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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my experiences? 
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 શ ન. હલે્લો 

શ ન...વેલકમ! 

Sian 

Hi, everybody.  

 

પે્રઝન્ટર 

ચચ ાની શરૂઆત કરીશ ાં બ ેલોકોને સ ાંભળીને. બને્ન પોત ન ાં પ્રવ સન ાં અન ભવો મવશે જણ વી રહ્ ાં છે. 
સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે શ ાં બને્ન ચીન ગય  છે કે નહીં. 
 

Have you ever been to China? 

No I haven't, have you? 

Yes, I went to China last year. 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્ય ? બન્નેમ ાંથી એક વ્યક્તત ચીન ગયો છે. So Sian, shall we look at the 

language we can use to talk about experiences? 

 

Sian  

Yes, can you remember the question the first speaker asks? 

Let's listen again to find out.  

 

Insert 

Have you ever been to China? 

 

પે્રઝન્ટર 

બન્ને વ ક્યપ્રક ર ‘have you ever….’ નો ઉપયોગ કરે છે, જે પછી ક્રિય પદ આવે છે. ક્રિય પદ એ 
ધ ત  સ મધત મવશેષણ ભતૂક ળમ ાં છે, જે છે ‘been’. આ વ ક્યપ્રક રનો ઉપયોગ લોકોન ેતેમન  જીવનમ ાં 
અન ભવેલ  અન ભવો મવશ ેપછૂવ  મ ટે કરવ મ ાં આવે છે. 
 

Sian  

Yes so they are not asking about a specific time in the past, but about a life experience. So to ask 

someone about places they have visited in their life, you can use the structure 'have you ever been 

to…' and then give the name of the place. 
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પે્રઝન્ટર 
હ , 'have you ever been to China?' નો અથા થ ય છે કે શ ાં તમે જીવનમ ાં ક્ય રેય ચીન ગયો છો? 
 

Sian  

Let's quickly check the pronunciation. Notice that 'been' becomes 'bin' when spoken in a sentence. 

Let's practise. Repeat after me. 

 

been 

 

Have you ever been to China? 

 

પે્રઝન્ટર 

અને તમે ક્રિય પદ 'been' ને ધ ત  સ મધત મવશેષણ ભતૂક ળ હોય એવ  ક્રિય પદમ ાં બદલી શકો છો. આનો 
ઉપયોગ વ્યક્તતન ાં જીવનન ાં બીજા અન ભવો મવશે પછૂવ  મ ટે કરી શકો છો. 
 

Sian  

Yes, you just need to remember to put the verb in the past participle. For example 'eat' becomes 

'eaten' so we can ask 'have you ever eaten English food?' 

 

પે્રઝન્ટર 

બર બર અને આનો અથા થ ય છે: શ ાં તમે ક્ય રેય જીવનમ ાં અંગ્રેજી ભોજન લીધ ાં છે? Now let's look at 

how you can respond. Can you remember how the speaker replied? Let's listen again.  

 

Insert 

No I haven't, have you? 

 

Sian  

So if the answer is 'no', you can reply by saying 'no, I haven't'. And if the answer is 'yes', you can say 

'yes, I have'. Let's practise those short answers. Repeat after me: 

 

No, I haven't. 

 

Yes, I have. 

 

પે્રઝન્ટર 

બીજો વ્યક્તત પછેૂ છે કે 'have you?’, જે 'have you ever been to China? ન ાં ટૂાંક ાં સ્વરૂપ છે. મમત્રો, અહીં બન્ન ે
વ્યક્તતઓને ખબર છે કે ક્ય  મવષય ઉપર વ ત થઈ રહી છે અને એટલ  મ ટે આખો સવ લ પછૂવ ની 
જરૂર નથી. 
 

Sian 

Yes, but can you remember the answer? This person used a different tense for their answer – do you 

know why? Let's listen again. 

 

Insert 

Yes, I went to China last year. 
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પે્રઝન્ટર 

OK. તો અહીં બને્ન ભતૂક ળનો ઉપયોગ કરી રહ્ ાં છે નહીં કે, પણૂા વતામ નક ળનો. પણ અવ ાં શ  મ ટે?  

 

Sian  

That's a good question. So now the speaker is talking about a specific time in the past – last year – so 

they use the past simple tense. 

 

પે્રઝન્ટર 

એકદમ બર બર. સ મ ન્ય જીવનન ાં અન ભવો, જેની ત રીખ મવશે તમે બહ  ચોક્કસ નથી, તે અંગે વ ત 
કરતી વખતે ક યમ પણૂા વતામ નક ળનો ઉપયોગ કરો. પણ સમય અને સ્થ ન મવશે ચોક્કસ મ ક્રહતી 
આપતી વખતે ક યમ સ મ ન્ય ભતૂક ળનો ઉપયોગ કરો.  
 

તો હવે, સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમે મમત્ર પ સેથી જાણ્વ  મ ાંગો છો કે તે ક્ય રેય ય .કે. ગયો છે 
કે નહીં. તો તમે કઈ રીતે પછૂશો? શ ન તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય 
હશે. 
 

Sian 

Have you ever been to the UK? 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે તમ રો મમત્ર, જાણ્વ  મ ાંગે છે કે શ ાં તમે ય .કે. ગય  છો કે નહીં? તો એને જવ બ આપો, પણ એ 
જવ બ ટૂાંકો હોવો જોઈએ. પોત નો જવ બ શ નન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sian  

Yes, I have. 

 

પે્રઝન્ટર 

જો તમને મમત્રને જણ વવ ાં હોય તે 10 વષાની ઉંમરમ ાં ય .કે. ગય  હત , તો કઈ રીતે જાણ વશો? શ ન 
તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય હશે. 
 

Sian  

I went to the UK when I was 10! 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done, now you can ask and answer questions about your experiences and places you have 

visited. 

 

Sian 

Yes, so come to our Facebook group and tell us which countries you've been to. Bye. 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 


