BBC LEARNING ENGLISH

How do I…
How do I compare more than two things?
This is not a word-for-word transcript

సౌమ్య
హాయ్! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. ఇదిగో నాతో పాటూ Sam క్ూడా ఉనాార్ు.
Sam
Hello, everybody. Welcome!
సౌమ్య
ఇవాల్టి ఎపిస్ో డలో రండు క్ంటే ఎక్కువ అంశాలను ఎలా క్ంపేర్ చెయ్ాయలో తెలకసుక్కందాం. ఇక్ుడ
ముగుుర్ు వయక్కులక వివిధ దేశాలలో భోజనం గురంచి తమ అభిపాాయ్ాలను చెప్ు తనాార్ు. విందాం. మీక్క
ప్ూరు గా అర్థం కాక్పో యినా క్ంగార్ుప్డక్ండి. నేను మీక్క సహాయ్ం చేస్ు ాను. ముందు విందాం.

1. I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the
tastiest.
2. Mexican food is the most delicious, in my opinion.
3. Of all the food in the world, Italian is the best! And English is the worst.
సౌమ్య
Ah, I'm hungry now! వాళ్ల ందర్ూ food గురంచి మాటలలడుతునాార్ు, క్దా! వివిధ దేశాలోలని
వంటకాల గురంచి తమ ఆభిపాాయ్ాలక చెపాార్ు.
Sam
Yes, they talked about Japanese, Mexican, Italian and English food. So they
were taking one type of food and comparing it to many others.
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సౌమ్య
అవతను. ఇలా క్ంపేర్ చెయ్యడానికి విశేషణాలను వాడాల్ట…'nice', 'tasty', 'delicious', 'good',
'bad' – ఇలా ఏవై నా వాడొ చ్ుు.
Sam
Let's listen again to the first speaker – how does he use the words 'nice' and
'tasty'?

I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the
tastiest.
సౌమ్య
Ok, so ఇక్ుడ గుర్ుు పెటి టకోవలసిన ర్ూల్ ఏంటంటే అనిా one-syllable విశేషణాలక్క,
చాలామటటక్క two-syllable విశేషణాలక్క ముందు 'the' వాడి, ఆ ప్దాల చివరోల '-est' తగల్టంచాల్ట.
Nice లాంటి ప్దాలక్క చివరోల ఎలాగూ ‘e’ ఉంటటంది కాబటిి '-st' చేరసేు చాలక.
Sam
And in the case of 'tasty', the 'y' at the end changes to an 'I' in 'the tastiest'.
This doesn't change the pronunciation, it's just when you’re writing.
Let's quickly practise! Repeat after me:
‘the nicest’
‘the tastiest’
‘It's the nicest food in the world’.
‘It's the tastiest food in the world’.
సౌమ్య
One-syllable, two-syllables అంటే ఏంటో ఇంతక్కముందు పాఠాలోల చెప్తాక్కనాాం, మీక్క
గుర్ుుందా? One-syllable అంటే ఆ ప్దంలో ఒకే ఒక్ అచ్ుు ఉంటటంది. T wo-syllables అంటే
రండు అచ్ుులకంటలయి. అయితే two-syllables క్నాా ఎక్కువ ఉనా ప్దాలక 'delicious'
లాంటివాటికి ఏం చెయ్ాయల్ట? మళ్లల విందాం.

Mexican food is the most delicious, in my opinion.
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Sam
In this case, we don't change the adjective – 'delicious' stays 'delicious'.
సౌమ్య
అవతను. ప్దానిా మార్ుక్కండా ఆ ప్దానికి ముందు 'the most' అనే రండు ప్దాలక చేరసేు చాలక.
Sam
Yes, so ‘interesting' becomes 'the most interesting', 'exciting' becomes 'the
most exciting', etcetera. Shall we practise the pronunciation? Repeat after me,
please:
‘the most delicious’
‘It’s the most delicious food in the world’.
And we just have two more to look at quickly!
సౌమ్య
Yes, ఇంకో రండు ఉండిపో య్ాయి క్దా! అవి ఇప్ాటివర్క్ూ మనం చెప్తాక్కనా ర్ూల్్ కి
మినహాయింప్తలక. కానిా చాలా ముఖ్యమైన మినహాయింప్తలక. మళ్లల విందాం. వీటిలల ో క్ూడా ‘the’
వసుుంది, జాగరతుగా వినండి.

Italian is the best! And English is the worst.
Sam
They were 'the best' and 'the worst'.
సౌమ్య
ఇవి మినహాయింప్తలక ఎందుక్ంటే good అనేది bad, worst గా మారపో తుంది తపిాతే '-est'
చేర్ుక్ూడదు.
Sam
So don’t say 'the goodest' or 'the baddest' – they're not correct! Repeat after
me:
‘the best’
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‘the worst’
సౌమ్య
Now it's time for some practice.
ఇంగల ష్ నేర్ుుకోవడానికి అనిాటిక్నాా చౌకైన ప్దధ తి ఏది?
'Alone with a book' - ఏదెైనా ప్తసు క్ం చ్ూసి నేర్ుుకోవడం, 'in class' - కాలస్ ర్ూంలో పాఠాలక,
లేదా ‘online’ - ఆన్ ల ైన్ లో నేర్ుుకోవడం. 'Cheap'అనే విశేషణానిా వాడుతూ మీక్క ఏది చౌక్గా
అనిపిస్ు ో ందో చెప్ాండి. తర్ువాత Sam క్ూడా చెపు ార్ు. మీర్ు సరగాు చెపాారో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
Sam
Online is the cheapest way to learn English.
సౌమ్య
Do you agree? వీటిలల ో ఏది అతయంత ఆసకిుక్ర్మైనది? 'Interesting'అనే విశేషణానిా వాడండి.
తర్ువాత Sam అభిపాాయ్ంతో క్ంపేర్ చేసుకోండి.
Sam
Online with BBC Learning English is the most interesting way to learn English.
Of course!
సౌమ్య
Good point, Sam!
Sam
Yes, because we're the best.
సౌమ్య
So join us next week for another episode of 'How do I…'! Bye!
Sam
Bye, everyone!
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