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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my habits? 
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 શાન...હલે્લો 

સેમ વેલકમ!  

Sian  

Hi, everybody! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે ચચાા કરીશ ાં કે તમે પોતાની ટેવ મવશે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવશો. ચચાાન ેઆગળ 
વધારીએ એ પહલેાાં તમે ચાર અલગ-અલગ વ્યક્તતઓને સાાંભળો જે પોતાની ટેવ મવશે જણાવી રહ્ાાં છે. 
અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંભળો અને નક્કી કરો કે 
ચારેયમાાંથી સૌથી વધ  કસરત કોણ કરે છે. 
 
‘I exercise once or twice a week.’ 

 

‘I exercise every day.’ 

 

‘I never exercise.’ 

 

‘I hardly ever exercise.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, બીજી વ્યક્તત કે જે એક મહહલા છે તે દરરોજ કરસરત કરે છે. So, Sian, shall we look at the 

language we can use to talk about habits. 

 

Sian  

Yes, so first we can see that they all used the present simple tense – so this is how we usually talk about habits.  

 
પે્રઝન્ટર 
ટેવ અંગે વાત કરતી વખતે સામાન્ય વતામાનકાળનો ઉપયોગ કરીશ ાં. કોઈ કાયા કેટલી વખત કરવામાાં 
આવે છે તે મવશે જણાવવા માટે સામાન્ય વતામાનકાળની સાથે ‘adverb’ એટલે કે હિયામવશેષણ અવ્યયનો 
પણ સામાન્યતઃ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. હવે તમ ેઆ વ્યક્તતને સાાંભળો અને જાણો કે તે કઈ ‘adverb’ 
નો ઉપયોગ કરે છે. 
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‘I never exercise.’ 
 

Sian  

Ok so they use the adverb 'never' which means 'not at any time'. And the opposite of 'never is 'always' – this 

means 'at all times'  

 

પે્રઝન્ટર  

 મમત્રો, શ ાં તમે નોધ્ ાં કે હિયામવશેષણ અવ્યય એ કતાા અને હિયાપદ વચ્ચ ેઆવ ેછે? ફરીથી સાાંભળો. 
 

‘I never exercise’ 

 

‘I always exercise’ 

 

Sian 

But can you remember the adverb that you heard to mean 'almost never'? Let's listen again to find out. 

 

‘I hardly ever exercise.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

જો કોઈ કાયા જવલ્લેજ કરતાાં હોવ તો એ મવશે જણાવવા માટે 'hardly ever' નો ઉપયોગ કરવામાાં આવે 
છે. Let's practise the pronunciation Sian. 

 

Sian 

Repeat after me. 

 
‘hardly ever’ 

 

‘I hardly ever exercise’ 

 

પે્રઝન્ટર  

તમે બીજા હિયામવશેષણ અવ્યય 'sometimes' અન ે‘often’ નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 'Sometimes'  નો 
ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે ક્યારેક અને 'often' એટલે ઘણી વાર. 

 

Sian  

And they also go between the subject and the verb. Let's practise the pronunciation.  Repeat after me. 

 

‘I sometimes exercise.’ 

 

‘I often exercise.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

We can also be more specific about the number of days we do something can't we? 
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Sian  

Yes, so if you do something all the days of the week, you can use 'every day' but, careful, the position of this is 

different. Where does it go?  Let's listen again. 

‘I exercise every day.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

તો સામાન્યતઃ 'every day'  એ હિયાપદ પછી આવ ેછે પણ તમ ેવાક્યની શરૂઆતમાાં પણ આનો ઉપયોગ 
કરી શકો છો. દાખલા તરીકેઃ Every day I do exercise. 

 

Sian 

But if you want to say that you do something one time or two times a week we use 'once a week' or 'twice a 

week'. Let's practise the pronunciation. Repeat after me. 

 

‘once a week.’ 

 

‘twice a week.’ 

 

‘I exercise twice a week.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

અને જો કાયા અઠવાહડયામાાં એક અથવા બે વખતથી વધારે કરતાાં હોવ તો ‘times’ સાથે આંકડો જણાવો. 
દાખલા તરીકે જો તમે અઠવાહડયામાાં પાાંચ વખત કસરત કરતાાં હોવ તો અંગ્રેજીમાાં કહશેો... 
 

‘I exercise five times a week.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, પોતાની ટેવ મવશે અંગ્રેજી કઈ રીતે જણાવવ ાં તે અંગે આજે તમે જાણ્ ાં. હવે સમય થયો છે 
અભ્યાસ કરવાનો.  
 

તમારો મમત્ર જાણવા માાંગે છે કે તમે અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કેટલીવાર કરો છો. જો તમને કહવે  ાં હોય કે 
અઠવાહડયામાાં ત્રણ વખત અભ્યાસ કર ાં છાં તો અંગ્રજેીમાાં કઈ રીતે કહશેો? શાન તમને જવાબ જણાવે એ 
પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Sian  

I study English three times a week. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? હવ ેતમારા મમત્ર જાણવા માાંગે છે કે તમે કેટલી વખત કૉહફ પીવો છો. તમ ે
અંગ્રેજીમાાં જણાવો કે તમે ક્યારેય પણ કૉહફ પીતાાં નથી. મમત્રો, જવાબ આપતી વખતે હિયામવશેષણ 
અવ્યયનાાં િમ ઉપર ખાસ ધયાન આપજો! 
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Sian 

I hardly ever drink coffee. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same?  

 

Sian  

Well done! Hopefully you always study English with us! 

 

પે્રઝન્ટર 

And you visit our website every day!  See you next time. 

 

Sian  

Bye, everyone!  

 


