
 

Ես ամեն ինչ լավ է 
Je vais bien 

 

Ես ինձ լավ չեմ 
զգում: 

Je ne me sens pas très 
bien 

 

Ես ցուրտ եմ 

J'ai de la fièvre 

 

Ես վախենում եմ 
J'ai des frissons 

 

գլխացավ ունեմ 
J'ai mal à la tête 

 

ես սոված եմ 
J'ai mal 

 

 

դա ցավում է այստեղ 
J’ai mal ici 

 

Գլուխս պտտվում է 
J'ai la tête qui tourne 

 

Ես հազում եմ 
Je tousse 

 

Ես դժվարությամբ եմ 
շնչում 

J'ai du mal à respirer 

 

կրծքավանդակը 
ցավում է 

J'ai mal dans la poitrine 

 

Ես ամբողջ գիշեր չէի 
քնում 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

կա արյուն 
Il y a du sang ici 

 

դա խանգարում է ինձ 
J'ai la diarrhée 

 

Ես ստամոքսի ցավ 
ունեմ, 

J'ai mal au ventre 

 

 

ուզում եմ դուրս գալ: Ես 
ուզում եմ քնել 

J'ai envie de vomir 

 

Ես պզուկներ ունեմ 
J'ai des boutons 

 

Ես վախենում եմ 
J'ai peur 

 

Ներարկման ցավ. 
La perfusion me fait mal. 

 

Ինձ պետք է ցավազրկող 
դեղամիջոցներ 

J'ai besoin du médicament 
pour la douleur 

 

ես հղի եմ 
 Je suis enceinte 

 

Ես դիաբետիկ եմ 
Je suis diabétique 

 

Շնորհակալություն 
Merci 

 
Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  
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Ես Տաք եմ 
J'ai chaud 

 

Ջ թայ Ֆրուա 
J'ai froid 

 

Ինձ պետք է բժիշկ 
J'ai besoin d'un docteur 

 

որտեղ է բուժքույրերի 
զանգի կոճակը 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

Որքան է բժիշկը գալիս 
À quelle heure le médecin 

va passer ? 

 

ինչ ժամանակ այցեք, 
ամսագիր ունե՞ք ինձ ինձ 
պարտք տալու համար: 

À quelle heure sont les 
visites ? 

 

քանի օր պետք է մնամ 
հիվանդանոցում 

Combien de jours dois-je 
rester à l'hôpital ? 

 

ինձ պետք է շարֆ: 
J'ai besoin d'un mouchoir 

 

Կարող եք իջեցնել 
վարագույրը կամ 
վարագույրը: 

Pouvez-vous baisser le store 
ou le volet ou le rideau ? 

 

կարո՞ղ ես բացել 
պատուհանը:կարո՞ղ ես բացել 

պատուհանը: 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

Ես չեմ կարող քնել 
J'ai envie de dormir 

 

Ես չեմ կարող քնել 
Je n'arrive pas dormir 

 

որտեղ են 
զուգարանները: 

Où sont les toilettes ? 

 

Ես փորլուծություն 
ունեմ 

Je dois faire pipi 

 

ջերմաստիճան ունեմ 
Je dois faire caca 

 

Ես ուզում եմ ուտել 
J'ai faim 

 

Ես ծարավ եմ 
J'ai soif 

 

Ես սոված չեմ 
Je n'ai pas faim 

 

Ես չեմ ուզում խմել 
Je n'ai pas soif 

 

կարո՞ղ եմ փրկել 
սկուտեղը 

Est-ce que je peux garder 
mon plateau ? 

 

Ես ուզում եմ 
զանգահարել 
ընտանիքիս 

Je veux appeler ma famille 

 

Ես պետք է ծխեմ 
J'ai besoin de fumer 

 

Որտե՞ղ է հեռավոր 
հեռուստացույցը 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


