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                                                                         LESSON  TWENTY-FOUR 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-four (twenti-fǤ:) = douăzeci şi patru 

        twenty-fourth (twenti-fǤ:θ) = a douăzeci şi patra, al douăzeci şi patrulea 

        at (æt) = la; prepozitie, 

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

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

        the (ðә) = articolul hotărât care se pronunță (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

        post (poust) = poştă 

        office (Ǥfis) = birou, oficiu 

At the Post Office = la oficiul poştal 

 

        to excuse (iks’kju:z) = a scuza; verb regulat, punctul 1  

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

        excuse (iks’kju:s) = scuză    

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

                                                                                                                                 prepoziții 

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

        can (kæn) = a putea a fi capabil; verb modal 

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

        you (ju:) = tu, voi 

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

        to tell (tu- tel) = a spune, a povesti; verb neregulat 

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

        where (wεә) = unde 

        the nearest (ðә- niәrist) = cel mai apropriat, superlativul de la adjectivul   

                                                                                        monosilabic “near” 

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

        is (iz) = este; forma a de la persoana a III-a singular a verbului “to be”, verb  

                               neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul continuu 

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

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

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

Excuse me, can you tell me where the nearest Post Office is = scuzați-mă, puteți  

                                              să-mi spuneți unde este cel mai apropriat oficiu poştal 

 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        sorry (sori) = supărat, trist 

        to be sorry (tu- bi:- sori) = a-i părea rău 

        I can’t (ai- ka:nt) = I cannot (ai- kænǤt) = eu nu pot 

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

I'm sorry, I can't = îmi pare rău, nu pot 

 

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări 

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

        strange (streindȢ) = ciudat, straniu, neobişnuit; adjectiv monosilabic, punctul   

                                                                                              4 b) 

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

        stranger (streindȢә) = străin  

        here (hiә) = aici 

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

        myself (mai’self) = eu însumi; pronume reflexiv de la diateza reflexivă 

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

I'm a stranger here myself = şi eu sunt străin (eu însumi sunt străin) 

 

        perhaps (pә’hæps) = (se prea) poate 

        that (ðæt) = aceea, acela 

        gentleman (dȢentlmæn)( dȢentlmәn) = domn 

        over (ouvә) = peste, deasupra, mai sus de, dincolo de; prepoziție 

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

        there (ðεә) = acolo 

        will (wil) = va; folosit aici ca auxiliar la viitor 

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

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul  

                                                                                         continuu 

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

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

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

        able (eibl) = capabil, dotat, înzestrat; adjectiv monosilabic, punctul 4 b) 

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

        to be able to = can (kæn) = a putea; înlocuieşte pe “can”, pentru ca acesta din   

                                                              urmă să poată fi folosit la alte moduri şi timpuri 

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

        to help (tu- help) = a ajuta; verb regulat, punctul 2 

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

        you  (ju:) = pe tine, pe voi; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după   

                                                                                                                 verbe şi prepoziții 

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

Perhaps that gentleman over there will be able to help you = poate că domnul de  

                                                                                                    acolo va putea să vă ajute 

 

        to thank (tu- θæŋk) = a mulțumi; verb regulat, punctul 2 

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

Thank you = mulțumesc 

 

        to trouble (tu- trȜbl) = a deranja, a necăji; verb regulat, punctul 1 

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

        but (bȜt) = dar 

        to direct (tu- di’rekt) = a îndruma, a dirija, a conduce; verb regulat, punctul 3 

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

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

                                            şi prepoziții 

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

        to (tu) = la, spre; prepoziție  

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

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

... I'm sorry to trouble you, but can you direct me to the nearest Post Office = îmi 

pare rău să vă deranjez, dar puteți să-mi arătați drumul către cel mai apropriat 

oficiu poştal 

 

        yes (jes) = da 
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        it’s (its) = it is (it- iz) = este 

        in (in) = în; prepoziție  

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

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

        high (hai) = înalt, înaltă (mai ales pentru neființe); adjectiv monosilabic,   

                                                                                                  punctul 4 a) 

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

        street (stri:t) = stradă 

Yes, it's in the High Street = da, este pe High Street 

 

        as (æz) = ca, deoarece, în timp ce 

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

        matter (mætә) = material, substanță, subiect, chstiune 

        to matter (tu- mætә) =  a conta; verb regulat, punctul 1 

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

        of (Ǥv)(әv) = al, a, ai, ale, de (la), din (partea); prepozitie, folosită şi la  

                                                                                                               genitivul cu “of” 

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

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

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

        fact (fækt) = fapt, faptă, realitate 

        as a matter of fact = de fapt 

        to go (tu- gou) = a merge; verb neregulat 

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

        I’m going (aim- gouiŋ) = I am going (ai- æm- gouiŋ) = eu merg; “to go” la  

                                                                                                         aspectul continuu 

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

        same (seim) = acelaşi 

        the same (ðә- seim) = la fel, aceeaşi 

        direction (di’rekȓn) = direcție 

        so (sou) = deci 

        if (if) = dacă; regula lui “if” 

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

        to come (tu- kȜm) = a veni; verb neregulat 

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

        with (wið) = cu; prepoziție 
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             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

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

        to show (tu- ȓou) = a arăta; verb neregulat 

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

        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi; viitorul 

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

As a matter of fact, I'm going in the same direction myself, so if you come with 

me, I'll show you = de fapt, şi eu merg tot acolo, deci dacă veniți cu mine, vă voi  

                                   arăta 

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

 

        that’s (ðæts) = that is (ðæt- iz) = it is (it- iz) = este 

        very (veri) = foarte 

        kind (kaind) = blând, amabil, fel 

That's very kind of you = sunteți foarte amabil 

 

        there (ðεә) = acolo 

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

                                                   folosit şi ca subiect obligatoriu în limba engleză 

        there it is – here it is = iat-o, iată-l; cu “there” când este mai departe, cu  

                                                                                   “here” când este mai aproape 

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

        to build (tu- bild) = a construi; verb neregulat 

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

        building (bildiŋ) = construcție 

        over there = de acolo 

There it is, that building over there = iată-l, clădirea de acolo 

 

        thanks (θæŋks) = mulțumesc 

        much (mȜtȓ) = mult; adjectiv neregulat 

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

Thanks very much = mulțumesc foarte mult 

 

        to mention (tu- menȓn) = a menționa; verb regulat, punctul 1 

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

        to do (tu –du(:)) = a face; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  
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                                                                                                  activă prezent şi trecut  

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

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

        don’t mention it (dount- menȓn- it) = do not mention it (du- nǤt- menȓn- it)   

                                                                          = nu aveți pentru ce 

Don't mention it = nu aveți pentru ce 

 

        I (ai) = eu 

        to want (tu- wǤnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

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

        to send (tu- send) = a trimite; verb neregulat 

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

        telegram (teligræm) = telegramă 

I want to send a telegram = vreau să trimit o telegramă  

 

        where (wεә) = unde 

        to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a avea, a ajunge, a veni, a lua;  

                                       verb neregulat (împreună  cu “to have” – I have got = I have) 

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

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

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

        form (fǤ:m) = formular 

Where can I get a form = de unde pot lua un formular 

 

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei; viitorul 

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

        to find (tu- faind) = a găsi; verb neregulat 

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

        some (sȜm) = ceva, nişte, vreo; folosit la afirmativ 

You'll find some over there = veți găsi câteva acolo 

 

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

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

        will you (wil- ju:) = tu vei, voi veți; viitorul 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 
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        your (jǤ:(ә)) = tău, ta; adjectiv posesiv 

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

        name (naim) = nume 

        and (ænd)(әnd) = şi 

        address (ædres)(ә‘dres) = adresă 

        on (Ǥn) = pe; prepoziție 

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

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

        back (bæk) = spate 

... Will you put your name and address on the back = vreți să vă scrieți numele şi  

                                                                                                adresa pe spate 

 

        that will be = it will be = va fi 

        three (θri:) = trei 

        six (siks) =  şase 

That will be 3/6 (three and six) = va face trei şilingi şi şase peni 

 

        to mind (tu- maind) = a observa, a păzi, a avea grijă, a da atenție, a se supăra;   

                                                verb regulat, punctul 3 

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

        do you mind telling me = vă supărați dacă îmi spuneți 

        stamps (stæmps) = timbre; pluralul de la “stamp”, punctul 2 

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

        to register (tu- registә) = a înregistra, a trimie recomandat; verb regulat,  

                                                                                                                   punctul 1 

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

        registered (registәd) = recomandat, înregistrat 

        envelope  (enviloup) = plic 

Do you mind telling me where I can get stamps and a registered envelope = 

puteți să-mi spuneți (vă deranjează dacă îmi spuneți) de unde pot lua timbre şi un 

plic recomandat 

 

        next (nekst) = următorul, următoarea 

        counter (kauntә) = ghişeu, tejgea 

At the next counter = la următorul ghişeu 
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        book (buk) = carte 

        five-shilling book (faiv- ȓiliŋ- buk) = o carte de cinci şilingi   

        please (pli:z) = vă rog, te rog 

        large (la:dȢ) = mare, întins, larg; adjectiv monosilabic, puncul 4 a) 

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

A five-shilling book of stamps, please, and a large registered envelope = timbre de   

                                                               cinci şilingi, vă rog, şi un plic mare recomandat 

 

        size (saiz) = mărime 

        will (wil) = va; auxiliar pentru viitor 

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

Will that size do = mărimea aceasta este bună (vă convine) 

 

        just (dȢȜst) = chiar, tocmai 

        right (rait) = corect, drept 

Yes, thank you, that's just right = da, mulțumesc, este exact ce-mi trebuie 

 

        would (wud) = trecutul de la “will”, aici auxiliar pentru condițional 

        would you mind telling me  = vă supărați dacă îmi spuneți 

        what (wǤt) = ce 

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

        postage (poustidȢ) = taxă poştală 

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        letter (letә) = scrisoare, literă 

        will be = va fi 

... Would you mind telling me what the postage on this letter will be = vă 

deranjează dacă îmi spuneți care va fi taxa poştală pentru acesta scrisoare 

 

        threepence (θripәns)( θrәpәns) = trei peni 

        by (bai) = cu, prin; prepoziție 

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

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

        ordinary (Ǥ:dnәri)(Ǥ:dnæri) = obişnuit, normal, ordinar 

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

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        sixpence (sikspәns) = (monedă de) şase peni  
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        it (it) = pe ea, pe el; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe  

                                            şi prepoziții 

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

Threepence by ordinary post, or sixpence, if you want to register it = trei peni cu 

poşta obişnuită, sau şase peni, dacă doriți să o trimiteți recomandată 

 


