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 وروپا ەئ  یکانەزن ە م  ییەجوگراف  ەیوەنیزۆد

  ڵیسا ەدروستبوو. ل ای تورک ەل زێهەب یک ێت یەرۆمپراتیئ  کەو یعوسمان یتیەرۆمپرات ی( ئ١٣٠٠) مدا ەهەازدیس ەیدەس ەل 

  کەو یشمیئاور یگا ڕێناتوانن  کانییەوروپەئ ستاێ کرد. ئ انیەینینتەقوست یشار ۆڵینترۆک کانییەدا عوسمان١٤٥٣

 کانییەوروپەئ ەل  کێندە. هەوەزنۆبد ەتاز یگاڕێدا   ان ڵیوەه ەوەرئەبە. لننێ کاربهەب  ایئاس ۆب یبازرگان یکیەگاڕێ

  .کردەتردا د یتاناڵو ەل انیتر یو سامان تەروەو س تونڵئا ەیوەنییزۆد یزوەئار

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kart over silkeveiene: Maxin P, Adobe Stock. 

Kart over det ottomanske riket: Peter Hermes Furian, Adobe Stock. 
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 ە ویەزۆد ندستانیه و ەرەب  یگاڕێ گاما   ید ۆ فاسک 

  ەل ەویەشتەچوار ک ەب یک ێشتەگاما گ ید ۆدا فاسک ١٤٩٧ ڵیساەل 

بوون.  زێهەب  ییایرەد یک ێلەپورتوگال گ ەوکاتەئ کرد،ێ ستپەد ەوەپورتوگال

  ،ەکییەجوگرافەشتە. گ ندستانیه وەرەب ایقیفرەئ یورەدەکرد ب یشتەگ وەئ

  ڵیساەگاما ل  ید ۆ. فاسک کراێل یشوازێپ ەوەشازاد نیەالەل ەوییەشۆخەب

 ەیوەئ ۆب  نابوو،ێه یهاراتەب داۆیخ ەڵگەپورتوگال. ل  ۆب ەویەاەڕ گ ١٤٩٩

 ەوییەشانازەب ەویەاەڕگ کێبکات، و کات نیدابێپ ەیکەشتەگ ەیپار

و  هاراتەب شم،یئاور تواننەد کانییەوروپەئ  ستاێ. ئکراێل یشوازێپ

  ەشتان مە. ئ تێوەستبک ەد انیباش ەیو پار ننێبه  ەاویئاس ە تر ل یلەلووپەک

  ۆڵینترۆک ەک شدا ەوەئ ەڵگەبوون. ل نرخەب رۆز داەکات وەوروپا لەئ ەل

 ستەد انیباش ەیپار مەاڵب کردبوو،ەن انیاستەڕناو یایرەد یواوەت

  ە ل ەویەشتەچوار ک ەب یک ێشتەگاما گ ید ۆدا فاسک ١٤٩٧  ڵیساەل .وتەکەد

 وەرەب ایقیفرەئ یورەدەکرد ب یشتەگ وەبوون. ئ زێهەب  ییایرەد یک ێلەپورتوگال گ ەوکاتەئ کرد،ێ ستپەد ەوەپورتوگال

  ەویەاەڕ گ ١٤٩٩  ڵیساەگاما ل  ید ۆ. فاسک کراێل یشوازێپ ەوەشازاد نیەالەل ەوییەشۆخەب ،ەکییەجوگرافەشتە. گ ندستانیه

 ەویەاەڕگ کێ بکات، و کات نیدابێپ ەیکەشتەگ ەیپار ەیوەئ ۆب  نابوو،ێه یهاراتەب  داۆیخ ەڵگەپورتوگال. ل ۆب

 ەیو پار ننێبه  ەاویئاس ەتر ل  ی لەلووپەو ک هاراتەب شم،ی ئاور تواننەد کانییەوروپەئ ستاێ . ئکراێل یشوازێپ  ەوییەشانازەب

  یایرەد یواوەت ۆڵینترۆک ەک شدا ەوەئ ەڵگەبوون. ل نرخەب رۆز دا ەکات وەوروپا لەئ ەل ەشتان مە. ئتێوەستبک ەد انیباش

  .وتەکەد ستەد انیباش ەیپار مەاڵب  کردبوو،ەن انیاستەڕناو

 

Bilde av Vasco da Gama: Popova Olga, Adobe Stock. 

Kart over Vasco da Gamas reise fra Portugal til India: Dimitrios, Adobe Stock. 
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  ە وییەزۆ د ی کایرە مە ئ مبوسۆلۆ ک ر ەف ۆستی کر

و  رەنێداه یکەیەدەڕیگ کەو داۆیخ یکاتەل مبوسۆلۆک رەفۆستیکر

 ەورەدا گ١٤٩٢  ڵیسا ە کرد. ل ەیورەگ یشتەبازرگان چوار گ یک ێ اویپ

 ەاو یسپانیئ ەل ەوییەشتەک ێس ەب  مبوسۆلۆک رەفۆستیکر ایتالی ئ یبازرگان

 ێبەب ای ئاس  ۆب گاڕێ ەیوەنیزۆد ۆب شەمەکرد، ئ یشتەگ ژئاواڕۆ وەرەب

ترسناک بوو  یک ێشتەگ ەشتەگ مە.ئواتڕب قادایفرەئ یورەدەب ەیوەئ

خواردن   وەو ئ تێنیەخاەکات د ەندەچ ە کەرەفەس ەک یزانەدەین ەچوونک 

دوو مانگ    ینا. دوا انی کاتەد انیشەب  ایئا ەانێیپ ەک ەیەیوەو خواردن

  وەئ مەاڵبوو ، ب کایرەمەئ شەوە. ئەوییەزۆد یتاڵ و مبوسۆلۆک

  ەک  یزانەاندەین کانییەوروپە. ئتێب ندستانیه ە د ک کرەد یورەسەت

  ەو ب کانییەندیوت ه ەد انەیکەشتووانیدانەب ەوەرئەبە. لەیەه کایمرەئ

 دا ەیوەانەڕگ یکات ەل مبوسۆلۆک رەفۆستی. کرایندی ستڤێ شەکەتاڵو

 یشەشک ێپ ە بوو ک ەتاز یک ێشت شەمە. ئنابووێ ه ەو کوباو یتیها یکانەدورگ  ەل ەیالنۆو ج ناناسەئ ،ەرەجگ 

  یشتەبازرگان چوار گ یک ێ اویو پ رەنێداه یکەیەدەڕیگ کەو داۆیخ یکاتەل مبوسۆلۆک رەفۆستیکرکرد یکانییەوروپەئ

 وەرەب ەاو یسپانیئ ەل ەو ییەشتەک ێس ەب مبوسۆلۆک رەفۆ ستیکر ایتالی ئ یبازرگان ەورەدا گ١٤٩٢  ڵیسا ە کرد. ل ەیورەگ

 یک ێشتەگ ەشتەگ مە.ئواتڕب قادایفرەئ یورەدەب ەیوەئ ێبەب ایئاس  ۆب گاڕێ ەیوەنیزۆد ۆب شەمەکرد، ئ یشتەگ ژئاواڕۆ

  ایئا ەانێیپ ەک ەیەیوە خواردن و خواردن وەو ئ تێنیەخاەکات د ەندەچ ەکەرەف ەس ەک یزانەدەین ەترسناک بوو چوونک 

د   کرەد  یورەسەت وەئ مەاڵ بوو ، ب کایرەمەئ شەوە. ئەوییە زۆد یتاڵو  مبوسۆ لۆدوو مانگ ک ینا. دوا انی کاتەد انیشەب

 ەو ب کانییەندیوت ه ەد انەیکەشتووانیدانەب ەوەرئەبە. ل ەیەه کایمرەئ ەک یزانەاندەین کان ییەوروپە. ئتێب ندستانیه ەک

و  یتیها یکانەدورگ ە ل ەیالنۆو ج ناناسەئ ،ەرەجگ  دا ەیوەانەڕگ یکات ەل مبوسۆلۆک رەفۆستی. کرایندی ستڤێ شەکەتاڵو

  .کرد یکانییەوروپەئ یشەشک ێپ ەبوو ک ەتاز یک ێ شت شەمە. ئنابووێه  ەکوباو

 

 

 

 

 

 

 

Foto av maleri: caifas, Adobe Stock. 

Kart over Kristoffer Columbus’ reise fra Spania til Det karibiske hav: Dimitrios, Adobe Stock. 
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  کسنیرەئ ەیڤل ەک ننێلمەسەید کانەگ ەڵب مەاڵب ،ەوییەزۆ د یکایمرەئ ەبوو ک یوروپەئ مەکیە مبوسۆلۆک ەک نەڵێید ەمێئ

  یکایرەمەئ یناو کایرەمەئ یرەشویکردبوو. ک مبوسۆلۆک شێپ ڵسا  ٥٠٠ ەیمەئ مداە کیە ەیدەس ەبوو ل  نگیک یاڤ ەک

 ۆب  ١٥٠٠ یساالن ەل یک ی سپوڤێ ۆگیرێبوو. ئام  یک یسپو ڤێ ۆگ ی رێئام یناو ەک یتالی ئ یکەیەوەرەزۆد   یدواەل رگرتەو

 شترێپ ەک کەو ییەن ایئاس یتەاڵژهڕۆو  ۆیەخەربەس یک ێر ەشویک کایرەمەئ اندەیاگڕ ادایرە د ینارەک  ەل یک ێانەڕگ ١٥٠١

وابوو یواڕب مبوسۆلۆک . 

 

 

  

Foto av Leiv Eriksson-statue: Bill Perry, Adobe Stock. 
Illustrasjon av Amergo Vespucci, wowinside, Adobe Stock.  
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  یورەد  ەب  من ێه  یانوسیقۆئ  وەرە ب  کیە گاڕێ -  الندەماگ  ناندیردێ ف 

 کادا ی رەم ەئ
 رچووەد ەاوی رەد ەیگ ەڕێل یپورتوگال یالندەماگ ۆرناندەف  ١٥١٩   ڵیسا ە ل 

  یپاشا نیەالەل ۆرناندە. فایئاس یخوارو ۆب  ییایرەد یگاڕێ ەیوەنیی زۆد ۆب

  کردەدەن یزەپورتوگال ح یپاشا ەیوەرئەبەل رگرت،ەو ییوانیپشت  ەاو یسپانیئ

  داەکات وەل کانییەبدات. پورتوگال الندەماگ ەیکەندازەئ ێب ەژۆپر یتەارمی ەک

 ایسپان یئ یپاشا ەیەوێش مەکردبوو. ب انیقایفرەئ یورەد یئاو یگاڕێ ۆڵینتر ۆک

 یخواروو ۆب ک ێوڕێڕە  ەیوەنیزۆد ۆب الندەماگ ەیکە اریشنێپ ەبوو ب رسامەس

تر  یو شت هاراتەب ەل ەیەپار یوتنەسک ەد ەبوو ب ستەوەیپ شەمە. ئکایمرەئ

 ....تادریس هارات،ەب ،ینیدارچ کووەو ،ەاویئاس ەل

کرد.   کارهاتووداەب ینۆک یشتەک نجێپ ەڵگ ەل ەیکییەایرەد ەشتەگ النەماگ

  شێوەل رەو ه نیپیفل ەشتەیگ ەبوو ک یوروپەئ مەکیە( و مانی )گو ەشتەیگ

 یانەیزورب  یشەرکەتر و س یشۆخەن ربوت،ەسک ەئ یکانییەشۆخەکوژرا. ن

 .نێڵبهێجەب کانییەشتەک  ەل کێکیە ەناچارکرد ک

 ایر ۆکتڤی یناوەب کییەشتەک نهاەت ناوچوون،ەل کیە یدوا   ەل کیە یشتەچوار ک یندیه یانوسیقۆئ یگاڕێ یییژاێدرەب

 شەمانەمابوون. ئ  اندایژ ە ل سەک ١٨ نهاەت اویپ ٢٣٥ ۆیک ە دا بوو. ل١٥٢٢ ڵیسا  ەل شەمە. ئایسپانیئ ۆب ەویەاەڕگ

  .بووێپ انیخوازراو یهاراتەب  نەت ١٨ ەیک ینز

 

 

Foto av maleri av Ferdinand Vespucci: 
Álvaro Germán Vilela, Adobe Stock.  

Kart over Ferdinand Magellans reise fra Spania til Filippinene. Da Magellan døde, ble Juan Sebastián Elcano sjef om bord 
på det siste av fem skip; Victoria. Elcano seilte skipet hjem til Spania og ble det første som gjennomførte en jordomseiling: 
Dimitrios, Adobe Stock. 
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 ئەمەریکا دۆزیینەوەی 

  سەردانی ئەوروپییەکان لە  زۆر بەشێکی شازدەهەمدا  لەسەدەی. ئەوروپییەکان بۆ بوو گرنگ ئەمەریکا ۆزیینەوەید 

 کیشوەراکنی لە کۆلۆنی خاوەنی بوونە ئەوروپییەکان. بوو کۆلۆنیالی سەردەمی سەرەتای ئەمەش.کرد کایانئەمەری

  .بوو بەهێزتر و دەوڵەمندتر ئەوروپا بەمەش. ئاسیا و ئەفریقا ئەمەریکا،

 

  دانیشتووانی و ئەمەریکا هیندییەکانی لەناویاندا ناوچەکە، بۆدانیشتووانی

 بەهۆی دەمردن  یان دەکوژران هیندەکان.کارەسات بە بوو ئەمە ئەفریقا،

. هێنابوویان خۆیان لەگەڵ ئەوروپییەکان کە درمییەکان نەخۆشییە

  هەژمار ملێون پەنجا بە ١٤٩٢  ساڵی لە ئەمەریکا هیندییەکانی ژمارەی

  ملێونیان هەشت تەنها دانیشتووانەکە ژمارەی ١٦٥٠ لەساڵی. دەکرا

  .مابووەوە

 

 

 

 

Illustrasjon av kolonisering i Afrika: Erica Guilane Bachez, Adobe Stock. Illustrasjon av kolonisering i Sør-Amerika: Juulijs, Adobe Stock.  

Illustrasjon av indianere: 
анатолий шаповал, Adobe Stock.  
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 سەرەکییەکان  پرسیارە

 بوو؟  چی ناوی ئاسیا و ئەوروپا نێوان بازرگانی ڕێگای١ .1

 کرد؟  ئاسیا بۆ گەشتیان تازە ڕێگای دۆزینەوەی بۆ ئەوروپییەکان بۆچی .2

 ڕویدا؟  کەی ئەمەش دۆزییەوە؟ هیندستان بۆ ئەوروپاوە لە ئاوی ڕێگای کێ .3

 بکە؟ هیندستان بۆ پورتوگالەوە لە گەشتەکە ڕێگای باسی .4

 دەرکرد؟  ناوبانگی بەچی ماگێالند فێردیناند .5

 بوو؟ کەی وە دۆزییەوە؟ ئەمەریکای كێ .6

 ئازابوون؟ تر جوگرافییەکانی دۆزەرەوە و ،ماگێالند کۆلۆمبوس گاما، دی فاسکۆ  لە  هەریەکە کە وایە بڕوات .7

 بوو؟ گرنگ چەندە ئەوروپییەکانەوە لەالیەن ئەمەریکا دۆزینەوەی .8

 بوو؟ گرنگ چەندە هیندەکان بۆ ئەمەریکا دۆزینەوەی .9

  

  

Illustrasjon av indianere: анатолий шаповал, Adobe Stock.  



Europeernes store oppdagelsesreiser – kurdisk sorani 

8 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

nafo.oslomet.no  

Oppgave 2 - Velg det riktige svaret 

1. Hvorfor reiste europeerne på oppdagelsesreiser på 1400-tallet? 

a) For å bekjempe Det ottomanske riket 

b) For å bruke silkeveien 

c) For å finne nye handelsveier til Asia  

 

2. Hvem var den første europeeren som fant sjøveien rundt Afrika til India? 

a) Kristoffer Columbus  

b) Vasco da Gama 

c) Amerigo Vespucci 

 

3. Hvem var den første europeeren som kom fram til Filippinene? 

a) Kristoffer Columbus 

b) Ferdinand Magellan 

c) Vasco da Gama  

 

4. Hvem oppdaget Amerika på slutten av 1400-tallet? 

a) Ferdinand Magellan 

b) Kristoffer Columbus 

c) Amerigo Vespucci 

 

5. Hva het vikingen som reiste til Amerika på 900-tallet? 

a) Leiv Eriksson 

b) Liv Ullmann 

c) Amerigo Vespucci  
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