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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: 

 

ਹੇਠਾਂ ਪੁੁੱ ਛੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੋ 
‘neither’ ਅਤੇ ‘either’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਿੁੱ ਗ ਅਿੁੱ ਕ ਵਾਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
ਇਸ ਿਈ ਲਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆ ਉਦਹਾਰਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।   
 

The questions Your answers 

 

Which do you prefer – 

chocolate cake or ice cream? 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੋਗੇ- ਚਾਿਲੇਟ 
ਿੇਿ ਜਾਂ ਆਈਸਿਰ਼ੀਮ? 

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. 

 

What would you like for 

breakfast? We have toast and 

eggs. 

ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿ਼ੀ ਖਾਣਾ ਪਸੂੰ ਦ 
ਿਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਡਾ ਟੋਸਟ ਖਾਦੇ 

ਹਨ।  
 

 

 

What do you like doing on 

holiday? Going to the beach or 

going to the mountains? 

ਤੁਸੀਂ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿ਼ੀ ਿਰਨਾ ਪਸੂੰ ਦ 
ਿਰੋਗੇ? ਸਮੁੂੰ ਦਰ਼ੀ ਿੂੰ ਢੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਾੜ੍ਹਾਂ 

ਦ਼ੀ ਸੈਰ ਿਰਨਾ? 
 

 

 

Do you listen to jazz or rock 

music? 
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ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜ੍ਾ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਪਸੂੰ ਦ ਿਰਦੇ ਹੋ 
ਜੈੈੱਜ ਜਾਂ ਕ਼ਿਰ ਰੌਿ?  

 

 

What do you like to do on a 

Saturday night? Go out or stay 

in? 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨ਼ੀਵਾਰ ਦ਼ੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੀ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੋਗ?ੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੂੰ ਮਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 

ਘਰ ਰਕਹਣਾ? 
 

 

 

How do you keep fit? Going to 

the gym (alone) or playing a 

sport (in a team)? 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਖਣ 
ਲਈ ਿ਼ੀ ਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਿਿੱ ਕਲਆਂ ਕਜੂੰ ਮ 

ਜਾਣਾ ਪਸੂੰ ਦ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਥ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ? 

 

 

 

 

Pair or group work - Speaking 

 

Ask and answer the questions with your partner. Do you have anything in common? 

 


