
 [ALL’ OSPEDALE] في المستشفى

 

١حوار     

  
 

Sono malato 

 
Cosa c’è (che non va), Ali? 

Sento un forte mal di testa. 

Da quando? 

Da ieri. 

Non hai preso un farmaco? 

Ho dimenticato di passare in farmacia. 

Anche la tua temperatura è alta. 

Cosa ne pensi di visitare un medico? 

Va bene. 

Chiederò ora dove si trova il medico più 

vicino. 

 انا مريض
  ما بك يا علي؟

 اشعر بصداع قوي

  منذ متى؟

 منذ البارحة

 ألم تأخذ دواء؟

 نسيت المرور الى الصيدلية

اارتك مرتفعة أيضحر   

 ما رأيك في اذب الطبيب؟

احسن   

 سأذب األن الى الطبيب

 
  

Vocaboli nuovi: 

 

da (temp.)                                     منذ farmaco, rimedio                        دواء 

Farmacia                               الصيدلية    ho dimenticato                         نسيت   

Forte                                             قوي il più vicino                                أقرب     

il passare                                    المرور si trova                                       ديوج   

Emicrania                                     بصدا  Adesso                                        الآن  
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Vocaboli nuovi: 

 allergia   حساسية   forte  شديد

 ieri  أمس  misuro  أقيس

 non riuscivo/potevo     ستطعلم ا      la (tua)bocca  فمك

 colpo di sole ضربة الشمس  apri  افتح

 prendi  خذ      pastiglie  حبات

 il sonno  النوم  La prescrizione وصفة الدواء

 

 

 

 

 

Visita medica 

 

Buon giorno 

Buongiorno 

Prego, cosa c’ è che non va, signore? 

Sento un forte dolore alla testa 

E ho la febbre alta 

Va bene, ha qualche allergia? 

No 

Farò un semplice controllo 

Apra la bocca 

Le provo la temperatura 

Si, ha la febbre 

Da quando sente questo dolore? 

Da ieri 

Non riuscuivo a dormire dottore 

Questo è un sintomo del colpo di sole 

Ecco la ricetta per la medicina 

Prenda tre pastiglie al giorno prima di 

mangiare  

Molte grazie 

Prego. Le auguro una pronta guarigione 

Arrivederci 

٢الحوار   

 

  زيارة الطبيب

 

 صباح الخير يا دكتور

 صباح النور

يا سيد؟ ،ما بك ،تفضل  

 اشعر بصداع شديد

 وعندي حرارة مرتفعة

هل عندك أي حساسية؟ ،لا بأس عليك     

 لا

 سأقوم بفحص بسيط

 افتح فمك من فضلك

 أقيس درجة حرارتك

حرارتك مرتفعة ،نعم  

 منذ متى وانت تشعر بهذا الصداع؟

سمنذ أم   

 لم استطع النوم يا دكتور

  انها اعراض ضربة الشمس

 تفضل وصفة الدواء

 خذ ثلث حبات في اليوم قبل الكل

 شكراً جزيلاً 

  عفواً 

 اتمنى لك الشفاء العاجل

 مع السلمة
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مستشفىأصيب قدمه وكان عليه الذهاب لل  

Si è fatto male alla gamba e ha dovuto andare all’ospedale 

 infermiera  ممرضة                                      

Infermiera in reperibiltà  تحت الطلب  ممرضة               

 

                                                                          

                                                             sedia a rotelle   

كرسي متحرك   

 

                                                                        ferita    حرق  

 

 Osso rotto عظمة مكسورة

 

 

                                                prelievo سحب الد م  

 

  ubriaco سكران
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             الطبيب medico يقول الطبيب أنك ستتحمل الألم بهذه

Il medico dice che con queste sopporterai il dolore                                                                              

 cerotto, benda ضمـادة

 lei ha bisogno di un cerotto إنها بحاجة إلى ضمادة

  

 antidepressivo مضادات الاكتئاب

 

 pomataمرهم

 عليك وضع مرهم على الحروق كل عدة ساعات

Dovresti applicare la pomata sulle ustioni ogni ora 

                                                                      

     chirurgo       جرّاح 

فهو سيرغب في الحصول على إستشارة من أفضل جرّاح في هذه 

  المستشفى

lui desidera un consulto dal miglior chirurgo dell’ospedale 

 حروق ustione di tezo grado/ ustione من الدرجة الثـالثة                
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   cuore  قلب

ho subito una grossa operazione al cuore                                                    

 لقد أجريت جراحة كبيرة في القل

                                              

 

 قطرات العيون   

collirio 

                                                                                    siringa  حقنة               

 

                                                                                          barella نقالة    

 

                                                                                       

                                                  rapporto del medico   تقرير الطبيب

 الشرعيّ 

 

 تصوير مقطعي محوسب /  وسيط تباين/مادة تباين

 Tomografia computerizzata / con metodo di contrasto 
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stampelle  عكازات  

per ora hai bisogno delle  stampelle 

 حتى الآن، تحتاجين عكازات

 

  polmoni رئة

                                                                     

 

 

 مقياس الحرارة

 

 

 المحلول الوريدي

 

 

 سيارة إسع
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Esercizio 1. Traslitterare, tradurre e vocalizzare i seguenti testi imparando le frasi e memorizzando i 
vocaboli. 
Esercizio 2. Sottolineare in rosso i verbi, in verde gli aggettivi, in giallo le preposizioni di luogo.  

 انا مريض
ا علي؟ما بك ي   

 اشعر بصداع قوي

  منذ متى؟

 منذ البارحة

 ألم تأخذ دواء

 نسيت المرور الى الصيدلية

 حرارتك مرتفعة أيض

 ما رأيك في زيارة الطبيب؟

  حسن

 سأسأل الن اين يوجد أقرب دكتور

 

 زيارة الطبيب

 
 صباح الخير يا دكتور

 صباح النور

 تفضل ما بك يا سيد؟

 اشعر بصداع شديد

تفعةوعندي حرارة مر   

 سأقوم بفحص بسيط

 هل عندك أي حساسية؟  لا بأس عليك

 لا

 افتح فمك من فضلك

 أقيس درجة حرارتك

  نعم حرارتك مرتفعة

  منذ متى وانت تشعر بهذا الصداع؟منذ أمس

 لم استطع النوم يا دكتور

 انها اعراض ضربة الشمستفضل وصفة الدواء

 خذ ثلث حبات في اليوم قبل الكل

  لا يا دكتور

راً جزيلاً شك  

  عفواً 

 اتمنى لك الشفاء العاجل

 مع السلمة


