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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I compliment someone 
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 ટોમ. હલ્લો 
ટોમ...વેલકમ! 
 
Tom 

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે આપણે જણીશ ાં કે તમે અંગ્રજેીમાાં કોઈની પ્રશાંસા કઈ રીતે કરશો. 
 

Tom 

Ah, you're so good at that – you always know what to say! 

 

પે્રઝન્ટર 

Thank you Tom!  મમત્રો, હવે તમે ડને અને જાઈંગન ેસાાંભળો. જાઈંગએ શ ાં કર્ ું છે? અને ડને તે મવશે શ ાં 
મવચારે છે? 

Insert 

Hi Dan! Nice to see you. 

Hello Jiaying! I really enjoyed your presentation today. You were great. 

Thank you! You're so good at asking useful questions. 

You look really nice, by the way. I like your new haircut! 

Thanks, Dan! And that jacket really suits you. It's a good colour on you. 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, જાઈંગે હાલમાાં જ એક ‘presentation’ આપર્ ાં છે અને ડનેને તે ઘણ ાં પસાંદ પડર્ ાં છે. ગ જરાતીમાાં 
‘presentation’ ને કહીશ ાં પ્રસ્ત  તીકરણ. હવે ડનેને સાાંભળો અને જાણો કે તેણ ેશ ાં કહ્ ાં. 
 

Insert 

Hello Jiaying! I really enjoyed your presentation today. You were great. 

 

પે્રઝન્ટર 

પ્રશાંસા કરવાની એક સરળ રીત છે મવશેષણ ‘great’ નો ઉપયોગ કરવો. 
 

Tom 

You notice that we use it with the verb 'to be' in the appropriate tense. Dan used 'great' but you can 

use other positive adjectives like fantastic, brilliant or amazing. Listen and repeat: 
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You were fantastic! 

 

You were brilliant! 

 

You were amazing! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આ બહ  સામાન્ય પ્રશાંસા હતી. હવે ચોક્કસ પ્રશાંસા સાાંભળો. જાઈંગ કેમ ડનેની પ્રશાંસા કરે છે? 

Insert 

You're so good at asking useful questions. 

પે્રઝન્ટર 

ડને જે પ્રશ્નો પછૂયાાં તે બદલ જાઈંગ તેનો આભાર માને છે. 
 

Tom 

Pay attention to the sentence stress  - 'so' is strongly stressed. Listen and repeat: 

 

You're so good at asking questions. 

 

You're so good at listening. 

 

You're so good at explaining things.  

 

પે્રઝન્ટર 

હવે બીજી ક્લલપ સાાંભળો. આ વખતે પ્રશાંસા કરવાન ાં કારણ અલગ છે. 

Insert 

You look really nice, by the way. I like your new haircut! 

પે્રઝન્ટર 

આ વખતે ડને બીજા કારણોસર જાઈંગની પ્રશાંસા કરે છે. તે જાઈંગના દેખાવની પ્રશાંસા કરી રહ્યો છે. 
 

Tom 

'You look really nice' is a general compliment and then we can use 'I like your…' to comment on 

something specific. 

  

પે્રઝન્ટર 

જાઈંગ તે બાદ ડનેનાાં જેકેટની પ્રશાંસા કરે છે અને કહ ેછે તેને જેકેટ પસાંદ છે. મમત્રો, હવે ફરીથી સાાંભળો 
અને જાણો કે જાઈંગ કઈ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

Thanks, Dan! And that jacket really suits you. It's a good colour on you. 
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પે્રઝન્ટર 

તે ક્રિયાપદ 'suits' નો ઉપયોગ કરે છે. ગ જરાતીમાાં 'suits' નો અથથ થાય છે શોભે છે. તે કહ ેછે 'That 

jacket really suits you'. કોઈ ઉપર કાંઈક સાર ાં લાગી રહ્ ાં છે તે મવશે જણાવવા માટે ‘suit’ નો ઉપયોગ 
કરો. 

Tom 

When Jiaying said 'It's a good colour on you' it meant the same thing – it means that it is a suitable 

colour for them to wear. 

 

પે્રઝન્ટર 

Right. મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. કલ્પનાાં કરો કે તમને કોઈએ ભેટ આપર્ ાં છે. હવે ભેટ 
આપવા બદલ સામેની વ્યક્લતની પ્રશાંસા કરો. ટોમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે 
મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Tom 

You were great! 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવ ેતેમને કહો કે તઓે વસ્ત  ઓ બહ  સારી રીતે સમજાવ ેછે.   
 

Tom 

You're so good at explaining things! 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે કહો કે તેઓ બહ  સારા દેખાઈ રહ્યાાં છે અને તમને એમન ાં સ ટ પસાંદ છે. 

 

Tom 

You look really nice, by the way. I like your suit! 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે જણાવો કે શટથ તેમના ઉપર સારો લાગે છે. એ પણ જણાવો કે તેમણ ેયોગ્ય રાંગ પસાંદ કયો છે. 
પોતાનો જવાબ ટોમ સાથે સરખાવો. 
 

Tom 

That shirt really suits you. It's a good colour on you. 

 

પે્રઝન્ટર 

એકદમ બરાબર! તો હવે તમને ખબર છે કે કોઈની પ્રશાંસા કઈ રીતે કરવ ાં. I'll be expecting to hear a 

few more from you!  

 

Tom 

Your timing is great! You're so good at knowing when to end the programme. 
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પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે રજા લઈશ ાં. Join us next week to hear more from How Do I! I think listening to this 

programme really suits you! 


