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 BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I give opinions?  
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, આજે આપણે જાણીશ ાં કે તમે અંગ્રજેીમાાં પોતાન ાં અભિપ્રાય કઈ રીતે આપશો.  સૌથી પહલેા તમે 
મવમવધ લોકોને સાાંિળો જે કોઈ બાબત ઉપર પોતાનો અભિપ્રાય આપી રહ્યા છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો 
ડોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંિળો અને નક્કી કરો કે ત્રણેયમાાંથી કોને ‘Karaoke’ 

પસાંદ છે. ‘Karaoke’ સાંગીતનો એક પ્રકાર છે. 
 

What do you think about karaoke? 

 I think (that) it’s awful. 

 Personally, I love it. 

 In my opinion, it’s fine. 

 

પે્રઝન્ટર 

મારા મતે બીજી વ્યક્તત ‘karaoke’ માાં ગીત ગાશે. મમત્રો, તમાર ાં શ ાં માનવ ાં છે?  તો ફિલ, આપણે અભિપ્રાય 
આપવા માટે જરૂરી એવી િાષા મવશે વાત શરૂ કરીએ? 

 

Phil 

Yes, good idea! 

 

પે્રઝન્ટર 

અભિપ્રાય જાણવા માટે જે પ્રશ્ન પછૂવામાાં આવે છે, સૌથી પહલેાાં એના મવશ ેવાત કરીએ. કોઈન ાં 
અભિપ્રાય જાણવા માટે અંગ્રજેીમાાં કહો ‘What do you think about….?’  
 

Phil  

Yes, and the first person asked about karaoke. Listen and repeat after me: 

 



 

 

How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 4 

 

 

‘What do you think about karaoke?’ 

 

પે્રઝન્ટર 
પ્રશ્ન પછી તમે પ્રથમ વ્યક્તતનો અભિપ્રાય સાાંિળ્ ાં. દરેક વ્યક્તત પોતાનો અભિપ્રાય જણાવવા માટે એક 
ચોક્કસ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રથમ વ્યક્તત ‘I think’ કહ ેછે.  
 

Phil  

Yes, we can say ‘I think’ or ‘I think that’ – both are correct. 

 

પે્રઝન્ટર 
‘I think’ કહ્યા બાદ વ્યક્તત ‘it’s awful’ કહ ેછે. ગ જરાતીમાાં આનો અથથ થયો બહ  ખરાબ. જ્યારે કોઈ વસ્ત   
અથવા બાબત તમને એકદમ બરૂ ાં લાગે ત્યારે આ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 
 

Phil  

That’s right, let’s practise the first sentence to give an opinion. Listen and repeat: 
    

‘I think it’s awful.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
બીજી વ્યક્તતનો અભિપ્રાય પણ બહ  ઠોસ છે. મમત્રો, શ ાં તમને યાદ કે બીજી વ્યક્તત અભિપ્રાય આપતી 
વખતે ‘personal’ કહ ેછે કે પછી ‘personally’? 

  
‘Personally, I love it.’ 
 

Phil  

It was ‘personally’. 

 

પે્રઝન્ટર 
એકદમ બરાબર બોલયાાં ફિલ! અભિપ્રાય જો અંગત હોય તો અંગ્રજેીમાાં કહશેો ‘personally’. બીજી વ્યક્તતએ 
ઠોસ અભિપ્રાય આપ્યો છે પણ સકારાત્મક રીતે. તે અંગ્રજેીમાાં કહ ેછે ‘I love it’, ગ જરાતીમાાં અથથ થાય છે કે 
બહ  પાંસદ છે. 
 
Phil  

That’s right, let’s practise the second sentence to give an opinion. Listen and repeat: 

 

‘Personally, I love it.’ 

 

પે્રઝન્ટર   
ત્રીજી વ્યક્તત અભિપ્રાય આપતી વખતે શ ાં કહ ેછે?  ‘my opinion ’ કે પછી ‘in my opinion’? 
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‘In my opinion, it’s fine.’  
 

Phil  

It was ‘in my opinion’. 

  
પે્રઝન્ટર 

હા, અભિપ્રાય આપતી વખત ેઅંગ્રેજીમાાં ‘my opinion’ પહલેા ‘in’ કહવે  ાં બહ  અગત્યન ાં છે. અહીં વ્યક્તત ‘it’s 

fine’ કહ ેછે જેનો અથથ થયો કે કોઈ વાત અથવા વસ્ત  ાં સ્વીકાયથ છે. 
 

Phil  

We can say ‘it’s fine’ when something is OK. Let’s practise the third sentence to state our opinions. 
 

Listen and repeat after me: 

 

‘In my opinion, it’s fine.’ 

 

Phil 

Great, now it’s time for some practice! 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે ફિલ તમને પ્રશ્ન પછૂશે. જવાબમાાં કહો કે તમારા મતે એ વસ્ત   અથવા બાબત બહ  ખરાબ છે. 
પોતાનો અભિપ્રાય જણાવવા માટે શબ્દસમહૂ ‘I think’ નો ઉપોગ કરો. પોતાનો જવાબ ફિલના જવાબ 
સાથે સરખાવો. 
 

Phil 

What do you think about hot weather? 

 

‘I think it’s awful.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? હવે પ્રશ્નનાાં જવાબમાાં કહો કે કોઈ વસ્ત   અથવા બાબત ‘OK’ એટલે બરાબર છે. 
તમે પોતાનો અભિપ્રાય શબ્દસમહૂ ‘in my opinion’ કહીને આપો. તમારો જવાબ ફિલના જવાબ સાથ ે
સરખાવો.  
 

Phil 

What do you think about studying English online? 

 

‘In my opinion, it’s fine.’ 
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પે્રઝન્ટર 

Well done. મવમવધ પ્રકારે અભિપ્રાય કઈ રીતે આપવ ાં તે મવશે આજે તમે જાણ્ ાં. અમારી વેબસાઈટની 
મ લાકાત લો અને વધ  અભ્યાસ કરો. What do you think of our website, Phil? 

 

Phil  

Personally, I love it. 

 

પે્રઝન્ટર 

I love it, too. Thank you, and see you again for another episode of ‘How do I…’ Bye! 

 

Phil 

Goodbye! 

 


