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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I give instructions? 
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  

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે અમે ચચાા કરીશ ાં કે તમે અંગ્રેજીમાાં ‘instructions’ એટલે કે માગાદર્ાન અથવા સચૂન કઈ 
રીતે આપર્ો. દૈમનક જીવનમાાં આપણે ધણી વખત માગાદર્ાન અથવા સચૂન આપીએ છે. દાખલા તરીકે 
કેવી રીતે રમવ ાં, ભોજન કઈ રીતે બનાવવ ાં અથવા તો નવ ાં ઉપકરણ કઈ રીતે વાપરવ ાં. 
 

Sam 

Yes, exactly! I was just teaching my grandmother how to send an email this weekend!  

 

પે્રઝન્ટર 

An important skill! તો ચચાાને આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે ફિલને સાાંભળો, જે કોઈ કાર્ા કઈ રીતે 
કરવ ાં તે મવરે્ માગાદર્ાન અથવા સ ચન આપી રહ્યો છે. તમારી મદદ માટે ર્બ્દો છે 'slice' એટલે કાતરી, 
'to grate' એટલે છીણી ઉપર ઘસવ ાં અને 'frying pan' એટલે પેણી. 
 
Insert 

Take two slices of bread. Spread some butter on one side of both slices of bread. Next, grate some cheese 

and cover one slice with all the cheese, then put the other slice on top. Put the sandwich in a frying pan. Heat 

it on one side for two minutes, then flip it quickly and cook it on the other side for another two minutes. After 

that, enjoy!  

 

પે્રઝન્ટર 

Wow, that sounds delicious. What's the name of this dish, Sam? 

 

Sam  

Ah, this is a 'grilled cheese sandwich'. If you like cheese, it's delicious, but not very healthy! 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok, તો ફિલ અહીં મવમવધ ફિર્ાપદોનો ઉપર્ોગ કરીને માગાદર્ાન અથવા સચૂન આપી રહ્યો છે કે ‘grilled 

cheese sandwich’ કઈ રીતે બનાવવ ાં. મમત્રો, િરીથી ફિલને સાાંભળો અને જાણો કે તે કઈ ફિર્ાપદો 
અથવા કાળનો ઉપર્ોગ કરે છે. 
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Insert 

Next, grate some cheese and cover one slice with all the cheese, then put the other slice on top. 

 

પે્રઝન્ટર 

ત્રણ ફિર્ાપદો છે 'grate' એટલે છીણી ઉપર ઘસવ ાં, 'cover' એટલે ઢાાંકી દેવ ાં અન ે'put' એટલે નાાંખવ ાં. 
ત્રણેર્ ‘imperative’ એટલે કે આજ્ઞાવાચક સ્વરૂપમાાં છે. આ ઝડપી અને સીધ ાં છે – માત્ર સામાન્ર્ મળૂ 
ફિર્ાપદની જરૂર છે! 

 

Sam  

Exactly! And, after the verb, we usually have an object. So, for example, you 'grate' 'some cheese'. 

When we say these sentences, we stress the verbs and the nouns because these are the important 

parts of the instruction. Let's try that together, please repeat after me: 

 

Grate some cheese. 

 

Cover one slice with all the cheese. 

 

Put the other slice on top. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, ફિલ િમમાાં માગાદર્ાન આપે છે. તે ત્રણ અલગ-અલગ રીતે પછીનો તબક્કો જણાવે છે.  
હવે સાાંભળો   અને જાણો કે ફિલ માગાદર્ાન અન ેપછીનો તબક્કો કઈ રીતે જણાવે છે. 
 

Insert 

Next, grate some cheese and cover one slice with all the cheese… 

…then flip it quickly and cook it on the other side…  

After that, enjoy!  

પે્રઝન્ટર 

તે ર્બ્દો છે 'next' એટલે પછીન ાં, 'then' એટલે બાદમાાં અને 'after that' એટલે એના પછી. 
 

Sam  

Yes, and after these words, we usually have a short pause. So let's quickly practise the pronunciation 

together. Please repeat after me: 

 

Next, grate some cheese…..Also 

 

…then flip it …  

 

After that, enjoy!  

 

પે્રઝન્ટર 

માગાદર્ાન આપતી વખતે ફિલ ‘time’ એટલે કે સમરે્-સીમા પણ જણાવે છે. સાાંભળો અને જણો કે ‘time’ 

પહલેાાં કર્ો નાનો ર્બ્દ આવે છે. 
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Insert 

Heat it on one side for two minutes, then flip it quickly and cook it on the other side for another two minutes. 

Sam 

It was 'for', which we use before a period of time. But when we pronounce it, it sounds more like /f∂/. 

Let's try it: 

 

…for two minutes… 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, આજે તમે જાણ્ ાં કે અંગ્રેજીમાાં માગાદર્ાન અથવા સચૂન કઈ રીતે આપવ ાં. હવે સમર્ 
થર્ો છે અભ્ર્ાસ કરવાનો. તો હવે તમે ઈંડા કઈ રીતે બાિવ ાં, તે મવરે્ન ાં માગાદર્ાન આપો. જવાબ 
આપતી વખતે અંગ્રજેી ર્બ્દ ‘water’ અને ફિર્ાપદ 'boil' નો ઉપર્ોગ કરવાન ાં છે. પોતાનો જવાબ સેમનાાં 
જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Sam  

Boil some water. 

 

પે્રઝન્ટર 

Good! હવે અંગ્રજેીમાાં કહો કે ઈંડા પાણી માાં નાાંખો. જવાબ આપતી વખતે 'egg' અને 'put' નો ઉપર્ોગ 
કરો. પોતાનો જવાબ અંગ્રજેી ર્બ્દ 'next' થી ર્રૂ કરો. 
 

Sam  

Next, put the egg in the water. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! છેલ્લે કહો કે ઈંડા 12 મમમનટ સ ધી ઉકાળો. જવાબ આપતી વખતે ફિર્ાપદ 'cook' નો 
ઉપોર્ગ કરો અને વાક્યની ર્રૂઆત અંગ્રજેી ર્બ્દ 'then' થી કરો. 
 

Sam  

Then cook the egg for 12 minutes. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! Now, could you teach us how to make one of your favourite dishes? 

 

Sam 

Excellent idea! Please come and give us instructions on our Facebook page. I need some new recipes! 

 

પે્રઝન્ટર 
Join us next week for more How do I…. Bye, everyone. 


