BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Practice worksheet – 5 ways to use Hard
Follow the instructions below, and make sure you use ‘hard’ when you write! Use the example
sentences to help you.

Write:
1. 2 things you used to think were hard but now you think are easy. (adjective)
2 વસ્ત ુઓ જે તમને અઘરુું લાગત ુ ું હતુ ું પણ હવે તમને સરળ લાગે છે (વવશેષણ)
- I used to find driving really hard but, now I have more experience, I enjoy it!

2. 2 activities you do with energy. (adverb)
2 પ્રવ ૃવિઓ જે તમે ઊર્જા સાથે કરો છો. (ક્રિયાવવશેષણ અવ્યય)

- I work hard. I know my boss appreciates that I put in a lot of effort at work.

3. something you’d like to do but haven’t done because it involves effort. (adjective)
જે તમે કરવા માુંગો છો પરું ત ુ કર્ુું નથી કારણ કે તેમાું પ્રયત્ન કરવુું પડે એમ છે .
(વવશેષણ)

- I’ve always wanted to learn the guitar, but it’s too hard, so I haven’t yet.
4. something you do in your daily life that needs force. (adverb)
કુંઈક એવુું જે તમે દૈ વનક જીવનમાું કરો છો અને બળની જરૂર છે (ક્રિયાવવશેષણ અવ્યય)

- The door to my house is very heavy, so I have to push it quite hard to get in.

5. at least 4 things where you are at the moment that are hard. (adjective)
ઓછામાું ઓછી 4 વસ્ત ુઓ જે તમે આ ક્ષણે કરો છે અને જે અઘરુંુ છે . (વવશેષણ)

- In this room, the table, the wall, the floor… are hard.

Review:
After you have written your sentences, try to match each one with one of the meanings of ‘hard’
from the lesson.

Eg. Sentence number 1 = the opposite of easy
Pair or group work - Speaking
1.Tell your partner or group your sentences:
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did you learn anything new (about them)? What?
did you have anything in common? What?
what was the most interesting fact from your discussion?

2. Test your partner! Can they match your sentences with one of the uses of ‘hard’ from the lesson?
જોડ અથવા જૂથ કાર્ય - બોલવ ું
1. તમારા ભાગીદારને અથવા સમ ૂહને પોતાનુ ું વાક્ય કહો:
•શુ ું તમે કુંઈ નવુ ું શીખ્યા ( એ લોકો વવશે)? એ શુ ું છે ?
• શુ ું કોઈ સમાનતા છે ? જો છે તો એ શુ ું છે ?
• તમારી ચચાા માુંથી સૌથી રસપ્રદ બાબત કઈ છે ?
2. તમારા સાથીની પરીક્ષા લો! તમે 'hard' નો ઉપયોગ કરીને જે વાક્યો પાઠમાું આપ્યા છે શુ ું તમારો વમત્ર એ
વાક્યો સાથે પોતાના વાક્યો જોડી શકે છે ?
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