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 Ushbu dars ishlanmasi “Bilimlar bellashuvi”ning Respublika bosqichida ishtirok 

etgan oʻquvchilar tomonidan boʻsh oʻzlashtirilgan mavzulardan biri sifatida aniqlangan 

Afg„onistonda Barakzaylar sulolasini oʻrganish bo„yicha tayyorlangan. Unda muallifning 

yangi innovatsion usullar asosida dars o‟tish tajribasi aniq yo‟l – yo‟riqlar va dalillar 

asosida ko‟rsatib berilgan. Dars ishlanmadan umumiy o„rta ta‟lim maktablarining tarix 

fani o‟qituvchilari ijodiy foydalanishlari mumkin. 

 

 

 

 

Tuzuvchi:  H.Inamova – Chust tuman 13-sonli umumiy oʻrta ta‟lim 

maktabi tarix fani o`qituvchisi. 

 

 

 

Taqrizchi:  A.Qoriyev – NVXTXQTMOI ijtimoiy-iqtisodiy fanlar 

kafedrasi o„qituvchisi 
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MAVZU: XVI-XIX ASRNING 70-YILLARI OXIRIGACHA BOʻLGAN 

DAVRDA AFGʻONISTON  

Darsning ta’limiy maqsadi:  Oʻquvchilarda Afgʻonistonda mustaqillik uchun kurash, 

Afgʻon-Eron munosabatlari, Durroniylar, Barakzaylar sulolasi va ularning hokimiyat 

tepasiga kelishi, Afgʻon-ingliz urushi, Afgʻonistonning xalqaro munosabatlarda tutgan 

muhim oʻrni haqida bilim va koʻnikmalar hosil qilish. 

Darsning tarbiyaviy maqsadi: O‟quvchilarni diniy bagʻrikenglik, ijtimoiy hamkorlik 

ruhida tarbiylash, ularda insoniylik, Vatanparvarlik, yurtga sadoqat kabi fazilatlarni 

shakllantirish. 

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: Yoshlarda kuzatuvchanlik va tadqiqodchilik 

ko‟nikmalarini rivojlantirish. O‟quvchilar xalqaro miqyosda ayrim kuchli davlatlarning 

kuchsiz davlatlar ichki ishlariga aralashishi salbiy oqibatlarga olib kelishini chuqurroq 

tushunib oladilar, mustaqil fikrlash va xulosalar chiqarish malakalari shakllantiriladi. 

Darsning umumiy maqsadi va kutilayotgan natija: Oʻquvchilar Afgʻonistonning tarixi, 

oʻtmishi va buguni haqida ma‟lumotlarga ega boʻlib, Barakzaylar sulolasini hokimiyat 

tepasiga kelishi, ingliz-afgʻon urushi va uning oqibatlari haqida ma‟lumotlarga ega 

boʻladilar va bulardan toʻgʻri xulosa chiqarishga oʻrganadilar. 

Darsning turi: Oʻquvchilar bilimidagi boʻshliqlarni toʻldirish va mustahkamlash 

Darsning usuli: Guruhlarda ishlash, noan‟anaviy usullarda oʻyinlar, boshqotirma yechish. 

Darsning jihozi: 8- sinf. Jahon tarixi darsligi, dunyo siyosiy xaritasi, mavzuga oid rasmlar 

va kitoblar. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma‟ruzalari, tarqatma 

materiallar, test savollari, kompyuter va videoproyektor. 

 

Darsning tuzilishi. 

1.Tashkiliy qism       - 5 daqiqa 

2.O‟tgan mavzuni mustahkamlash.    - 10 daqiqa 

3.Yangi mavzuni o‟rganish.     - 12 daqiqa 

4.Yangi mavzuni mustahkamlash.    - 11 daqiqa 

5. Dars yakunlarini chiqarish    - 5 daqiqa 

6. Uyga vazifa berish.      - 2 daqiqa 
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1. Tashkiliy qism. (5 daqiqa) 

Oʻqituvchi oʻquvchilar bilan salomlashib, davomatni aniqlaydi. Darsga olib kirilgan 

jihozlar va ishlanmalar foydalanish uchun tayyorlab qo‟yiladi. Sinf o‟quvchilari  darsni 

boshlashga tayyor ekanligi ko‟zdan kechiriladi. O‟quvchilardan 4 ta guruh shakllantiriladi. 

Guruhlar o‟zlariga nom qo‟yib olishlari mumkin. Bunda guruhlar nomlanishi dars 

mavzusiga (Masalan, Durroniylar, Barakzaylar, Fathxon, Doʻst Muhammadxon) mos 

bo‟lishi lozim.  

 Shundan soʻng, oʻqituvchi ma‟naviyat daqiqasida mamlakatimizning mustaqillikka 

erishishi va qoʻshni davlatlar bilan aloqalari, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasining 

Shanhay hamkorlik tashkiloti vujudga kelishi va 6+3 bitimini tuzilishida muhim rol 

oʻynaganligiga toʻxtalib, Afgʻonistonda bugungi kundagi vaziyatga hamda voqealarga 

e‟tibor qaratadi.   

2. Oʻtgan mavzuni mustahkamlash. (10 daqiqa) 

Dastlab oʻqituvchi uyga berilgan vazifalarni tekshirib chiqadi. Shundan soʻng ikki 

bosqichda oʻtilgan mavzuni mustahkamlaydi.  

Birinchi bosqich(6 daqiqa) 

Guruhlarga kalit soʻzlar yozilgan tarqatma tarqatiladi. Kalit soʻzlarning javobini 

topish uchun 1 daqiqa, uni izohlash uchun har bir guruh uchun 1 daqiqadan vaqt beriladi.  

 

 

 

 

 

Oʻquvchilar topshiriqni toʻgʻri bajarsalar, quyidagi chizmalar hosil boʻladi. 

 

 

   

 

Usmonli turklar 

davlatining davlat 

tuzumi 

“SHARQ 

MASALASI” 

 

“Sharq 

masalasi”ning 

keskinlashuvi 

 

   

Usmonli turklar 

davlatining davlat 

tuzumi 

Monarxiya; 

Sulton; 

Buyuk vazir; 

Din arboblari; 

 

“SHARQ 

MASALASI” 

 

- Buyuk davlatlarning oʻzaro kurashlari; 

- Buyuk Britaniya va Fransiya imperiyani 

saqlab qolishga uringan; 

- Rossiya – Bolqonda oʻrnashib olishga,  

Qora dengiz bo`g`ozlari va Istanbulni 

qo`lga kiritishga intilgan; 

- Avstriya Bolqonda mustahkam mavqega 

ega bo`lib olishga intilgan; 

“Sharq 

masalasi”ning 

keskinlashuvi 

 

- 1828- yilda Rossiya 

Turkiyaga urush e`lon qildi; 

- 1829- yilda Adrionopol 

tinchlik shartnomasi imzolandi; 

- Fransiya 1830- yilda Jazoirni 

bosib oldi. 

- 1833- yilda rus floti Bosfor 

bo`g`oziga kirdi. 

Imperiyaning yarim 

mustamlakaga 

aylanishi 
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(Ushbu dars ishlanmadan foydalanuvchi, yuqoridagi javoblarga tayanib 

“Imperiyaning yarim mustamlakaga aylanishi” degan chizmani toʻldirib qoʻyadi). 

Ikkinchi bosqich (4 daqiqa) 

Bu bosqichda “Juftini top oʻyini” oʻtkaziladi. O`qituvchi doska yoniga guruhlardan 

jami 10 nafar oʻquvchini chiqaradi. Ularni har biriga bittadan tarqatma qogʻoz beradi. 

Tarqatmalarning 5 tasiga sanalar yozilgan boʻlib, qolgan 5 tasiga esa ushbu sanalarda 

boʻlib oʻtgan voqealar yozilgan boʻladi. Birinchi oʻquvchi qoʻlidagi qogʻozda yozilgan 

sanani oʻqiydi, shu zahoti ushbu sanada boʻlib oʻtgan voqea yozilgan qogʻozni olgan 

boshqa bir oʻquvchi uning yoniga keladi va qattiq ovoz bilan qoʻlidagi tarqatmada 

yozilgan ma‟lumotni oʻqiydi. 

Masalan,  

Birinchi oʻquvchi:         yettinchi oʻquvchi: 

 

       Birinchi oʻquvchi va yettinchi oʻquvchi birlashib:  

 

Oʻqituvchi tarqatmalarga quyidagi sanalarni va ularda boʻlib oʻtgan voqealarni yozishi 

mumkin: 

1-oʻquvchi:      6-oʻquvchi:  

2-oʻquvchi:      7-oʻquvchi: 

3-oʻquvchi:      8-oʻquvchi: 

4-oʻquvchi:      9-oʻquvchi: 

5-oʻquvchi:      10-oʻquvchi: 

 

O‟tgan mavzu yuzasidan uy vazifasi va ikkala bosqichda berilgan topshiriqlar 

bo‟yicha guruhlar to‟plagan ballar jamlab e‟lon qilinadi. So‟ngra yangi mavzu va uning 

rejasi bayon qilinadi.  

 

3.Yangi mavzuni o’rganish. (12 daqiqa) 

Doskada videoproyektor orqali yangi mavzuning taqdimoti namoyish etiladi.

1828-yilda Rossiya… Turkiyaga urush e`lon qildi 

1828-yilda Rossiya… 

Turkiyaga urush e`lon qildi 

1827-yilda Londonda … 

1829-yilda … 

1830-yilda Fransiya… 

1840-yilda … 

1853-yil … 

Usmonli turklar imperiyasining «hududiy 

yaxlitligi va mustaqilligini» ta'minlash ustidan 

nazorat o`rnatish to`g`risida bitim imzoladi 

Jazoirni bosib oldi. 

Adrianopol tinchlik shartnomasi imzolandi 

Rossiya tarixida Qrim urushi nomini olgan 

Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya 

o`rtasida Gretsiyaga muxtoriyat huquqi 

berilishini ko`zda tutuvchi bitim imzolandi. 
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Mavzu: XVI-XIX asrning 70-yillari oxirigacha boʻlgan davrda Afgʻoniston. 

Reja: 

1. Mustaqillik uchun kurash. 

2. Afgʻoniston – Eron munosabatlari 

3.Afgʻoniston davlatining tashkil topishi. 

4. Durroniylar sulolasi hukumronligining barham topishi 

5. Afgʻon – Buyuk Britaniya urushi. 

6. Afgʻoniston 1842-1870-yillarda xalqaro munosabatlarda 

 Quyidagi slaydlar birin ketin namoyish etiladi:  

 

 

 

 

  

1-slayd 

2-slayd 
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4-slayd 

3-slayd 
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 5-slayd 

6-slayd 
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4.Yangi mavzuni mustahkamlash. (11 daqiqa) 

Birinchi bosqich (6 daqiqa) 

Darsning ushbu bosqichida “Kim chaqqon” oʻyini oʻtkaziladi. Unda oʻqituvchi 

guruhlarga A4 formatda boshqotirma tarqatadi. Qaysi guruh birinchi boʻlib boshqotirmani 

toʻldirsa, oʻsha guruh oʻyin gʻolibi hisoblanadi.  

Boshqotirma toʻgʻri toʻldirilsa Afgʻonistonda hukumronlik qilgan sulolaning nomi 

hosil boʻladi. 

      7     

           

   4        

 2 3         

1       8 9   

         10 11 

    5 6      

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Boshqotirma savollari 

1) 1841-yil Kobulda koʻtarilgan qoʻzgʻolonda katta rol oʻynagan shahs.    2) Afgʻonlarning 

Abdali qabilasi boshligʻi.   3) Afgʻonistonda XVIII asr oʻrtalarida hokimyatga kelgan 

sulola.  4) 1709-yilda Eron bosqinchilariga qarshi qoʻzgʻolon koʻtarilgan viloyat.  

5) 1838-yilda Buyuk Britaniya askarlari tomonidan egallangan shahar.   6) Afgʻonistonda 

1793-1801-yillarda hukumronlik qilgan shahs.    7) 1826-yilda taxtni egallab, oʻzini amir 

deb e‟lon qilgan hukumdor Doʻst … .              8) 1709-yilda Eronga qarshi koʻtarilgan 

qoʻzgʻolonga rahbarlik qilgan xon Mir … .      9) Afgʻon qabilasi. 

10) Durroniylar davrida bosh vazir lavozimini egallab olgan barakzaylar yetakchisi.     

11) 1736-yilda Nodir Quli shoh boʻlgan davlat.   
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Boshqotirma toʻgʻri toʻldirilsa quyidagi koʻrinishga keladi: 

      7     

      M     

   4   U     

 2 3 Q   H     

1 A D A   A 8 9   

A H U N   M V G 10 11 

K M R D 5 6 M A I F E 

B A R A K Z A Y L A R 

A D O H O A D S Z T O 

R X N O B M X X A H N 

Sh O I R U O O O  X  

O N Y  L N N N  O  

H  L   Sh    N  

  A   O      

  R   H      

 

Ikkinchi bosqich (5 daqiqa) 

 Bu bosqichda guruhlardagi boʻsh oʻzlashtiruvchi oʻquvchilar doska yoniga 

chiqariladi va ular oʻrtasida test yechish musobaqasi oʻtkaziladi. Oʻquvchilarga bittadan 

test yozilgan tarqatma beriladi va ular testni oʻqib javob beradilar. Qolgan oʻquvchilar ular 

aytayotgan javobni toʻgʻri-notoʻgʻriligini tekshirib boradilar. 

Quyidagi testlardan foydalanib bellashuvni oʻtkazish mumkin: 

1. Nechanchi yilda Qandahor viloyatida Eron bosqinchiligiga qarshi qoʻzgʻolon 

koʻtarilgan? 

A.1649-yil  B.1709-yil  C.1722-yil  D. 1730-yil 

2.Quyidagi qaysi javobda Eron poytaxti keltirilgan? 

A. Kobul   B. Qandahor C.Isfahon  D.Hirot 

3. Qaysi afgʻon shohi oʻzining turli gʻalabalari tufayli “Durri-durron” unvonini qabul 

qilgan? 

A. Ahmadshoh  B. Mir Vaysxon     C. Nodirshoh  D. Fathxon 
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4. 1826-yilda Afgʻonistonda hokimiyatga kelgan Doʻst Muhammadxon qaysi suloladan 

edi? 

A. Gilza   B. Abdali  C. Durroniylar  D. Barakzaylar 

5. Dars yakunlarini chiqarish va baholash (5 daqiqa) 

Darsning yakunlarini chiqarish uchun, oʻquvchilarning tomonidan topshiriqlar boʻyicha 

toʻplangan ballarni hisoblash va munosib oʻrinlarni taqsimlash lozim. Dars mobaynida 

faol qatnashgan oʻquvchi va guruhlarni turli nominatsiyalarda baholanadi va 

ragʻbatlantiriladi. 

Nominatsiyalar: 

Eng faol guruh 

Eng topqir guruh 

Eng tekor guruh    

Eng faol oʻquvchi 

Eng foydali oʻquvchi 

 

6. Uyga vazifa berish (2 daqiqa) 

Oʻtilgan darsning savol va topshiriqlarini yana bir karra oʻrganib chiqish, 

qoʻshimcha adabiyotlardan hamda internet saytlaridan mavzuga oid yangi ma‟lumotlar 

toʻplash. 
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