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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I make small talk? 
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! Lovely day, isn't it? 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes, very nice! બહ  રસપ્રદ છે કે તમે આજે હવ મ ન મવશે વ ત કરી સેમ ક રણકે આજે અમે જોઈશ ાં કે 
તમે કઈ રીતે ટ ાંકો સાંવ દ કરશો. અંગ્રેજીમ ાં ટ ાંક  સાંવ દને કહીશ ાં 'small talk'. ચચ ાની શરૂઆત કરીશ ાં ચ ર 
લોકોને સ ાંભળીને. ચ રેય લોકો અજાણ્ય  વ્યક્તત સ થે ટ ાંકો સાંવ દ કરી રહ્ ાં છે. સ ાંભળો અને નક્કી કરો 
કે શ ાં તે પ્રશ્ન છે કે પછી સાંવ દ.  
 

Inserts 

1. Terrible weather, isn't it? 

2. The buses are always so crowded, aren't they? 

3. How's your day going?  

4. Haven't seen you in a while! How are things? 

 

Sam 

They were all questions! 

 

પે્રઝન્ટર 

હ , ચ રેય વ્યક્તતઓ બીજા વ્યક્તત સ થે સાંવ દ શરૂ કરવ નો પ્રય સ કરી રહ્ ાં છે અને એટલ  મ ટે તેઓ 
પ્રશ્નથી શરૂ કરે છે. સાંવ દ શરૂ કરવ  મ ટે તટસ્થ મવષય પસાંદ કરે છે જેમ કે હવ મ ન, જાહરે પરરવહન 
અને સ મેની વ્યક્તતનો રદવસ કઈ રીતે પસ ર થયો. 
 

Sam  

Let's start with the weather - a very common subject in English.  

 

પે્રઝન્ટર 

હવે ફરીથી સેમ અને પ્રથમ વ્યક્તતને સ ાંભળો. બન્ન ેકઈ રીતે હવ મ ન મવષયને રજ  કરે છે? મમત્રો, બન્ન ે
સરખ ાં સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરે છે – જોઈએ તમે ઓળખી શકે છે કે નહીં. 
 

Inserts 

Lovely day, isn't it? 
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Terrible weather, isn't it? 

 

Sam  

Ok, so we both started with an adjective: 'lovely' or 'terrible'. 

 

પે્રઝન્ટર 

હ , 'lovely', 'terrible' અથવ  બીજા કોઈ પણ મવશેષણ જેનો તમ ેઉપયોગ કરવ  મ ાંગો છો, તેની સ થ ે
‘day’ અથવ  ‘weather’ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. ગ જર તીમ ાં 'lovely' નો અથા થ ય છે મનોરમ અન ે
'terrible એટલે ત્ર સજનક.  And you can just stop there, can't you, Sam? 

 

Sam 

Yes, or you can add the simple question 'isn't it?' at the end. Let's practise the pronunciation of both 

of those. Please repeat after me. 

 

Lovely day.  
 

Terrible weather. 

 

Lovely day, isn't it? 

 

Terrible weather, isn't it? 

 

પે્રઝન્ટર 

Thank you, Sam. હવે બીજા વ્યક્તતને સ ાંભળો. તે ક્ય  મવષય ઉપર વ ત કરે છે? 

 

Insert 

The buses are always so crowded, aren't they? 

 

પે્રઝન્ટર 

બને્ન જાહરે પરરવહનન ાં મ  દ્દ ને રજ  કરે છે અને મ રહતી કે બસ ક યમ ‘crowded’ એટલે તે લોકોથી 
ખીચોખીચ ભરેલ ાં હોય છે. મમત્રો, હવ મ નની જેમ સ મેની વ્યક્તત પ્રમતરિય  આપે તે મ ટે વ ક્ય અથવ  
ટેગ પ્રશ્નનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 
 

Sam 

Yes, here they used 'aren't they?' instead of 'isn't it?' because 'buses' are plural. So we use 'are' with 

'buses' but with 'day' and 'weather' we use 'is'. Quick practice! Repeat after me: 

 

The buses are always so crowded. 

 

The buses are always so crowded, aren't they? 

 

Who was next? 

 

પે્રઝન્ટર 

પછીનો પ્રશ્ન એ છે જે તમે દ ક નદ ર અથવ  વેઈટરો પ સેથી ઘણી વખત સ ભળ્ ાં છે? તે શ ાં પ  છે છે? 
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Insert 

How's your day going?  

 

પે્રઝન્ટર 

તે જાણ્વ  મ ાંગે છે કે રદવસ કેવો રહ્ો. આ એક સ મ ન્યતઃ પ  છવ મ ાં આવતો પ્રશ્ન છે, જે અગ ળન ાં 
વ્યક્તત દ્વ ર  પ  છવ મ ાં આવ્્ ાં છે. મમત્રો, 'Haven't seen you in a while!' પછી જે વ ક્ય આવે છે તેને 
ધ્ય નથી સ ાંભળો. 'Haven't seen you in a while! નો અથા થ ય છે હ લમ ાં તમે દેખ ય  નથી.  
 

Insert  
Haven't seen you in a while! How are things? 

 

Sam 

They asked 'How are things?', which is similar to asking 'How is everything?' These are all quite 

informal ways of asking 'How are you?' and we use them with people we know a little bit, usually, not 

with people we don't know. Let's practise - repeat after me: 

   
How's your day going?  

 

How are things? 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. કલ્પન ાં કરો કે તમે બસ સ્ટોપ  મ ાં ઊભ  છો અન ેબ જ ની 
વ્યક્તત સ થે સાંવ દ શરૂ કરવ  મ ાંગો છો. મવશેષ 'lovely' નો ઉપયોગ કરીને બ જ ની વ્યક્તતને હવ મ ન 
મવશે પ્રશ્ન કરો. સેમ તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય હશે. 
 

Sam  

Lovely weather, isn't it? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! તમે એમ પણ કહી શકો 'Lovely day'. હવે પ  છો કે રદવસ કેવો રહ્ો. ય દ રહ ેકે જેને પ્રશ્ન પ  છી 
રહ્ ાં છો ત ેઅજાણી વ્યક્તત છે. પોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

How's your day going? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! Now you're ready to make lots of small talk! Join us next week for another episode of 'How 

do I…' Bye! 

 

Sam  

Bye, everyone! 


