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BBC LEARNING ENGLISH 

How do I… 
How do I talk about uncertainty  
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 ફિલ. હલ્લો 
ફિલ...વેલકમ! 
 

Phil 

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચાા કરીશ ાં કે અમનમિતતા મવશે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવશો. Phil, do you ever have to do 

that? 

 

Phil 

All the time! 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે તમે ત્રણ લોકોન ેસાાંભળો. તઓે કઈ બાબત ેઅમનમિત છે? 

 

Insert 

I think there's a bookshop near the station, but I'm not sure. 
A bookshop? There could be one in the town centre, but I don't really know. 

I suppose there's a bookshop near here, but maybe I'm wrong. 

 

પે્રઝન્ટર 

હા, બધા ‘bookshop’ એટલે કે પ સ્તકનાાં દ કાન મવશે વાત કરી રહ્યા છે. પણ ત્રણયેને ચોક્કસ રીતે ખબર 
નથી કે દ કાન કયા આવી છે. મમત્રો, હવે િરીથી પ્રથમ વ્યક્તતને સાાંભળો. પોતે અમનમિત છે ત ેજણાવવા 
માટે મફહલા કયા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

I think there's a bookshop near the station, but I'm not sure. 

 

Phil 

Did you get that? She said 'I think' at the beginning. She also ended by saying 'but I'm not sure'. Here are some 

more examples: 

 

I think Rick's having lunch, but I'm not sure. 
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I think I left my keys at home, but I'm not sure. 

 

We pronounce 'think' with a /θ/ sound – remember that your tongue touches your front teeth when you say it. 

Repeat after me to practise: 

 

Think 

 

I think there's a book shop 

 

I think there's a book shop, but I'm not sure. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે બીજા વતતાન ેસાાંભળો. પોતે અમનમિત છે તે મવશે ત ેકઈ રીતે જણાવે છે? 

 

Insert 

A bookshop? There could be one in the town centre, but I don't really know. 

 

Phil 

Again, there are two things here. Instead of saying 'there is' we have a modal verb – 'there could be' – 'could' 

means something is possible. We also have the ending 'I don't really know'. Here's another example: 

 

There could be some chicken in the fridge, but I don't really know. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે ત્રીજી વ્યક્તતને સાાંભળો. 
 

Insert 

I suppose there's a bookshop near here, but maybe I'm wrong. 

 

Phil 

Again, two things to look for! 'Suppose' means the same as 'think', so 'I suppose' is the same as 'I think'. Also, 

look at the ending 'but maybe I'm wrong'. Listen to this example: 

 

I suppose I'll be finished by 1 o'clock, but maybe I'm wrong. 

 

Note, we could use any of the endings 'I'm not sure', 'I don't really know' and 'maybe I'm wrong' in any of these 

sentences. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. તમને લાગે છે કે નજીકમાાં કોઈ 'chemist' એટલે કે દવાની 
દ કાન છે, પણ તમે જગ્યા બાબતે ચોક્કસ નથી. તો અંગ્રેજીમાાં તમને કહવે  ાં હોય તો કઈ રીતે કહશેો? યાદ 
રહ ેજવાબ આપતી વખતે અંગ્રેજી શબ્દો 'think' અને 'sure' નો ઉપયોગ કરો. ફિલ તમને જવાબ જણાવ ે
એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
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Phil 

I think there's a chemist near the school, but I'm not sure. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવે કહો કે ‘bus station’ એટલે બસ સ્ટેશન ઉપર 'café'  હોઈ શકે છે. મમત્રો, જવાબ આપતી વખતે 
ફિયાપદ 'could' અન ે'know' નો ઉપયોગ કરો. મમત્રો, 'café' નો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે ઉપહારગહૃ. 
 

Phil 

A café? There could be one in the bus station, but I don't really know.  

 

પે્રઝન્ટર 

હવે છેલ્લો પ્રશ્ન. જણાવો કે બગીચાની પાસે દ કાન હોઈ શકે છે. જવાબ આપતી વખતે અંગ્રજેી શબ્દો 
'suppose' અન ે'maybe' નો ઉપયોગ કરો. ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે સમય હશે.  
 

Phil 

I suppose there's a shop near the park, but maybe I'm wrong. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમારા જવાબો સાચા છે? સરસ. હવે તમને ખબર છે કે અમનમિતતા મવશ ેઅંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે 
જણાવવ ાં. 
 

Phil 

I think we're out of time, but I'm not sure. I suppose we'll have to finish here, but maybe I'm wrong! 

 

પે્રઝન્ટર 

I'm afraid you're right, but we'll be back next time. મમત્રો, આજે આપણ ેફિયાપદ 'think', 'could' અન ે'suppose' 
મવશે જણ્ ાં. સાથ-ેસાથે શબ્દસમહૂો 'I'm not sure', 'I don't really know' અન ે 'maybe I'm wrong' મવશે પણ જાણ્ ાં. 
Join us next time for more 'How do I…' Bye! 


