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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. 

ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ‘would rather’ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਦਓ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

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. 

 ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੰ  ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵ ਸਥਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
3. Were there any similarities? Why? 

 ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਾਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਹਨ? ਵਕਉਂ ਹਨ? 

4. Were there any differences? Why? 

ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਵਕਿੱਥੇ ਹਨ?  ਵਕਉਂ ਹਨ? 

 

5. Create some ‘would rather’ sentences of your own to find out more interesting 

information about your partner. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ‘would rather’ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ  ਾਕ ਬਣਾਓ। 
Would you rather [+verb]… or [+verb]… Why? 

 

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? 

  

ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 
1. ‘Would rather’ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਤੰਨ ਪਰਸ਼ਨ ਵਲਖੋ। ਜੇ ਔਖਾ ਲਿੱ ਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਚੁਣੋ। 
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2. ਇਿੱਕ ਪੈੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਲਖੇ ਵਤੰਨੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੋ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਖੋ। 

3. ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਤਵ ਧੀ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।  
4. ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ 

ਸਮਾਨਤਾ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਥੇ  ਖਰੇ ਾਂ ਹੈ। 
5. ਆਪਣੀ ਤੁਲਣਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਕਹੜਾ ਤਿੱ ਥ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵਦਲਚਸਪ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਉਂ? 

 


