
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 
የግል መረጃን  
መጠየቅ ዕድሜህ/ሽ ስንት ነው? 
 

 

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 የሰዎችን ዕድሜ እንዴት መጠየቅ 
እንደሚቻል ይማራሉ። 

  
እስኪ ሁለት ሰዎች ዕድሜ ሲጠያየቁ ያዳምጡ። 

 

Gina  

How old are you? 

 

Tom  

I’m thirty-five. How about you? 

 

Gina  

I’m twenty-three. 

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

በመጀመሪያ ጂና ቶምን ‘ዕድሜህ ስንት ነው?’ ‘How old are you?’ ስትል ጠይቃዋለች። ያዳምጡና ሐረጉን 
ደግመው ይበሉ። 

 

How old are you? 

 

ከዚያም ቶም ‘ሰላሳ አምስት ዓመቴ ነው’ ‘I’m thirty-five’ ሲል መልሷል። ‘I’m…’ የሚለውን አገላለፅ የሰዎችን 

ዕድሜ ለመናገር እንጠቀምበታለን። ከአስራ አንድ እና አስራ ሁለት ‘eleven and twelve’ በኋላ፥ ከአስራ ሶስት እስከ 

አስራ ዘጠኝ ያሉት ቁጥሮች ‘teen’ የሚጨርሱ ናቸው። ስለዚህም እንዲህ እንላለን፤ 

 

አስራ አንድ Eleven  

አስራ ሁለት Twelve  

አስራ ሶስት Thirteen  

አስራ አራት Fourteen  

አስራ አምስት Fifteen  

አስራ ስድስት Sixteen  

አስራ ሰባት Seventeen  

አስራ ስምንት Eighteen  

አስራ ዘጠኝ Nineteen  

   

 

ሃያ አምስትን ለመግለፅ ‘ሃያ’ ‘twenty’ ን ከ‘አምስት’ ‘five’ ጋር እናጣምረዋለን፤ ስለዚህም ‘twenty-five’. እንላለን። 

አርባ ሰባትን ለመግለፅ ‘አርባ’ ‘forty’ እና ‘ሰባት’ ‘seven’ ን እናጣምርና ‘forty-seven’ እንላለን። ከሃያ እስከ ዘጠና 
ያሉት ቁጥሮች እንደሚከተሉት ናቸው፤ 
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ሃያ Twenty  

ሰላሳ Thirty  

አርባ Forty  

ሃምሳ Fifty  
ስድሳ Sixty  

ሰባ Seventy  

ሰማንያ Eighty  

ዘጠና Ninety  

 

በመቀጠል ቶም ‘ሰላሳ አምስት ዓመቴ ነው’ ‘I am thirty-five’. ሲል መልሷል። ያዳምጡና ደግመው ይበሉ። 

 

I’m thirty-five. 

 

ቶም ከዚያ ‘አንችስ?’ ‘How about you?’ በማለት ተመሳሳዩን ጥያቄ አዙሮ ጠይቋል። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው 
ይበሉ። 

 

How about you? 

 

በመጨረሻ ጂና ለቶም ሃያ ሶስት ዓመቴ ነው ‘I’m twenty-three’ ብላ መለስችለት። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው 
ይበሉ። 

 

I’m twenty-three. 

 

በጣም ጥሩ- አሁን የተለያዩ ሰዎች ስለዕድሜያቸው ሲነጋገሩ በማዳመጥ እርስዎ ምን እንዳሉ ያጣሩ።  

 

How old are you? 

 

I’m seventeen. How about you? 

 

I’m sixteen. 

 

 

How old are you? 

 

I’m fifty-eight. How about you? 

 

I’m seventy-four. 

 

 

How old are you? 

 

I’m forty-two. How about you? 

 

I’m twenty-six. 
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በጣም ግሩም! እስኪ እንግሊዝኛውን ምን ያህል እንዳስታወሱ እንይ። አረፍተ ነገሮቹን በአማርኛ ያዳምጡና የእንግሊዝኛ 
አቻቸውን ይበሉ። 

 

ዕድሜህ ስንት ነው? 

How old are you? 

 

ሰላሳ አምስት ዓመቴ ነው። አንችስ? 
I’m thirty-five. How about you? 

 
ሃያ ሶስት ዓመቴ ነው። 

I’m twenty-three. 

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

 

Gina 

How old are you? 

 

Tom 

I’m thirty-five. How about you? 

 

Gina  

I’m twenty-three. 

 

በጣም ጥሩ! አሁን በእንግሊዝኛ የሰዎችን ዕድሜ መጠየቅ ይችላሉ። የተማሩትን ነገር መለማመድን አይዘንጉ። ጓደኛ 
ይፈለጉና አግብተው መሆን ያለመሆኑን በእንግሊዝኛ ይጠይቋቸው። ጥያቄውን ላቀረበው ሰው መለሰው መጠየቅንም 

አይርሱ። ለተጨማሪ የዕለት ተዕለት እንግሊዝኛ በሚቀጥለው ክፍል ይጠብቁን። ደህና ይሁኑ! 

 


