
א המר סיסב חול תיסור

туалет

кипа /
косынка

телевзор

позвать врача
или медсестру

сидеть

пить/есть

спать

выйти на
улицу

у меня болит

да

нет

может быть

что-то другое

очки

пелефон

зубные
протезы
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לוח בסיס רמה א'



א המר החיש חול תיסור

да

нет

дом

проверит, что пациент понимает
речьвопросы слева ответы справатема разговора

деньги

отлично состояние
здоровья

все в порядке семья

так себеможет быть

не хорошоспасибочто-то другое

я тебя люблю

что слышно

привет
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לוח שיחה רמה א'
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ב המר סיסב חול תיסור

туалет мыться

спатькосынка таблетки

у меня
болит

позвать врача
или медсестру

одетьсясидеть

есть/пить

поговорить
по телефону

выйти на
улицу

зубные
протезы

подушкачто-то
другое

может быть

нет

телевизорда кипа/косынка
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ב המר החיש חול תיסור

когда
время

где место

кто

почему
причина

проверит понимание
картин

проверить понимание
вопросоввопросы справа ответы слеватема разговора

состояние
здоровьяда

семьянет

деньгиможет мыть

домчто -то
другое

отличноздравствуйте

все в
порядке

что слышно

так себея тебя
люблю

не хорошоспасибо
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ג המר סיסב חול תיסור

есть/пить

туалет

мыться

спать

одеться

кипа/косынка

сидеть

очки

газета

телевизор выйти на
улицу

прийти на
занятия

лекарства разговаривать
по телефону

у меня болит

позватьврача
или медсестру

одеяло

подушка поднять или
опустить кровать

перевернуть на
другую страницу

что-то другое

может быть

нет

да

зубные
протезы
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ג המר החיש חול תיסור

?что делать

я хочу
поговорить ода

состояние
здоровьянет

семьяможет быть

деньгичто -то другое

домперевернуть страницу ужасноспасибо

не хорошоне понял/а

так себея тебя люблю

все в порядкечто слышно

отличноздравствуйте

проверит понимание картин проверить понимание
вопросоввопросы справа ответы слеватема разговора

когда время

где место

кто

почему
причина
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