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BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Conversation card 

Two people 
 
1. 
Think of two sentences using ‘raise’ and two using ‘rise’. 

 ‘Raise’ ਅਤੇ ‘rise’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। 
    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. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
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?  

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਵਕ ਉਸਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ‘raise’ ਅਤ ੇ‘rise’ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਵੱਚ 
ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਮਝੋ ਵਕ ਕੀ ਵਾਕਾਂ ਵਵੱਚ ਇੂੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

4.  
Repeat stages 2 and 3. Listen to and discuss your partner’s sentence. Continue until all 
sentences are finished. 

ਦ ਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਵਚਾਵਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
5.  
When you have finished speaking,  discuss the questions from Discussion Questions. 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਵਚਾਰਣ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਾਚੋ। 
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Group work 
 

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). 
 

ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਐਕਟੀਵਵਟੀ  
 

1. ਇਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਵਅਕਤੀ ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੇ 1-4 ਤੱਕ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ।  
2. ਜਦੋਂ ਗਤੀਵਵਧੀ ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਥੀ ਬਦਲੋ।  
3. ਤੁਸੀਂ ਵਜੂੰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਸਾਥੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋਵੋ। ਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਚਾਰੋ। 

 

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? 


