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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I agree with someone? 
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 જેમ્સ. હલે્લો 

જેમ્સ...વેલકમ! 

James 

Hi everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચ ા કરીશ ાં કે તમે કોઈની સ થે કઈ રીતે ‘agree’ એટલે કે સહમત થશો. ચચ ાન ેઆગળ 
વધ રીએ એ પહલે ાં તમે પ ાંચ લોકોન ેસ ાંભળો. બધ  કઈ બ બત ઉપર સહમત થ ય છે? 

 

Inserts 

A: I love pizza! 

B: Me too! 

 

A: I don’t like pizza. 

B: Me neither! 

 

A: Pizza is the best food in the world! 

B: I couldn’t agree more! 

 

A: Pizza is the best food in the world! 

B: Absolutely! 

 

A: Pizza is much nicer than burgers! 

B:That’s a good point. 

 

પે્રઝન્ટર 

બધ  લોકો સહમત થ ય છે કે તેમને પીત્ઝ  પસાંદ છે કે નહીં. મમત્રો, ફરીથી પ્રથમ સાંવ દને સ ાંભળો. 
વ્યક્તત સહમત થવ  મ ટે કઈ અભભવ્યક્તતનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

A: I love pizza! 

B: Me too! 

 

James 

They said ‘Me too!’ This shows that you think the same as the other person. 
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પે્રઝન્ટર 

‘Me too’ એટલે મને પણ. આ અભભવ્યક્તતનો ઉપયોગ ત્ય રે કરવ મ ાં આવે છે જ્ય રે સ મેની વ્યક્તત 
કાંઈક ‘positive’ એટલે કે સક ર ત્મક કહ ેઅને તમે પણ એ વ તથી સહમત હોવ. 
 

I love playing tennis! 

 

James 

Me too! Let’s listen to the second speaker – do they agree with something that is positive or 

negative? 

 

Insert 

A: I don’t like pizza. 

B: Me neither! 

 

પે્રઝન્ટર 

અહીં બને્ન વ્યક્તતઓ સહમત થ ય છે કે they don’t like pizza એટલે કે તેમને પીત્ઝ  પસાંદ નથી. બન્ને 
નક ર ત્મક બ બતમ ાં સહમત થ ય છે. 
 

James 

When someone says something negative that you agree with, you can say ‘me neither’ or ‘me 

neither’. Let’s continue – I don’t want to keep the listeners waiting! 

 

પે્રઝન્ટર 

Me neither. હવે ત્રીજા સાંવ દને સ ાંભળો. સ મેની વ્યક્તતની વ તને સમથાન આપવ  મ ટે વ્યક્તત કઈ 
અભભવ્યક્તતનો ઉપયોગ કરે છે? શ ાં બને્ન પણૂા રીતે સહમત થ ય છે અથવ  થોડ ાં સહમત થ ય છે?  

 

Insert 

A: Pizza is the best food in the world! 

B: I couldn’t agree more! 

 

James 

They said ‘I couldn’t agree more’ – this has the same meaning as ‘I totally agree’. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘I couldn’t agree more’ નો ગ જર તીમ ાં અથા થ ય છે હ ાં આન થી વધ  સહમત થઈ શક ાં નહીં. ‘I totally 

agree’ એટલે હ ાં પણૂાતય  સહમત છાં. જ્ય રે તમે કોઈની સ થે સાંપણૂાપણ ેસાંમત હોવ ત્ય રે બન્ને 
શબ્દસમહૂોમ ાંથી કોઈ એકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચ લો ફરીથી શબ્દસમહૂન ાં ઉચ્ચ રણ સ ાંભળીએ – 
શબ્દો ‘couldn’t’ અને ‘agree’ નો શ ાં થ ય છે? 

 

Insert 

A: Pizza is the best food in the world! 
B: I couldn’t agree more! 

 

James 

They said ‘couldn’t agree’. The /t/ sound in ‘couldn’t’ moves to the beginning of the word ‘agree’. 
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Listen and repeat after me. 

 

couldn’ 

t’agree 

couldn’t agree more 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! હવે બીજા શબ્દસમહૂને સ ાંભળો, જેનો ઉપયોગ તમે સહમત થવ  મ ટે કરી શકો. 
 

Insert 

A: Pizza is the best food in the world! B: Absolutely! 

 

James 

They said just one word to agree that time! ‘Absolutely’. 

 

પે્રઝન્ટર 

જ્ય રે કોઈ અભભપ્ર ય વ્યતત કરે અને તમે સાંપણૂાપણ ેસહમત હોવ ત્ય રે તમે કહી શકો ‘absolutely’. તમે 
‘exactly’ નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. બન્ને શબ્દોનો અથા સરખો થ ય છે. હવે છેલ્લી વખત સ ાંભળો. 
વતત  ક્ય  શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

A: Pizza is much nicer than burgers! 

B:That’s a good point. 

 

James 

They said ‘That’s a good point’. Did you hear the pronunciation? Listen and repeat after me. 

 

That’ 

 

Sa 

 

That’s a good point. 

 

The /s/ sound in ‘That’s’ moves to the beginning of ‘a’. That’s a. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘That’s a good point’ એટલે આ એક સ રો મ દ્દો છે. આનો અથા થ ય છે કે તમે સ મેની વ્યક્તત સ થે 
સહમત થ વ છો, પણ એ એટલ ાં મજબતૂ નથી જેટલ ાં ‘absolutely’ અથવ  ‘I couldn’t agree more’. મમત્રો, 
હવે સમય છે અભ્ય સ કરવ નો. મને સ ાંભળો અને જણ વો કે તમે ‘Me too’ ઉપયોગ કરશો કે પછી ‘Me 

neither’ નો? 
 

I don’t listen to pop music. 

 

James 

Me neither! 
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પે્રઝન્ટર 

Did you say the same as James? Well done! હવે બીજો પ્રશ્ન. શ ાં તમને ‘couldn’t’ સ થેનો વ ક્ય ાંશ ય દ 
છે? હવે તમે આ વ ક્ય ાંશનો ઉપયોગ કરીને મ રી વ તમ ાં સહમતી દશ ાવો. 
 

Delhi is absolutely beautiful. 

 

James 

I couldn’t agree more! 

 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમે સરખો જવ બ આપ્યો? Great job! વધ  એક વખત અભ્ય સ કરીએ. જો તમે થોડ ાં સાંમત હોવ તો 
કય  શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરી શકો? તમ ર  મ ટે સાંકેત છે ‘point’. 

 

I can’t afford to travel abroad – travelling by plane is too expensive. 

 

James 

That’s a good point! 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! Thank you for joining us for this episode of How do I! Come back next week to learn 

more useful English phrases! Bye! 

 

James 

Bye! 

 


