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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I offer to help someone? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે સેમ. હલે્લો 

સેમ...વેલકમ! 

Sam 

Ooph! Wow, my bags are heavy! Hi, everyone. 

 

પે્રઝન્ટર 

સેમ, શ ાં તમને કોઈએ મદદ કરવ નો પ્રય સ નથી કયો? 
  
Sam  

No, but that would have been very nice! 

 

પે્રઝન્ટર  

Well, આજનો અમ રો મવષય પણ આ જ છે – બીજા લોકોની મદદ કરવી. ચચ ાન ેઆગળ વધ રીએ એ 
પહલે ાં ચ ર લોકોને સ ાંભળો, જે બીજાને મદદ કરવ ની તૈય રી કરવ ની દર્ ાવી રહ્ ાં છે. તમ ર  મદદ 
મ ટે ર્બ્દો છે ‘carry’ એટલે ઊંચકવ ાં, ‘help’ એટલે મદદ અને ‘take’ એટલે લઇ જવ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી 
કરો કે વ્યક્તત શ ાં ઊંચકી રહ્ ાં છે? 

 

Inserts 

Let me help you with those books! 

Here, I'll take those.  

Can I carry your books for you?  

Would you like me to carry your books for you? 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે સ ાંભળ્ ાં? બધ  વ્યક્તતન ે‘books’ એટલે કે પ સ્તકો ઊંચકીને મદદ કરવ ની તૈય રી દર્ ાવી 
રહ્ ાં છે. હવે આપણ ેચ રેય વ્યક્તતઓ દ્વ ર  ઉપયોગ કરવ મ ાં આવેલ ર્બ્દસમહૂોને જોઈએ. ફરીથી 
પ્રથમ વ્યક્તતને સ ાંભળો. તે અંગ્રેજી ર્બ્દ ‘help’ પહલે ાં ક્ય  ર્બ્દનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

Let me help you with those books! 
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પે્રઝન્ટર 
તે કહ ેછે 'let me' જેનો અથા થ ય છે મને તક આપો. તમે ‘let me’ પછી કોઈ પણ ક્રિય પદનો ઉપયોગ 
કરી ર્કો છો. 
 

Sam 

Absolutely! So, I could say 'Let me take those books!' or 'Let me carry those books!' with a very 

similar meaning. But it's also just very easy to say 'Let me help you!' 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે બીજા વ્યક્તતને સ ાંભળો. તે અંગ્રજેી ર્બ્દ 'take' પહલે ાં શ ાં કહ ેછે? 

 

Insert 

Here, I'll take those. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે સ ાંભળ્ ાં? તે 'I will' ન ાં ટૂાંક  સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરે છે. 

 

Sam 

Yes, we use ‘I’ll’ when we decide something just before we say it. And, like 'let me' you can use any 

verb after it. Let's try them together. Please repeat after me: 

 

Let me help you with those books! 

 

I'll help you with those books! 

 

Let me take those. 

 

I'll take those. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે તમે બ ેવ્યક્તતને સ ાંભળો. બને્ન સરખો અથા ધર વતો પ્રશ્ન પછેૂ છે પણ વ ક્યપ્રક ર ભભન્ન છે. સ ાંભળો 
અને બન્ને પ્રશ્ન વચ્ચે જે ફેર છે તે જાણ્વ નો પ્રય સ કરો. 
 

Insert 

Can I carry your books for you? 

Would you like me to carry your books for you? 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok, તો બન્ન ેપોત નો પ્રશ્નનો અંત 'carry your books for you?' થી કરે છે. બને્ન પોત ન ાં પ્રશ્નની ર્રૂઆત 
અલગ રીતે કરે છે. 
 

Sam  

Yes, one started with 'Can I…', or you could also say 'Could I…'. The pronunciation of 'can' isn't 

difficult, but notice that we say it very quickly so it sounds more like 'k∂n'. Let's practise – please 

repeat after me: 
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Can I… 

 

Can I carry your books for you?  

 

Could I carry your books for you?  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! અને પછીનો જે પ્રશ્ન છે તે વધ  ઔપચ ક્રરક છે. બર બરને સેમ? 

 

Sam  

Yes, it started with 'Would you like me to…'. And when we say it quickly and naturally, 'would you' 

sounds more like 'wudj∂'. Quick practice of pronunciation together: 

 

Would you… 

 

Would you like me to… 

 

Would you like me to carry your books for you? 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. કલ્પન ાં કરો કે તમે એક વયસ્ક મક્રહલ ને ખબૂ 
વજનદ ર થેલો ઊંચકીને દ દર ચઢત ાં જ ઓ છો. હવે વ્યસ્ક મક્રહલ ને જણ વો કે તમે મદદ કરવ  મ ાંગો 
છો. મક્રહલ  વ્યસ્ક છે અને એટલ  મ ટે ઔપચ ક્રરક રીત પછૂો. જવ બ આપતી વખતે ક્રિય પદ 'take' નો 
ઉપયોગ કરો. પોત નો જવ બ સેમ સ થે સરખ વો.  
 

Sam  

Would you like me to take your bags for you? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! તમે એવ  વ્યક્તતને મદદ કરવ  મ ાંગો છો, જે રસ્તો ભલૂી ગયો છે. તો તમે એને કઈ રીતે 
જણ વર્ો? ક્રિય પદ 'help' નો ઉપયોગ કરીને જવ બ જણ વો. ય દ રહ ેકે અહીં તમ રે અલગ 
વ ક્યપ્રક રનો ઉપયોગ કરવ ન ાં છે. સેમ તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય 
હર્.ે 

 

Sam  

Can I help you? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! અને છેલ્લે. તમે કોઈકને બ રણ ાં ખોલવ  મ ટે સાંઘષા કરત  જ ઓ છો. આ સમયે કોઈ પ્રશ્ન પછૂર્ો 
નહીં, પણ દરવ જો ખોલવ ની તૈય ર છાં એવ ાં જણ વો. તમ ર  મદદ મ ટે ર્બ્દો છે ‘open the door’. 

 

Sam  

I'll open the door for you. 
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પે્રઝન્ટર 

Well done! You could also have said 'Let me open the door for you!'  

 

Sam  

Aw, that would be lovely, thank you! 

 

પે્રઝન્ટર 

Very funny Sam. Join us next week for another episode of 'How do I…' Bye! 

 

Sam  

Bye, everyone! 


