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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
Talk about your likes and dislikes 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર  બધ ન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે... 

Sam 

Hello, everybody. Welcome! 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે આપણે ચચ ા કરીશ ાં કે તમે કેવી રીતે પોત ની પસાંદ અને ન પસાંદ મવશે જણ વશો. પહલે  

તમે મવમવધ લોકોન ેસ ાંભળો જે કૉફિ મવશે પોત નો અભભપ્ર ય આપી રહ્ય  છે. જો અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો 

ડોન્ટ વરી...અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. તમે સાંવ દ સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે કઈ વ્યક્તતનો 

કૉફિ મ ટે અભભપ્ર ય સૌથી મજબતૂ છે.  

I like coffee. 

 

I love coffee. 

 

I don’t mind coffee. 

 

I really hate coffee! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, કઈ વ્યક્તતએ કૉફિ મ ટે બહ  મજબતૂ અભભપ્ર ય આપ્યો? તમે એકદમ બર બર બોલય ાં! છેલલે 

અભભપ્ર ય આપન ર વ્યક્તત. તો સેમ, પોત ની પસાંદગી અને ન પસાંદગી મવશે જણ વવ  ઉપયોગી ભ ષ  

મવશે વ ત શરૂ કરીએ? 

Sam  

Yes, let’s do it! 
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પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, દરેક વ્યક્તત કૉફિ મવશે વ ત કરી રહ્યો છે, જે એક સાંજ્ઞ  છે. શ ાં તમને ય દ છે કે પ્રથમ વ્યક્તતએ 
કૉફિ અંગે કહવે  મ ટે ક્ય  શબ્દનો ઉપયોગ કયો હતો? જાણવ  સ ાંભળો.. 
 

I like coffee. 
 

 

પે્રઝન્ટર 

વ ક્યમ ાં ફિય પદ ‘like’ નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો છે. ‘Like’ ની મવરોધી અભભવ્યક્તત કહવે  ાં 

હોય તો ‘don’t’ નો ઉપયોગ કરો. મમત્રો, ‘don’t’ એ ‘like’  પહલે  આવશે અને વ ક્ય 

બનશે ‘I don’t like coffee’. 

Sam  

Now, let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after 

me: ‘I like coffee’.  

 

 ‘I don’t like coffee’. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! બીજા વ્યક્તતએ અલગ ફિય પદનો ઉપયોગ કયો છે. મમત્રો, શ ાં તમને એ ફિય પદ મવશે ખબર 

છે? જાણવ  િરીથી સ ાંભળો. 

 
I love coffee. 
 

પે્રઝન્ટર 
‘Love’. શ ાં એ ‘like’ કરત ાં વધ રે મજબતૂ અભભપ્ર ય છે? 
 

Sam 

Yes, it is! Let’s practise the pronunciation together. Repeat after 

me: ‘I love coffee’. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે ત્રીજા વ્યક્તતને સ ાંભળો અને જાણો કે એને શ ાં કહ્ ાં. 
 

I don’t mind coffee. 
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પે્રઝન્ટર 

તો આ વ્યક્તત ‘don’t mind’ નો ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, ગ જર તીમ ાં ‘don’t mind’ નો અથા 

થ ય છે મને કોઈ િેર પડત ાં નથી. જ્ય રે વ્યક્તત ‘don’t mind’ નો ઉપયોગ કરે તો એનો અથા 

થ ય કે વ્યક્તતનો અભભપ્ર ય ન તો સક ર ત્મક છે ન કે નક ર ત્મક. એ વચ્ચનો છે. ‘Don’t mind’ 

એ ‘like’ થી એકદમ અલગ છે ક રણકે ‘don’t નો ઉપયોગ િરજીય ત છે. 

Sam  

And let’s practise the pronunciation together. Repeat after me: ‘I 

don’t mind coffee.’ 

 

પ્રેઝન્ટર 
And, we have one more. છેલલી વ્યક્તતએ કૉફિ મ ટે શ ાં કહ્ ાં એ તમને ય દ છે મમત્રો?  
 

I really hate coffee! 

 

 

પે્રઝન્ટર 
વ્યક્તત કહ ેછે તે ‘I really hate coffee’ એટલે મને કૉફિ ખરેખર ન પસાંદ છે. તમે મ ત્ર 
‘hate’ કહી શકો પણ જો પોત ન  અભભપ્ર યને મજબતૂ બન વવો હોય તો ‘really’ નો ઉપયોગ 
કરવ ાં. તમે ‘really’ નો ઉપયોગ ‘love’ અને ‘like’ મ ટે પણ કરી શકો છો. ‘Really’ એ 
સક ર ત્મકત  સચૂવે છે. નક ર ત્મકત  મ ટે ‘don’t like’ નો વ ક્યમ ાં ઉપયોગ કરો. 
 

Sam  

Yes, so you can say 'I really like coffee' or ‘I really love coffee’. 

The way you say ‘really’ is important here, so let’s practise 

together. Repeat after me: ‘really’.  

 

‘I really hate coffee!’ 

 

‘I really love coffee!’ 

 

 

પે્રઝન્ટર 

Thank You Sam. તો મમત્રો, હવે તમને ખબર છે કે પોત ની પસાંદ અને ન પસાંદ કેવી રીતે 

જણ વવી. હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમે ચૉકલેટ મ ટે ઘણ ાં મજબતૂ અભભપ્ર ય ધર વો છો. 
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તો મમત્રો, તમે પોત નો અભભપ્ર ય કેવી રીતે જણ વશો? ય દ ર ખો વ ક્યમ ાં ‘really’ નો ઉપયોગ 

કરવ ાં છે. સેમ તમને સ ચો જવ બ આપે તે પહલે  તમ રી પ સે મવચ વ નો સમય હશે. 

 

Sam  

I really love chocolate 
 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? તમે ‘I really like chocolate’ પણ કહી શકો છો, પણ એ 
મજબતૂ અભભપ્ર ય નથી. હવે તમને ‘like’ નો મવરોધી શબ્દ કહવે  ાં છે પણ ‘hate’ જેટલ ાં પણ 
મજબતૂ નહી. સેમ તમને સ ચો જવ બ જણ વશે. 
 

Sam  

I don’t like chocolate. 

 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? 

 

Sam  

Well done! Now you know how to talk about things you ‘love’, ‘like’, 

‘don’t mind’, ‘don’t like’ and ‘hate’, find a friend and tell them 

about the foods you like and don’t like! 

 

પે્રઝન્ટર 
Good idea! We really like it when you practise! Bye! 

 

Sam  

Bye! 

 


