
 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I ask about a celebration? 
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 and welcome! We have a fun topic for the audience today, don't we? 

 

પે્રઝન્ટર 

એકદમ બર બર સેમ. આજે અમે ચચ ા કરીશ ાં કે ખ સ ઘટન ઓ મવશે તમે અંગ્રજેીમ ાં કઈ રીતે વ ત 
કરશો. મમત્રો, હવે તમે જેમ્સ અને ફિલને સ ાંભળો, જે ઉજવણી મવશે ચચ ા કરી રહ્ ાં છે. અઘર ાં લ ગત ાં 
હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. હવે તમે મ ત્ર સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે બને્ન 
કઈ મોટી ઉજવણી મવશ ેવ ત કરી રહ્ ાં છે. 
 

Phil 

Hi James! Happy New Year! How was your New Year's? 

 

James 

It was great, thanks! We went to a big party. It was really fun. How about you? What was your New 

Year's like? 

 

Phil 

It was really quiet but it was nice. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે કેટલ ાં સમજી શક્ય ? તમે એકદમ બર બર બોલ્ય ાં! બને્ન નવ ાં વષા એટલે કે 'New Year’ મવશે 
ચચ ા કરી રહ્ ાં છે.. 
 

Sam  

And they asked each other some useful questions we can use to ask about lots of things. So let's have 

a look at those together. 

 

પે્રઝન્ટર 

હ , િરીથી સ ાંભળો અને જાણો કે બન્ને કઈ રીતે એક-બીજાને નવ  વષાની ઉજવણી મવશે પછેૂ છે. બને્ન 
એક જ મ ફહતી પછેૂ છે પણ અલગ-અલગ વ ક્ય પ્રક રનો ઉપયોગ કરે છે. સ ાંભળો બને્ન કઈ રીતે New 

Year નો પ્રશ્નમ ાં ઉપયોગ કરે છે. 
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How was your New Year's? 

 

What was your New Year's like? 

 

પે્રઝન્ટર 

આપણે પ્રથમ સ ાંભળ્ ાં 'How was your New Year's?'. અહીં 'your New Year's', પ્રશ્નન ાં અંતમ ાં આવે છે. 
 

Sam 

And then 'What was your New Year's like?', where 'your New Year's' goes before 'like'. Can you 

quickly explain 'like' here? 

 

પે્રઝન્ટર 

હ , ગ ૂાંચવ ઈ ન જત ! મમત્રો, આ પ્રશ્નમ ાં 'like' નો અથા 'enjoy' નથી થત ાં. પ્રશ્નમ ાં એવ ાં પછૂવ મ ાં આવી 
રહ્ ાં છે કે ઉજવણીમ ાં મજા આવી કે નહીં. વ્યક્તત સ મ ન્ય પ્રશ્ન પછૂી રહ્ો છે કે ઉજવણી કેવી રહી. 
 

Sam  

Exactly! And you can use these questions to ask about many things – a birthday, a party, a wedding… 

Shall we practise the pronunciation? Please repeat after me: 

 

How was your birthday? 

 

What was your birthday like? 

 

How was the party? 

 

What was the party like? 

 

Well done! And you can use ‘your’ or ‘the’ after ‘was’ depending on what you’re talking about. Now 

let's look at different ways you can answer these questions. 

 

પે્રઝન્ટર 

બર બર! મમત્રો, હવે તમ ેજેમ્સ અને ફિલન ાં અલગ-અલગ જવ બો સ ાંભળો. બન્ને કઈ શબ્દોથી શરૂઆત 
કરે છે? જાણવ  મ ટે સ ાંભળો.  
 

It was great, thanks! 

 

It was really fun. 

 

It was really quiet but it was nice. 

 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમે નોધ્ ાં? બન્ને 'it was…'  થી શરૂ કરે છે, જેન  બ દ મવશેષણ આવે છે. ગ જર તીમ ાં 'it was…' નો 
અથા થ ય છે ‘એ….હત ાં’ અહીં આપણ ેસ ાંભળ્ ાં 'great', 'fun', 'quiet' and 'nice', પરત ાં તમે કોઈ પણ 
મવશેષણ – સક ર ત્મક અથવ  નક ર ત્મકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 
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Sam  

And we say 'it' and 'was' quite quickly, so it sounds like 'Itwaz'. Let's practise that - repeat after me: 

 

It was great, thanks! 

 

It was really fun! 

 

It was really quiet… 

 

..but it was nice. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમ રી મ લ ક ત મમત્ર સ થે થ ય છે, જેને હ લમ ાં 
જન્મફદવસની ઉજવણી કરી. મમત્રને પછૂો કે એની જન્મફદવસની ઉજવણી કેવી રહી? પ્રશ્ન પછૂતી વખતે 
શબ્દસમહૂ 'your birthday party' નો ઉપયોગ કરો. પોત નો પ્રશ્ન 'How…?' થી શરૂ કરો. પોતનો જવ બ 
સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

How was your birthday party? 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે બીજો વ ક્યરચન  નો ઉપયોગ કરો. િરીથી એજ પ્રશ્ન પછૂો પણ આ વખતે પ્રશ્નની શરૂઆત 
'what' થી કરો અને અંત 'like' થી કરો. સેમ તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો 
સમય રહશેે. 
 

Sam  

What was your birthday party like? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે તમ રો વ રો છે જવ બ આપવ નો. પ્રશ્ન સ ાંભળો અને જવ બ આપો:  
 

What was your weekend like? 

 

Sam  

Mine was really nice! I hope yours was, too! 

 

પે્રઝન્ટર 

And how was this programme  Sam? 

 

Sam  

It was great, as always. 

 

પે્રઝન્ટર 

So we hope to see you next week for more How do I…! Bye, everyone. 
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Sam  

See you then! Bye! 


