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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ How do I… ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲਹੈ  ਸੈਮ। 
 

Sam  

Hello! Welcome!  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ  ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਿੱ ਸੀਏ। ਪਵਹਲਾਂ ਇੂੰ ਨਾ ਚਾਰ 
ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਜੂੰ ਨਾ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਿ ਉਹ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਪ ਰੀ ਗਿੱ ਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ੇ ਤਾਂ  ੀ ਿੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਫਲਹਾਲ ਲਈ ਵਸਰਫ ਇੂੰ ਨਾ 
ਸਮਝੋ ਵਿ ਿੌਣ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ।  

1. I play football quite well, yeah. 

2. I'm pretty good, but my sister's better. She's very good at football! 

3. I'm really bad at football, to be honest. 

4. I play football very badly. 

 

Sam  

Who was the best at football, did you hear it?  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹਾਂ ਦ ਸਰੇ ਵ ਅਿਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਚੂੰ ਗਾ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿਵਹ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਵਿ ਉਹ 
ਵਬਹਤਰੀਨ ਹੈ? 

Sam  

Let's listen again to two of the people. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੇ 'good' ਚੂੰਗਾ ਜਾਂ 'bad' ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਇਿੱਿ  ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ 
ਹਾਂ। ਵਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'good' ਜਾਂ 'bad' ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸ ਵਿਵਰਆਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਸੀ। 

 

  I'm pretty good… 
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She's very good at football! 

I'm really bad at football… 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
'Good' ਅਤ ੇ'bad' ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਰਆ 'be' ਦੇ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਰ ਪਾਂ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। 
 

Sam  

Yes, they said 'she is' and 'I am'. But we naturally say 'she's' and 'I'm' when speaking. Now 

listen again – what little word do you hear before ‘football’? 

 

She's very good at football! 

I'm really bad at football…   
 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੋ ੇ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸੇ ਚੀਜ ਵ ਿੱ ਚ ਚੂੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਤਾਂ 'at' ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
'Good' ਅਤ ੇ'bad' ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 'at' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। 
 
Sam 

Quick practice! Repeat after me: 

She's very good at football! 

 

I'm really bad at football. 

 

Shall we listen to the two other people? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹਾਂ, ਇੂੰ ਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੇ 'good' ਜਾਂ 'bad' ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ 
ਵਿਵਰਆਤਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਿੱ ਿ  ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 
 
 I play football quite well, yeah. 

I play football very badly. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਾਰਨ  ਰਤਮਾਲ ਿਾਲ ਵ ਿੱ ਚ, somple present tense ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਵਰਆਤਮਿ ਸ਼ਬਦ 'play' ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ  ੀ ਵਿਵਰਆਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਿ 'cook' ਖਾਣਾ ਪਿਾਉਣਾ 
'dance' ਨਿੱ ਚਣਾ ਜਾਂ ਵਫਰ  'speak English' ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਇਸ 
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ਤਰਹਾਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੋ ੇ ਵਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਿਵਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਰਆ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਿੱ ਿ  ਾਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।  

 

I play football quite well, yeah. 

I play football very badly. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਇਿੱਿ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵ ਿੱ ਚ 'well' ਮਤਲਬ ਠੀਿ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 'badly' ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਵਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਤੁਸੀਂ 'very' ਸ਼ਬਦ ਸੁਵਣਆ ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'really' ਸ਼ਬਦ  ਾਲਾ 
ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਫਰ ਬਹੁਤ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 'quite' ਸ਼ਬਦ ਸੁਵਣਆ ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'pretty' ਸ਼ਬਦ 
 ਾਲਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਿਵਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਿਾਫੀ ਜਾਂ ਵਫਰ ਬਹੁਤ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਿ। ਤੁਸੀਂ 'well' ਅਤੇ 'badly' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
'good' ਜਾਂ 'bad' ਸ਼ਬਦ  ੀ ਲਗਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।  
 
Sam  

Let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

I play football quite well. 

 
I play football very badly. 

 

Which is absolutely true! I'm terrible at football. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਹੁਣ ਥੋੜਹਾ ਅਵਭਆਸ ਹੋ ਜਾ ੇ। ਵਿਸੇ ਅਵਜਹੀ ਿੂੰ ਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ 
ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣਾ ਇਸ ਭਾ  ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ 'good' ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 
ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱ ਸੋ ਵਫਰ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਸੈਮ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਉਹ ਵਿਸ ਿੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਿ ਠੀਿ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਵਿਹਾ ਚੈੈੱਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਿਹਾ  ਾਿ  ੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ।   
 

Sam  

I'm quite good at cooking. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Great! ਤੁਸੀਂ 'I'm pretty good at…'  ੀ ਿਵਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦਿੱ ਸੋ ਵਿ ਵਿਸ ਚੀਜ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਜੋ  ੀ ਿਹੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੈਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਿੇ ਚੈੈੱਿ ਿਰ ਲੈਣਾ । 
  
Sam  

I'm very bad at dancing!   
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ਰਾਜਵੀਰ 
ਹੁਣ ਉਹ ਐਿਵਟ ੀ ਚੁਣੋ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਬਹਤਰ ਹੋ। ਵਿਵਰਆਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜਰ ਰ ਿਰਨਾ। 
 

Sam  

I speak English well. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Yes, Sam, you are quite good at English. 

 

Sam  

Thank you! 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
Join us next week for another episode of 'How do I…' so you too can be ‘very good at 

English! Bye! 

 

Sam  

Yes, so you'll be excellent at English! Bye, everyone! 

 


