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 الجملة باأللمانية  الجملة بالعربي  الجملة 

 Ich bin Patient .أنا مريض 1

 Warten Sie im Wartezimmer .انتظر في غرفة االنتظار 2

األول؟   هل هذا هو فحصك 3  Ist das Ihre erste Untersuchung ? 

4 
ال يمكنني العثور على بطاقة التأمين الصحي 

 .الخاصة بي 
Ich finde nicht meine Krankenversicherungskarte 

 Dieses Medikament wird nur auf Rezept abgegeben .هذا الدواء متوفر فقط بوصفة طبية 5

 ?Welche Impfung ist wichtig notwendig ما هو التطعيم المهم الضروري؟  6

 Er muss Medikamente nehmen .يجب أن يأخذ الدواء 7

 Die meisten Ärzten benutzen ein Stethoskop .يستخدم معظم األطباء سماعة الطبيب 8

 Wir brauchen einen Krankenwagen .نحن بحاجة إلى سيارة إسعاف 9

 ?Wo ist mein Erste Hilfe Koffer أين حقيبة اإلسعافات األولية الخاصة بي؟  10

 .لقد حصلت على جبيرة على ذراعها منذ أسبوع 11
Sie hat vor einer Woche am Arm einen Gips 

bekommen 

 Nehmen Sie Ihre Tabletten خذ دوائك  12

 Ich hole deine Tabletten سأحضر دوائك  13
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Studyshoot 

 جمل اللغة األلمانية عند الطبيب أو المستشفى

STUDYSHOOT  
  STUDYSHOOT من قبل موقع كتاب التمت كتابة هذه 

   تعرف على المزيد بزيارة

www.studyshoot.com 

رقم  
 الجملة باأللمانية  الجملة بالعربي  الجملة 

 Du sollst zum Zahnarzt gehen .يجب أن تذهب إلى طبيب األسنان 28

 Diese Krankheit ist tödlich .هذا المرض قاتل 29

 ?Haben Sie irgendwelche Allergien هل لديك أي نوع من الحساسية؟ 30

 .Meine Schultern schmerzen .كتفي يؤلمني 31

 Mein Zahn ist verfault أسناني متسوسة  32

 Mein Ohr juckt .أذني تحكة 33

 Meine Augen schmerzen .عيناي تؤلماني  34

 Mein Kopf tut weh .رأسي يؤلمني 35

 Mein Rücken tut weh .ظهري يؤلمني 36

 Meine Brust tut weh صدري يؤلمني 37

 Ich hätte gern Aspirin .أود تناول األسبرين 38

 .Jeder Tropfen ist wichtig .كل قطرة مهمة 39

 Mein Bein tut aber sehr weh .لكن ساقي تؤلمني كثيرا 40

 Meine Arm tut weh ذراعي تألمني  41



Studyshoot 

 جمل اللغة األلمانية عند الطبيب أو المستشفى

STUDYSHOOT  
  STUDYSHOOT من قبل موقع كتاب التمت كتابة هذه 

   تعرف على المزيد بزيارة

www.studyshoot.com 

رقم  
 الجملة باأللمانية  الجملة بالعربي  الجملة 

 Ich muss morgen krankschreiben .ال بد لي من أخذ إجازة مرضية غدا 42

 ?Wo ist Ihre Praxis أين عيادتك؟ 43

 ?Was ist Notarzt ما هو طبيب الطوارئ؟  44

 ?Wer ist Ihr Hausarzt من هو طبيب عائلتك؟  45

 Ich muss Sie untersuchen .ال بد لي من فحصك 46

 ?Können Sie diese Medikamente verschreiben هل يمكنك وصف هذه األدوية؟  47

 Er soll im Bett bleiben .يجب أن يبقى في السرير 48

 Ich gehe zum Arzt .أنا أذهب إلى الطبيب 49

 Wir wollen deinen Blutdruck messen .نريد قياس ضغط الدم لديك 50

   Wir habe ein Stationen für hochbetagte Patienten .لدينا جناح للمرضى المسنين 51

 Meine Verletzung schmerzt noch .إصابتي ال تزال مؤلمة 52

 ?Wie gefährlich ist die Narkose ما مدى خطورة التخدير؟  53

درجات؟  10يظهر مقياس درجة الحرارة  54  Das Thermometer zeigt 10 Grad? 

 Ich bin Krankenpfleger .أنا ممرضة 55
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