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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my abilities? 
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 

સેમ...હલે્લો સેમ વેલકમ! 

Sam 

Hello! Welcome! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે ચચાા કરીશ ાં કે તમે પોતાની ક્ષ મતાઓ મવશ ેઅંગ્રેજીમાાં કઈ રીત ેજણાવશો. ચચાાન ે
આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે ચાર વ્યક્તતઓને સાાંભળો જે ફુટબૉલ રમવાની પોતાની ક્ષમતા મવશે 
જણાવી રહ્ાાં છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંભળો અને 
નક્કી કરો કે ચાર વ્યક્તતમાાંથી કઈ વ્યક્તત સૌથી સાર ાં ફુટબૉલ રમે છે. 
 

1. ‘I play football quite well, yeah.’ 

2. ‘I'm pretty good, but my sister's better. She's very good at football!’ 

3. ‘I'm really bad at football, to be honest.’ 

4. ‘I play football very badly.’ 

 

Sam  

Who was the best at football, did you hear it?  

 

પે્રઝન્ટર 

હા, મેં સાાંભળ્ ાં. બીજી વ્યક્તતની બહને બહ  સાર ાં ફુટબૉલ રમે છે. So, Sam, how did we know that 

she was the best? 

 

Sam  

Let's listen again to two of the people.  
 

પે્રઝન્ટર 
Ok! તો દરેક વ્યક્તતએ ‘good’ અથવા ‘bad’ શબ્દનો ઉપયોગ કયો. ‘Good’ નો અથા થાય છે સાર ાં 



 

 

How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 4 

 

 

અને ‘bad’ એટલે ખરાબ. મમત્રો, ફરીથી સાાંભળો અને જાણો કે ‘good’ અન ે‘bad’ પહલેાાં કઈ 
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

‘I'm pretty good…’ 
 

‘She's very good at football!’ 
 

‘I'm really bad at football…’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok, તો 'good' અન ે'bad' મવશેષણો છે. અને એટલા માટે 'good' અન ે'bad' પહલેાાં સામાન્યતઃ 
ક્રિયાપદ 'be' આવશે. 
 

Sam  

Yes, they said 'she is' and 'I am'. But we naturally say 'she's' and 'I'm' when speaking. 

Now listen again – what little word do you hear before ‘football’? 

 

‘She's very good at football!’ 

 

‘I'm really bad at football…’ 

 

પે્રઝન્ટર  

 મમત્રો, એ નાનો શબ્દ છે ‘at’. તમે કઈ બાબત માાં ‘good’ અથવા ‘bad’ છો જો એ મવશે જણાવવા 
માાંગતા હોવ તો અંગ્રજેી શબ્દ ‘at’ નો ઉપયોગ કરો. આ એટલા માટે કે ‘good’ અથવા ‘bad’ બન્ને 
સાંજ્ઞા છે. 
  

Sam 

Quick practice! Repeat after me: 
 

‘She's very good at football!’ 

 

‘I'm really bad at football.’ 

 

Shall we listen to the two other people? 

 

પે્રઝન્ટર 

જરૂર! આ વ્યક્તતઓ પોતાની ક્ષમતા મવશે વાત કરવા માટે ‘good’ અથવા ‘bad’ નહીં પણ એક 
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરે છે. જાણવા ફરીથી સાાંભળો. 
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‘I play football quite well, yeah.’ 
 

‘I play football very badly.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

બન્ને વ્યક્તતઓએ સામાન્ય વતામાનકાળની સાથે ક્રિયાપદ ‘play’ નો ઉપયોગ કયો. તમે કોઈ પણ 
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરી શકો છો જેમ કે ‘cook’ એટલે રસોઈ, ‘dance’ એટલે નતૃ્ય અથવા ‘speak 

English.’ હવે જો તમારે પોતાની ફુટબૉલ રમવાની ક્ષમતા મવશે જણાવવ ાં હોય તો ક્રિયાપદ પછી 
ક્રિયામવશેષણ અવ્યયનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ચાલો બન્ને વ્યક્તતઓને ફરીથી સાાંભળીએ અને જાણીએ કે 
તેમણે શ ાં કહ્ ાં. 
 

‘I play football quite well, yeah.’ 

 

‘I play football very badly.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
તો એક વ્યક્તતએ ‘well’ નો ઉપયોગ કયો છે અને બીજી વ્યક્તતએ ‘badly’ નો. તમે ‘very’ શબ્દ પણ 
સાાંભળ્ ાં, જેનો અથા થાય છે બહ . મમત્રો, ‘very’ અને ‘really’ શબ્દોનો અથા સરખો થાય છે. ‘Really’ 

નો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે ખરેખર. આપણે ‘quite’ અને ‘pretty’ પણ સાાંભળ્ ાં. બને્ન શબ્દોનો અથા 
સરખો થાય છે. ચારેય શબ્દો તમે ‘good’, ‘bad’, ‘well’ અને ‘badly’ પહલેાાં ઉપયોગ કરી શકો. 
 

Sam  

Let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

 

‘I play football quite well.’ 

 

‘I play football very badly.’ 

 

Which is absolutely true! I'm terrible at football. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. કોઈ એવી વસ્ત   મવચારો જેમાાં તમે ઠીક-ઠાક સારા છો. યાદ 
રાખો કે તમે ‘good’ પહલેાાં બે અંગ્રજેી શબ્દોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સેમ પણ તમને જણાવશે કે એ 
કઈ બાબતમાાં ઠીક-ઠાક છે. સેમ તમન ેજવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
  

Sam  

I'm quite good at cooking. 
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પે્રઝન્ટર 

Great! તમે એમ પણ કહી શકો 'I'm pretty good at…'. હવે તમે જે વસ્ત  માાં ખરાબ છો ત ેમવશે 
જણાવવો. પોતાનો જવાબ સેમના જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Sam  

I'm very bad at dancing! 

 

પે્રઝન્ટર 
અન ેહવ ેએવી વસ્ત   મવશે જણાવો જેમાાં તેમા સારા છો. અહીં ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. 
પોતાનો જવાબ સેમના જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Sam  

I speak English well. 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes, Sam, you are quite good at English. 

 

Sam  

Thank you! 

 

પે્રઝન્ટર 
Join us next week for another episode of 'How do I…' so you too can be ‘very good 

at English! Bye! 

 

Sam  

Yes, so you'll be excellent at English! Bye, everyone! 


