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కల్యాణి 

హలో! బావున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ాాగతం! ఇంగ్లీషులో మాట్ాీ డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి ఐన విషయాలని మీరిక్కడ నే్ర్చుక్ ంట్ార్చ. న్న పేర్చ క్లాాణి. ఎదుట్ివారికీ, పెళీ్యందన లేదన 
– ఇది క్నుకోకవడమెలాగ్ో ఇప్ుపడు న్ేర్చుక్ ందుర్చ గ్ాని.  
ఇదిగ్ో ... వీరిదదర్ూ ఏం మాట్ాీ డుక్ ంట్ున్నారో ఒక్స్ారి విని చూడండి.  
 

Sue  

Are you married? 

 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 

 

Sue 

Yes, I am. 

 

కల్యాణి 

కాసత  క్షటంగ్ా ఉందన ...  మర ం ప్ర ీదు, దననిా చినా చినా ముక్కల గ్ా చేసి చూదనద ం ఉండండి ... 
మొట్టమొదట్ా ...  
 

మయర్క్పెళ్లయినవాడాకాదాఇదితెల్ుసుకోడానికి–నువ్వువివాహితుడివా-‘are you married?’అని
సూ,డిగ ింది.సాధారణింగాఔను-‘yes’ అనోల్ేకకాదు- ‘no’అనోజవాబువ్సుత ిందికనకదీనినిyes or 

no ప్రశ్నఅింట ిం.వినీతిర గ మీరూఅనిండి. 
 

Are you married? 

 

కల్యాణి 

దానికిమయర్క్ల్ేదు,నేనుపళె్లయినవాడినికాను‘No, I’m not.’అనిచెప్ాాడు,అయితే-‘but I’m 

engaged’అనికూడాచెప్ాాడు. 
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No I’m not, but I’m engaged 

 

మీసింగతీసిందరాానినబటటీ –పెళ్లలకాల్ేదు-అవివాహితుల్ిం,‘I’m single’అనో,సహచరుల్తోఉనానిం-
‘I have a partner’ అనో,కాదింటేవిడిపో్ యయిం-‘I’m divorced’అనికూడాచెప్ప ాచుు.ఇదిగో
వీటనినటినీవినిచూడిండి. 
 

I’m single 

పెళీ్ల కాలేదు - అవివాహితులం 
 

I have a partner 

సహచర్చలతో ఉన్నాం 
 

I’m divorced. 

కాదంట్ే విడిపో యాం 
 

దీనినవినిమీరూఅనిండి. 
 

కల్యాణి  

మయర్క్దానినిఅనుసర ించివ్చేుమరోప్రశ్న–‘మీసింగతిఏమిటి?’ ‘how about you?’వేసాడు.మనను
వేసినప్రశ్ననఎదుటివార నిఅడగాల్నుకుింటేఇల్యఅడుగుతాిం.వినిమీరూఅనిండి. 
How about you? 

 

కల్యాణి 

మయర్క్ప్రశ్న ‘yes’ or ‘no’ question కనుకYes, I am.   
ఔను,నేనుపెళ్లయినదానినిఅనిసూచెపిాింది.వినిమీరూఅనిండి. 
‘Yes, I am.’ 

 

కల్యాణి 

బాగుంది – ఇదిగ్ో ఇక్కడ వీళ్లీ  క్ూడన ఒకర వ ైవాహికసిితిగుర ించిమరొకరుఅడిగ తెల్ుసుకుింటునానరు. 
వినీ, మీరెలా అన్నారో గుర్చత  చేసుకోండి. 
Are you married? 

Yes, I am. How about you? 

No, I’m not. I’m single. 

 

Are you married? 

No, I’m not. I’m divorced. How about you? 

Yes, I am. 
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Are you married? 

Yes, I am. How about you? 

No, I’m not. I have a partner. 

 

కల్యాణి 

Ok,మరోసార చేదాా మయ,ఈఇింగలలష్వాకాాల్నువినిమీరూఅనిండి. 
Are you married? 

No, I’m not, but I’m engaged. 

How about you? 

Yes, I am. 

 

కల్యాణి  

సర , ఈ ఇంగ్లీష ని మీరెంత బాగ్ా గుర్చత  పెట్ుట క్ న్నారో చూదనద ం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాల్నా ఇంగ్లీష లో 
అనండి. 
 

నీకుపెళ్లయిిందా 
Are you married? 

ల్ేదు,కానీనాపెళ్లలకుదిర ింది. 
No, I’m not, but I’m engaged. 

మర నీసింగతి 

How about you? 

ఔను, నే్ను వివాహితురాల్నని. 
Yes, I am. 

కల్యాణి  

బరహ్మండం – ఇంగ్లీష లో వ ైవాహికసిితిగుర ించి ఎలా మాట్ాీ డనలో ఇప్ుపడు మీక్  తెల్నసింది క్దన. మరి సూ 
ప్రశ్ాక్  జవాబివాండి. తరాాత అడిగ్  ప్రశ్ా  “మీ సంగతేమిట్ి?”అడగడింమర ుపో్ కిండీ. 
 

Are you married? 

Yes, I am. 

 

కల్యాణి   

భలే, ఇప్ుపడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబుల  సరి చూసుకోండి.  
 

Sue  

Are you married? 

 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 

 

Sue 
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Yes, I am. 

 

 

 

 

కల్యాణి  

భలే చక్కగ్ా చేశార , ఇప్ుపడు ఇంగ్లీష లో ఎదుట్ి వారి వ ైవాహిక్ సిితి క్నుకోకగలర్చ,  మీ గురించి ఔనన్ో 
కాదన్ో  చెప్పగలర్చ. మితుర లతో క్ల్నసి మీర్చ నే్ర్చుక్ నాది స్ాధన చెయాండి,  అదే ప్రశ్ా తిరిగ్ి 
అడగడననికి ‘how about you?’ వాడడింమరిు పో క్ండేం!  

రోజు వారల ఇంగ్లీష ని నే్ర ప మరినిా కార్ాక్రమాల కోసం మమమల్నా మళీ్ల క్లవండ.ి 

Bye! 

 

 


