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BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Conversation card 
 

Two people 
 
1. Complete the sentences so that they are true for you. The first gaps are for names. 
After names, you need to give a reason. 
 

તમારા માટે સાચા ઠરે એ રીતે વાક્યોને પરૂ્ણ કરો. પહલેી કોરી જગ્યા નામ માટે છે. નામ 
લખયાાં બાદ બીજી કોરી જગ્યાએ કારર્ જર્ાવો.   

 
    1. The friendliest person I know is _____________  because _____________. 
 
    2. The best friends that I know are ______  and  _______ because _____________. 
 
    3. One person I admire is _____________ because _____________. 
 
    4. One day, I want to meet _______ and ________ because _____________. 
 
2. Tell your partner your sentences. Then listen to their sentences. 

   તમારા મમત્રને પોતાના વાક્યો જણાવો. પોતાની વાત પણણ કર્ાણ બાદ મમત્રનાાં વાક્યો        

   સાાંભળો 
 
3. Tell your partner the name(s) in any sentence. 
   Your partner will tell you the information they can remember using ‘person’ and           
   ‘people’. 
 

   મમત્રન ેકોઈ પણ એક વાક્યમાાં રહલે નામ/નામો જણાવો. તેણે કહો કે નામ/નામો નો 
   ઉપર્ોગ કરીને જે કાંઈ પણ ર્ાદ હોર્ તે જણાવે. જણાવતી વખતે ‘person’ અન ે‘people’ 

   નો ઉપર્ોગ કરવાનો છે.  
 
A: I choose XXX (and XXX). Do you remember my sentence? 
B: This person… / These people…. 
A: Yes! / No, XXX is/are… 
 
4. Repeat stage 3. Your partner will tell you their name(s). 

ક્રમાાંક 3 માાં જર્ાવવામાાં આવેલ પ્રવમૃિનુાં પનુરાવતણન કરો. આ વખતે તમારો મમત્ર નામ 
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જણાવશે.  
 
5. Repeat stages 3 and 4 until there are no new names to discuss. 
   Discuss the questions from Discussion Questions (see below). 
  

   જર્ાાં સધુી બધા ચચાણ કરવા માટે બધા નામ પણૂણ ન થઈ જાર્ તર્ાાં સધુી ક્રમાાંક 3 અને 4 

 માાં જણાવેલ પ્રવમૃિનુાં પનુરાવતણન કરતાાં રહો. 
    નીચે જણાવેલ ચચાણ પ્રશ્નોમાાંથી પ્રશ્નોની ચચાણ કરો (નીચે જુઓ). 

  

Small groups 
 

1. Repeat stages 1-4 of the ‘two people’ activity with a partner. 
2. When you have finished, change partners.   
3. You can change partners as many times as you like. 
4. When you have finished speaking,  discuss the questions from Discussion Questions as a 

group (see below). 
 

1. 'Two people' માાં જે પ્રવમૃિ આપવામાાં આવી છે, તેમાાં ક્રમાાંક 1-4 નુાં પનુરાવતણન કરો. 
2. પ્રવમૃિ પણૂણ થઈ જાર્ તો બીજા મમત્ર સાથે  પ્રવમૃિ કરો. 
3. તમે ધારો એટલી વખત મમત્ર બદલી શકો છો. 
4. બોલવાનુાં પણણ થઈ જાર્ તર્ારે  ચચાણ પ્રશ્નોમાાં જે પ્રશ્નો આપવામાાં આવ્ુાં છે તેની જૂથમાાં ચચાણ 

કરો (ઉપર જુઓ). 

 
 

Large groups 
 

1. Think of three questions to ask the group.  

સમહૂ અથવા ગ્રપુમાાં પછૂી શકાર્ એવા ત્રણ પ્રશ્નો મવચારો. 
 
Examples: 
- Do you like ___? 
- Can you ___? 
- What is your favourite ___? 
 

2. Ask your questions to everyone in the group. 

તમારા પ્રશ્નો ગ્રપુનાાં દરેક સભ્ર્ને પછૂો. 
 

3. When you are finished, tell your group what you have found. Use ‘people’ and 
‘person’. 
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પ્રવમૃિ પણૂણ થઈ ગર્ા બાદ તમે જે કાંઈ પણ માહહતી મેળવી એને ગ્રપુનાાં સભ્ર્ોને જણાવો. 
પોતાની વાત જણાવવાાં માટે ‘people’ અને ‘person’ નો ઉપર્ોગ કરો. 
      
- Three people said ____, but only one person said ______. 
     - Can you tell me your information? 
 

4. Answer the questions in Discussion Questions. 

ચચાણ પ્રશ્નોમાાં જણાવેલ પ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો. 

Discussion Questions 
 
1. What new information did you learn? 
2. Who had the most interesting sentence? Why? 
3. Do you have any similar answers? Why? 


