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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I talk about things that  

I'm scared of? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર  
કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે સેમ. હલે્લો 
સેમ...વેલકમ! 
 

Sam  

Hello!  

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચાાની શરૂઆત કરીશ ાં ચાર લોકોને સાાંભળીને, જે જણાવી રહ્ાાં છે કે તેમને કઈ વસ્ત  થી ડર 
લાગે છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી! અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. તમારી મદદ માટે શબ્દો 
છે ‘spider’ એટલે કે કરોળળયો, ‘snakes’ એટલે કે સાાંપો, ‘horror movies’ એટલે ભય કે સનસનાટી 
ઉપજાવનાર મસનેમા અને ‘heights’ એટલે કે ઊંચાઈ.  
 

Inserts 

I'm scared of spiders. 

I'm really frightened of snakes. 

Horror movies are scary. 

I'm absolutely terrified of heights. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, શ ાં તમે નોંધ્ ાં કે ચારેય વ્યક્તતઓ પોતાની વાત જણાવવા માટે અલગ-અલગ શબ્દસમહૂનો 
ઉપયોગ કરે છે. So, Sam, shall we look at the language they used to talk about their fears? 

 

Sam 

Let's do it! Let's start with person number one – she used the adjective 'scared' after 'I'm'.  

 

પે્રઝન્ટર 

તે કરોળળયો મવશે વાત કરી રહી છે. મમત્રો, ફરીથી સાાંભળો અને જાણો કે 'scared' પછી અને 'spiders' 
પહલેાાં ક્યો અંગ્રેજી શબ્દ આવે છે. 
 

Insert 

I'm scared of spiders. 

 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમે નોંધ્ ાં? તે શબ્દ છે 'of'. આ શબ્દ કાયમ ક્રિયાપદ અને સાંજ્ઞાની વચ્ચ ેઆવ ેછે. બરાબરને સેમ? 
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Sam 

Yes! Let's try saying the whole sentence. Repeat after me, please:  

 

I'm scared of spiders. 

 

પે્રઝન્ટર 

બીજો વ્યક્તત સાાંપો મવશે વાત તો કરે છે પણ 'scared of' ની જગ્યાએ બીજા અંગ્રેજી શબ્દોનો ઉપયોગ 
કરે છે. શ ાં તમને યાદ છે કે તે શ ાં કહ ેછે? Let’s listen again. 

 

Insert 

I'm really frightened of snakes.  

 

Sam  

It was 'frightened of', which is another way to say 'scared of'. And like 'scared of' you need to use the 

verb 'to be', so 'I'm really frightened of snakes'. Let's quickly practise that. Repeat after me: 

 

I'm really frightened of snakes.  

 

And what does 'really' mean here?  

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, 'really' નો પણ 'very' ની જેમ મવશેષણ પહલેાાં ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે, જેથી ભાવનાને 
મજબતૂીથી જણાવી શકાય. ત્રીજી વ્યક્તત પણ પોતાની વાત મજબતૂીથી મકેૂ la છે પણ શબ્દો અલગ છે. 
જોઈએ તમે એના શબ્દોન ેપકડી શકો કે નહીં. અહીં વ્યક્તત ઊંચાઈ મવશે વાત કરી રહ્ો છે.  
 

Insert 

I'm absolutely terrified of heights. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો, વ્યક્તત અહીં કહ ેછે 'terrified of' એટલે બહ  ડર લાગે છે. તે પોતાની વાતને બળ આપવા માટે 
'absolutely' નો ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, ‘absolutely’ અને 'really' નો અથા સરખો જ થાય છે. 

 

Sam  

Yes, and notice that, again, we have the verb 'to be' and we use 'of' before the noun. Let's practise 

this together:  

 

I'm absolutely terrified of heights. 

 

પે્રઝન્ટર 

You sounded very scared there! હવ,ે ચોથી વ્યક્તતને સાાંભળો, જે 'horror movies' મવશે વાત કરી રહી 
છે. મક્રહલાાં જે મવશેષણનો ઉપયોગ કરે છે તેના ઉપર ખાસ ધયાન આપજો. સાથ-ે સાથે એ પણ ધયાન 
આપો કે મવશેષણ વાક્યમાાં કઈ જગ્યાએ આવ ેછે.  
 

Insert 

Horror movies are scary.  
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Sam  

Did you hear it? She said 'scary', and the adjective was at the end of the sentence. 

 

પે્રઝન્ટર 

હા, તો જે વસ્ત  ઓનાાં કારણે આપણને ડરની અન ભમૂત થાય છે, તેન ાં વણાન કરવા માટે 'scary' શબ્દનો 
ઉપયોગ થાય છે. મક્રહલાાં જે વસ્ત  થી ડરની અન ભમૂત થાય છે તેનાથી વાક્યની શરૂઆત કરે છે એટલ ેકે 
‘horror movies’ જે બાદ ક્રિયાપદ 'to be' આવે છે અને પછી 'scary'. 

 

Sam  

Yes, so let's quickly practise the pronunciation. 

Horror movies are scary.  

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. શ ાં તમને યાદ છે કે કઈ રીતે કહવે  ાં કે તમને 
કરોળળયોથી ડર લાગ ેછે? જવાબ આપતી વખતે બ ેમવશેષણનો ઉપયોગ કરવાન ાં છે અને હા, જવાબના 
અંતમાાં 'spiders' આવશે. પોતાનો જવાબ સેમ સાથે સરખાવો.  
 

Sam  

I'm scared of spiders. 

I'm frightened of spiders. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે કહો કે તમને સાાંપોથી બહ  ડર લાગે છે. 
  

Sam 

I'm absolutely terrified of snakes. 

 

પે્રઝન્ટર 

Good! છેલ્લે જણાવો કે તમને લાગ ેછે કે 'horror movies’ ડરામણી છે. વાક્યનાાં અંતમાાં મવશેષણનો 
ઉપયોગ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં.  
 

Sam  

Horror movies are scary. 

 

પે્રઝન્ટર 

Do you agree, Sam? 

 

Sam  

Actually, yes! I'm not scared of anything else, but I think horror films are very scary! 

 

પે્રઝન્ટર 

And I'm terrified of darkness. And that's the end of the programme for today. But please join us for 

another episode of How do I… next week. Bye! 


