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One-minute English
Conversation card
Two people
1. Think of two sentences using ‘raise’ and two using ‘rise’.
‘Raise’ અને ‘rise’ નો ઉપયોગ કરીને બે વાક્યો વવચારો.
Examples:
Students should raise their hands to speak in class.
The price of a bus ticket rises every year.
2. Tell your partner the subject of your first sentence. Ask them to guess the rest of your
sentence.
તમારા વમત્રને પ્રથમ વાક્યનાાં કતાા જણાવો અને કહો કે કતાા નો ઉપયોગ કરીને પ ૂણા વાક્ય
જણાવે.
My subject is ‘students’. Can you guess my sentence?
3.Tell your partner if their guess is correct. Then, discuss the use of ‘raise’ or ‘rise’ in the
sentence. Is the word used correctly?
વમત્રને જણાવો કે એનો જવાબ છે કે નહીં. આના પછી વાક્યમાાં ‘raise’ અને ‘rise’ નો ઉપયોગ
વવશે ચચાા કરો. શાં શબ્દનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે થયો છે ?

4. Repeat stages 2 and 3. Listen to and discuss your partner’s sentence. Continue until all
sentences are finished.
ક્રમાાંક 2 અને 3 માાં જણાવેલ પ્રવ ૃવિન ાં પનરાવતાન કરો. હવે તમે વમત્રનાાં વાક્યો સાાંભળો અને
ચચાા કરો. જયાાં સધી બધા વાક્યો પ ૂણા ન થાય તયાાં સધી પ્રવ ૃવિ કરતાાં રહો.

5. When you have finished speaking, discuss the questions from Discussion Questions.
જયારે તમે બોલવાન ાં સમાપ્ત કરો તયારે નીચે જણાવેલ ચચાા પ્રશ્નોમાાંથી પ્રશ્નોની ચચાા કરો
(નીચે જઓ).
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Group work
1.
2.
3.
4.

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

સમ ૂહ પ્રવ ૃવિ
1. 'Two people' મ ાં જે પ્રવ ૃત્તિ આપવ મ ાં આવી છે , તેમ ાં ક્રમ ક
ાં 1-4 નુ ાં પુનર વતતન કરો.
2. પ્રવ ૃત્તિ પ ૂર્ત થઈ જાય તો બીજા ત્તમત્ર સ થે પ્રવ ૃત્તિ કરો.
3. તમે ધ રો એટલી વખત ત્તમત્ર બદલી શકો છો.
4. બોલવ નુ ાં પર્ત થઈ જાય ત્ય રે ચચ ત પ્રશ્નોમ ાં જે પ્રશ્નો આપવ મ ાં આવ્ુ ાં છે તેની જૂથમ ાં ચચ ત
કરો (ઉપર જુઓ).

Discussion Questions




Which sentence was your favourite? Why?
Did you find any common mistakes? What were they.
Can you think of any more sentence using ‘raise’ and ‘rise’ to describe life in your
country?
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