə, mühazirə mətni, illüstrasiya, iş vərəqləri

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

QƏDİM TÜRKLƏR. QƏDİM ÇİN VƏ HİNDİSTAN

12. QƏDİM TÜRKLƏR
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I qrup – Qədim türklərin köç istiqamətlərini və qədim türk tayfalarının
məşğuliyyətlərini müəyyən edin (Xəritədə göstərin).

II qrup – Zaman oxu üzərində vahə dövlətlərinin yaranma tarixini qeyd edin və
yerini xəritədə göstərin.

III qrup – Qədim türk dövlətlərinin yarandığı tarixi şəraiti təsvir edin.
IV qrup – Qədim türk mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini müəyyən edin. 
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər. Cavablar oxunur.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər tərəfindən qədim türklərin köç istiqamətləri,
əhalinin məşğuliyyəti vahə dövlətlərin yarandığı tarixi şərait və onların mə də niy -
yətləri barədə məlumat mənimsənilir və təqdim olunur. 

Yaradıcı tətbiqetmə. Qədim vahə dövlətləri – Baktriya, Xarəzm, Margiana, Soq-
diana haqqında mətn tərtib edin. 

Ev tapşırığı: Qədim Türküstan tarixi haqqında əlavə material toplayın. 
Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Qiymətləndirmə meyarları:
1) təqdimetmə.

Qruplar
Tapşırıq ların 

vax tın da yerinə
yetiril məsi

Mənbələr dən
düzgün
istifadə

Təqdimat
Əmək -
daşlıq

Nəticə

I
II
III
IV

Гядим дювр

Ясрляр Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)

Zəif Orta Yüksək

Məlumat toplayır,
təqdim edə bilmir

Məlumat toplayır, çətinliklə
təq di m edir

Məlumat toplayır və
sərbəst  təqdim edir
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Bu illüstrasiyalar haqqında nə deyə bilərsiniz? Onlar kimlərin tarixi haqqında
məlumat verir?

Tədqiqat sualı: Mərd, qorxmaz türk mənşəli iskit, kimmer, sakların uğurlarını
onların həyat tərzi ilə necə əlaqələndirmək olar?

Suala cavab tapmaq üçün qruplara aşağıdakı suallarla müraciət olunur:
I qrup – İskit–kimmer–sak tayfalarının dövlət yaratdığı dövrləri və onların

inkişaf xüsusiyyətlərini fərqləndirin. 
– İskitlər ilkin padşahlıq yaratdıqdan neçə il sonra Don və Dunay çayları

arasında yeni padşahlıq yaratdılar və bu padşahlıq nə vaxt süqut etdi?
– İskitlər Cənubi Qafqaza və Ön Asiyaya köç et  dik dən ne çə əsr son -

ra Urmiya və Van gölləri arasında bir dövlət – padşahlıq ya rat  dılar?

13. İSKİT DÖVLƏTLƏRİ

Стандартлар: 1.1.2.; 2.1.1.; 3.1.2.
Məqsəd: 

1. İskit dövlətlərinin meydana gəlməsi, inkişafı və tənəzzülü dövrlərini fərq -
ləndirir;

2. İskit dövlətlərinin yaranması və inkişaf amillərini izah edir;
3. İskit dövlətləri ilə bağlı məlumatlar toplayır və təqdim edir.

Tяlim формасы: kollektiv və qrup larla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə 
Интеграсийа: Аз-т.3.1.2.; Я. 3.1.2.;         
Ресурслар: dərslik, xəritə, iş vərəqləri

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

 Ç
ap
 ü
çü
n 
de
yi
l



56

II qrup – İskit–kimmer–sakların təsərrüfat həyatı haqqında məlumat toplayıb
təqdim edin.

III qrup – İskit–kimmer–sakların qonşu dövlətlərlə münasibətinə dair məlumat
toplayıb təqdim edin.

IV qrup – İskit mədəniyyəti haqqında məlumat toplayıb təqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, İskitlərin köçü, yeni
münbit torpaqlarda məskunlaş ması, yerli əhali ilə qaynayıb-qarışması onların təsərrüfat
həyatını daha da zəngin ləş dirmişdir. Onların Van və Urmiya gölləri, Don və Dunay
çayları arasında dövlət – padşahlıqlar yaratması döyüşkən, mərdtəbiətli olmaları və
hərbi qüdrətinin artması ilə bağlı olmuşdur. İskitlər yalnız döyüşlərdə uğur
qazanmamışlar. Onlar həm də böyük bir mədəniyyətin yaradıcısıdırlar.

Yaradıcı tətbiqetmə: «İskit döyüşçüləri döyüş meydanında» adlı hekayə qurun.
Ev tapşırığı: Zaman oxu üzərində İskit padşahlıqlarının yaranma tarixlərini və

süqut et mə lə rini təsvir edin. 

Qruplar Əməkdaşlıq

Faktların
əhatəliyi

və
dəqiqliyi

Mənbələr -
dən

düzgün
istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da

yerinə
yetirilməsi

Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Qiymətləndirmə meyarları:
1) dövrləri fərqləndirmə;
2) izahetmə;
3) məlumat toplayıb, təqdimetmə.

Zəif Orta Yüksək

İskit dövlətləri haqqında
ümumi bilikləri vardır,
lakin iskit dövlətlərinin
meydana gəlməsi və sü -
qu tu dövrünü fərqləndirə
bilmir

İskit dövlətlərinin mey-
dana gəlməsi və tən ə z zü -
lü dövrlərini çətinliklə
fərq  ləndirir

İskit dövlətlərinin mey-
dana gəlməsi və tənəz zü -
lü dövrlərini asanlıqla
fərq  lən dirir

İskit dövlətlərinin yaran -
masını bilir, lakin onların
meydana gəlməsi və in -
kişaf amillərini izah edə
bilmir

İskit dövlətlərinin ya ran -
ması və inkişaf amil lərini
çətinliklə izah edir

İskit dövlətlərinin ya ran -
ması və inkişaf amil lərini
izah edə bilir

İskit dövlətləri haqqında
məlumatlar toplayır, təq -
dim edə bilmir

İskit dövlətləri ilə bağlı
məlumatlar toplayır və
çə tinliklə təqdim edir

İskit dövlətləri ilə bağlı
məlumatlar toplayır və
təqdim edir

 Ç
ap
 ü
çü
n 
de
yi
l



58

– Бу иллцстрасийалар щаггында ня дейя билярсиниз?
– Бу сядd няйи эюстярир? О, кимляря гаршы инша олунмушду?
Tədqiqat sualı: Hun dövlətinin yaranması, imperatorluğa çevrilməsi və parçalan -

ması amilləri hansılardır?
Тядгигат апармаг, суала ъаваб тапмаг цчцн груплара ашаьыдакы тапшырыглар тягдим

олунур.
I qrup – Hun dövlətinin yaranmasını və qonşularla münasibətini təsvir edin.
II qrup – Böyük Çin səddinin inşa olunması səbəblərini araşdırın, məlumat

toplayıb təqdim edin.
III qrup – Böyük Hun imperiyasının yaranması və parçalanmasını zaman oxu

üzərində qeyd edin. Hun imperatorluğunun parçalanmasının səbəbini
izah edin.

14. BÖYÜK HUN DÖVLƏTİ

Стандартлар: 3.1.1.; 3.1.2.
Məqsəd:

1. Щун дювлятинин йаранмасыны, идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади мцнаси-
бятлярини тясвир едир;

2. Щун дювляти иля баьлы мялумат топлайыр вя тягдим едир.
Tяlim формасы: kоллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə 
Интеграсийа: Аз-т. 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; Я. 2.1.3.; 3.1.2.; Инф. 3.2.1.; 3.2.3.
Ресурслар: dярслик, хяритя, иш вярягляри, иллцстрасийа

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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IV qrup – Hunların dini inancları щаггында məlumat toplayыb, təqdim edin.
Мцяллим кичик мцщазиря иля шаэирдлярин мялуматларыны зянэинляшдирир.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayıb

təqdim edirlər. 
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Hun
tayfala rı nın məş  ğu liyyəti, dövlət və
im periya ya rat ma la rı, hun ordusunun
qorx mazlığı təsvir edilir. Birliyin ol ma -
ması imperiyanı par  ça layır. Бцтцн бун-
лар шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилир.

Йарадыъы тятбигетмя: Şəklə əsasən
hun ların həyat tərzini təsvir edin.

Ev tapşırığı: «Hun-Çin münasi bət -
ləri» haqqında məlumat toplayın.

Qruplar Təqdimetmə
Əmək-
daşlıq

Mənbələr dən
düzgün
istifadə

Tapşırıq ların 
vax tın da yerinə

yetirilməsi
Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Гиймятляндирмя мейарлары:
1) тясвиретмя;
2) тягдиметмя.

Zəif Orta Yüksək

Щун дювляти щаггында мя-
луматы вардыр, лакин дювля-
тин йаранмасы, идаря олун -
масы, сосиал-игтисади мц -
насибятлярини тясвир едя
билмир

Щун дювлятинин йаранма -
сы ны, идаряетмя гайдалары ны
тясвир едир

Щун дювлятинин йаранмасы -
ны, идаряетмя гайдалары ны,
сосиал-игтисади мцнасибят-
ляринi asanlыqla тясвир едиr

Щун дювляти иля баьлы мя-
лумат топлайыр, лакин тяг-
дим едя билмир

Щун дювляти иля баьлы мя-
луматлар топлайыр, чятин-
ликля тягдим едир

Щун дювлятi иля баьлы asan   -
lыqla мялумат топлайыр вя
сярбяст шякилдя тягдим
едир
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– Бу иллцстрасийалар щансы дювлятин тарихи вя мядяниййяти щаггында мялумат
вериr? Онлар щаггында ня дейя билярсиниз?

Tədqiqat sualı: Çin böyük imperiyaya, Şərqin mədəni ölkəsinə necə çevrildi?
Tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün aşağıdakı tapşırıqlarla qruplara müraciət olu nur.
Ы груп – Sin Şixuandinin Çin dövlətçiliyi tarixində rolunu müəyyən edin. – Sin

imperiyasının yaranması və süqutunu zaman oxu üzərində təsvir edin.

15. QƏDİM ÇİN

Стандартлар: 3.1.1.; 4.1.1.; 5.1.3.
Məqsəd:

1. Гядим Чин дювлятинин йаранмасыны, идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади
мцнасибятлярини тясвир едир;

2. Син Шихуандини тарихи шяхсиййят кими мцяййян едир;
3. Чин мядяниййятиня даир мялумат топлайыб тягдим едиr.

Tяlim формасы: kоллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: bейин щямляси, ауксион
Интеграсийа: Аз-т. 3.1.1.; 5.1.3.; Я. 2.1.3.; Аз-д. 1.2.1.
Ресурслар: dярслик, хяритя, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

Гядим дювр
Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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II груп – Çinlilərin hunlarla münasibətini təsvir edin.
III груп – Çində xalq üsyanlarını təsvir edin.

ЫV груп – Çinin dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr haqqında məlumat top -

la yıb təqdim edin.

Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər Çin ərazisində sinifli cəmiyyətin meydana

gəlməsi, dövlətin imperiyaya çevril məsi, xalq hərəkatının baş verməsi, hunlarla

münasibəti, Çin mədəniyyəti, Konfutsi təliminin mahiyyətini mənimsəyirlər.

Йарадыъы тятбигетмя: Ауксион кечирилир:
– «Гядим Чиндян данышаркян няляри хатырлайырыг?» – шаэирдляр Чинля баьлы юй-

ряндикляри щадися вя яшйанын хцсусиййятини ардыъыл шякилдя адландырыр. Мцяллим сайыр:
1, 2, ....... сонунъу саваб верян галиб эялир. 

Ev tapşırığı: «Ипяк йолу вя Азярбайъан» щаггында мятн тяртиб един.

Qrup lar Əmək daş lıq
Faktların

əhatəliyi və
dəqiqliyi

Təqdim etmə

Tapşırıq ların
vax tın da 

ye rinə
yetirilməsi

Nəticə

I

II

III

IV
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Гиймятляндирмя мейарлары:
1) тясвиретмя;
3) мцяййянетмя, тягдиметмя.

Zəif Orta Yüksək

Гядим Чин дювляти щаг-
гында тясяввцрляри вар-
дыр, лакин Чин дювлятинин
йаранмасы, идаряетмя
гайдалары, сосиал-игтисади
мцнасибятляри тясвир едя
билмир

Чин дювлятинин йаран-
масы, идаряетмя гайда-
лары вя сосиал
мцнасибятляри чятинликля
тясвир едир

Чин дювлятинин йаран-
масы, идаряетмя гайда-
лары вя сосиал-игтисади
мцнасибятлярини asan -
lыqla тясвир едир

Син Шихуандинин Чин
щюкмдары олдуьуну
билир, лакин ону тарихи
шяхсиййят кими
мцяййян едя билмир

Син Шихуандини тарихи
шяхсиййят кими чятин-
ликля мцяййян едир

Син Шихуандини тарихи
шяхсиййят кими асанлыгла
мцяййян едир

Чин мядяниййятиня даир
мялумат топ лайыр, лакин
тягдим едя билмир

Чин мядяниййятиня даир
мялумат топлайыр, чятин-
ликля тягдим едир

Чин мядяниййятиня даир
мялумат топлайыр, сяр-
бяст тягдим едир
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– Бу хяритя вя
иллцстрaсийалар щансы
дювлятин тарихиндян
бящс едир? Бу дювлят
щаггында ня билирси-
низ?

Мцяллим мцща-
зиря цсулундан исти-
фадя едир. 

Шаэирдляря пай -
 лайыъы материаллар ве-
рилир.

16. QƏDİM HİNDİSTAN

Стандартлар: 2.1.1.; 3.1.1.; 4.1.1.
Мягсяд:

1. Щиндистан дювлятинин йаранмасы вя инкишаф амиллярини изащ едир;
2. Гядим Щиндистанда идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади мцнасибятляри тяс -

вир едир;
3. Тарихи шяхсиййят кими Ашоканыn Щиндистан тарихиндя ролуну мцяййянляшдирir.

Тялим формасы: коллектив вя групларла иш
Тялим цсулу: bейин щямляси, Венн диаграмы, мцщазиря
Интеграсийа: Аз-т. 2.1.1.; 4.1.1.; Я. 2.4.3.; 2.1.3.
Ресурслар: xяритя, пайлайыъы материал, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Tədqiqat sualı: Asiya qitəsinin cənubunda meydana gələn Hindistan dövləti
hansı inkişaf xüsusiyyətləri ilə seçilirdi?

Qruplara iş vərəqində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilir:
Ы груп – Hindistanda vahid dövlətin meydana gəlməsində Aşokanın rolunu

müəyyənləşdirin.
ЫЫ груп – Hindistanda insanların kastalara bölünməsini və onun sosial həyata

təsirini izah edin. 
ЫЫЫ груп – Hindistan memarlığının inkişaf amillərini izah edin.
ЫВ груп – Hindistanın dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri müəyyən edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Hindistanın təbii-coğrafi şəraiti, Hind və Qanq çayla -

rı nın, faydalı qazıntıların mövcudluğunun insanların təsərrüfat həyatına, mədəniy yə -

ti nin in ki şafına təsiri, insanların kastalara bölünməsi, vahid dövlətin yaran ması,

Makedo niyalı İskəndərin uğursuz yürüşü, mədəniyyətdə olan yeni uğurlar, dini təlim

haqqında və s. biliklər mənimsənilir.
Йарадыъы тятбигетмя: «Hindistanın dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi in -

ci lər» adlı cədvəl tərtib edin.
Ev tapşırığı: Ашока щаггында мялумат топлайын вя mятн тяртиб един.

Qruplar
Tapşırıq 

tam yerinə 
yetirilib

Əməkdaşlıq
Faktların

əhatəliyi və
dəqiqliyi

Təqdimat Nəticə

I

II

III

IV
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Refleksiya və qiymətləndirmə:
Гиймятляндирмя мейарлары:
1) изащеtmя;
2) тясвиретмя;
3) мцяййянляшдирmя.

Zəif Orta Yüksək

Гядим Щиндистан щаг-
гында тясяввцрляри вардыр,
лакин дювлятин йаранмасы
вя инкишаф амиллярини изащ
едя билмир

Гядим Щиндистанда дюв-
лятин йаранмасы вя инкишаф
амиллярини чятинликля изащ
едир

Гядим Щиндистанда дюв-
лятин йаранмасы вя инкишаф
амиллярини асан лыг ла изащ
едир

Гядим Щиндистанда яща-
линин касталара бюлцн дц -
йц нц билир, лакин идаряетмя
гайдаларыны, сосиал-игтиса -
ди мцнасибятляри тясвир
едя билмир.

Гядим Щиндистанда ида-
ряетмя гайдаларыны, со-
сиал-игтиса ди мцнасибят ляри
чятинликля тясвир едир.

Гядим Щиндистанда ида-
ряетмя гайдаларыны, со-
сиал-игтиса ди мцнасибят ляри
асанлыгла тясвир едир.

Ашоканын Щиндистан дюв-
лятиня башчылыг етдийини
билир, лакин ону тарихи шях-
сиййят кими мцяййянляш-
диря билмир 

Ашоканы тарихи шяхсиййят
кими чятинликля мцяй йян
едя билир

Тарихи шяхсиййят кими
Ашоканын Щиндистан тари-
хиндя ойнадыьы ролу сяр-
бяст мцяййянляшдирир
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– Gюрдцйцнцз бу шякилляр, сизъя, щан  сы дювлятя, щансы мядяний йятя аиддир?
– Бу барядя ня билирсиниз?
Мцяллим мцщазиря цсулундан истифадя едир. Мягсяд шаэирдлярин тясяввцрлярини

эенишляндирмяк, зянэинляшдирмякдир.

QƏDİM YUNANISTAN

17. AVROPADA ƏN QƏDİM DÖVLƏT. 
QƏDİM YUNAN ŞƏHƏR-DÖVLƏTLƏRİ

Стандартлар: 3.1.1.; 4.1.1.
Məqsəd:

1. Йунан шящяр-дювлятляринин йаранмасыны, идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади
мцнасибятлярини тясвир едир;

2. Солонун Йунаныстан тарихиндя ролуну мцяййянляшдирир.
Tяlim формасы: коллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: бейин щямляси, мцщазиря
Интеграсийа: Аз-т. 3.1.1.; 4.1.1.; Я. 2.1.3.; Щ-б. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; Аз-д. 2.2.3.
Ресурслар: хяритя, дярслик, иллцстрасийалар, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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Tədqiqat sualı: Йунаныстанда илкин сивилизасийа вя шящяр-дювлятляр ня заман вя
неъя йаранды?

Суала ъаваб тапмаг цчцн групларла иш ашаьыдакы тапшырыглар ясасында апарылыр:
Ы груп – Krit və Mikena mədəniyyətlərinin Yunanıstan tarixində yerini təsvir

edin. Йунаныстан тарихиндя щансы мядяниййят даща тез йаранмыш вя
диэяр мядяний йятлярин формалашмасына тясир эюстярмишдир? Бу щадися-
ляри заман охунда гейд един.

ЫЫ груп – Solonun Yunanıstan tarixində yerini müəyyənləşdirin.
ЫЫЫ груп – Йунан шящяр-дювлятляриндя идаряетмя гайдаларыны вя sosial-iqtisadi

münasibяtlяri тясвир един.
ЫВ груп – Спарта шящяр-дювлятинин йаранмасыны, идаряетмя гайдасыны тясвир един.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər. Cavablar oxunur.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Йунаныстанда гядим Крит, Микена мядяниййятляри-
нин, шящяр-дювлятлярин йаранмасы, идаряетмя, аристократ вя демос арасында мцбаризя,
дорилярин Лаконика вя Мессенийаны яля кечирмяляри, Спарта дювлятинин йаранмасы ша-
эирдляр тяряфиндян мянимсянилир.

Йарадыъы тятбигетмя: «Афина демосунун щяйаты» адлы мятн тяртиб един.

Qruplar Təqdimat Əməkdaşlıq
Faktların

əhatəliyi və
dəqiqliyi

Tapşırıq ların 
vax tın da yerinə

yetirilməsi
Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Ev tapşırığı: Cədvəli tamamlayın:

Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Гиймятляндирмя мейарлары:
1) тясвиретмя;
2) мцяййянляшдирмя.

Yunanıstan tarixində baş vermiş ən mühüm hadisələr
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Zəif Orta Yüksək

Йунан шящяр-дювлятля-
рини таныйыр

Йунан шящяр-дювлятляри-
нин йаранмасы, идаря ет -
мя гайдаларыны чятинликля
тяс  вир едир

Yунан шящяр-дювлятляри-
нин йаранмасы, идаряет мя
гайдаларыны, со  сиал-иг тиса -
ди мцнасибятляри асанлыг -
ла тясвир едир

Тарихи шяхсиййят олан Со -
лон щаггында мялумат
топлайыр

Тарихи шяхсиййят олан
Соло нун Йунаныстан тари-
хиндя ойнадыьы ролу
мцяй йян едир, чятинликля
тягдимат ща зыр лайыр

Тарихи шяхсиййят олан Сo-
лонун Йунаныстан тари-
хиндя ойнадыьы ролу
асанлыгла мцяййян едир,
тягдимат щазырлайыр
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Motivasiya:
Мцяллим синфя мцраъиятля сорушур: «Марафон гачышы» идман йарышы щаггында ня

билирсиниз?

Шаэирдлярин фярзиййяляри динлянилир. Марафон гачышынын узаг мясафяляря гачыш цзря
йарыш олмасы гянаятиня эялинир.

18. YUNANLAR İŞĞALÇILARA QARŞI.
AFİNA QULDARLIQ DEMOKRATİYASI

Стандартлар: 1.1.3.; 2.1.1.; 3.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:

1. Йунаныстанда баш вермиш мцщцм щадисялярин хроноложи чярчивялярини мцяййян
едир;

2. Хяритя цзяриндя щадисялярин баш вердийи  тарихи мяканы тясвир едир;
3. Дювлятин йаранмасы, идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади мцнасибятлярини

тяс вир едир;
4. Мянбяляр ясасында тарихи шяхсиййятляр щаггында мялуматлар топлайыр вя тяг-

дим едир.
Tяlim формасы: kоллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: bейин щямляси, мцщазиря
Интеграсийа: Аз-т.3.1.1.; 4.1.2. Я. 2.1.3.
Ресурслар: хяритя, дярслик, иллцстрасийалар, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
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Мцяллим шаэирдляря мцраъият едир: – Биз буэцнкц мювзуну юйряняндя щям дя
бу йарышын тарихи щаггында, онун неъя йаранмасы барядя мялумат алаъаьыг. Чцнки
Марафон гачышы тарихи бир щадися иля баьлы йаранмышдыр. 

Tədqiqat sualı: E.ə. V əsrdə Yunanıstan Aralıq dənizi hövzəsində hakim dövlətə
necə çevrildi?

Tədqiqat sualına cavab axtarmaq üçün qruplara müraciət olunur.
Ашаьыдакы суаллар вя тапшырыглар онлара верилян иш вярягиндя якс олунур.
Ы груп – Aralıq dənizi və Qara dəniz sahillərində yaranan yunan koloniyalarını

təsvir edin.
ЫI груп – Marafon döyüşünü təsvir edin. Fermopil keçidinin tutulmasının nəti -

cəsini müəyyən edin. (Xəritə ilə iş)
ЫЫЫ груп – Саламин вя Plateya döyüşünün nəticəsi yunan şəhər-dövlətlərinə hansı

qərar çıxar mağa şərait yaratdı? (Xəritə ilə iş) 
Заман оху цзяриндя yунан–Ящямяни мцщарибяляринин баш вердийи
дюврц гейд един. 

ЫВ груп – E.ə. V əsrdə Yunanıstan necə idarə olunurdu? Təsvir edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Шаэирдляр мянимсядиляр ки, yunanlar yeni torpaqlarda
məskunlaşaraq Qara dənizdən İspaniyaya qədər ərazidə koloniyalar saldılar. Yu -

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)

Qruplar Təqdimat Əməkdaşlıq
Mənbələrdən

düzgün
istifadə

Tapşırıq ların 
vax tın da yerinə

yetirilməsi
Nəticə

I

II

III

IV
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nan–İran müharibələri baş verdi. Bu müharibələrdə vətənə məhəbbət, vətən torpağını
qorumaq, yadlara verməmək his si, yunan donanmasının üstünlükləri onun qələbə
çalması ilə nəticələndi. Yunanıstan hərbi dəniz ittifaqı, Afinanın qüdrəti e.ə. V əsrdə
yüksəlmişdi.

Йарадыъы тятбигетмя: Перикл щаггында мятн тяртиб един.
Ev tapşırığı: İnternet materialları və digər mənbələr əsasında «Yunan–Əhəməni

mühari bə ləri» haqqında material toplayın. 
Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Гиймятляндирмя мейарлары:
1) мцяййянетмя; 
2) тясвиретмя; 
3) тягдиметмя.

Zəif Orta Yüksək

Hадисялярин баш вермя-
сини билир, лакин онла рын
хроноложи чяр чи вялярини
мцяййян едя билмир

Hадисялярин хроноложи
чяр чивяляринi чятинликля
мцяййян едир

Hадисялярин хроноложи чяр -
чивялярини асанлыгла мцяй -
йян едир

Щадисялярин баш вердийи
тарихи мяканы билир,
лакин хяритядя тясвир
едя билмир

Щадисялярин баш вердийи
тарихи мяканы хяритядя
чятинликля тясвир едир

Щадисялярин баш вердийи та-
рихи мяканы хяритядя асан-
лыгла тясвир едир

Афина шящяр-дювлятин
йаранмасыны билир, лакин
ида ря едилмяси гайдала-
рыны, сосиал-игтисади мц -
на сибятляри тясвир едя
бил мир 

Афина шящяр-дювлятин
йа  ранмасы, ида ря едил -
мя си гайдаларыны, сосиал-
игтисади мцнасибятляри
чятин ликля тяс  вир едир

Афина шящяр-дювлятин йа -
ран масы, ида ря едилмяси
гай  далары, со сиал-игтисади
мц насибят ляри асанлыгла
тяс    вир едир

Перикл щаг  гында мялу-
мат топ лайыр, амма тяг-
дим едя билмир

Перикл щаг гында мялу-
матлары топ лайыр вя чя-
тинликля тяг дим едир

Перикл щаггында мялумат-
лары асанлыг ла топлайыр вя
сярбяст тягдим едир
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– Bu illüstrasiyalar və sözlər haqqında nə deyə bilərsiniz?
Şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir. Sözlərin və illüstrasiyaların qədim yunan

mədəniyyəti ilə bağlı olması qənaətinə gəlinir.
Tədqiqat sualı: Yunan mədəniyyəti dünya mədəniyyəti xəzinəsinə hansı töhfələri

vermişdir?
Qruplarla iş aparılır. İş vərəqində aşağıdakı suallar əks olunur:
I qrup – «Yunanıstanda din» məlumat toplayın və təqdim edin.
II qrup – «Teatrın ilk vətəni Yunanıstan sayılır» araşdırın və təqdim edin.
III qrup – Yunan memarlığı, heykəltəraşlığı və rəssamlığı haqqında məlumat

toplayın, təqdim edin.

19. QƏDİM YUNANISTAN MƏDƏNİYYƏTİ

Teatr, skena, dekorasiya, orkestr, komediya, tragediya, akropol, aqora, dorik,
ionik, botanika, fizika, Olimpiya oyunları

Стандартлар: 5.1.3.
Məqsəd:

1. Гядим йунан мядяниййятиня даир мялумат топлайыр vя тягдим едир.
Tяlim формасы: коллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: бейин щямляси, мцзакиря
Интеграсийа: Аз-т. 5.1.3. Я. 3.1.2.
Ресурслар: ИKT, dярслик, хяритя, иш вярягляри

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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IV qrup – Olimpiya yarışları haqqında məlumat toplayın və təqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər e.ə. V əsrdə Yunanıstanda məktəb, elm,
incəsənət, me  mar lıq – şəhər mədəniyyətinin inkişafında olan böyük uğurlar, bu mədə -
niy yət və sivilizasiyanın digər dövlətlər tərəfindən mənimsənilməsi, yazı, teatr,
memarlıq, Olimpiya oyunları barədə məlumat toplayır və təqdim edirlər.

Yaradıcı tətbiqetmə: «Olimpiya oyunları». Verilmiş şəkillər əsasında hekayə qu -
run.

Ev tapşırığı:
Xronoloji məsələləri həll edin.
1. «İliada» və «Odisseya» poemalarının yaranması ilə qələmə alınması arasından

ötən zamanı hesablayın.
2. İlk yunan tamaşaları neçə əsr əvvəl keçirilmişdir?
3. Yunanıstanda bu gün tarix elminin neçə yaşı var?
4. İlk Olimpiya oyunlarının keçirilməsindən neçə il keçmişdir?
5. Yunanıstan tarixində baş vermiş Olimpiya oyunlarının keçirildiyi vaxtı zaman

oxunda qeyd edin.

Qruplar Əməkdaşlıq
Faktların

əhatəliyi və
dəqiqliyi

Təqdimat
Tapşırıq ların 

vax tın da yerinə
yetirilməsi

Nəticə

I

II

III

IV
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Qiymətləndirmə meyarları:
1) təqdimetmə.

Zəif Orta Yüksək

Гядим yунан мядяний -
йяти щаггында мялумат
топлайыр, ам ма тягдим
едя билмир

Гядим yунан мядяний -
йяти щаггында мялумат
топлайыр вя чятинликля тяг-
дим едир

Гядим yунан мядяний -
йяти щаггында мялумат
топлайыр вя асанлыгла тяг-
дим едир

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Azərbaycan tarixi dərslərindən bu tarixlərdə  baş vermiş hadisələri xatırlayın. Bu
şə kil və tarixlər nəyi ifadə edir? Şagirdlərin cavabları dinlənilir. Şəkildə təsvir olu -
nan ların və tarixi hadisələrin Makedoniyalı İskəndərlə bağlı olması müəyyən edilir. 

Tədqiqat sualı: Makedoniyalı İskəndər imperiyası necə yarandı?
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlər qruplara ayrılır:
I qrup – Necə oldu ki, yunan şəhər-dövlətləri tənəzzül edib Makedoniyanın ha -

kimiyyəti altına düşdü? 
II qrup – Makedoniyalı İskəndərin Şərq yürüşü barədə danışın.
III qrup – Hansı ölkələr İskəndər ordusu tərəfindən tutuldu? Şərh edin.

20. YUNAN ŞƏHƏR-DÖVLƏTLƏRİNİN TƏNƏZZÜLÜ.
MAKEDONİYA DÖVLƏTİNİN GÜCLƏNMƏSİ

E.ə.
331

E.ə.
330

E.ə.
321

Стандартлар: 1.1.2.; 4.1.1.; 5.1.2.
Məqsəd:

1. Yunan şəhər-dövlətlərinin meydana gəlməsi, inkişafı və tənəzzülü dövrlərini
fərq ləndirir;

2. Tarixi şəxsiyyət – Makedoniyalı İskəndərin tarixdə oynadığı rolu müəy yən -
ləş dirir;

3. Yunan mədəniyyətinin Şərq ölkələrində mədəniyyətin inkişafına təsirinə
münasibət bildirir.

Təlim forması: kollektiv və qrup larla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, mühazirə, söz assosiasiyası 
Интеграсийа: Аз-т. 3.1.1. Я. 2.1.3.
Ресурслар: xəritə, dərslik, iş vərəqi

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:
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IV qrup – Makedoniyalı İskəndər imperiyası necə süqut etdi? İskəndəriyyə şə -
hə rini təsvir edin.

Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır
və təqdim edirlər.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Müzakirələr sona çatanda müəllim şagirdlərə aşağıdakı sualları cavablan dır -
mağı təklif edə bilər: 

1. Əhəmənilər və Makedoniyalı İskəndər imperiyalarını xəritədə göstərin.
2. Tarixi şəxsiyyət kimi İskəndəri xarakterizə edin.
3. İskəndər imperiyası ərazisində mədəniyyət və mədəniyyətlərarası əlaqələrdən

nə deyə bilərsiniz? Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Şagirdlər mənimsədilər ki, yunan şəhər-dövlətləri bir
vaxt öz aralarında ittifaq yaradaraq Əhəmənilərə qalib gəlmişdilərsə, indi onlar ara -
sın dakı rəqabət və müharibələr dövlət lərin zəifləməsinə və onların Makedoniya tə -
rə findən işğalına səbəb ol muş dur. Sonra digər torpaqlar – Finikiya, Misir, Me so po ta-
miya, Əhəməni torpaqları və Hin distana qədər olan ərazilər Makedoniyalı İskəndərin
yaratdığı imperiyaya qatıldı.

İskəndər imperiyasının tərkibinə qatılan ölkələrə yunan mədəniyyətinin  müsbət
tə siri oldu.

Yaradıcı tətbiqetmə: Makedoniyalı İskəndər, Qranik–İss–Qavqamel döyüşləri,
İskəndəriyyə mayakı, musey, perqament sözlərindən istifadə edərək mətn tərtib edin.

Ev tapşırığı: Əhəmənilər imperiyası və Makedoniyalı İskəndər imperiyasının
yaranması və süqut etməsi səbəblərini göstərən cədvəli tamamlayın.

Qrup lar
Əmək -
daşlıq

Təqdimat
Mənbələr dən

düzgün
istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da ye -

 rinə
ye tiril məsi

Nəticə

I

II

III

IV

İmperiyalar Yarandı Süqut etdi
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Qiymətləndirmə meyarları: 
1) fərqləndirmə; 
2) müəyyənləşdirmə; 
3) münasibət bildirmə.
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Zəif Orta Yüksək

Yunan şəhər-dövlətləri haq -
qında bilir, yaranması və
tə nəzzülü dövr  lə rini fərq -
 lən dirə bilmir

Yunan şəhər-dövlətlərinin
in ki şa fı nı, tənəzzülü dövr -
lə rini çətinliklə fərqlən di -
rir

Yunan şəhər-dövlət lə ri nin
in kişafını və tə nəzzü lü
dövr lərini asanlıqla fərq -
lən dirir

Tarixi şəxsiyyət olan İs -
kəndər haqqında məlumatı
vardır, lakin onun tarixdə
rolunu müəyyənləşdirə bil -
mir.

Makedoniyalı İskəndər
haq    qında mə lu matı vardır,
onun  tarixdə rolunu çə tin -
liklə müəyyən edir

Makedoniyalı İskəndər
haq  qında ətraflı məlumatı
vardır və onun tarixdə ro -
lu nu asanlıqla müəyyən
edir

Yunan mədəniyyəti barədə
məlumatı vardır, lakin onun
Şərq ölkələrinə tə si rinə
mü  nasibət bildirə bil mir 

Yunan mədəniyyətinin Şərq
ölkələrinin mə də niy yətinə
tə si rinə çətinliklə mü na si -
bət bildirir 

Yunan mədəniyyətinin Şərq
ölkələrində mə də niy yə tin
inkişafına müsbət tə si rini
qeyd etməklə sər bəst mü -
na sibət bildirir
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– Верилмиш хяритя вя иллцстрасийалар сизя ня сюйляйир? Онлар щансы дювлятин тари-
хиндян данышыр? Onlar haqqыnda nя deyя bilяrsiniz?

Тядгигат суалы: Рома дювляти неъя империйайа чеврилди?
Бу тядгигат суалына ъаваб тапмаг цчцн шаэирдляр груплара бюлцнцр.
Тядгигатын апарылмасы: Мцяллим мцщазиря цсулундан истифаdя едир, шаэирдлярин

билийини зянэинляшдирир.
Тядгигат  материаллары пайлайыр.

Стандартлар: 2.1.1.; 3.1.1.
Məqsəd:

1. Рома дювлятинин йаранмасы вя инкишаф амиллярини изащ едир;
2. Рома дювлятинин идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади мцнасибятлярини тяс -

вир едир.
Tяlim формасы: kоллектив вя групларла иши
Təlim üsulu: bейин щямляси, мцзaкиря
Интеграсийа: Аз-т. 3.1.1. Я. 2.4.3.; 2.1.3.
Ресурслар: ИКТ, хяритя, дярслик, иш вяряги

Dərsin mərhələləri
Motivasiya:

QƏDİM ROMA

21. QƏDİM ROMA RESPUBLİKASININ
YARANMASI (1-ci dərs)
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Ы груп – Рома дювлятинин йаранмасыны тясвир един.
ЫЫ груп – Рома падшащлыьы дюврцндя дювлят неъя идаря олунурду? Изащ един. 
ЫЫЫ груп – Respublikа дюврцндя Рома неъя идаря олунурду? Тясвир един.
ЫВ груп – Пун мцщарибяляри вя онун нятиъяляри. Изащ един.
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr

edilir. Bu mərhələdə müəllim yeni bilikləri möhkəmləndirmək məqsədi ilə kollektivə
müraciətlə aşağıdakı sualları verə bilər. 

1. Гядим Романын шащлыг, республика, империйайа чеврилдийи дюврляри заман
охунда эюстярин.

2. Хяритядя Италийаны тясвир един.
3. Патриси вя плебейляр кимляр идиляр вя онлар арасында мцбаризя ня иля нятиъя-

лянди? Изащ един.
4.  Хяритядя Романын истила етдиyи яразиляри – Карфаэен, Сардинийа, Корсика, Су-

рийа, Македонийа вя Йунаныстаны эюстярин.
5. Патриси, сенат, вето, леэион, триумф, гладиатор сюзлярини изащ един.
Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Рома дювлятинин ъоьрафи мяканы, йаранмасы, онун
падшащлыг, республика гурулушу дюврц, ишьалчылыг мцщарибяляри, империйайа хас хцсу-
сиййятляри шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилир.

Йарадыъы тятбигетмя: «Романын ишьалчы мцщарибяляри» – кичик мятн тяртиб един.
Ев тапшырыьы: «Триумф» щаггында материал топлайын.

Qrup lar Təqdimetmə
Əmək -
daşlıq

Mənbə -
lər dən
düzgün
is tifadə

Tapşırıq ların
vax  tın da ye rinə

ye tirilməsi
Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Qiymətləndirmə meyarları: 
1) iзащетмя;
2) tясвиретмя.

Zəif Orta Yüksək

Рома дювляти щаггында
мялуматы вардыр, лакин
онун инкишаф амиллярини
изащ едя билмир

Рома дювлятинин йаран-
масы вя инкишаф амилля-
рини чятинликля изащ едир

Рома дювлятинин йаран-
масы вя инкишаф амилля-
рини асанлыгла изащ едир

Рома дювлятинин ида-
ряетмя гайдаларыны билир,
сосиал-игтисади мцнаси-
бятлярi тясвир едя билмир

Рома дювлятинин идаря -
ет мя гайдаларыны, сосиал-
игтисади мц на  си бят лярини
чятинликля тясвир едир

Рома дювлятинин идаря -
етмя гайдаларыны, сосиал-
игтисади мцнасибятлярини
асанлыгла тясвир едир
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Motivasiya:
– Bu illüstrasiyalaры нязярдян кечирин.
– Oнлар кимдир? Щаггында ня билирсиниз? – Икинъи тясвир щансы щадисяляри якс етдирир?
Мцяллимин кичик мцщазиряси динлянилир. Тядгигат материаллары пайланыр.
Тядгигат суалы:
– Ромада ящалинин сосиал-игтисади вязиййяти неъя иди?
Тядгигат суалына ъаваб тапмаг цчцн шаэирдляр груплара бюлцнцр. Ашаьыдакы тап-

шырыглар ясасында груплар тядгигата башлайыр:
Ы груп – Ромада гулларын вязиййятини мцяййянляшдирин.
ЫЫ груп – Ромада торпаг ганунларынын верилмясиндя Тибери Гракх, Гай Гракх

гардашларынын ролуну мцяййян един.
ЫЫЫ груп – Ромада гулларын цсйанынын сябяб-нятиъялярини мцяййян един.
ЫВ груп – Спартак щаггында тягдимат  щазырлайын. 
Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır

və təqdim edirlər. Cavablar oxunur.

21. QƏDİM ROMA RESPUBLİKASININ 
YARANMASI (2-ci dərs)

Стандартлар: 2.1.2.; 4.1.1.; 4.1.2.
Məqsəd:

1. Тарихи шяхсиййятлярин (Тибери Гракх, Гай Гракх гардашлары, Спартакын) Рома
тарихиндя ролуну мцяй йянляшдирир;

2. Мянбяляр ясасында халг трибунлары Гракх гардашлары вя Ромада гуллар цсйа-
нынын башчысы олмуш Спартак щаггында мялумат топлайыб тягдим едир;

3. Тябии-ъоьрафи шяраити якс етдирян хяритя ясасында Спартак цсйанынын баш вердийи
тарихи мяканы тясвир едир.

Tяlim формасы: kоллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: bейин щямляси, мцщазиря, мцзакиря
Интеграсийа: Аз-т. 2.1.1.; 3.1.1.; 4.1.1.; Я. 2.4.3.; 2.1.3.
Ресурслар: ИКТ, хяритя, дярслик, иш вяряги

Dərsin mərhələləri
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Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edi lir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Шаэирдляр Ромада ящалинин, гулларын, кяндлилярин вя-
зиййятини, торпаг ганунларыны, Спартакын башчылыьы иля олан цсйаны, мяьлуболма сябяб-
лярини мянимсядиляр.

Йарадыъы тятбигетмя: Триумф, гладиатор, арена, трибуна сюзляриндян истифадя едя-
ряк мятн тяртиб един.

Ев тапшырыьы: Хяритя цзяриндя Спартак цсйаны, Спартакын кечдiйи йоллары (мянбяляр
ясасында) тясвир един.

Рефлексийа вя гиймятляндирмя: 
Гиймятляндирмя мейары:
1) мцяййянляшдирмя; 2) тягдиметмя; 3) тясвиретмя.

Zəif Orta Yüksək

Рома тарихиндя мц щцм
рол ойнамыш Гракx гар-
дашларыны, Спартакы таны-
йыр, лакин онларын тарихи
ролуну мцяййянляшдиря
билмир

Гракх гардашлары вя Спар -
такын Рома тарихиндя ро-
луну  чятинлик ля мцяййян
едир

Тибери Гракx, Гай Гракх
вя Спар такын Рома та ри -
хин дя ролуну асан лыгла
мцяй йян ляш ди рир

Мянбяляр ясасында халг
трибунлары Гракх гардаш-
лары вя Спартак щаггында
мялумат то п лайыр, лакин
тягдим едя билмир

Мянбяляр ясасында халг
трибунлары Гракх гардаш-
лары вя Спартак щаггында
мялумат то п лайыр, лакин
тягдимат етмякдя чятин-
лик чякир

Мянбяляр ясасында халг
трибунлары Гракх гардаш-
лары вя Спартак щаггында
мялумат то плайыр вя сяр-
бяст тягдимат едир

Спартак цсйанынын Италийа
йарымадасында баш верди-
йини билир, лакин мяканы
дягиг тясвир едя билмир

Спартак цсйанынын баш
вердийи тарихи мяканы хя-
ритядя чятинликля тясвир
едир

Спартак цсйанынын баш
вердийи тарихи мяканы хя-
ритядя асанлыгла тясвир
едир

Qrup lar Təqdimetmə
Əmək -
daşlıq

Mənbə lər dən
düzgün
is tifadə

Tapşırıq ların vax  tın -
da ye rinə ye tirilməsi

I

II

III

IV
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Мцяллим мцщазиря цсулундан истифадя едир (мягсяд шаэирдлярин биликлярини зян -
эинляшдирмякдир).

Шаэирдляря тядгигат апармаг цчцн материаллар пайланыр.
Tədqiqat sualı: Roma imperiyası necə yarandı və parçalandı?

22. RESPUBLİKANIN SONU. ROMA İMPERİYASININ 
YARANMASI VƏ  SÜQUTU

Стандартлар: 1.1.2.; 4.1.1.
Məqsəd:

1. Рома дювлятинин мейдана эялмяси, инкишафы вя тяняззцлц дюврлярини фяргляндирир.
2. Тарихи шяхсиййятлярин (Й.Сезар, О.Август, Константин) Рома тарихиндя ро-

луну мцяййянляшдирир.
Tяlim формасы: коллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: бейин щямляси, мцщазиря
Интеграсийа: Аз-т. 2.1.1.; 4.1.1.; Я. 2.4.3.; 2.1.3. 
Ресурслар: ИКТ, хяритя, дярслик, иш вяряги, тядгигат материаллары

Dərsin mərhələləri
Motivasiya: – Бу иллцстрасийалар щансы дювлятин тарихи щаггында сизя мялумат

верир? Онлар щаггында ня билирсиниз?
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Suala cavab vermək üçün qruplara müraciət olunur. Aşağıdakı tapşırıqlar əsasında
iş vərəqləri qruplara paylanır.

I qrup – Roma dövlətinin inkişafı və tənəzzülü dövrlərini fərqləndirin.
II qrup – Yuli Sezarın Roma tarixindəki rolunu müəyyənləşdirin.
III qrup – Roma imperiyasının yaranması, inkişafı dövrlərini fərqləndirin. Za -

man oxu üzərində Roma şəhərinin salınmasını, Konstantinopolun pay-
taxt ol ma sını, imperiyanın parçalanması və Qərbi Roma imperiyasının
süqutunu qeyd edin.

IV qrup – Roma imperiyasının parçalanmasında Oktavian Avqust və Konstanti-
nin rolunu müəyyənləşdirin.

Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır
və təqdim edirlər. Cavablar oxunur.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: Sezarın hakimiyyəti ələ keçirməsi, Romada vətəndaş
mü haribəsi, Antoni və Oktavian arasında çəkişmə, Oktavianın qalib gəlməsi, Mark
Trayan dövründə imperiyanın ərazisinin böyüyərək maksimum həddə çatması, impe -
riyaya çevrilmiş Roma dövlətinin parçalanması, ölkədə quldarlıq təsərrüfatının
inkişafı, qot ların, hunların və vandalların Romaya hücumu, Qərbi Romanın süqutu
şagirdlər tərə findən mənimsənilir.

Qrup lar
Əmək-
daşlıq

Faktların
əhatəliyi

və
dəqiqliyi

Təqdim -
etmə

Mənbələr -
dən düzgün

istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da

yerinə
yetirilməsi

Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Yaradıcı tətbiqetmə: «Азярбайъан–Рома мцнасибятляри» щаггында мятн щазыр-
лайын.

Ev tapşırığı: Tarixi şəxsiyyətlərdən birinin (Yuli Sezar, Oktavian Avqust, Kon-
stantin) İnternet materiallarından və digər mənbələrdən istifadə edərək Roma ta ri xin -
dəki rolunu dəyərləndirin.

Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Гиймятляндирмя мейарлары:
1) fяргляндирмя;
2) mцяййянляшдирмя.

86

Zəif Orta Yüksək

Рома дювлятинин мейда -
на эялмяси, инкишафы вя
тяняззцлц дюврляри щаг-
гында мялумат верир

Рома дювлятинин мей-
дана эялмяси, инкишафы
вя тяняззцлц дюврлярини
чятинликля фяргляндирир

Рома дювлятинин мейдана
эялмяси, инкишафы вя тя-
няззцлц дюврлярини асан -
лыг ла фяргляндирир

Й.Се  зар, О.Август, Конс -
тантин щаггында мялу -
маты вардыр, лакин онлары
тарихи шяхсиййят кими
мцяй йян едя билмир

Й.Се  зар, О.Август,
Константинин Roma
тарихиндяки ролуну чя-
тинликля мцяййянляшди-
рир.

Й.Се  зар, О.Август, Конс -
тантинин Рома тарихиндяки
ролуну асанлыгла мцяййян-
ляшдирир 
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Мцщазиря цсулундан истифадя едилир. Мцяллим мцщазиря охуйур. Рома мядяний -
йятиня аид тядгигат материалы пайлайыр.

Тядгигат суалы: Рома дцнйа мядяниййяти хязинясиня ня бяхш етмишди? 
Tапшырыг лар verilir. Суала ъаваб ахтармаг цчцн груплар йарадылыр. Онлара ашаьыдакы

тапшырыг лар верилир:
I qrup – Roma şəhərinin yaranma tarixi haqqında məlumat toplayın, təqdim edin. 
II qrup – Roma memarlığı haqqında məlumat toplayın və təqdim edin.
III qrup – Romada ədəbiyyat və elmin inkişaf xüsusiyyətləri haqqında məlumat

toplayın və təqdim edin.

23. QƏDİM ROMA MƏDƏNİYYƏTİ

Стандартлар: 5.1.3.
Məqsəd:

1. Рома мядяниййятиня даир мялумат топлайыр вя тягдим едир.
Tяlim формасы: коллектив вя групларла иш
Təlim üsulu: бейин щямляси, мцщазиря 
Интеграсийа: Аз-т. 5.1.3. Я. 3.1.2.
Ресурслар: ИКТ, хяритя, иш вяряги, тядгигат материаллары

Dərsin mərhələləri
Motivasiya: 

– Верилмиш бу шякилляр щансы халгын мядяниййятиндян данышыр? Бу барядя ня би-
лирсиниз?
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IV qrup – Romada xristianlıq və onun yayılması haqqında məlumat toplayın və
təqdimat edin.

Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən edilmiş zamanda şagirdlər cavabları hazırlayır
və təqdim edirlər. Cavablar oxunur.

Məlumatın müzakirəsi: Ca vab lar diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur və əlavələr
edilir. Bu mərhələdə müəllim yeni bilikləri möhkəmləndirmək  məqsədi ilə sinfə
müraciətlə aşağıdakı sualları verə bilər: 

1. Termlər nədir? Bu gün termlərdən hansı ölkələrdə istifadə olunur?
2. Roma mədəniyyəti ilə yunan mədəniyyəti arasında bir əlaqə varmı?
3. Romalıların yaratdıqları latın əlifbası haqqında nə söyləyə bilərsiniz?
4. Sezar dövründə tətbiq olunan təqvim haqqında nə deyə bilərsiniz?
5. Заман оху цзяриндя Рома шящяринин йарандыьы вя христианлыьа Константинин

ачыг ибадят етмяйя иъазя вердийи или гейд едя билярсинизми?

Meyarlar əsasında qruplar qiymət ləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə: E.ə. VIII əsrdə Romada şəhərsalma mədəniyyətinin
in ki şafı, burada memarlığın, heykəltəraşlığın, təsviri sənətin inkişafı, xristian dininin
qəbul edilməsi, ən qədim sivilizasiyanın inkişaf xüsusiyyətləri şagirdlər tərəfindən
mə nimsənilir.

Йарадыъы тятбигетмя: «Ромада христианлыг» мювзусунда мятн щазырлайын.
Еv tapşırığı: İnternet materiallarından və digər mənbələrdən istifadə edərək Roma

mədəniyyəti haqqında məlumat toplayın və təqdimat hazırlayın.

Qruplar Təqdimetmə
Mənbələr dən

düzgün istifadə

Tapşırıq ların
vax tın da yerinə

yetirilməsi
Nəticə

I

II

III

IV

Гядим дювр

Я с р л я р Ясрляр

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Eрадан яввял
(е.я.)

Бизим ера
(b.e.)
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Refleksiya və qiymətləndirmə: 
Гиймятляндирмя мейарlarы:
1) tягдиметмя.
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Zəif Orta Yüksək

Рома мядяниййятиня
даир мялумат топлайыр,
лакин тягдим едя билмир

Рома мядяниййятиня
даир мялумат топлайыр
вя чятинликля тягдимат
едир

Рома мядяниййятиня
даир асанлыгла мялумат
топлайыр вя сярбяст тяг-
димат едир
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DƏRS NÜMUNƏLƏRİ*
Mövzu: Qədim Misir dövləti

Təlim forması: qruplarla iş, fərdi iş
Təlim üsulu: mühazirə, be yin həm ləsi
İnteqrasiya: Əd. 2.2.1.; 3.1.1; 3.1.3;

C. 3.2.3; Riy. 1.2.1.
Resurslar: İKT, dərslik, xəritə, marker
Motivasiya: Sinfə müraciət olunur: 
– Xəritə və xəritə üzərindəki illüstra si ya -

lar haqqında nə deyə bilər siniz? On lar
hansı dövlətin tarixi ilə bağlıdır? 

– Onlar haqqında nə bilirsiniz?
Şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir.
Müəllim mühazirə üsulu ilə şagirdlərin

biliklərini zənginləşdirir. Müəllim tədqiqat
materialı paylayır.

1) 1.1.1. – Tarixdə il hesabından istifadə edir;
2) 1.1.2. – Quldar dövlətlərin meydana gəlməsini, inkişafını və tənəzzülünü fərq -

lən dirir;
3) 1.1.3. – Qədim Misirdə baş vermiş mühüm hadisə, proses və təzahürlərin

xronoloji çərçivələrini müəyyən edir;
4) 2.1.1. – Qədim Misir dövlətinin yaranması və inkişaf amillərini izah edir;
5) 2.1.2. – Təbii-coğrafi şəraiti əks etdirən xəritə əsasında hadisələrin baş verdiyi

tarixi məkanı – Misiri təsvir edir;
6) 3.1.1. – Misir dövlətinin yaranmasını, idarəetmə qaydalarını, sosial-iqtisadi

münasibətləri təsvir edir;
7) 3.1.2. – Mənbələr əsasında qədim Misir dövləti ilə bağlı məlumatlar toplayır

və təqdim edir;
8) 4.1.1. – Tarixi şəxsiyyətləri – I Tutmos, III Tutmos, II Ramzes müəyyənləşdirir;
9) 4.1.2. – Mənbələr əsasında qədim dövr tarixi şəxsiyyətlər – I Tutmos, III Tut-

mos, II Ramzes haqqında məlumatlar toplayır, təqdim edir.

Стандартлар:   

* Müəllif tərəfindən verilmiş bu dərs nümunələri tövsiyə xarakteri daşıyır. Müəllim öz stra -
te gi yasına uyğun müxtəlif formalarda verilmiş struktura uyğun (müəllimlər istədikləri
standartları) seçə bilər. 
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Tədqiqat sualı: Misir dövlətinin yaran ması və inkişaf amilləri hansılardır?
Suala cavab vermək üçün qruplarla iş aparılır. Üzərində suallar olan iş və -

rə qi pay la nılır: 
I qrup – Misirin coğrafi mövqeyi və Nil vadisi ona hansı imkanları

yaratmışdı?
II qrup – Misir dövlətinin yaranmasında nomların oynadığı rolu izah edin.
III qrup – Misirdə dövlət necə idarə olunurdu?
IV qrup – Misirdə təsərrüfat sahələri necə inkişaf tapmışdı?
Məlumatın mübadiləsi: Qruplar müəyyən olunmuş zaman kəsiyində ca -

vab ları hazırlayırlar. Tap şı rıq yerinə yetirilir, təqdim olunur.
Məlumatın müzakirəsi: Qruplar cavabları oxuyurlar. Müzakirə aparılır və

əlavələr edilir. Qruplar meyarlar əsasında qiymətləndirilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə:  Qədim Misirin coğrafi mövqeyi, əhalisi, döv -
lə tin yaranması, idarə olunması, fironların yürüşü, qonşu dövlətlərlə mü na si -
bəti mənimsənilir. Şagirdlərə aydın olur ki, Misir Şərqdə ən inkişaf etmiş və
ilkin yaranmış quldar dövlət olmuşdu.

Yaradıcı tətbiqetmə: 1. Misir ordusunu təsvir edin (sözlə, yaxud şəklini
çəkərək).

2. Verilmiş sözlərdən istifadə edib hekayə qurun.
Misirdə əhali – fironlar, azad adamlar, kiçiklər, «canlı ölülər», I Tutmos,

III Tutmos, II Ramzes.
Ev tapşırığı: Qədim Misir dövləti haqqında məlumat toplayın, Misir ta -

ri xin də mü hüm rol oynamış şəxsiyyətlərdən birini dəyərləndirin.
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Refleksiya və qiymətləndirmə: Şagirdlərin fərdi qiymətləndirmə meyarları
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№
Шаэирдлярин фярди гиймятляндирмя

мейарлары

1. Tarixdə il hesabından istifadəetmə

2.
Quldar dövlətlərin meydana gəlməsi, inkişafı və tənəzzülünü fərq lən -
dirmə

3.
Müxtəlif ölkələrdə (Qədim Misirdə) baş ver miş mühüm hadisə, proses
və təzahürlərin xronoloji çərçivələrini müəyyənetmə

4. Ən qədim dövlətlərin yaranması və inkişaf amil  lərini izahetmə

5.
Təbii-coğrafi şəraiti əks etdirən xəritə əsasında hadisələrin baş verdiyi

tarixi məkanı təsviretmə

6.
Qədim dövlətlərin (Misir) yaranmasını, idarə et mə qaydalarını, sosial-iqti-

sadi münasibətləri ni təsviretmə

7.
Mənbələr əsasında qədim dövlətlərlə bağlı (Mi sir) məlumat toplama və

təqdimetmə

8. Tarixi şəxsiyyətləri (I Tutmos, III Tutmos, II Ramzes) müəyyənləşdirmə

9.
Mənbələr əsasında qədim dövr tarixi şəxsiy yət ləri haqqında məlumatlar

toplama, təqdimet mə
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Mövzu: Qədim Hindistan

Dərsin gedişi:
Motivasiya – 4 dəq.
Tədqiqatın aparılması – 10 dəq.
Məlu ma tın mübadiləsi – 10 dəq.
Məlumatın müzakirəsi və təşkili – 5 dəq.
Nəticə və ümu mi  ləşdirmə – 5 dəq.
Yaradıcı tətbiqetmə – 5 dəq. 
Qiymətləndirmə – 6 dəq.
İnteqrasiya: ədəbiyyat, coğrafiya 
Motivasiya, problemin qoyuluşu: Əqli hücum üsulundan istifadə edərək

şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edirəm: – Бу эейимлярин щансы хцсусиййятляри
вар? – Бу эейимлярин ортаг ъящятлярини нядя эюрцрsцнцз? – Bu geyimlяr hansы
xalqlarыn tarixini яks etdirir?

Суалын ъавабыны алдыгдан сонра ашаьыдакы тядгигат суалы иля синфя мцраъият едирям. 

Стандартлар: 3.1.1.;  4.1.1.;  5.1.1.  
Мягсяд:

1. Hindistan dюvlяtinin yaranmasы, идаряетмя гайдаларыны, сосиал-игтисади
мцнасибятляри тясвир едир;

2. Hindistan tarixindя mцhцm rol oynamыш  tarixi шяxsiyyяtlяri mцяyyяn edir;
3. Hindistan mяdяniyyяtinin dцnya mяdяniyyяtinя verdiyi tюhfяlяri dя yяr -

 lяndirir.
Тялим формасы: коллектив иш, групларла иш
Тялим цсулу: ягли щцъум, Венн диаграмы, идейалар халысы, БИБЮ
Интеграсийа: Аз-т. 2.1.1.; 4.1.1.; Я. 2.4.3.; 2.1.3.; Х-д. 2.1.3.; Аз-д. 2.2.3.
Ресурслар: xяритя, пайлайыъы материал, иш вярягляри, дярслик
Тяъщизат: йапышган, гайчы, рянэли каьызлар, маркер
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Tədqiqat sualı: Гядим Щиндистан щансы юзцнямяхсус ъящятляри иля сечилир?
Tədqiqatın aparılması: Müxtəlif rəngli kağızlardan istifadə etməklə sinfi kiçik

qruplara bölür, BİBÖ cədvəlini asaraq Qədim Hindistan haq qında şagirdlərin nəyi
bilib-bilmədiklərini öyrənmək üçün aşağıdakı sualları verir.

1. Биз Гядим Щиндистанын тябияти, ящалиси вя мядяниййяти щаггында ня билирик?
2. Биз Гядим Щиндистан щаггында няyi билмяк истяйирик?
3. Биз Гядим Щиндистан щаггында няlяri юйряндиk? 
Müəllim qoyulmuş problemi həll etmək üçün əlavə materialları və eyni iş və rəq -

lə rini 4 qrupa paylayır.

Билирям Истяйирям билям Юйряндим

Mövcud problem

Nə üçün kasta quruluşu insan haqlarına zidd idi?

3 dəq. 
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Müəllim problemin həllinə doğru irəliləmək üçün yeni rəngli yarpaqları 4 qrupa
pay la yır.

Müəllim 3-cü mərhələdə şagirdlərin təklifini almaq üçün yeni rəngli yar paq ları
4 qrupa paylayır və sonda ən gözəl ideya olan yarpaqları saxlayaraq xa lı nı yaradır.

Məlumatın mübadiləsi: Qruplar öz işlərini təqdim edir, iş vərəqləri lövhə dən
asılır və təqdimat keçirilir. 

Problemin həllinə doğru

Kasta quruluşu Qədim Hindistanın inkişafına necə mane olurdu?

3 dəq. 

Təkliflər:

Siz Kasta quruluşuna qarşı nə təklif edərdiniz?

3 dəq. 
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Məlumatın müzakirəsi və təşkili: Tədqiqatdan sonra müəllim cavabları ümumi -
ləşdirir və sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edir:

– Ari tayfalarının yürüşü Qədim Hindistanın iqtisadi vəziyyətinə necə təsir etdi? 
– Qədim Hindistanda vahid dövlətin yaranması ilə hansı dəyişikliklər baş verdi? 
– Qədim hindlilər elmə hansı töhfələri bəxş etmişlər?  
– Padşah Aşokanın dövründə Qədim Hindistanın tarixində hansı dəyişik lik lər baş

vermişdi?
Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması: Müəllim şagirdlərin diqqətini ye ni -

dən tədqiqat sualına yönəldərək müzakirəni ümumiləşdirir, Hindistanın qə dim döv -
lətçilik ənənələrinə malik olmasını, Makedoniyalı İskəndərin Hin dis tana yürüş
etməsini, Aşokanın hakimiyyətdə gördüyü işləri, Hindistanın Azər bay can və digər
Şərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr saxlamasının əhəmiyyətini qeyd edir.

Yaradıcı tətbiqetmə: Kasta quruluşunu fərqli formada (sxem ləş dirərək) tətbiq
edin. 

Ev tapşırığı: «Qədim Hindistana səyahət» adlı təqdimat hazırlayın.

Qeyd: Yaradıcı tətbiqetmədə bu tapşırıq müxtəlif formada həyata keçirilə bilər
(esse, şəkil, şeir, arxeoloji faktların hazırlanması və s.)
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Qruplar Əmək daşlıq Fəallıq Təqdimetmə
Faktların

təhlili
Ümumi
nəticə

Kasta

Brahma

Veda

Qautama
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ÒÀÐÈÕß ÀÈÄ ÐßÂÀÉßÒËßÐ

«Ýèëãàìåø ùàããûíäà äàñòàí». Ýèëãàìåø (Ãèëãàìûø, Áèëãàìåñ) Óðóê
øÿùÿðèíèí ãàëà äèâàðëàðûíû òèêäèðäèêäÿí ñîíðà þçöíö ñÿðáÿñò àïàðûð, øÿùÿð
ÿùàëèñèíÿ ãàðøû çöëì åäèð. Óðóê ñàêèíëÿðè òàíðûëàðà ìöðàúèÿò åäèðëÿð. Øèêàéÿò
ñÿäàñû òàíðû Àíóéà ÷àòûð. Î, àíà èëàùÿñè Àðóðóíó éåð öçÿðèíÿ ýþíäÿðèð âÿ äåéèð:
«Ñÿí îíó éàðàòìûñàí, èíäè äÿ îíóí áÿíçÿðëÿðèíè éàðàò». Àðóðó ýèëäÿí âÿùøè
ýþðêÿìëè âÿ òÿáèÿòëè Åíêèäóíó éàðàäûð. Òåçëèêëÿ Óðóêà õÿáÿð éàéûëûð êè, éà -
õûí ëûãäà âàùèìÿëè áèð ÿúàèá èíñàí ïåéäà îëìóøäóð. Îíó àíúàã Ýèëãàìåø
ìÿüëóá åäÿ áèëÿð. Ëàêèí Ýèëãàìåø áåëÿ îíà ãàðøû ÷ûõìàãäàí ÷ÿêèíèð, ÷öíêè
Åíêèäó âÿùøè òÿáèÿòÿ ìàëèê èäè. Îíóí òÿáèÿòèíè äÿéèøäèðìÿê ëàçûì èäè. Ìÿáÿä
ãàäûíëàðûíäàí áèðè îíà íÿâàçèø ýþñòÿðèð. Òÿäðèúÿí Åíêèäóíóí âÿùøè òÿáèÿòè
äÿéèøèëèð, àüëû áàøûíà ýÿëèð. Èíñàíà ÷åâðèëìèø Åíêèäó Ýèëãàìåø èëÿ äþéöøÿ
ùàçûðëàøûð.

Åíêèäó Ýèëãàìåøèí çöëìöíÿ ñîí ãîéìàã ö÷öí Óðóê øÿùÿðèíÿ äàõèë îëóð.
Áóðàäà Ýèëãàìåøèí éîëóíó êÿñèð. Îíëàð äþéöøìÿëè îëóðëàð. Åíêèäó Ýèëãàìåøÿ
öñòöí ýÿëèð. Ëàêèí Ýèëãàìåø òàì áàñûëìûð. Ùÿð èêèñè ÿùäö-ïåéìàí áàüëàéûá
äîñòëàøûðëàð. Áóíäàí ñîíðà Ýèëãàìåø âÿ Åíêèäó óçàã Ñèäð þëêÿñèíÿ Ùóì áà -
áàéà ãàðøû äþéöøÿ ýåäèðëÿð. Ùóìáàáà øÿð ãöââÿëÿðè òÿìñèë åäèðìèø. Îíëàð Sèäð
ìåøÿëÿðèíÿ ÷àòûðëàð âÿ àüàúëàðû Óðóêà ýÿòèðìÿê ö÷öí êÿñèðëÿð. Ùóìáàáà
äþéöøäÿ ùÿëàê îëóð. Èëàùÿ Èøòàð Ýèëãàìåøèí ãÿùðÿìàíëûüûíû ýþðöá îíà âóðóëóð,
ãÿëáèíè îíà à÷ûð. Ëàêèí Ýèëãàìåø îíóí ìÿùÿááÿòèíè ðÿää åäèð. Ýèëãàìåø éàõøû
áèëèð êè, Èøòàð ùå÷ áèð ñåâýèëèñèíÿ ñîíàúàí ñÿäàãÿòëè îëìàìûøäûð. Èøòàð áó òÿùãèðÿ
äþçìöð. Ñÿìà òàíðûsû Àíóäàí õàùèø åäèð êè, Ýèëãàìåøÿ ãàðøû ñÿìà þêöçöíö
ýþíäÿðñèí. Âÿùøè þêöç Óðóêäà ãàáàüûíà ÷ûõàíû äàüûäûð, ìÿùâ åäèð. Ýèëãàìåø
âÿ Åíêèäó ýöú-áÿëà èëÿ þêöçö þëäöðöðëÿð.

Óðóê úàìààòû ãÿùðÿìàíëàðûí øÿðÿôèíÿ ìàùíûëàð ãîøóðëàð. Ëàêèí òàíðûëàð
Åíêèäóíó úÿçàëàíäûðìàã ãÿðàðûíà ýÿëèðëÿð. Àõû îíëàð Åíêèäóíó Ýèëãàìåøÿ
ãàðøû éþíÿëòìèøäèëÿð. Î èñÿ Ýèëãàìåøëÿ äîñòëóã åäèð, Ùóìáàáàíûí âÿ ñÿìà
þêö çöíöí þëäöðöëìÿñèíäÿ èøòèðàê åäèð. Òàíðûëàð Åíêèäóéà þëöì ùþêìö ÷û -
õàðûðëàð. Åíêèäó õÿñòÿëÿíèð âÿ þëöð. Ýèëãàìåø ùÿäñèç ïÿðèøàí îëóð. Ùÿéàòûí,
ãÿùðÿìàíëûüûí, øþùðÿòèí ñîíóíó ýþçö ãàáàüûíäà úàíëàíäûðûð. Î, ÿáÿäè ùÿéàò
àõòàðìàüà ýåäèð.

Ýèëãàìåø åøèòìèøäè êè, óçàã îêåàí ñàùèëèíäÿ éàøàéàí Óòíàïèøòèìÿ íÿ
âàõòñà òàíðûëàð ÿáÿäè ùÿéàò áÿõø åòìèøëÿð. ×îõ ýåäèð, äàüû-äàøû àøûð, îêåàíû
êå÷èð, Óòíàïèøòèìè òàïûð, îíäàí ÿáÿäè ùÿéàòûí ñèððèíè þéðÿíìÿê èñòÿéèð. Ëàêèí
î, ÿáÿäè ùÿéàò ñèððèíè à÷ìàã èñòÿìèð. Óòíàïèøòèì àðâàäûíûí òÿêèäè èëÿ ñèððè
à÷ìàëû îëóð. Ýèëãàìåø îíóí ìÿñëÿùÿòè èëÿ îêåàíûí äèáèíÿ åíèð âÿ îðàäàí úà -
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âàíëûã îòóíó öçöð. Áó îòó ãàéíàäûá ñóéóíó è÷ìÿê ëàçûììûø. Éîëäà Ýèëãàìåø
ñîéóíóá ýþëäÿ ÷èìèð êè, óçóí éîëóí éîðüóíëóüóíó áÿäÿíèíäÿí ÷ûõàðñûí. Áó
ìÿãàìäà áèð èëàí úàâàíëûã îòóíó àïàðûð. Ýèëãàìåø ïÿðèøàí ùàëäà Óðóêà ãà -
éûäûð. Î, èíñàíëàðûí þëöìÿ ãàðøû àúèç îëäóüóíó ãÿòè äÿðê åäèð.

Ôèíèêèéà äÿíèç ãóëäóðëàðûíûí ùÿéàòûíäàí. Áèð äÿôÿ ôèíèêèéàëûëàð ýÿìèëÿðÿ
÷îõëó Ìèñèð âÿ Àssóð ìàëëàðû éöêëÿéèá, Éóíàíûñòàíûí Àðãîñ øÿùÿðèíÿ àïàðäûëàð.
Ìàëëàðûí ñàòûëûá ãóðòàðìàñûíà àç ãàëìûøäû. Áó âàõò ýÿìèéÿ õåéëè ãàäûí éàõûí -
ëàøäû. Ùþêìäàð ãûçû Èî äà îíëàðûí àðàñûíäà èäè. Ãàäûíëàð ýÿìèíèí ýþéÿðòÿñèíÿ
ãàëõûá áÿéÿíäèêëÿðè ìàëëàðû àëìàüà áàøëàäûëàð. Ôèíèêèéàëûëàð áèð-áèðèíÿ èøàðÿ
âåðèá, ãÿôèëäÿí îíëàðûí öçÿðèíÿ àòûëäûëàð. Ãàäûíëàðûí ÷îõó ãà÷ûá ãóðòóëà áèëäè,
ùþêìäàð ãûçû Èî èñÿ áèð íå÷ÿ ãàäûíëà ÿëÿ êå÷äè. Òàúèð-ãóëäóðëàð òÿëÿñèê Ìèñèðÿ
äîüðó öçäöëÿð. Éóíàíëàð îüóðëàíìûø ãàäûíëàðû àõòàðìàüà úÿùä ýþñòÿðìÿäèëÿð.
Ìàùèð Ôèíèêèéà äÿíèç÷èëÿðèíè éàõàëàìàã îíñóç äà ìöìêöí îëìàéàúàãäû.

×îõëàðûíûí áàøûíà ìöñèáÿòëÿð ýÿòèðìèø ôûðûëäàã÷û áèð ôèíèêèéàëû, ùÿòòà êÿëÿê -
áàç âÿ úÿñóð Îäèññåéè áåëÿ àëäàäàðàã, Ôèíèêèéàéà àïàðìûø, ñîíðà îíó áàøãà
þëêÿäÿ ñàòìàã èñòÿìèøäè. Éàëíûç òÿñàäöô íÿòèúÿñèíäÿ Îäèññåé õèëàñ îëìóøäó.

Úîðú Ñìèòèí óüóðëàðû. ÕÛÕ ÿñðèí îðòàëàðûíäà àðõåîëîãëàð Àøøóðáàíèïàëûí
êèòàáõàíàñûíû àøêàð åòäèëÿð. Îí ìèíëÿðëÿ ýèë ëþâùÿ êèòàáÿëÿð Áðèòàíèéà ìóçå -
éèíÿ àïàðûëäû. Àëèìëÿð áó ìèõè éàçûëàðû îõóìàüûí ñèðëÿðèíè þéðÿíäèëÿð.

Áðèòàíèéà ìóçåéèíèí èø÷èñè Úîðú Ñìèò ìèõè éàçûëàðûí öçöíö êþ÷öðìÿêëÿ
ìÿøüóë îëóðäó. Î áó éàçûëàðû þéðÿíìÿê, êþ÷öðäöéö ìÿòíëÿðèí ñèððèíè áèëìÿê
èñòÿéèðäè. Õöñóñè òÿùñèë àëìàã èìêàíû îëìàéàí èñòåäàäëû ýÿíú Ñìèò ìèõè éàçûëàðû
îõóäó âÿ èëê äÿôÿ áèð ÷îõ ãÿäèì êèòàáûí ñèððèíè à÷äû. Ýèë ëþâùÿëÿðèí õåéëè ùèññÿñè
ïàð÷à-ïàð÷à îëìóø, áèð-áèðèíÿ ãàðûøìûøäû. Áèð ìÿòíè áÿðïà åòìÿê ö÷öí éöçëÿðëÿ
éàçûëû ýèë ïàð÷àñûíà áàõìàã, óéüóí ýÿëÿíëÿðèíè ñå÷ìÿê ëàçûì ýÿëèðäè.

Áèð äÿôÿ Ñìèò Áðèòàíèéà ìóçåéèíèí àíáàðûíäà ýèë ëþâùÿ ïàð÷àëàðûíû îõó -
ìàãëà ìÿøüóë èäè. Íþâáÿòè ëþâùÿíè îõóéàðêÿí î, ýþçëÿðèíÿ èíàíìàäû. Îõó äó -
üó ìÿòí «Òþâðàò»äàí ùàìûéà éàõøû ìÿëóì îëàí «Íóùóí òóôàíû» ÿôñà íÿ ñè íèí
åéíè èäè. Éàëíûç àäëàð áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëÿíèðäè. Ñìèò äÿðùàë ëþâùÿíèí ÷àòûø ìà -
éàí ùèññÿëÿðèíè àõòàðìàüà áàøëàäû, ëàêèí òàïà áèëìÿäè. Î, ìöÿééÿí åòäè êè,
îõóäóüó ïàð÷à Ýèëãàìåø ùàããûíäà äàñòàíûí îí áèðèíúè ëþâùÿñèíÿ àèääèð. Áöòöí
äàñòàí èñÿ îí èêè ëþâùÿäÿí èáàðÿòäèð. Ñìèò äàñòàíûí ÷àòûøìàéàí ùèññÿëÿðèíè
Íèíåâà õÿðàáÿëÿðèíäÿ, Àøøóðáàíèïàëûí êèòàáõàíàñûíûí òàïûëäûüû éåðäÿ àõòàðäû.
Áó, ÷ÿòèí áèð èø èäè. Ëàêèí Ñìèòèí àõòàðûøëàðû óüóðëó îëäó. Ìèíëÿðëÿ ìèõè éàçûëû
ýèë ëþâùÿ àøêàð åäèëäè. Îíëàðûí è÷ÿðèñèíäÿ äöíéà ÿäÿáèééàòûíûí øàù ÿñÿðè îëàí
«Ýèëãàìåø äàñòàíû»íûí ÷àòûøìàéàí ùèññÿëÿðè äÿ òàïûëäû.
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ßôñàíÿâè Ñåìèðàìèäà. ßôñàíÿâè ðÿâàéÿòÿ ýþðÿ, ÿí ãÿäèì çàìàíëàðäàí
Àñèéàäà Íèí àäëû ùþêìäàð éàøàéûðìûø. Î þç øöúàÿòè èëÿ øþùðÿò ãàçàíàí éåýàíÿ
ùþêìäàð èìèø. Î, éåíè áèð ïàéòàõò øÿùÿðè ñàëäûðûá, îíó þç àäûíà óéüóí îëàðàã
Íè íåâèà àäëàíäûðìûøäû. Íèí áèð ÷îõ þëêÿëÿðè, î úöìëÿäÿí Áàáèëèñòàíû, Ìè äè -
éàíû, Ãàðà äÿíèç âÿ Õÿçÿð äÿíèçè ÿòðàôûíäàêû þëêÿëÿðè, ùÿì÷èíèí Àðàëûã äÿíèçè
ñàùèëèíäÿí Ùèíäèñòàíà êèìè ÷àòàí ÿðàçèíè èøüàë åäèáìèø. Íèíåâèàäà àssó ðëàð -
äàí áàøãà ÷îõëó éàäåëëè äÿ éàøàéûðìûø.

Áó çàìàí Ñóðèéà Íèíÿ òàáå èìèø. Ñóðèéà ùàêèìè Îàíèñèí àðâàäû Ñåìèðà -
ìèäà Ñóðèéà èëàùÿñè Äåêðàòîíóí ãûçû èìèø. Íèíèí ÿìðè èëÿ Îàíèñ Àññóð òÿðÿ -
ôèí äÿí ìöùàðèáÿéÿ ýåäèáìèø. Ñåìèðàìèäà àäè äþéöø÷ö ïàëòàðû ýåéèíèá ÿðèíèí
äàëûíà äöøìöø, äþéöøëÿðèí áèðèíäÿ ðÿãèá ãàëàñûíû ùÿìëÿ èëÿ òóòìàãäà îíà
êþìÿê åäèáìèø. ßôñàíÿéÿ ýþðÿ, ýóéà, Áàáèë øÿùÿðèíè Ñåìèðàìèäà ñàëäûð ìûø,
áóðàäà ìÿáÿä, ãàëà äèâàðëàðû, Ôÿðàò ÷àéû öñòöíäÿ êþðïö òèêäèðìèøäè. Ãÿ äèì
äöíéàíûí éåääè ìþúöçÿñèíäÿí áèðè ñàéûëàí Áàáèë «àñìà áàüëàðû»íû äà, ýóéà,
î ñàëäûðûáìûø. ßôñàíÿäÿ Ìèäèéàíûí ïàéòàõòû Åêáàòàí øÿùÿðèíèí ñàëûí ìà ñûíû äà
Ñåìèðàìèäàíûí àäû èëÿ áàüëàéûðëàð. Åêáàòàíäà òÿìòÿðàãëû ñàðàéëàð òèêèëèá,
øÿùÿðÿ éåðàëòû éîë âàñèòÿñèëÿ ñÿðèí äàø ñóëàðû ÷ÿêäèðèëèáìèø. Åéíè çàìàíäà îíóí
ÿìðè èëÿ äàøëàðû îéàðàã, Ìèäèéàéà éåðàëòû éîë ÷ÿêèáìèøëÿð. Ìèäèéàíûí Áàãèñòàíà
øÿùÿðè éàíûíäàêû áþéöê ãàëà öçÿðèíäÿ Ñåìèðàìèäàíûí ýþñòÿðèøè èëÿ îíóí âÿ
éàõûí àäàìëàðûíûí àäëàðûíû ùÿêê åäèáìèøëÿð.

Ñåìèðàìèäà ùÿðáè ñèéàñÿòëÿ äÿ ìÿøüóë èìèø. Î, Ìèñèðè, Ëèâèéàíû, Åôèîïèéàíû
èøüàë åäèá. Òÿêúÿ Ùèíäèñòàí éöðöøö óüóðñóç îëóá. Áó çàìàí Ñåìèðàìèäàíûí
îüëó àíàñûíà ãàðøû ñóè-ãÿñä ùàçûðëàéûáìûø. Îüëóíóí àäû Íèí èìèø. ßôñàíÿéÿ
ýþðÿ, î, ïàäøàù Íèíÿ ÿðÿ ýåòìèø âÿ äîüóëàí îüëóíóí àäûíû Íèí ãîéìóøäóð.
Ñåìè ðàìèäà Àññóðà ãàéûòäûãäàí ñîíðà îüëóíóí ñóè-ãÿñäèíäÿí õÿáÿð òóòóá. Î,
ùàêèìèééÿòè îüëóíà âåðäèêäÿí ñîíðà, ýóéà, ýþéÿð÷èí ýþðêÿìèíÿ äöøìöø âÿ
ñàðàéäàí ó÷óá ýåòìèøäèð. Î ýöíäÿí åòèáàðÿí àssóðëàð ýþéÿð÷èíè èñòÿêëè áèð ãóø
êèìè ÿçèçëÿìèøëÿð.

Ñàê (èñêèò) ãÿùðÿìàíû Ñèðàã (Ñèðàê). Åðàìûçûí ÛÛ ÿñðèíäÿ éàøàìûø éó íàí
ìöÿëëèôè Ïîëåáè «Ùÿðáè ùèéëÿ» ÿñÿðèíäÿ áåëÿ ìÿëóìàò âåðèð: «Äàðà ñàêëàð
ÿëåéùèíÿ ãàëõàðêÿí (ñèëàùëàíàðêÿí) Ñàêñôîð, Ñèìàðè, Ãàìèðèñ ùþêìäàðëàðû þç
àðàëàðûíäà ùÿðáè âÿçèééÿòè ìöçàêèðÿ åòìÿê ö÷öí áèðëèê éàðàòäûëàð. Îíëàðûí
ìÿøâÿðÿòè çàìàíû Ñèðàã àäëû ìåùòÿð îíëàðà éàõûíëàøàðàã, ôàðñ îðäóñóíó ãûð -
ìàüà ñþç âåðäè, áèð øÿðòëÿ êè, îíóí þâëàäëàðû âÿ íÿâÿëÿðè áóíà ýþðÿ åâ âÿ ïóë
èëÿ ìöêàôàòëàíäûðûëñûíëàð. Ùþêìäàðëàð ñþç âåðÿí êèìè ìåùòÿð ãîëòóüóíäàí
áû÷àüûíû ÷ûõàðûá þç áóðíóíó âÿ ãóëàãëàðûíû êÿñäè, áÿäÿíèíèí áàøãà ùèññÿëÿðèíè
åéáÿúÿð ùàëà ñàëäû âÿ Äàðàíûí éàíûíà ýåäèá þçöíö ñàêëàðûí äöøìÿíè êèìè
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ãÿëÿìÿ âåðÿðÿê, îíóí, ýóéà, ñàê ùþêìäàðëàðû òÿðÿôèíäÿí áó êþêÿ ñàëûíäûüû
ùàããûíäà øèêàéÿò åòäè». 

Äàðà Ñèðàãûí åéáÿúÿð ùàëà ñàëûíìàñûíäàí òÿñèðëÿíäè âÿ îíà èíàíäû.
Ñèðàã òöðêëÿðäÿ ìöãÿääÿñ ñàéûëàí îäó âÿ ñóéó þç äöøìÿíëÿðèíäÿí èíòèãàì

àëìàã ö÷öí îíà êþìÿê ýþñòÿðìÿéÿ ÷àüûðäû: «Ìÿí äöøìÿíëÿðèìè úÿçàëàí äûð -
ìàã ãÿðàðûíà ýÿëäèì. Áóíó áåëÿ éåðèíÿ éåòèðìÿê îëàð, ñàêëàð öçöìöçÿ ýÿëÿí
àõøàì äöøÿðýÿäÿí ÷ûõìàã ôèêðèíäÿäèðëÿð, áåëÿëèêëÿ, ÿýÿð áèç áàøãà êÿñÿ éîëëà
ùÿðÿêÿò åòñÿê, îíëàðû áàëûüû òèëîâëà òóòàí êèìè òóòàðûã. Àòëàðà áàõàðêÿí ÿðàçèíè
þéðÿíìÿê ìÿíÿ íÿñèá îëìóøäóð âÿ ìÿí ñèçèí áÿëÿä÷èíèç îëà áèëÿðÿì,
öìóìèééÿòëÿ, ñèçÿ þçöíöçëÿ éåääè ýöíöí àçóãÿñèíè âÿ ñóéóíó ýþòöðìÿê
ëàçûìäûð».

Äàðà äÿðùàë Ñèðàãûí äåäèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿéÿ, éåääè ýöíëöê àçóãÿ òÿ -
äà ðöêö ýþòöðöá éîëà ÷ûõìàüà ÿìð âåðäè.

Ôàðñ îðäóñó Ñèðàãû áÿëÿä÷è ýþòöðöá, éåääè ýöíëöê éöðöøÿ ÷ûõäû.
Ñèðàã ÷îõ ÷ÿòèí, êå÷èëìÿñè ìöìêöí îëìàéàí éîëëàðäàí êå÷èá, ôàðñ ãîøóí -

ëà ðûíû ãóðó, ñóñóç, ùå÷ áèð áÿùðÿñè îëìàéàí ñÿùðàéà ýÿòèðäè.
Ôàðñëàðûí ñÿðêÿðäÿñè àëäàíäûãëàðûíû áàøà äöøäö, áóíóíëà áåëÿ, Ñèðàãäàí

ñîðóøäó:
— Áÿëÿä÷è, ñÿíèí áþéöê øàùû àëäàòìàãäà, ôàðñëàðûí áþéöê îðäóñóíó áó ëàã -

ñûç, ñóñóç, ãóøñóç, áèòêèñèç, ùÿòòà âÿùøè ùåéâàí áåëÿ îëìàéàí áåëÿ áèð ñÿùðàéà
ýÿòèðìÿêäÿ ìÿãñÿäèí íÿäèð? Áó ñÿùðàäà íÿ èðÿëè, íÿ äÿ ýåðè ýåòìÿê ìöì -
êöíäöð. Ñÿíè áåëÿ áèð àääûì àòìàüà íÿ âàäàð åòäè?

Ñèðàã ñÿðêÿðäÿíèí áó ñþçëÿðèíÿ ãÿøø åäèá ýöëäö, ñîíðà òÿìêèíèíè ïîçìàäàí
ñåâèíúëÿ úàâàá âåðäè:

— Âÿòÿí åøãè ùÿð øåéäÿí óúàäûð. Ìÿí ãÿëÿáÿ ãàçàíäûì, ÷öíêè äîüìà âÿ -
òÿíèìè, ñîéäàøëàðûìû, ñàêëàðû áó áþéöê áÿëàäàí ãóðòàðìàã ö÷öí ñèç ôàðñëàðû,
õàëãûìûí äöøìÿíè îëàí Äàðàíûí áþéöê ãîøóíóíó ñóñóçëóüà âÿ àúëûüà ìÿùêóì
åò äèì. Þùäÿìÿ ýþòöðäöéöì âÿçèôÿíè, áó ìöãÿääÿñ áîðúó ëàéèãèíúÿ éåðèíÿ
éåòèðäèì.

Ôàðñ ñÿðêÿðäÿñè Ðàíîñáàò ãûëûíúûíû ñûéûðûá, Ñèðàãûí áàøûíû áÿäÿíèíäÿí
àéûðäû.

Ñèðàã ïåøÿêàð ñÿðêÿðäÿ äåéèëäè, î, öðÿéè âÿòÿí åøãè èëÿ äþéöíÿí, õàëãûíûí
àçàäëûüû óüðóíäà úàíûíäàí êå÷ÿí ñàäÿ áèð èíñàí, òöðê îüëó èäè. Ëàêèí Ñèðàã áþ -
éöê ñÿðêÿðäÿëÿðèí ýþðÿ áèëìÿäèéè áèð èøè òÿêáàøûíà éåðèíÿ éåòèðäè. Ãÿäèðáèëÿí
õàëã ùÿìèí âàõòäàí åòèáàðÿí îíóí àäûíû ÿáÿäè éàøàäàðàã, þç ãÿáèëÿ áèðëÿø ìÿ -
ñèíèí ñîéêþêöíäÿ áó ýöíÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøäûð.

Ñèðàã þç ãÿùðÿìàíëûüû èëÿ äîüìà õàëãûíû ôàðñ ÿñàðÿòèíäÿí, ñîéãûðûìäàí
õèëàñ åòäè. Áó úÿùÿòäÿí òöðê äöíéàñûíûí ãöäðÿòëè ñÿðêÿðäÿëÿðè èëÿ áèð ñûðàäà
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äàéàíìàüà îíóí ìÿíÿâè ùàããû âàðäû. Ãÿùðÿìàí Ñèðàãûí àäûíû ÿáÿäèëÿøäèðÿí
Ñèðàã ãÿáèëÿ áèðëÿøìÿëÿðè Ãàôãàçûí èúòèìàè, òàðèõè ùÿéàòûíäà ìöÿééÿí ðîë
îéíàìûøëàð. Ñòðàáîí ñèðàãëûëàðûí àäûíû ÷ÿêÿðÿê, îíëàðûí ÷îõ âóðóøãàí îëäóüóíó
ãåéä åòìèøäèð. Áÿçè éóíàí ìöÿëëèôëÿðè èñÿ ñèðàãëûëàðûí, ÿñàñÿí, îòóðàã ùÿéàò
ñöðäöêëÿðèíè ýþñòÿðìèø, Ãàôãàç âÿ îíóí éàõûíëûüûíäàêû òîðïàãëàðäà, äöøìÿí
èëÿ àïàðäûãëàðû äþéöøëÿðäÿ ýàù ãàëèá ýÿëäèêëÿðèíè, ýàù äà ìÿüëóá îëäóãëàðûíû
ãÿëÿìÿ àëìûøëàð. Ñòðàáîíóí éàçäûüûíà ýþðÿ, Þí Ãàôãàçäà «Ñèðàã äöçÿíëèéè»
îëìóøäóð. Äåìÿëè, åðàìûçäàí ÿââÿë òÿãðèáÿí ÛÛ ÿñðäÿ ñèðàãëûëàð Ãàôãàçäà
ìÿñêóíëàøìûø îëàí òöðêäèëëè ãÿáèëÿëÿðäÿí áèðè îëìóøäóð.

Òîìèðèñ ÿôñàíÿñè. Å.ÿ. 530-úó èëäÿ ßùÿìÿíè ùþêìäàðû ÛÛ Êèð Àðàç ÷àéûí äàí
øèìàëäà éåðëÿøÿí ìàññàýåò òîðïàãëàðûíû ÿëÿ êå÷èðìÿê èñòÿéèð. Ùåðî äîòóí ìÿëó -
ìàòûíà ýþðÿ, áó õàëã ÷îõñàéëû âÿ úÿñóð èäè. Ìàññàýåòëÿðèí ùþêìäàðû Òîìèðèñ èäè.

ÛÛ Êèð âÿçèðèíèí ìÿñëÿùÿòè èëÿ ÿââÿëúÿ Òîìèðèñÿ åâëÿíìÿê òÿêëèô åäèð.
Òîìèðèñ îíó ðÿää åäèð. Áåëÿ îëäóãäà ÛÛ Êèð ìöùàðèáÿéÿ áàøëàéûð. Ãîøóíëàðûí
êå÷ìÿñè âÿ ýåðè ãàéûòìàñû ö÷öí Àðàç ÷àéû öçÿðèíäÿ êþðïöëÿð ñàëäûðûð. Òîìèðèñ
ÛÛ Êèðÿ õÿáÿð ýþíäÿðèð: «Ìèäèéàëûëàðûí ïàäøàùû, þç íèééÿòèíäÿí ÿë ÷ÿê! Àõû
ñÿí ÿââÿëúÿäÿí íÿ áèëèðñÿí êè, áó êþðïöëÿðèí ñàëûíìàñû ñÿíèí õåéðèíÿ ãóðòà ðà -
úàã?! Áó èøäÿí ÿë ÷ÿê, þç äþâëÿòèíäÿ ùþêìðàíëûã åò âÿ áèçèì þç þëêÿìèçäÿ
ùþêìðàíëûã åòìÿéèìèçÿ ïàõûëëûüûí òóòìàñûí!» ÛÛ Êèðèí ãîøóíëàðû áó õÿáÿð äàð -
ëûüà áàõìàéàðàã, Àðàçû êå÷èðëÿð. ÛÛ Êèð ùèéëÿ èøëÿäÿðÿê þç ãîøóíëàðûíû èêè
ùèññÿéÿ àéûðûð. Þí õÿòäÿ äàéàíàí áèðèíúè äÿñòÿéÿ àç ãöââÿ äàõèë åäèëèð.
Îíëàðäàí àðõàäà ëÿçèç éåìÿêëÿðäÿí èáàðÿò ñöôðÿ à÷ûëûð âÿ îíà ñàéñûç-ùåñàáñûç
áàðäàãëàð äîëó øÿðàá äöçöëöð. Áèð ãÿäÿð àðàëûäà ëàçûìè çàìàíäà ùöúóìà
êå÷ìÿê ö÷öí äàùà ãöââÿòëè èêèíúè äÿñòÿ éåðëÿøäèðèëèð.

Äþéöø áàøëàíûð. Ùàäèñÿëÿð ÛÛ Êèðèí ïëàíëàøäûðäûüû øÿêèëäÿ ýåäèð. Ìàññàýåò
äþéöø÷öëÿðè ÛÛ Êèðèí áèðèíúè äÿñòÿñèíè ìÿüëóá åäèðëÿð. Òîìèðèñèí îüëó Ñïàðãàïèñ
áàøäà îëìàãëà ìàññàýåò äþéöø÷öëÿðè ýåðè ÷ÿêèëÿí ßùÿìÿíè ãîøóíëàðûíû èçëÿéèð.
Îíëàð à÷ûëìûø ñöôðÿëÿðëÿ ãàðøûëàøûðëàð. Éåìÿêäÿí éåéèð, øÿðàáäàí è÷èð âÿ éóõóéà
ýåäèðëÿð. Êèð ãîøóíëàðû ùöúóìà êå÷èá ìàññàýåòëÿðè ÿñèð àëûðëàð. Áó õÿáÿð
Òîìèðèñÿ ÷àòûð. Òîìèðèñ ÛÛ Êèðÿ õÿáÿð ýþíäÿðèð: «Ñÿí ìàññàýåò ãîøóí ëà ðûíûí
ö÷äÿ áèðèíè ùèéëÿ èëÿ ìÿùâ åòäèí. Éàõøûñû áóäóð êè, îüëóìó ýåðè ãàéòàð âÿ þçöí
äÿ íÿ ãÿäÿð ñàëàìàòñàí ìÿíèì òîðïàüûìäàí ÷ûõ ýåò. ßýÿð áåëÿ åòìÿ ñÿí àíä
îëñóí Ýöíÿø òàíðûñûíà êè, íÿ ãÿäÿð àúýþç îëñàí äà, ñÿíè ãàíëà äîé äó ðàúàüàì».

Òîìèðèñ äåäèéèíÿ ÿìÿë åòäè. Ìàññàýåò ãöââÿëÿðè ùöúóìà êå÷äè âÿ ãàëèá
ýÿëäèëÿð. Äþéöø çàìàíû ÛÛ Êèð þëäöðöëäö. Òîìèðèñèí ýþñòÿðèøè èëÿ îíóí úÿñÿäèíè
òàïûá ýÿòèðäèëÿð. Òîìèðèñèí ÿìðè èëÿ ÛÛ Êèðèí áàøû êÿñèëäè âÿ è÷ÿðèñè ãàíëà äîë -
äó ðóëìóø òóëóüà ñàëûíäû. Òîìèðèñ ÛÛ Êèðèí áàøûíû ãàíëà äîëó òóëóüà àòàðêÿí äå -
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ìèøäèð: «Ñÿí ãàíà ÷îõ ñóñàìûøäûí, áó äà ãàí, äîéóíúà è÷! Ìÿí ñÿíÿ äþ éöøäÿ
ãàëèá ýÿëäèì. Ëàêèí ñÿí ìÿíÿ àüûð äàü ÷ÿêäèí, îüëóìó (Ñïàðãàïèñ ÿñèð ëèéè
þçöíÿ àð áèëèá þçöíö þëäöðìöøäö) ìÿíäÿí àéûðäûí».

Ìåòåíèí òîðïàã òÿÿññöáêåøëèéè. Ìåòå ùÿëÿ äöíéàíû ôÿòù åòìÿìèø áåëÿ áèð
ùàäèñÿ èëÿ ðàñòëàøìûøäû. Àòàñûíûí þëöìöíäÿí ñîíðà òàõòà ÷ûõäûüû âàõò ãîíøó
Òóíãùó äþâëÿòè îíóí éàíûíà åë÷è ýþíäÿðìèøäè. Áó äþâëÿò ÷îõ ýöúëö èäè.
Òåîìàí õàí ùÿìèí äþâëÿòÿ õÿðàú âåðèðäè.

Ìåòåíèí ýÿíúëèéèíè âÿ òÿúðöáÿñèçëèéèíè ýþðÿí òóíãùóëàð îíäàí ÿí éàõøû
àòûíû îíëàðà âåðìÿéè òÿëÿá åäèðëÿð.

Ìåòå äþâëÿòèí íöôóçëó àäàìëàðûíû òîïëàéûá îíëàðëà ìÿñëÿùÿòëÿøèð. Ùàìû àòû
âåðìÿéèí ÿëåéùèíÿ îëóð. Ëàêèí ýÿíú õàãàí îíëàðà äåéèð:

— Áèç áó àòäàí þòðö ãîíøó äþâëÿòëÿ âóðóøà áèëìÿðèê, ìèíëÿðëÿ èíñàíûí
ãàíûíû àõûäà áèëìÿðèê.

Òóíãùóëàðûí åë÷èñè àòû àïàðûð, áèð ãÿäÿð ñîíðà éåíÿ äÿ Ìåòåíèí éàíûíà ýÿëèá
äåéèð:

— Ìÿíèì õàãàíûì áó äÿôÿ ñÿíèí êÿíèçèíè òÿëÿá åäèð. Ìåòå áó äÿôÿ äÿ
àüñàããàëëàðû éûüûá ìÿñëÿùÿòëÿøèð. Îíëàð áó äÿôÿ äÿ ãîíøó äþâëÿòèí òÿëÿáèíè
ðÿää åäèá ñèëàùà ñàðûëìàüû ìÿñëÿùÿò ýþðöðëÿð.

Ëàêèí Ìåòå îíëàðà äåéèð:
— Áèð ãàäûíäàí þòðö áèç ãîíøó äþâëÿò èëÿ ìöíàñèáÿòè ïîçóá, ìöùàðèáÿ

àïàðûá èýèäëÿðèìèçèí ãàíûíû òþêÿ áèëìÿðèê.
Î, ñåâèìëè êÿíèçëÿðèíäÿí áèðèíè òóíãùóëàðà ýþíäÿðèð.
Ãîíøó äþâëÿòèí ùþêìäàðû ÷îõ òÿêÿááöðëö âÿ ùÿéàñûç àäàì èäè. Î, àëäûüû

ãÿíèìÿòëÿðëÿ êèôàéÿòëÿíìÿéèá, åë÷èëÿðèíè éåíèäÿí Ùóí èìïåðàòîðëóüóíà ýþí -
äÿðèð. Åë÷è áèëäèðèð êè, îíóí õàãàíû èíäè äÿ ñÿðùÿä éàõûíëûüûíäà ÷ûíãûëëû, ÿêèëèá-
áåúÿðèëìÿéÿí ÿðàçèíè òÿëÿá åäèð.

Ìåòå áèð ñþç äåìÿéèá àüñàããàëëàðëà ìÿñëÿùÿòëÿøèð. Ùàìû òîðïàüûí âåðèë -
ìÿ ñèíÿ òÿðÿôäàð ÷ûõûð. Àüñàããàëëàðäàí áèðè èñÿ äåéèð:

— Õàãàí ñàü îëñóí, ñÿí ãîíøó äþâëÿòèí áöòöí òÿëÿáëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìèñÿí.
Áèçÿ ãóëàã àñìàéûá ÿí ýþçÿë, ñåâèìëè àòûíû, éàðàøûãëû êÿíèçèíè òóíãùóëàðà
âåðìèñÿí. Áó ÷ûíãûëëû, ÿêèëìÿéÿí òîðïàã íÿäèð êè, îíäàí þòðö ãîíøó äþâëÿòè
þçöìöçäÿí íàðàçû ñàëàã, èýèäëÿðèìèçèí ãàíûíû òþêäöðÿê.

Ìåòå áó ñþçëÿðäÿí ùèääÿòëÿíèá äåéèð: «Òîðïàã äþâëÿòèí òÿìÿëèäèð, îíó ùå÷
êÿñÿ âåðìÿê îëìàç. Òîðïàüû ÿúäàäëàðûìûç áèçÿ ìèðàñ ãîéóá ýåäèáëÿð, îðàäà
áà áàëàðûìûçûí ñöìöêëÿðè óéóéóð. Òîðïàã ìÿíèì äåéèë, õàëãûíäûð. Õàëãûí òîð -
ïàüûíû âåðìÿéÿ èñÿ ùå÷ êèìèí èõòèéàðû ÷àòìàç. Ìÿí þç àòûìû, éàðàøûãëû êÿíè -
çèìè òóíãùóëàðà îíà ýþðÿ âåðäèì êè, îíëàð ìÿíèì þçöìöí èäè. Àììà òîðïàüû
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âåðÿ áèëìÿðÿì. Áó òîðïàã ýÿëÿúÿê íÿñëÿ ÷àòäûðûëìàëûäûð. Éà õàëã ìÿùâ îëìàëû,
éà äà òîðïàüûíû þç ãàíû ùåñàáûíà ãîðóìàëûäûð».

Ìåòå òîðïàüû äöøìÿíÿ âåðìÿê èñòÿéÿí øÿõñèí áîéíóíó âóðäóðóð. Ñîíðà
àòûíà ìèíèá òóíãùóëàðûí öçÿðèíÿ ùöúóìà êå÷èð. Î, äöøìÿíÿ ãàëèá ýÿëèð âÿ
òóíãùóëàðûí ùþêìäàðûíû þëäöðöá ÷îõëó ÿñèð ýþòöðöð. Ìåòåíèí Øÿðã âÿ Ãÿðá
éöðöøëÿðè äÿ éàëíûç áóíäàí ñîíðà áàøëàéûð.

Ñïèòàìåí. Ñïèòàìåí àäëû áèð ñÿðêÿðäÿíèí, äàùà äîüðóñó, Èñêÿíäÿðÿ ãàðøû
âóðóøàí ãîøóíëàðûí áàø÷ûñûíûí àäû ãÿäèì éóíàí ìÿíáÿëÿðèíäÿ ùþðìÿòëÿ éàä åäèëèð.

Ñïèòàìåí ÿùàëè àðàñûíäà áþéöê èçàùàò àïàðûð, éàäåëëè èøüàë÷ûëàðûí àéàãëàðû
àëòûíäà òàïäàüà ÷åâðèëÿí Âÿòÿí òîðïàüûíû àçàä åòìÿê ö÷öí îíëàðû ìöáàðèçÿéÿ
ñÿñëÿéèðäè. Éóíàí ìÿíáÿëÿðèíäÿí âåðèëÿí ìÿëóìàòëàðà ýþðÿ Ñïèòàìåí, ÿñàñÿí,
õàëã êöòëÿëÿðèíè àéàüà ãàëäûðàðêÿí áàøëûúà áèð ôèêðè îíëàðà ÷àòäûðûðäû. Î, õàëãà
ìöðàúèÿò åäÿðÿê, îíëàðû ãÿôëÿò éóõóñóíäàí àéûëìàüà ÷àüûðûð âÿ áèëäèðèðäè êè,
Èñêÿíäÿðèí ãàëèá ýÿëìÿñè èëÿ óçóí èëëÿð áîéó öçÿðëÿðèíäÿ ùèññ åòäèêëÿðè ôàðñ
çöëìöíäÿí, ÿñàðÿòäÿí ãóðòóëäóãëàðûíà ýþðÿ ñåâèíìÿñèíëÿð. Ãàðøûäà îíëàðû
äàùà äÿùøÿòëè áèð çöëì — éóíàí çöëìö ýþçëÿéèð. Õàëã êöòëÿëÿðè îíóí áó
òÿáëèüàòûíà èíàíûð âÿ þç ãÿùðÿìàí þâëàäûíûí àðäûíúà ýåäèð.

Áó äþâðäÿ ñàê òàéôàëàðû Ñûðäÿðéà ÷àéûíûí ñàü ñàùèëè áîéóíúà òîïëàøàðàã,
Èñêÿíäÿðÿ ãàðøû ýöúëö éöðöøÿ ùàçûðëàøûðäûëàð. Èñêÿíäÿð áó òÿùëöêÿíè àðàäàí
ãàëäûðìàã ö÷öí ñàêëàðà ãàðøû äþéöøÿ ýåòäè. Éåðëè ÿùàëèíèí äèëèíè áèëÿí Ôàðíóõ
àäëû áèð øÿõñè èñÿ ãîøóí áàø÷ûñû êèìè Ñïèòàìåíèí öñòöíÿ ýþíäÿðäè. Ãÿäèì òöðê
õàëãëàðûíûí ìÿñêóíëàøäûüû Ñîãäèàíà øÿùÿðè óüðóíäà Ñïèòàìåí èëÿ Èñêÿíäÿðèí
ãîøóíó àðàñûíäà áèð íå÷ÿ äþéöø îëäó. Ñïèòàìåíèí ÷àüûðûøû èëÿ áöòöí øÿùÿð
ÿùàëèñè ìöáàðèçÿéÿ ãàëõäû. ßòðàô âèëàéÿòëÿðäÿ éàøàéàí ÿùàëè äÿ àõûí-àõûí ýÿëèá
îíóí äÿñòÿñèíÿ ãîøóëäó.

Èñêÿíäÿð âÿçèééÿòèí äàùà òÿùëöêÿëè õàðàêòåð àëàúàüûíû ãàáàãúàäàí äóéàðàã,
ãîøóíóí áèð ùèññÿñè èëÿ Ñïèòàìåíÿ ãàðøû âóðóøìàã ö÷öí éîëà äöøäö. Àðòûã áó âàõò
Ñïèòàìåíèí ãîøóíó õåéëè àðòìûøäû âÿ î, Ìÿðÿêÿíä øÿùÿðèíè ìöùàñèðÿéÿ àëìûøäû.

Ñïèòàìåí éóíàí ãîøóíëàðûíûí èëäûðûì ñöðÿòè èëÿ éàõûíëàøäûüûíû ýþðöá äÿðùàë
ìöùàñèðÿíè äàéàíäûðäû, þç ãîøóíóíó ýþòöðöá Ãÿðáÿ äîüðó ÷ÿêèëäè. Èñêÿíäÿð
öñéàí÷ûëàðû òÿãèá åòìÿéÿ áàøëàäû. Ëàêèí éåðëè ÿùàëè áó úÿñóð þâëàäûíûí ðÿùáÿð -
ëèéè àëòûíäà éóíàí ãîøóíëàðûíà ãàðøû ÿñë ïàðòèçàí ìöùàðèáÿñè àïàðìàüà áàøëàäû.
Ñïèòàìåí èøüàë÷ûëàðà ýàù úèíàùäàí çÿðáÿëÿð åíäèðèð, ýàù äà ýåúÿ âàõòû ãÿôëÿòÿí
îíëàðûí áàøëàðûíûí öñòöíö àëàðàã, éóõóëàðûíà ùàðàì ãàòûð, äèíúÿëìÿéÿ ãîéìóð,
ñîíðà èñÿ ÿëâåðèøëè áèð âàõòäà ùöúóìà êå÷èðäè. Ñïèòàìåíèí áó ùöúóìëàðû éó -
íàíëàð àðàñûíäà ÷îõ áþéöê âàùèìÿ âÿ èõòèëàô éàðàäûðäû. Îíóí áó ãÿôèë ùöúóì -
ëàðû äöøìÿí ãöââÿëÿðèíè õåéëè çÿèôëÿäèð, õàëã êöòëÿëÿðèíèí èñÿ èíàìûíû àðòûðûðäû.
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Ñïèòàìåí éåðëè ÿùàëèíèí ãöââÿñèíÿ àðõàëàíàðàã, éóíàíëàðûí éåðëÿøäèéè áèð
ãàðíèçîíó ìöùàñèðÿéÿ àëìûøäû. Î, Èñêÿíäÿðèí ñàêëàðëà àïàðäûüû äàíûøûãëàðäàí
èñòèôàäÿ åäÿðÿê, ãàðíèçîíó ÿëÿ êå÷èðìÿê, éóíàí äþéöø÷öëÿðèíèí ñèëàùëàðû èëÿ
þç äÿñòÿñèíäÿêè âÿòÿíïÿðâÿðëÿðè ñèëàùëàíäûðìàã ôèêðèíäÿ èäè. Èñêÿíäÿð äþðä
ýöíëöê éîëó ñöðÿòëÿ ãÿò åäÿðÿê, áó äÿôÿ äÿ þçöíö ìöùàñèðÿäÿ ãàëìûø àçñàéëû
äþéöø÷öëÿðèíèí ùàðàéûíà ÷àòäûðäû. Ëàêèí Ñïèòàìåí Èñêÿíäÿð èëÿ äþéöøÿ ýèð ìÿ -
äè. ×öíêè éóíàí ñÿðêÿðäÿñèíèí èõòèéàðûíäà éàõøû ñèëàùëàíìûø, ùÿì äÿ òÿúðöáÿëè
äþéöø÷öëÿð âàð èäè. Î þç ãîøóíó èëÿ Áóõàðà ÿòðàôûíà, îðàäàí èñÿ Çÿðÿôøàí ÷àéû
ñàùèëèíÿ ÷ÿêèëäè, éîëäà ùÿëàê îëìóø äþéöø÷öëÿðè áóðàäà øÿðÿôëÿ äÿôí åòäè.
Ñîíðà äþéöø÷öëÿðè èëÿ áÿðàáÿð ñÿùðàéà êå÷äè.

Éóíàí òàðèõ÷èñè Àððèàí ãåéä åäèð êè, Èñêÿíäÿð ñîãäèàíàëûëàðû òÿãèá åòñÿ äÿ, áó
äÿ ôÿ äÿ ÿëÿ êå÷èðÿ áèëìÿäè. Ýåðè ãàéûäûá Ñîãäèàíà øÿùÿðèíäÿ öñéàí÷ûëàðû úÿ çà -
ëàíäûðäû. Ñîíðà áóðàäà 3 ìèí íÿôÿð äþéöø÷ö ãîéóá Áàêòðèéà øÿùÿðèíÿ éîëà äöøäö.

Ñïèòàìåí ãÿäèì òöðê äþâëÿòè îëàí Òóðàí ÿðàçèñèíäÿ éàøàìûøäûð. Áó ÿðàçèäÿ
èñÿ ÿùàëèíèí ÷îõ áþéöê ÿêñÿðèééÿòèíè òöðê õàëãëàðû òÿøêèë åòìèøäèð. Äåìÿëè,
Ñïèòàìåí äÿ òöðê õàëãûíûí þâëàäûäûð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ Èñêÿíäÿð Ñîãäèàíà
âÿ Áàêòðèéà öçÿðèíÿ ùöúóì åäÿðêÿí, î, ÿùàëèéÿ «ôàðñ ÿñàðÿòèíäÿí ãóðòóëäóüó -
ìó çà ýþðÿ ùÿëÿ ñåâèíìÿê òåçäèð» äåéÿ ìöðàúèÿò åòìèøäè. «ßñë ìÿãñÿä éåíè
èøüàë÷ûëàðû áó ÿðàçèäÿí ãîâìàãäûð» ÷àüûðûøû èëÿ Ñïèòàìåí áöòöí õàëãû ñèëàùà
ñàðûëìàüà, äîüìà òîðïàüû ãîðóìàüà âÿ èñòèñìàð÷ûëàðäàí òÿìèçëÿìÿéÿ ÷àüûð ìûøäû.

Ñïèòàìåíèí ìöáàðèçÿ âÿ íöôóç äàèðÿñèíèí ýåíèøëÿíìÿñè èñòÿð-èñòÿìÿç
Èñêÿíäÿðè ãÿòè òÿäáèðëÿðÿ ÿë àòìàüà ìÿúáóð åäèðäè. Ëàêèí ÷îõ òÿÿññöô êè, áó
ìöáàðèçÿäÿ Ñïèòàìåí òÿê èäè, éÿíè Èñêÿíäÿðèí ôÿòù åòäèéè äèýÿð ÿðàçèëÿðäÿ
îíóí áó ìöáàðèçÿñèíÿ ãîøóëàí, éóíàí äþéöø÷öëÿðèíÿ ãàðøû âóðóøàí àéðû-àéðû
ãîøóí áàø÷ûëàðû, ùþêìäàðëàð, ñÿðêÿðäÿëÿð éîõ èäè.

Ñïèòàìåíèí ãîøóíóíäà ìàññàýåòëÿð äÿ Èñêÿíäÿðÿ ãàðøû âóðóøóðäó. Ñïè òà -
ìåíèí ìàññàýåòëÿðëÿ áåëÿ éàõûíëûüû áó ýöíÿäÿê òÿäãèã åäèëìÿéèá. Àçÿðáàéúàí
õàëãûíûí ñîéêþêöíäÿ èøòèðàê åäÿí ìàññàýåòëÿð èëÿ Ñïèòàìåí àðàñûíäà áó éà -
õûíëûüûí, øöáùÿñèç êè, äÿðèí êþêëÿðè âàðäûð. Ñïèòàìåí áèð íå÷ÿ äÿôÿ Èñêÿí äÿðèí
ãîøóíó èëÿ òîããóøäó. Ìÿüëóá îëñà äà, ìöáàðèçÿäÿí äþíìÿäè. Î, äþéöø ìåé -
äàíûíäà ùÿëàê îëäó, ëàêèí ÿñë õàëã ãÿùðÿìàíû êèìè éàääàøëàðäà ãàëäû.

×èíäÿ ÿí ãÿäèì àdÿò. Ýþé òàíðûñû áèð äÿôÿ ãÿçÿáëÿíÿðÿê ýöúëö ñåë éàðàòäû.
Áöòöí ÿðàçè äÿíèçÿ ÷åâðèëäè. ßêèí ñàùÿëÿðè ñóéóí àëòûíäà ãàëäû. Êÿíäëÿð äà üûëäû.
Èí ñàíëàð ñóäà áîüóëäóëàð. Äàüëàðà ãà÷àíëàð èñÿ àúûíäàí þëìÿê òÿùëöêÿñè ãàð øû -
ñûíäà ãàëäûëàð. Áþéöê Éóé êþìÿê ö÷öí òàíðûëàðà éàëâàðìàäû. Î, àäàìëàðà áÿíä -
ëÿð òèêìÿéè, êàíàëëàð ãàçìàüû þéðÿòäè. Èíñàíëàð þç ÿìÿêëÿðè èëÿ ñóéó îêåàíà
àõûò äûëàð. Òîðïàã ñåë-ñóëàðûíäàí àçàä åäèëäè. Èíñàíëàð þëöìäÿí õèëàñ îëäóëàð.
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Áèð øÿùÿðäÿ ùÿð èë ÷àé òàíðûñûíà òîé åäèðäèëÿð. Àüñàããàëëàð âÿ êàùèí ãàäûíëàð
ÿí ýþçÿë ãûçû ÷àéäà áàòûðûðäûëàð. ßùàëèäÿí èñÿ òîé ö÷öí êöëëè ìèãäàðäà ïóë
òîïëàéûðäûëàð. Øÿùÿð ÿùàëèñè âàð-éîõäàí ÷ûõûðäû, õÿçèíÿ ö÷öí éûüûëàí âåðýèëÿð
àçàëûðäû. Âèëàéÿò ùàêèìè áóíäàí ÷îõ íàðàùàò îëäó. Î, òîéà ýÿëäè. Ùàêèì ýÿëèíÿ
áàõûá äåäè êè, áó ýÿëèí áèð î ãÿäÿð äÿ ýþçÿë äåéèëäèð, ãîé áàø êàùèí òàíðûäàí
äàùà ýþçÿë ýÿëèí òàïûëàíàäÿê ýþçëÿìÿéè õàùèø åòñèí. Ñîíðà äà ÿìð åòäè êè, áàø
êàùèíè ÷àéà àòñûíëàð. Êàùèí ãàéûòìàäûüûíäàí ùàêèì ö÷ êè÷èê êàùèíè äÿ îíóí
äàëûíúà ýþíäÿðäè. Ñîíðà äà äåäè êè, êàùèíëÿð èøèí íÿ éåðäÿ îëäóüóíó òàíðûéà
áàøà ñàëà áèëìèðëÿð, áóíà ýþðÿ äÿ àüñàããàëëàðûí þçëÿðè òàíðûíûí éàíûíà ýåò -
ìÿëèäèðëÿð. Îíóí ÿìðèéëÿ àüñàããàëëàðû äà ÷àéà àòäûëàð. Áóíäàí ñîíðà ùå÷ êÿñèí
÷àé òàíðûñûíà òîé åòìÿéÿ úöðÿòè ÷àòìàäû.

Ãÿäèì Ùèíäèñòàíûí òèúàðÿò ÿëàãÿëÿðè. Ùèíäèñòàí òàðèõèí ÿí ãÿäèì âàõò -
ëàðûíäà äöíéàíûí ÷îõ ýåíèø ÿðàçèñè èëÿ òèúàðÿò ÿëàãÿëÿðè éàðàòìûø þëêÿëÿð äÿí
áèðè èäè. Ùèíä òàúèðëÿðè å.ÿ. Û ìèíèëëèêäÿ áèð òÿðÿôäÿí äÿíèç éîëó èëÿ Éàïîíèéà,
×èí, Âéåòíàì, Êàìïó÷èéà, Áèðìà âÿ Ìàëàééà àðõèïåëàãû èëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéûð,
äèýÿð òÿðÿôäÿí Àôðèêà ñàùèëëÿðèíÿ, Èðàí êþðôÿçè âÿ Ãûðìûçû äÿíèçÿ — Àâðîïàíûí
àñòàíàñûíà ãÿäÿð ýåäèá ÷ûõûðäûëàð. Îíëàð ìóññîí êöëÿêëÿðèíèí êþ ìÿéè èëÿ äÿ-
íèçäÿí êå÷ìÿéèí ÿñë óñòàëàðû èäèëÿð. Áåëÿëèêëÿ, ùèíä òàúèðëÿðè äöíéàíûí èêè ÿí
áþéöê îêåàíûíà — Ñàêèò îêåàíà âÿ Ùèíä îêåàíûíà éàõûíäàí áÿëÿä îëìàãëà,
×èí âÿ Éàõûí Øÿðã þëêÿëÿðèíèí, Àôðèêà, Ùèíä-×èí, Ìàëàééà àðõèïåëàãû âÿ Éà-
ïîíèéà èëÿ òèúàðÿò ÿëàãÿëÿðèíäÿ âàñèòÿ÷èëèê åäèðäèëÿð. Úöðáÿúöð ÿäâèééàò øåéëÿðè,
ùàáåëÿ ôèë ñöìöéö, ÿòèðëè ìàääÿëÿð, øÿêÿð ãàìûøû, ïàìáûã ïàð÷àëàð, äàø-ãàø âÿ
ñ. ùÿëÿ å.ÿ. Û ìèíèëëèêäÿ Èðàí âÿ Àçÿðáàéúàí âàñèòÿñèëÿ Ãàðà äÿ íèç ñàùèëëÿðèíÿ,
Âîëãàáîéóíà, Èðàí êþðôÿçè âÿ Áàáèëèñòàí âàñèòÿñèëÿ Àðàëûã äÿíèçè ñàùèëëÿðèíäÿêè
òèúàðÿò ìÿðêÿçëÿðèíÿ, Úÿíóáè ßðÿáèñòàí âÿ Ãûðìûçû äÿíèç âàñèòÿñèëÿ Ìèñèðÿ,
ùÿì÷èíèí Åôèîïèéà âÿ Ìîçàìáèê ñàùèëëÿðèíÿ ýÿòèðèëèðäè.

Ãÿäèì éóíàí àäÿò-ÿíÿíÿëÿðè. Éóíàíëàðäà áåëÿ áèð ìÿñÿë âàð èäè. «Àäûíà
áèð ìÿçàð-òÿïÿ óúàëò, ìàòÿì ñàõëà îíà». Ñþùáÿò êåíàòàôäàí (ùÿðôè ìÿíàñû áîø
ìÿçàð) ýåäèð. Èòêèí äöøÿíëÿðèí âÿ éà  ùÿð ùàíñû ñÿáÿáäÿí úÿíàçÿñè ÿëÿ ýÿëìÿ-
éÿí àäàìëàðûí àäûíà ìÿçàð òÿïÿúèéè äöçÿëòìÿê áèð àäÿò èäè.

— Ùîìåðèí çàìàíûíäà ÿñàñ ìöáàäèëÿ âàñèòÿñè ãàðàìàë, ÿêñÿðÿí úþíýÿ èäè,
êþëÿíèí ãèéìÿòè ñÿêêèç úþíýÿäÿí èéèðìè úþíýÿéÿ ãÿäÿðäè.

— Ãÿäèì éóíàíëàð ãàíñûç ãóðáàí íÿçèðè äÿ âåðèðäèëÿð. Áóíëàðäàí ÿí ÷îõ
éàéûëàíû Aëëàù øÿðÿôèíÿ øÿðàá, ñó, ñöä, áàë êèìè è÷êèëÿðè ãÿäÿùëÿðäÿí éåðÿ òþê-
ìÿê àéèíè èäè.
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— Ãÿäèì éóíàíëàðäà ôàìèëèéà éîõ èäè; àäàìëàð ÷îõ çàìàí àòàñûíûí àäû èëÿ
àäëàíûðäû. Îüëó ñþçöíö èôàäÿ åäÿí «èä», «èîí» øÿêèë÷èëÿðè èäè. Ëàåðò—Ëàåðòèä,
Êðîíò îüëó — Êðîíèä âÿ éà Êðîíèîí øÿêëèíäÿ èøëÿíèðäè. Ãàäûíëàðû àòàñûíûí àäû
èëÿ àäëàíäûðäûãäà «èäà» øÿêèë÷èñè ÿëàâÿ åäèëèðäè: Õðèñåé ãûçû — Õðèñåèäà, Áðèñåé
ãûçû — Áðèñåèäà øÿêëèíäÿ ÷àüûðûëûðäû.

— Ùîìåð äþâðöíäÿ éàä êèøè èëÿ ãàäûíûí, õöñóñèëÿ ãûçûí éàíàøû ýåòìÿñè íà-
ìóññóçëóã ùåñàá åäèëèðäè.

— Ùîìåð çàìàíûíäà âàðëû àäàìëàð ÷îõ êþëÿ ñàõëàìûðäûëàð.
— Ãÿäèì éóíàíëàðäà åâèí ìöãÿääÿñ éåðè îúàã èäè.
— Îðàäà êöë öñòöíäÿ îòóðìàã åâ éèéÿñèíäÿí êþìÿê èñòÿìÿê äåìÿê èäè.
— Ùîìåð äþâðöíäÿ òèúàðÿòëÿ, ÿñàñÿí,  ôèíèêèéàëûëàð ìÿøüóë îëóðäóëàð. Éóíàí

çàäÿýàíëàðû áó ïåøÿéÿ ùÿãàðÿòëÿ áàõûðäûëàð.
— Ãÿäèì éóíàíëàðûí ÿãèäÿñèíúÿ þëÿí àäàìû ö÷ êÿðÿ ÷àüûðäûãäà îíóí ðóùó

âÿòÿíÿ ãàéûäûð.
— Ãÿäèì éóíàíëàð ãóðáàí êÿñèëÿúÿê ùåéâàíûí öçÿðèíÿ àðïà ñÿïÿðëÿðìèø.

Àðïà îëìàäûãäà ùåéâàíûí öçÿðèíÿ ìöãÿääÿñ ùåñàá åòäèêëÿðè ïàëûäûí éàð-
ïàüûíû ñÿïÿëÿéèðìèøëÿð.

— Ãÿäèì éóíàíëàð ãóøóí ñàü òÿðÿôäÿí êå÷ìÿñèíè óüóðëó ùàë ùåñàá åäèðäè-
ëÿð, ñîë òÿðÿôäÿí ó÷ìàñûíû óüóðñóçëóã ñàéûðäûëàð.

— Àñãûðìàã ãÿäèì éóíàíëàðäà éàõøû ÿëàìÿò ùåñàá îëóíóðäó, íèééÿòèí éå-
ðèíÿ éåòÿúÿéèíèí ìöæäÿ÷èñè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèðäè.

— Ìåùðàáà ñûüûíàí àäàì òîõóíóëìàç ùåñàá îëóíóðäó.
— Î çàìàíûí àäÿòèíÿ ýþðÿ, úàâàíëàð ìàòÿí ÿëàìÿòè îëàðàã ñà÷ëàðûíû êÿñèá

úÿíàçÿíèí öçÿðèíÿ ãîéóðäóëàð.

Òðîéà àòû. Éåíåé — àõåéëè ãÿùðÿìàíëàðäàí áèðè Aôèíàíûí êþìÿéè èëÿ íÿ-
ùÿíý  òàõòà àò äöçÿëäèð. Ùÿìèí òàõòà àòûí ãàðíûíäà ÿí úÿñàðÿòëè ãÿùðÿìàíëàð
ýèçëÿíèð. Éåðäÿ ãàëàí àõåéëèëÿð ãÿëÿáÿäÿí ÿë öçìöø êèìè ýÿìèëÿðÿ äîëóøóá
äÿíèçäÿ ýþçäÿí èòèðëÿð. Ùåéðÿòÿ äöøìöø òðîéàëûëàð òàõòà àòû ãÿíèìÿò êèìè ãà-
ëàíûí è÷èíÿ àïàðûðëàð. Áó éîëëà äöøìÿí ãàëàñûíà ñîõóëìóø àõåéëèëÿð ýåúÿ àòûí
ãàðíûíäàí ÷ûõàðàã äàðâàçàëàðû à÷ûá áàéûðäàêû àõåéëèëÿðè è÷ÿðè áóðàõûðëàð. Áåëÿ-
ëèêëÿ, Òðîéà ôÿòù îëóíóð. 

Íÿùÿíýëÿð. Éåéàíûí (Éåðèí) òþðÿìÿëÿðè îëàí íÿùÿíýëÿðè èëàí àéàãëû âÿ
÷îõ ýöúëö ìÿõëóã êèìè òÿñÿââöð åäèðäèëÿð. Îíëàð éåð öçÿðèíäÿ ùàêèìèééÿòè
ÿëÿ àëìàã ö÷öí «Îëèìï àëëàùëàðû èëÿ ìöùàðèáÿéÿ ýèðèðëÿð.  Íÿùÿíýëÿð àëëàùëàðûí
öçÿðèíÿ áþéöê ãàéàëàð âÿ èðè àüàúëàð éàüäûðûð. Ùåðàêë àëëàùëàðûí êþìÿéèíÿ éå-
òèøèð. Î, Çåâñèí ýþñòÿðèøè âÿ êþìÿéè èëÿ áöòöí íÿùÿíýëÿðè ãûðûá òþêöð.
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Ïåðñåôîíà ÿùâàëàòû. Ïåðñåôîíà  Äåìåòðàíûí ãûçûäûð. Ìÿùñóëäàðëûã âÿ áàùàð
èëàùÿñèäèð. Ïåðñåôîíàíû Àèä ãà÷ûðäàðàã, éåðàëòû äöíéàéà àïàðûð âÿ þçöíÿ àðâàä
åäèð. Ãûçûíû òàïìàã ö÷öí áöòöí äöíéàíû ÿëäÿí ñàëàí Äåìåòðàíû ñàêèòëÿøäèðìÿê
ìÿãñÿäèëÿ Çåâñ Ïåðñåôîíàíûí áàùàðäà éåð öçöíÿ ÷ûõìàñûíû, ïàéûçäà èñÿ éåð
àëòûíà,  ÿðèíèí éàíûíà ãàéûòìàñûíû ìöÿééÿí åäèð. Éóíàíëàðûí áó èíàìûíà ýþðÿ,
áàùàð ôÿñëèíäÿ ùÿð òÿðÿô éàøûëëàøûð, ÷è÷ÿê à÷ûð.

Ùåðàêëûí èýèäëèéè. Òàíðûëàðûí ÿìðè èëÿ ýöúëö  Ùåðàêë 12 èýèäëèê ýþñòÿðìÿëè èäè.
Íÿùÿíý øèð ùåéâàíëàðà âÿ èíñàíëàðà ùöúóì åäèðäè. Îíóí äÿðèñè î ãÿäÿð

ìþùêÿì èäè êè, òóíú óúëóãëó îõëàð îíà äÿéäèêäÿ áàòìàéûá ýåðè ãàéûäûðäû. Ùå-
ðàêë ïàëûä àüàúûíû ñûíäûðûá îíäàí åëÿ áèð äÿéÿíÿê äöçÿëòäè êè, îíó 20 àäàì äà
ãàëäûðà áèëìÿçäè. Î, øèð éàøàéàí ìàüàðàéà áþéöê úÿñàðÿòëÿ ýèðäè. Øèð Ùåðàêëûí
öçÿðèíÿ àòûëäû. Ëàêèí Ùåðàêë äÿéÿíÿêëÿ øèðè âóðóá ýèúÿëëÿíäèðäè, ñîíðà äà
áîüäó. Øèðèí äÿðèñè Ùåðàêë ö÷öí ùÿì çèðåù, ùÿì äÿ äÿáèëãÿ îëäó.

Éóíàíëàðûí òàðèõèíäÿí. ...Éóíàí ãîøóíëàðûíûí áàø÷ûñû Àãàìåìíîíëà éó-
íàíëàðûí àðàñûíäà ÿí éàõøû  äþéöø÷ö îëàí «éåéèíàéàã» Àõèëëåñ àðàñûíäà ìöíà-
ãèøÿ áàø âåðèð. Àãàìåìíîí äþéöøäÿ ÿñèð åäèëÿí âÿ ùÿäèééÿ êèìè Àõèëëåñÿ
âå ðèëÿí òðîéàëû ãûçû îíóí ÿëèíäÿí àëûð. Áóíäàí ãÿçÿáëÿíÿí Àõèëëåñ þç èýèäëÿðè
èëÿ òðîéàëûëàðà ãàðøû äþéöøäÿí èìòèíà åäèð. Íÿòèúÿäÿ éóíàíëàð àüûð èòêèëÿð âå-
ðèðëÿð.

...«Èëèàäà» ïîåìàñû Àõèëëåñèí äîñòó Ïàòðîêë âÿ òðîéàëû Ùåêòîðóí (îíó Àõèë-
ëåñ þëäöðìöøäöð) äÿôí ìÿðàñèìèíèí òÿñâèðè èëÿ òàìàìëàíûð. Ðÿâàéÿòÿ ýþðÿ,
Ïàòðîêë âÿ Ùåêòîðóí äÿôíèíäÿí àç ñîíðà Àõèëëåñ äÿ ùÿëàê îëóð. Î, êþðïÿ îëàð-
êÿí àíàñû, äÿíèç èëàùÿñè Ôåòèäà îüëóíó éåðàëòû ÷àéäà ÷èìäèðìèøäè. Áóíà ýþðÿ
äÿ Àõèëëåñèí áöòöí áÿäÿíèíÿ îõ áàòìàçäû. Àíàñû îíó ÷èìäèðÿðêÿí ùÿìèøÿ äà-
áàíûíäàí òóòóðäó. Áóíà ýþðÿ äÿ îõ éàëíûç îíóí äàáàíûíà áàòà áèëÿðäè. Àõèëëåñ
ìÿùç äàáàíûíà áàòàí çÿùÿðlè îõ éàðàñûíäàí ùÿëàê îëóð. «Àõèëëåñ äàáàíû» èôà-
äÿñè áóðàäàí ÿìÿëÿ ýÿëìèøäèð âÿ «ÿí çÿèô éåð» äåìÿêäèð.

Îäèññåéà. «Îäèññåéà» ïîåìàñûíäà Òðîéà ìöùàðèáÿñè ãÿùðÿìàíû Îäèññå-
éèí þç âÿòÿíèíÿ  — Éóíàíûñòàíûí ãÿðá ñàùèëëÿðèídÿêè êè÷èê Èòàêà  àäàñûíà ãàéû-
äàðêÿí áàøûíà ýÿëÿí ÿùâàëàòëàðäàí äàíûøûëûð.

Èòàêà äþéöø÷öëÿðè âÿòÿíÿ ãàéûòìàã ö÷öí îí èêè ýÿìèäÿ äÿíèçÿ ÷ûõäûëàð.
Áó çàìàí øèìàë êöëÿéè òàíðûñû ôûðòûíà ãàëäûðäû âÿ éóíàíëàð òÿïÿýþçëÿð — ñèêëîï -
ëàðëà ðàñòëàøäûëàð. Îíëàðäàí ÿí ãîðõóëóñó âÿ íÿùÿíýè Ïîëèôåì èäè. Éóíàíëàð
éàëíûç Ïîëèôåìè êîð åòäèêäÿí ñîíðà õèëàñ îëà áèëäèëÿð. Ëàêèí îíëàð éåíè òÿùëöêÿ-
ëÿðëÿ öçëÿøäèëÿð. Àçìàí àäàìéåéÿíëÿð èðè äàøëàðëà îí áèð ýÿìèíè ñûíäûðäûëàð
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âÿ ýÿìèëÿðäÿêè àäàìëàðûí ùàìûñûíû ãûðäûëàð. Éàëíûç Îäèññåéà ýÿìèñè ñàëàìàò
ãàëäû. Ôðèíàêè àäàñûíäà Îäèññåéèí éîëäàøëàðû Göíÿø àëëàùû Ùåëèîñóí ìöãÿääÿñ
þêöçëÿðèíè êÿñèá éåäèëÿð. Áó, Èëäûðûì âÿ øèìøÿê àëëàùû Çåâñè  ãÿçÿáëÿíäèðäè.
Çåâñ èëäûðûì ÷àõäûðûá Îäèññåéèí ýÿìèñèíè äàüûòäû. Îäèññåé õèëàñ îëäó. Äàëüàëàð
îíó ñàùèëÿ ÷ûõàðòäû.

Îí èëëèê ñÿéàùÿòäÿí âÿ ÷îõëó ñÿðýöçÿøòëÿðäÿí ñîíðà Îäèññåé âÿòÿíè Èòàêàéà
ýÿ ëèá ÷ûõà áèëäè. Éàä åëëÿðäÿ îëàðêÿí Îäèññåé áèð àí äà îëñà äîüìà âÿòÿíè óíóò ìà äû,
«ùå÷ îëìàñà äîüìà åëèí òöñòöñöíö áèðúÿ êÿðÿ ýþðöá, ñîíðà þëìÿéè» àðçó ëàäû.

Îäèññåé ñÿôÿðäÿ îëàðêÿí Èòàêàíûí àäëû-ñàíëû ýÿíúëÿðè îíóí åâèíäÿ àüàëûã åäèð-
äèëÿð. Äàñòàí èëàùÿ Àôèíàíûí êþìÿéè èëÿ Îäèññåéèí ÷àüûðûëìàìûø ãîíàãëàðûí ùà -
ìûñûíû ãûðìàñû âÿ éåíèäÿí Èòàêàäà ùþêìðàíëûã åòìÿñè ùàããûíäà ùåêàéÿòëÿ áèòèð.

Ïëóòàðõ. Èñkÿíäÿð Çöëãÿðíåéí. ...Áèð äÿôÿ  éàõûí àäàìëàðû ñöðÿòëè ãà÷ûøû
èëÿ ñå÷èëÿí Èñkÿíäÿðäÿí ñîðóøóðëàð êè, î, Îëèìïèéà îéóíëàðûíûí ãà÷ûø éàðûøëà-
ðûíäà èøòèðàê åòìÿê èñòÿðäèìè? Èñkÿíäÿð áåëÿ úàâàá âåðèð: «ßýÿð ðÿãèáëÿðèì
øàùëàð îëàúàãñà, èñòÿéÿðÿì»”.

Àðèñòîòåë Èñkÿíäÿðèí ìöÿëëèìè èäè.
...Ùÿêèìëèéÿ îëàí ìàðàüû Èñkÿíäÿðÿ áàøãàëàðûíäàí äàùà àðòûã Àðèñòîòåë òÿë-

ãèí åòìèøäè. Øàù ìöõòÿëèô ìöàëèúÿ öñóëëàðû âÿ ðåæèìè òÿéèí åòìÿêëÿ, õÿñòÿëÿíÿí
äîñòëàðûíûí äàèì êþìÿéèíÿ ýÿëÿðäè.

...Èñkÿíäÿð Àðèñòîòåëÿ ùåéðàí èäè, þç ñþçëÿðèéëÿ äåñÿê, ìöÿëëèìèíè àòàñûíäàí
àç èñòÿìèðäè âÿ äåéèðäè êè, î, Ôèëèïïÿ ùÿéàòû ö÷öí, Àðèñòîòåëÿ èñÿ ëÿéàãÿòëÿ éà-
øàäûüûíà ýþðÿ áîðúëóäóð.

...Äàðàíûí ãÿíèìÿò àëûíìûø øåéëÿðè àðàñûíäà ãèéìÿòëè áèð ìöúðö òàïäûëàð,
îíó øàùà ýÿòèðäèëÿð. Èñkÿíäÿð äîñòëàðûíäàí ñîðóøäó êè, áó ìöúðöéÿ íÿ ãîéñóí.
Ìöõòÿëèô øåéëÿð òÿêëèô îëóíäó, àíúàã øàù ãÿðàðà àëäû êè, îíóí è÷èíäÿ «Èëèàäà»íû
ñàõëàñûí.

...Èñkÿíäÿð Ìèñèðè àëàíäà áóðàäà áèð éóíàí øÿùÿðè ñàëäûðûá, îíà þç àäûíû
âåðìÿê èñòÿéèð. Ìåìàðëàðûí ìÿñëÿùÿòè èëÿ î, ýÿëÿúÿê øÿùÿð ö÷öí éåð äÿ àéûðûá,
îíó ùàñàðà àëäûðûð. Àììà ýåúÿ ãÿðèáÿ áèð éóõó ýþðöð. Ýþðöð êè, àüñà÷ëû áèð
ãîúà îíóí éàíûíäà äàéàíûá àøàüûäàêû øåèðè îõóéóð:

Ýåíèø úîøãóí äÿíèçäÿ áèð àäà âàð
Ôàðàñ ÷àüûðûð îíó àäàìëàð.

Èñkÿíäÿð ùÿìèí äÿãèãÿ ãàëõûá Ôàðàñà éîëëàíûð. Î âàõò Ôàðàñ àäà èäè, ñîí -
ðàëàð òîðïàã òþêöá ìàòåðèêëÿ áèðëÿøäèðäèëÿð. Èñkÿíäÿð ýþðäö êè, áóðà, äîüðóäàí
äà, ýþçÿë âÿ ñÿôàëû éåðäèð. Áÿðõÿç êèìè éàõøû êþðôÿçè âÿ ëèìàíû îëàí ýåíèø òîð-
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ïàã ñàùÿñè âàð. Åëÿ áóðàäàúà î, ìåìàðëàðà éåíè øÿùÿðèí ïëàíûíû ùàçûðëàìàüû
òàïøûðäû. Òÿáàøèð îëìàäûüûíäàí ìåìàðëàð àðïà óíóéëà ãàðà òîðïàã öçÿðèíäÿ
ùÿðáè ìåéäàíà áÿíçÿéÿí øÿùÿð ïëàíû úûçäûëàð. Èñkÿíäÿð îíó ÷îõ áÿéÿíäè,
àììà áèðäÿí áèð ñöðö ãóø áóëóä êèìè ýþéöí öçöíö àëäû, îíëàð éåðÿ ãîíóá úèç -
ýèëÿðè ïîçäóëàð. Øàù áó ÿëàìÿòäÿí íàðàùàò îëäó, àììà ôàë÷ûëàð èçàù åäÿíäÿ
êè, îíóí ÿñàñûíû ãîéäóüó øÿùÿðè ýÿëìÿ àäàìëàð àáàä åäÿúÿê, Èñkÿíäÿð
ðàùàòëàø äû. Ñîíðà î, ýþçÿò÷èëÿðÿ òèêèíòèéÿ úèääè íÿçàðÿò åòìÿéè òàïøûðûá, Àìîí
ìÿáÿ äèíÿ  ýåòäè. Éîë óçàã, àüûð âÿ éîðóúó èäè. Éîë÷óëàð ÿí ÷îõ ñóéóí éîõ ëó -
üóí äàí âÿ úÿíóáóí ãóì òîçàíàüûíäàí åùòèéàò åäèðäèëÿð. Äåéèëÿíÿ ýþðÿ, êå÷-
ìèø çàìàíëàðäà áåëÿ áèð êöëÿê Êàìáèçèí ãîøóíëàðûíûí äþâðÿñèíäÿ íÿùÿíý
ñÿää ÿìÿëÿ ýÿòèðèá, ÿëëè ìèí äþéöø÷öíö ãóì àëòûíäà ìÿùâ åäèáìèø. Áóíäàí
ùàìû õÿáÿðäàð èäè. Àììà Èñkÿíäÿðè ãÿðàðûíäàí äþíäÿðìÿê ãåéðè-ìöìêöí
èäè. ×öíêè òàëå îíóí íèééÿòëÿðèíÿ ùèìàéÿäàðëûã åäèá, îíó èíàäêàð áþéöòìöøäö.

Î, íÿèíêè áèðúÿ äÿôÿ äÿ äöøìÿíÿ ìÿüëóá îëìàìûøäû, ùå÷ âàõò çàìàí âÿ
ìÿêàíëà ðàçûëàøìàìûøäû. Âÿ áó äà îíó àüëàñûüìàç íèééÿòëÿðÿ ñþâã åäèðäè.

...Äàðà èëÿ éåíèäÿí âóðóøìàã ö÷öí Èñkÿíäÿð éöðöøÿ ÷ûõäû âÿ îíó òÿãèá åò-
ìÿéÿ áàøëàäû. Òÿãèá àüûð âÿ óçóí ÷ÿêäè. Îí áèð ýöí ÿðçèíäÿ îíëàð ö÷ ìèí ñòàáè
éîë ýåòäèëÿð. Äþéöø÷öëÿðäÿí ÷îõó ñóéóí ÷àòûøìàçëûüû öçöíäÿí òàìàì ÿëäÿí
äöøìöøäö. Áåëÿ ýöíëÿðèí áèðèíäÿ Èñkÿíäÿð ãàòûð öñòöíäÿ òóëóãäà ñó àïàðàí ìà-
êåäîíèéàëûëàðà ðàñò  ýÿëäè. Ýöíîðòà÷àüû èäè. Èñkÿíäÿð ñóñóçëóãäàí éàíûðäû. Äÿ-
áèëãÿíè úÿëä ñó èëÿ äîëäóðóá øàù ö÷öí ýÿòèðäèëÿð. Èñkÿíäÿð îíëàðäàí ñîðóøäó êè,
ñóéó êèìèí ö÷öí àïàðûðëàð. Ìàêåäîíèéàëûëàð áåëÿ úàâàá âåðäèëÿð: «Îüëàíëàðûìûç
ö÷öí àïàðûðûã, àììà áèç îüëàíëàðûìûçû èòèðñÿê äÿ, åéáè éîõäóð, òÿêè ñÿí éàøàéà -
ñàí, ÷öíêè áèçèì áàøãà îüóëëàðûìûç äà äîüóëà áèëÿð». Áó ñþçëÿðè åøèäÿí Èñkÿíäÿð
äÿáèëãÿíè àëäû, àììà ÿòðàôûíà áîéëàíûá ýþðÿíäÿ êè, îíó ÿùàòÿ åäÿí áöòöí àòëûëàð
ñóéà áàõûðëàð, î, áèð ãóðòóì äà è÷ìÿäÿí äÿáèëãÿíè ýåðè ãàéòàðäû. Î, ñó ýÿòèðÿí-
ëÿðÿ òÿøÿêêöð åäèá äåäè: «Ìÿí ñóéó òÿê è÷ñÿì, îíëàð ðóùäàí äöøÿð».

Øàùûí èðàäÿñèíè âÿ àëèúÿíàáëûüûíû ýþðÿí ñöâàðèëÿð àòëàðûíû ìàùìûçëàéûá äå-
äèëÿð êè, ãîé Èñkÿíäÿð òÿðÿääöä åòìÿäÿí îíëàðû èðÿëè àïàðñûí. Íÿ ãÿäÿð êè, áåëÿ
áèð øàùëàðû âàð, îíëàðûí éîðüóíëóã âÿ ñóñóçëóã ùèññ åòìÿéÿ âÿ ùÿòòà þëìÿéÿ
áåëÿ ùàãëàðû éîõäóð.

...Ùàìû åéíè ãåéðÿòëÿ ùÿðÿêÿòÿ ýÿëñÿ äÿ,  éàëíûç àëòìûø ñöâàðè Èñkÿíäÿðëÿ
áèðýÿ äöøìÿí äöøÿðýÿñèíÿ ýèðÿ áèëäè. ßòðàôà ñÿïÿëÿíìèø áîë ãûçûëà âÿ ýöìöøÿ
ÿùÿìèééÿò âåðìÿäÿí, òÿøâèøÿ äöøìöø ãàäûíëàðà âÿ óøàãëàðà õÿòÿð éåòèðìÿäÿí
ìàêåäîíèéàëûëàð àòëàðûíû äþéöø ìåéäàíûíäàí ãà÷àí Äàðàíûí àðäûíúà ÷àïäûëàð.
Íÿùàéÿò, îíëàð áÿäÿíè íèçÿ çÿðáÿëÿðèéëÿ äÿëèê-äåøèê îëàí Äàðàíû òàïäûëàð. Øàù
ñó èñòÿäè âÿ Ïîëèñòðàò ñîéóã ñó ýÿòèðäè. Äàðà éàíüûñûíû ñþíäöðöá äåäè: «Ìÿíèì
áó õåéèðõàùëûüûí ÿâÿçèíè ÷ûõà áèëìÿìÿéèì áÿäáÿõòëèéèìèí çèðâÿñèäèð, àììà
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Èñkÿíäÿð ñèçè ìöêàôàòëàíäûðàð. Èñkÿíäÿðè èñÿ ìÿíèì àíàìà, àðâàäûìà  âÿ óøàã -
ëàðûìà ýþñòÿðäèéè õåéèðõàùëûüà ýþðÿ àëëàùëàð ìöêàôàòëàíäûðàð. Îíà ìÿíèì ñà-
ëàìëàðûìû ÷àòäûðûí». Áó ñþçëÿðäÿí ñîíðà Äàðà Ïîëèñòðàòûí ÿëèíè ÿëèíÿ àëûá, åëÿ
î àíäàúà þëäö.

Èñkÿíäÿð ìåéèòÿ éàíàøäû, ãÿëáÿí êþâðÿëÿðÿê ïëàøûíû ÷ûõàðûá îíóí öñòöíö
þðòäö. Ñîíðàëàð Áåññè òàïûá åäàì åòäèðäè. Èêè íÿùÿíý äöç àüàúûí áàøëàðûíû ÿéèá,
Áåññè îíà áàüëàäûëàð. Ñîíðà àüàúëàðû áóðàõäûëàð âÿ îíëàð äöçÿëÿíäÿ Áåññ ïàð÷à-
ïàð÷à îëäó.

Ãàëëàð Ðîìàäà (Ðîìà éàçû÷ûëàðûíûí ÿñÿðëÿðè ÿñàñûíäà). Ðîìàëûëàð, éó-
íàíëàð òÿðÿôèíäÿí êåëò àäëàíäûðûëàí õàëãëàðà «ãàëëàð» äåéèðäèëÿð. Ëàòûí äèëèíäÿ
«ãàëëóñ» õîðóç äåìÿêäèð. Êåëòëÿð ïàïàãëàðûíà õîðóç ëÿëÿêëÿðè êå÷èðòäèêëÿðè
ö÷öí ðîìàëûëàð îíëàðû áåëÿ àäëàíäûðûðäûëàð.

Å.ÿ. 390-úû èëäÿ Èòàëèéàíûí øèìàëûíäà ìÿñêóíëàøàí äþéöøêÿí ãàëëàð Ðîìà-
íûí öçÿðèíÿ ùÿðÿêÿò åòäèëÿð. Óúàáîéëó, óçóí äàüûíûã ñà÷-ñàããàëëû ãàëëàð âàùè-
ìÿëè ýþðêÿìÿ ìàëèê èäèëÿð. Ýöúëö âÿ ñöðÿòëè ùöúóìëà ãàëëàð Ðîìà îðäóñóíó
ïÿðÿí-ïÿðÿí ñàëäûëàð. Îíëàð Êàïèòîëè òÿïÿñè öçÿðèíäÿêè ãàëàäàí áàøãà áöòöí
Ðîìà øÿùÿðèíè òóòóá òàëàäûëàð âÿ éàíäûðäûëàð. Ðîìàëûëàðûí éàëíûç áèð ùèññÿñè
Êàïèòîëè òÿïÿñè öñòöíäÿêè àëûíìàç ãàëàéà ÷ÿêèëèá ãàëëàðûí ùöúóìóíó äÿô åòäè.
Ýåúÿ âàõòû òàì ñàêèòëèêäÿ ãàëëàð Êàïèòîëè òÿïÿñèíÿ äûðìàøäûëàð. Îíëàð î ãÿäÿð
åùòèéàòëà ùÿðÿêÿò åäèðäèëÿð êè, íÿ êåøèê÷èëÿð, íÿ äÿ èòëÿð òÿùëöêÿíè ùèññ åòäèëÿð.
Àíúàã òÿïÿäÿêè ãàçëàð äöøìÿíèí ýÿëèøèíè ùèññ åäÿðÿê, ãàããûëäàøäûëàð âÿ Ðîìà
äþéöø÷öëÿðèíè éóõóäàí îéàòäûëàð. Íÿòèúÿäÿ ãàëà òÿùëöêÿäÿí õèëàñ îëäó. Áóðà-
äàí äà «ãàçëàð Ðîìàíû õèëàñ åòäè»” èôàäÿñè éàðàíìûøäû.
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ГЯДИМ МИСИР ДЮВЛЯТИ

* Е.я. ЫВ миниллийин 2-ъи йарысы –
Йухары Мисирдя вя Ашаьы Мисирдя ики
мцстягил padшащлыг йаранды.
* Е.я. ЫВ миниллийин сону –
Мисирдя ващид дювлят йаранды.
* Е.я. ЫВ миниллийин сону –
Мемфис пайтахт олду.
* Е.я. ЫЫ миниллик –
Фив шящяри пайтахт олду.
* Е.я. ХЫЫЫ ясрин яввялляри –
ЫЫ Рамзес щет тайфаларыны мяьлуб едиб
онларла сцлщ баьлады. 

ÃßÄÈÌ ÌÈÑÈÐÄß
ÌßÄß ÍÈÉ ÉßÒ

* Е.я. ЫВ миниллийин сону –
Мисирдя йазы мейдана эялди.

ГЯДИМ ШУМЕРЛЯР

* Е.я. ВЫЫ–ВЫ минилликляр –
Шу мерляр Мяркязи Асийа вя Алтай
даь ларынын ятякляриндян эяляряк  Ме-
сопотамийада мяс кунлашдылар.
* Е.я. ЫЫЫ миниллийин яввялляри –
Ме  сопотамийада шящяр-дювлятляр мей -
 дана эял ди.
* Е.я. ЫЫЫ миниллийин яввялляри –
Шу мерляр михи йазы нювцнц йаратды-
лар.

ЯН МЦЩЦМ ТАРИХИ ЩАДИСЯЛЯР
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БАБИЛ ДЮВЛЯТИ

* Е.я. ЫЫ миниллийин яв вяли –
Бабил шящяр-дювляти йаранды.
* Е.я. 1792–1750-ъи илляр –
Щаммурапинин щакимиййят илляри.

ФИНИКИЙА

* Е.я. ЫЫ миниллик – Финикийалылар ян
йахшы эямигайыранлар  вя дянизчиляр
олмушлар.
* E.я. ХВЫ яср – Финики йалылар Ши  мали
Африкада, Кипр, Сардинийа, Сиъилийа
адаларында вя б. йерлярдя ко  лонийалар
салмышлар.

АССУР ДЮВЛЯТИ

* Е.я. ЫХ–ВЫЫЫ ясрляр –
Ассур Юн Асийанын ян гцдрятли дюв-
ляти олду.
* Е.я. ВЫЫЫ–ВЫЫ ясрляр – Ассур дюв-
ляти Бабили, Сурийаны, Фялястини ишьал
етди.
* Е.я. 612-ъи ил – Нинева Мидийа вя
Ба бил гошунлары тяряфиндян тутул ду.
* Е.я. 605-ъи ил – Ассур дювляти сцгут
етди.
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МИДИЙА ДЮВЛЯТИ

* Е.я. ВЫЫЫ ясрин сону –
Дейок Мидийада дювлят йаратмаьа
тяшяббцс етди.
* Е.я. ВЫЫ яср – Зярдцштилик мейдана
эялди.
* Е.я. 672-ъи ил – Мидийа тайфалары аs-
sурларын ишьалындан хилас олдулар.
* Е.я. ВЫЫ ясрин 50-ъи илляри – Ассур
дювляти иля Мидийа арасында тоггушма
олду.
* Е.я. 616–612-ъи илляр – Мидийа вя
Бабил гошунлары Ассур, Арбела, Калат
вя Ниневаны ишьал етдиляр.
* Е.я. 605-ъи ил – Ассур дювляти сцгут
етди.
* Е.я. 550-ъи ил – ЫЫ Кир Екбатан шящярини тутду. Мидийа дювляти сцгут етди.

ЯЩЯМЯНИЛЯР ДЮВЛЯТИ

* Е.я. ЫЫ миниллийин сонлары –
Ари тайфалары индики Иран яразисиндя
мяскунлашды.
* Е.я. 550-ъи ил – Ящямяниляр дювляти
йаранды.
* Е.я. 525-ъи ил – Ящямяниляр дювляти
Мисири юзцня табе етди.
* Е.я. 522-ъи ил – Мидийалы маг Гау-

мата Ящямяниляр дювлятиндя щаки мий  йяти яля кечирди.
* Е.я. 330-ъу ил – Ящямяниляр империйасы сцгут етди.
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ПАРФИЙА ДЮВЛЯТИ

* Е.я. 247-ъи ил – Парфийа дювляти йа-
ранды.
* Е.я. 53-ъц ил – Шимали Месопотами-
йада парфийалылар ромалы Крассы ор-
дусу иля бирликдя мяьлуб етдиляр.
* Е.я. 38-ъи ил – Ромалылар парфийалылар
цзяриндя гялябя газандылар.

ГЯДИМ ТЦРКЛЯР

* Е.я. ВЫ–В ясрляр – Мяркязи Асийа
Ящямянилярин щц ъум  ларына мя  руз
галды.
* Е.я. ВЫ–ЫВ ясрляр – Мяркязи Аси-
йада Бактрийа, Парфийа, Харязм,
Мар эиана вя Сог диа на кими ващя
дюв  лят ляри мюв ъуд олду.
* Е.я. ЫВ ясрин 30-ъу илляри – Маке-
донийалы Исkяндярин Шяргя йц рцшц ня-
тиъясиндя Ящямяниляр империйасы
сцгут етди.

ИСКИТ ДЮВЛЯТЛЯРИ

* Е.я. ВЫЫ ясрин яввялляри – Киммер,
искит вя сак тайфалары Ъянуби Гафгаза,
Юн Асийайа кюч етдиляр.
* Е.я. ВЫЫ ясрин орталары – Юн Аси-
йада Киммер–Искит–Сак падшащлыьы
йаранды.
* Е.я. ВЫ ясрин яввялляри – Ким мер –
Искит–Сак падшащлыьы сцгут етди.

* Е.я. ЫВ ясрин орталары – Шярги Авропада Искит дювляти йаранды.
* Е.я. 339-ъу ил – Искитляр ЫЫ Филипп тяряфиндян мяьлуб едилдиляр.
* ЫЫЫ ясрин 2-ъи йарысы – Искит дювляти сцгут етди.
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БЮЙЦК ЩУН ДЮВЛЯТИ

* Е.я. 220-ъи ил – Бюйцк Щун им-
перийасы йаранды.
* Е.я. 214-ъц ил – Бюйцк Чин
сяддинин иншасына башланды.
* Е.я. 36-ъы ил – Гярб щунлары
Танры даьларынын шималыны, Иссык
эюлцнцн ятрафыны, Мяркязи Аси-
йаны тутдулар.

ГЯДИМ ЧИН

* Е.я. ЫЫ миниллик – Чиндя илк дювлят йаранды.
* Е.я. ЫВ–ЫЫЫ ясрляр – Чин тарихиндя «вурушан падшащлыглар дюврц» адланыр.
* Е.я. 221-ъи ил – Син дювлятинин падшащы император титулуну гябул етди.
* Е.я. 206-ъы ил – Син империйасы сц гут етди.
* Ы ясрин яввяли – «Гырмызыгашлылар» цсйаны баш верди.
* 184-ъц ил – «Сарысарыглылар» цсйаны баш верди.
* ЫЫЫ ясрин яввялляри – Хан сцлаляси деврилди.
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ГЯДИМ ЩИНДИСТАН

* Е.я. ЫЫЫ миниллик – Щиндистанда
гядим шящярляр йаранмышдыр.
* Е.я. ЫЫ миниллик – Ари тайфалары Щин-
дистанда мяскунлашды.
* Е.я. ЫЫЫ ясрин 2-ъи йарысы – Щиндис -
танда ващид дювлят йаранды.
* Е.я. Ы яср – Щиндистанда даш дар-
ваза щазырланмышды.

АВРОПАДА ЯН ГЯДИМ ДЮВ-
ЛЯТ. ГЯДИМ ЙУНАН ШЯЩЯР-
ДЮВЛЯТЛЯРИ

* Е.я. ЫЫЫ–ЫЫ минилликляр – Авропада
ян гядим дювлят йаранды.
* Е.я. ЫЫ миниллийин орталары – Крит
мядяниййяти мящв олду.
* Е.я. ЫЫ миниллийин сонлары – Дори
тайфалары Микена мядяний йятини мящв
етдиляр. Ъянуби Йунаныстанда Лако-
никаны тутдулар.
* Е.я. ВЫЫЫ–ВЫ ясрляр – Йунан шя -
щяр-дювлятляри йаранды.

* Е.я. ВЫЫ яср – Афинада пул кясилди.
– Афинада бцтцн мясяляляри аристократлардан ибарят аьсаггаллар шурасы щялл
едирди.
– Демосла аристократлар арасында мцбаризя кяскинляшди.
– Дориляр Мессенийаны тутдулар.
* Е.я. 594-ъц ил – Солон ислащат кечирди.
* Е.я. ВЫ ясрин сону – Афинада стратегляр сечилмяйя башланды.
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ЙУНАНЛАР 
ИШЬАЛЧЫЛАРА ГАРШЫ.

АФИНА ГУЛДАРЛЫГ 
ДЕМОКРАТИЙАСЫ

* Е.я. ВЫЫЫ–ВЫ ясрляр – Гафгаздан
тутмуш Испанийайадяк йу нан колони-
йалары салынды.
* Е.я. 500-ъц ил – Ы Дара Кичик Аси-
йадакы йунан шящяр-дювлятляриня щц -
ъум етди.
* Е.я. 490-ъы ил – Марафон дюйцшц
олду.
* Е.я. 480-ъи ил – Фермопил дюйцшц олду.
– Саламин дяниз вурушмасы олду.
* Е.я. 479-ъу ил – Платейа дюйцшц олду.
* Е.я. 443-ъц ил – Перикл стратег сечилди.

ГЯДИМ ЙУНАНЫСТАН 
МЯДЯНИЙЙЯТИ

* Е.я. ВЫЫЫ яср – Щомер «Илиада» вя
«Одиссейа» дастанларыны йаратды.
* Е.я. 776-ъы ил – Илк Олимпийа ойун-
лары кечирилди.
* Е.я. В ясрин сонлары – Йунаныс -
танда театр тикилди.
* Е.я. В яср – Йунаныстанда тарих ел-
минин ясасы гойул ду.
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ЙУНАН ШЯЩЯР-ДЮВЛЯТЛЯРИ-
НИН ТЯНЯЗЗЦЛЦ.
МАКЕДОНИЙА ДЮВЛЯТИНИН
ЭЦЪЛЯНМЯСИ

* Е.я. 431–404-ъц илляр – Афина–
Спарта мцщарибяляри.
* Е.я. 338-ъи ил – Херонейа дюйцшц.
* Е.я. 336–323-ъц илляр – Македони-
йалы Исkяндярин щакимиййят илляри.

* Е.я. 334-ъц ил – Граник дюйцшц.
* Е.я. 333-ъц ил – Исс дюйцшц.
* Е.я. 331-ъи ил – Гавгамел дюйцшц.

ГЯДИМ РОМА 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЙАРАНМАСЫ

* Е.я. 753-ъц ил – Рома шящяринин
ясасы гойулду.
* Е.я. 753–509-ъу илляр – Ромада

падшащлг дюврц.
* Е.я. 509-ъу ил – Ромада респуб-
лика гурулушу йаранды.
* Е.я. В ясрин яввяли – Плебейляр

халг трибунларыны сечмяк щцгугла-
рыны газандылар.

* Е.я. 264–146-ъы илляр – Пун мцщарибяляри.
* Е.я. 146-ъы ил – Йунаныстан Романын итаяти алтына дцшдц.
* Е.я. 133-ъц ил – Тибери Гракх халг трибуну сечилди.
* Е.я. 123-ъц ил – Гай Гракх халг трибуну сечилди.
* Е.я. 74–71-ъи илляр – Спартак цсйаны баш верди.
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РЕСPУБЛИКАНЫН СОНУ.
РОМА ИМПЕРИЙАСЫНЫН 
ЙАРАНМАСЫ ВЯ СЦГУТУ

* Е.я. 49-ъу ил – Сезар гошунлары
Рома цзяриня щярякят етди.
* Е.я. 30-ъу ил – Октавиан гошунлары
Исkяндярий йя шящярини тутдулар. Ми -
сир Романын яйалятиня чеврилди.
* 330-ъу ил – Пайтахт Византийя (Би-
занс) кю чц рцл дц вя Константинопол
адланды.
* 395-ъи ил – Гярби вя Шярги Ро ма
империйалары йаранды.
* 476-ъы ил – Гярби Рома империйасы
сцгут етди.

ГЯДИМ РОМА МЯДЯНИЙЙЯТИ

* Е.я. Ы яср вя б.е.-нын  Ы яс ринин
башланьыъы – Рома поезийасынын
«гы зыл дюв рц» адланыр.

* Ы яср – Фялястиндя христианлыг мей -
да на эялди.
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«СЕЗАР»
Ы груп

Щиндистанда ващид дювлятин мейдана 
эялмяси амиллярини йазылы шякилдя эюс тярин.

120

«СПАРТА»
ЫЫ груп

«Щиндистанда касталар» – онларын иътимаи 
вязиййятини тясвир един.

İŞ VƏRƏQLƏRİNDƏN NÜMUNƏLƏR
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«МАКЕДОНИЙАЛЫ 
ИСKЯНДЯР»

ЫЫЫ груп

Щиндистанда мемарлыьын инкишафы
щаггында ня дейя билярсиниз? 

«АШОКА»
ЫВ груп

Щиндистан дцнйа мядяниййяти хязинясиня
щансы тющфяляри вермишди? 
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BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

1. Əhəmənilər dövlətində imperiya üçün vahid pul sistemi yaratdı:

a) II Kambiz
b) I Dara
c) II Kir

2. Əhəmənilər imperiyası əhatə edirdi:

a) Lidiyadan Misirə qədər, İran körfəzindən Aral gölünə, Hindistandan Qara
dənizə qədər ərazini

b) Misirdən Hindistana, İran körfəzi və Hind okeanından Böyük Qafqaz
dağlarına qədər ərazini

c) Misirdən Aral gölünə, Qafqaz dağlarından İran körfəzinə qədər ərazini

3. Qaumatanı xalq kütlələri hansı səbəbdən müdafiə edirdi?

a) Qaumata üsyana qarşı çıxmışdı
b) Qaumata bütün kəndlilərə torpaq sahələrinin verilməsini istəmişdi
c) O bütün xalqların 3 il müddətinə vergilərdən və hərbi mükəlləfiyyətlərdən

azad olunduğunu elan etmişdi

4. «Darik» kəsilmişdi:

a) tuncdan
b) misdən
c) qızıldan

5. Əhəmənilər imperiyası süqut etmişdi:

a) E.ə. 550-ci ildə
b) E.ə. 330-cu ildə
c) E.ə. 321-ci ildə

6. Böyük Türküstan əhatə edirdi:

a) Şimalda Şimal Buzlu okeandan cənubda Hindistana qədər, şərqdə Aral gölü,
qərbdə Xəzər dənizinə qədər torpaqları 

b) Şimalda Sibir ərazisindən cənubda Himalay dağlarına, şərqdə Xinqan
dağlarından qərbə Xəzər dənizinə və Ural dağlarına qədər torpaqları

c) Şimalda Sibir ərazisindən cənubda Aral gölünə qədər, şərqdə Xinqan dağ la -
rın dan Volqa çayına qədər olan torpaqları
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7. Böyük Hun imperatorluğunun yaranmasından neçə il sonra Çin səddinin
inşasına başlanmışdı?

a) 6 il   b) 11 il   c) 13 il

8. E.ə. 221-ci ildə Sin dövlətinin tarixində ən mühüm hadisə nə olmuşdu?

a) Sin imperiyası süqut etdi
b) Sin dövlətinin padşahı imperator titulu aldı
c) Çin vilayətlərə bölündü

9. Çin səddi nə vaxt tikildi?

a) Makedoniyalı İskəndərin Şərqə yürüşü dövründə 
b) Xan sülaləsinin dövründə
c) Sin Şixuandi dövründə

10. Parfiya dövləti Hun imperatorluğunun yaranmasından neçə il əvvəl
yara dılmışdı?

a) 19 il   b) 14 il   c) 27 il

11. «Şahlar şahı», «böyük» titulunu kim qəbul etmişdi?

a) I Dara
b) II Mitridat
c) Teoman tanhu

12. Hadisələri xronoloji ardıcıllıqla düzün:

1) Böyük Hun imperatorluğu yarandı
2) Əhəmənilər dövləti süqut etdi
3) Assur dövləti süqut etdi
4) Noxanyəh tanhu seçdi

a) 3, 2, 1, 4   b) 1, 2, 3, 4  c) 2, 4, 3, 1

13. II Kir işğal etdi:

1) Midiyanı
2) Mannanı
3) Lidiyanı
4) Assuru

a) 2, 4   b) 1, 3   c) 2, 3
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14. E.ə. VI–IV əsrlərdə Mərkəzi Asiyada mövcud olmuş vahə dövləti deyil:

a) Lidiya b) Parfiya c) Margiana

15. Əhəmənilər dövləti süqut etmişdi:

a) Baş vermiş üsyanlar nəticəsində
b) II Kirin məğlub edilməsi nəticəsində
c) Makedoniyalı İskəndərin Şərqə yürüşü nəticəsində

16. Vahə nədir?

a) Səhra və ya çöldə salınmış müvəqqəti yaşayış yeri
b) Səhra və ya çöldə karvanların dayanacaq yeri
c) Səhra və ya çöldə suyu və yaşıllığı olan sahə

17. E.ə. IV əsrdə Mərkəzi Asiyada yaşayan əhali:

a) Bütpərəst idi
b) Zərdüştilik dininə sitayiş edirdi
c) İslam dininə sitayiş edirdi

18. Mərkəzi Asiyada yaranmış ilk türk dövləti idi:

a) Xarəzm dövləti
b) Böyük Hun dövləti
c) Yunan–Baktriya dövləti

19. Atropatena və Albaniyadan nə üçün Parfiya pulları tapılmışdı?

a) Parfiyada gümüş pul kəsən çoxsaylı zərbxanalar olduğu üçün
b) Parfiya İpək yolunun fəaliyyətində mühüm rol oynadığı üçün
c) Parfiyada zəngin gümüş mədənləri olduğu üçün

20. Aşoka Hindistanda nəyə nail olmuşdu?

a) Tayfa başçılarını vahid ittifaqda birləşdirməyə nail olmuşdu
b) Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirməyə nail olmuşdu
c) Baş verən üsyanları yatırmağa nail olmuşdu

21. Kastalar nədir?

a) Bərabər hüquq və vəzifələri olmayan insan qrupları
b) Qəti müəyyənləşdirilmiş hüquq və vəzifələri olan insan qrupları
c) Hüquq və vəzifələri olan insan qrupları
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22. Budda nədir?

a) «yad, düşmən»
b) «həqiqətlə işıqlanmış bilici»
c) «dindən dönən»

23. Avropada ən qədim sinifli cəmiyyət yaranmışdı:

a) Nilin deltasında
b) İkiçayarasında
c) Krit adasında

24. Krit dövləti ticarət əlaqəsi yaratmışdı:

a) Misir, Babil və Assurla
b) Misir, Finikiya və Babillə
c) Misir, Urartu və Şumerlə

25. Aristokratiya nədir?

a) azlığın hakimiyyəti
b) yerlilərin hakimiyyəti
c) «yaxşıların hakimiyyəti»

26. Akropol nədir?

a) «Liman şəhər»
b) «Yuxarı şəhər»
c) «Aşağı şəhər»

27. Afinada gümüş pul kəsilirdi:

a) e.ə. VII əsrdə b) e.ə. XVII əsrdə c) e.ə. IX əsrdə

28. Mikena mədəniyyətini məhv etmişdir:

a) dori tayfaları 
b) alan tayfaları
c) sarmat tayfaları

29. E.ə. VII əsrdə Afinada bütün məsələləri həll edirdi:

a) aristokratlardan ibarət ağsaqqallar şurası
b) sənətkar, günəmuzdçu, dənizçilərdən ibarət demos
c) aristokrat və siyasətçi Solon
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30. E.ə. 594-cü ildə: 

a) Solon islahat keçirmişdi
b) Aşoka islahat keçirmişdi
c) Hind dini etiqadları «Veda»da toplanmışdı

31. Afina–Sparta  müharibələri davam etmişdi:

a) E.ə. 431–404-cü illərdə
b) E.ə. 441–404-cü illərdə
c) E.ə. 404–331-ci illərdə

32. Yunan şəhər-dövlətləri arasında gedən rəqabətin səbəblərindən
biri:

a) başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələr saxlamaq
b) dəniz ticarətində üstünlük qazanmaq
c) çoxsaylı koloniyalar salmaq

33. Makedoniyalı İskəndərin Şərq yürüşündə baş vermiş döyüşləri
ardı cıl lıqla yazın:

1) Qavqamel döyüşü
2) İss döyüşü
3) Qranik döyüşü

a) 1, 2, 3   b) 2, 3, 1   c) 3, 2, 1

34. Makedoniyalı İskəndərin yaratdığı imperiya əhatə edirdi:

a) Balkan yarımadasından Mərkəzi Asiyaya qədər olan əraziləri
b) Balkan yarımadasından Aral gölünə qədər olan əraziləri
c) Balkan yarımadası və Misirdən başlayaraq Hindistana qədər olan

əraziləri

35. Hansı şəhəri «Əbədi şəhər» adlandırırlar?

a) Roma 
b) Babil
c) Nineva
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