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How do I describe a word I don't know? 
 
This is not a word-for-word transcript 
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ How do I… ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। 
 

Sian  

Hi, everybody!  

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅਿੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂਗੇ ਵਿ ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦਾ ਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ 
 ਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਤੂੰ ਨ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ 
ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ  ਾਿ ਰਚਨਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਵ ਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਵਿ ਉਹ ਵਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 Um, it's a kind of fruit. It's yellow and long. 

 It's an adjective and it’s the opposite of clean. 

 It's like a clock, but you wear it on your arm 

 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਵਜੂੰ ਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, 
ਪਵਹਲਾ ਵ ਅਿਤੀ ਿਵਹ ਵਰਹਾ ਸੀ ਇਿ ਿੇਲਾ- a banana, ਅਤੇ ਦ ਸਰਾ ਵ ਅਿਤੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਗੂੰ ਦਾ- dirty ਹੋਣ 
ਹਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਿਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵ ਅਿਤੀ ਇਿੱ ਿ ਘੜੀ - a watch ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ।  
ਚਲੋ ਹੁਣ ਿੁਝ ਤਰੀਿੇ ਵਸਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਸਿੀਏ ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਵਰਹਾ। 
 

Sian  

Good idea! 

So the first person used 'it's a kind of'. You can use this phrase to talk about the category of 

the thing you are describing. So, for a banana, we can say 'it's a kind of fruit’. And for 'a cat' 

we can say 'it's a kind of animal.' 
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ਰਾਜਵੀਰ 
ਹਾਂ, so 'it's a kind of…', 'ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੈ... ' ਅਸੀਂ 'kind' ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ 'type' ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ  ੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। So we can also say 'it's a type of'. Can't we? 
Sian  

That's right. So we can also say ‘it's a type of fruit'. So for 'coffee' we can say 'it's a type of 

drink' or 'it’s a kind of drink' and they have the same meaning. Let’s practise the 

pronunciation. Repeat after me: 

 

It's a kind of drink. 

 

It's a type of drink. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅਗਲਾ ਵ ਅਿਤੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਣਾਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੂੰਦਾ’– ‘dirty' ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਹਾ ਵਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਸਾਫ਼– clean' ਦਾ ਵ ਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿਹਾ? ਚਲੋ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 
 

It’s the opposite of clean. 

 

Sian  

Yes, 'it's the opposite of…'  So this is a useful way to describe an adjective, if you know its 

opposite.  

So let's have a quick go – how can you describe the adjective 'cold'?  

OK, we can say: It's the opposite of hot!  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਆਖ਼ਰੀ ਵ ਅਿਤੀ ਗੁਿੱ ਟ-ਘੜੀ 'a watch' ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਹਾ 
ਵਿ ਿੂੰ ਧ ਤੇ ਲਿੱ ਗਣ  ਾਲੀ ਘੜੀ 'a clock' ਇਸੇ  ਰਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? 
It's like a clock. 

 

Sian  

So we can use the phrase 'it's like' plus the thing to say that something is similar to 

something else. You can also use 'it's similar to'. 

Let's practise the pronunciation. Repeat after me. 

 

It's like a clock 

 

It's similar to a clock. 
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ਰਾਜਵੀਰ 
ਹੁਣ ਿੁਝ ਅਵਿਆਸ ਹੋ ਜਾ ੇ।  
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਸਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੋ ੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਾ ਆ ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿਹੋਗੇ ਵਿ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ‘vegetables’ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਆਜ ‘onion’  ਰਗਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

 

Sian  

It's a kind of vegetable. It's like an onion. 

   
ਰਾਜਵੀਰ 

Did you say the Same? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਵਿਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, 'it’s a type of vegetable' ਅਤੇ it's 
similar to an onion. ਹੁਣ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਦਸ ਰਤ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ  ੀ ਯਾਦ ਆ ਵਰਹਾ ਤਾਂ ਖ਼ ਬਸ ਰਤ ਦਾ 
ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ 'beautiful' ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿਹੋਗੇ? 
Sian  

It's the opposite of beautiful.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵਿਹਾ? ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱ ਸ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਲਿੱ ਸਣ  ਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ 
‘garlic’ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਸ ਰਤ  ਾਸਤੇ ‘ugly’! 

 

Sian  

Well done! Now hopefully you won't feel lost without a dictionary! 

 

ਰਾਜਵੀਰ  

That's true! See you next time. Bye!  

 

Sian  

Bye, everyone!  


