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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my interests? 
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, everybody!  

 

પે્રઝન્ટર 

આજે ચચ ા કરીશ ાં કે ‘interests’ એટલે કે અભિર ભચ અથવ  શોખ મવશે અંગ્રજેીમ ાં કઈ રીતે વ ત કરશો. 
ચચ ાને આગળ વધ રીએ એ પહલે ાં તમ ેત્રણ લોકોન ેસ ાંિળો જે પોત ન ાં અભિર ભચ અથવ  શોખ મવશે 
જણ વી રહ્ ાં છે. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. તમ રી મદદ 
મ ટે શબ્દ છે 'comics' એટલે કે ભચત્રવ ત ા. સ ાંિળો અને નક્કી કરો કે શ ાં ત્રણેય વ્યક્તતઓને કોઈ સરખો 
અભિર ભચ અથવ  શોખ છે કે નહીં. 
 

I'm interested in all types of art, but I like photography the most. 

I'm very keen on sports! I really like anything with a ball. 

I’m really into comics. Superhero comics are my favourite. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો સેમ, શ ાં ત્રણયે વ્યક્તતઓમ ાં કોઈ વ ત સ મ ન્ય છે? 

 

Sam  

No, they all had completely different interests! 

 

પે્રઝન્ટર 

હ , પ્રથમ વ્યક્તતને દરેક પ્રકર ની કલ  પસાંદ છે, ખ સ કરીને ફોટોગ્ર ફી. બીજી વ્યક્તતને દડો સ થેની 
કોઈ પણ રમત પસાંદ છે અને ત્રીજી વ્યક્તતને ભચત્રવ ત ા ખ સ કરીને સપ રહહરો વ ળી ભચત્રવ ત ા પસાંદ 
છે. 
 

Sam  

But how do we know that these are the things they like? 

 

પે્રઝન્ટર 

પોત ન ાં અભિર ભચ અથવ  શોખ મવશે જણ વવ  મ ટે ત્રણેય વ્યક્તતઓ અલગ-અલગ શબ્દસમહૂનો 



 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 4 

 

 

ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, અભિર ભચ અથવ  શોખને વ્યતત કરવ ન  સૌથી સ્પષ્ટ મ ગાથી પ્ર રાંિ કરીએ. હવે 
ફરીથી બ ેલોકોને સ ાંિળો અને જાણો કે તેઓ ક્ય  શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. 
 

I like photography. 

 

I really like anything with a ball. 

 

Sam  

Easy, right? They both used the verb 'like'! And you can change 'like', so you can say 'I really like' 

something to make it stronger, for example. Now let's listen to speaker one again. What does he say 

before 'all types of art'? 

 

I'm interested in all types of art. 

 

પે્રઝન્ટર 

તે કહ ેછે 'I'm interested in' એટલે કે ‘મને રસ છે’. તે 'I'm interested in', કહ્  બ દ એ વસ્ત  , જેમ ાં રસ છે 
તે જણ વે છે. આ હકસ્સ મ ાં એ વસ્ત   છે 'art'.  
 

Sam  

Yes, 'interested' is an adjective, so we need to use the verb 'be' before it, and we use 'in' after it – 

always. Let's practise – repeat after me: 

 

I'm interested in art. 

 

You're interested in sports. 

 

He's interested in comics. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thank you, Sam. બીજી વ્યક્તતએ ‘sports’ પહલે ાં ક્ય  શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કયો? જાણવ  મ ટે સ ાંિળો. 
 

I'm very keen on sports! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે નોધ્ ાં? તે કહ ેછે 'keen on'. આ શબ્દ અને 'interested in' નો અથા સરખો થ ય છે. 'Keen 

on' મ ાં બને્ન શબ્દોની જરૂર પડ ેછે. તે મવશેષણ છે અને એટલ  મ ટે ‘keen on’ સ થે હિય પદ 'be' નો 
ઉપયોગ કરવ ાં ફરજીય ત છે. 

 

Sam 

Quick practice! Repeat after me: 

 

I'm keen on art. 

 

You're keen on sports. 

 

He's keen on comics. 
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Shall we listen to the final speaker? 

 

પે્રઝન્ટર 

હ ! તે 'comics' પહલે ાં શ ાં કહ ેછે? 

 

I'm really into comics. 

 

પે્રઝન્ટર 

તે 'to be into' શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે. આ શબ્દસમહૂ બને છે હિય પદ 'be', શબ્દ 'into' અને 
સાંજ્ઞ થી. વ્યક્તતની જેમ તમે પણ વ ત ઉપર િ ર મકૂવ  મ ટે 'into' પહલે ાં 'really' અથવ  'very' નો 
ઉપયોગ કરી શકો છો. But this expression is generally quite informal, isn't it, Sam? 

 

Sam  

Yes, it's used more when speaking. Let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

 

I'm into art. 

 

You're really into sports. 

 

He's very into comics. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમ ેપોત ની કોઈ અભિર ભચ અથવ  શોખ જણ વો. જવ બ 
આપતી વખતે અંગ્રજેી શબ્દ 'interested' નો ઉપયોગ કરવ ન ાં ભલૂત ાં નહીં. પોત નો જવ બ સમેન ાં 
જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

I'm interested in languages. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે એજ વસ્ત   કહો પણ શબ્દ 'keen' નો ઉપયોગ કરીને. આ વખત ેતમે 'in' નો ઉપયોગ કરશો કે 
પછી 'on' નો? પોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

I'm keen on languages. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! હવે 'into' નો ઉપયોગ કરીને એજ મ હહતી જણ વો. 
 

Sam  

I'm into languages. 
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પે્રઝન્ટર 

Great! And if 'you're into learning English with us', join us next week for another episode of 'How do 

I…' Bye! 

 

Sam  

Yes, please. I'm very keen on that! Bye, everyone! 


