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 BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about how I feel?  
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  

ટોમ...વેલકમ ટોમ!   

Tom 

Hello, everybody. Welcome to today’s episode! 
 

પે્રઝન્ટર 
તમે કેવ ાં અન ભવ કરી રહ્ાાં છો એ અંગ્રજેીમાાં કેહવ ાં હોય તો કઈ રીતે કહશેો? મમત્રો, આજે આપણ ેઆ મવશે 
મવસ્તારથી વાત કરીશ ાં. વાત શરૂ કરીએ એ પહલેા તમ ેત્રણ વ્યક્તતઓને સાાંભળો અને નક્કી કરો કે તેઓ 
કેવો અન ભવ કરી રહ્ા છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. 
 

‘I’m relaxed because I have the day off.’ 

 
‘I’m bored because I don’t have anything to do.’ 

 

‘I’m excited because it’s the weekend.’ 
 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો? પ્રથમ વ્યક્તત કહ ેછે ‘relaxed’ એટલે મવશ્ાાંમત, બીજી વ્યક્તત કહ ેછે ‘bored’  
જેને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં કાંટાળો, જ્યારે ત્રીજી વ્યક્તત ‘excited’ એટલે કે ઉત્સાહહત છે. 
  
Tom 

But they also provide reasons about why they feel this way.  

 

પે્રઝન્ટર 

So, Tom, are you ready to look at how we can describe our feelings? 

 

Tom  

Yes, I am. Let’s do that!  
 

પે્રઝન્ટર 
દરેક વ્યક્તત ‘I’m’ થી વાક્યની શરૂઆત કરે છે. પછી વ્યક્તત જે અન ભવ કરે છે, એન ાં વણણન કરતો શબ્દ 
ઉમેરે છે. ટોમ, શ ાં તમ ેઉચ્ચારણ કરીને બતાવશો? 
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Tom 

Of course! All the words used by the speakers to describe feelings end in the letters ‘ed’, but these have 

different sounds! 

 

Listen to the first speaker.  

 

‘I’m relaxed’. 

 

‘Relaxed’ ends in a /t/ sound. Say it with me: 

 

Relaxed 

 

Relaxed 

 

પે્રઝન્ટર 

હવ ેબીજી વ્યક્તતન ેસાાંભળો. તેના બીજા શબ્દનો છેલ્લો અવાજ ક્યો છે? 

 

‘I’m bored’. 
 

Tom 

Did you get it? Bored ends with a /d/ sound. Say it with me: 

 

Bored 

 

Bored      
 

પે્રઝન્ટર 
હવે ત્રીજી વ્યક્તતને સાાંભળો. તેમની લાગણીન ાં વણણન કરતાાં શબ્દનો છેલ્લો અવાજ ક્યો છે? 

 

‘I’m excited’. 
 
Tom 

That one was a strong sound! Excited ends with an /Id/ sound. Say it with me: 

 

Excited 

 

Excited 
 

પે્રઝન્ટર 
Great! Nice Pronunciation! ત્રણેય વ્યક્તતઓ પોતાની લાગણીન ાં વણણન કરે છે. લાગણીઓ પહરક્સ્થમતના 
કારણે થાય છે અને ત્રણેય વ્યક્તતઓ પહરક્સ્થમત મવશે જણાવવા માટે અંગ્રજેી શબ્દ ‘because’ નો ઉપયોગ 
કરે છે. સાાંભળો... 
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‘I’m relaxed because I have the day off.’ 
 

પે્રઝન્ટર 

પ્રથમ વ્યક્તતનો ‘the day off’ છે અને એટલા માટે તે ‘relaxed’ છે. તમે કોઈ ચોક્કસ અન ભવ કરો છો 
અને જો તમારે એ મવશે જણાવવ ાં હોય તો શબ્દના અંતમાાં ‘–ing’ નો ઉપયોગ કરો. 
 

Tom 

That’s right! A day off makes us feel relaxed. So, a day off is relaxing.  

 

Say it again with me: 

 

Relaxing 

 

Relaxing 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે સમય થયો છે પ્રશ્નોત્તરીનો! પોતે કેવો અન ભવ કરી રહ્ો છે તે મવશે જણાવવા વ્યક્તતને ક્યા 
મવશેષણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? 

 

‘I’m bored because it’s Monday.’ 

 

તમે કોઈ ચોક્કસ અન ભવ કરતાાં હોવ તો એન ાં વણણન કરવા માટે શબ્દ પાછળ –ing ઉમેરીને કહવે  ાં પડશે. 
તો હવે તમે જો સોમવારન ાં વણણન –ing સાથે કરવ ાં હોય તો અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશેો? વાક્ય પણૂણ કરો. 
  
Mondays are ________. 
 

ટોમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Tom 

Boring. Did you get it? Say it again with me: 

 

Mondays are boring.   
 

પે્રઝન્ટર 

Good job! હવે બીજો પ્રશ્ન. ત્રીજી વ્યક્તત કેવો અન ભવ કરી રહ્ો છે? 

‘I’m excited because it’s the weekend.’ 

 

Tom 

So, the weekend makes him feel excited. How can we describe the weekend using –ing? 

 

That’s right! Exciting! Say it with me: 
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The weekend is exciting. 

  

પે્રઝન્ટર 

Nice work! યાદ રાખો કે જો કોઈ બાબત અથવા વસ્ત  થી તમારામાાં લાગણી ઉત્પન્ન થાય તો એન ાં વણણન 

કરવા માટે –ing  નો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. હ ાં અંગ્રેજીમાાં કહી શક ાં કે Learning English is ‘exciting’! 

Tom 

That’s right! Learning is exciting, which means that I’m excited! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, રજા લઈએ એ પહલેાાં આજે જે શીખ્યા એન ાં પ નરાવતણન કરી લઈએ. 

Tom 

Relaxed, bored and excited. 

and 

Relaxing, boring, exciting.  

 

પે્રઝન્ટર 

And I hope you’re ‘excited’ about our next ‘exciting’ lesson! See you then! 

Tom 

See you then everybody! Bye! 


