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Health and illness

عربي
ال�صحة واملر�ض

ا�ستخدام الكلمة
Use of the word

English
Health and illness

ج�سم

هذا الرجل ذو ج�سم �ضخم.

Body

ر�أ�س

ر�أ�س هذا الطفل كبري.

Head

عني

عني هذا الطفل زرقاء

Eye

رقبة

رقبة الزرافة طويلة.

Neck

�أُذن

�أ�شعر �أن �أذين ملتهبة.

َظ ْهر

اجللو�س كثريا �أمام الكمبيوتر يتعب الظهر.

Back

يد

�أكتب بيدي الي�رسى.

Hand

قدم

مقا�س قدمي 42

Foot

رجل

رجلي تعبت من امل�شي
�ساقي ا�صطدمت بالطاولة � ،أ�شعر ببع�ض
الأمل.
القلب يف اجلهة الي�رسى من ال�صدر.

Leg

Heart

�أ�سنان

وليد طبيب �أ�سنان.

Teeth

�شعر

العرب يتميزون بال�شعر الأ�سود

معدة

الطعام الكثري يتعب املعدة.

�صدر

�أ�شعر ببع�ض الأمل يف �صدري.

Chest

�أنف

هذه الطفلة �أنفها طويل.

Nose

فم

ال ت�ضع طعاما كثريا يف فمك.
�شعرت ب�أمل يف بطني ،فذهبت �إىل
الطبيب.
وقفت يف حمطة احلافلة ربع �ساعة .
�شعرت بوجع يف بطني  ،فذهبت �إىل
الطبيب.
ال�صحة تاج على ر�ؤو�س الأ�صحاء.

Mouth

�ساق
قلب

�أمل
وقف/يقف/وقوف
وجع
�صحة

www.aldiwanonline.com

Ear

Shin

Hair
Stomach

Pain
stand
Pain
Health

الصحة والمرض

جرح

نظفت اجلرح باملطهر.

Wound

جراحة

فاطمة طبيبة جراحة.
�أجريت يل عملية جراحية يف ذراعي العام
املا�ضي.
�أجريت يل عملية جراحية يف ذراعي العام
املا�ضي.
و�ضعت رباط حول يدي لأنها التوت.

Surgery

عملية جراحية
�أجرى /جتري له (عملية
جراحية)
رباط
مر�ض/مير�ض/مر�ض
�أ�شعة
طبيب/طبيبة

التلوث ي�سبب كثريا من الأمرا�ض.
�أجريت �أ�شعة على عظام �ساقي.

Surgery operation
To Operate/perform a
surgery
Band
)Ill(Br.)/sick(Am.
X Ray - scan

�أمي طبيبة.

Doctor

طبيب ب�رشى/طبيبة ب�رشية

�أبي طبيب ب�رشي.

Doctor

طبيب �أ�سنان/طبيبة �أ�سنان

�أختي طبيبة �أ�سنان.

Dentist

طبيب بيطري

�أنا طبيب بيطري.

Veterinarian

ممر�ض /ممر�ضة

املمر�ضة ت�ساعد الطبيب.

طبيب �أخ�صائي

كرمي طبيب �أخ�صائي �أمرا�ض قلب.

Physician

�صيدلية

لو �سمحت هل توجد �صيدلية قريبة؟

Pharmacy

دواء

�أخذت الدواء بعد الغداء.

Medicine

حبوب

الدواء  :حبوب وحقن.

Bill

مرهم

و�ضعت مرهم على اجلرح.

Cream

�شا�ش

و�ضعت �شا�شا على اجلرح.
للأ�سف املري�ض مات بعد �إجراء العملية
اجلراحية.
حزنت لوفاة �صديقى عمر
هناك حادث بني �سيارتني على الطريق
ال�رسيع
حدثت م�صيبة وماتت �أ�رسة كاملة يف
احلادث.
�أ�شعر بعط�ش �شديد  ،لو �سمحت �أريد
كوبا من املاء.

Gauze

مات
وفاة /موت
حادث
م�صيبة
عط�ش

www.aldiwanonline.com

Nurse

Died
Death
Accident
Catastrophe
to be thirsty

Health and illness

عط�شان
جائع

�أنا عط�شان  ،لو �سمحت �أريد كوبا من
املاء.
�أنا جائع � ،س�أح�رض طعاما من املطبخ.

Thirsty
Hungry

متعب

�أنا متعب � ،س�أنام قليال.

Tired

راحة

�أنت مري�ض وحتتاج �إىل الراحة.
�ضحكت كثريا و�أنا �أ�شاهد الفيلم
الكوميدي.
الغ�ضب ال�شديد خطر على مر�ضى ال�ضغط

Rest

�ضحك /ي�ضحك� /ضحك
دم «�ضغط دم»
ابت�سم/يبت�سم/ابت�سامة

laugh
Blood “ blood prea”sure

االبت�سامة جتعل الوجه جميال.

Smile

حمى

حرارة ابني  40درجة عنده حمى �شديدة.

Fever

ر�أى/يرى/ر�ؤية

ر�أيت املري�ض يخرج من غرفة العمليات.
الطبيب ا�ستمع لدقات قلب املري�ض
بال�سماعة.
�سمعت �صوت جر�س الباب

To See

�سماعة
�سمع  /ي�سمع �/سمع
حتليل  /حتاليل

Stethoscope
Listen

ذهبت ملعمل حتاليل لإجراء حتليل دم.

Analysis

�شم /ي�شم � /شم

عندي برد وال �أ�شم جيدا.

To Smell

غرفة العمليات

املري�ض والأطباء الآن يف غرفة العمليات.

تذوق  /يتذوق  /تذوق

Operating Room

الأم تتذوق الطعام �أثناء الطبخ.

To Taste

نظارة

النظارة فوق املكتب .

Glasses

�صابون

اغ�سل يدك بال�صابون قبل الأكل وبعده.

Soap

نظيف

هو طفل نظيف.

Clean

فر�شة �أ�سنان
معجون �أ�سنان

اغ�سل �أ�سنانك بفر�شة الأ�سنان �أو ال�سواك.

Toothbrush

معجون الأ�سنان مهم لنظافة الأ�سنان.

Toothpaste

مق�ص

احتاج مق�ص لأغري على اجلرح.

م�شط

هذب �شعرك بامل�شط.

حلق  /يحلق

�أحلق �شعر ر�أ�سي كل �شهر تقريبا.
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Scissors
Comb
Shaving
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خدمات
طبية
�إ�سعاف
طوارئ

هذه ال�رشكة تقدم خدمات كثرية ل�سكان
املدينة.
�أختى طبيبة يف امل�ست�شفى العام.
ات�صلت بالإ�سعاف لأن زوجتى تعبت
فج�أة.
�أنا طبيب يف ق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى.

Service
Doctor
Ambulance
Emergency

م�صاب

احلادث كبري  ،هناك ع�رشون م�صابا

Stricken by/ wounded

كيميائي

هو كيمائي يعمل يف معمل حتاليل.

Chemical

حم ِّلل
م�ست�شفى
م�ستو�صف

هو حم ِّلل نف�سانى فى امل�ست�شفى احلكومى
هذه العملية كبرية وحتتاج �أن تذهب
مل�ست�شفى.
يوجد م�ستو�صف قريب من بيتي.

ح�شا  /يح�شو (الأ�سنان)

ح�شوت �رض�سي عند الطبيب �أم�س.
�أغلق ال�ستارة لأن الزجاج ميرر �ضوء
ال�شم�س.
ابنتي خلعت �أ�سنانها  ،وبد�أت الأ�سنان
اجلديدة تظهر.
رقد املري�ض �أ�سبوعا يف الفرا�ش.

�أقرا�ص

الدواء  :ثالثة �أقرا�ص يف اليوم.
ي�سري التالميذ من بيتهم للمدر�سة لأنها
قريبة.
قال املعلم للتالميذ  :اجل�سوا .

زجاج
خلع  /يخلع (الأ�سنان)
رقد  /يرقد  /رقاد
�سار  /ي�سري � /سري
جل�س  /يجل�س  /جلو�س
نام  /ينام  /نوم
ا�ستيقظ  /ي�ستيقظ  /ا�ستيقاظ
�صيدالين � /صيدالنية
كارثة
م�رشط
�أب�رص  /يب�رص
�إب�صار

�أنام كل يوم ال�ساعة العا�رشة م�ساء.
�أ�ستيقظ كل يوم ال�ساعة الرابعة �صباحا
ل�صالة الفجر.
ال�صيدالين يعمل يف ال�صيدلية.

Analyst
Hospital
Medical Center
(teeth) To Fill
Glass
Remove /pull out
Sleep
Pills
Walk
Sat/to sit/sitting
Sleep
To Wake up
Pharmacist

الزالزل من الكوراث الكبرية.
اجلراح يحتاج �إىل م�رشط لإجراء العملية
اجلراحية.
الكفيف يب�رص بقلبه وعقله.

To See

قوة الإب�صار مهمة للطيارين.

Seeing
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Catastrophe
Lancet/ Scalpel

Health and illness

Preventive Health
Public Health

غ�سيل اليدين قبل وبعد الأكل من ال�صحة
.الوقائية
النظافة ت�ساعد على ال�صحة العامة
.للمجتمع

For more educational materials
www.aldiwanonline.com
www.aldiwancentre.com
www.arabiccairo.com
www.aldiwanarabic.com
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ال�صحة الوقائية
ال�صحة العامة

