
  talking to a brick wall                  ُطويَع شواضز 
   
 ياخوز ٌةيةويَت تيَبطات ،بةالًَ تيٍَةطات ،كةغيَك قػةى بؤ بكطيَت     

 .«زةلَيَى طويَعى بؤ زةشويَطُ  تيَت ٌاطات» : زةلَيََ 
 (.ِةضوا زةظاٌىَ طويَعى بؤ زةشويَطً ،زوو كاتصويَطة قػةى بؤ زةكةً)



casting pearls before swine كةض ٌاظاٌى بؤٌى بىَ ضيية 
 
لة ئيسيؤوة ئٍطميعيةكةزا ِاتووة وطواضى خبةيتة بةضزةوى بةضاظ    

ٌطخى ٌاظاٌيَت، ِةضوةِا لة كوضزةواضيسا كةغيَك كة بةِاو ٌطخى 
 .  بةِىَ ضيية ( بىَ)كةضٌاظاٌى بؤٌى : ؾتيَك ٌةظاٌيَت ثيَى زةلَيََ



green eyed monster      حةغوز           
  
كةغيَك ضاوى بة والَى خةلَكى و كةغى  .زُربثيَ بةخيمي 

بةضاوبةض ِةلٍَةيةت، حةظى ِاوؾيوةى كةغاٌى بةضاوبةضى ِةية 
 .و ضاوى لةغةض خةلَكى تطة و بةخيمي ثيَسةبات

     



    green with envy       َضاو ثيَّةلٍَةِات 
  ِةبووٌى بة ء ببات زيكة كةغيَكى ؾتى بة بةخيمى كةغيَك

  ؾتة ئةو ضوٌكة ،ٌةبيَت ثيَدؤف زلَى بةضاوبةضى كةغى ؾتةكاٌى
 .بيَت خؤى وةكو خةلَك ٌةكات حةظ ياُ ٌةبووة، سايلةخؤ

 :زةلَيَت ثيَى بةضاوبةض كةغى ؾتاٌةزا ئةو بةضاوبةض لة  
 (يَتِةلٍَاي بةوَ ضاوى)  



   blow his top              ثؿتى غةضىضووة ضاوى      

 
  ظاٌيٍى بة ياخووز زةزات، ضِوو كتوثط ٌيَكىوتوضِةبو ؾتيَك ظاٌيٍى بة

 ء زةكةويَتةوة ىلَ ثطِى كتو غةضغاويكى ،ٌةكطاو ضاوةضِواُ و غةيط ِةوالَيَكى
   .بةكاضزيَت ئيسيؤوةكة

 وةغفى لة زةبيػتىَ غةيط ثطِو كتء ِةوالَيَكى كةغيَك كاتيَك منوٌة بؤ
 غةضى ثؿتى ضووى ضاوى زةلَيََ كةغةكةزا



big shot                      تطِ طةوضة 
 

 بسات ثيؿاُ وا و بيَت خؤِةلَكيَـ بةالًَ ،ٌةبيَت لةباضزا ؾتيَكى كةغيَك واتة
 .ِةية زا لةباضى كة
 لة بةزةض ٌةبيَت ضِاظى ؾتيَك ِةووو بة ء بيَت فةقري كةغيَك منوٌة بؤ 

 تطِ فةقريى زةلَيََ ثيَى بكات، ِةلَػوكةوت خؤى زاِاتةكاٌى و تواٌػتةكاُ
  طةوضة



   pissing in the wind         ُكا بةباكطز 
 

ئةجناً، ِةض ضريِؤكى ثيَؿرت  وةبةغتى بة فريِؤزاٌى كاتة، ئيؿى ظؤض و بيَ
 .بةالًَ بيَّوزةية ،زةطيَطِيَتةوة

 :بؤ منوٌة يةكيَك ئةو ِةلَػوكةوتاٌةى ِةبيَت ثيَى زةلَيََ
   (.ِةض خةضيكى كا بةباكطزٌيَية) 

 



hit the nail on the head        لةبٍى كسوى زا  
 

 .طةيؿتة لوتكةى وةبةغت، وةبةغتةكةى ثيَكا
بؤ منوٌة لة واوةى وؿتء وطِيَكسا كةغيَك كتء ثطِ لة ؾتيَك تيَبطات، ثيَى 

 .  واتة وةبةغتةكةت ثيَكا و تيَطةيؿتى ،تةواو لة بٍى كسوتسا: زةلَيََ

 



    snake in the grass       ئاططى بَ كا 
 

كةغيَك خةضيكى طؤبةٌس و .  بكات كة لةشيَطةوة كاض ،كةغيَكى فتٍةطيَط
، واتة بةو كةغاٌة شيطاو شيَط كاضى تيَكسةضاٌة بكات، واتة ئاشاوةطيَطِى بيَت

 .كاتيَك كاضةخطاثةكة لة شيَط غةضى ئةو زاية ئاططى بَ كا زةلَيََ 
 



hello stranger    بىَ ضةحي             

 
بة كةغاٌيَك زةوتطيَت، كة خؤؾةويػتنب ء واوةيةك زياض ٌةبَ و لة 

 .بةضضاواُ بعضبَ 
 (ليٍَازةى واُغةضزياض ٌى بؤ  بؤحي ةبىَ ض)بؤ منوٌة بةو كةغاٌة زةلَيََ  

 

 



kiss and make up     ُزةغت واض كطز 
 

بيَت، لةبةضاوبةض كةغاٌى تط توؾى خؤكةوكطزُ  زاِةلَويػتى الواظكةغيَك لة 
زةغتى واض كطز  زغة) زةبيَت و ثيَى زةلَيََو زابةظاٌسٌى كةغايةتى خؤى 

 (ِةتا ليَى خؤف بووُ



no sooner said than done   غوكقالب       

 
كة لة كاضكطزُ ضوغتء , زةوتطيَت و غوكةلَة كى طوضج و طؤهَكةغيَبة 

 قالب غوكة: ظؤض جاض بةكةغة زةلَيََ. ضاالك بيَت 



    touch wood     لةبةضزت زابى       
 

بةكةغى ضاوثيؼ زةوتطيَت، بؤ ئةوةى ضاوةكةى كاضيطةضى ٌةبيَت، بة 
، خةلَكى تايبةتى لة ِةلَويَػتيَك كة كةغى ضاوثيؼ قػة لةغةض ؾتيَك بكات

 .لة بةضزت زابىزةلَيََ 
 
ٍ 



      walls have ears        زيواض بةطويٍَة 
 

بة ، واتة ئةو قػةية وةكة زيواض بةطويٍَةكةغيَك بةكةغيَك زةلَيَت 
 .كةغيَك ِةية زةيبيػتىَ خاوةٌةكةى زةكاتةوة و

 
 



   talk rubbish (nonsense)             قؤضقػةى     
 
 

 .ثوض و بيَ واٌاثطِوقػةى واتة 
 

        



save your breath to cool your porridge  

 ئةو كةضةى لةو قوضةى زةضبيٍة
 

كةغيَك زةيةويَت كةغى بةضاوبةض لة كيَؿةيةك ياُ كةغيَك لة ؾتيَك ٌةطات، 
ى بكات و ياضوةتى بسات، بةالًَ كةغى بةضاوبةض ليَى تيٍَةطات ياُ  حالَ

وةضة ئةو كةضةى لةو قوضِةى : ثيَى زةلَيََ ثيَساططى لةغةض قػةى خؤى بكات
 .زةضبّيٍَة



 someone becomes a household 
 to make a name for yourself 

 ٌاوى كةتة ٌاو ٌاواُ
و  ٌاوزاض بوو بيَت ، ياُبوو بيَتبةِؤى كطزٌى كاضيَك بةٌاوباٌط كةغيَك 

 . خةلَكى باغى بكات
 فالَُ ٌاوى كةوتة ٌاو ٌاواُزةلَيََ 

 



 bad blood between them        لةبةيٍيةٍياُ خويَ 
 

ياخووز زوو خيَنَ، ِةٌسٌيَك جاض  ،كوؾنت و زوشوٍساضى ٌيَواُ زوو بٍةوالَة
ئةً زوو ، زةلَيََ كيَؿةكة زضيَصخايةٌة و واوةيةكى زووض و زضيَص زةخايةٌيَت

 .بٍةوالَةية خويٍَياُ لة بةيٍسا
 
 



make your peace with someone   َخؤى ِاويَؿتة والَى 
to bury the hatchet 

 ؾيَذ وةكو كطز، ثةيسا بؤخؤى ثةٌاطةيةكى خؤى ثاضاغتٍى بؤ كةغيَك واتة
 بؤ واتة ،ؾيَدى والَىَ ِاويَؿتة خؤى زةلَيََ وةك ...سِت و ئاغا و

 بة ياُ ،زةضبضىَ ططفتةكةى لة تا ؾيَذ، الى ةوضو زالَسةزاُ و خؤثاضاغنت
 بةوةبةغتى كةغيَك تاواٌيَكسا ِةض بةضاوبةض لة زيكة واتايةكى

 .بةضاوبةض كةغى الى ةضيَتةوةز تاواٌةكةى لة بةخؿني و ثاشطةظبووٌةوة



 wash hands of it            زةغتى ىلَ ؾوؾنت   
 

   خؤى بّيٍَيَتياُ واظ لة بةضٌاوة و كاضةكةى , ةوةكةغيَك لة بابةتيَك بيَتةزةض
 .زةغتى ىلَ ؾوؾنتثيَى زةلَيََ  ليَى بىَ ِيوا ببيَت ء



 shoot yourself in the foot     زالةقةى لةبةختى خؤى     
 طوى لةبةختى خؤى كطز      

 
لة بةالًَ  وةك بةضشةوةٌسى بؤى ِةلَكةويَت،زةضفةتيَكى واتا كةغيَك 

لة قةى لة بةختى ثيَى زةلَيََ  ةكة ٌةقؤظيَتةوةِةلَزةغتى خؤى بسات ء 
 .خؤيسا



an apple for the teacher        خؤؾةويػت زةكا ىخؤ  
 

بةو كةغاٌة زةوتطيََت كة ظؤض غةضزاٌى كةغاٌى تط زةكةُ و قػةى بةضِيَع 
ئةً ئيسيؤوةف بؤ ِةووو  . زةكةُ، تا غةضجنى كةغاٌى تط ضِابكيَؿَ

  .تةوةٌيَك بةكاض زيَت
خؤى لة والَة خةظوضاٌى خؤؾةويػت  بةغةضزاٌةكاٌى وةك زةلَيََ 

     .زةكات



to butter someone up  ُكطزٌةوة، واغتاو غاضز كطزٌةوةثا  
 
كةغيَك لة ثياِةلَساٌى كةغى بةضاوبةض ظيسةضِؤيى بكات، بةً كاضةف خؤى 

 .زةكات، ضوٌكة خةلَكى لة وةبةغتة ضِاغتةقيٍةى تيَسةطةٌُعً 
 :بؤ منوٌة خةلَكى بةو كةغاٌة زةلَيََ

 .واغتاوى غاضز كطزٌةوةفالَُ كةؽ زيػاُ  
 
 



  the apple of my eye 
 ة ئةو ٌةبىيكةؽ لة زوٌيا ٌي

 
ظؤض ؾتيَكى ياُ كةغيَكى بةالوة ئاظيع و خؤؾةويػت و   كةغيَك 

بةٌطر بيَت بؤمنووٌة ِاوضِيَكةى ياُ ئةو كةغةى خؤؾةويػت و  
 .كةؽ لة زوٌيازا ٌيية ئةو ٌةبى  . ِاوبةؾى شياٌيةتى

 
 
  



A bad apple, wrong apple, rotten apple 

 
 كةغيَكى خطاث كاضيطةضى لةغةض ئةواٌيسيـ ِةبيَت

 
 



        sent to Coventry       ثيػكةى زووض ئاوايى 
 

 يَت،كة كةؽ غةٌط بؤ كةغايةتى زاٌةٌ ،كةغيَكى بيَكةلَك و خطاث
ِةووو خةلَك تطِؤى  , ضوٌكة كاضى ثيؼ و ضةثةلَى ئةجناً زاوة

 .وة كطز
  



 are you happy now, are you satisfied?  
 ؟كطوةكةت زاكةت, ووضتاح بووى

 
  ؾكػت كاضةكةى ئةجناوى و بكات كاضيَك لةغةض ثيَساططى كةغيَك

  زوايى ،بسات ئةجناً خؤى بريؤكةى بيةوىَ ِةض ياُ ،بيَت
 :يََزةلَ ثيَى غةضٌةكةوتٍى

 .زاكةت زلَت



 It is not rocket science   خؤ تةياضةى زوضغت ٌاكةى, مىى ظةضِةى ٌيةيع  
     

كة لة ضاوى  , بؤ بيَ بايةخكطزٌى ئةجناوى كاضيَك زةوتطيَت
ياُ كةغيَك كاضيَكى كطزبيَت و   ،بكةضةكةى طةوضة و ظةمحةت بيَت

 :بؤية ثيَى زةلَيََ ،وابعاٌيَت كةغى تط ٌايعاٌىَ
 (ِةووو خةلَك زةظاٌىَ, ووةٌةكطزخؤ تةياضةت زوضغت )



piece of cake, it is easy lemon squeezy 
 ةيِةض ِيض ٌي

 
بة ئاغاٌى ئةجناً , ةيواتة ؾتةكة ظؤض ئاغاٌة و ظةمحةتى تيَسا ٌي

  .زةزضيَت



my mind went blank     ِيضي لؤ ٌاية, ويَؿكي جاوى كطز           

my memory fails me 
I was out of my apartment 
 

خؤى لة زةغت بريكطزٌةوةى ئةو ئيسيؤوة لة كاتيَكسا بةكاضزيَت كةغيَك 
ِيضي بسات، ياُ بة ئاغاٌى ضِاظةى ثطغياضيَكى بؤ ٌةكطيَت، لةو كاتة زا زةلَيَت 

 .بؤ ٌاييَت 



clicked back to me     بريً كةوتةوة 
 

كةغيَك لةٌاكاو ؾتيَكى بري بكةويَتةوة كة بؤ واوةيةك بريى  
 .ضووبيَتةوة

 



when he opens his purse, the moths fly out 
 ضاو بطغى

 
بةكةغيَك زةوتطيَت كة قةٌاعةتى ٌةبيَت و ِةضزةً ضاوى لة ظياتط 

 : بةضضاو تةٌط بيَت ثيَى زةلَيََياُ  ،بيَت
 . ئةوةٌسة بةضضاو تةٌط وةبة



 that is old news, that is old hat    تؤظى لةغةض ٌيؿتية 
 

طيَطِاٌةوةى ظاٌياضى ياُ بيػتى ِةوالَيَك بؤ كةغيَك كة ثيَؿرت  
زةلَيَت ئةوة كةغةكةف ظاٌياضى ِةبوو بيَت و ِةوالَةكة بعاٌيَت ء 

 .تؤظى لةغةض ٌيؿتووة
 



 steal my heart       ًزلَى زاطري كطزوو 
 

كةغيَك كة زلَى ظؤض بة كةغيَكى تطزا ضوو بيَت، بة بةضاوبةضةكةى  
ت زلَت زاطري كطزووً، بة تايبةتى زلَساضاُ ئةً ضِغتاٌة ظياتط بؤ  يَزةلَ

   .يةكرت بةكاض زةِيٍََ 



   you left a scar in my heart                         زلَى طةضزى كطز 

    to feel wounded 
   It fought my heart 

 
بة ِؤى ِةلَويَػتيَك ياُ قػةيةك كةغيَك ؾتيَكى لة زلَسا زضوغت زةبيَت و 

، ضوٌكة كةغةكة زةضِةجنيَت و ِةلَويَػتةكةى زلَى طةضزى ططزثيَى زةلَيََ 
 .ظؤض ثيٍَاخؤف زةبيَت 



chatter box              ظؤض بمَى    َ  
 

ظؤض ضِةو بيَت و خةلَك بيَعاضكةض  . كةغيَك ظؤض قػة لةغةض ؾت بكات
 .  بيَت



Oh, thank you very much for your help!  َقػةى لة تيَطى زى 
 

قػةى بة زلَى خؤى زةكات و ئاطاى لة حالَى بةضاوبةضةكةى كةغيَك واتة 
ياُ ٌاظاٌىَ كاضةكة ِةٌسة   ،ئةو لة حالَى خؤى خةلَك زةخويٍَيَتةوة. ةيٌي

 .  قػةى لة تيَطى زيَت، ثيَى زةلَيََ ةيئاغاُ ٌي



Breaking records, change records      ، لة تاوى بطزةزةضبيَتاوى كطز
 

بة كةغيَك زةلَيََ كة ظؤض ثيَساططى لةغةض ؾتيَك بكات و ظؤض زووباضةى 
ئيسى بةغة ثيَى زةلَيََ ئةوةف بةوةغتى غٍوضزاٌاُ و وةغتاٌسٌى  ،بكاتةوة

، ئةوة لة كاتى بيَعاض بووُ زةوتطيَت، ياُ بة وةبةغتى لة تاوى بطزة زةض
 .غٍوض زاٌاُ وةغتاٌسُ و زةضبطِيٍى بيَعاضى لة بةضاوبةض كةغةكة زةوتطيَت 

 
  



It sound fishy                 ثيَى وةٌا 
 

، كة بة ضِةغةُ و باف بيسةيتة خةلَكى ،بيَكةلَك زةلَيََ ث ءلَةبة ؾتيَكى ق -
 ثيَى فطؤؾت, واتة ثيَى غاغ كطزةوة

 .واتة زضؤى كطز ثيَى زةلَيََ زيػاُ ثيَى وةٌا ياُ تيَى كطز-
 .بة واتاى فؼ ثيَوةٌاُ فػكطزٌيـ بةكاضزيَت-
 



Open his mouth without engaging his brain 

 تةضِكى ثيَسازا
 

قػةكةف  ،ؾياو زا ٌةبوو خؤيسا ٌةبوو، ياُ واتة قػةيةكى كطز كة لةؾويٍَى
 :وةك زةلَيََ, بيَعاضكةضة

ئةوة ظياتط بؤ كةغاٌى ٌا ِؤؾياض لة كؤوةلَطا  (زيػاُ تةضِكى ثيَسازاوة)
 .زةوتطيَت 



Help yourself                  والَى خؤتة 
 

بىَ ؾةضً . وةك والَى خؤت ِةلَػو كةوت بكة, واتة خؤت بة ويواُ وةظاٌة
 .وةك ئةوةى لة والَى خؤت زابى ،واوةلَة بكة

 
 



To take the sledgehammer to crack a nut 
 ضِيَوى زة كوٌىَ وةٌاضوو طةضةؾكيؿى وةزووخؤ زابوو

 
بة كةغيَك زةلَيََ كة كاضةكاٌى خؤى ثىَ ِةلٍَةغوضِىَ و ئةضكى كةغاٌى 

 .زيكةؾى بكةويَتة ئةغتؤ
 ئةوة ثةٌسة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  



What will be will be    ئةوةية ِةض زاٌابى ضى خوا     
 

  كاضيَكسةوتطيَت، بة ئاغوزةبووُ ء باوةضِِيٍَاُ و زلَساٌةوة بؤ
 .قةزةض و قةظا ثاهَ زةزضيَتة و ةكةكاض ضِظاوةٌسى و كاضةكة وةبةغتى


