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Modals:
:שאלות
:) בחר אחת מהאופציות (בסוגריים) והשלם את המשפטים הבאים1
a. Sharon's flight from Thailand took more than 11 hours.
She ______ be exhausted after such a long flight.
(can / had better / must)
b. My teacher told me that we could read this new book if we needed extra credit.
But we _____ read it if we don't want to.
(must not / cannot / don't have to)
c. The television isn't working. It ______ damaged during the move.
(must have been / must / must be)
d. ______ hold your breath for more than a minute?
No, I can't.
(are you able to / might you / can you)
e. You ______ be rich to be a success. Some of the most successful people I know
haven't got a penny to their name.
(shouldn't / can't / don't have to)
f. I've redone this math problem at least twenty times, but my answer is wrong
according to the answer key.
The answer in the book ______ be wrong!
(have to / must / should)
g. You ______ do the job if you didn’t speak French fluently.
(can't / won't be able to / couldn't)
h. You ______ worry so much. It doesn't do you any good. Either you get the job, or
you don't. If you don't, just apply for another one. Eventually, you will find work.
(can't / don't have to / shouldn't)
i. You ______ be kidding! That can't be true.
(ought to / have to / should)
j. You ______ leave the table once you have finished your meal and politely
excused yourself.
(may / might / would)
k. Jenny's engagement ring is enormous!
It ______ a fortune.
(must have cost / must cost / must be costing)
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 )2תרגם את הקטע הבא:
" אמא :דניאל ,אני הולכת להזמין בשבילך ,מה אתה רוצה?
דניאל :אני מסוגל להזמין לבד ,אמא! מלצר ,מה כדאי לי להזמין?
מלצר :אני חושב שכדאי לך לנסות את הפיצה שלנו אדוני ,היא מצוינת.
דניאל :אוקי ,אז הייתי רוצה להזמין פיצה מרגריטה בבקשה.
מלצר :אם אתה אוהב פטריות אז עדיף לך ללכת על הפיצה "פונגי" שלנו.
דניאל :פעם הייתי מזמין את ה"פונגי" כשהייתי בא עם החברים שלי .היום אני
רוצה את המרגריטה.
מלצר :אני רגיל לילדים שמזמינים את המרגריטה ,אבל אתה חייב לנסות
משהו אחר כי המרגריטה משעממת.
דניאל :אתה לא אמור להביע דעה ,מלצר! אני לא חייב לנסות את ההמלצות
שלך! אסור לך לדבר אלי ככה!
אמא :מלצר ,אפשר בבקשה לראות את המנהל של המסעדה? אפשר להחליף
איתו כמה מילים בבקשה?
מלצר :אתם תראו אותו אחרי שתסיימו להזמין.
אמא :אנחנו חייבים ללכת ,תודה מלצר".
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