
Podróże
Zdrowie

Zdrowie - 
arabski fiński

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Voin pahoin.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Apua!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Soittakaa ambulanssi!

طلب سيارة اسعاف

Zdrowie - 
arabski fiński

إنه يؤلم هنا. Tähän sattuu.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Minulla on ihottumaa täällä.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Minulla on kuumetta.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Minä olen vilustunut.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Minulla on yskä.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Olen koko ajan väsynyt.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Minua huimaa.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Minulla ei ole ruokahalua.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. En pysty nukkumaan öisin.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Minua puri hyönteinen.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. _[ruumiinosa]ni on kipeä.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. _[Ruumiinosa]ni ei liiku.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ...pää...

الجزء من الجسم

... المعدة... ...Vatsa...

جزء الجسم
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...اليد... ...Käte...

جزء الجسم

...الساق... ...Jalka...

جزء الجسم

...الصدر... ...Rintakehä...

جزء الجسم

...القلب... ...Sydäme...

جزء الجسم

...الحلق... ...Kurkku...

جزء الجسم

... عين... ...Silmä...

جزء الجسم

...الظهر... ...Selkä...

جزء الجسم

...قدم... ...Jalka...

جزء الجسم

...يد... ...Käte...

جزء الجسم

...أذن... ...Korva...

جزء الجسم

...األمعاء... ...Sisukse...

جزء الجسم

Strona 3 24.05.2023



Podróże
Zdrowie

...األسنان... ...Hampaa...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Minulla on diabetes.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Minulla on astma.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Minulla on sydänvaivoja.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Olen raskaana.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Onko se tarttuvaa?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Minulla ei ole sairausvakuutusta.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Tarvitsen lääkärintodistuksen.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Minulla on jo parempi olo.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Se on pahentunut.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Se on ennallaan.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Zdrowie - 
arabski fiński

أرغب في شراء بعض_____. Haluaisin ostaa ___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم särkylääkettä

دواء

بنسلين penisiliiniä

دواء

أسبرين aspiriinia

دواء

إنسولين insuliinia

دواء

مرهم salvaa

دواء

حبوب تنويم unilääkkeitä

دواء
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فوط صحية terveyssiteitä

منتج طبي

مطهر desinfiointiainetta

منتج طبي

ضمادات laastareita

منتج طبي

ضمادات ideaalisidettä

منتج طبي

حبوب منع الحمل e-pillereitä

منتج طبي

واقي ذكري kondomeita

منتج آخر

كريم حماية من الشمس aurinkovoidetta

منتج آخر

Zdrowie - 
arabski fiński

لدي حساسية من____. Olen allerginen ___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع siitepölylle

حساسية

شعر الحيوانات eläimille

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير ampiaisenpistolle

حساسية للحشرات

عث الغبار pölypunkeille

حساسية

العفن homeelle

حساسية

المطاط lateksille

حساسية

البنسلين penisiliinille

حساسية للدواء

الجوز/الفستق pähkinöille / maapähkinöille

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille

حساسية للطعام

البيض kananmunalle

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille

حساسية للطعام

الطحين/القمح jauhoille/vehnälle

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان maidolle / laktoosille / maitotuotteille

حساسية للطعام
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الجلوتين gluteenille

حساسية للطعام

الصويا soijalle

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة palkokasveille / pavuille / herneille / maissille

حساسية للطعام

الفطر sienille

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند hedelmille / kiiville / kookokselle

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة inkiväärille / kanelille / korianterille

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  ruohosipulille / sipulille / valkosipulille

حساسية للطعام

الكحول alkoholille

حساسية للطعام

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 8 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

