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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I disagree 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 
Hello everybody. Welcome back! 

 

પે્રઝન્ટર 

આજે આપણ ેવ ત કરીશ ાં કે તમે કોઈની સ થે કઈ રીતે ‘disagree’ અથવ  અસહમત થશો. ચચ ાને 
આગળ વધ રીએ એ પહલે ાં પ ાંચ લોકોને સ ાંભળો. બધ  કઈ બ બત ઉપર અસહમત થ ય છે? 
 

Inserts 

A: English is the easiest language to learn!  

B: I'm not so sure. 

 

A: English grammar is easier than learning vocabulary. 

B: I see what you're saying, but I think the opposite. 

 

A: Taking English classes is the best way to improve. 

B: I agree to a point. 

 

A: Listening is the easiest skill to improve. 

B: I'm afraid I disagree. 

 

A: Learning tenses in English is really easy. 

B: Yes, but don't you think there are too many rules? 

 

પે્રઝન્ટર 

બધ  અંગ્રજેી શીખવ  મવશે અસહમત થ ય છે. પોત ની અસહમતી જાણ વવ  મ ટે અલગ-અલગ 
અભભવ્યક્તતઓનો ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, ફરીથી પ્રથમ સાંવ દને સ ાંભળો. વ્યક્તત અસહમત થવ  મ ટે 
ક્ય  શદસદસહ નહનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

A: English is the easiest language to learn!  

B: I'm not so sure. 

 

James 

The second person said 'I'm not so sure'. 
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પે્રઝન્ટર 

'I'm not so sure' એટલે હ ાં આ મવશે બહ  ખ તરીપ નવકા કહી શક ાં નહીં. આ કોઈની સ થે અસહમત થવ ની 
મવન્રમ રીત છે. હવ ેબીજા ઉદ હરણને સ ાંભળો. વ ક્યન ાં બે ભ ગોને જોડવ  મ ટે વ્યક્તત ક્ય  શદસદનો 
ઉપયોગ કરે છે.  
 

Inserts 

A: English grammar is easier than learning vocabulary. 

B: I see what you're saying, but I think the opposite. 

 

પે્રઝન્ટર 

વ્યક્તત વ ક્યન ાં બ ેભ ગને જોડવ  મ ટે અંગ્રેજી શદસદ ‘but’ નો ઉપયોગ કરે છે. વ ક્યન ાં પ્રથમ ભ ગમ ાં 
વ્યક્તત કહ ેછે હ ાં તમ રો હ દ્દો સમજી ગયો અને પછી મવર દ્ધ અભભપ્ર ય આપ ેછે. 
 

James 

'See', in this example, means 'understand'. After 'but', you can add your own opinion. 

Let's listen to the third speaker – how do they pronounce 'to a'? 

 

Insert 

A: Taking English classes is the best way to improve. 

B: I agree to a point. 

 

James 

They said 'to a'. Let's practise this – repeat after me. 

 

I agree 

 

to a 

 

I agree to a point 

 

Well done! 

 

પે્રઝન્ટર 

આ અભભવ્યક્તતનો અથા થ ય છે કે તમે વ્યક્તત સ થ ેસહમત તો છો, પરાંત   સાંપ નણાપણે નહીં. મમત્રો, હવે 
ફરીથી ચોથ  ઉદ હરણને સ ાંભળો – પોતે અસહમત છે તે રજન કરવ  મ ટે વ્યક્તત કઈ મવન્રમ 
અભભવ્યક્તતનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

A: Listening is the easiest skill to improve. 

B: I'm afraid I disagree. 

 

પે્રઝન્ટર 
તે કહ ેછે 'I'm afraid' – જે થોડ ાં ભભન્ન શદસદસહ નહ છે! 'Afraid' નો ગ જર તીમ ાં અથા થ ય છે ભયભીત. Why 

is the speaker scared James? 

 

 



 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 3 of 4 

 

 

James 

The speaker isn't scared – 'I'm afraid' is a polite way to say I'm sorry. 

 

પે્રઝન્ટર 

'I'm afraid' is a polite way to apologise. હવે જેમ્સન ેસ ાંભળોન અને ઉચ્ચ રણનો અભ્ય સ કરો. 
 

James 

The consonant sounds links with the vowel sounds – listen and repeat after me. 

 

I'm afraid 

 

I'm afraid I  
 

I'm afraid I disagree. 

 

પે્રઝન્ટર 

I'm afraid it's time to move on! હવે છેલ્લ ાં દ ખલ ાંન ેસ ાંભળો. પોતે સ મેની વ્યક્તતન ાં અભભપ્ર યને 
સમજી ગયો છે, તે રજન કરવ  મ ટે ક્ય  શદસદનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

A: Learning tenses in English is really easy. 

B: Yes, but don't you think there are too many rules? 

 

પે્રઝન્ટર 

વ્યક્તત અંગ્રજેી શદસદનો 'yes' ઉપયોગ કરીને જણ વે છે કે તે સમજી ગયો છે અને પછી અંગ્રેજી શદસદ ‘but’ 

નો ઉપયોગ કરીને પોત નો અભભપ્ર ય જણ વ ેછે. These phrases are easy to learn, don't you think 

James? 

 

James 

Yes, but I think we should try to practise them before the end of the programme! 

 

પે્રઝન્ટર 

That's a great idea! મમત્રો, શ ાં તમે અસમહત થવ  મ ટે એવો શદસદસહ નહ જણ વી શકો જેમ ાં અંગ્રજેી શદસદ 
‘sure’ નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્્ ાં હોય? જેમ્સ તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો 
સમય હશે. 
 

James 

I'm not so sure. 

 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? Well done! હવે તમે અસમહત થવ  મ ટેનો એવો શદસદસહ નહ જણ વો જેમ ાં 
અંગ્રેજી શદસદ ‘afraid’ નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્્ ાં હોય. પોત નો જવ બ જેમ્સ સ થે સરખ વો. 
 

James 

I'm afraid I disagree. 
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પે્રઝન્ટર 

Is that what you said? Good job! તમે થોડ  સમહત છો, એ મવશે જણ વતો શદસદસહ નહ જણ વો. તમ ર  
મદદ મ ટે શદસદ છે ‘point’. પોત નો જવ બ જેમ્સન  જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

James 

I agree to a point. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! Let's continue practising… 

 

James 

I see what you're saying, but unfortunately it's time to go now! See you next time everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks for joining us – hopefully you now know some useful phrases to disagree politely. Bye! 


