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కల్యాణి 

హలో! బావున్నారా? Essential English Conversationలక ిస్ాాగతం! ఇంగ్లీషులో 
మాట్ాీ డుకోవడననికి  తప్పనిసరి ఐన విషయాలని మీరిక్కడ న్ేర్చుక్ ంట్ార్చ. న్న పేర్చ 
క్లాాణి. ఎదుట్విారికి అనాదమములూ, అక్కచలెలీ ళ్లీ  ఉన్నారో లేదో  క్నుకోకవడం - 
ఇప్ుపడు న్ేర్చుక్ ందుర్చ గ్ాని.  

ఇదిగ్ో ... వీరిదదర్ూ ఏం మాట్ాీ డుక్ ంట్ున్నారో ఒక్స్ారి విని చూడండి.  
Tina  

Have you got any brothers or sisters? 

 

John 

Yes, I’ve got two sisters. How about you? 

 

Tina 

I’ve got a brother. 

 

కల్యాణి 

కాసత  క్షటంగ్ా ఉందన ...  మరలం ప్రలీదు, దననిా చినా చినా మమక్కల గ్ా చేసి చూదనద ం 
ఉండండ ి... 
మొట్టమొదట్ా ...  
 

టీనా, ‘నీకు అన్నదమ్ముల్ూ అకకచెల్లె ళ్లె  ఉనానరా?’ ‘Have you got any brothers or sisters?’ అని  
జాన ని అడిగ ింది. “have you got…”. అింటూ ప్రశ్న వేసిన్ప్పుడల్యె  -  ‘any’  అనే ప్దిం కలిపి వాడతాిం 
అని గమర్తు పెటటు క ిండీ. విని మీర్ూ అన్ిండి. 
 

Have you got any brothers or sisters? 
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కల్యాణి 

అప్పుడు జాన, ‘నాకు ఇదద ర్త అకకచెల్లె ళ్లె  ఉనానర్త.’ ‘I’ve got two sisters.’ అనానడు. ‘I’ve got’ and ‘I 

have’ – ఈర ిండు ప్దాల్ూ ఒకే అరాా నిన ఇస్ాు యి. మ్రో విషయిం – బహువచన్ిం వాడాల్ింటే ‘sister’ 
చివర్‘S’న్ు చేరాాలి. విని మీర్ూ అన్ిండి. 
 

Yes, I’ve got two sisters. 

 

కల్యాణి 

అప్పుడు జాన కూడా అదే ప్రశ్న అడగాల్న్ుకునానడు, అిందుకే “నీ సింగతేమిటి?” “How about you?” 
అని అడిగాడు. విని మీర్ూ అన్ిండి. 
 

How about you? 

 

కల్యాణి 

అప్ుపడు ట్ీన్న - “ న్నకో స్ో దర్చడు ఉన్నాడు” విని మీర్ూ అన్ిండి.    
 

I’ve got a brother. 

 

కల్యాణి 

బాగమంది – ఇదిగ్ో ఇక్కడ వీళ్లీ  క్ూడన ఒకర   సో్ దర్తడు/సో్ దర  గమర ించి మ్రొకర్త అడిగ  

తెల్ుసుకుింటటనానర్త. వినీ, మీరెలా అన్నారో గమర్చత  చేసుకోండి. 
 

Have you got any brothers or sisters? 

 

Yes, I’ve got a sister. How about you? 

 

I’ve got two brothers and a sister. 

 

 

Have you got any brothers or sisters? 

 

Yes, I’ve got a sister and a brother. How about you? 

 

I’ve got two sisters. 

 

కల్యాణి  

Ok, మ్రో స్ార  చేదాద మ్య, ఈ ఇింగలెష్ వాకాాల్న్ు విని మీర్ూ అన్ిండి.  
Have you got any brothers or sisters? 

Yes, I’ve got two sisters. How about you? 
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I’ve got a brother. 

 

కల్యాణి  

సరల, ఈ ఇంగ్లీష ని మీరెంత బాగ్ా గమర్చత  పటె్ుట క్ న్నారో చూదనద ం! ఏద,ీ ఈ తెల గమ వాకాాల్నా 
ఇంగ్లీష లో అనండి. 
నీకు అన్నదమ్ముల్ు, అకకచెల్లె ళ్లె  ఉనానరా 
Have you got any brothers or sisters? 

 

ఔను, న్నక్  ఇదదర్చ అక్కచెలలీ ళ్లీ న్నార్చ, మరి నీ సంగతి ? 
Yes, I’ve got two sisters. How about you? 

 

న్నకొక్ సో్ దర్చడున్నాడు. 
I’ve got a brother. 

 

కల్యాణి  

బరహ్ుండం – ఇంగ్లీష లో సో్ దర్తడు ల్ేక స్ో దర  గమర ించి ఎలా మాట్ాీ డనలో ఇప్ుపడు మీక్  
తెల్నసింద ిక్దన. మరి ట్ీన్న - ప్రశ్ాక్  జవాబివాండి.  
Have you got any brothers or sisters? 

 

తరాాత అడిగ్ల ప్రశ్ా  “మీ సింగతేమిటి?” అడగడిం మ్ర ా పో కిండీ. 
I’ve got a brother. 

 

కల్యాణి   

భలే, ఇప్ుపడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబమల  సరి చూసుకోండి. 
Tina  

Have you got any brothers or sisters? 

John 

Yes, I’ve got two sisters. How about you? 

Tina 

I’ve got a brother. 

 

కల్యాణి  

భలే చక్కగ్ా చేశారల, ఇప్ుపడు ఇంగ్లీష లో ఎదుట్విారికి ఎంత మంది స్ో దర్చల న్నారో 
క్నుకోకగలర్చ క్దన, మితుర లతో క్ల్నసి మీర్చ న్ేర్చుక్ నాద ిస్ాధన చయెాండి. 
రోజు వారల ఇంగ్లీష ని న్ేరలప మరినిా కార్ాక్రమాల కోసం మముల్నా మళీ్ల క్లవండ.ి Bye! 


