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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

રોજનો ક્રમ: તમે સવારે કેટલા વાગે નાસ્તો કરો 
છો?  

This is not a word-for-word transcript  
 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વલેકમ, Essential English Conversation માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રરષી....અન ેઆજે વાત 

કરીશ ાં કે અંગ્રેજીમાાં કેવી રીતે જણાવશો કે સવારે કેટલા વાગે નાસ્તો લો છો અને સાાંજે કેટલા વાગે જમો 

છો. 

મમત્રો, સૌથી પહલેા તમે સાાંભળો જેન અને રક્રસન.ે બન્ને એક-બીજાને કહી રહ્યા છે કે સવારે કેટલા વાગે 

નાસ્તો કરે છે અને સાાંજે કેટલા વાગે જમે છે. 

Jane  

Hi Chris, when do you have breakfast? 

 

Chris 

I never have breakfast.  

 

Jane 
When do you have dinner? 

 

Chris 

I have dinner at eight forty-five. 
 

પે્રઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે, ડોન્ટ વરી..હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

અહીં પહલેાાં જેન રક્રસને પછેૂ છે કે એ સવારમાાં કેટલા વાગે નાસ્તો કરે છે. તે અંગ્રેજીમાાં કહ ેછે ‘have 

breakfast’. વાક્યને સાાંભળો અને પ નરાવતતન કરો. 

 
When do you have breakfast? 
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પે્રઝન્ટર 

રક્રસ જેનને જણાવે છે કે ક્યારેય પણ સવારે નાસ્તો કરતો નથી. તે અંગ્રેજીમાાં કહ ેછે ‘never have 

breakfast’. વાક્યને સાાંભળો અને બોલો. 
 

I never have breakfast. 
 

 

પે્રઝન્ટર 
જવાબ જાણ્યા બાદ જેન રક્રસને પછેૂ છે કે એ સાાંજે કેટલા વાગે જમે છે અને અંગ્રજેીમાાં કહ ેછે ‘have 

dinner’. તમે અંગ્રજેીમાાં ‘when’ અથવા ‘what time’ નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. બન્ને શબ્દોનો અથત એક 
જ છે. વાક્યને સાાંભળો અન ેબોલો. 
 

When do you have dinner? 
 

 

પે્રઝન્ટર 

 

રક્રસ જેનને કહ ેછે તે સાાંજે ‘eight forty-five’ એટલે કે આઠ વાગીને પીસ્તાળીસ મમમનટે જમે છે. વાક્યને 
સાાંભળો અને પ નરાવતતન કરો. 
 

I have dinner at eight forty-five. 

 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચાલો ફરી મવમવધ લોકોને સાાંભળીએ જેઓ જણાવે છે કે સવારે કેટલા વાગ ેકામ શરૂ કરે છે અને 
સાાંજે કેટલા વાગે પણૂત કરે છે. 
 

નીક સવારે છ વાગીને ચાલીસ મમમનટે નાસ્તો કરે છે અને બપોરે બાર વાગીને પાંદર મમમનટે જમે છે. 
 

Hi Nick, what time do you have breakfast? 

 

I have breakfast at six forty-five. 

 

Ok. What time do you have lunch? 
 

I have lunch at twelve fifteen. 
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મેલ્લીસા સવારે આઠ વાગીને પાંદર મમમનટે નાસ્તો કરે છે અને બપોરે એક વાગીને ચાલીસ મમમનટે જમે 

છે. 

Hi Melissa, when do you have breakfast? 

 

I have breakfast at eight fifteen. 

 

Ok. When do you have lunch? 

 

I have lunch at one fourty-five. 
 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે ફરીથી પ્રૅક્ટટસ કરીએ. અંગ્રેજી વાક્યોને સાાંભળો અને બોલો. 

When do you have breakfast?  

 

I never have breakfast.  

 

When do you have dinner? 

 

I have dinner at eight forty-five. 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન... ચાલો હવે જરા જોઈએ તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં? હવે વાક્યોને ગ જરાતીમાાં સાાંભળો અને તેને 
અંગ્રેજીમાાં બોલો. 
 

તમે સવારે કેટલા વાગ ેનાસ્તો કરો છો? 

When do you have breakfast?  

 

 

હ ાં ક્યારેય સવારે નાસ્તો કરતો નથી. 
I never have breakfast.  

 

 

તમે સાાંજે કેટલા વાગે જમો છો? 

When do you have dinner? 

 

હ ાં સાાંજે આઠ વાગીને પીસ્તાળીસ મમમનટે જમ ાં છાં 
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I have dinner at eight forty-five. 
 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે તમે સામેની વ્યક્ટતને અંગ્રજેીમાાં પછૂી શકો છો કે એ સવારે કેટલા વાગ્યે નાસ્તો કરે છે 

અને સાાંજે કેટલા વાગ ેજમે છે. હવે જેન સાથે વાત કરીને અભ્યાસ કરો. 

When do you have breakfast? 

 

 

When do you have dinner?  
 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમારા જવાબો સાચા છે? જરા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જૂઓ. 

Jane  

Hi Chris, when do you have breakfast? 

 

Chris 

I never have breakfast.  

 

Jane 

When do you have dinner? 
 

Chris 

I have dinner at eight forty-five. 
 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરા પણ ખચકાયા મવના તમે અંગ્રજેીમાાં જણાવી શકો છો કે સવારે કેટલા વાગ્યે નાસ્તો 

કરો છો અને સાાંજે કેટલા વાગે જમો છો. સાથ-ેસાથે તમે સામેની વ્યક્ટતને પણ પછૂી શકો છો. જો કે 

શીખેલ ાં યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે છે પ્રૅક્ટટસ. તમારા મમત્ર સાથ ેઅંગ્રજેીમાાં પ્રૅક્ટટસ કરતા 

રહો. આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેફરીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. 
Bye! 


