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 وەرگێڕان ییویستو پێ بایەخ

تییە لە واساودوی هووەری یئاماوجی گشتی لەم کۆرسەدا بر

و باسکردن و لێکۆڵیىەوەی ئەو تیۆرە زماوییاوەی لە  وەرگێڕان

ان وەک بابەتێک، کە ەوە وووسراون، وەرگێڕوەرگێڕاوبارەی 

کی زاوستی لێیان ەزاوست و زاویارییە بە شێوەی سەرچاوەی

دەکۆڵێىەوە و الیەوی هووەری و سەلیقە و ئەرکی وەرگێڕ لەم 

و ئاماوجی ئەم  بایەخبارەیەوە ڕوون دەکەیىەوە، هەروەها 

ی کۆرسە بریتییە لە فێرکردن و دەرخستىی ئەو بۆچووواوە

لەبارەی )بە هووەری بوون یان بە زاوستی بوون( ی وەرگێڕاوە، 

لە دواییدا پراکتیسەکردوی چەودیه دەقی وەرگێڕدراو لە زماوی 

سەرچاوە بۆ سەر زماوی ئاماوج و دەرخستىی ئەو گرفت و 

ئارێشاوەی قوتابی و خوێىدکاران لە کردەی ڕووبەڕوویان 

 دەبىەوە.

 

 واوە گوتىەوە هۆکارەکاوی فێرکردن و ڕێگاکاوی

 

کارهێىاوی بە امادەباشی مامۆستا و قوتابی لەئ -

 هۆکارەکاوی فێرکردن.

 ان بە تەکىیکی فێرکردن بە تایبەتبوووی قوتابیئاشىا -

 (.Power Pointبەکارهێىاوی )

 

 

 انەی وەرگێڕچەمک و پێىاس -１

 وەاواتەودی وەرگێڕان بە یوەپ -２

 پڕۆسەی وەرگێڕان -３

 وەرگێڕان هووەر و زاوستە -４

 انڕەرگێبایەخی و -５
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 وەرگێڕانمێژووی  -６

 ان الی عەرەبەکان:وەرگێڕ -７

 وەرگێڕان الی ئەمەوییەکان. -ا

 ان الی عەباسییەکان.وەرگێڕ -ب

 مێژووی وەرگێڕان الی ئەوروپییەکان. -８

 ان الی کورد.ووی وەرگێڕمێژ -９

 ان لە زماوی کوردی بۆ زماوی بێگاوە.وەرگێڕ -１０

 قۆواغی ڕۆژهەاڵتىاسەکان. -ا

 قۆواغی ووێ. -ب

 ان.فەرهەوگ و وەرگێڕ -１１

 ی فەرهەوگەپێىاس -ا

 جۆرەکاوی فەرهەوگ -ب

 فەرهەوگەکاوی زماوی کوردی -ج

 

 جۆرەکاوی وەرگێڕان -１２

 Oral Translation وەرگێڕاوی زارەکی -ا

 Consecutive Translation  وەرگێڕاوی دوابەدوایی -ب

 ی بیىراووەرگێڕاو -ج

 وەرگێڕاوی وووسراو -د

 وەرگێڕاوی ئەلیکترۆوی -ي

 

 ڕێبازەکاوی وەرگێڕان -１３

 وشە یان وەرگێڕاوی حەرفی.ی وشەبەوەرگێڕاو -ا

 وەرگێڕاوی واتایی -ب

 وەرگێڕاوی لێکداوەوەیی -ج

 ی داهێىاویوەرگێڕاو -د

 ی کورتکراوەوەرگێڕاو -ي
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 و زمان توورولک -１４

 پێىاسەی کولتوور –ا 

 تایلۆر - تیۆری شاخە سەهۆڵ بۆ کولتوور -ب

 وۆرف. –گریماوەی ساپیر  -ج

 و وەرگێڕان کولتوور  -１５

 Equivalentبوون هاوتا  -１６

 هاوتا بوووی ڕووخساری -ا

 هاوتابوووی دیىامیکی -ب

  الی یوجیه ویدا وەرگێڕان -１７

 ەمکە کولتوورییەکانو چزاراوە  -１８

 زاراوەی ژیىگەیی -ا

 زاراوەی کۆمەاڵیەتی -ب

 زاراوەی باوەڕە دیىییەکان -ج

 زاراوەی ماددی -د

 

زاراوە و چەمکە  ڕێگەکاوی مامەڵەکردن لەگەڵ -１９

 کولتوورییەکان:

 Calqueکالک  -ا

 جێگرتىەوەی بە وشەیەکی کولتووری. -ب

 وشە قەرزکردن لە زماوی سەرچاوە. -ج

داڕشتىەوەی وسەکە و بەکارهێىاوی وشەیەکی  -د

 زیادە لەگەڵی.

 

 ئیدیۆم و گرفتەکاوی وەرگێڕان. -２０

 Idiomئیدیۆم، زاراوە  -ا

 یۆم.چەود ڕێگەیەک بۆ وەرگێڕاوی ئید -

 Metaphorمەجاز، میتافۆر  -ب

 _ چەود ڕێگەیەک بۆ وەرگێڕاوی میتافۆر. 
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 Euphemismبە جواوی دەربڕیه، یوفێمیسم  -ج

 

 مەرجەکاوی بوووە وەرگێڕ. -２１

 کاتی لە دەبێ وەرگێڕ کە هەوگاواوەی ئەو -２２

 .بکات ڕەچاویان وەرگێڕان

 .وەرگێڕانپراکتیسەکردوی  -２３

 ە بۆ کوردی.بییەوەی چەود دەقێک لە عەروەرگێڕاو -

 

 


