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પે્રઝન્ટર 

કેમ છો?..... સ્વાગત છે તમાર ું બીબીસી ના Essential English Conversation માું....  
હ ું રીશી.....આ એપિસોડમાું તમે શીખશો કે અંગ્રજેીમાું કઈ રીતે બોલવ ું ‘તમે શ ું કરો છો?’. 
 

જેમ્સ અને અમાન્ડા એક-બીજાને પ છે છે કે તેઓ શ ું કરે છે. સાુંભળો. 
 

Amanda  

Hi James, What do you do? 

 

James 

I’m an engineer. How about you Amanda?  

 

Amanda 

I’m a farmer. 

 

પે્રઝેન્ટર 

 

‘Engineer’. શબ્દ થી આિણે બધા િરરચિત છે. ગ જરાતી માું ‘engineer’…. ઇજનેર તરીકે ઉચ્િારણ થાય 
છે. ખેડ ત ને અંગ્રેજીમાું ‘farmer’ કહવેાય છે. બન્ન ેશબ્દોન ેગ જરાતી અને અંગ્રજેીમાું બોલવાનો પ્રયાસ કરો. 
 
પ્રેઝન્ટર 
મજા આવે છે ન?ે...થોડ ું અઘરું લાગ્શે િણ તમે શીખી જશો. શબ્દોને બોલવાનો પ્રયાસ કરતા રહો.  
 
િહલેા અમાન્ડા જેમ્સને પ છે છે “What do you do?”. ગજુરાતીમાાં આનો અર્થ ર્શે ...‘તમે શ ું કામ કરો 
છો?’  અંગ્રેજીમાું જો તમને કોઈના નૌકરી-ધુંધા પવશે જાણવ ું હોય તો કહો “What do you do?”. સારી રીતે 
બોલવા ફરીથી સાુંભળો. 
 

What do you do?  

 

પે્રઝન્ટર 
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જેમ્સ એક ઇજનેર છે - “an engineer”. અંગે્રજીમાાં ‘engineer’ શબ્દ સ્વર સારે્ શરૂ ર્ાય છે માટે એની 
આગળ ‘an’ વાપરશુાં. સ્વર સારે્ શરૂ ર્વાના કારણે “an engineer” બોલશુાં નહી કે a engineer”.  
 

તમે ‘I’m’ પછી પોતાના કામનો પ્રકાર જણાવો.....જો તમે શશક્ષક છો તો કહોશો ‘I’m’ a teacher.  

 

I’m an engineer. 

 

પે્રઝેન્ટર 

પમત્રો. જવાબ આપ્યા બાદ જેમ્સ એજ સવાલ અમાન્ડાને પ છે છે. િણ અલગ રીતે. તે કહ ેછે “How 

about you?” જેનો મતલબ ર્ાય છે કે ‘અને તમે?’. સાુંભળો અને બોલો. 
 

How about you? 

 

પે્રઝેન્ટર 

 

અમાન્ડા એક ખેડ ત છે. એન ે“I’m” કહીને a farmer” ઉમેરયુાં. વાક્યને ફરીર્ી સાુંભળો.  
 

I’m a farmer.  

 

પે્રઝેન્ટર 

 

તમે શ ું કામ કરો છો એને અંગ્રેજીમાું શ ું કહશેો. સાુંભળો.  
 

હ ું ડ્રાઈવર છું. 
 

I’m a driver. 

 

હ ું નસસ છું. 
 

I’m a nurse. 

 

હ ું રસોઈયો છું 
 

I’m a chef. 

 

પે્રઝેન્ટર 

 

ક્લેરી, એચલસ, માકસ અને િીટ િોતે શ ું કામ કરે એ જણાવે છે. એમણ ેસાુંભળો. 
ક્લેરી એક પશચિકા છે “a teacher” અને એચલસ સલે્સિસસન “a salesperson”. 
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Hi Claire, what do you do? 

I’m a teacher. How about you Alice? 

I’m a salesperson. 

 

પે્રઝેન્ટર 

માકસ ચબલ્ડર છે “a builder” અને િીટ એક ડોકટર. “a doctor”. 

 

Hi Mark, what do you do? 

I’m a builder. How about you Pete? 

I’m a doctor. 

 

પે્રઝેન્ટર 

 

આશા છે કે તમે ભણવામાું મજા આવી રહી છે. આિણે ફરીથી પ્રેકરટસ કરીએ. અંગ્રેજીના દરેક વાક્યન ે
સાુંભળીને બોલો. તમને દરેક વાક્ય બ ેવખત સુંભળાશે.  
 

Hi James, What do you do? 

I’m an engineer. 

How about you, Amanda? 

I’m a farmer. 

 

પે્રઝેન્ટર 

સરસ. તમને કેટલ ું યાદ છે? કુંઈ અંદાજ ખરો? તમારા જ્ઞાનને િકાસવા ગ જરાતી વાક્યોન ું અંગ્રજેીમાું 
અન વાદ કરો.  
 

હાય જેમ્સ. તમે શ ું કરો છો.? 
Hi James, What do you do? 

 

હ ું એક ઇજનેર છું. 
I’m an engineer. 

 

અને તમે અમાન્ડા? 
How about you, Amanda? 

 

હ ું ખેડ ત છું. 
I’m a farmer.  

 

પે્રઝેન્ટર 

વાહ.ખ બ સરસ. તો તમ ેશીખી ગયા અંગ્રેજીમાું કેમ બોલવ  કે તમે શ ું કરો છો.  
અમાન્ડા સાથે વાત કરીને િોતે કેટલ ું પશખ્યા કે જ વો. 
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Hi, what do you do? 

I’m a farmer 

 

પે્રઝેન્ટર 

જવાબ આપ્યા એ સાિા છે? જાણવા આખા સુંવાદન ેફરીથી સાુંભળો. 
 

Amanda  

Hi James, What do you do? 

 

James 

I’m an engineer. How about you Amanda? 

 

Amanda 

I’m a farmer. 

 

પે્રઝેન્ટર 

તમે ધણ ું સાર ું કર્ ું છે. તો હવે તમે અંગજેીમાું જણાવી શકો છો કે તમે શ ું કરો છો. સાથે બીજાને િણ પ છી 
શકો છો. તમે જેટલ ું શીખ્યા એનો અભ્યાસ કરવાન ું ભ લતા નહી. કોઈ પમત્રન ેઅંગેજીમાું પ છો અને 
જણાવો કે શ ું કરો છો. ફરી મળીશ ું વધ  દૈપનક અંગજેી માટે. Bye! 
 


