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కల్యాణి 

హలో! బాగ్ున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ాాగ్తం! ఇంగలీ ష్ులో మాట్ాీ డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి ఐన విష్యాలని మీరిక్కడ న్ేరచుక్ ంట్ారచ. న్న పేరచ క్లాాణి. మీరచండే ఊళ్లీ  – మీకిష్టమ ైన 
ప్రదేశం గ్ురించి మాట్ాీ డడం- ఇవాళ నే్రచుక్ ందురచ గాని. 
 

ఇదిగో ... వీరిదదరూ ఏం మాట్ాీ డుక్ ంట్ున్నారో ఒక్స్ారి విని చూడండి. 
 

Sian  

Hi Phil, what’s your favourite place? 

 

Phil 

My favourite place is the market. How about you? 

 

Sian 

Mine is the restaurant.  

 

కల్యాణి 

కాసత క్ష్టంగా ఉందన ...  మరలం ప్రలీ దు, దననిా చినా చినా ముక్కల గా చేసి చూదనద ం ఉండండి ... 
మొట్టమొదట్ా... 
‘నీకిష్టమ ైన జాగా ఏది?’ ‘What’s your favourite place?’ అని Sian అడిగింది. విని తిరిగి మీరూ అనండి. 
What’s your favourite place?  

 

కల్యాణి 

Phil కిష్టమ ైన జాగా, ‘favourite’ place ఏదని అన్నాడు?  ‘Market’ అని చెప్ాాడు. వినీ తిరిగి మీరూ 
అనండి. 
My favourite place is the market. 

 

కల్యాణి 

మీకిష్టమ ైన జాగా ‘city centre’ అని చెప్ప పచుు, లేదన ‘beach’ అని  చెప్ప పచుు. 
My favourite place is the city centre. 
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My favourite place is the beach 

 

 

కల్యాణి 

అప్పపడు అతనూ అదే విష్యం క్నుకోకవాలనుక్ న్నాడు. అందుక్ని ‘నీ సంగ్తేమిట్ి?’ ‘How about 

you?’  అని అడిగాడు. వినీ తిరిగి మీరూ అనండి. 
How about you?  

 

కల్యాణి 

‘The restaurant’ అనే్ మయటకి ‘mine’, న్నది (అంట్ే ఇక్కడ, న్నక్  ఇష్టమ ైన జాగా అని), దననిా కలిపి 
చెపిాింది. మీరూ అనండి. 
Mine is the restaurant. 

 

కల్యాణి 

సరల – ఇదిగో ఇక్కడ వీళలీ  క్ూడన దనరి క్నుక్ కంట్ున్నారచ. వినీ, మీరెలా అన్నారో గ్ురచత  చేసుకోండి. 
Mark కి ‘park’ ఇష్టం, Pete కి ‘river’ నది అంట్ే ఇష్టం. 

 

Hi Mark, what’s your favourite place? 

My favourite place is the park. How about you? 

Mine is the river.  

 

Aliceకి ‘swimming pool’ ఇష్టం. Claire కిష్టమ ైన జాగా ‘cinema’. 

 

Hi Alice, what’s your favourite place? 

My favourite place is the swimming pool. 

Mine is the cinema. 
 

కల్యాణి 

Ok, మరోస్ారి చేసి చూదనద మా? ఇప్పపడు ఈ ఇంగలీష్ వాకాాల్నా విని, తిరిగి అనండి.  
 

What’s your favourite place? 

My favourite place is the market.  

How about you?  

Mine is the restaurant. 

 

కల్యాణి 

సరల! ఈ ఇంగలీష్ ని మీరెంత బాగా గ్ురచత  పెట్ుట క్ న్నారో చూదనద ం! ఏదీ, ఈ తెల గ్ు వాకాాల్నా ఇంగలీ ష్ లో 
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అనండి. 
 

నీకిష్టమ ైన జాగా ఏది?  

What’s your favourite place? 

  
న్నకిష్టమ ైన జాగా market. 

My favourite place is the market. 

 

నీ సంగ్తేమిట్ి? 
How about you? 

 

న్న జాగా restaurant. 

Mine is the restaurant. 

 

కల్యాణి 

Fantastic – ఇంగలీ ష్ లో నీకిష్టమ ైన జాగా గ్ురించి ఎలా మాట్ాీ డనలో తెల్నసింది క్దన. మరి Sian ప్రశాక్  
జవాబివాండి.  

What’s your favourite place? 

Mine is the restaurant.  

 

కల్యాణి  

Great, ఇప్పపడు ప్ూరితగా మరోస్ారి విని మీ జవాబు సరి చూసుకోండి. 
 

Sian  

Hi Phil, what’s your favourite place? 

 

Phil 

My favourite place is the market. How about you? 

 

Sian 

Mine is the restaurant.  

 

కల్యాణి  

Well done, భలే చక్కగా చేశారల, ఇప్పపడు మీరచ ఇంగలీ ష్ లో- మీరచండే ఊళ్లీ  – మీకిష్టమ ైన ప్రదేశం 
గ్ురించి మాట్ాీ డగ్లరచ క్దన.  ఇక్ మీ మితుర లతో క్ల్నసి ఇంగలీ ష్ లో అభ్ాాసం చేసూత  ఉండండి.  
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రోజు వారలగా వాడే - Essential English ని నే్రలప మరినిా కారాక్రమాల కోసం మమమల్నా మళీ్ల 
క్లవండి. Bye! 

 


