
Voyage
Santé

Santé - 
arabe italien

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Devo andare in ospedale.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Non mi sento bene.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Ho bisogno di un dottore subito!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Aiuto!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Chiamate un'ambulanza!

طلب سيارة اسعاف

Santé - 
arabe italien

إنه يؤلم هنا. Mi fa male qui.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Ho uno sfogo qui.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Ho la febbre.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Ho il raffreddore.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Ho la tosse.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Sono sempre stanco.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Mi gira la testa.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Non ho fame.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Non riesco a dormire la notte.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Un insetto mi ha punto.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Credo che sia il caldo.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Mi fa male il _[parte del corpo]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... testa ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... pancia ...

جزء الجسم

Page 2 22.05.2023



Voyage
Santé

...اليد... ... braccio ...

جزء الجسم

...الساق... ... gamba...

جزء الجسم

...الصدر... ... petto ...

جزء الجسم

...القلب... ... cuore ...

جزء الجسم

...الحلق... ... gola ...

جزء الجسم

... عين... ... occhio ...

جزء الجسم

...الظهر... ... schiena ...

جزء الجسم

...قدم... ... piede ...

جزء الجسم

...يد... ... mano ...

جزء الجسم

...أذن... ... orecchio ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... intestino ...

جزء الجسم
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...األسنان... ... dente ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Ho il diabete

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Ho l'asma.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Ho problemi di cuore.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Sono incinta.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Quante volte al giorno devo prenderla?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ E' contagioso?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere
alcolici?

االستفسار فيما إذا كنت تستطيع االستمرار بنشاطات معينة على الرغم من مرضك

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Ecco i miei documenti dell'assicurazione.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Non ho l'assicurazione sanitaria.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Mi serve un certificato di malattia.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Mi sento un po' meglio.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Sto peggiorando.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Non è cambiato nulla.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Santé - 
arabe italien

أرغب في شراء بعض_____. Vorrei comprare dell'____.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم antidolorifico

دواء

بنسلين penicillina

دواء

أسبرين aspirina

دواء

إنسولين insulina

دواء

مرهم unguento

دواء

حبوب تنويم sonnifero

دواء

Page 5 22.05.2023



Voyage
Santé

فوط صحية assorbenti

منتج طبي

مطهر disinfettante

منتج طبي

ضمادات cerotti

منتج طبي

ضمادات bende

منتج طبي

حبوب منع الحمل pillola anti-concezionale

منتج طبي

واقي ذكري preservativi

منتج آخر

كريم حماية من الشمس crema solare

منتج آخر

Santé - 
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لدي حساسية من____. Sono allergico a ____.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع polline

حساسية

شعر الحيوانات pelo di animali

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير punture d'ape/punture di vespa

حساسية للحشرات

عث الغبار acari della polvere

حساسية

العفن muffa

حساسية

المطاط lattice

حساسية

البنسلين penicillina

حساسية للدواء

الجوز/الفستق noci/arachidi

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesamo/semi di girasole

حساسية للطعام

البيض uova

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti

حساسية للطعام

الطحين/القمح farina/frumento

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان latte/lattosio/latticini

حساسية للطعام
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الجلوتين glutine

حساسية للطعام

الصويا soia

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminose/fagioli/piselli/mais

حساسية للطعام

الفطر funghi

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند frutta/kiwi/cocco

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة zenzero/cannella/coriandolo

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  erba cipollina/cipolle/aglio

حساسية للطعام

الكحول alcol

حساسية للطعام
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