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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I talk about someone’s 
appearance? 
 

This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે  ટો 

મ...વેલકમ ટોમ!  

Tom  

Hi everybody! I’m Tom, welcome to today’s episode of How do I. 

 
પે્રઝન્ટર 
સામેની વ્યક્તત કેવો દેખાય એન ાં વર્ણન જો અંગ્રજેીમાાં કરવ ાં હોય તો તમે શ ાં કહશો? આજના ઍમિસોડમાાં 
વ્યકકતના દેખાવને મવમવધ રીતે કેમ વર્ણન કરવ ાં તેના મવશે વાત કરીશ ાં. સહ થી િહલેા તમે સાાંભળો બે 
વ્યક્તતઓને. પ્રથમ વ્યક્તત િોતાના ‘boyfriend’ ન ાં વર્ણન કરી રહી છે જ્યારે બીજી વ્યક્તત િોતાની 
માતાનો. સાાંભળો અને જર્ાવો કઈ વ્યક્તતને ‘bl onde hair’ એટલે સોનેરી વાળ છે. 
 

Speaker 1 

What does your boyfriend look like? 

Speaker 2 

He's tall and has short, blonde hair.  

Speaker 1 

What does your mother look like? 

Speaker 2 

She's quite short and has long, dark hair 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો?  િહલેી વ્યક્તતના બોયફે્રન્ડના ‘short, blonde hair’ એટલે 'ટ ાંકા અન ેસોનેરી' 

વાળ છે.  

Tom 

So, let’s begin today’s lesson on appearance! 
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પે્રઝન્ટર  

તો મમત્રો! ‘Look like’ એ બે મહત્તત્તવના શબ્દો છે. બને્ન શબ્દો જર્ાવે છે આિર્ે કોઈના દેખાવ મવશે વાત 

કરી રહ્યા છે. 

દેખાવ મવશે પ  છનાર વ્યક્તત ‘do’ નો ઉિયોગ કરે છે કે િછી ‘does’ નો? 

Tom 

Let’s listen again to find out! 

 

What does your boyfriend look like? 

 
What does your mother look like? 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, ત્રીજી વ્યક્તત મવશ ેવાત કરતી વખતે ‘does’ નો ઉિયોગ કરશ ાં. જ્યારે પ્રશ્નનો મવષય ‘he’, ‘she’ 

અથવા ‘it’ હોય ત્તયારે ‘does’ નો ઉિયોગ એ ફરજીયાત છે. Tom, શ ાં તમે પ્રશ્નનાાં સૌથી મહત્તત્તવના 
ઉચ્ચારર્ મવશ ેજર્ાવશો? 
 

Tom 

Of course! Let’s work backwards to help with our rhythm. Repeat after me.  

 

does your 

 

What does your 

 

Now let’s make it complete! Let’s add ‘mother’ and ‘look like’. ‘Mother’ and ‘look’ have strong stress.  

 

What does your mother look like? 
 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! You will be sounding more natural in no time!  સવાલનો જવાબ આિતી વખત ેબન્ને વ્યક્તતઓ ‘be’ 

અને ‘have’ ના પ્રકારનો ઉિયોગ કરે છે. ફરીથી સાાંભળો અને જાર્ો કે ‘be’ ના ક્યા પ્રકારનો જવાબ 
આિવામાાં ઉિયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

He's tall and has short, blonde hair. 

 

She's quite short and has long, dark hair. 
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Tom 

They say ‘he’s’ or ‘she’s’. The speakers are using the short form of ‘is’. 

 

પે્રઝન્ટર 
અહીં ‘is’ જે ‘be’ નો એક પ્રકાર છે તેનો ઉિયોગ કરીને વ્યક્તતની ઊંચાઈ મવશે જર્ાવે છે. તમ ે‘is’ નો 
ઉિયોગ કરીને કોઈની ઉંમર, શરીર ક્ષમતા અને બીજી લાક્ષક્ષર્કતાઓ મવશે જર્ાવી શકો છો. કોઈના 
મવશે તમારા મવચાર િર્ જર્ાવી શકો છો. 
 
Tom  

The first speaker says ‘he’s tall’. The second speaker says ‘she’s quite short’. 

 

પે્રઝન્ટર 
એકદમ બરાબર! ‘Tall’ એ ‘short’ નો મવરોધી શબ્દ છે. અંગ્રેજીમાાં ‘Quite’ શબ્દનો અથણ થાય છે ‘not very’. 

જ્યારે આિર્ે જ્યારે ‘quite short’ કહીએ છે તો એ ‘short’  શબ્દની અસરકારતાને થોડી ઓછી કરી નાાંખે 
છે. 
That’s not all! ‘Have’ નો ઉિયોગ કરીને વાળનો રાંગ અને લાંબાઈ મવશે જર્ાવવામાાં આવે છે. સાથે-સાથે 
ચેહરાની લાક્ષક્ષર્કતાઓ િર્ જેમ કે આંખોનો રાંગ. મમત્રો, હવે વતતાઓને ફરીથી સાાંભળો અને જાર્ો કે 
તેમને ‘have’ નો ઉિયોગ કઈ રીતે કયો છે.  
 

He's tall and has short, blonde hair  

 

She's quite short and has long, dark hair. 

 

પે્રઝન્ટર 

અહીં વાળ મવશે વાત કરવા માટે ‘have’ નો ઉિયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. ‘Has’ એ ‘have’ ના રૂિમાાં છે. 
‘Has’ નો ઉિયોગ ‘he’, ‘she’ અને ‘it’ માટે કરવામાાં આવે છે. યાદ રાખો ‘hair’ એટલે કે વાળ સાથે ક્યારેય 
િર્ ‘a’ નો ઉિોગ કરવો નહીં. આમ કરવાથી અથણ થશ ેમાત્ર એક જ વાળ!  
 

Tom  

OK! Now, time to practise! 

 

પે્રઝન્ટર  
િહલેા તમે સાાંભળો આ ઉત્તસાકહત વ્યક્તતને. ત ેકોના મવશે વાત કરી રહી છે? 

  

He y! I’m so happy! I have a new boyfriend! 
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પે્રઝન્ટર 

વાહ! બૉયફે્રન્ડ! તારો બૉયફે્રન્ડ કેવો દેખાય છે? અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો? ટોમ તમન ેજવાબ જર્ાવે એ 

િહલેા તમારી િાસે મવચારવાનો સમય હશે. 

Tom 

What does your boyfriend look like? You could also say ‘what does he look like’? 
 

પે્રઝન્ટર  

Did you say the same? હવે કહો કે આ પ્રશ્નનો જવાબ શ ાં હશે.  
 

What does your best friend look like? 

પે્રઝન્ટર  

તમે અંગ્રેજીમાાં કેવી રીતે કહશો કે તેની ઊંચાઈ થોડી ઓછી છે અને વાળ લાાંબા છે?  

Tom 

She’s quite short and has long hair. 

 

પે્રઝન્ટર  
Well done! યાદ રાખો ‘quite’ નો ગ જરાતીમાાં અથણ થાય છે થોડી ઓછી. 
 

Tom 

Great! So, now you know how to describe appearance, practise with some of your friends!  

 

પે્રઝન્ટર 
And, don’t forget to join us next week for another great episode of 'How do I…' Bye! 

 

Tom  

Bye! 


