
 

 
 

 לפיזיותרפיסטים ערבית-עברית שיחון

 )לנקבה(  ערבית)זכר(  עברית  

  שּוְקַראן  תודה  ברכות 

  ַעְפַוואן  על לא דבר  

 ִמנפאדֵלק ִמנַפאְדָלק בבקשה  

 ִמְתַאְסִפי  ִמתָאֵסף סליחה 

 ִאְסַמִחי לי  ִאְסַמח לי סלח לי 

  וַוַסהָלאן  ַאהָלן הבא   ברוך 

 אֵלקכיף ח ַחאָלק ִכיף שלומך  מה 

  מּוְמתאז  מצויין  

 י י/ְמליחִ ְקַווֶיסִ  ְמליח /ְקַווֶיס טוב  

  ִאיִשי  וַואָלה לא קרה כלום  

  ַתַמם  קּוְל איִשי בסדר  הכל 

 סלאמֵתק ַסַלאְמָתק טוב  תרגיש 

  מעאסלֵמה/סלאמאת להתראות  

  יר 'יר/ ַמַסא ֶאלחִ 'ֶאלחִ  ַסָבאח טוב/ערב טוב  בוקר 

 ? שואיסֵמק ? שּו ִאיְסַמאק ?איך קוראים לך  ריאיון 

 ? דש עומֵרק-א ? ֵדש עֹוְמַרק-אַ  ? בן כמה אתה 

 ?ג'ווֵזהתמ אינתי ?ֵווז 'גַ תִאיְנַתא מְ  ? אתה נשוי 

 ? ִאיְחַווהאד? לָ וּואָ  עיְנדיק ? ִאיְחַווה?  ּוַלדואָ  יְנַדקע ?אחים? יש ילדים 

 
שּו  ? ליִתיְשְתרב ִאיְנַתא ? במה? אתה עובד

 ? לִתיְשְתריב
 לי תרֵ יְש י/שּו בִת נתאי

 
עם מי אתה ?גר  אתה איפה

 ?גר
 ַמעִמין ִאיְנָתא ?ַסאֵקן ִאיְנָתא וֶון

 ?ַסאֵקן
מעמין   ֵנה?סאק תינוון אי
 ֵנה?סאק יאינת

 
 ? באיזו קומה

 ? מעלית? מעקה?מדרגותיש 

 ?  ֵבקאַאייטַ 
-פי ? ַדַרְבִזין-פי? י'ַדאַראז ָאַקם

 ? ַמְסַעד

 

 ?קי יתסּובִ  אינתי ּוק?ְתסְ ִבי ִאיְנַתא אתה נוהג?  

 ?אח'נייתדַ בִ  אינתי ן?'חֵ א דַ תִבי ִאיְנַתא אתה מעשן?  

 
, לפני שהגעת לכאן אכלת

או ? התקלחת לבד, התלבשת
 ? עם עזרה

, ּוקּולת נתכּוהֹון ל  תיג'י מאֵבל אַ 
ַאוּו    ? קאתתַחַמם לַחאלַ , ִתְלַבס

 ? מֹוַסַאעִדי מע

 יִת נְ ַאֵבל מאתיג'י להֹון כּו
תתַחַממי , ִתְלַבסי, ליקתּו

 עמַ ַאוּו ? יקלַחאלֵ 
 ? מֹוַסַאעִדי

? ִפילֵבית  קַסַעַדאביִמין  ?מי עוזר לך בבית   ?ִפילֵבית קַסַעִדיביִמין  

  ִני וטַ וַ  ַתַאִמין ביטוח לאומי  

  ? בּועְש ּוִפילא ַסאַעה אקם ? כמה שעות בשבוע 

 ? שּו ַסארַמֵעק ?ק אשּו ַסארַמעַ  ? מה קרה לך 

 ? יִת אּוקעַ  ?ֵעתאּוקַ  ? נפלת 

  ?ַאיאִסינה?ַשֵהר ַאיא? שּו ֵאליֹום ?שנה? חודש? איזה יום היום 

 ?איַסא  ֵוון ִאיְנתי ?איסַ א ֵוון ִאיְנַתא ? איפה אתה נמצא עכשיו 

 ? קיעִ 'וֶוין בּוזַ ? קיעִ 'בּוזַ  ?קע'ן בּוזַ י ווֶ ? קעַ 'בּוזַ  ? איפה כואב לך?  כואב לך 

  ? ַעָשַרהלָ ק ִמין ִסיְפר ע'ֵדש בּוזַ -אַ  ?10 עד 0-לך מכמה כואב  

  ִסיְפר  אפס  מספרים 

  וַואַחד  אחד 

  ןניְת  שתיים 

  ָתַלֶתה שלוש  

  א ַאְרָבע ארבע  

  ה ַחְמסִ  חמש 

  ה ִסיתֶ  שש  



 

 
 

  ַסְבָעה  שבע  

  ַתָמְנָיה שמונה  

  אֵתַסע תשע 

  ַעָשַרה  עשר  

  שעדָ 'חְ  אחד עשרה  

  שְתַנע ים עשרה תש 

  שעַתָלתַ  שלוש עשרה  

  ֵעְשִרין  עשרים  

  ָתַלִתין שלושים  

  וַוהָתַלִתין וַואַחד שלושים ואחד  

  ִמיָאה  מאה  

 י ִק סִ ימְ אִ  ִאיְמִסיק  החזק פעלים 

 י עִ אידפַ  ִאיְדַפע  דחוף 

 י 'ִאיְרחִ  י 'ִאיְרחִ  הרפה  

 י עִ פַ יְר אִ  ִאיְרַפע  הרם 

 ַנייְת אִ  ִאיְתַני כופף  

 י יִד מִ  )מד( ִמיד יֵשר  

 ילִ זְ נָ  לַנזֵ  הורד  

 י חִ לַ איְש  ִאיְשַלח (בגדלמשל) הסר 

 מי( ּומי)ק אּו ום()קאּום קום 

 י ִד עּוְק אּו ּודע אאּו/דעּואּוְק  שב  

 י פִ ואְק וָ  אֵקףָוו עמוד  

 יאמִ נַ  ַנאם שכב  

 י ִש ימְ אִ  ִאיְמִשי  לך 

 ִמי אּוְברּו /יפִ פְ לֵ  אּוְברּום/ֵלף תסתובב  

 י ילִ י/ג'יבִ ינִ אעִת  יְבִלי 'גִ /ִתיִניאע הב אלי  /תן לי  

 י ִד ּו'ח ּוד'ח קח 

 יאנִ תַ סְ  אַנאתַ סְ  חכה  

  ִאיְחִקיִלי תאמר לי  

 חי חי/אּוקּו אּוח /קּוח השתעל 

 עליי יעִ אלַ תַ /יפִ שּו ַתאַלע ַעַליי /שּוף הסתכל עליי /הסתכל 

 יאסִ אפַ תנַ  ַנַפאסת נשום 

 י 'חִ פְ נּואּו ' חפּואּונְ  נשוף 

 י יסִ בִ ילְ אִ  ִאיְלִביס  תלבש 

 י 'עִ גַ יְר אִ  ע 'ִאיְרגַ  תשען 

 י יִד י/ִש סִ עּו ִשיד /ּוסע תלחץ 

 י ִד אמְ סאקרי/רָ  ִד)עיניים(ַסאֵקר/ַרמְ  תסגור  

 י אִק חַ יְד אִ  ִאיְדַחאק תחייך 

 י אלִ מַ עְ אווי/אַ סַ  מַאל ַסאִווי/אע תעשה 

 ק עֵ 'בוזַ  ע 'בוזַ  כואב  תיאורים 

 האנֵ בַ עַ תָ  ן אבַ עַ תָ  עייף 

  ירתְק  הרבה  

  אליל /ִפיף'חַ  הרבה  לא 

  רַאְקתָ  יותר  

  לאַ אָ /ף'חַ אַ  פחות 

 ש רֵ דַ יְק ִת ר/בָ דֵ יְק ִת בָ  ְק'ַדֵרשביְק'ַדר/בי יכול/לא יכול 

  ְשַוויְשַווי  לאט לאט 

  סּוְרַעה ב מהר  

  ִפי יש 

  ִפיש  אין  



 

 
 

  ֵהק ככה  

  סחיח/ דּוְגִרי ישר  

  פֹוק למעלה 

  ַתֵחת  למטה  

  ָלקּוַדם /ַלאּוָדם קדימה  

  ַלָוואַרה  אחורה  

  ָיִמין  ימין  

  ְשַמאל  שמאל  

  הֹון  פה  

  ָכַמאן  עוד 

  ַמאַרה  פעם 

  ַאִווי  חזק 

  חפיף/ַדִעיף חלש 

  ביקפי /ַחַלאס די 

  נּוסנּוס  חצי  חצי 

  יָהה 'גִ  צד 

 י אסִ י/חָ יסִ חִ יְת בִ  יְתִחיס/ַחאֵסס בִ  מרגיש  

  ָחם  חם  

  ד רֵ אבָ  קר 

  ַסֵעב  קשה 

  ן ויֵ וַ הָ /ַסֵהל קל 

 הנֵ מִק מּו/ירסִ ְת בִ  מקן מּו/ְבִסיר אפשר  

  ִמיק'עָ  עמוק 

 ִמיש ְמִניחה/ְמִניחה ְמִניח ִמיש/ְמִניח לא טוב  /טוב  

  ִאיִשי -ַנְפס ֵאל אותו דבר  

  יֹום יום זמנים

  ֵליל להלי 

  ַעה אשָ  שעה  

  ִקיָקהדַ  דקה 

  ְנָיה'תָ  שניות 

  ַדְייָמן  כלהזמן  

  ַהָללאא  /אסאִ  עכשיו  

  ָבַעֶדן  אחר כך  

  ֵבלקַ  לפני 

  ח סובִ /סּובּוח בוקר  

  ַמָסא  ערב  

  ִאיְמַבאִריח אתמול 

  בּוְקַרה  מחר 

  בועש אּו/בּועַ ֵאְש  שבוע  

  ַשֵהר  חודש 

  ון וֶ  איפה  שאלות

  ָקֵדש /ֵדשאָ  כמה  

  שּו /ִכיף מה  

  וינתא /ִאיְמַתא מתי 

  ֵליש למה 

 ֵק )יד שַלך= ִאיֵדק(X )דוגמא: ברך שלָך = רּוקַבק( ַקX שָלך /שלָך שייכות 

 רּוְקַבתיק  /רּוְקִבי רּוְקַבַתאק  /רּוְקִבי ברך שלָך /ברך גוף  חלקי

 ק דאהרֵ  ק רַ הַדא גב שלך  

 קבְטנֵ  קַבְטנָ  בטן  

 ק רֵ 'ִאיזְ  ָראק 'ִאיזְ  רגל שלך  



 

 
 

 קאידֵ  ִאיָדאק  יד שלך  

 יק ת איז'רֵ ַכפִ  ַראק 'ִאיזְ  תפִ כַ  כףרגל שלך  

  ע אִביֵ ַאסָ  אצבעות 

 יק לֵ 'ִריזְ  ק ַלא'ִריזְ  שלך   /ירך שלָך 

  קּועַ  מרפק  

 אֵרק'מּוְנחַ  קארַ 'מּוְנחַ  אף שלך 

 קתומֵ  תּוַמאק  פה שלך  

  ַסאֵדר  זהח 

 יקיק, עינִ נִ עי )נפרד(, עיניק)רבים( ַנאקַעיְ  עיניים 
 )רבים( 

 י אִק פַ אָ  אַפאק אגן  

  קלסאת /ְרֵבין'גַ  גרביים  לבוש חלקי

  בּוט /קּוְנַדָרה נעליים 

  ְבלּוִזי  חולצה 

  ַבְנַטלֹון מכנסיים  

  פי /ִפיל -ב קישור  מילות

  ִמין  -מ 

  ה איזַ /ִאיַדה אם 

  ִליא לי 

  אַעל על 

  וַוה  ו 

  אֹו או 

  חתא/תנ  עד 

  ַאַנא/ ִאיְחַנא אני/אנחנו  גוף

  ִאיְנִתי/ִאיְנַתא את/אתה 

  ַאְנתֹון/ַאְנתֹום אתן/אתם 

  הוא/היא  הוא/היא  

  ( י)הנִ הֹום/הֹון הם/הן  

  ִרין אַתמָ  תרגילים עצמים 

  ה 'ַעָדהלֵ  שריר  

  ' ַדאַראז מדרגות  

  יית בֵ  בית 

  ן אַחָדרַ  נמלולים 

  ה 'חַ דו) סחרחורת 

  ַבְלַראם  כיח 

 
 קביים

אין  עקאקיז)רבים(   /)יחיד(עּוַקאִזי
 מלה בערבית

 

  עּוַקאִזי  /ַעַסִאי מקל 

  ַעֵמִלָייה  ניתוח 

  ֵתִביעי  'ַלזְ עי פיזיותרפיה  

  יִפי ַווז'ַלזְ עי ריפוי בעיסוק  

  ַדה מֹוַמרֵ  אחות 

  ִהילַתאַ אל ַעאַדתַאיְ  שיקום 

  ה מחִד /ְמַחַדא כרית  

  ַשרַשף  סדין  

  ְסִריר,ת'ַתחֵ  מיטה  

  םארַ חְ  שמיכה  

  ַנִזיף דימום  

  ַג'אְלַטא  שבץ מוחי  

  ַדאַווה  תרופה  



 

 
 

יק(  יִד י )אִ יִק יִד אִ  יעִ פַ יְר אִ  פֹוקק יחיד(ל)אידַ קיִאיִד  ִאיְרַפע הרם ידיים למעלה שיחה 
 קלפֹו

 יר ִת ְק  יעִ פַ יְד אִ  יר ִת ְק  יְדַפעאִ  דחוף חזק 

 ּוְקִבי ּריאִ טווִ ִאי ּוְקִבי ּראִ יטווִ ִאי כופף את הברך 

קח נשימה עמוקה מהאף   
 ונשוף מהפה 

 קָעִמיק ִמין מּוְנַחארַ  ַנַפאס ּוד'ח
 תּוַמאק  א מיןּרח' לבַ אונפוו

ָעִמיק ִמין  ַנַפאס יּוִד 'ח
א  ּרלבַ  ואונפוח'י מּוְנַחאֵרק

 ק מין תּומֵ 

 וי וַ יְש נִ טַ סְ  ְסַטאַנאְשַווי  חכה רגע  

  ַאְחַסאן ִמין ַאֵבל טוב יותר מקודם 

 ט ּולבאֶ  יסִ בִ ילְ י/אִ חִ לַ יְש אִ  ֶאלבּוט  ִאיְלִביס /ִאיְשַלח תנעל נעל/תחלוץ 

 ה וארַ לוָ  ק 'עי דאהרֵ ראגְ  ַלָוואַרה   קהרַ ע ַדא'גֵ רא תשען לאחור  

  ת כּול ָשַעהאה ַמארַ ַתָמִרין ַעָשרַ  פעמים כל שעה  10 תתרגל 

ִאיְחִקי ִלי/  קעֵ 'ה בּוזַ ִאיזַ  ילִ לְ אּו /ִאיְחִקי ִלי קעַ 'בּוזַ ה ִאיזַ  אם כואב לך תאמר לי  
 י לִ לְ אּו

 אלָיִמין   יָהה 'ַנאִמי ַעל גִ  אלָיִמין  יָהה'ַנאם ַעל גִ  שכב על צד ימין 

  מּוְשִקיִלי  ִפיש אין בעיה  

  רג'ע ַבַעֵדןַאַנא בַ  אחזור מאוחר יותר  

 ק?ִבידֵ שּו  אק?שּו ִבידַ  מה אתה רוצה? 

 י? לִ מַ יעָ ְת בִ  שו ַמאל? עַ ְת שּו בִ  מה אתה עושה? 

  ַסאִווי ֵהיק תעשה ככה  

 י הזִ א'גָ  אינתי 'אהז גָ  אתנאי האם אתה מוכן? 

    

 

 


