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As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms 
and side effects. For each question, please select the one response that best describes your 
experiences over the past 7 days… 

 
لكل سؤال، یُرجى اختیار اإلجابة الّتي تصف بأفضل شكل   ة مختلفة. رطان فإنھم أحیانًا یعانون من أعراض وآثار جانبیّ یخضع األشخاص لعالج السّ عندما 

 الماضیة...   7تجربتك خالل األیام الـ
1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 

 جفاف الفم 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  جفاف الفم  شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 
 صعوبة البلع 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  صعوبة البلع   شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 
 الفم أو الحلق  تقّرح

a. ؟أسوأ حاالتھا لدیك في  تقّرحات (جروح صغیرة) الفم أو الحلق شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ) تقّرحات (جروح صغیرة) الفم أو الحلقت(أثر  تتعارض أیام الماضیة، كیف  7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 
 تشقّق في زوایا الفم (تشقق الشّفة/التھاب الشّفة) 

a. ؟ أسوأ حاالتھافي  التشققات في جانبي الفم لدیك شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 
 الصوت  جودة التغیّرات في  

a. ؟ رات في الصوتتغیّأیام الماضیة، ھل عانیت من أي  7في الـ 
Ο  نعم Ο ال  

 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 
 بَّحة الصوت 

a. ؟أسوأ حاالتھالدیك في  ة الصوتة بحّ شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 
 التغیّرات في الطعم 

a. ؟ أسوأ حاالتھالدیك في  ة المشكالت في تذّوق الطعام أو الشراب شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 
 انخفاض الشھیّة 

a. ؟ اأسوأ حاالتھلدیك في  شدّة انخفاض الشھیّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ةتعارض (أثر) انخفاض الشھیّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 
 الغثیان 

a. ؟ستفراغ)لالبغثیان (حاجة للتقیؤ أو شعرت  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھ لدیك في  ستفراغ)لالحاجة للتقیؤ أو ال( شدّة الغثیانأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 

 التقیّؤ 

a. ؟ (استفراغ)تقیّؤ حدث لدیك  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھ) لدیك في (االستفراغ شدّة التقیّؤأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
 
 
 

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 
 صدر ال  ة َحَرق

a. لدیك؟  َحَرقة الصدرحدثت   ة مرّ أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھالدیك في  الصدر شدّة حرقة  أیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 
 الغازات 

a. ؟ زیادة في خروج الغازاتأیام الماضیة، ھل حدثت لدیك أي  7في الـ 
 Ο نعم  Ο ال 

 
 
 

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 
 االنتفاخ 

a. لدیك؟  انتفاخ بالبطن حدث  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  شدّة انتفاخ البطنأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 
 الفواق 

a. ؟ فواق (زغطة / حازوقة / زقزیقة)حدث لدیك  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھ لدیك في  زقزیقة)  /شدّة الفواق (زغطة / حازوقةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation  
 اإلمساك 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  شدّة اإلمساكأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
 
 
 

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 
 اإلسھال 

a. ؟براز لیّن أو مائي (إسھال)عانیت من   مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

 
 
 

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 
 ألم البطن 

a. لدیك؟   ألم في البطنحدث  ة مرّ أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  شدّة ألم البطنأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟   ر) ألم البطنتعارض (أثّ أیام الماضیة، كیف   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
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18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence  
 لس البرازي السّ 

a. ؟ )الغائط (فقدان التحكم في البرازعانیت من  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  )الغائط (م في البرازتعارض (أثّر) فقدان التحكّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath 
 س ضیق التنفّ 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  شدّة ضیق التنفسأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ستعارض (أثر) ضیق التنفّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 
 )الكّحة/القّحة (السُّعال

a . ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  )الكّحة/القّحة (ة السُّعالشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟   )ةالكحّ /القّحة (عالتعارض (أثّر) السُّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 
 فیر الصّ 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  الصدر مع التنفّس)شدّة الصفیر (صوت صفیر في أیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 
م   التَّورُّ

a. ؟في الذراع أو السّاق  )انتفاخ  (توّرم  حدث لدیك ة مرّ أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  راع أو السّاقالذّ  )انتفاخ(م شدّة تورّ أیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  اقالذراع أو السّ  )انتفاخ(م  ر) تورّ تعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 
 خفقان القلب 

a. ؟ ة أو تسارع في ضربات القلب (خفقان القلب)زیادة قوّ  حدث لدیك مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في   ة أو تسارع ضربات القلب (خفقان القلب)شدّة زیادة قوّ أیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 
 الجلدي الّطفَح 

a. ؟الجلد) في  توءاتنُ  أو  جلدي (احمرارح فَ طَ أیام الماضیة، ھل حدث لدیك أي  7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 
 جفاف الجلد 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  ة جفاف الجلدشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
 
 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-ARABIC 
Item Library Version 1.0 

 

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NA-
TIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the  

PRO- CTCAE® is subject to NCI’s Terms of Use. 

Version date: 2/21/2023 

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 
 َحّب الشّباب 

a. ؟ أسوأ حاالتھ لدیك في ة َحّب الشباب أو البثور علي الوجھ أو الصدر  شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 
 عر الشّتساقط 

a. ؟ تساقط في الشعرأي   حدث لدیك أیام الماضیة، ھل  7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 
 الَحكّة 

a. ؟أسوأ حاالتھالدیك في   حكة الجلد شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 
 الشَّرى 

a. ؟ باحمرار وحكّة على الجلد) ةمصاحب  حبوبشرى ( أیام الماضیة، ھل حدث لدیك أي 7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 
 متالزمة الید والقدم 

a. ؟ أسوأ حاالتھافي  سبب تشقّق أو تقشّر أو احمرار أو ألم)ة متالزمة الید والقدم لدیك (طفح جلدي في الیدین أو القدمین یمكن أن یُشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 
 فقدان األظافر 

a. ؟ ي من أظافر الیدین أو القدمینألفقدان أي  حدث لدیك أیام الماضیة، ھل  7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging  
 ر بروز األظاف

a. ؟ في أظافر یدیك أو قدمیكضیة رْ عَ  )خطوط(أخادید بروز أو  أي   حدث لدیك أیام الماضیة، ھل  7في الـ 

Ο   نعم Ο  ال 
 
 
 

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 
 تغیّر لون األظافر 

a. ر في لون أي من أظافر یدیك أو قدمیك؟ غیّأیام الماضیة، ھل حدث لدیك أي ت 7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight 
 ة تجاه ضوء الشمس الحساسیّ 

a. ؟ زیادة في حساسیة الجلد تجاه ضوء الشمسأیام الماضیة، ھل حدثت لدیك أي  7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores 
 غط حات من الضّ تقّرحات الفراش أو التقرّ 

a. ؟ریر أوقات طویلة دون حركة مع وجود ضغط على الجسم حات فراش (جروح ناتجة عن البقاء في السّ تقرّ أیام الماضیة، ھل حدثت لدیك أي  7في الـ( 
Ο   نعم Ο  ال 
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36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 
 تفاعالت الجلد بسبب اإلشعاع 

a. ؟ أسوأ حاالتھافي  ة حروق الجلد بسبب اإلشعاعشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا Ο  ال ینطبق 

 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 
 الجلد  غمقاقا

a. ؟ون الغامقتحّول غیر معتاد في الجلد للّ أیام الماضیة، ھل حدث لك أي  7في الـ 

Ο   نعم Ο  ال 
 
 
 

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 
 البیضاء أو الداكنة) عالمات تمدّد الجلد (خطوط الجلد 

a. ؟ )عالمات تمدّد في الجلد (خطوط الجلد البیضاء أو الداكنةأیام الماضیة، ھل حدثت لدیك أي  7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling 
 والوخز  رالتخدّ

a. ؟ أسوأ حاالتھفي  الوخز(التنمیل) في یدیك أو قدمیك ر أوالتخدّ شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  (التنمیل) في یدیك أو قدمیك ر أو الوخز تعارض (أثر) التخدّ  إلى أي مدىأیام الماضیة،  7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 
 الدُّوار 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  وارشدّة الدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  وارر) الدّتعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
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41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 

 تغیُّم الرؤیة 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  ة تغیّم الرؤیة شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  تعارض (أثر) تغیّم الرؤیة أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 
 الومضات الضوئیة 

a. ؟ومضات ضوئیة أمام عینیك (ضوء یظھر ویختفي)أیام الماضیة، ھل حدثت لدیك أي  7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 
 عّوامات بصریة 

a. ؟ نقط أو خطوط  تتحرك أمام عینیكأیام الماضیة، ھل رأیَت أي  7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 
 إدماع العینین

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  ة إدماع العینین شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ر) إدماع العینین تعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears 
 طنین األذن 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  (سماع صوت صفیر أو رنین في أذنیك) ة طنین األذن شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 
 التركیز 

a. ؟ أسوأ حاالتھالدیك في   شدّة مشاكل التركیزأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  تعارضت (أثرت) مشاكل التركیزأیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 
 الذاكرة 

.a ؟ حاالتھاأسوأ لدیك في  شدّة مشاكل الذاكرة أیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  تعارضت (أثّرت) مشاكل الذاكرة لدیك أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 
 األلم العام 

a. ؟  باأللم شعرت  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  شدّة األلم أیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  تعارض (أثر) األلم أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
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49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 
 الصُّداع

a. ؟  ُصداع (وجع الرأس) حدث لدیك مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  (وجع الرأس) داع◌ُ الص  شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  داع (وجع الرأس)ر) الصُ تعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 
 آالم العضالت 

a. لدیك؟  آالم العضالت  حدثت ة مرّ أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟أسوأ حاالتھالدیك في  ة آالم العضالتشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  العضالتتعارضت (أثرت) آالم أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 
 ألم المفاصل 

a. لدیك؟  ألم في المفاصل (مثل المرفقین أو الركبتین أو الكتفین)حدث  ة مرّ أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھالدیك في شدّة آالم المفاصل (مثل المرفقین أو الركبتین أو الكتفین) أیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  آالم المفاصل (مثل المرفقین أو الركبتین أو الكتفین) رت)(أثّ  تعارضتأیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
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52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 
 األرق

a. ؟ أسوأ حاالتھ في  (بما في ذلك صعوبة الدخول في النوم أو االستمرار في النوم أو االستیقاظ مبكًرا) لدیك  ة األرقشدّأیام الماضیة، ما  7الـ  في 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. مع أنشطتك   (بما في ذلك صعوبة الدخول في النوم أو عدم االستمرار في النوم أو االستیقاظ مبكًرا) لدیك  تعارض (أثر) األرقأیام الماضیة، إلى أي مدى   7الـ  في
 المعتادة أو الیومیة؟ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 
 اإلرھاق 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  عب أو فقدان النشاطة اإلرھاق أو التّ شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  تعارض (أثر) اإلرھاق أو التعب أو فقدان النشاطأیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 
 القلق 

a. ؟ بقلق (الشعور بعدم الراحة أو التوتّر مّما قد یحدث)شعرت  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  القلق (الشعور بعدم الراحة أو التوتّر مّما قد یحدث) شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  بعدم الراحة أو التوتّر مّما قد یحدث)عور ر) القلق (الشّ تعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
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55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 
 ط الھمة بْثَ 

a. ؟ أن ال شيء یبھجك ب شعرت مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھ في  ة شعورك بأن ال شيء یبھجكشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ر) شعورك بأن ال شيء یبھجكتعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 

Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 
 الحزن 

a. ؟عادةالشعور بالحزن أو عدم السّ عانیت من   مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھفي  عادةة شعورك بالحزن أو عدم السّ شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

c.مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ر) شعورك بالحزن أو عدم السعادةتعارض (أثّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 
 زیف المھبلي عدم انتظام الحیض/النّ 

a. ؟ عدم انتظام في الحیضأیام الماضیة، ھل حدث لدیك  7في الـ 
Ο  نعم Ο  ال Ο  ال ینطبق 

 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 
 تغیّب دورات الحیض عن موعدھا 

a. ؟ تغیّب لدورات الحیض عن موعدھاأیام الماضیة، ھل حدث لدیك أي   7في الـ 
Ο  نعم Ο  ال Ο  ال ینطبق 
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59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 
 اإلفرازات المھبلیة 

a. إفرازات مھبلیة غیر معتادة؟لدیك أي  تأیام الماضیة، ھل حدث 7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 
 جفاف المھبل 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  ة جفاف المھبلشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 
 األلم مع التبول 

a. ؟ أسوأ حاالتھ لدیك في  ة األلم أو الحرقة مع التبول شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 
 ل ة في التبوّ لحّ غبة المُ الرّ 

a. ؟لحة في التبول بشكل مفاجئ رغبة مُ حدثت لدیك  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ل بشكل مفاجئ لحة في التبوّ غبة الُم تعارضت (أثرت) الرّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 
 ل التبّول زیادة معدّ 

a. ؟ ر التبول بشكل متكرٍّ أیام الماضیة، ھل كانت ھناك أوقات كان علیك فیھا  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  ر ل بشكل متكرّ تعارض (أثر) التبوّ أیام الماضیة، إلى أي مدى   7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 
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64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 

 ل المعتاد وْ ر في لون البَ التغیّ 

a. ؟ ر في لون البولتغیُّأیام الماضیة، ھل حدث لدیك أي   7في الـ 
Ο   نعم Ο  ال 

 
 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence  
 لس البولي السّ 

a. لدیك؟   فقدان للتحكم في البول (تسریب)حدث  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. لدیك مع أنشطتك المعتادة أو الیومیة؟  سریب)التحكم في البول (التّ تعارض (أثر) فقدان   إلى أي مدىأیام الماضیة،  7في الـ 
Ο  أبدًا Ο  ًقلیال Ο  بشكل متوسط Ο  كثیًرا Ο  كثیًرا جدًا 

 
 
 

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection 
 تحقیق االنتصاب والحفاظ علیھ 

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  صعوبة تحقیق االنتصاب أو الحفاظ علیھ  شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا Ο غیر نشط جنسیًا Ο  أفضل عدم

 اإلجابة 
 
 
 

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 
 لقذف ا

a. لدیك؟  شكالت في القذفُم حدثت  ة مرّ أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο   بشكل مستمر
 تقریبًا

Ο غیر نشط جنسیًا Ο  أفضل عدم
 اإلجابة 

 
 
 

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 
 غبة الجنسیة انخفاض الرّ 

a. ؟ اأسوأ حاالتھلدیك في  غبة الجنسیة انخفاض الرّ  شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا Ο  جنسیًا  ة/غیر نشط Ο  ّل عدم أفض
 اإلجابة 
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69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 
 ة الجماع تأخر ھزّ 

a. ؟ تأخرت أكثر من الالزم في الوصول إلى ھزة الجماع أو النشوة الجنسیةأیام الماضیة، ھل شعرت أنك  7في الـ 
Ο  نعم Ο  ال Ο  جنسیًا  ة/غیر نشط Ο  أفضل عدم اإلجابة 

 
 
 

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm 
 ة الجماع عدم القدرة على الوصول إلى ھزّ 

a. ؟ شوة الجنسیةة الجماع أو النّ على الوصول إلى ھزّ  (ة) غیر قادرٍ أیام الماضیة، ھل كنت   7في الـ 

Ο  نعم Ο  ال Ο  جنسیًا  ة/غیر نشط Ο  أفضل عدم اإلجابة 
 
 
 

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse 
 عور باأللم أثناء الجماع الشّ

a. ؟ أسوأ حاالتھفي  األلم أثناء الجنس المھبلي  شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا Ο  جنسیًا  ةغیر نشط Ο  ّل عدم أفض

 اإلجابة 
 
 
 

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness 
م وألم الثّ   دي تورُّ

a. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في   ديم أو األلم في منطقة الثّ ة التضخّ شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 
 الكدمات 

a. ؟كدمات بسھولة (عالمات سوداء وزرقاء)أیام الماضیة، ھل حدثت لك أي  7في الـ 

Ο  نعم Ο  ال 
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74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 
 القشعریرة 

a. ؟ ب برعشة أو ارتجاف الجسم)عور بالبرد المصاحَ قشعریرة االرتعاش أو االھتزاز (الشّ حدثت لدیك  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟أسوا حاالتھافي  بقشعریرة االرتعاش أو االھتزاز (الشعور بالبرد المصاحب برعشة أو ارتجاف الجسم)شعورك   شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
 
 
 

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 
ق   زیادة التعرُّ

a. ؟ ق غیر متوقع أو زائد أثناء النھار أو اللیل (غیر مرتبط بالومضات الساخنة)تعرُّ حدث لدیك  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھفي   اللیل (غیر المرتبط بالومضات الساخنة)ق غیر المتوقع أو الزائد أثناء النھار أو ة التعرُّ شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 
 ق انخفاض التعرُّ 

a. ؟ انخفاض غیر متوقع في التعرق أیام الماضیة، ھل حدث لدیك  7في الـ 
Ο  نعم Ο  ال 

 
 
 

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 
 (شعور مفاجئ بالسّخونة) اخنة الومضات السّ 

a. لدیك؟  ومضات ساخنة (شعور مفاجئ بالسّخونة)حدثت  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھالدیك في  الومضات الساخنة (شعور مفاجئ بالسّخونة) شدّةأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 
 نزیف األنف 

a. لدیك؟  نزیف أنفحدث  مّرة أیام الماضیة، كم  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  نادًرا Ο  أحیانًا Ο  كثیًرا Ο بشكل مستمر تقریبًا 

b. ؟ أسوأ حاالتھلدیك في  ة نزیف األنفشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
 
 
 

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site 
 موقع الحقن م في  ألم وتورُّ 

a. ؟ م أو احمرار في موقع حقن العقار أو الحقن الوریديألم أو تورُّ أیام الماضیة، ھل حدث لدیك أي   7في الـ 

Ο  نعم Ο  ال Ο  ال ینطبق 
 
 
 

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 
 رائحة الجسم 

a. ؟حاالتھاأسوأ  في  لدیك ة رائحة الجسم شدّأیام الماضیة، ما  7في الـ 
Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 
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OTHER SYMPTOMS 

 أعراض أخرى 

Do you have any other symptoms that you wish to report? 
 

 أعراض أخرى ترغب في اإلبالغ عنھا؟  ھل لدیك أيّ 
Ο Yes Ο No 

Ο  نعم Ο  ال 

Please list any other symptoms:  
 رجى تسجیل أي أعراض أخرى:یُ 

 ؟ أسوأ حاالتھھذا العرض لدیك في   ةشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ . 1

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 ؟ أسوأ حاالتھھذا العرض لدیك في   ةشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ . 2

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 ؟ أسوأ حاالتھھذا العرض لدیك في   ةشدّ أیام الماضیة، ما 7في الـ . 3

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 ؟ أسوأ حاالتھھذا العرض لدیك في   ةشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ . 4

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 ؟ أسوأ حاالتھھذا العرض لدیك في   ةشدّأیام الماضیة، ما  7في الـ . 5

Ο  ال یوجد Ο  بسیط Ο  متوسط Ο شدید Ο  شدید جدًا 

 


