
LANGUAGE FUNCTION FOR
 NOVICE LEARNERS:

How can I improve in Language Function?



NOVICE 
If your prompt has you share information and ideas….

What do you like?  מה אתה אוהב / מה את אוהבת?

Me too/me neither גם אני/ אני לא …

How old are you? בן כמה אתה ….? / בת כמה את ...?

What is the date? איזה יום ...?

What time is it?   מה השעה ?

When do you….? מתי אתה ….? / מתי את ...?

When do you have ______ class?   מתי יש לך שיעור _____? ת         

When do you go to the _______(place)? מתי אתה הולך ל______? מתי את הולכת ל____?



NOVICE 
If your prompt has you share information and ideas….

Why do you like_____? (Simple answer with because)  למה אתה אוהב ___? / למה את אוהבת_____ת?

I like… אני אוהב(ת) …

I prefer… אני מעדיף(ה) …

I do … אני כן …

Why do … ?… למה

Because … … כי



NOVICE 
If your prompt requires you to meet needs... 

Do you need…? בן כמה אתה ….? / בת כמה את ...?

Do you have....? יש לך...?

At what time do you …? באיזו שעה אתה ….? / באיזו שעה את ...?

How do I …? איך את/ה...?

Me too/me neither גם אני/אני לא...

I need… אני צריך/אני צריכה...



NOVICE 
If your prompt requires you to meet needs... 

I have… יש לי...

I want… אני רוצה...

I can… אני יכול.../אני יכולה...

First I… then I… קודם אני...אחר כך אני...

I want to… because… אני רוצה...כי...



NOVICE 
If your prompt requires you to express, support, and react to opinions….

What is your favorite ___________? מה   ה_____ הכי אהוב(ה)  עליך?

I prefer ___________. אני מעדיף(ה) ...  ה 

Me too/me neither גם אני... / אני לא...ה

My favorite is ______ because ______. ...אני הכי אוהב(ת) ____ כי

I like/love ______ because __________. ...אני אוהב(ת) ____ כי

How + expression 
(wonderful/interesting/important/ unfortunate/ )! 

 זה +  (נהדר / מעניין / חשוב / חבל )!   ה

Why? ?למה

Maybe you need …... אולי אתה צריך... / אולי את צריכה...ה

What do you like? Why? מה אתה אוהב?… למה? / מה את אוהבת… למה?ה

What do you prefer? Why? מה אתה מעדיף?… למה? / מה את מעדיפה… למה?ה



NOVICE 
If your prompt requires you to express, support, and react to opinions….

I like… but I don’t like… because... אני (לא) אוהב(ת)...כי...

I feel/am… when… אני מרגיש(ה) ...כש...

In my opinion… לדעתי...

Personally… אישית...

On other on the other hand… לאומת זאת... 

Specifically... ...ספציפית

Great/Wonderful!  גדול / אדיר / נפלא!

Nice! נחמד!

Excellent!  מצוין /מעולה / נהדר!

Too bad! חבל! י


