
Cestování
Zdraví

Zdraví - 
arabsky dánsky

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Jeg er nødt til at skal på sygehuset.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Jeg føler mig dårlig.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Jeg er nødt til at se en læge med det samme!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Hjælp!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Ring efter en ambulance!

طلب سيارة اسعاف

Zdraví - 
arabsky dánsky

إنه يؤلم هنا. Det gør ondt her.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Jeg har et udslæt her.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Jeg har feber.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Jeg er forkølet.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Jeg har en hoste.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Jeg er træt hele tiden.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Jeg er svimmel.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Jeg har ikke nogen appetit.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Jeg kan ikke sove om natten.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Et insekt bed mig.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Jeg tror det er varmen.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Jeg tror jeg har spist noget dårligt.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Min _[kropsdel]_ gør ondt.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... hoved ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... mave ...

جزء الجسم
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...اليد... ... arm ...

جزء الجسم

...الساق... ... ben ...

جزء الجسم

...الصدر... ... bryst ...

جزء الجسم

...القلب... ... hjerte ...

جزء الجسم

...الحلق... ... hals ...

جزء الجسم

... عين... ... øje ...

جزء الجسم

...الظهر... ... ryg ...

جزء الجسم

...قدم... ... fod ...

جزء الجسم

...يد... ... hånd ...

جزء الجسم

...أذن... ... øre ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... indvolde ...

جزء الجسم
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...األسنان... ... tand ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Jeg har diabetes.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Jeg har astma.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Jeg har dårligt hjerte.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Jeg er gravid.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Er det smitsom?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke
alkohol?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Her er mine forsikringsdokumenter.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Jeg har ikke sygesikring.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Jeg har brug for en sygemelding.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Jeg har det lidt bedre.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Det er blevet værre.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Det er det samme som før.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Zdraví - 
arabsky dánsky

أرغب في شراء بعض_____. Jeg vil gerne købe noget___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم Smertestillende

دواء

بنسلين Penicillin

دواء

أسبرين Aspirin

دواء

إنسولين Insulin

دواء

مرهم Salve

دواء

حبوب تنويم Sovepiller

دواء
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فوط صحية Hygiejnebind

منتج طبي

مطهر Desinfektionsmiddel

منتج طبي

ضمادات Plastre

منتج طبي

ضمادات Forbindinger

منتج طبي

حبوب منع الحمل P-piller

منتج طبي

واقي ذكري Kondomer

منتج آخر

كريم حماية من الشمس Solbeskyttelse

منتج آخر

Zdraví - 
arabsky dánsky

لدي حساسية من____. Jeg er allergisk overfor___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع Pollen

حساسية

شعر الحيوانات Dyrehår

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير Bistik/hvepsestik

حساسية للحشرات

عث الغبار Støvmider

حساسية

العفن Skimmelsvamp

حساسية

المطاط Latex

حساسية

البنسلين Penicillin

حساسية للدواء

الجوز/الفستق Nødder/peanuts

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس Sesamfrø/solsikkefrø

حساسية للطعام

البيض Æg

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس Skaldyr/fisk/rejer

حساسية للطعام

الطحين/القمح Mel/hvede

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان Mælk/laktose/mælkeprodukter

حساسية للطعام
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الجلوتين Gluten

حساسية للطعام

الصويا Soja

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة Leguminous planter/bønner/ærter/majs

حساسية للطعام

الفطر Champignoner

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند Frugt/kiwi/kokos

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة Ingefær/kanel/koriander

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  Purløg/løg/hvidløg

حساسية للطعام

الكحول Alkohol

حساسية للطعام

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 8 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

