Super Goal Book 3 Unit 1

Are You Here on Vacation?
Choose the best answer to fill in the blank.
1. John: _____ your friend?
Adnan: He is in the restaurant.
A. How’s - B. What’s - C. When’s - D. Where’s
2. Who _____ that girl?
A. am - B. is - C. are - D. I
3. _____ you staying at this hotel?
A. Am - B. Is - C. Are - D. We
4. The capital of Russia _____ Moscow.
A. is - B. it is - C. be - D. being
5. Bob: Is it cold outside today?
Max: Yes, ___.
A. is - B. its - C. it’s - D. it is
6. Kate: What is wrong?
Nawal: My suitcases _____ here.
A. isn’t - B. aren’t - C. not

- D. they not

Make each statement a yes/no question.
13. He is staying at a hostel.
_________________________________________________
14. She is here on vacation.
_________________________________________________
15. They are here for the festival.
_________________________________________________
Match each question in Column 1 with an answer in Column 2
Column 1
1. What’s your name?
2. Where is he from?
3. Thank you!
4. How are you?
5. I’m sorry.
6. This is Alice.

Column 2
A. Nice to meet you.
B. Fine, thanks.
C. That’s all right.
D. You’re welcome.
E. He’s from Muscat.
F. I’m Robert. But everyone
calls me Bob.

Listen to the text and answer the questions. Choose the
best answer to each question.
[AUDIO: SuperGoal3, Unit 1, page 7, The Place to Stay, Track 6]

1. The text is about ____.
A. a beach hostel - B. luxury hotels C. youth hostels D. a seaside hotel

2. Young people usually don’t have much ___.
A. time - B. energy
- C. laundry - D. money
3. Youth hostels are interesting places because ___.
A. only students can stay there - B. young tourists learn about
the local area C. young people learn how to
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