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కల్యాణి 
హలో! బాగున్ాారా? Essential English Conversation లక్త స్ాాగతం! ఇంగలీషులో మాట్ాీ డుక్ోవ్డానిక్త  తప్పనిసరి 
ఐన విషయాలని మీరిక్కడ నే్రచుక్ుంట్ారచ. న్ా పేరచ క్లాయణి. గత న్ాలుగు సంచిక్లోీ  నే్రచుక్ునా విషయాలు ఈ 
సంభాషణలో దొరచీ తున్ాాయి – విందామా? 

  
Laura:  Are you married? 

Tony:   Yes, I am. 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 
Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m thirty-five. 
Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 
 

కల్యాణి 

ఏ మాతరం గురచి ందో తెలుసుి ంది, ఈ క్తాజ్ చేసి చూదాా మా? ప్రశ్ాా, తరాాత క్ాసేప్టి్క్త జవాబూ వినిపిస్ాి యి. ఆ 
గడువ్ులో మీరచ ఆలోచించుక్ుంట్ూ ఉండండి.  
సరే మొదటి్ ప్రశ్ా-  
'మీక్ు పెళీ్యిందా?’అని ఎవ్రిన్ ైన్ా అడగాలంటే్ ఎలా అడుగుతారచ? 
Are you married? 
 

‘ఔను, నాకు వివాహమయ్ాింది.’అని ఎలా చెప్ాి రచ?  
Yes, I am. 
నీకు అననదమముల్ూ, అకకచెల్లె ళ్లె  ఉనానరా?’ అని ఎలా అడుగుతారచ?  
Have you got any brothers or sisters? 
 

‘నాకు ఇదదరు సో దరుల్ు ఉనానరు.’ అని ఎలా అడుగుతారచ?  
Yes, I’ve got two brothers. 

 

‘నీ వయస ింత?’ అని ఎలా అడుగుతారచ?  
How old are you? 
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‘నేను మమప పై ఐదేళె్ వయసు వాడిని (దానిని)’ అని ఎలా చెప్ాి రచ'?  
I’m thirty-five   
 

Great! ఇప్పైడు ‘నీ ప్పట్టి నరోజు ఏది?’ అని ఎలా అడుగుతారచ 
When’s your birthday? 
   
చివరగా, ‘ నా ప్పట్టి నరోజు జూన్ 17న’ అని ఎలా చెప్ాి రచ'? 
My birthday’s on June the the 17th. 
 

కల్యాణి  

Excellent! ఇప్పైడు ప్రతీ వాక్ాానీన విని తిరిగి అనిండి. 

 

Are you married? 
 

Yes, I am. 
 

Have you got any brothers or sisters? 

 
Yes, I’ve got two brothers. 

 
How old are you? 

 

I’m thirty-five. 
 

When’s your birthday? 
 

My birthday’s on June the 17th. 

 

కల్యాణి  

Great, ఇప్ుపడు మళీ్ల practice చేసి మీక్ ంతప్ాటి్ అరధమ  ందో check చేసుక్ోండి. ఇదిగో వాళీ్లదారూ 
మాట్ాీ డుక్ుంట్ున్ాారచ విని చూడండి.  
 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 
Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 
Tony:   I’m twenty-six 

Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on July the 17th. 
  
కల్యాణి  

అంతా అరధమ  ందా? క్ర క్్ట, ఆవ్యక్తిక్త ఇదారచ స్ో దరచలు ఉన్ాారచ, అతని వ్యసు ఇరవ ై ఆరచ, అతని ప్ుట్ి్న రోజు 
జూన్ 17. 
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కల్యాణి  

ఇప్పైడు మొతిం అంతా క్లిపి మాట్ాీ డి చూదుా రచ గాని. మరి లారా వేసే ప్రశ్ాలక్ు జవాబివ్ాండి. 
Laura:  Are you married? 

Laura:  How old are you? 

Laura:  When’s your birthday? 
Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

 

కల్యాణి  

భలే, ఇప్ుపడు ప్ూరిిగా మరోస్ారి విని మీ జవాబులను సరి చూసుక్ోండి. 

 

Laura:  Are you married? 

Tony:   Yes, I am. 
Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 
Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m thirty-five. 

Laura:  When’s your birthday? 
Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

కల్యాణి  

Well done!ఇంగలీష లో – ఎదుటి్ వారి వివాహం గురించీ, అనాదముులూ, అక్కచెలలీ ళీ్ గురించీ, ప్ుట్ి్నరోజు గురించీ 
ఇదంతా మాట్ాీ డడం – తెలుసుక్ున్ాారచ క్దా, క్ొతి వారిని క్లిసినప్ుపడు వారి వివ్రాలను క్నుక్ోకండి మరి. రోజు 
వారల ఇంగలీష ను నే్రేప మరినిా క్ారయక్రమాల క్ోసం మములిా మళీ్ల క్లవ్ండి. Bye! 

  


