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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I describe a word I don't know? 
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 શ ન. હલે્લો 

શ ન...વેલકમ! 

Sian 

Hi everybody! 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજનો મવષય છે અંગ્રેજી શબ્દો. જો તમને કોઈ અંગ્રેજી શબ્દ ખબર ન હોય તો તમે એ મવશે કઈ 
રીતે જણ વશો?  આજે અમે આ અંગ ેવ ત કરીશ ાં. ચચ ાને આગળ વધ રીએ એ પહલે ાં તમે ત્રણ 
વ્યક્તતઓન ેસ ાંભળો, જે કાંઈક વસ્ત  ન ાં વણાન કરી રહ્ ાં છે. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને 
શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે ત્રણયે વ્યક્તતઓ કઈ વસ્ત   મવશે વ ત કરી રહ્ ાં છે. 
 

 Um, it's a kind of fruit. It's yellow and long. 

 It's an adjective and it’s the opposite of clean. 

 It's like a clock, but you wear it on your arm. 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, શ ાં તમને ખબર છે કે ત્રણેય વ્યક્તતઓ શ ાં કહવે  મ ાંગે છે? પ્રથમ વ્યક્તત ‘a banana’ એટલે કે કેળ ાં 
મવશે વ ત કરી રહ્ો છે. બીજી વ્યક્તત મવશેષણ 'dirty' એટલે કે મેલ ાં નો ઉપયોગ કરે છે અને ત્રીજી 
વ્યક્તત 'watch' એટલે કે ક ાંડ  ઘડડય ળ મવશે વ ત કરી રહ્ો છે. So now let's look at some techniques 

you can use if you don't know a word in English. 

 

Sian  

Good idea! So the first person used 'it's a kind of'. You can use this phrase to talk about the category 

of the thing you are describing. So, for a banana, we can say 'it's a kind of fruit’. And for 'a cat' we can 

say 'it's a kind of animal.' 

 

પે્રઝન્ટર 
હ , આપણે 'it's a kind of…' બોલીએ છીએ. ગ જર તીમ ાં 'it’s a kind of …' નો અથા થ ય છે એક પ્રક રનો. 
તમે 'kind' ની જગ્ય એ 'type' નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. So we can also say 'it's a type of'. Can't 

we? 
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Sian 

That's right. So we can also say ‘it's a type of fruit'. So for 'coffee' we can say 'it's a type of drink' or 

'it’s a kind of drink' and they have the same meaning. Let’s practise the pronunciation. Repeat after 

me: 

 

‘It's a kind of drink.’ 

 

‘It's a type of drink.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

બીજો વ્યક્તત મવશષેણ 'dirty' એટલે કે મેલ ાં નો ઉપયોગ કરે છે. ‘Dirty’ એ 'clean' નો મવરોધી શબ્દ છે. 
ગ જર તીમ ાં ‘clean’ નો અથા થ ય છે સ્વચ્છ. Can you remember how they said this?  Let's listen again 

to find out. 

 

‘It’s the opposite of clean.’ 

 

Sian 

Yes, 'it's the opposite of…'  So this is a useful way to describe an adjective, if you know its opposite.  

So let's have a quick go – how can you describe the adjective 'cold'?  

OK, we can say: It's the opposite of hot!  

 

પે્રઝન્ટર 

Did you get it right? ત્રીજી વ્યક્તત ' a watch' એટલે કે ક ાંડ  ઘડડય ળન ાં વણાન કરે છે. પોત ની વ ત 
જણ વવ ાં મ ટે વ્યક્તત 'a clock' એટલે કે ઘડડય ળ કહ ેછે. Can you remember how he said this?  

 

‘It's like a clock.’ 

 

Sian  

So we can use the phrase 'it's like' plus the thing to say that something is similar to something else. 

You can also use 'it's similar to'. Let's practise the pronunciation. Repeat after me. 

 

‘It's like a clock.’ 

 

‘It's similar to a clock.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમ ેનથી જાણત  કે લસણન ેઅંગ્રેજીમ ાં શ ાં કહવે  ાં. તો તમે 
કઈ રીતે જણ વશો કે વસ્ત   ‘vegetable’ એટલે કે શ કભ જીનો એક પ્રક ર છે અને ક ાંદ  સ થે મળત ાં આવે 
છે. ક ાંદ ને અંગ્રેજીમ ાં કહીશ ાં ‘onion’. 

 

Sian  

It's a kind of vegetable. It's like an onion. 
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પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? તમે એમ પણ કહી શકો કે 'it’s a type of vegetable' અન ે‘it's similar to an onion.’ 

તમે નથી જાણત  કે કદરૂપ ાંને અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે કહવે  ાં પણે તમને એ ખબર છે કે સ ાંદરને અંગ્રેજીમ ાં શ ાં 
કહવે ય. તો હવે કદરૂપ ાં અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વશો? પોત નો જવ બ શ નન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sian  

It's the opposite of beautiful.  

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? મમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં લસણને કહીશ ાં ‘garlic’ અને કદરૂપ ાંને કહીશ ાં ‘ugly’! 

  

Sian  

Well done! Now hopefully you won't feel lost without a dictionary! 

 

પે્રઝન્ટર 

That's true! See you next time. 

 

Sian  

Bye, everyone!  


