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Terveys - 
Arabia Japani

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. 病院に連れて行ってください

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض 気持ちが悪い

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! 今すぐ医者に診てもらいたい！

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! 助けて！

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف 救急車を呼んで！

طلب سيارة اسعاف

Terveys - 
Arabia Japani

إنه يؤلم هنا. ここが痛いです

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. ここに発疹があります

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى 熱があります

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. 風邪を引きました

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  咳が出ます

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. いつも疲れています

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار めまいがします

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. 食欲がありません

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. お腹がすいていません

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة 虫に刺されました

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. 暑さが原因だと思います

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  何か変なものを食べたと思います

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. 私の_[body part]_ が痛い

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. _[body part]_を動かすことができない

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ...頭...

الجزء من الجسم

... المعدة... ...お腹...

جزء الجسم
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...اليد... ...腕...

جزء الجسم

...الساق... ...脚...

جزء الجسم

...الصدر... ...胸...

جزء الجسم

...القلب... ...心臓...

جزء الجسم

...الحلق... ...喉...

جزء الجسم

... عين... ... 目 ...

جزء الجسم

...الظهر... ... 背 ...

جزء الجسم

...قدم... ...　足　...

جزء الجسم

...يد... ...手...

جزء الجسم

...أذن... ...耳...

جزء الجسم

...األمعاء... ...便通...

جزء الجسم
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...األسنان... ...歯...

جزء الجسم

أعاني من السكري. 私は糖尿病です

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. 私は喘息持ちです

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. 私は心臓病です

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. 私は妊娠しています

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ 一日に何回飲めばいいですか?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ 伝染性はありますか?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことが
できますか?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. これが私の保険書類です

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. 私は保険に入っていません

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية 病気の診断書が必要です

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن 少し気分が良くなりました

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. 状態が悪化しました

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. 前と同じ状態です

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Terveys - 
Arabia Japani

أرغب في شراء بعض_____. ___を買いたいです

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم 痛み止め薬

دواء

بنسلين ぺニシリン

دواء

أسبرين アスピリン

دواء

إنسولين インシュリン

دواء

مرهم 軟膏

دواء

حبوب تنويم 睡眠薬

دواء
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فوط صحية 生理用ナプキン

منتج طبي

مطهر 殺菌剤

منتج طبي

ضمادات バンドエイド

منتج طبي

ضمادات 包帯

منتج طبي

حبوب منع الحمل 経口避妊薬

منتج طبي

واقي ذكري コンドーム

منتج آخر

كريم حماية من الشمس 日焼け止め

منتج آخر

Terveys - 
Arabia Japani

لدي حساسية من____. 私は___にアレルギーがあります

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع 花粉

حساسية

شعر الحيوانات 動物の毛

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير ハチ刺され　

حساسية للحشرات

عث الغبار ダニ

حساسية

العفن カビ

حساسية

المطاط ラテックス

حساسية

البنسلين ペニシリン

حساسية للدواء

الجوز/الفستق ナッツ/ピーナッツ

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس ゴマ/ヒマワリの種

حساسية للطعام

البيض 卵

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس 海産食品/魚/貝/えび

حساسية للطعام

الطحين/القمح 小麦粉/麦

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان 牛乳/乳糖/乳製品

حساسية للطعام
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الجلوتين グルテン

حساسية للطعام

الصويا 大豆

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة 豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ

حساسية للطعام

الفطر キノコ

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند 果物/キーウィ/ココナツ

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة 生姜/シナモン/コリアンダー

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  チャイブ/タマネギ/ニンニク

حساسية للطعام

الكحول アルコール

حساسية للطعام
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