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3. Course book outline 

1. Course name Translation 

2. Lecturer in charge Hero Ahmed Hamagharib 

3. Department/ College College of Education & Languages 

4. Contact e-mail: hero.hama@charmouniversity.org 

Tel: 07725183071 

5. Time (in hours) per week      2                       

6. Office hours 11:00 am –0 3:00 pm Mondays+ 

 09:00pm-12:00pm 

7. Course code  

8. Teacher's academic profile  Name: Hero Ahmed Hama Gharib 

Post: ……… 

Qualification: Ph.D 

Academic Title: Lecturer 

Specialty: 

 1) Specialize in Syntax of Kurdish Language,  
2) Text Linguistics/Kurdish Media's Language. 

College: Education and Languages 

Department: Kurdish Language Department 

Mobile number: (+964) - 07725183071 

 

Short Biography 

 

·       I am Teaching linguistics in Kurdish Department/ 

College of Educations and languages-Charmo University. 

LANGUAGE SKILLS (written & spoken): 

         Kurdish, Arabic, English , and Somewhat Persian. 

COMPUTER SKILLS: 

MS Word, Excel, Access, PowerPoint, Movie Maker and 

Internet literate. 

9. Keywords  وةرطيَرِان، وةرطيَرِ، فةرهةنط، زانستى زمان، زمان، زمانزانيني، زمانةوانى
، ميَذوو، تيؤريي، ...بةراوردكارى، هاوواتا، هاوتا، بنةماى وةرطيَرِان، جؤر

  ... طووتار، ثراكتيكى، دةق،
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  :سئاماجنى كؤر. 4

وەرگێڕان و ئامانجی گشتیى ئەم کۆرسه، بریتییە لە ناساندنی هونەری           
 .باسکردنى ئەو لێکۆڵینەوەو تیۆرە زمانییانەی لە بارەی وەرگێڕانەوە نووسراون

وەرگێڕان وەک بابەتێک، سەرچاوەيەكی سەرەكيى زانست و زانیاریی سەردەمە،     
بە شێوەیەکی زانستی لێیان دەکۆڵينەوە و الیەنی هونەری و سەلیقە و ئەرکی 

 .وەوەرگێڕ لەم بارەیەوە ڕووندەکەینە

شێوەیە  ا بەموەرگێران وەک پرسێکی زمانی و مرۆیی لە کۆمەڵگای مرۆڤایەتید
 مرۆڤ بۆ زەمانەوە بووە بە ڕێگەیەکی پێویستىهەر لە دێر كه، دەردەکەوێت

 بەکاری هێناوە، کە هەریەکەیان بە گەیشتن و لەگەڵ هاوڕەگەزەکانی خۆیتێ
.نی زمانبۆیە وەرگێڕان دیمەنێکە لە دیمەنەکا ،زمانێک دەدوێن  

وشەسازی و  لە ڕووی، پێشخستنیمرازێکە بۆ دەوڵەمەندکردنی زمان و ئاهاوكات 
بەکارهێنانی لە بواری هەمەچەشنی و پسپۆڕی  زیادکردنی وەزیفەی زمان و

.جیاوازی زانستی و زانیاری و مەعریفیی  
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:بايةخ و طرنطيي كؤرس  

رخستنی ئەو بۆچوونانەی بایەخ و ئامانجی ئەم کۆرسە بریتییە لە فێرکردن و دە
ی وەرگێڕانەوە لە ئارادان، پاشان ( بە هونەریبوون یان بە زانستیبوون)لەبارەی 

بۆ سەر زمانی  هپراکتیزەکردنی چەندین دەقی وەرگێڕدراو لە زمانی سەرچاوەو
ئامانج و دەرخستنی ئەو گرفت و ئارێشانەی خوێندکاران لە کردەی وەرگێڕاندا 

.ڕووبەڕوویان دەبنەوە  
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 :ئةركةكانى قوتابى .6
 

-:طرنطرتيني كارو ئةركةكانى قوتابى لة ضةند خالَيَكى سةرةكيدا ياداشتدةكةين  

ئامادةبوونى لة وانةكاندا، هةروةها بةشداريكردنى لة ضاالكى و ئةركةكانى ناو ثؤلدا، كة لة اليةن -أ
دؤخةكةدا منرةى بؤ دياريكراوة، بؤ بةوةى لة هةردو بارو. سةرثةرشتيارى كؤرسةوة ثيَى دةسثيَردريَت

منوونة خويَندكارى ئامادةبوو لة سةرجةم وانةكانى كؤرسةكةدا جياية لة خويَندكاريَك، كة لة زؤربةى 
وانةكاندا ئامادةطيى هةبووبيَت، بة هةمان شيَوة لة خويَندكاريَكيش جيادةكريَتةوة، كة رِيَذةى 

.وةى بؤ دةرضووبيَتئامادةبوونى كةم بيَت، ياخود ئاطاداركردنة  

خويَندكارى ضاالك و بةشداربوو لة طشت ئةو ئةركانةدا كة لة اليةن سةرثةرشتيارى كؤرسةوة -ب
.كة ناضاالك بيَت ،جياوازة لة خويَندكاريَك لة رِووى منرةوة رادةسثيَردريَت،  
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 :رِيَطةى وانةوتنةوة .7

:ى بةكارهيَنانى رِيزبةند كراوةطرنطرتيني رِيَطةكانى سةرثةرشتيارى ئةم كؤرسة، بة ثيَى زؤر  

 وايت بؤرد و ماجيك، . أ

 ثاوةرثؤينت و داتاشؤ، . ب

 .نووسينةوة هةنديَكجاريش كتيَب، . ت
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8. Assessment of scheme 

 منرةى تةرخانكراو  جؤرى هةلَسةنطاندن 
 % 14%  + 14 (دوو تاقيكردنةوةية)تاقيكردنةوةى مانطانة 

 (دةكريَت دوواتر كؤدةكريَتةوة و دابةشى ذمارةى كويزةكان ، كةلة هةر كؤرسيَكدا د كويزيَكضةن)كويز 
 طووتارنوسني ثةيوةست بة وانةكة/ رِاثؤرت +

3 %  + 3% 

 %3+   % 3 تيَكست/لة ئامادةكردن و وةرطيَرِانى دةق بريكردنةوةى رِةخنةطرانة و بةشداريي ناوثؤل
 %66 (ردووكؤرسةكةدا وةرطرياوةلة هةموو ئةو بابةتانةدا، كة لة هة) تاقيكردنةوةى سةرى ساأل

 %166 هةمووى 
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 :  دةرئةجنامةكانى فيَربوون .9
 

. لةرِيَطةى ثيَدانى ئةم كؤرسةوة خويَندكار بة كؤمةلَيَك تيؤريي ثةيوةست بة وةرطيَرِان، شارةزايي ثةيدادةكات       
زمان و نووسيندا دةكات ئةمة لة هاوكات بة شيَوةيةكى ثراكتيكى مامةلَة لةطةأل زمان و ئاستة جياوازةكانى 

اليةكةوة، لة اليةكى تريشةوة مامةلَةى رِاستةوخؤى هةموو ئةوةى لة قؤناغةكانى ئامادةيي و زانكؤيي و وةرطرتنة 
دا هةيةتى، بة " عةرةبى، ئينطليزى و فارسي: "جؤراوجؤرةكانى ذيانى رِؤذانةيدا لة فيَربوون و زانينى زمانةكانى وةك

هةروةها لة طرنطى وةرطيَرِان . انيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة لة كاتى ثرؤسةى وةرطيَرِاندا بةكاريدةهيَنيَتثراكتيكى لة زم
ئةمة .  وةك بزاظيَكى طرنطيي رِؤشنبرييي سةردةم و رِؤلَى زانيينى زمان و ئيديةم و شارةزايي كلتوورةكان تيَدةطات

 .ةكانى بةردةم وةرطيَرِان زانياريي ثيَويست وةردةطريَتجطةلةوةى لة ميَذووى وةرطيَرِان و جؤرةكانى و لةمثةر
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 :بةكارهيَنراو/سةرضاوةى سةرةكيي .16

 
و بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة كوردستاندا، قادر فةتاح ئةمحةد، ضاثخانةى ( ثيَناسة، بنةما، جؤر و ميَذوو)وةرطيَرِان 

 .1611كوردستان، ضاثى يةكةم، 
ئازاد بةرزجنى، وتوويَذ سةبارةت بة وةرطيَرِان و هةندآ مةسةلةى دى، دةزطاى ضاث و وةرطيَرِان لة طفتوطؤدا، 

 .1611ثةخشى سةردةم، سليَمانى، 
 
 

:سةرضاوةى بةسوود  

 

، ثةروين عومسان عةلالف، ضاثخانةى رؤذهةآلت، ضاثى يةكةم، ( ليَكؤلَينةوةيةكى واتاسازيية)واتا و وةرطيَرِان  
   . 1611هةوليَر، 

▪ Magazines and review (internet): 

(:ئينتةرنيَت)رؤذنامة و ثيَداضوونةوة   

https://www.kurdipedia.org/files/books/2010/19438.PDF?ver=129815932961582356 

يةكةم، /حسني يةعقوبى، وةرطيَرِانى ئيسماعيل زارعى، ضاثخانةى ئاراس .ةيوةنديي كلتوورةكانزمان، وةرطيَرِان و ث
 .1667هةوليَر 

 

https://www.kurdipedia.org/files/books/2010/19438.PDF?ver=129815932961582356


ىبااڵىدڵنيايىجۆريىومتمانهىزانستىليژنهوهتىخوێندنىبااڵوتوێژينهزارهوه 

خشينبه  Page 11 

 :كؤرسةكةناوةرؤكى  .11

No. Title of the subject weeks Tutor’s 
name 

1-  Chapter One: ی وەرگێڕانكانچەمک و پێناسە  1 D.Hero 

2-  Chapter Two: 2   پەیوەندی وەرگێڕان بە واتاوە = 

3-  Chapter Three: 3 زمانزانيين و زانستى زمان = 

4- = Chapter Four:           و ته كنيك؟ زانست ، يانوەرگێڕان هونەر      4 = 

5-  Chapter Five: يان نووسين؟ ،سەختترە وەرگێڕان  5 = 

6-  Chapter Six: ی وەرگێڕانماكانەبن  6 = 

وتووەركەى سوەرگێڕانى باش، وەرگێڕ  -7  7 = 

وەرگێڕان كانىەودسو  -8  8 = 

 = 9 ەکانی وەرگێڕانوێو ش جۆر  -9

 = 10 وەرگێڕان یكپێوەرێك ەووتار وگ  -10

 = 11 قەرى دۆى جەرێوگ به وەرگێڕان  -11

 ئیدیۆم و گرفتەکانی وەر  -12

 .گێڕان

12 = 

 = 13 .مەرجەکانی بوونە وەرگێڕ  -13

ئەو هەنگاوانەی کە وەرگێڕ دەبێ لە کااتی وەرگێاڕان ڕەچاویاان   -14
 .بکات

14 = 

 .پراکتیزەکردنی وەرگێڕان  -15

عرباااى، )زمانااانكانى  وەرگێڕانااای چەناااد دەقێاااک لە -
 .بۆ کوردی ( ئينكليزى، فارسى

15 = 
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 :سيستةمى هةلَسةنطاندن .11

سةرةتا طرنطة خويَندكار لة كاتى خؤيدا لة تاقيكردنةوةدا ئامادةبيَت، هةموو ثيَداويستييةكانى           
. دةبوونى رِؤذانة و بةشداربوونى زامنى سةركةوتنيَتى لة تاقيكردنةوةداتاقيكردنةوةى ثيَ بيَت، ئاما

:سةرثةرشتيارى كؤرس ياخود مامؤستا دةكريَت بةم رِيَطةيانة هةلَسةنطاندن بؤ ئاستى خويَندكار بكات  

 

 تايي خويَندكار لة ماوةى سالَةكةدا سآ تاقيكردنةوة ئةجنامدةدات، كؤرسى يةكةم و دووهةم و كؤ: تاقيكردنةوة
ى لة رِيَطةى تاقيكردنةوةى نووسراو ( منرة 11)يان بؤ دياريكراوة، كة ( منرة16)ساأل، هةركؤرسيَك لةو دووكؤرسة 

تيَكست لة /و وةرطيَرِانى دةق ش بؤ رِاثؤرت ( منرة1)كوييز، -  Quizى كورتة تاقيكردنةوة ياخود ( منرة 3)، ( حتريري)
ياخود بؤ هةرض ضاالكييةك، كة . بؤ سةر كوردى و بة ثيَضةوانةيشةوة "ئينطليزى، عةرةبى و فارسى"زمانةكانى 
 .ى كؤرسةكة رِووبةرِووى خويَندكارانى دةكاتةوةسةرثةرشت

 ى بؤ دانراوة، ئةطةرضى وا ( منرة1) ، كة سةرثشكييانةية وبؤ كؤرسى دووهةم:  رِاثؤرت و وتارنووسني
م لة رِاستييدا لة رِووى زانستييةوة هيضى واى لة وانةكان كةمرت دةردةكةويَت كة منرةيةكى ئةوتؤى لةسةر نةبيَت، بةآل

ى لةو بابةتةدا لة ال نيية، بة تايبةت ئةطةر خويَندكار بة شيَوةيةكى باش ئامادةى بكات، بةو ثيَيةى زانيارييةكى تةواو
دروستدةبيَت، كة بابةتةكةى لة بارةوة ئامادةكردووة، لة اليةكى دييكةيشةوة ئةطةر لة بابةتى ناو ثرؤطرامى سالَةكةيدا 

  .بيَت، ئةوة لةرِووى ئاستةوة ثلةيةكى شيياوى ثيَدةبةخشيَت

 1  بؤ هةر ضاالكييةكى سةركةوتوو كة ( وةك سةربار ياخود زيادة لة سةروو منرةكانى ترةوة)منرة  3منرة يان
 (.هتد...نةشرة، /سيَمينارى وةرزى، بآلوكراوة)خويَندكار ثَشكةشى دةكات، وةك 

  ى نيَوان خويَندكارةكاندا زؤرتر شايانى ( فروق الفردية)بريكردنةوةى رِةخنةطرانة، ئةمة لة جياوازى تاكايةتيى
 .يَترِدةركةوتنى هةية و لة تاكيَكةوة بؤ تاكيَكى تر دةطؤ
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 :شيَوةكانى تاقيكردنةوة. 13

تاقيكردنةوة ئةو فيدباكة طرنطةية، كة مامؤستا بةهؤيةوة دةرئةجنامى هةوأل و ماندووبوونى خؤى و خويَندكارةكانى بؤ -
 بؤ ئةم مةبةستةيش ضةند رِيَطةيةكى تاقيكردنةوةى جياواز، كة جياوازيي تاكايةتيي خويَندكاران. رِوون و ديار دةبيَت

 .لةبةرضاوبطريَت، بةثيَويست دةزانريَت

 :لة سةرةكيرتيني ئةو رِيَطايانةى كة لةم كؤرسةدا بؤ تاقيكردنةوة دةطرييَتةبةر، ئةمانةن

، منوونة و بةلَطةى ثيَويست هيَنانةوة، ناساندن، هةلَبذاردن، بؤشايي و رِاست و (ليَكدانةوة)رِاظةكردن و شيكردنةوة -
 هتد... هةلَة، وةرطيَرِانى دةق،

 ...، (كاذيَر 3)، سةرى ساأل (كاذيَر 1)، مانطانة بريتيية لة (خوولةك 11)ماوةى تاقيكردنةوةى كويزةكان بة نزيكى -

منرة بة نزيكةيي بة يةكسانيي بةسةر ثرسيارةكاندا  11ثرسيار ثيَكديَت و  4-3ذمارةى ثرسيارى مانطانة لة -
 .دابةشكراوة

رِاوثرِ بيَت لةكاتيَكدا، كة لةشيَوةى رِاظةو شيكردنةوةدا بيَت، طرنطة لة سآ بةش كة وةآلمى ثرسيارةكان ثيَويستة ث-
شايانى .وةآلميش طرنطة، كة رِةضاوى رِيَنووس و خالَبةنديي تياداكرابيَت. ن ثيَكهاتبيَت( سةرةتا و ناوةرؤك و ئةجنام)

 :وشة ثرسانةى خوارةوة دةبيَتطووتنة لةم جؤرة تاقيكردنةوةيةدا بةطشتى ثرسيار بة شيكردنةوةى ئةم 

 (. هتد.... ؟،  ...؟،ض...؟، كآ...؟ بؤضى...؟، ئايا...؟، هؤ يان هؤكارى ئةمة ضيية...؟، ضى...ضؤن) 

 

- :منوونة وةك

 (11ل. )ض ثةيوةندييةك لةنيَوان زمانةوانى و زانستى وةرطيَرِاندا هةية؟ رِوونى بكةرةوة: ث

 (11ل.)وةى كةسيَك بتوانيَت كارى وةرطيَرِان بكات؟ ضؤن؟ رِوونى بكةرةوةئايا زلنينى دوو زمان بةسة بؤ ئة: ث

 .مةرجةكانى وةرطيَرِى باش و سةركةوتوو ضيني؟ بياننووسة: ث

ضؤن؟ ئةمة رِوون ." مةرجى سةركةوتوويى هةر وةرطيَرِيك ئةوةية، كة زمانناسيَكى رِةسةن بيَت: " دةطووتريَت: ث
 (14. )بكةرةوة
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ثيَويستة ثيَش هةموو شتيَك وةرطيَرِ زمانى زطماكيي : "كؤلَةريَك خاوةنى ئةو طووتةيةية؟، كة دةلَيَتكآ يان ض ليَ: ث
خؤى، يان ئةو زمانةى بابةتةكةى ثيَوةردةطيَرِريَت، زؤر بة باشى بزانيَت و زانينةكةى لة هى ئةوانة كةمرت نةبيَت كة بة 

 ." زمانى خؤيان شاكاران دةنووسن

 .ية؟ بةوردى رِوونى بكةرةوةمةبةستى نووسةر ضي

بؤضوونى جياواز هةية ثةيوةست بة سةختيي كارى وةرطيَرِان و كارى نووسني و بؤضوونةكان جياوازن لة بارةى ئةوةى : ث
 .بؤضوونى خؤت لةم بارةيةوة ثالَثشت بةبؤضوونى ليَكؤلَةرانى ئةم بووارة خبةرةرِوو. كاميان لةوى تريان سةخترتة

 

 :دياريكردن رِاست و هةلَة. 1

خويَندكاريش رِاست و هةلَةى رِستةكة . لةم جؤرة ثرسيارةدا ثةيوةست بة بابةتيَكى دياريكراو رِستةى كورت دةهيَنريَتةوة
 .دياريدةكات و هةلَةيش ئةطةر هةبوو لةسةر داواى وانةبيَذةكة رِاستى دةكاتةوة

ماكانى وةرطيَرِانةوة ثةيوةست بة ذمارةى بؤضووني زانايان و شارةزايانى بوارى وةرطيَرِان لة بارةى بنة .1
 (41.  )هاويةكة بنةماكانةوة و ثوختةو ناوةرؤكى زؤربةى بنةماكانيش

د وةك بنةما ( ناهيدة حيلمى)ئةو بنةمايانةن كة ليَكؤلَةر ( ئةمانةت، ثاراستنى شيَوازى نووسني، زمانثاراوى) .1
 ( 41. )طرنطةكانى وةرطيَرِان ستنيشانيكردوون

تنة، لةم جؤرة ثرسيارانةدا، دةكريَت مامؤستا هيَلَ بهيَنيَت بة ذيَر ئةو دةستةواذانةدا كة هةلَةكة شايانى طو
- :ى سةرةوة كة هةلَةى تيَداية دةكريَت بة دوو شيَوة دياريبكريَت( 1)بؤ منوونة خالَى .  نايانطريَتةوة

د وةك بنةما ( ناهيدة حيلمى)ة ليَكؤلَةر ك ئةو بنةمايانةن( ئةمانةت، ثاراستنى شيَوازى نووسني، زمانثاراوى)
 .طرنطةكانى وةرطيَرِان ستنيشانيكردوون

د وةك بنةما ( ناهيدة حيلمى)ليَكؤلَةر ئةو بنةمايانةن كة ( ئةمانةت، ثاراستنى شيَوازى نووسني، زمانثاراوى)
 .طرنطةكانى وةرطيَرِان ستنيشانيكردوون
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 :هةلَبذاردن .3

ةطةر بؤ وةآلمى دروستى ثرسيَك يان ئاريَشة و بابةتيَك ضةند دةستةواذةيةكى جياواز لةم جؤرة لة ثرسياردا وةك ئ
.دادةنريَت، كة تةنها يةكيَك لةوانة وةآلمى رِاست و طووجناو دةبن  

:منوونة وةك    

 .ية............. بؤ سةر زمانى كوردى " حةمةدؤك"وةرطيَرِى شاكارة رِؤمانى 

 عةبدوللَآلى حةسةنزادة.حسيَن عارف       ت. مةلةكشا      ثجةالىل.حمةمةدى قازى       ب. أ

.......................................................................................................... 

 

- :ئةو رِيَسايانةى كة خويَندكار لةكاتى تاقييكردنةوةدا ثيَويستة ئاطاداريان بيَت  .14

 ،(جار يان زؤرتر 1)ثرسيارةكان خبويَنيَتةوة  زؤر بة وردى .1

 بريبكاتةوة بةجوانى ثيَش وةآلمدانةوة، .1

 .هةر ثرسيارةى لة الثةرِةيةكى نويَدا وةآلمبداتةوة .3

 

- :منوونةى ضةند ثرسياريَك .11

- :وةآلمى ئةمانة بدةرةوة( 1ث

 . لة واقيع دووردةكةويَتةوة( ايكبووةلةضاو ئةو زمانةى تيَيدا لةد)هؤى ضيية، كة بابةتى وةرطيَرِدراو مةودايةك (أ

 .دا بدوآ" رِؤلَى ئةزموون لة ثراكتيزةكردنى كردةى وةرطيَرِان"لة (ب

 
زانايان و شارةزايانى بوارى وةرطيَرِان هاوكات بؤضوونى " مةرجةكانى وةرطيَرِى باش و سةركةوتوو"دةربارةى ( 1ث

 .نووسةر و ليَكؤلَةرانة بة كورتى خبةرةرِوو جياواز و هاوبةشيشيان هةن، لةم بارةيةوة بؤضوونى ئةم

 (.حمةمةدى مةال كةريم)وةرطيَرِى كورد (،     ب(مستةفاى رِةحيمى.د)وةرطيَرِى ئيَرانى (أ
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جؤر و شيَوةكانى وةرطيَرِان لة اليةن شارةزايانى بوارى وةرطيَرِانةوة ثرت لة ثؤلَيَنبةندييةكى بؤ كراوة، لةم ( 3ث
- :ؤرة دياريكراوانةى خوارةوة بدوآبارةيةوة تةنها لةم ج

حةسةن .الى د( سةربةست)وةرطيَرِانى ئازاد (بة بؤضوونى غازى فاتيح وةيس،  ب" واتا بة واتا"وةرطيَرِانى (أ
 ئةمحةدى طيوى

ئةدةبى "سوود و كارييطةريية طرنطةكانى وةرطيَرِان زؤر بوار و اليةنى طرتووةتةوة، يةكيَك لةم اليةنانة ( 4ث
 . ية" اريبةراوردك

 .بينووسة( بةكورتى)ضى دةزانييت لةم بارةيةوة 

- :تيَبينى

خويَندكار دةتوانيَت  ياخود هةر زانيارييةكى ديكةى ثةيوةست بة مامؤستا و وانةكة، بؤ منوونةى ثرسيارى زؤرتر ثةيوةست بة وانةكةوة،
بةم لينك و . دا دانراوة  (question-bank)ارةكان سايتى زانكؤدا، كة لة بانكى ثرسيسةردانى سايتى مامؤستاى وانةكة بكات لة 

 :ناونيشانة

bank-2019/question-cad-hama/pf-http://sites.charmouniversity.org/hero

http://sites.charmouniversity.org/hero-hama/pf-cad-2019/question-bank
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