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Essential English Conversation 

શોખ અને ખાલી સમયની પ્રવતૃ્તિઃ 
તમને કોઈ શોખ છે? 

This is not a word-for-word transcript  
 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વલેકમ, Essential English Conversation માાં આપન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રિષી...અને આજે આપણે 

વાત કિીશ ાં કે તમે સામેની વ્યક્તતને કેવી િીતે પછૂશો કે તેને કોઈ શોખ છે કે નહીં. 

ત્મત્રો, પહલેાાં તમ ેસાાંભળો હલેન અને જિમને. બન્ને એક-બીજાન ેપોતાના શોખ ત્વશે િણાવી િહ્યા છે. 

Helen  

Do you have any hobbies? 

 

Jim 

Yes, I like watching movies. How about you? 

 

Helen 

I like reading books. 
 

પે્રઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશ,ે ડોન્ટ વિી..હ ાં તમન ેસમજાવ ાં. 

અહીં પહલેાાં હલેન જિમને પછેૂ છે કે ‘Do you have  ….?’ અન ેપછી ‘any hobbies’ કહ ેછે. ગ િિાતીમાાં આનો 

અથથ થયો ‘શ ાં તમને કોઈ વસ્ત  નો શોખ છે?  ત્મત્રો, કોઈ બાબત અંગ ેપ ચ્છા કિતી વખતે અંગ્રજેીમાાં ‘do 

you have’ અને ‘any’ શબ્દોનો ઉપયોગ કિવો. વાક્યન ેસાાંભળો અન ેપ નિાવતથન કિો. 
 

Do you have any hobbies? 

 

પે્રઝન્ટર 

હલેનને િવાબ આપતા જિમ િણાવે છે, ‘Yes, I like watching movies’ એટલે ‘હા, મને રિલ્મો િોવાનો શોખ 

છે’. ત્મત્રો, અંગ્રેજીમાાં પોતાના શોખ ત્વશે િણાવતી વખતે પહલેા ‘I like’  કહો એ પછી શોખ કહો. દાખલા 



તિીકે િો તમને િસોઈ કિવાન ાં ગમે છે તો અંગ્રેજીમાાં કહશો ‘I like cooking’ અને િો તમને નતૃ્ય કિવાન ાં 

ગમે છે તો કહશો ‘ I like dancing’.    

િવાબ આપ્યા બાદ જિમ એિ પ્રશ્ન હલેનને પછેૂ છે અને કહ ેછે ‘how about you?’ સાાંભળો અન ે

પ નિાવતથન કિો. 
 

Yes, I like watching movies. 
 

 

How about you? 
 

 

પે્રઝન્ટર 

હલેન જિમને િણાવે છે કે તેનો પ સ્તકો વાાંચવાનો શોખ છે. તે અંગ્રજેીમાાં કહ ેછે, ‘ I like reading books.’ 

ત્મત્રો, અંગ્રજેીમાાં –ing સાથે પણૂથ થતાાં બીજા ઘણાાં શોખ છે. દાખલા તિીકે.. 

Flying a kite   પતાંગ ચગાવવો 
Visiting museums  સાંગ્રહાલયની મ લાકાત લવેી 
Taking photos          તસ્વીિો લેવી 
Listening to music  સાંગીત સાાંભળવ ાં 
 

I like reading books. 
 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચાલો િિી ત્વત્વધ લોકોને સાાંભળીએ જે એકબીજાન ેપોતાના શોખ ત્વશ ેિણાવી િહ્યા છે. 

Do you have any hobbies? 

 

Yes, I like visiting museums. How about you? 

 

I like going shopping. 

 
 

Do you have any hobbies? 

 

I like horse-riding. How about you? 

 

I like drawing pictures. 



 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવ ેિિીથી પ્રૅક્તટસ કિીએ. અંગ્રેજી વાક્યોને સાાંભળો અન ેબોલો. 

Do you have any hobbies? 
 

Yes, I like watching movies. 

 

How about you? 

 

I like reading books. 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન... ચાલો હવે િિા િોઈએ કે તમને કેટલ ાં યાદ િહ્ ાં? હવે વાક્યોને ગ િિાતીમાાં સાાંભળો અને તેને 
અંગ્રેજીમાાં બોલો. 
 

 

તમને કોઈ શોખ છે? 

Do you have any hobbies? 

 

 

હા, મને ત્સનેમા િોવાનો શોખ છે 

Yes, I like watching movies. 

 

 

તમાિા ત્વશે િણાવો 
How about you? 

 

 

મને પ સ્તકો વાાંચવાનો શોખ છે 

I like reading books. 

 
 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે તમે અંગ્રજેીમાાં સામેની વ્યક્તતને પછૂી શકો છો કે તેને કઈ વસ્ત  નો શોખ છે. હવે હલેન 

સાથે વાત કિીને અભ્યાસ કિો. ત્મત્રો, હલેનન ે‘how about you?’ પછૂવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. 
 

Do you have any hobbies? 

 



I like reading books 
 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમાિા િવાબો સાચા છે? િિા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જૂઓ. 

Helen  

Do you have any hobbies? 

 

Jim 

Yes, I like watching movies. How about you? 

 

Helen 
I like reading books. 
 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવ ેતમ ેિિા પણ ખચકાયા ત્વના અંગ્રેજીમાાં સામેની વ્યક્તતન ેપછૂી શકો છો કે તેને કોઈ શોખ છે 

કે નહીં.  િો કે શીખેલ ાં યાદ િાખવાનો એક િ ઉપાય છે અને તે છે પ્રૅક્તટસ. તમાિા ત્મત્ર સાથે અંગ્રજેીમાાં 

પ્રૅક્તટસ કિતા િહો. બીજા િસપ્રદ ટૉત્પક્ સાથ ેિિીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...ત્યાાં સ ધી. 
Bye! 

   


