
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 
የግል መረጃን መጠየቅ 
አግብተሃል/አግብተሻል ወይ? 
 

 

This is not a word-for-word transcript. 
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ጤና ይስጥልን። ማንኛውም የእንግሊዝኛ ተማሪ ሊተዋቸው የማይቻላቸውን የቋንቋ መሰረታዊያን ወደሚያቀርበው 

Essential English Conversation በደህና መጡ። ሐና እባላለሁ። በዚህ ክፍል ሰዎች ማግባት ወይንም 
ያለማግባታቸውን እንዴት መጠየቅ እንደሚቻል ይማራሉ። 
እስኪ ሁለት ሰዎች ማግባት ወይንም ያለማግባታቸውን ሲጠያየቁ ያዳምጡ። 

 

Sue  

Are you married? 

 

Mark  

No, I’m not, but I’m engaged. How about you? 

 

Sue 

Yes, I am. 

 
ይህ አስቸጋሪ ቢሆንብዎት ብዙም ጭንቀት አይግባዎት፤ ውይይቱን ከፋፍለን እንዲለማመዱት እናግዝዎታለን። 

በመጀመሪያ ሱ ማርክን ‘አግብተሃል ወይ?’ ‘are you married?’ ስትል ጠየቀችው። ይህ የአዎ ወይንም የአይ ጥያቄ 

ነው፤ ስለዚህም ‘አዎ’ ‘yes’ አሊያም ደግሞ ‘አይ’ ‘no’ ተብሎ ነው የሚመለሰው። 

 

Are you married? 

Are you married? 

 

ከዚያም ማርክ ‘አይ፥ አይደለሁም’ ሲል መለሰ። አስከትሎም ‘ግን ተጫጭቻለሁ’ አለ። ባሉበት ሁኔታ ላይ ተመስርተው 

‘ብቻየን ነኝ’፤ ‘I’m single’  ‘የፍቅር አጋር አለኝ’፤ ‘I have a partner’ ወይንም ‘ተፋትቻለሁ’ ‘I’m divorced’ 
ማለት ይችላሉ። እስኪ የሚከተለውን ያዳምጡ። 

 

No I’m not, but I’m engaged. 

No I’m not, but I’m engaged. 

 

ከዚያም ማርክ ‘አንችስ?’ ‘how about you?’ ሲል ጥያቄ አስከተለ። ይሄንን የምንጠቀመው ተመሳሳይ ጥያቄ ለሌላኛው 
ሰውም ማቅረብ ስንፈልግ ነው። እስኪ ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ። 

 

How about you? 

How about you? 

 

ስለዚህም ሱ ለማርክ አዎ ወይንም አይ በማለት ምላሽ ሰጠች። ‘አዎ፥ አግብቻለሁ’ ‘Yes, I am.’ ብላ ነው የመለሰችው። 
ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ። 

 

Yes, I am. 

Yes, I am. 
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በጣም ጥሩ- አሁን የተለያዩ ሰዎች ስለጋብቻ ሁኔታቸው ሲጠያየቁ በማዳመጥ እርስዎ ምን እንዳሉ ያጣሩ።  

 

Are you married? 

 

Yes, I am. How about you? 

 

No, I’m not. I’m single. 

 

 

Are you married? 

 

No, I’m not. I’m divorced. How about you? 

 

Yes, I am. 

 

 

Are you married? 

 

Yes, I am. How about you? 

 

No, I’m not. I have a partner. 

 

በጣም ግሩም! እስኪ እንግሊዝኛውን ምን ያህል እንዳስታወሱ እንይ። አረፍተ ነገሮቹን በአማርኛ ያዳምጡና የእንግሊዝኛ 
አቻቸውን ይበሉ። 

 

አግብተሃል? 

Are you married? 

 
አይ፥ አላገባሁም፤  
No, I’m not. 

 
ግን ተጫጭቻለሁ። 

But I’m engaged. 

 

አንችስ? 

How about you? 

 
አዎ፥ አግብቻለሁ። 
Yes, I am. 

 
በጣም ጥሩ፤ እስኪ አሁን የዛሬዎቹን አገላለፆች ለማስተዋል ሙሉውን ውይይት ያዳምጡ።  

 

Sue  

Are you married? 

 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged. How about you? 
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Sue  

Yes, I am. 

 

በጣም ጥሩ! አሁን በእንግሊዝኛ የሰዎችን የጋብቻ ሁኔታ መጠየቅ እንዲሁም አዎ አሊያም አይ ተብሎ ለሚመለስ ጥያቄ 
ምላሽ መስጠት ይችላሉ። የተማሩትን ነገር መለማመድን አይዘንጉ። ጓደኛ ይፈለጉና አግብተው መሆን ያለመሆኑን 

በእንግሊዝኛ ይጠይቋቸው። ጥያቄውን ላቀረበው ሰው መለሰው ‘How about you?’ ብለው መጠየቅን አይርሱ። 

ለተጨማሪ የ Essential English Conversation ዝግጅቶች በሚቀጥለው ክፍል ይጠብቁን። ደህና ይሁኑ! 

 

 

 


