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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I talk about things that make me 

laugh? 
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 

Hi everyone, welcome to the programme!  

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચાા કરીશ ાં કે તમને હસવ ાં આવત ાં હોય એ વસ્ત  ઓ મવશે અંગ્રજેીમાાં કઈ રીતે જણાવશો. 
 

Tom 

That's important – we all need to laugh! Shall I tell you a joke? 

 

પે્રઝન્ટર 
I'm not sure we've got time for that! મમત્રો, હવે તમ ેચાર લોકોને સાાંભળો. ચારમાાંથી કોણ છે, જેને 
લાગે છે એના પરરવારનો એક સભ્ય રમજૂી છે? 

Insert 

I think jokes are really funny. 

I think this book is hilarious!   
The people I work with really make me laugh. 

My cousin is so funny. She really cracks me up! 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શકયાાં? છેલ્લી વ્યક્તત જણાવે છે કે તેનો મપતરાઇ ભાઇ બહ  રમજૂી છે. હવે પ્રથમ 
વ્યક્તતને સાાંભળો. તે કઈ રીતે જણાવે છે કે ‘jokes’ એટલે કે ટ ચકો રમજૂી હોય છે? 

 

Insert 

I think jokes are really funny. 

 

પે્રઝન્ટર 
તો, વ્યક્તત 'really funny' નો ઉપયોગ કરે છે. ટોમ, શ ાં આ કહવેાની બીજી પણ કોઈ રીત છે? 

 

Tom 
Here we had the adverb 'really' – which is similar to 'very'. We can use different adverbs to say how 
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funny something is. We can make it stronger by saying something is 'incredibly funny', or we can 

make it weaker by saying it's 'quite funny'. 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે બીજા વ્યક્તતને સાાંભળો. મમત્રો, એ કયો શબ્દ છે જેનો અથા થાય છે 'very funny'? 

Insert 
I think this book is hilarious! 

પે્રઝન્ટર 

તે શબ્દ છે 'hilarious'. ટોમ, શ ાં તમે આ શબ્દ મવશે અમને જણાવશો? 
 

Tom 

Hilarious is an adjective that means 'very funny' and it gives us the noun 'hilarity'. Both of these forms 

are stressed on the second syllable – it's hilarious and hilarity. Listen to the pronunciation and repeat 

after me: 

 

hilarious 

 

This book is hilarious. 

 

પે્રઝન્ટર 

ત્રીજી વ્યક્તતન ેપોતાના સહ-કમાચારીઓ સાથે કામ કરતી વખતે તેને કેવો અન ભવ થાય છે? જાણ્વા માટે 
સાાંભળો 

Insert 
The people I work with really make me laugh. 

પે્રઝન્ટર 

તો, વ્યક્તતને પોતાનાાં સહ-કમાચારીઓનાાં કારણે 'laughs' એટલે કે હાંસવ  આવે છે. ગ જરાતીમાાં 'makes 

me' નો અથા થાય છે કાંઈક અન ભવન ાં કારણ. તમ ેઆ અભભવ્યક્તત સાથે સવાનામ ‘you’ નો ઉપયોગ કરી 
શકો છો. 
 

Tom 

Obviously, if something is funny it can make you laugh – it might also 'make you smile' or 'make you 

happy'. Listen to these examples and repeat after me: 

 

Your jokes always make me smile. 

 

Seeing my brother makes me happy. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, છેલ્લી વ્યક્તત કાંઈક રમજૂી છે, તે મવશે જણાવવા માટે કઈ રૂરિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરે છે? જણ્વા 
માટે સાાંભળો. 
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Insert 
My cousin is so funny. She really cracks me up! 

 

પે્રઝન્ટર 

તે રિયાપદ 'crack' નો ઉપયોગ કરે છે. ગ જરાતીમાાં 'crack' નો અથા થાય છે હાંસાવવ ાં. 
 

Tom 

If something or someone 'cracks you up' it means it makes you laugh a lot. We could also use it to 

describe laughing. For this, we use ‘be’. I could say: 'that joke is so funny – I am cracking up!' 

 

પે્રઝન્ટર 
Right! મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. હવે તમે ‘really’ નો ઉપયોગ કરીને જણાવો કે ‘jokes’ 

બહ  રમ જી હોય છે. ટોમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે.  
 

Tom 

I think jokes are really funny! 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવે 'hilarious' શબ્દનો ઉપયોગ કરીને મસનેમા મવશે વાત કરો. 
 

Tom 

I think this film is hilarious! 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, હવે જો તમને એમ કહવે  ાં હોય કે ચોક્કસ કાયાિમ જોવાથી તમને હસવ ાં આવે છે, તો કઈ 
રીતે કહશેો? પોતાનો જવાબ ટોમ સાથે સરખાવો. 
 

Tom 

This programme really makes me laugh. 

 

પે્રઝન્ટર 

અને છેલ્લે. જોઈએ કે તમને આગળ જે રૂરિપ્રયોગ મવશે વાત કરી, તે તમને યાદ છે કે નહીં. 
રૂરિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરીને પોતાના મમત્ર મવશ ેકાંઈક જણાવો. 
 

Tom 

My friend really cracks me up! 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. મમત્રો, હવે તમને ખબર છે કે એ વસ્ત  ઓ મવશે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવવ ાં, જેનાથી તમને હસવ ાં 
આવે છે. 
 

Tom 

Ah! So you'll be able to talk about my jokes now… let me just tell you a new one. 
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પે્રઝન્ટર 

ના ના. અમ ેઆનો ઉપયોગ તે વસ્ત  ઓ માટે કરીએ છીએ જે ખરેખર રમજૂી છે. 
 

Tom 

What are you trying to say? 

 

પે્રઝન્ટર 

Join us next week for more 'How do I…?' – and I'm not joking! 


