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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I make predictions? 
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, everyone. 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે ચચ ા કરીશ ાં કે તમે અંગ્રેજીમ ાં ભમવષ્યની આગ હી કઈ રીતે કરશો. સ થ-ેસ થે એ પણ 
જાણીશ ાં કે તમે જે અગ હી કરી રહ્ ાં છો, તે કેટલ ાં મવશ્વ સપ ત્ર છે. ચચ ાને આગળ વધ રીએ, એ પહલે ાં 
તમે બે વ્યક્તતઓને સ ાંભળો જે આગ હી કરી રહ્ ાં છે કે સ ાંજે કેટલ ાં વ ગ્યે ઘરે પહોંચશે. અંગ્રજેીમ ાં ઘરે 
પહોંચવ ાંને કહીશ ાં ‘be home’. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. 
હમણ ાં મ ટે સ ાંભળો અન ેનક્કી કરો - કોણ વધ  ચોક્કસ છે, પ ર ષ અથવ  સ્ત્રી. 
 

I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00, I think. 

I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, મહહલ  પોત ન ાં અન મ નમ ાં પ રૂષ કરત ાં વધ  ‘certain’ એટલે કે ચોક્કસ છે. But how do we know 

that, Sam?  

 

Sam  

Good question! It all depends on the grammar we use.  

 

પે્રઝન્ટર 

ચ લો ફરીથી એ ભ ગન ેસ ાંભળીએ જય ાં મહહલ  અને પ રૂષ સમય મવશ ેઆગ હી કરી રહ્ ાં છે. બન્ને ‘be 

home’ પહલે ાં જે વ્ય કરણનો ઉપયોગ કરે છે, તેન  ઉપર ખ સ ધ્ય ન આપજો. 
 

I'll be home at 10:00, I think. 

I'm going to be home at 6:00. 

 

Sam  

Did you hear the difference? The man used 'will' – he said 'I'll' – and the woman used 'be going to' – 

she said 'I'm going to', but you can also say 'I'm gonna' – before the verb 'be'. And which one was 

more certain? 
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પે્રઝન્ટર 

તો મહહલ  વધ  ચોક્કસ છે. આ જણ વે છે કે અંગ્રેજીમ ાં ભમવષ્યની આગ હી કરવ  મ ટે 'be going to' નો 
ઉપોગ કરીશ ાં અને એ ત્ય રે કરીશ ાં જય રે આપણી પ સે આગ હી કરવ  મ ટે ‘evidence’ એટલે કે પ ર વ  
હોય. 
 

Sam 

Yes, and what was the evidence? Let's listen again, this time try to hear why the woman is  

more certain and why the man is less certain. 

 

I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00, I think. 

I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00. 

 

પે્રઝન્ટર 

પ રૂષ શબ્દસમહૂ 'I'm not sure' અને 'I think' નો ઉપયોગ કરે છે, જે જણ વ ેછે કે તેને પોત ની આગ હી 
'will be home at 10:00' ઉપર ભરોસો નથી.. મમત્રો, 'I'm not sure' નો ગ જર તીમ ાં અથા થ ય છે હ ાં 
ખ તરીપવૂકા નહીં કહી શક ાં. બીજી બ જ  મહહલ ાં પ્રમ ણ આપે છે અને કહ ેછે કે ક યમ સ ાંજે 5:30 વ ગ્યે 
ક મ પણૂા કરે છે. એટલ  મ ટે એન ાં અન મ ન કે 'going to be home at 6:00' સ ચ ાં પડ ેએવી પ્રબળ 
શક્યત  છે. 
 

Sam  

So, 'will', or the negative 'won't', if you don't have evidence and 'be going to', or the negative 'be not 

going to' if you do have evidence. And what happens after? 

 

પે્રઝન્ટર 

It's simple! આ બધ  વ ક્ય પ્રક રની સ થે મળૂ હિય પદનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. અહીં હિય પદ ‘be’ 

નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો છે, પણ તમ ેકોઈ પણ હિય પદનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 
 

Sam 

Now, let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

 

I'll be home at 10:00. 

 

I won't be home at 10:00. 

 

I'm going to be home at 6:00. 

 

I'm not going to be home at 6:00. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. કલ્પન  કરો કે તમે બ રીમ ાંથી જ ઓ છો કે આક શ 
ક ળ  વ દળોથી ઘરે ઈ ગય ાં છે. હવે અન મ ન લગ વો કે શ ાં થઈ શકો. જવ બની શરૂઆત ‘it’ થી કરો 
અને હિય પદ ‘rain’ નો ઉપયોગ કરવ ન ાં ભલૂશો નહીં. મમત્રો, વ ક્યમ ાં ‘will’ નો ઉપયોગ કરશો કે પછી 
‘going to’ નો? પોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
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Sam  

It's going to rain. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! તમે 'going to' નો ઉપયોગ કરશો ક રણે કે તમને દેખ ય છે કે આક શ ઘરે યલ ાં છે, જે પ ર વો 
છે. હવે બીજો પ્રશ્ન. ‘Be sunny’ અને ‘going to’ નો ઉપયોગ કરીને નક ર ત્મક જવ બ જણ વો. તમે હજ  
પણ બ રીમ ાંથી ક ળ  વ દળોને જોઈ શકો છો. પોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

It's not going to be sunny. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done, everyone. Sam, do you predict that the audience will join us next week for another 

episode of How do I…? 

 

Sam  

Yes, absolutely! It's gonna happen, so see you then, everyone. 

 

પે્રઝન્ટર 

See you next time. Bye! 


