
 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I reply to invitations? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે  

સેમ...હલે્લો સેમ વેલકમ!  

Sam 

Welcome, everybody! Hello. 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે ચચાા કરીશ ાં કે અંગ્રેજીમાાં તમે કોઈના આમાંત્રણન ાં પ્રમતસાદ કઈ રીતે આપશો. ચચાા શરૂ 
કરીએ એ પહલેા તમે ત્રણ વ્યક્તતઓન ેસાાંભળો. ત્રણેય વ્યક્તતઓન ે‘cinema’ જોવા માટેન ાં આમાંત્રણ 
આપવામાાં આવ્્ ાં છે અને તેઓ અંગ્રજેીમાાં પોતાનો પ્રમતસાદ આપી રહ્ાાં છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ 
વરી, અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંભળો અને જણાવો કે શ ાં વ્યક્તતઓ ‘cinema’ જોવાનો 
આમાંત્રણ સ્વીકારે છે કે નહીં. 
 

Would you like to come to the cinema with us on Friday?  

 

 I'd love to. Thank you! 

 That sounds great! 

 Amazing! I’d love that. 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, શ ાં સમજ પડી? ત્રણેય વ્યક્તતઓ ખબૂ જ ઉત્સાહથી ‘cinema’ જોવાનો આમાંત્રણ સ્વીકારી 

લે છે. તો સેમ, મમત્રો દ્વારા આપવામાાં આવતાાં આમાંત્રણનો સ્વીકાર કરવા માટે જરૂરી એવી ભાષા મવશે 

વાત શરૂ કરીએ?  

Sam  

I’d love to! 

 

પે્રઝન્ટર 
Ha ha! Very clever. સેમ શ ાં તમે નોંધ્ ાં કે ત્રણયે વ્યક્તતઓએ આમાંત્રણ તો સ્વીકા્ ું પણ ‘yes’ 
એટલે કે હા કહ્ાાં વગર! ચાલો હવે ત્રણમાાંથી એક વ્યક્તતને સાાંભળીએ અને જાણીએ કે એને શ ાં કહ્ ાં?   
 

‘That sounds great!’ 
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પે્રઝન્ટર 
Ok! ‘That sounds great’ નો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે સરસ. અને તમે ‘great’ ની 
જગ્યાએ બીજા મવશેષણનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. બરાબરને સેમ? 
 

Sam 

Definitely! You can use ‘That sounds good’ or ‘That sounds lovely’ 

or ‘That sounds wonderful’ all with a very positive meaning. 

 

Now, let’s practise the pronunciation! Repeat after me: 

 

That sounds great! 

 

Let’s listen to two other people now. Do you notice anything similar 

about their answers? 

 

‘I'd love to. Thank you!’ 

‘Amazing! I’d love that.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
શ ાં તમે સાાંભળ્ ાં! બન્ને વ્યક્તતઓએ ‘I’d love’ નો ઉપયોગ કયો. ‘I’d’ એ બે શબ્દો ‘I’ અન ે
‘would’ થી બન્્ ાં છે. ‘I’d’ પછી ‘love’ એટલે કે પસાંદ કહવેામાાં આવ્્ ાં છે.  
  
Sam  

Yes! Can you also explain to our listeners what happens after 

‘love’? 

  

પે્રઝન્ટર 
હા જરૂર. તમે ‘I’d love to’ કહી શકો છો જે ‘I’d love to come’ ન ાં ટૂાંક ાં સ્વરૂપ ‘ છે. અહીં 
ક્રિયાપદ ‘come’ નો ઉપયોગ નથી કરવ ાં કારણકે પ્રશ્નમાાં ‘come’ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

Sam  

…or you can say ‘I’d love that!’, which has the same meaning. 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes! ‘I’d love to’ , ‘I’d love to come’ અને ‘I’d love that’ નો સરખી 
રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. 
 

Sam  

Quick practice of pronunciation - repeat after me:  

 

I'd…  

I'd love to.  
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I’d love to come. 

I’d love that. 

And shall we also explain what ‘amazing’ means? 

પે્રઝન્ટર 
‘Amazing’ એટલે આશ્ચયાકારક. સમે, જે રીતે તમે મવશેષણો lovely’, ‘wonderful’ અને 
‘great’ નો ઉપયોગ કયો છે, ત ેજ રીતે ‘amazing’ નો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

Sam 

Time to practise the pronunciation. Repeat after me:  

 

Amazing! 

 

Lovely! 

 

Wonderful!  

 

પે્રઝન્ટર 
Thank You, Sam. મમત્રો, અંગ્રેજીમાાં આમાંત્રણ કઈ રીતે સ્વીકારવ ાં તે મવશે આજે તમે જાણ્ ાં. હવે 
સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો.  
 

તમારા મમત્રે તમન ેપોતાના ઘરે રામત્રભોજન માટે આમાંત્રણ આપ્ ાં છે. તો હવે તમ ે‘love’ નો 
ઉપયોગ કરીને ત્રણ અલગ-અલગ રીતે આમાંત્રણ સ્વીકારો. પોતાનો જવાબ સમેના જવાબ સાથે 
સરખાવો. અને હા, આમાંત્રણ માટે આભાર માનવાન ાં ભલૂતાાં નહીં! 
 

Sam  

I’d love to. Thank you! 

I’d love that. Thank you! 

I’d love to come. Thank you! 

 

 

પે્રઝન્ટર 
Well done! તમને ફૂટબોલ રમવા માટે આમાંમત્રત કરવામાાં આવ્્ ાં છે. આજે તમે જે સકારાત્મક 
મવશેષણનો મવશે જાણવ્્ ાં તેનો ઉપયોગ ‘That sounds..’ ની સાથે કરીને ઉપયોગ કરીને જવાબ 
જણાવો. પોતાનો જવાબ સમેના જવાબ સાથે સરખાવો.  
 

Sam  

That sounds lovely! 

That sounds great! 

That sounds amazing! 

 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? You could also have said ‘That sounds 

wonderful!’ 
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Sam  

Well done! I hope you get invited to do lots of fun things now! 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes, then you can use what you’ve learned today! Bye! 

 

Sam  

Bye, everyone! 


