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

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  

ફિલ...વેલકમ ફિલ!   

Phil 
Hello, everybody. Welcome! 

 
પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, જો તમન ેકોઈના વ્યક્તતત્વ મવશે અંગ્રેજીમાાં કહવે  ાં હોય તો શ ાં કહશો? આજના ઍમિસોડમાાં અમે આ 
મવશે વાત કરશ ાં. સૌથી િહલેા તમે સાાંભળો મવમવધ લોકોને, જે િાફરવાફરક સદસ્યોના વ્યક્તતત્વ મવશે 
વાત કરી રહ્યા છે. તમને ક્યા િાફરવાફરક શબ્દો સાંભળાય છે?  
 

What's your brother like? 

He’s so friendly but he’s a little lazy. 

 

What’s your mother like? 

She’s funny, but a little shy. 

 

What’s your father like? 

He’s too serious and so quiet.  

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો?  કોઈના વ્યક્તતત્વ મવશે વાત કરવા માટે ઘણાાં શબ્દો છે. િણ શ ાં તમે ખ્યાલ 

કયો કે દરેક સાંવાદ એક સામન્ય પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે અને તે છે ‘what’s he or she like?’ અંગ્રેજીમાાં ‘is like’ 

નો ઉિયોગ કોઈના વ્યક્તતત્વ મવશે વાત કરવા માટે થાય છે. 

Phil 

Listen carefully to the pronunciation of ‘what’s’. Listen and repeat. 
 

What’s he like? 
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પે્રઝન્ટર  

તો મમત્રો!  શ ાં તમને યાદ છે કે પ્રથમ વ્યક્તતના વ્યક્તતત્વન ાં વણણન કઈ રીતે કરવામાાં આવ્્ ાં? ચાલો 

િરીથી સાાંભળીએ.some word is missing. 

He’s so friendly but he’s a little lazy. 

  

પે્રઝન્ટર 

પ રૂષના વ્યક્તતત્વન ાં વણણન કરવા માટે બે શબ્દોનો ઉિયોગ કરવામાાં આવ્યો. પ્રથમ શબ્દ છે ‘friendly’ 

એટલે મૈત્રીભાવવાળાં. ‘Friendly’ િહલેા ક્યા શબ્દન ાં ઉચ્ચાણ કરવામાાં આવ્્ ાં? તમે એકદમ બરાબર 

બોલયાાં! શબ્દ છે ‘so’.  આ શબ્દનો ઉિયોગ કોઈ વ્યક્તતત્વના િાસા િર ભાર આિવા માટે કરીએ છીએ. 

બીજો વણણનાત્મક શબ્દ શ ાં હતો? 

Phil 

It was ‘lazy’ did you hear the word in front of this word? 

 

પે્રઝન્ટર 

શબ્દ હતો ‘a little’. જે વણણનાત્મક શબ્દોનો અથણ નકારાત્મક હોય છે તનેી આગળ ‘a little’ નો ઉિયોગ 

કરવામાાં આવે છે. ‘A little’ શબ્દનો અથણ થાય છે કે વ્યક્તતમાાં જણાવેલ ગ ણ થોડા અંશે મૌજ દ છે. 

Phil 

That’s right, so we can say a little lazy and little silly. Let’s practice saying that whole sentence. Listen and 

repeat. 

 

He’s so friendly but he’s a little lazy. 

પે્રઝન્ટર 

Great! બીજો વાક્ય િણ સરખો પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. સાાંભળો. 

What’s your mother like? 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે સાાંભળો કે મફહલાન ાં વણણન કઈ રીતે આિવામાાં આવ્્ ાં.  
 

She’s funny, but a little shy. 
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પે્રઝન્ટર 

અહીં બે શબ્દો છે ‘funny’ અને ‘shy’, which are different. અને એટલા માટે બે મવરોધી વ્યક્તતગત 
િાસાઓન ાં એક લીટીમાાં વણણન કરવા માટે ‘but’ નો ઉિયોગ કરશ ાં. 
   
Phil 

Yes, so I could say that you are a little lazy, but so friendly. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thank you….I think. 

 

Phil 

Let’s practise saying whole sentence repeat after me. 

 

She’s funny, but a little lazy. 
 

પે્રઝન્ટર 

છેલલી વ્યક્તતએ િણ સરખો જ પ્રશ્ન પછૂયો. આ રહ્યો જવાબ. 
 

He’s too serious and so quiet. 

 
પે્રઝન્ટર  

અહીં ‘too’ શબ્દનો િણ ઉિયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. આ શબ્દ જણાવે છે કે કોઈક વસ્ત   અથવા બાબત 
વધ  િડત ાં છે અથવા જરૂર કરતાાં વધારે છે. 
 

Phil 

So, I can say somebody is too loud, or too old. 

 

પે્રઝન્ટર 

અને છેલલ ે‘too serious’ અથવા ‘so quiet’. બન્ને શબ્દ નકારાત્મક છે અને બન્ને શબ્દોનો ઉિયોગ ‘and’ સાથે 
કરીશ ાં. 
 

Phil 

That’s right. So we can say somebody is too quiet and a little lazy.  

  
પે્રઝન્ટર 
સરસ! આજે તમે શીખ્યા કે અલગ-અલગ વ્યક્તતત્વ ધરાવતા લોકો મવશ ેઅંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો. હવે 
સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. જો તમને પછૂવ ાં હોય કે તમારા ભાઈન ાં વ્યક્તતત્વ કેવ ાં છે તો અંગ્રેજીમાાં 
શ ાં કહશેો? 
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What’s your brother like? 

 

પે્રઝન્ટર 
કહો કે તમારો ભાઈ દયાળ છે અને લોકો સાથે સારો વ્યવહાર કરે છે. ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ 
િહલેા તમારી િાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
Phil 

He’s friendly. 

 

પે્રઝન્ટર  
Did you say the same? હવે કહો કે એ લોકોને હસાવે છે. 
 

Phil 

He’s funny. 

 

પે્રઝન્ટર  
જો તમારા અને ફિલના જવાબો સરખા હોય તો Well done!  મમત્રો, હવે સમય થયો છે Bye  કહવેાનો િણ 
તમે િોતાના મમત્ર સાથે અભ્યાસ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. અભ્યાસ કરતી વખતે ‘too’, ‘so’  અને ‘a little’ નો 
ઉિયોગ જરૂર કરજો. 
  
Phil 

Good idea! Goodbye everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 
Goodbye! 


