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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I describe a scene? 
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 

Welcome to the programme, everyone! 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે ચચ ા કરીશ ાં કે તમે કોઈ દ્રશ્યન ાં વર્ાન અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે કરશો. દ્રશ્ય એટલે  
બ રીમ ાંથી તમે જોઈ શકત  હોવ એ અથવ  તો તમ ેજય ાં રહો છો એ જગ્ય  અથવ  તો કોઈ જગ્ય ની 
મ લ ક ત. હવે મ કા આપર્ ાં મ ટે એક ફોટ ન ાં વર્ાન કરશે. બર બરને સેમ? 

 

Sam 

Yes, he’s going to describe a photograph he took last year.  

 

પે્રઝન્ટર  
Ok! તમે મ કાને સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે એ જે ફોટોન ાં વર્ાન કરે છે એ કઈ જગ્ય ન ાં છે. તમ ર  મદદ 
મ ટે શબ્દો છે ‘mountains’ એટલે ડ ાંગરો, ‘lake’ એટલે નદી અને ‘field’ એટલે ખેતર. 
  

‘I see mountains in the background and a lake in the foreground. I see some trees at the bottom of the 

mountains but none at the top. On the left of the lake, I can see a field. Next to the field, I can see a house.’  

 

પે્રઝન્ટર  
Wow, that sounds beautiful! Is it England? 

 

Sam  

Very close! Mark told me it was Scotland. 

 

પે્રઝન્ટર 
ફોટોમ ાં મવશે મ હહતી આપવ  મ ટે મ કા અલગ-અલગ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, ફરીથી 
સ ાંભળો ને જાર્ો કે મ કા કઈ રીતે પોત ની વ તની શરૂઆત કરે છે.  
 

‘I see mountains in the background and a lake in the foreground.’ 
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પે્રઝન્ટર 

અહીં મ કા ‘in the background’  અને ‘in the foreground’ નો ઉપયોગ કરે છે.  ‘In the background’ એટલે 
ચચત્રન ાં પ છળનો ભ ગ જય રે ‘in the foreground’ એટલે ચચત્રન ાં આગળનો ભ ગ. આ મનમિત બ્દસમહૂો 
છે, બર બરને સેમ? 

 

Sam  

Yes, so it’s always ‘in’, not ‘on’ or ‘at’, like with some of the other phrases I used. Let’s quickly practise – repeat 

after me: 

 

‘in the background’ 

 

‘in the foreground’ 

 

પે્રઝન્ટર 
આન  બ દ મ કા ઝ ડ મવશે જર્ વે છે. Let’s listen again: 

 

‘I see some trees at the bottom of the mountains but none at the top.’ 

 
પે્રઝન્ટર 

તો આપર્ે ‘at the bottom’ અને ‘at the top’ સ ાંભળ્ ાં. ગ જર તીમ ાં ‘at the bottom’ નો અથા થ ય છે તદ્દન 
નીચેન  ભ ગ ેઅને ‘at the top’ એટલે સૌથી ઉપરન  ભ ગે. સેમ, શ ાં આ શબ્દસમહૂોનો ઉપયોગ દ્રશ્યો મવશે 
વ ત કરવી હોય ત્ય રે જ કરી શકીએ? 

 

Sam  

Oh, no! For example, my bedroom is at the top of the stairs, and the kitchen is at the bottom of the stairs. 

Notice that I said ‘of’ before ‘stairs’. Shall we practise? Repeat after me: 

 

‘at the bottom’ 

 

‘at the top’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, હવે સ ાંભળો કે મ કા કઈ રીતે અંગ્રેજી શબ્દ ‘on’ નો ઉપયોગ કરે છે. 

  

‘On the left of the lake, I can see a field.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

તો આપર્ે સ ાંભળ્ ાં ‘on the left of’ એટલે કે પવૂા હદશ  તરફ. હદશ  મવશે વ ત કરતી વખતે આ ઘર્ી 
વખત આ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. 
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Sam  

…and the opposite is, of course, ‘on the right of’. Quick practice! Repeat after me, please: 

 

‘on the left of’ 

 

‘on the right of’ 

 

And what did Mark say at the end? Let’s listen again: 

 

‘Next to the field, I can see a house.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

સેમ તમે કહ્ ાં ‘next to’ એટલે કે બ જ મ ાં. 
 

Sam  

For example, I’m sitting next to the door at the moment. Let’s say that together - ‘next to’ sounds more like 

one word. Repeat after me: 

 

‘I’m sitting next to the door.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, આજે તમે જાણ્ ાં કે કોઈ દ્રશ્યન ાં વર્ાન અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે કરી શક ય. હવે સમય 
થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. હ ાં એક ફોટ ન ાં વર્ાન કરીશ અને તમે અંગ્રજેીમ ાં જવ બ આપો. તો પ્રશ્ન છે ‘I 
see a house in the foreground’. તો મમત્રો, શ ાં ‘in the foreground’ આવશે કે પછી ‘in the background’? 

જવ બની શરૂઆત ‘I see…’ થી કરો. પોત નો જવ બ સમેન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

I see a house in the foreground. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે અંગ્રેજીમ ાં કહો તમે ઘરની ડ બી બ જ ાં ઝ ડને જોઈ શકો છો. જવ બ આપતી વખતે શ ાં ઉયોગ 
કરશો ‘on the left of’ કે પછી ‘on the right of’? 

 

Sam  

I see a tree on the left of the house. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! હવે અંગ્રેજીમ ાં કહો કે તમે ઝ ડની ઉપર એક પક્ષીને જોઈ શકો છો. તો ‘at the top of’ નો 
ઉપયોગ કરશો કે પછી ‘at the bottom of’ નો? અંગ્રેજીમ ાં પક્ષીનો અથા થ ય છે ‘bird’. 
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Sam  

I see a bird at the top of the tree. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! Now, why don’t you try to describe the last photo you took on your phone with what you learned 

today? 

 

Sam  

Excellent idea! Take care, everyone. 

 

પે્રઝન્ટર 

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


