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BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Practice worksheet – 5 ways to use ‘hard’ 

Follow the instructions below, and make sure you use ‘hard’ when you write! Use the 
example sentences to help you. 
Write: 

1. 2 things you used to think were hard but now you think are easy. (adjective) 

మీకు అంతకుమ ందు చాలా కష్టమనిప ంచి, ఇప్పుడు సులభమనిప ంచే ర ండు విష్యాలు చెప్ుండి. 
(విశషే్ణం) 

 - I used to find driving really hard but, now I have more experience, I enjoy it! 
 

2. 2 activities you do with energy. (adverb) 

మీరు ఎకుువ శక్తితో చసేే ర ండు ప్నులను చపె్ుండ.ి (క్తియా విశషే్ణం) 

 - I work hard. I know my boss appreciates that I put in a lot of effort at work. 
 

3. something you’d like to do but haven’t done because it involves effort. (adjective) 

మీరు చెయాాలనుకునన ప్ని, క్ానీ అది చాలా శిమతో కూడుకుననది క్ాబట్టట  చయెాలేదు. అలాంట్ట ప్ని 
గ ర ంచి చెప్ుండి. (విశషే్ణం) 

- I’ve always wanted to learn the guitar, but it’s too hard, so I haven’t yet. 
 

4. something you do in your daily life that needs force. (adverb) 

రోజూ మీరు బలానిన ఉప్యంగ ంచి చసేే ఒక ప్ని గ ర ంచి చపె్ుండి. (క్తియా విశషే్ణం) 

           - The door to my house is very heavy, so I have to push it quite hard to get in. 
 

5. at least 4 things where you are at the moment that are hard. (adjective) 

ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో మీరునన ప్రదేశంలో ఉనన నాలుగ  దృఢమ నై వసుి వపల పరేుు  చపె్ుండి. (క్తియా 
విశషే్ణం) 

- In this room, the table, the wall, the floor… are hard. 
 

Review: 
After you have written your sentences, try to match each one with one of the meanings of 
‘hard’ from the lesson.  
మీరు వాక్ాాలనీన రాస న తరువాత, ఒక్కుకు వాక్ాానిన ‘hard’  కునన  వివిధ అరాా లలో సర ైన దానిన ఎంచుకుని 
జతప్రచండి.   
Eg. Sentence number 1 = the opposite of easy 

ఉదా: వాకాం 1=సులువపకు వాతిరకే ప్దం 
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Pair or group work - Speaking 
గ్రూ ప్ ఏక్టివిటీ 

1. Tell your partner or group your sentences: 

మీరు రూప ందించిన వాక్ాానిన మీ సేనహతిులకు చపె్ుండి: 
 did you learn anything new (about them)? What? 

మీరు క్కతిగా ఏదెనైా నరేుుకునానరా(వార  గ ర ంచి)? అదేమిట్ట? 

 did you have anything in common? What? 

మీ అందర క్ీ క్ామన గా ఉనన విష్యాలేమిట్ట? 

 what was the most interesting fact from your discussion? 

మీ మధా నడిచిన చరులో అతాంత ఆసక్తికరమ నై విష్యం ఏమిట్ట?  

2. Test your partner! Can they match your sentences with one of the uses of ‘hard’ from 
the lesson? 

మీ సనేహతిులకు ప్రకీ్ష పెట్టండి. వాళ్లు  చపె ున వాక్ాాలను ‘hard’ యొకు సర నై అరాంతో జతప్రచమని 
అడగండి. 


