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                                                                         LESSON  FIVE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        five (faiv) = cinci 

        fifth (fifθ) = a cincea, al cincilea 

Our sitting-room (auə- sitiŋ- ru:m) = camera noastră de zi 

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

        have (hæv) = a avea 

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

        look (luk) = a privi, a se uita 

        to have a look (tu- hæv- ə- luk) = a se uita, a-şi arunca o privire 

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

        at (æt) = la; prepoziţie 

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

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

        this (ðis) = aceasta, acesta  

        picture (piktȓə) = poză, fotografie 

        of (Ǥv)(əv) = din, al; prepoziţie; se foloseşte la genitivul cu “of” 

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

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

        our (auə) = nostru, noastră 

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

        sitting-room (sitiŋ- ru:m) = cameră de zi  

Let’s have a look at this picture of our sitting-room = să ne aruncăm o privire la   

                                                                            această poză a camerei noastre de zi 

        as (æz) = în timp ce, pe măsură ce, deoarece 

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

        you (ju:) = tu, voi 

        come (kȜm) = a veni; verb neregulat 

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

        into (intu) = în; prepoziţie, pentru mişcare 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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        the (ðə) = articolul hotărât 

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

        room  (ru:m) = cameră, loc, spatiu 

        notice (noutis) = a observa, a remarca, a lua în seamă, observaţie, notiţă 

        a (ə) = un, o; articolul nehotărât 

        piano (pi’ænou) = pian 

        with (wið) = cu 

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

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

        low (lou) = jos, josnic, scund 

        music (mju:zik) = muzică 

        stool (stu:l) = taburet, scăunel 

        music-stool (mju:zik- stu:l) = scaun pentru pianişti 

        in (in) = în 

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

        front (frȜnt) = faţă, front 

        in front of (in- frȜnt- Ǥv) = în faţa 

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

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

As you come into the room, you notice a piano, with a low music-stool in front of 

it = cum intri în cameră, observi un pian, care are în faţa sa un scaun reglabil    

                                                                                                               pentru pianişti  

        next (nekst) =  următorul, mai departe 

        next to (nekst- tu) = lângă 

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

        to (tu:) = la, spre 

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

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

        is (iz) = este 

        tall (tǤ:l) = înalt, înaltă ; mai ales pentru ce este viu 

        book (buk) = carte, a rezerva un loc (bilet) la … 

        case (keis) = cufăr, ladă, tolbă, caz 

        book-case (buk- keis) = bibliotecă 

        stand (stænd) = a sta în picioare, cuier 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        standing (stændiŋ) = stând în picioare 

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

        against (ə’geinst) = împotriva; prepoziţie 

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

        wall (Ǥ:l) = perete, zid 

Next to the piano is a tall book-case, standing against the wall = lângă pian este o  

                                                                                 bibliotecă înaltă, sprijinită de perete 

 

        on (Ǥn) = pe, la; prepoziţie 

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

        left (left) = stâng, stânga 

        large (la:dȢ) = mare, larg 

        window (windou) = fereastră, vitrină 

On the left is a large window = în stânga este o fereastră mare 

 

        under (Ȝndə) = sub 

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

        there’s (ðεəz) = there is (ðεə- iz)( ðə’riz) = este, se află, există 

        radiator (reidieitə) = calorifer, radiator 

        but (bȜt) = dar 

        can’t (ka:nt) = can not (cannot) (kæn- nǤt)(kænǤt) = negativul de la can (a  

                                                                                                                                putea) 

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

        see (si:) = a vedea; verb neregulat 

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

        because (bi’kǤ:z) = deoarece 

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

        behind (bi’haind) = în spate 

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

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

        settee (se’ti:) = divan, canapea 

 

Under the window there’s a radiator, but you can’t see it, because it’s behind the 

settee = sub fereastră se află un calorifer, dar nu-l poţi vedea, deoarece este in   

                spatele canapelei  

        there are (ðə’ra:)(ðεə- a:) = sunt, se află, există 
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        cushions (kuȓ(ə)nz) = perniţe; pluralul de la “cushion” punctul 1 

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

On the settee there are two cushions = pe canapea se află două perniţe  

        fireplace (faiəpleis) = cămin, vatră, şemineu 

        other (Ȝðə) = alta, altul 

        the other (ði- Ȝðə) = cealaltă, celălalt 

        end (end) = sfârşit, capăt 

 

The fireplace is at the other end of the room = şemineul este la celălalt capăt al  

                                                                                    Camerei 

 

        each (i:tȓ) = fiecare 

        side (said) = parte 

        an (ən)( æn) = un, o; articolul nehotărât care se pune înainte de substantivele   

                                              care încep cu vocală 

        armchair (a:mtȓεə) = fotoliu 

On each side of the fireplace there’s an armchair = de fiecare parte a căminului se  

                                                                                            află (câte) un fotoliu 

 

        old (ould) = bătrân, vechi 

        lady (leidi) = doamnă 

        sit (sit) = a sta jos; verb neregulat 

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

        sitting (sitiŋ) = stând; gerunziul 

        is sitting (iz- sitiŋ) = stă; aspecul continuu 

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

        one of (wȜn- Ǥv(əv)) = unul dintre, una dintre 

        chairs (tȓεə) = scaune; pluralul de la “chair” punctul 1 

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

        but (bȜt) = dar 

        nobody (noubǤdi) = nimeni 

        nobody’s  (noubǤdiz)= nobody is (noubǤdi- iz) = nimeni nu este 

        the other one (ði- Ȝðə- wȜn) = celălalt, cealaltă 

        empty (empti) = gol, goală 

An old lady is sitting in one of the chairs, but nobody’s sitting in the other one; it’s 

empty = o doamnă în vârstă stă în unul dintre fotolii, dar nu stă nimeni în celălalt;  
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                                                                                                                                 este gol  

        center (sentə) = centru, mijloc 

        mantelpiece (mænt(ə)lpi:s) = poliţa şemineului 

        clock (klǤk) = ceas (de perete sau deşteptător) 

        above (ə’bȜv) = deasupra, peste 

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

        oval (ouv(ə)l) = oval, ovală 

        mirror (mirə) = oglindă 

In the center of the mantelpiece there’s a clock, and above it an oval mirror = în  

               mijlocul poliţei căminului se află un ceas, şi deasupra lui o oglindă ovală 

 

        right (rait) = drept, dreaptă 

        on the right (Ǥn- ðə- rait) = în dreapta 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

        standard (stændəd) = standard, nivel 

        lamp (læmp) = lampă 

        standard lamp (stændəd- læmp) = lampadar 

On the right you can see a standard lamp = în dreapta poţi vedea un lampadar 

 

        opposite (Ǥpəzit) = opus, vis-a-vis 

        small (smǤ:l) = mic, mică 

        table (teibl) = masă 

        ash (æȓ) = cenuşă 

        tray (trei) = tavă 

        ash-tray (æȓ- trei) = scrumieră 

        and (ænd)(ənd) = şi 

        some (sȜm) = nişte, ceva, vreo, puţine 

        newspapers (nju:zpeipəz) = ziare; pluralul de la “newspaper”  

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

Opposite the fireplace you can see a small table with an ash-tray and some  

newspapers on it = în partea opusă a căminului poţi vedea o masă mică cu o   

                                   scrumieră şi nişte ziare pe ea  

 

        by (bai) = lângă 

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

By the table there’s a small chair = lângă masă se află un scaun mic 

        extreme (iks’tri:m) = extreme, extremă 

        radiogram (reidio(ou)græm) = radio cu picup 

 

On the extreme right, there’s a radiogram = în extrema (partea) dreaptă, se află   

                                                                               un radio cu picup 

        floor (flǤ:) = podea, duşmea, etaj 

        cover (kȜvə) = a acoperi, copertă; verb regulat 

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

        covered (kȜvəd) = acoperit, acoperită 

        is covered = este acoperit (acoperită) 

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

        beautiful (bju:təfl) = frumos, frumoasă 

        thick (θik) = gros, groasă 

        carpet (ka:pit) = covor, carpetă 

The floor is covered with a beautiful thick carpet = podeaua este acoperită cu un   

                                                                                           covor gros şi frumos 

 

        electric (i’lektrik) = electric 

        light (lait) = lumină, uşor 

        hang (hæŋ) = a atârna; verb neregulat 

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

        hanging (hæŋgiŋ) = atârnând; gerunziul 

        is hanging (iz- hæŋgiŋ) = atârnă; aspectul continuu 

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

        from (frǤm) = din, de la 

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

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

        middle (midl) = mijloc 

        ceiling (si:liŋ) = tavan 

An electric light is hanging from the middle of the ceiling = o lampă electircă   

                                                                                              atârnă de mijlocul tavanului 

 

        night (nait) = noapte 

        at night (æt- nait) = noaptea 
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        when (wen) = când 

        gets (gets) = forma de la persoana a III-a singular a verbului “to get” 

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

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

        dark (da:k) = închis, întunecat 

        it gets dark (it- gets- da:k) = se întunecă 

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

        switch (switȓ) = întrerupător, a schimba 

        switch on (switȓ- Ǥn) = a aprinde, a deschide 

        switch off (switȓ- Ǥf) = a stinge, a întrerupe 

        draw (drǤ:) = a desena, a trage 

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

        curtains (kə:tnz) =  perdele, draperii, cortine; pluralul de la “curtain”, punctul  

                                                                                                                                               1 

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

At night, when it gets dark, we switch on the light and draw the curtains =  

          noaptea, când se întunecă, aprindem lumina şi tragem draperiile (perdelele) 

 

        during (dju(ə)riŋ)(dǤ:(ə)riŋ) = în timpul 

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

        day (dei) = zi 

        comes (kȜmz) = forma a III-a singular a verbului “to come” (vine) 

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

        through (θru:) = prin, printre 

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

During the day, the light comes in through the window = în timpul zilei, lumina   

                                                                                                       intră prin fereastră 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


