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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I tell a short story? 
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 today’s programme! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે વાતાા કહવેા માટે ઉપયોગી ભાષા મવશે ચચાા કરીશ ાં. Tom, do you like stories? 

 

Tom 

Yeah! But only the ones that have happy endings! 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે જોઈએ કે તમે આ વાતાા મવશે શ ાં મવચારો છો. વ્યક્તતઓન ાં એક સમહૂ mountain એટલે કે ડ ાંગર 
ઉપર ચાલી રહ્ાાં છે અને તમેનો ભેટો bear એટલે કે રીંછ સાથે થાય છે. મમત્રો, સમહૂ સાથે ચાલી રહલેાાં 
guide એટલે કે માગાદશાક તેમને શ ાં સલાહ આપે છે? જાણ્વા માટે સાાંભળો. 
 

Insert 

We were walking up the mountain, when we saw a bear. Luckily, before we started walking, our guide had 

given us instructions. We followed her instructions. We looked at the bear and walked away slowly. As we 

were walking, the bear left and went into the woods. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો વ્યક્તતઓન ાં સમહૂ શાાંમતથી આગળ વધી ગય ાં અને રીંછ woods એટલે કે જ ાંગલ તરફ મનકળી ગય ાં. 
ટોમ, એ સારી વાત છે કે સમહૂ પાસે એક સારો guide હતો. મમત્રો, હવે તમે વાતાાના પ્રથમ ભાગને 
સાાંભળો. એક ક્રિયા ચાલી રહી છે તે દરમ્યાન બીજી ક્રિયા થાય છે. એ ક્રિયા કઈ છે? 

 

Insert 

We were walking up the mountain, when we saw a bear. 

 

Tom 

The speaker walking was the action in progress. It was in progress when they saw the bear. They use 

the past continuous tense. 

 

પે્રઝન્ટર 
તો મમત્રો, ચાલ  ભતૂકાળ બનાવવા માટે ‘was/were’ ની સાથે [ING સાથેના ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરો. 
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 મમત્રો, ચાલ  ભતૂકાળ પષૃ્ઠભમૂમ ક્રિયાન ાં વર્ાન કરે છે. વ્યક્તતઓન ાં સમહૂ જ્યારે ચાલત ાં હત  ાં ત્યારે તેમને 
રીંછને જોય ાં. વાત અગત્યની છે, તે જર્ાવવા માટે સામાન્ય ભતૂકાળ ‘saw’ નો ઉપયોગ કયો.  
 

Tom 

Let’s practice some past continuous. We don’t usually stress was or were. Repeat after me: 

 

were 
were walking 

We were walking. 

 

looking 

was looking 

I was looking at him. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે, ઘટનાઓનાાં િમ મવશે એક પ્રશ્ન. તમે બીજો ભાગ સાાંભળો. પહલેાાં શ ાં થય ાં? Guide ન ાં સમહૂને સચૂન 
આપવ ાં કે પછી સમહૂન ાં આગળ વધવ ાં? 
 

Insert 

Luckily before we started walking, our guide had given us instructions. 

 

Tom  

So, first, the guide gave the group instructions. Next, they started walking. The speaker says the 

guide ‘had given us instructions’. This sentence uses the past perfect tense. 

 

પે્રઝન્ટર  
મમત્રો, ભતૂકાળમાાં કોઈ ઘટના પહલેાાંની ઘટના મવશે જર્ાવવા માટે પરૂ્ા ભતૂકાળનો ઉપયોગ કરો. 
અંગ્રેજી શબ્દ ‘had’ ની સાથે ક્રિયાપદના ભતૂકૃદાંતનો ઉપયોગ કરીને પરૂ્ા ભતૂકાળ બનાવી શકાય છે. 
 

Tom 

Notice that the speaker used the adverb ‘before’ to show what happened first. They said ‘before we 

started walking, our guide had given us instructions’. Had given is the past perfect tense. Let’s 

practise the pronunciation together. ‘Had’ is not usually stressed when we use the past perfect tense. 

So, repeat after me.  

 

Had 

 

Had given 

 

She had given 

 

She had given us instructions. 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. જોઈએ કે હવે તમે કાળનો ઉપયોગ કરીને કેટલી સારી રીતે 
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વાતાા કહી શકો છો. હવે કહો કે ચાલતી વખતે તમને જમીન ઉપર એક 'envelope' એટલે કે પરબીક્રિય ાં 
મળય ાં. પોતાનો જવાબ ટોમ સાથે સરખાવો. 
 

Tom 

I was walking to work and I found an envelope on the floor. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવે કહો કે તમે જ્યારે પરબીક્રિય ાં ખોલ્ય ાં તો એમાાં પૈસા હતા. યાદ રહ ેકે જવાબ આપતી વખતે 
‘had’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં છે.  
 

Tom 

I opened the envelope and someone had put money in it. 

 

પે્રઝન્ટર 

Wow, I wonder what happens next in this story… 

 

Tom 

I'm afraid we don't have time to find out. How do you think it ends? 

 

પે્રઝન્ટર 

Hmm…I am not sure about it. તો મમત્રો, હવે તમને ખબર છે કે અંગ્રજેીમાાં ટૂાંકી વાતાા કઈ રીતે કરવી. 
અમારા સોમશઅલ મમક્રિયા પેજમાાં આવો અને એક ટૂાંકી વાતાા જર્ાવો. અમને સાાંભળવી ગમશે. Join us 

next time for more 'How do I…? Bye! 


