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Use of LET and HOW TO! 

Here the use of know...how to and correct use of Let is explained. 

Let 

اجازت طلب کرنے یا تجویز کے لے استعمال ہوتا ہے ۔ایسے جملونمیں عام طور پر ) آ نے دو ، جانے دو، آ و چلیں ( 
ےوغیرہ آتا ہ  

  

Use of 'Let' and 'How to' 

2. Use of  ( Know ….How to ) 
  

Esy sentences jin mn ( hunr ya koi fn) 

Ka zikr aaya ho toh subject k baad 

(know/knew…How to ) lgaty hain. Is k baad 
verb ki pehli form aati h. Note  

Tense ki tamam changings know per hoti hain 

baad waly object per nhi for example 

  

 اردو کے جن فقروں میں ) ہنر یا فن ( کا زکر ہو تو
know/knew ...How to فاعل کے بعد 

 لگاتے ہیں ۔اس کے بعد فعل کی پہلی

نوٹفارم آتی ہے۔  

 Tense کی تمام تبدیلیا ں 

گی بعد والے فعل پر نہیں مثال پر واقع ہوں    Know 

1.       Mn chitti likhna janta hn. ۱۔میں خط لکھنا جانتا ہوں۔  

I know how to write a letter. 

2.       Wo cricket khelna janta tha. ۲۔وہ کرکٹ کھیلنا جانتا تھا۔  

He knew how to play cricket. 

  

Use of LET 

3. Use of  ( Let ) 
Let ijazt mangny ya koi advice k liye istemal 

hota h. 

Esy sentences mn aam tor per ( aany do, jany 

do, ya aao chlain ) wagera aata h in ka tarjama 

 Let اجازت طلب کرنے یا تجویز کے لے استعمال 

جملوں ہوتا ہے ۔ایسے  
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karny k liye Let k baad pronoun ka objective 

case aata h aur verb ki fst form istemal hoti h.  

For example 

، جانے دو، آ و چلیں (      میں عام طور پر ) آ نے دو
 وغیرہ آتا ہے۔ان کا ترجمہ کرنے کے لیے

 Letکے بعد اسم ضمیر کی مفعولی حالت اور فعل کی 

 پہلی حالت استعمال ہوتی

 ہے۔مثال
1.       Mughy jaany do. ۱۔مجھے جانے دو۔  

Let me go. 

2.       Aao syer ko chalin. ۲۔آو سیر کو چلیں ۔  

Let us go for a walk. 

1.       Mughy mehnat krny do. ۳۔مجھے محنت کرنے دو۔  

Let me work hard. 

 


