
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

Where do you live?  
የት ነው የምትኖሪው/ረው? 
 
 

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። ምህረትእባላለሁ። በዚህ ክፍል የት ቦታ እንደሚኖሩ መናገርን 
ይማራሉ። 

 
ይህን እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ለማወቅ ሁለት ሰዎች የት እንደሚኖሩ ሲጠያየቁ ያዳምጡ። 

 

Sian  

Hi Phil, where do you live? 

 

Phil 

I live near the market. How about you? 

 

Sian 

I live in London. 

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

የመጀመሪያዋ ተናጋሪ ‘የት ነው የምትኖረው?’ ‘Where do you live?’ ብላ ነው የጠየቀችው። ያዳምጡና ሐረጉን 
ደግመው ይበሉ። 

 

Where do you live?  

 

ሁለተኛው ተናጋሪ ገበያው ‘the market’ አጠገብ እንደሚኖር ነው የተናገረው። ‘I live near…’ ብለው ከቤትዎ 
አጠገብ ያለ ስፍራን መጨመር ይችላሉ። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ። 

 

I live near the market.  

 
ከእነዚህ ስፍራዎች ከአንደኛው አጠገብ ይኖራሉ? 
የከተማዋ እምብርት/ማዕከል 

 

I live near the city centre. 

 
የአውቶብስ መናኸሪያው 

 

I live near the bus station. 
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ከዚያም የመጀመሪያዋን ተናጋሪ ተመሳሳይ ጥያቄ ጠየቃት። አንድ ሰው የጠየቀዎትን ጥያቄ እራሱን እንዲመልስልዎት 

ከፈለጉ ‘እንችስ/አንተስ?’ ‘How about you?’ በማለት መጠየቅ ይችላሉ። ያዳምጡና ሐርጉን ደግመው ይበሉ። 

 

How about you?  

 

የመጀመሪያዋ ተናጋሪ የምትኖረው ለንደን ውስጥ ስለሆነ ‘እኔ የምኖረው’ ‘I live in…’ አለችና ለንደንን ጨመረች። 

እርስዎም ‘እኔ የምኖረው’ ‘I live in…’ የሚለውን ሐረግ ከትናንሽ ከተሞች፥ ከትላልቅ ከተሞች፥ ከክልሎች ወይንም 
ከአገራት ጋር መጠቀም ይችላሉ። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ። 

 

I live in London.  

 
በጣም ጥሩ- አሁን የተለያዩ ሰዎች ስለሚኖሩበት ቦታ የሚናገሩትን በማዳምጥ እርስዎ ያሉትን ይፈትሹ። 
ማርክ የሚኖረው ከሐይቁ አጠገብ ነው። 

 

Hi Mark, where do you live? 

 

I live near the sea. How about you? 

 

I live in Manchester. 

 
ክሌር የምትኖረው ከሆስፒታሉ አጠገብ ነው። 

 

Hi Claire, where do you live? 

 

I live near the hospital. How about you? 

 

I live in Birmingham. 

  
እሽ፥ አሁን ያንን ደግመን እንሞከር። የእንግሊዝኛውን አረፍተ ነገር ያዳምጡና ደግመው ይበሉ። እያንዳንዳቸውን ሁለት 
ሁለት ጊዜ ያዳምጧቸዋል። 

 

Where do you live? 

Where do you live? 

 

I live near the market.  

I live near the market.  

 

How about you?  

How about you?  

 

I live in London.  

I live in London.  

 
በጣም ጥሩ! እንግሊዝኛውን ምን ያህል እንዳስታወሱ እንፈትሽ። አረፍተ ነገራቱን በአማርኛ ያዳምጡና የእንግሊዝኛ 
አቻቸውን ይበሉ። 
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ሃይ ፊል፥ የት ነው የምትኖረው? 
Hi Phil, where do you live? 
 
ከገበያው አጠገብ ነው የምኖረው። 

I live near the market.  

 
አንችስ? 
How about you? 

 
እኔ የምኖረው ለንደን ውስጥ ነው። 

I live in London.  

 
በጣም ግሩም! አሁን የት እንደሚኖሩ በእንግሊዝኛ መናገር እንደሚቻል አወቁ ማለት ነው። ለመጀመሪያዋ ተናጋሪ ምላሽ 
በመስጠት የት እንደሚኖሩ እየተናገሩ ይለማመዱ። 

 

Hi, where do you live?  

I live in London.  

 
አሁን ጠቅላላውን ንግግር ደግመው ያዳምጡና መልስዎን ያመሳክሩ። 

 

Sian  

Hi Phil, where do you live? 

 

Phil 

I live near the market. How about you? 

 

Sian 

I live in London. 

 
በጣም ጥሩ። አሁን በእንግሊዝኛ የሚኖሩበት ቦታ የት እንደሆነ መናገር እና የሌሎች ሰዎችን መኖሮያ መጠየቅም 
ይችላሉ። የተማሩትን መለማምድን ያስታውሱ። ጓደኛ ይፈልጉና ስማችሁን መጠየቅና መናገርን ይለማመዱ። ለተጨማሪ 

የEssential English Conversation ዝግጅቶች በሚቀጥለው ክፍል ይጠብቁን። ደህና ይሁኑ! 

 


