BBC LEARNING ENGLISH
How do I compare two things?
This is not a word-for-word transcript

సౌమ్య
హాయ్! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. ఇదిగో నాతో పాటూ Sian క్ూడా ఉనాార్ు.
Sian
Hi, everybody! Welcome.
సౌమ్య
ఈ ఎపిస్ో డలో రండు విషయాలను ఎలా సరిపో లాాలో తెలుసుక్ుందాం. ఇంటలో తినడం – eating in,
బయట తినడం – eating out గురించి ఇద్ద ర్ు వ్యక్ుులు మాటలోడుక్ుంటునాార్ు. వాళ్ో సంభలషణ వింటూ
ఇవాల్టి కార్యక్రమం మొద్లుపెడదాం. మీక్ు పూరిుగా అర్థం కా క్పో యినా క్ంగార్ు పడక్ండి. నేను మీక్ు
సహాయం చేస్ు ాను. వీళ్ో లో ో ఎవ్రికి ఇంటలో తినడం నచ్ుాత ంది? ఎంద్ుక్ు?
I prefer eating in because it's healthier.
Eating in because it's cheaper!
Eating out is better, but it's more expensive.
సౌమ్య
Ok, వీళ్ో లో ో ఇద్ద రికి ఇంటలోనే తినడం ఇషి ం. అంద్ుక్ు వాళ్లో చెపిిన కార్ణాలను మీర్ు ఒపపిక్ుంటలరా?
Sian, shall we look at the language we can use to compare two things? They all used
comparative adjectives – త లనాతమక్ విశేషణాలు – didn't they?
Sian
Yes, and there are some very simple rules to help you. So first let's look at adjectives with
one syllable, like 'cheap'.

సౌమ్య
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'Cheap' అంటే చౌక్. One syllable పదాలు అంటే ఉచ్ార్ణలో ఒకే vowel-అచ్ుా వినిపించేవి. Two
syllable words అంటే పల్టకేటపపిడు ఆ పద్ంలో రండు అచ్ుాలు వినిపిస్ు ాయనామాట. So, cheap
అనాపపిడు దాంటలో ఈ అని ఒకే ఒక్ అచ్ుా వినిపిస్ు ో ంది. కాబటటి cheap is a one syllable word.
ఇలాంటట One syllable పద్ విశేషణాలను పో ల్టక్లో వాడాలంటే ఏం చెయాయలో తెలుస్ా? ఆ విశేషణాలక్ు
ఏ పరతయయానిా తగిల్టంచాలో గుర్ుుందా? మళ్లో విందాం.
Eating in because it's cheaper!
Sian
Ok so we add the letters 'e r' to a one-syllable adjective. So 'cheap' becomes 'cheaper'
సౌమ్య
అర్థమందా? One syllable పద్ విశేషణాలక్ు ‘e r’ తగిల్టస్తు చాలు. రండు విషయాలను పో లుసుునాాం అని
తెల్టస్ిపో త ంది.
Sian
So cold becomes 'colder', and short becomes 'shorter'. Now let's look at 2 syllable
adjectives that end with the letter 'y'. Like 'healthy'.
సౌమ్య
Yes so healthy is ఆరోగయవ్ంతమన. వాడాలంటే ఎలా మారాాలో గుర్ుుందా? మరోస్ారి విందాం.
I prefer eating in because it's healthier.
Sian
So again we add 'er' but this time you have to check the spelling.
సౌమ్య
ఇది క ంచ్ం జాగరతుగా గమనించాల్టిన విషయం. ఇలాంటట పదాలక్ు ‘y’ తీస్తస్ి ‘ier’ తగిల్టంచాల్ట. So
healthier is spelled h-e-a-l-t-h-i-e-r.
Sian
And we do this with other adjectives ending in 'y'. So pretty becomes 'prettier' – with 'i e r'
at the end.
Now, can you remember what happens with other adjectives that are longer than one
syllable – for example 'expensive'? Let's listen again to check.
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It's more expensive.
సౌమ్య
So two syllables లేదా అంతక్నాా ఎక్ుువ్ ఉనా విశేషణాలక్ు, పద్ం మార్ాక్ుండా, ముంద్ు ‘more’
అని తగిల్టస్తు చాలు.
Sian
So 'interesting' becomes 'more interesting' and 'difficult' becomes 'more difficult'. Easy
right? But careful because there are some exceptions!
సౌమ్య
Ah yes 'exceptions' అంటే మినహాయింపపలు. ఉదాహర్ణక్ు ఇది ఎక్ుువ్ బలగుంది అనడానికి
‘gooder’ అని చెపిక్ూడద్ు. మరేం చెపాిల్ట? మీక్ు గుర్ుుందా? సరే, మరోస్ారి విందాం.
Eating out is better.
Sian
So, if we want to say that something is 'more good' we say 'it's better'. And if we want to say
that something is 'more bad', we use 'it's worse'. Let's practise those. Repeat after me:
‘better’
‘worse’
సౌమ్య
ఇపపిడు క ంచ్ం పారకటిస్ చేదద ామా?
మీర్ు ఆన్ో న్
ల లో విద్య–studying online , తర్గతి గదిలో చ్ద్ువ్ప– studying in class...ఈ రండిటటనీ
పొ లాాలనుక ండి. ఆన్ో న్
ల లో చ్ద్ువ్ప సులభం అని ఎలా చెపు ార్ు? తర్ువాత Sian క్ూడా చెబుతార్ు. మీర్ు
సరిగా ా చెపాిరో లేదో పో ల్టా చ్ూసుక ండి.
Sian
Studying online is easier.
సౌమ్య
Did you say the same? ఇపపిడు కాోస్ర్ ంలో చ్ద్ువ్ప ఎక్ుువ్ ఖరీద్ు అని ఎలా చెపు ార్ు?
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Sian
Studying in class is more expensive.
సౌమ్య
Did you say the same?
Sian
Well done! Hopefully you are enjoying studying online with us!
సౌమ్య
And your English is getting better every day.
See you next time.

Sian
Bye!
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