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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I borrow and lend things? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર  
કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે સેમ. હલ્લો 
સેમ...વેલકમ! 
 
Sam  

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચાા કરીશ ાં કે કાંઈક ઉછીને લેતી વખતે અને કાંઈક ઉછીન ેઆપતી વખતે તમે અંગ્રજેીમાાં શ ાં 
કહશેો. અંગ્રેજીમાાં આ માટે બે ક્રિયાપદો છે - 'to borrow'  એટલે ઉછીને લેવ ાં અને 'to lend' એટલે ઉછીને 
આપવ ાં. ચાલો જોઈએ બન્નનેો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 
 

Sam 

Yes! Listen to these four examples – two use 'borrow' and two use 'lend'. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે ચાર લોકોને સાાંભળો. ચારેય અલગ-અલગ વસ્ત  મવશે વાત કરી રહ્ાાં છે. 
 

Insert 

Could I quickly borrow your pen? Thanks! 

My sister and I borrow clothes from our mother all the time! 

Would you like me to lend you that book? I can bring it tomorrow. 

I forgot my wallet so Max lent me £5 for lunch. 

 

Sam  

Did you hear the four things? They were a 'pen', 'clothes', a 'book' and '£5'. 

પે્રઝન્ટર 

Yes! ચાલો હવ ેઅંગ્રેજી શબ્દ 'borrow' ને વધ  સારી રીતે જાણીએ. જ્યારે વાક્યમાાં 'borrow' નો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છે ત્યારે કતાા 'I' અથવા 'we' – એ વસ્ત  સ્વીકારે છે. દાખલાાં તરીકે 'a pen' અથવા 'clothes'. 
હવે બન્ને વાક્યોને ફરીથી સાાંભળો અને ધ્યાન આપો કે 'borrow' પહલેાાં અને પછી શ ાં આવે છે. 
 

Insert 

Could I quickly borrow your pen? Thanks! 

My sister and I borrow clothes from our mother all the time! 
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Sam  
So, as you'd expect, the subjects – 'I' and 'my sister and I' – go before the verb. And the things – 

'your pen' and 'clothes' – go after. 

 

પે્રઝન્ટર 

આ વાક્ય પ્રકારમાાં, એ જણાવવાની જરૂર નથી કયા વ્યક્તત પાસેથી વસ્ત   ઉછીને લો છો. તે સામાન્યતઃ 
સ્પષ્ટ હોય છે. દાખલા તરીકેઃ 
 

Insert 
Could I quickly borrow your pen? Thanks! 

 

પે્રઝન્ટર 

પણ જો તમન ેએમ જણાવવ ાં હોય કે કયા વ્યક્તત પાસેથી વસ્ત   ઉછીને લો છો, તો તમારે એક નાનકડા 
અંગ્રેજી શબ્દની જરૂર છે. હવે તમે બીજા વાક્યને સાાંભળો અને જ ઓ કે તમે એ શબ્દને ઓળખી શકો કે 
નહીં. 
 

Insert 
My sister and I borrow clothes from our mother all the time!  

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, એ શબ્દ છે 'from'. આનો ઉપયોગ એ વ્યક્તતની ઓળખ આપવા માટે કરવામાાં આવે છે, 
જેનાથી વસ્ત   ઉછીને લીધ ાં છે.  
 

Sam  

OK, so let's quickly practise the pronunciation together. The important words are 'borrow' and the 

thing. Please repeat after me: 

 

Could I borrow your pen? 

 

My sister and I borrow clothes from our mother.  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે અંગ્રેજી શબ્દ 'lend' મવશે ચચાા કરીએ. જ્યારે વાક્યમાાં 'lend' નો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે, 
ત્યારે કતાા વસ્ત   આપે છે નહીં કે સ્વીકારે છે. મમત્રો, હવે આ વાક્યોને સાાંભળો અને જણો કે દરેક વાક્યમાાં 
કેટલાાં લોકો છે. 
 

Insert 

Would you like me to lend you that book? I can bring it tomorrow. 

I forgot my wallet so Max lent me £5 for lunch. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો 'lend' સાથે બન્ન ેવ્યક્તતઓ  - વસ્ત   આપનાર અને વસ્ત   સ્વીકારનાર, મવશે વાક્યમાાં જણાવવ ાં જરૂરી 
છે. સાથ-ેસાથે વસ્ત   મવશે પણ.     
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Sam  

Yes, so 'I lend you a book' and 'Max lent me £5'. With 'lend' you have to say the person and the thing 

after the verb. 

  

Let's practise that together:  

 

Would you like me to lend you that book?  

 

Max lent me £5. 

પે્રઝન્ટર  

આભાર સેમ. મમત્રો, હવ ેસમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. હવે પોતાનાાં મમત્ર પાસથેી તેનો મોબાઈલ 

ફોન ઉછીન ેમાાંગો. જવાબ આપતી વખતે અંગ્રજેી શબ્દ 'borrow' નો ઉપયોગ કરવાન ાં છે અને યાદ રહ ે

કે વાક્યની શરૂઆત 'Can I…' થી કરવાન ાં છે. પોતાનો જવાબ સેમ સાથે સરખાવો. 

Sam  
Can I borrow your phone? 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે એજ પ્રશ્ન પછૂો પણ અંગ્રજેી શબ્દ 'lend' નો ઉપયોગ કરો. મમત્રો, પ્રશ્નની શરૂઆત ‘Can I…’ થી 

કરશો કે પછી ‘Can you…’ થી? મમત્રો, યાદ રહ ેકે જવાબ આપતી વખતે ‘lend’ પછી ‘phone’ અને 

વ્યક્તતનો ઉલ્લેખ કરો. સેમ તમને જવાબ જણાવ ેએ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 

Sam  
Can you lend me your phone? 

પે્રઝન્ટર 

Great! Now you can 'lend' and 'borrow' anything! 

 

Sam 

Except money! You should never lend, or borrow, money. 

 

પે્રઝન્ટર 

Haha. That's good advice. Thank you for listening and please join us next week for more How do I…. 

Bye! 


