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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about possible situations in  

the future? 
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!  
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજન ાં ઍમિસોડમ ાં ચચ ા કરીશ ાં કે તમે ભમવષ્યની સ્સ્થમતઓ મવશે અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વશો. 
ચચ ાને આગળ વધ રીએ એ િહલે ાં તમે ચ ર વ્યસ્તતઓને સ ાંભળો જે ‘weekend’ એટલે કે શમનવ ર-
રમવવ રે શ ાં કરશે, તે મવશે જણ વી રહ્ ાં છે. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં 
મદદ કરીશ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે ચ રેય વ્યસ્તતઓન ાં આયોજન શ ાં છે.  
 

1. If it's sunny this weekend, I could go for a bike ride! 

2. If it's sunny, I might go shopping. 

3. If it's sunny, I may go to the beach. 

4. If it's sunny, I'll relax in the garden. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્ય ? ચ રેય વ્યસ્તતઓન ાં આયોજન ‘sunny’ એટલે કે તડક  ઉિર આધ રીત 
છે. 
 

Sam  

Yes, they all said 'if it's sunny' and the important word here is 'if'. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘If’ નો ઉિયોગ મવમવધ િરરસ્સ્થમતઓ મવશે વ ત કરવ  મ ટે કરી શકો છો. િણ આજે આિણે મ ત્ર 
ભમવષ્યની શક્યત ઓ મવશે ચચ ા કરીશ ાં. ભમવષ્યની શક્યત ઓ મવશે વ ત કરવ  મ ટે ‘if’ સ થે આિણે 
રિય િદનો ઉિયોગ કરીશ ાં. રિય િદ વતામ નક ળ પ્રક રમ ાં હોવો જોઈએ. 
 

Sam 

Yes, and you can use any verb in the present after 'if' – 'if it rains', 'if you're late', 'if he comes'... But, 

what happens in the other part of the sentence? 
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પે્રઝન્ટર 

તમે બે રિય િદોનો ઉિયોગ કરી શકો છો. હવે ફરીથી પ્રથમ વ્યસ્તતને સ ાંભળો. તે કહ ેછે 'go for a bike 

ride' એટલે કે મોટર-સ ઈકલ ઉિર ફરવ  જશે. િણ 'go for a bike ride' િહલે ાં તે કઈ રિય િદનો 
ઉિયોગ કરે છે? 

 

If it's sunny this weekend, I could go for a bike ride! 

 

પે્રઝન્ટર 

તે છે અંગ્રજેી શબ્દ 'could'. આ શબ્દ જણ વે છે કે શક્ય છે કે જો તડકો હશે તો એ મોટર-સ ઈકલમ ાં 
ફરવ  જશે. શક્યત ને જણ વવ  મ ટે તે અંગ્રજેી શબ્દ possible નો ઉિયોગ કરે છે. તમે ‘could’ અને ‘not 

just go’ િછી કોઈ િણ મળૂ રિય િદનો ઉિયોગ કરી શકો છો. 
 

Sam  

Yes, any verb, and the pronunciation is 'could'. Let's try that: 

 

…could go… 

 

If it's sunny, I could go for a bike ride. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે બીજી વ્યસ્તતન ેસ ાંભળો. અંગ્રેજી શબ્દ 'go' િહલે ાં કઈ રિય િદનો ઉિયોગ કરે છે? 

 

If it's sunny, I might go shopping. 

 

If it's sunny, I may go to the beach. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે સ ાંભળ્ ાં? કાંઈક ‘possible’ એટલે કે શક્ય છે તો એ મવશે જણ વવ ાં મ ટે તમે ‘may’ અન ે

‘might’ નો ઉિયોગ કરો. ‘May’ અને ‘might’ િછી મળૂ રિય િદનો ઉિયોગ કરો. 
 

Sam 

And let's look at the pronunciation together. Repeat after me: 

 

…might go… 

 

If it's sunny, I might go shopping. 

 

…may go… 

 

If it's sunny, I may go to the beach. 
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પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. હવે છેલ્લી વ્યસ્તતને સ ાંભળો. તે 'relax' િહલે ાં કઈ રિય િદનો ઉિયોગ કરે છે? 

ગ જર તીમ ાં 'relax' નો અથા થ ય છે આર મ કરવ ાં. 
 

If it's sunny, I'll relax in the garden. 

 

પે્રઝન્ટર 

તે કહ ેછે 'I'll' જે અંગ્રજેી શબ્દો 'I will' ન ાં ટૂાંક ાં સ્વરૂિ છે. આ રકસ્સ મ ાં નક્કી છે જો તડકો હશે તો વ્યસ્તત 
‘garden’ એટલે કે બગીચ મ ાં આર મ કરશે. 'Could', 'may' અથવ  'might' ‘I’ll’ થી અલગ છે ક રણકે 
ત્રણેય તડક  ઉિર આધ રરત છે. 
 

Sam 

Quick practice of pronunciation: 

 

I'll relax… 

 

If it's sunny, I'll relax in the garden. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. હવે જણ વો કે જો તડકો હોય તો તમે દોડવ  જશો. 
તમે જવ બ ત્રણ અલગ-અલગ રીતે જણ વી શકો છો. િોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
વ ક્ય પણૂા કરો: If it's sunny… 

 

Sam  

If it's sunny, I could go running. 

If it's sunny, I might go running. 

If it's sunny, I may go running. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે કહો કે જો તમે ક મ વહલે ાં પણૂા કરી લેશો તો ઘરે વહલે  જશો. જવ બ આિતી વખતે 'go 

home early' નો ઉિયોગ કરો. વ ક્ય પણૂા કરો: If I finish my work… 

 

Sam  

If I finish my work, I'll go home early. 

 

That's a great idea, let's go home! 

 

પે્રઝન્ટર 

Only if you finish your work, Sam… 

 

Sam  

Oh, ok.  

 

પે્રઝન્ટર 
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Thanks for joining us. Bye! 

 

Sam 

Bye, everyone! 


