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                                                                         LESSON  FOUR 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        four (fɔ:) = patru 

        fourth (fɔ:θ) = a patra, al patrulea 

Conversation (‘Kɔnvә‘seiʃ(ә)n) = conversaţie 

 

        now (nau) = acum 

        let’s (lets) = let us (let- ʌs) = să 

        have (hæv) = a avea 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        talk (tɔ:k) = a discuta, a vorbi cu 

        to have a talk (tu- hæv- ә- tɔ:k) = a discuta, a întreţine o conversaţie 

        about (ә’baut) = despre; prepozitie 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        our (auә) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        house (haus) = casă 

Now, let’s have a talk about our house = acum, să vorbim (discutăm) despre casa  

                                                                         noastră 

 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/imperativul.pdf 

        can (kæn) = a putea 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        you (ju:) = tu, voi 

        tell (tel) = a spune, a povesti, a relata 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        me (mi:) = mie; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe şi  

                                    prepoziţii 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        where (wεә) = unde 

        we (wi:) = noi 

        live (liv) = a trăi, a locui 
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Can you tell me where we live? = poți să-mi spui unde locuim 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/intr-

o_fraza_cu_2_propozitii_a_doua_se_pune_la_afirmativ.pdf 

        yes (jes) = da 

        I (ai) =eu 

        in (in) = în 

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf 

        the (ðә) = articolul hotărât; the suburbs = suburbiile 

        suburbs (sʌbә:bz) = suburbii 

        of (ɔv) (әv) = prepoziţie; se foloseşte la genitivul cu “of” 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/of.pdf 

        London (lʌndәn) = Londra 

Yes, I can; you live in a house in the suburbs of London = da, (eu) pot; (tu) locuieşti  

                                                                                        într-o casă din suburbiile Londrei 

 

        quite (kwait) = foarte 

        right (rait) = drept, adevărat  

Quite right = foarte adevărat, aşa-i 

        is (iz) = este 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        it (it) = el, ea; pronume personal, persoana a III-a singular (impersonale) 

        large (la:dʒ) = mare, larg, largă 

        or (ɔ:) = sau 

        small (smɔ:l) = mic 

        one  (wʌn) = unu, unul, una 

Now tell me, is it a large house or a small one? = acum spune-mi, este o casă mare   

                                                                                        sau una mică 

 

        well (wel) = bine, sănătos; adverb, se foloseşte după verbe în locul lui “good”  

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        it’s (its) = it is (it- iz) = este 

        neither (naiðә) = nici… 

        nor (nɔ:) = nici 
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        neither old nor young  = nici bătrân nici tânăr  

        very (veri) = foarte 

Well, it’s neither very large nor very small = ei bine, nu este nici foarte mare nici 

foarte mică 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/either_neither.pdf 

 

        when (wen) = când 

        did (did) = trecutul de la “do” 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        I (ai) = eu 

        buy  (bai) = a cumpăra 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

When did I buy it? = când am cumpărat-o 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

 

        bought (bɔ:t) = trecutul si participiul trecut de la “buy” 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        about (ә’baut) = despre; prepozitie 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        fifteen (‘fif’ti:n) = cincisprezece 

        years (jәz) = ani; pluralul de la “year”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        ago (ә’gou) = în urmă 

You bought it about fifteen years ago = tu ai cumpărat-o cam cu cincisprezece  

                                                                        ani în urmă 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_past_tense.pdf 

 

        is there (iz- ðεә) = este, se află; întrebarea de la there is 

        garage (gæra:ʒ)(gә’ra:ʒ) = garaj 

Is there a garage? = există (este, se află) vreun garaj 

 

        there is (ðεә- iz) (ðә’riz) = este, se află, există 

Yes, there is = da, există (este, se află) 
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        how (hau) = cum 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/how.pdf 

        many (meni) = mulţi, multe 

        how many (hau- mani) = câţi, câte 

        rooms (ru:mz) = camera; pluralul de la “room”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        are there (a:- ðεә) = sunt, se află; întrebarea de la there are 

        there are (ðεә- a:) (ðә’ra:) = sunt, se află, esistă 

How many rooms are there in the house? = câte camere sunt (se află) în casă 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/how.pdf 

 

        let (let) = a lăsa, auxiliar pentru imperativ 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/imperativul.pdf 

        me (mi:) = mie, pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe şi  

                           prepoziţii 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        see (si:) = a vedea; verb neregulat 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        one (wʌn) = unu (1) 

        two (tu:) = doi (2) 

        three (θri:) = trei (3) 

        four (fɔ:) = patru (4) 

        five (faiv) = cinci (5) 

        six (siks) =  şase (6) 

        seven (sev(ә)n) = şapte (7) 

Let me see… one, two, three, four, five, six, seven = să văd… una, două, trei, patru,  

                                                                                             cinci, şase, şapte 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/imperativul.pdf 

 

        including (in’klu:diŋ) = inclusiv, incluzând 

        kitchen (kitʃ(ә)n) = bucătărie 

Yes, seven, including the kitchen = da, şapte, inclusiv bucătăria  

 

        bedrooms (bed’ru:mz) = dormitoare; trecutul de la “bedroom”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        upstairs (ʌpstεәz) = sus, la etaj 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        downstairs (daunstεәz) = jos, la parter 

Are the bedrooms upstairs or downstairs? = sunt dormitoarele sus (la etaj) sau jos  

                                                                                (la parter) 

 

        first floor (fә:st- flɔ:) = prim etaj  

Upstairs, on the first floor = sus, la primul etaj  

 

        which (witʃ) = care, cine; este selective 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/which.pdf 

        are (a:) = forma la persoana a II-a singular si a III-a plural a verbului “to be” 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        ground (graund) = pământ, sol 

        ground floor (graund- flɔ:) = parter 

Which rooms are on the ground floor? = ce (care) camere sunt la parter 

 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/which.pdf 

        dining-room (dainiŋ- ru:m) = sufragerie 

        lounge (laundʒ) = hol (de hotel), cameră de zi, sală de aşteptare 

The dining-room, the lounge and the kitchen = sufrageria, camera de zi şi  

                                                                                     bucătăria 

 

        got (gɔt) = trecutul de la “get”; verb neregulat 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        have we got (hæv- wi:- gɔt)  =  have we (hæv- wi:) = avem (noi); întrebare 

        garden (ga:dn) = grădină 

Have we got a garden? = avem (noi) (o) grădină 

 

Yes, you have = da, (voi) aveți  

 

        do (du:) = a face; verb auxiliar si neregulat 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        grow  (grou) = a creşte; verb neregulat 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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Where do the flowers grow? = unde cresc florile 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        front (frʌnt) = faţă, front 

In the front garden = în grădina din față 

 

       are there (a:- ðεә) = sunt, se află; întrebarea de la “there are” 

       there (ðεә) = acolo 

       fruit (fru:t) = fruct, fructe; plural neregulat, punctul 6 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

       fruit-trees (fru:t- tri:z) = copaci fructiferi 

 

Are there any fruit-trees there? = există (sunt, se află) ceva (nişte) pomi fructiferi  

                                                                                                                                       acolo 

       no (nou) = nu; negaţia substantivelor 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

 

 

       there aren’t (ðεә- a:nt(arnt)) = there are not (ðεә- a:- nɔt) = nu sunt, nu există 

       they’re (ðeiә) = they are (ðei- a:) = (ei,ele) sunt 

       back (bæk) = spate 

No, there aren’t, they’re in the back garden = nu, nu există (sunt, se află),  ei sunt  

                                                                                                               în grădina din spate 

 

        have we got (hæv- wi:- gɔt) = have we (hæv- wi:) = avem (noi); întrebare 

        many (meni) = mulţi, multe 

Have we got many fruit-trees? = avem (noi) mulți pomi fructiferi 

        just (dʒʌst) = numai, tocmai, doar 

        a few (ә- fju:) = câţiva, câteva, puţini, puţine 

 

No, not many, just a few = nu, nu mulți, doar (numai) câțiva 

 

Do you like fruit? = îți plac fructele; punctul 6 de la pluralul substantivelor 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        very (veri) = foarte 
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        much (mʌʃt) = mult; pentru cantitate 

        especially (is’peʃ(ә)li) = mai ales, în mod special 

        pears (pεәz) = pere; pluralul de la “pear”, punctul 1 

        apples (æplz) = mere; pluralul de la “apple”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

Yes, I do, very much, especially pears and apples = da, îmi plac, foarte mult, mai 

ales perele si merele 

         


