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ਨ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ੁੱ ਛਣਾ:  
ਤ ਸੀਂ ਨਕਿੰ  ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?  
 

 

 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਿੰ ਗਨਲਸ਼ ਕ ਵਰਸੇਸ਼ ) ਨਵੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 
ਨਜਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱ ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸਾ ਦੇ ਉਹ ਾਂ ਅਨਹਮ   ਕਨਤਆਂ ਦੀ ਨਜਹ ਾਂ ਨਿ ਾਂ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇ 
ਨਸਨਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗ ਜਾਰਾ  ਹੀਂ। । ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨਵੁੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਨਸੁੱ ਿੋਗੇ, ਨਕਸੇ   ਿੰ  ਇਿੰ ਗਨਲਸ਼ 
ਨਵੁੱ ਚ ਨਕਵੇਂ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਨਕਿੰ  ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? 

ਆਪਸ ਨਵੁੱ ਚ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ   ਿੰ  ਸ ਣੋ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਦ ਜੇ   ਿੰ  ਪ ੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹ ।  
 

Gina  

How old are you? 

 

Tom 

I’m thirty-five. How about you?   

 

Gina  

I’m twenty-three. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਿਾ ਲੁੱ ਨਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨ਼ਿਕਰ  ਾ ਕਰੋ। ਤ ਸੀਂ ਅਨਭਆਸ ਕਰ ਸਕੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁੱ ਲਿਾਤ   ਿੰ  ਛੋਟੇ 
ਨਹੁੱ ਨਸਆਂ ਨਵੁੱ ਚ ਵਿੰ ਡ ਨਦਆਂਗੇ।  
ਪਨਹਲਾਂ ਜੀ ਾ  ੇ ਟੌਮ   ਿੰ  ਪ ੁੱ ਨਛਆ, ‘ਤ ਸੀਂ ਨਕਿੰ  ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?’ ‘How old are you?’ ਸ ਣੋ ਤੇ ਵਾਕ   ਿੰ  ਦਹ ਰਾਓ।        
 

How old are you? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤਾਂ ਟੌਮ  ੇ ਨਕਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ‘I’m thirty-five.’ ਅਸੀਂ ਇਜਹਾਰ ‘I’m…’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ 
ਉਮਰ ਦੁੱ ਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਣਤੀ ਤਾਂ ਸੌਿੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਗਆਰਾਂ, ਿਾਰਾਂ ‘eleven and twelve’ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 13 ਤੋਂ 
19 ਤੁੱ ਕ ਆਖੀਰ ਨਵੁੱ ਚ ‘teen.’ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਨਹਿੰਦੇ ਹਾਂ  
 

ਨਗਆਰਾਂ Eleven  

ਿਾਰਾਂ Twelve  
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ਤੇਰਾਂ Thirteen  

ਚੌਦਾਂ Fourteen  

ਪਿੰਦਰਾਂ Fifteen  

ਸੋਲਾਂ Sixteen  

ਸਤਾਰਾਂ  Seventeen 

ਅਠਾਰਾਂ Eighteen  

ਉੱ ੀ Nineteen  

   

ਰਾਜਵੀਰ 

ਪੁੱਚੀ ਦੁੱ ਸਣ ਲਈ, ਵੀਹ ‘twenty’ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜ ‘five’   ਿੰ  ਨਮਲਾ ਨਦਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ‘twenty-five.’ ਸਿੰ ਤਾਲੀ 
ਦੁੱ ਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ‘forty’ ਅਤੇ ਸੁੱ ਤ ‘seven’   ਿੰ  ਨਮਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ  ਿੰ  ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ‘forty-seven.’। ਵੀਹ ਤੋਂ 
 ੁੱ ਿੇ ਤੁੱ ਕ ਦੇ  ਿੰ ਿਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ । 
 

 ਵੀਹ Twenty 

 ਤੀਹ Thirty 

 ਚਾਲੀ Forty  

 ਪਿੰਜਾਹ Fifty 

 ਸੁੱਠ Sixty 

 ਸੁੱਤਰ Seventy 

 ਅੁੱਸੀ Eighty 

  ੁੱ ਿ ੇNinety 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਟੌਮ  ੇ ਨਕਹਾ ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ‘I’m thirty-five.’ ਹ ਣ ਸ ਣੋ ਤੇ ਵਾਕ   ਿੰ  ਦਹ ਰਾਓ।        
 

I’m thirty-five. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਟੌਮ  ੇ, ‘ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਕੀ’, ‘How about you?’ ਕਨਹਕੇ ਉਹੀ ਪਰਸ਼  ਵਾਪਸ ਮੋੜ੍ਕੇ ਪ ੁੱ ਨਛਆ। ਸ ਣੋ ਤੇ ਵਾਕ   ਿੰ  
ਦਹ ਰਾਓ ਵੀ ।        
 

How about you? 
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਖੀਰ ਨਵੁੱ ਚ ਜੀ ਾ  ੇ ਟੌਮ   ਿੰ  ਦੁੱ ਨਸਆ ਉਹ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ‘I’m twenty-three’। ਵਾਕ   ਿੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਨਪੁੱ ਛੇ 
ਿੋਲੋ।        

 

I’m twenty-three. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸ਼ਾਿਾਸ਼ ਹ ਣ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਨਕਹਾ ਉਸ  ਿੰ  ਚੈਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੁੱ ਗ ਅਲੁੱ ਗ ਲੋਕਾਂ   ਿੰ  ਸ ਣੋ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਦ ਸਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਿਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛ 
ਰਹੇ ਹ । 
 

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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਠੀਕ ਹੈ, ਼ਿੇਰ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ   ਿੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਦਹ ਰਾਓ।  
 

How old are you? 

 

I’m thirty-five. How about you? 

 

I’m twenty-three. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਅੁੱ ਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਤ ਸੀਂ ਨਕਿੰ  ੀ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਰੁੱ ਨਿਆ। ਆਪਣੀ ਿੋਲੀ ਨਵੁੱ ਚ ਵਾਕਾਂ   ਿੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ 
ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਉਹ ਾਂ   ਿੰ  ਿੋਲੋ।  
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ਤ ਸੀਂ ਨਕਿੰ  ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? 

How old are you? 

 

ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤ ਹਡੇ ਿਾਰੇ ਕੀ? 
I’m thirty-five. How about you? 

 

ਮੈਂ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। 
I’m twenty-three. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਵਧੀਆ। ਹ ਣ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ   ਿੰ  ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਨਕਵੇਂ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਕਿੰ  ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹ । ਅੁੱਗੇ 
ਜੀ ਾ   ਿੰ  ਜਵਾਿ ਦੇ ਕੇ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ। ਦ ਸਰੇ   ਿੰ  ਦਹ ਰਾਕੇ ਉਹੀ ਪਰਸ਼  ‘How about you?’ ਪ ੁੱ ਛਣਾ  ਾ ਭ ੁੱ ਲਣਾ। 
 

How old are you? 

 

I’m twenty-three. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਅੁੱ ਛਾ! ਹ ਣ ਤ ਸੀਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਲੋਕਾਂ   ਿੰ  ਪ ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਉਹ ਨਕਿੰ  ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹ । ਜੋ ਵੀ ਨਸੁੱ ਨਿਆ 
ਉਸ  ਿੰ  ਦਹ ਰਾਉਣਾ ਜਰ ਰ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿਣਾ। ਇੁੱ ਕ ਚਿੰਗਾ ਦੋਸਤ ਲੁੱ ਭੋ ਤੇ ਉਸ  ਿੰ  ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਪ ੁੱ ਛਕੇ ਨਕ ਉਹ ਨਕਿੰ  ੇ 
ਸਾਲ ਦਾ  ਹੈ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਰਸ਼  ਦਹ ਰਾਕੇ ਵਾਪਸ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿਣਾ। ਸਾਡੇ  ਾਲ ਼ਿੇਰ ਜ ੜ੍ੋ 
ਰੋਜਾ ਾ ਿੋਲਚਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਸੁੱ ਿਣ ਲਈ। ਿਾਏ।  
 

 

 


