
 

 

How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 

How do I talk about what food is in  

my kitchen? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે સેમ. હલે્લો 

સેમ...વેલકમ! 

Sam  

Hello! Hope you're well, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે જાણીશ ાં કે તમે ‘there is’ અને ‘there are’ નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશો. અઘર ાં 
લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. સૌથી પહલે ાં તમે લમેવસને સ ાંભળો, જે 
જણ વી રહ્યો છે કે એન  રેફ્રિજરેટરમ ાં કઈ-કઈ વસ્ત  ઓ છે. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે લેમવસ બપોરન ાં 
ભોજન મ ટે શ ાં બન વી શકે છે. તમ રી મદદ મ ટે શબ્દો છે ‘a pepper’ એટલે મરચ ાં ‘an onion’ 
એટલે ક ાંદ , ‘cheese’ એટલે કે ચીઝ, ‘milk’ એટલે કે દ ઘ, ‘eggs’ એટલે કે ઇંડ , ‘tomatoes’ એટલે 
કે ટ મેટ ાં અન‘ેcarrots’ એટલે કે ગ જર.  
  

Lewis 

‘There's a pepper and there's an onion. There's some cheese but there isn't any milk. 

There are some eggs and some tomatoes, but there aren't any carrots.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

તો લેમવસ પ સે મરચ ાં, ક ાંદ , ચીઝ, થોડ ાં ઇંડ  અન ેટમેટ ાં છે. 
 

Sam  

Mmmmh, maybe an omelette? What do you think? 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes! Omelette એટલે ઈંડ નો પડૂલો. મમત્રો, પોત ન  રેફ્રિજરેટરમ ાં શ ાં છે અને શ ાં નથી તે જણ વવ  
મ ટે લેમવસ ેજે શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે, તે મવશે ચચ ા કરીએ. લમેવસ ‘a pepper’ અન ે‘an onion’ 

પહલે ાં શ ાં કહ ેછે? જાણવ  મ ટે સ ાંભળો. 
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Lewis 

‘There's a pepper and there's an onion.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, લેમવસ ‘there’s’ નો ઉપયોગ કરે છે. ગ જર તીમ ાં ‘there’s’ નો અથા થ ય છે અહીં છે. 
‘There’s’ શબ્દનો એકવચન અન ેગણત શક ય એવી સાંજ્ઞ ઓ જેમ કે ‘a pepper’ અને ‘an onion’ 
પહલે ાં ઉપયોગ કરો. ‘There’s’ શબ્દ એ બે શબ્દોથી બને છે ‘there’ અન ે‘is’, પણ બોલતી વખતે 
બને્ન એક જ શબ્દ તરીકે સાંભળ ય છે. Don’t they? 

 

Sam  

Yes, so let's practise this together. Please repeat after me: 

 

‘There's…’ 

 

‘There's a…’ 

 

‘There's a pepper.’ 

 

‘There's an onion.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે તમે લેમવસન ાં બીજા વ ક્યનો સ ાંભળો. શ ાં ‘there’s’ બદલ ય છે? 

 

Lewis  

‘There's some cheese but there isn't any milk.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

આ વખતે પણ લેમવસ ‘there’s’ નો ઉપયોગ કરે છે. તે ‘there’s’ પછી ‘some’ અને ‘cheese’ નો 
ઉપયોગ કરે છે. ‘Some’ એટલે થોડ ાં. અહીં ‘some’ નો એટલ  મ ટે ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો છે 
ક રણકે ‘cheese’ ગણી શક ય નહીં એવી સાંજ્ઞ  છે. 
 

Sam  

So we can't say 'a', like with 'a pepper' or 'an onion', and when you pronounce 'some' 

you usually say it very quickly. Let's practise together – repeat after me. 

 

‘some’ 

 

‘some cheese’ 
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‘There’s some cheese.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

આન  બ દ લેમવસ કહ ેછે કે રેફ્રિજરેટરમ ાં દ ધ નથી. તે ‘isn’t’ પછી અંગ્રેજી શબ્દ ‘any’ નો ઉપયોગ કરે 
છે ક રણકે દ ધ પણ ગણી શક ય નહીં એવી સાંજ્ઞ  છે. 
 

Sam  

Exactly! Let's practise that – repeat after me: 

  
‘There isn't…’ 

 

‘There isn't any…’ 

 

‘There isn't any milk.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

અને હવે લેમવસનો છેલ્લો વ ક્ય. શ ાં તે એકવચન છે કે પછી બહ વચન? 

 

Lewis 

‘There are some eggs and some tomatoes, but there aren't any carrots.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે નોંધ્ ાં કે 'Eggs', 'tomatoes' અન ે'carrots' ગણી શક ય એવી વસ્ત  ઓ છે અન ે
બહ વચન છે, જેન  ક રણે વ્ય કરણ બદલ ઈ જાય છે. 
 

Sam 

Yes, we change 'is' to 'are', but we still use ‘some' and 'any'. Let's practise: 

 

‘There are some eggs.’ 

 

‘There are some tomatoes.’ 

 

‘There aren't any carrots.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. કલ્પન ાં કરો કે તમ ર  રેફ્રિજરેટરમ ાં એક ઇંડ ાં છે. 
તો તમે અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વશો? પોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો: 
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Sam  

There's an egg. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same as Sam? હવે તમે કહો કે 'onions' એટલે કે ક ાંદ  નથી. ય દ રહ ેકે તમે 
ક ાંદ ને ગણી શકો છો. જવ બ આપતી વખત ે'there isn't any' અથવ  'there aren't any' નો 
ઉપયોગ કરો. સેમ તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય હશે. 
 

Sam  

There aren't any onions. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? Well done! હવે તમે કહો કે તમ રી પ સે થોડ ાં milk એટલે કે દ ધ છે. 
દ ધને ગણી શક ય નહીં અને એટલ  મ ટે જવ બ આપતી વખતે 'a' અથવ  'some' નો ઉપયોગ કરો. 
 

Sam  

There's some milk. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! And finally, we should say Sam – can we only use these phrases to 

describe what’s in our fridge? 

 

Sam  

No, absolutely not! You can use them to talk about what's in your town or city, 

what's in your room, even what's in your bag! So practise today! 

 

પે્રઝન્ટર 

Join us next week for more How do I…. Bye, everyone. 

 

Sam  

Bye, bye! 

 


