BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Practice worksheet – Both, neither, either
Write your answers to the questions below. You can write more than one and
make sure you use ‘both’, ‘neither’ and ‘either’ when you write! Try to write a
range of sentence-types. Use the examples to help you:
નીચે આપવામાાં આવેલા સવાલોનો જવાબ લખો. તમે એક કરતાાં વધ ુ પ્રશ્નનો જવાબ લખી
શકો છો. જવાબ લખતી વખતે ‘both’, ‘neither’ અને ‘either’ નો ઉપયોગ કરો! જવાબ
અલગ-અલગ વાક્યપ્રકારનો ઉપયોગ કરો. મદદ માટે નીચે આપવામાાં આવેલા ઉદાહરણોનો
ઉપયોગ કરો:
The questions
Which do you prefer –
chocolate cake or ice cream?
તમે શાંુ પસાંદ કરશો - ચોકલેટ કેક

Your answers
Example:
Both are delicious. Both! I can’t choose, but I try not
to eat both together. Depending on my mood, I’ll eat
either chocolate cake or ice cream. And when I’m on
a diet, I eat neither.

અથવા આઈસ્ક્રીમ?
What would you like for
breakfast? We have toast and
eggs.
તમે નાસ્ક્તમાાં શાંુ પસાંગ કરશો?
અમે ટોસ્ક્ટ અને ઈંડા ખાધા
What do you like doing on
holiday? Going to the beach or
going to the mountains?
તમે રજામાાં શાંુ કરવાન ાંુ પસાંદ કરો
છો?
દરરયા રકનારે કે પછી પહાડો ઉપર?
Do you listen to jazz or hard
metal?
ક્યા પ્રકારન ાંુ સાંગીત ગમે છે ? જાઝ કે
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પછી હાડડ મેટલ?
What do you like to do on a
Saturday night? Go out or stay
in?
તમે શનનવારની રાત્રે બહાર જવ ાંુ
પસાંદ છે કે પછી ઘરે રહેવ?ાંુ
How do you keep fit? Going to
the gym (alone) or playing a
sport (in a team)?
તમે પોતાની જાતે કઈ રીતે તંદુરસ્ત
રાખો છો? જીમમાં જઈને (એકલા) કે
પછી કોઈ રમતમાં જોડાઈને
(ટીમમાં)?

Pair or group work - Speaking
Ask and answer the questions with your partner. Do you have anything in common?
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