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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about things that annoy 

me? 
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 

આજન ાં ઍમિસોડની શરૂઆત કરીશ ાં ત્રણ લોકોને સ ાંભળીને, જે જણ વી રહ્ ાં છે કે તેમને કઈ બ બત 
અથવ  વસ્ત  થી ચીડ આવે છે. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે શ ાં તમે ત્રણેય વ્યક્તતઓ સ થે સાંમત છો કે 
નહીં. તમ ર  મદદ મ ટે શબ્દો છે 'be stuck in traffic' એટલે ટ્ર ફિક જામમ ાં િસ ઈ જવ ાં અને 'rude' જેનો 
અથથ થ ય છે અસભ્ય. બીજો અથથ થ ય છે કઠોર. 
 
I hate it when the trains are late. It's so annoying. 

Rude people annoy me. 

I can't stand being stuck in traffic. 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્ય ? જો ટે્રન મોડી આવ ેતો પ્રથમ વ્યક્તત ચીડ ઈ જાય છે અને બીજી 
વ્યક્તત અસભ્ય અને કઠોર લોકોથી ચીડ ય છે. ત્રીજી વ્યક્તત જ્ય રે ટ્ર િીક જામમ ાં િસ ઈ જાય છે ત્ય રે 
ચીડ ઈ જાય છે. મમત્રો, શ ાં તમે િણ આ ત્રણેય બ બતોથી ચીડ આવ ેછે? So Sian, shall we look at the 

language they used to talk about being annoyed? 

 

Sian  

Yes, so when people are angry they use strong language. Let's listen to the first speaker again. 

 

I hate it when the trains are late. It's so annoying. 

 

Sian 

So they used the phrase 'I hate it when…' - this is a useful phrase to introduce something that you 

feel strongly against. For example, I hate it when people are late. 
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પે્રઝન્ટર 
તો આનો અથથ થયો કે મને મોડ  આવત ાં લોકોથી ચીડ છે. Me too! I hate it when people are late Sian! 

 

Sian  

Oops! Sorry, I'm often late! The speaker also uses the adjective 'annoying' – 'It's so annoying'. 

 

પે્રઝન્ટર 

હ , તો  'annoying'  ને ગ જર તીમ ાં કહીશ ાં ત્ર સદ યક. કોઈ િફરક્સ્થમતન ાં ક રણે તમ ેચીડ આવે તો એને 
અંગ્રેજીમ ાં કહીશ ાં 'annoying'. મમત્રો, આ શબ્દનો ઉિયોગ કરતી વખતે ખ સ ધ્ય ન આિજો. ‘ Annoy’ ની 
સ થ ેઅંગ્રજેી શબ્દો ‘-ing’ નો ઉિયોગ કરશો તો બનશે ક્સ્થમત જે ત્ર સદ યક હોય. ‘Annoy’ ની સ થે 
અંગ્રેજી શબ્દો ‘-ed’ નો ઉિયોગ કરશો તો બનશે ‘annoyed’, જે તમ રી સાંવેદન  મવશ ેજણ વે છે. 
 

Sian 

Yes, so don't say 'I'm annoying'! Let's practise that. Repeat after me. 

     
Late trains are so annoying. 

 

I feel annoyed. 

 

પે્રઝન્ટર 

બીજી વ્યક્તત ‘annoyed’ ન  ફિય િદ પ્રક રનો ઉિયોગ કરે છે. શ ાં તમને ય દ છે કે એમને શ ાં કહ્ ાં? 
જાણવ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

Rude people annoy me. 

 

Sian  

So the verb form is 'to annoy'. So we can say the subject followed by 'annoy me'.  For example, 'rude 

people annoy me'. But remember to use 'annoys' with an 's' for singular subjects - So, 'my brother 

really annoys me'. 

  

પે્રઝન્ટર 

છેલ્લી વ્યક્તત અંગ્રજેી શબ્દ ‘hate’ ન ાં  સમ ન થી શબ્દનો ઉિયોગ કરીને જણ વે છે કે તેને કેવ ાં લ ગે છે 
જ્ય રે ટ્ર િીક જામમ ાં િસ ઈ જાય છે. શ ાં તમને ય દ છે કે તે શ ાં કહ ેછે? જાણવ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

I can't stand being stuck in traffic. 

 

Sian  

So they used 'I can't stand' and this is another way to say 'I hate'.  

 

પે્રઝન્ટર 

અને જ્ય રે 'can't stand' અને 'hate' િછી બીજી ફિય િદ આવશ ેતો એ 'ing' પ્રક રમ ાં હશે. 
 

Sian 

Yes, so you can say 'I can't stand being stuck in traffic' – or 'I hate being stuck in traffic. 
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Careful with pronunciation.  To emphasise how we feel, we stress the words 'stand' and 'hate'. Let's 

practise that. Repeat after me.  

 

I can't stand being stuck in traffic 

 

'I hate being stuck in traffic' 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sian. તમે ચીડ ઈ રહ્ ાં છો તે અંગ્રજેીમ ાં કઈ રીતે જણ વવ ાં એ મવશે આજે તમે જાણ્ ાં. હવે સમય 
થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. એક ગીત સ ાંભળત  જ તમને ચીડ આવે છે. હવ ેતમે 'annoy’ ન ાં ફિય િદ 
પ્રક રનો ઉિયોગ કરીને જવ બ જણ વો. જવ બની શરૂઆત 'this song' થી કરો. િોત નો જવ બ શ નન ાં 
જવ બ સ થે સરખ વો. 
  
Sian  

This song annoys me! 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે એજ વ ત કહો િણ 'annoy' ન ાં મવશેષણ ત્મક પ્રક રનો ઉિયોગ કરીને. અહીં િણ જવ બની 
શરૂઆત 'this song' થી કરો. 
 

Sian 

This song is so annoying. 

 

પે્રઝન્ટર 

છેલ્લે કહો કે તમને ગીત ન િસાંદ છે. તમે બે અલગ-અલગ ફિય િદનો ઉિયોગ કરીને જવ બ આિી 
શકો છો. િોત નો જવ બ શ નન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
  

Sian  

I hate this song. 

 

I can't stand this song. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! Now you can talk about being annoyed. What things annoy you? 

 

Sian  

Yes, come and tell us on our Facebook group! Goodbye! 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 


