
الكتيب الطبي  

باللغة العربية アラビア語



لى الطبيب    إ
نا ال استطيع فهم المصطلحات الطبية فى اللغة اليابانية              أ
ب ليساعد فى تفسير مشكلتى     ي ن استخدم هذا الكت      أود أو

الصحية



 تاريخ التسجيل اليوم       الشهر        السنة                    

البيانات الشخصية  

االسم االول

إسم العائلة  

االسم

الجنسية  

العنوان

حاالت الطوارئ    فىالتصال  ل

االسم 

العنوان 

رقم الهاتف  



الفهرس

تاريخ المرضي ال
الحساسية 

عراض الجسديةاأل
الرأس   
العيون 
اآلذان
األنف
الفم

الحلق   
الرقبة

الجهاز الهضمى
الجهاز البولى والتناسلى

الجهاز العصبى
أمراض النساء 

صاباتهإعضائه وأالجهاز التنفسى   
صاباته إالجهازالهضمى أعضائه و  

صابتها إعضائها وأالدورة الدموية  
غيرها من العلل  

داء الجس عضأ
األمراض

متى وآيف يأخذ الدواء

 الجهاز التنفسى  والدورة الدموية  



تاريخ المرضي ال

امراض القلب  

ارتفاع فى ضغط الدم   

انخفاض فى ضغط الدم  

امراض الكبد   

امراض الكلى   

)الدرن(السل 

المفاصل  

االم الظهر   

قرحة المعدة واإلثني عشر     

فقر الدم 

حساسية من النحل

حساسية من الدواء 

) الربو (حساسية الصدر 

ال يوجد حساسية  

) حرارة عالية(عندى حمى 

اتصبب عرقا اثناء النوم    

) ارق( ال استطيع النوم    

اشعر بالضعف والوهن  

الحساسية  

عراض الجسدية األ

اشعر بالبرودة واإلرتعاش    

لقد شربت شيئا بطريق الخطاء   



أشعر بصداع  

اشعر بالم مستمر فى الرأس  

اشعر ان رأسى فى وسط ضوضاء  

اشعربصداع نصفي  

جانب واحد من رأسى يؤلمنى   

اشعر ان رأسى ثقيل

اشعر بالدوار

عوائق االبصار  

ال استطيع ان اري األشياء بوضوح   

اري األشياء مزدوجة

ارى بقع سوداء

تصبح عيناى مجهدتين بعد آثرة      
االستخدام  

األعراض الغير طبيعية      

عيناى مدمعتان 

اشعر بحكة فى عينى

العيون 

الرأس   

اشعر بخبطات فى رأسى 

ري نقط مضيئة فى الظالم    ا

 بشدة عيناى حساستين للضوء 



األذن

األنف

الفم

الحلق   

اذنى تألمنى   

هناك سائل يخرج من اذنى 

هناك رنين فى اذنى 

ال استطيع ان اسمع جيدا  

لدي نزيف باالنف

انفى ترشح آثيرا  

انى اعطس آثيرا     

انفي محتقن 

حاسة الشم لدى تغيرت 

اسنانى تالمنى  

فمى من الداخل يؤلمنى   

فمى من الداخل جاف 

حاسة التذوق لدى تغيرت   

حلقى يؤلمنى   

ابتلع بصعوبة     

اشعر بألم عند البلع  

لقد فقدت صوتى 

صوتي متغير    



رقبتى متورمة   

رقبتى تؤلمنى   

ال استطيع تحريك رقبتى 

لدى صعوبة فى التنفس   

هناك صوت صفير ضخم عندما اتنفس     

عندما ) ذيء ذيء(هناك صوت صفير   
اتنفس  

اشعر دائما بضيق تنفس    

لدى سعال

انا اسعل بلغم  

صدرى يؤلمنى   

انا اسعل بلغم مختلط بالدماء     

انا ابصق دماء   

لقد فقدت الوعى

عندما اآون نشيط   

حتى لو آنت مستريح  

انه يؤلم حول القلب     

فى صدرى ) وخز(اشعر بالم 

فى صدرى ) شد(اشعر بالم 

انه يؤلم بجانب القفص الصدرى    

الجهاز التنفسى    / الدورة الدموية   

الرقبة 



الجهاز الهضمى  

الجهاز التناسلى  

لدى خفقان فى القلب 

ليس لدى شهية  

لدى حموضة 

دائما معدتى ممتلئة      

اشعر بالغثيان

معدتى يؤلمنى     

انا اتبول دائما     

اتقي دم داآن  

اعانى من االسهال

لدى دم فى البراز

لدى براز اسود 

لدى براز ابيض  

بعد التبول اشعر اننى مازلت  اريد ان اتبول        

اشعر بالم عند التبول   

هناك صديد فى البول    

من الصعب على ان اتبول    

هناك دم فى البول  

ال استطيع التحكم فى المثانة    

لدي امساك

اشعر ان اآتافي متصلبة  



اشعر بتشنجات

هناك جزء من جسدى يرتعش 

هناك جزء من جسدى ال استطيع تحريكه 

انا حامل  

اشعر بألم فى فترة الحيض 

متواصلالحيض 

اواجه صعوبة فى تذآر االشياء   

اواجه صعوبة فى التحدث    

اشعر بتبلد فى االحساس

من الصعب على المشى  

اشعر ان جزء من جسدى مخدر

عدم انتظام فترات الطمث 

لدي دماء غير طبيعية   

ال يأتى الحيض 

لدى نوبة صرع 

امراض النساء 

الجهاز العصبى   



أجزاء من الجسم    

األذن 

الذقن

الرقبة

الكتف 

اعلى الذراع  

الكوع   

الساعد

المعصم   

اليد  

القدم 

الجبين 

الحاجب 

العين  

األنف

الفم 

الصدر 

فم المعدة   

البطن  

عظام الفخذ العلوية    

الرآبة 

قصبة 
الساق

الكاحل 



الظهر  

الخصر

االرداف

قفا العنق

سمانة 
الساق



اسم المرض

امراض الجهاز التنفسى  

البرد 

التهاب اللوزتين    

التهاب القصبات  

األلتهاب الرئوى   

الربو  

سرطان الرئة

السل الرئوى 

غيرها من امراض التنفس  

التهاب المعدة     

التهاب الزائدة الدودية      

قرحة المعدة  

القرحة العجفية

سرطان المعدة  

سرطان االمعاء الغليظة   

سرطان المرئ

)التهاب فى االمعاء الدقيقة   ( التهاب القولون    

غيرها من امراض المعدة   



ارتفاع ضغط الدم    

)الم فى الصدر  ( الذبحة الصدرية  

أمراض صمامات القلب  

الصرع 

آسور العظام 

امراض معدية    

اضطرابات عقلية 

) وجود دهون زائدة فى الدم    ( الدهون  

امراض الروماتيزم   

انسداد فى شرايين القلب او احتشاء فى  
)نوبة قلبية   ( عضلة القلب 

غيرها من امراض القلب 

األمراض التناسلية   

السيالن

الزهري

اإليدز 

الجرب

امراض القلب واألوعية الدموية 

غيرها من العلل  



متى وآيف يأخذ الدواء

مرة واحدة     مرتين       ثالث مرات       يوميا   

صباحا او مساء /   صباحا ومساء  /   صباحا وبعد الظهر ومساء       

أدوية للتعاطي 

عند ارتفاع درجة الحرارة 

عند األلم  

عند األمساك  

عند الحكة  

عند السعال

عندما ال تستطيع النوم      

عند حدوث نوبة  

عندما يكون لديك اسهال    

أدوية لالستعمال  
الخارجي 

امتصاص   

غرغرةيرجى ال

الرجاء تطبيق   

لالستخدام داخل الفم 

يرجى الزحف

الرجاء ضغط 



يرجى حقنة شرجية

يرجي استخدام قطرات العين  

) فتحة الشرج(يرجى وضع في التحاميل  

يرجى وضع في المهبل   



• Any Questions?  Call 029-244-3811 →

• 外国人相談センター(Foreigner Consultation Center) →

• 財団法人 茨城県国際交流協会(Ibaraki International Association) →

• 県民文化センター分館(Annex of Kenmin Bunka Center) →

3811-244-029أى اسئلة ؟  اتصل ب    عند وجود 

مرآز األستشارات لألجانب  

مؤسسة مقاطعة ايباراآي الدولية

فرع المرآز الثقافي للمقاطعة   


	الكتيب الطبي

