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  ( 'בערבית האות וV לא קיימת, הצירוף 'וו', מסמן )W. 
 )בעקרון קצת יותר רכה(. rהוגים  –ע' 
    הודים כמו ד, רק קצת יותר קשה. –ד' 

 אברי גוף

 ַקְלּב לב

 ַראס ראש

 ַיד יד/ידיים

 ִרְג'ל רגליים

 ַסאֵדר חזה

 ַּבֵטן בטן

 ַד'ֵהר גב

 ַעיּון עיניים

 ַפם פה

 ִריַאה ריאות

 מניםז

 ַעְשר ַדַקאֵאק דקות 10

 ֵעְשִרין ַדִקיַקה דקות 20

 נֻס ֵסַעה חצי שעה

 ֵסַעה שעה

 ֵסַעֵתין שעתיים

 ֻסְּבח בבוקר

 ָמַסא בערב

 ִּבֵליל בלילה

 ַאַדד ַאַיאם מספר ימים

ֻאְסֻדע / ג'ּומַעה /  שבוע
 אּוְסּבּועַ 

 מספרים/כמויות

 וַואַחד 1

 ְתֵנין 2

 ַת'ַלאַת'ה 3

 ַאְרַּבעְ  4

 ַחְמַשה 5

 ְכִת'יר הרבה

 ְכִת'יר ְכִת'יר הרבה מאוד

 ַכם ָמַרה? כמה פעמים?

 הנחיות

 ִאיֵדכ ָעַלא אלַּבְטן ידיים על הבטן

 ַנאַתַעל הּו בוא לכאן

 ִאְהַדא / ְשָווֵיה ְשַווֵיה / לאט לאט  תרגע

 ֻחד' ָנַפס ַטִוויל קח נשימה עמוקה

 ֵעיֵנכ ִאְפַתכ תפתח עיניים

 מקומות

 ַּבְית בית

 ֻמְסַתְשָפא בית חולים

האם אתה רוצה 
להתפנות לבית 

 החולים?

ִּבַדכ ְתרּוח 
 ִלְלמּוְסַתְשַפא?

 מילות נימוס וקישור

 ִמן ַפְד'ַלכ / ְתַפַד'לּו בבקשה

 שּוְקַראן תודה

 ַנַעםָאְיַווה /  כן

 ַלא לא

 ַמְפֵהְמֶתש אותך לא הבנתי

 ִעיד תגיד שוב בבקשה

 קשר ראשוני

 ָאְהָלן שלום

 ַסְהַלןָאְהָלן ווָ  שלום וברכה

 שּו ִאְסַמכ? איך קוראים לך?

 בעיה עיקרית

שלום אנחנו ממגן דוד 
 ?אדום מה קרה

ַמְרַחַּבא, ַאְחַנא ִמן ַנְג'ַמת 
 ַדאּוד אלַחְמַרה. שּו ַסר?

 שּו ּבּוַג'ְעכ? מה כואב?

 וֵוין ּבּוַג'אְעכ? ?איפה כואב

 ַאַנא ָּבַעִרִפש ָעאַרִּבי אני לא מבין ערבית

ית כל כך ערבאני לא מבין 
 טוב אז תגיד בקצרה

ָּבַעִרִפש ָעאַרִּבי, ִאְחִכי 
 ִּבְחִתַסאר.

 לא שואלים!! תנחשו לבד שתית וודקה?

 ַפְרִג'יִני ֵוון תראה לי איפה

 תשובות נפוצות

 ַּבְע'ַדְרש ַאְתַנַפס קשה לנשום

כואב )ראה רשימת 
 איברים(

 ַג'עּבּו

 ִּבִדי ַאְקִד'יף )רוצה להקיא( בחילה

 ַּבְקִד'יף הקאתי

 ַדֵאיח סחרחורת

 ַד'עף / ַדַעיף חלש

 ַדַקאת אלַקְלּב דפיקות לב

 ַחם חום

 ֻג'ֻרח פצע

 ְמַקַווס )פצוע ירי( יריות

 היסטוריה רפואית

לי בבקשה מכתבים תן 
 מבית החולים

ַאְעִתיִני ַמַכאִתּב ִמן 
 ֻמְסַתְשַפא

 ַקֵדיש ֻעְמַרכ? בן כמה אתה?

האם אתה נוטל תרופות 
 כלשהן?

 ֻתֻחד' ַדָווא?

 ִּבְתַעִני ִמן ַמַרד'? סובל מאיזה שהן מחלות?

 תשובות נפוצות

 סּועּוּב אלַתְנפּוס קשיי נשימה

 ַקְלּב לב

  אוטם בשריר הלב

 ַכאסר עזז שבץ מוחי

 ֻסַכִרי כרתסו

 לחץ דם
 )גבוה(
 )נמוך(

 ַדְע'ת ַדם
 ַעאִלי
 ַוואִטי

 סרטן סרטן

 ניירת

תן לי בבקשה את תעודת 
 הזהות שלך

 ַאְעִטיִני ָהִווַיה


