Super Goal Book 1 Unit 1

Good Morning!
Choose the best answer to fill in the blank.
1. See you _____, Faisal.
A. bye- B. later - C. night

-D. goodbye

2. Good _____, Mr. Ali.
A. days - B. meet
- C. hello
3. Nice to _____ you, Mona.
A. meet
- B. name -

-

C. friend

D. evening

- D. call

4. Amira, this is my _____ Fatima. Fatima, this is Amira.
A. fine
- B. nameC. meetD. friend
5. Bye. Take _____.
A. later - B. night

-

C. care

-

D. fine

6. I’m Robert. But my friends _____ me Bob.
A. name
- B. I’m
- C. callD. are
Choose the best answer to fill in the blank.
1. Mr. Smith _____ a teacher.
A. am
- B. is
C. his
D. are
2. _____ students.
A. I’m
- B. He’s
- C. Are
- D. They’re

3. Asma and Nura _____ friends.
A. am - B. I
- C. are
- D. she’s
4. Mrs. Jones _____ my mother.
A. her - B. she
- C. are
- D. is
5. What’s _____ name?
A. you - B. your
-

C. you’re

-

D. is

Write the correct word to fill in the blank.
1. You are a student. _____ name’s Adnan.
2. He’s the principal. _____ name’s Mr. Hansen.
3. I’m a student. _____ name’s Nawal.
4. They are students. _____ names are Fatima and Badria
Listen to the text and answer the questions. Choose the best answer to
each question.
[AUDIO: SuperGoal Book 1, Unit1, page 7, A New Student!, Track 7]
21. The boys’ names are _____.
A. Ibrahim and Ali
B. Ali and Mohammed
C. Ali and Ahmed
D. Ahmed and Adel
22. _____ is a new student.
A. Ali
B. Ali and Ahmed
C. Ahmed
D. Neither
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