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વ્યક્તિગિ માહિિી પછૂવ ું: િમારી ઉંમર કેટલી છે? 

This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

િલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation માું આપન ું સ્વાગિ છે. હ ું છું રીષી......અને આજે 

આપણે વાિ કરીશ ું કે િમે અંગ્રેજીમાું કેવી રીિે વ્યહકિને પછૂશો િમારી ઉંમર કેટલી છે?  

મમત્રો, પિલેાું િમે સાુંભળો જીના અને ટોમન ેજેઓ એકબીજાન ેિેમની ઉંમર મવશે પછૂી રહ્યા છે. 

Gina  

How old are you? 

 

Tom 

I’m thirty-five. How about you? 

 

Gina  

I’m twenty-three. 

 

પે્રઝન્ટર 

થોડ ું મ શ્કેલ લાગ્ ું િશે....ડોન્ટ વરી..હ ું િમને સમજાવ ું. 

અિીં પિલેાું જીના ટોમને પછેૂ છે, ‘How old are you?’ એટલે ‘િમારી ઉંમર કેટલી છે?’ જ્યારે પણ કોઇને 

એની ઉંમર મવશે પછૂવ ું િોય િો અંગ્રજેીમાું કિશેો ‘How old are you?’. વાક્યને સાુંભળો અને બોલો. 

How old are you? 

 

પે્રઝન્ટર 

ટોમ પાુંત્રીસ વષષનો છે. િે જીનાને કિ ેછે, ‘I’m thirty-five’, જેનો અથષ થયો ‘મારી ઉંમર પાુંત્રીસ વષષ છે.’ 

અંગ્રેજીમાું ઉંમર જણાવવા માટે અભભવ્યહકિ ‘I’m નો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. મમત્રો, અંગ્રજેીમાું 

આંકડાઓમાું બોલવ ું ખબૂ સિલે ું છે. અભગયાર અને બાર એટલે કે ‘eleven and twelve’, પછી 13 થી 19 

આંકડાઓના અંિમાું ‘teen’ આવે છે. 

ફ્રેંડસ,્ આપણે આગળ વધીએ એ પિલેાું િમે 11-19 આંકડાઓન ું અંગ્રેજીમાું કેવી રીિે ઉચ્ચારણ કરવામાું 

આવે છે, િે સાુંભળો. 



અભગયાર Eleven 

બાર Twelve 

િેર Thirteen 

ચૌદ Fourteen 

પુંડર Fifteen 

સોળ Sixteen 

સત્તર Seventeen 

અઢાર Eighteen 

ઓગણીસ Nineteen 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, અંગ્રજેીમાું 25 બોલવા માટે ‘વીસ’ એટલે કે ‘twenty’ અને ‘પાુંચ’ એટલે કે ‘five’ ને એકસાથે 

જોડવામાું આવ ેછે. આવી જ રીિે 47 એટલે કે સ ડિાલીસ બોલવા માટે ‘ચાળીસ’ એટલે કે ‘forty’ અને 

‘સાિ’ એટલે કે ‘seven’ ને એકસાથે જોડવામાું આવે છે. િવે સાુંભળો િમે વીસથી નેવ ું સ ધી અંગ્રજેીમાું 

કેવી રીિે બોલશો. 

વીસ - Twenty 

ત્રીસ - Thirty 

ચાળીસ - Forty 

પચાસ – Fifty 

સાઠ - Sixty 

મસત્તેર - Seventy 

એંશી - Eighty 

નેવ ું - Ninety 

 

પે્રઝન્ટર 

િવે ટોમ કિ ેછે ‘I’m thirty-five’  જેનો અથષ થયો કે ‘હ ું પાુંત્રીસ વષષનો છું’. વાક્યને સાુંભળીને અ્યાસ 

કરો. 

I’m thirty-five. 

 

 



પે્રઝન્ટર  

જવાબ આપ્યા બાદ ટોમ એજ સવાલ જીનાને કરે છે. િે કિ ેછે, ‘How about you?’ એટલે ‘િમે પણ 

િમારી ઉંમર જણાવો.’ જો સામેની વ્યહકિને એ પ્રશ્ન પછૂવો િોય િો અંગ્રજેીમાું કિશેો ‘How about you?’ 

How about you? 

 

પે્રઝન્ટર 

જીના તે્રવીસ વષષની છે, િે ટોમને કિ ેછે, ‘I’m twenty-three’. સાુંભળો અને બોલો. 

I’m twenty-three. 

 

પે્રઝેન્ટર 

ગ્રેટ...ચાલો એક-બીજાને ઉંમર મવશે પછૂપરછ કરિા આ લોકોનો સુંવાદ સાુંભળીએ. 

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. 

 

પે્રઝન્ટર 

એન્ડ નાઉ ટાઈમ ટ  પ્રકૅ્તટસ, એટલે કે જરા પ્રૅક્તટસ કરી લઈએ... પિલેાું અંગ્રજેીના વાક્યોને સાુંભળો 
અને પછી બોલો. 
 

How old are you? 

 

I’m thirty-five. How about you? 

I’m twenty-three. 

વેલડન. ચાલો િવે જરા જોઈએ કે િમને કેટલ ું યાદ રહ્ ું? િવે વાક્યોને ગ જરાિીમાું સાુંભળો અને િેને 
અંગ્રેજીમાું બોલો. 
 

િમારી ઉંમર કેટલી છે?  
How old are you? 

હ ું પાુંત્રીસ વષષનો છું. િમ ેપણ િમારી ઉંમર જણાવો. 
I’m thirty-five. How about you? 



હ ું તે્રવીસ વષષની છું. 
I’m twenty-three 

પે્રઝન્ટર 

ખબૂ સરસ.. અને િવે સમય થયો છે િમને કેટલ ું યાદ રહ્ ું િે ચકાસવાનો. જીના સાથે સવાલ-જવાબ 
કરીને પ્રૅક્તટસ કરો. અને િા મમત્રો, જીનાને પરૂક પ્રશ્ન ‘how about you’ એટલે ‘િમે પણ િમારા મવશ ે
જણાવો’ પછૂવાન ું ભ લિાું નિીં. 
 

How old are you? 

… 

I’m twenty-three. 

 

પે્રઝન્ટર 

શ ું િમે સાચા જવાબો આપ્યા? જાણવા ફરીથી સુંવાદન ેસાભળો. 

Gina 

How old are you? 

 

Tom 

I’m thirty-five. How about you? 

 

Gina  

I’m twenty-three. 

 

પે્રઝન્ટર 

વેલડન! િવે િમે જરા પણ ખચકાયા મવના અંગ્રેજીમાું સામેની વ્યહકિને એની ઉંમર પછૂી શકો છો. જો કે 
શીખેલ ું યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને િે છે પ્રૅક્તટસ. જેમાું મમત્રથી વધારે કોણ ઉપયોગી થાય? 

િો મમત્ર સાથે અંગ્રજેીમાું પ્રૅક્તટસ કરિા રિો.  
 

આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેફરીથી મળીશ ું Essential English Conversationમાું. તયાું સ ધી Bye! 
 


