BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Individuals

1. Here are five questions using ‘would rather’.
Answer the questions. You need to be able to explain your choice.
અહીં પાાંચ પ્રશ્નો આપવામાાં આવ્ાાં જેમાાં ‘would rather’ નો ઉપ્ોગ કરવામાાં આવ્ો છે .
પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તમે પોતાની પસાંદગી વવશે વવસ્તારથી સમજાવો.
Would you rather have lots of money or lots of free time?
Would you rather eat in a restaurant every night or eat at home?
Would you rather travel the world or live in a big, expensive house.
Would you rather be a rich, famous person or a normal person?
Would you rather live in a cool country or a hot country?
2. Ask your partner the questions and ask them to explain their answers.
તમારા વમત્રને પણ આ પાાંચ પ્રશ્નો પ ૂછો અને કહો કે જવાબને વવસ્તારથી સજાવે.
3. Were there any similarities? Why?
શ ાં તમારા અને વમત્રનો જવાબમાાં કોઈ સમાનતા છે ? શા કારણે સમાનતા?
4. Were there any differences? Why?
શ ાં તમારા અને વમત્રનો જવાબમાાં કોઈ તફાવત છે ? કારણ?
5. Create some ‘would rather’ sentences of your own to find out more interesting information about your
partner.
તમારા વમત્ર વવશે વધ જાણવા પોતાની રીતે વાક્ય બનાવો જેમાાં ‘would rather’ નો ઉપ્ોગ થ્ો
હો્.

Would you rather [+verb]… or [+verb]… Why?
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Group activity
1. Write three questions using ‘would rather’. If this is difficult, you can choose questions from the above exercise.
2. Use a pen and paper. Ask someone your three questions. Write their name, their choices and any extra information.
3. Repeat stage 2 until you have spoken to everyone in your group.
4. Use your information. What new information have you discovered about your group? Were there any similarities or
differences of opinion?
5. Share your findings as a group. What was the most interesting piece of information you have discovered? Why?
સામ ૂહિક પ્રવ ૃત્તિ
1. ‘Would rather’ નો ઉપ્ોગ કરીને ત્રણ પ્રશ્ન લખો. જો પ્રશ્નો લખવ ાં અઘરાં લાગત ાં હો્ તો ઉપર જણાવેલ પ્રશ્નો લઈ
શકો છો.
2. કાગળ અને કલમનો ઉપ્ોગ કરો અને તમારા વમત્ર અથવા બીજા વ્ક્તતને ત્રણ પ્રશ્નો પ ૂછો. પ્રશ્ન પ ૂછતી વખતે
તેમન ાં નામ, તેમની પસાંદગી અને બીજી માહહતી કાગળમાાં લખો.
3. જ્ાાં સધી ગ્રપમાાં બધા લોકોને પ્રશ્નો પ ૂછી ન લો ત્ાાં સધી ઉપર જણાવેલ પ્રવ ૃવિન ાં પનરાવતતન કરતાાં રહો.
4. તમે પોતાની માહહતીનો ઉપ્ોગ કરો. તમને પોતાના ગ્રપ વવશે કોઈ નવી માહહતી મળી? શ ાં ગ્રપનાાં સદસ્્ોમાાં
કોઈ બાબતે વવચારોમાાં સમાનતા અથવા તફાવત છે ?
5. તમારા ગ્રપની સૌથી મહતતવની માહહતી કઈ છે , જે તમે શોધી કાઢી હો્? શા માટે તમને આ માહહતી મહતતવની છે ?
તમે પોતાના ગ્રપ વવશે જે પણ માહહતી મેળવી છે , અમારી સાથે જરૂરથી શેઅર કરજો.
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