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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I compare more than two things? 
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, everybody. Welcome! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે ચચાા કરીશ ાં કે બ ેથી વધારે વસ્ત  ઓ હોય તો તમ ેએની ત  લના કઈ રીતે કરશો. 
ચચાાને આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે ત્રણ વ્યક્તતઓને સાાંભળો જે કોઈ વસ્ત   ઉપર પોતાનો અભભપ્રાય 
આપી રહ્ાાં છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંભળો અને નક્કી 
કરો કે ત્રણેય વ્યક્તતઓ કઈ વસ્ત   મવશે વાત કરી રહ્ાાં છે. 
  

‘I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the tastiest.’ 

 

‘Mexican food is the most delicious, in my opinion.’ 

 

‘Of all the food in the world, Italian is the best! And English is the worst.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

Ah, I'm hungry now! બધાાં ભોજન મવશે વાત કરી રહ્ાાં છે. બરાબરને સેમ! ત્રણયે મવશ્વનાાં અલગ-
અલગ cuisine એટલે કે રાાંધણકળા મવશે પોતાનો અભભપ્રાય આપી રહ્ાાં છે. 
 

Sian 

Yes, they talked about Japanese, Mexican, Italian and English food. So they were 

taking one type of food and comparing it to many others. 

 

પે્રઝન્ટર 

હા અને ત  લના કરવા માટે ત્રણેય વ્યક્તતઓ મવશેષણનો ઉપયોગ કરે છે. દાખલા તરીકે ‘nice’ એટલે કે 
સરસ, ‘tasty’ એટલે કે સ્વાદદષ્ટ, ‘delicious’ એટલે  કે સ્વાદદષ્ટ, ‘good’ એટલે સાર ાં અને ‘bad’ 

એટલે ખરાબ. 
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Sam 

Let's listen again to the first speaker – how does he use the words 'nice' and 'tasty'? 

 

‘I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the tastiest.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Ok. તો એક સ્વરવાળાાં મવશેષણ જેમ કે ‘nice’ અને બે સ્વરવાળા મવશેષણ જેમ કે ‘tasty’ માટે મનયમ 
છે કે મવશેષણ પહલેાાં અંગ્રેજી શબ્દ ‘the’ ઉમેરો. સાથ-ેસાથે અંતમાાં ‘-est’ ઉમેરો. 
 

મમત્રો, ‘nice’ નો અંત ‘e’ સાથે થાય છે અને એટલા માટે આ શબ્દની સાથે ‘-st’ નો ઉપયોગ કરીશ ાં. 
 

Sam  

And in the case of 'tasty', the 'y' at the end changes to an 'I' in 'the tastiest'. This 

doesn't change the pronunciation, it's just when you’re writing. Let's quickly 

practise! Repeat after me: 

 

‘the nicest’ 

 

‘the tastiest’ 

 

‘It's the nicest food in the world.’ 

 

‘It's the tastiest food in the world.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, ‘delicious’ ની જેમ બથેી વધારે સ્વરવાળા શબ્દ સાથે શ ાં ઉપયોગ કરીશ ાં? જાણવા માટે સાાંભળો: 
 

‘Mexican food is the most delicious, in my opinion.’ 

 

Sam  

In this case, we don't change the adjective – 'delicious' stays 'delicious'. 

 

પે્રઝન્ટર 

તેના બદલ ેમવશેષણની આગળ બે શબ્દો 'the most' ઉમેરીશ ાં. 
 

Sam  

Yes, so ‘interesting' becomes 'the most interesting', 'exciting' becomes 'the most 

exciting', etcetera. Shall we practise the pronunciation? Repeat after me, please: 

      
‘the most delicious’ 
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‘It’s the most delicious food in the world.’ 

 

‘And we just have two more to look at quickly!’ 

 

પે્રઝન્ટર 
હા, બ ેexceptions એટલે કે અપવાદો છે જેના મવશે આજે અમે વાત કરી રહ્ાાં છે અને આ બહ  
મહત્તત્તવનાાં અપવાદો છે. મમત્રો, આ પ્રકરાનાાં મવશેષણો સાથે અંગ્રેજી શબ્દ ‘the’ નો ઉપયોગ કરીશ ાં. 
 

‘Italian is the best! And English is the worst.’ 

 

Sam  

They were 'the best' and 'the worst'. 

 

પે્રઝન્ટર 

અને આ અપવાદ એટલા માટે છે કારણકે આ શબ્દો મળૂ દિયાપદો ‘good’ અન ે‘bad’ જેવ ાં સાંભળાતા કે 
દેખાતાાં નથી. અને આપણ ે‘-est’ નો ઉપયોગ કરીશ ાં નહીં.  
 

Sam  

So don’t say 'the goodest' or 'the baddest' – they're not correct! Repeat after me: 

 

‘the best’ 

 

‘the worst’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Now it's time for some practice. તમને ‘alone with a book’, ‘in class’ અને ‘online’ વચ્ચ ે
અંગ્રેજી શીખવાની સૌથી સરળ રીતની પસાંદગી કરવી છે. જવાબ આપતી વખતે મવશેષણ ‘cheap’ નો 
ઉપયોગ કરવાનો છે. પોતાનો જવાબ સેમના જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Sam  

Online is the cheapest way to learn English. 

 

પે્રઝન્ટર 

Do you agree? હવે તમે નક્કી કરો કે ત્રણેયમાાંથી સૌથી રસપ્રદ કઈ છે. જવાબમાાં મવશેષણ 
'interesting' નો ઉપયોગ કરો. પોતાનો જવાબ સેમનાાં જવાબ સાથ ેસરખાવો. 
 

Sam  
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Online with BBC Learning English is the most interesting way to learn English. Of 

course! 

 

પે્રઝન્ટર 

Good point, Sam!  

 

Sam  

Yes, because we're the best.  

 

પે્રઝન્ટર 

So join us next week for another episode of 'How do I…'! Bye! 

 

Sam 

Bye, everyone! 


