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                                                                         LESSON  FORTY-SEVEN - II 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-seven (fǤ:ti- sevn = patruzeci şi şapte 

        forty-seventh (fǤ:ti- sevnθ) = a patruzeci şi şaptea, al patruzeci şi şaptelea 

        a (ə) = un, o; articolul nehotărat folosit şi la generalizări 

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

        visit (vizit) = vizită 

        to (tu) = la, spre; prepoziţie 

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

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

        the (ðə) = articolul hotărât care se pronunţă (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                   o vocală 

        doctor (dǤktə) = doctor        

A visit to the doctor = o vizită la doctor 

 

        well (wel) = ei bine 

        what (wǤt) = ce 

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

        what’s (wǤts) = what is (wǤt- iz) = care este, ce este 

        matter (mætə) = materie, subiect, chestiune, substanţă 

        with (wið) = cu 

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

        you (ju:) = cu tine, cu voi 

        Mr. (mistə) = domnul 

        Walker (wǤ:kə) = nume de familie (cel care merge, se plimbă) 

Well, what's the matter with you, Mr. Walker = ei bine, ce se-ntâmplă cu tine,  

                                                                                       D-le Walker (ce te supără) 

 

        better (betə) = mai bine, mai bună; comparativul de la “good”, adjectiv  

                                                                                                                        neregulat 

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

        to ask (tu- a:sk) = a cere, a ruga, a întreba 

        you’d better ask (ju:d- betə- a:sk) = you had better ask (ju:- hæd- betə- a:sk) =  

                                                                        mai bine să întrebi 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

        me (mi:) = mie 

        is (iz) = este 

        not (nǤt) = nu 

You'd better ask me what is not the matter with me, doctor = mai bine m-aţi  

                                                                                  întreba ce nu mă supără, d-le doctor 

        I (ai) = eu 

        to seem (tu- si:m) = a părea; verb regulat, punctul 1 

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

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul continuu si  

                                                                         diateza pasivă 

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

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

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

        suffering (sȜf(ə)riŋ) = suferind, suferinţă; substantiv din verb şi gerunziu  

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

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

        from (frǤm) = de, de la, din; prepoziţie 

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

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

        all (Ǥ:l) = toţi, toate, tot 

        illnesses (ilnisiz) = boli; pluralul de la “illness”, punctul 3 

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

        imaginable (i’mædȢənəb(ə)l) = imaginabil; substantiv din verb 

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

        insomnia (in’sǤmnjə) = insomnie 

        headaches (hedeiks) = dureri de cap; pluralul de la “headache”, punctul 2 

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

        backache (bækeik) = durere de spate 

        indigestion (indi’dȢεstȓən) = indigestie 

        constipation (kǤnstə’peiȓən) = constipaţie 

        and (ænd) = şi 

        pains (peinz) = dureri; pluralul de la “pain”, punctul 1 

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

        in (in) = în; prepoziţie 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 
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        stomach (stȜmək) = stomac 

I seem to be suffering from all the illnesses imaginable: insomnia, headaches, 

backache, indigestion, constipation and pains in the stomach = se pare că sufăr de 

toate bolile la care te poţi gândi: insomnie, dureri de cap, durere de spate, 

indigestie, constipaţie şi dureri în stomac  

 

        to make (tu- meik) = a face; verb neregulat 

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

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

        things (θiŋgz) = lucruri; pluralul de la “thing”, punctul 1 

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

        still (stil) = încă, totuşi 

        worse (wə:s) = mai rău, mai stricat; comparativul de la “bad”, adjectiv  

                                                                        neregulat 

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

        I’ve caught (aiv- kǤ:t) = I have caught (ai- hæv- kǤ:t) = am prins; present  

                                                                                                                         perfect 

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

        cold (kould) = frig, răceală 

        to catch a cold (to- kætȓ- ə- kould) = a răci 

        I’ve got (aiv- gǤt) = I have got (ai- hæv- gǤt) = am căpătat; present perfect 

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

        sore (sǤ:) = bubă, durere, punct dureros 

        throat (θrout) = gât, gâtlej 

        I’m sneezing (aim- sni:ziŋ) = I am sneezing (ai- æm- sni:ziŋ) = strănut; aspectul  

                                                                continuu de la “to sneeze” 

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

        constant (kǤnstənt) = constant; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        constantly (kǤnstəntli) = în mod constant; adverb din adjectiv 

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

        I’m coughing (aim- kǤfiŋ) = I am coughing (ai- æm- kǤfiŋ) = tuşesc; aspectul  

                                                                continuu de la “to cough” 

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

To make things still worse, I've caught a cold, I've got a sore throat, and I'm 

constantly sneezing and coughing = pentru a face ca lucrurile să pară şi mai grave,  
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                                            am răcit, am o durere în gât, şi strănut şi tuşesc constant 

 

        to crown (tu- kraun) = a încorona, a fi peste toate, a pune capac la toate 

        it (it) = pe ea, pe el; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

                                            după verbe şi prepoziţii (persoana a III-a singular) 

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

        had (hæd) = avut, avută; trecutul de la “to have” ; verb neregulat, folosit şi ca  

        auxiliar la “present perfect”, la “past perfect”, la ”past conditional”, şi la “past   

                                                                                                                                    future” 

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

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

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

        an (ən) (æn) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări, înainte de   

                                              substantive care încep cu vocală 

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

        accident (æksidənt) = accident 

        other (Ȝðə) = altul, alta 

        day (dei) = zi 

        the other day = cu două, trei zile în urmă 

        to hurt (tu- hə:t) = a răni; verb neregulat 

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv, persoana a I-a singular 

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

        right (rait) = drept, dreaptă 

        shoulder (ȓouldə) = umăr 

        leg (leg) = picior 

        knee (ni:) = genunchi 

        near (njə) = lângă, aproape; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

        nearly (njəli) = aproape; adverb din adjectiv 

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

        broke (brouk) = spart; trecutul de la “to brake”, verb  neregulat 

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

        neck (nek) = gât 

To crown it all, I had an accident the other day, hurt my right shoulder, leg and 

knee, and nearly broke my neck = ca să pun capac la toate, am avut un accident 
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acum două zile, mi-am rănit umărul, piciorul şi genunchiul din partea dreaptă, şi 

aproape că mi-am rupt gâtul 

 

        if (if) = dacă  

        to take (tu- teik) = a lua; verb neregulat 

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

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

        long (lǤŋ) = lung, lungă; adjectiv monosilabic, punctul 4a) 

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

        walk (wǤ:k) = plimbare, mers pe jos 

        to get (tu- get) = a obţine, a căpăta, a face rost, a procura, a aduce, a avea 

                                       (impreună 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  

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

        short (ȓǤ:t) = scurt, scund; adjectiv monosilabic, punctul 4a) 

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

        of (Ǥv)(əv) = de, din, 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  

        breath (breθ) = respiraţie 

If I take a long walk, I get short of breath = dacă fac o plimbare lungă, rămân fără  

                                                                             respiraţie, aer 

 

       in (in) = în; prepoziţie 

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

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

       fact (fækt) = fapt, faptă, realitate 

       in fact = de fapt 

       to feel (tu- fi:l) = a simţi; verb  neregulat 

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

       more (mǤ:) = mai mult, mai mulţi; comparativul de la “many”; adjectiv   

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

       dead (ded) = mort; adjectiv monosilabic, punctul 4b) 

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

       than (ðæn) = decât 

       alive  (ə‘laiv) = viu; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

In fact, I feel more dead than alive = de fapt, mă simt mai mult mort decât viu 

 

        sorry (sǤri) = supărat, trist; adjectiv bisilabic, punctul 1a) 

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

        I’m sorry (aim- sǤri) = îmi pare rău 

        to be sorry = a-i părea rău 

        to hear (tu- hiə) = a auzi; verb  neregulat 

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

        that (ðæt) = asta 

I'm sorry to hear that = îmi pare rău să aud asta 

 

        anyhow (‘eni,hau) = oricum 

        to hope (tu- houp) = a spera; verb regulat, punctul 2 

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

        they aren’t (ðei- a:nt) = they are not (ðei- a:- nǤt) = ei nu sunt 

        bad (bæd) = rău, stricat; adjectiv neregulat 

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

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

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

        as bad as = la fel de rău ca, la fel de stricat ca, la fel de grav ca 

        you (ju:) = tu 

        to imagine (tu- i’mædȢin) = a-şi imagina ; verb regulat, punctul 1 

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

Anyhow, I hope things aren't as bad as you imagine = oricum, sper ca lucrurile să  

                                                                           nu fie atât de grave pe cât ţi le închipui 

 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat 

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

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

                                            după verbe şi prepoziţii (persoana a I-a singular) 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

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

        to examine (tu- ig’zæmin) = 

        you (ju:) = pe tine; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

                                            după verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

Let me examine you = hai să te consult 

 

        your (jǤ:(ə)) = tău, ta; adjectiv posesiv 

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

        heart (ha:t) = inimă 

        chest (tȓest) = piept 

        lungs (lȜŋgz) = plămâni; pluralul de la “lung”, punctul 1 

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

        to seem (tu- si:m) = a părea; verb regulat, punctul 1 

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

            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 

        all right (Ǥ:l- rait) = în regulă, O.K. 

Your heart, chest and lungs seem to be all right = inima, pieptul şi plămânii tăi,  

                                                                                         par să fie în regulă 

 

        now (nau) = acum 

        to open (tu- oupn) = a deschide; verb regulat, punctul 1 

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

        mouth (mauθ) = gură 

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

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

        tongue (tȜŋ) = limbă 

Now open your mouth and show me your tongue = acum deschideţi gura şi  

                                                                                             arătaţi-mi limba 

 

        to breathe (tu- bri:ð) = a respira; verb regulat, punctul 1 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        deep (di:p) = adânc; adjectiv monosilabic, punctul 4a) 

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

        deeply (di:pli) = adânc; adverb din adjectiv 

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

        through (θru:) = prin; prepoziţie 

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

        nose (nouz) = nas 

Now breathe in deeply through the nose = acum respiraţi adânc prin nas 

 

        there (ðεə) = acolo; aici are rol de subiect obligatoriu 

        doesn’t (dȜznt) = does not (dȜz- nǤt) = nu; negativul de la diateza activă 

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

        anything (eniθiŋ) = orice, totul 

        radical (rædikəl) = radical, total; adjectiv plurisilabic, punctul 1 

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

        radically (rædikəli) = în mod radical ; adverb din adjectiv 

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

        wrong (rǤŋ) = greşit; adjectiv monosilabic, punctul 4b) 

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

        with (wið) = cu; prepoziţie 

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

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

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

                                            după verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

        but (bȜt) = dar 

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

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de; adjectiv monosilabic, punctul 4b) 

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

        clear (kliə) = clar, curat; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

        that (ðæt) = că 

        you’re (ju:ə) = you are (ju:- a:) = tu eşti, voi sunteţi 

        to run (tu- rȜn) = a fugi, a alerga; verb neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        down (daun) = jos; adjectiv monosilabic, punctul 4b) 

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

        to run down = a avea o cădere a stării de sănătate 

        if (if) = dacă 

        don’t (dount) = do not (du- nǤt) = nu; negativul de la diateza activă 

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

        care (kεə) = grijă 

        to take care of = a avea grijă de 

        yourself (jǤ:self) = tu însuţi; pronume reflexiv 

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

        may (mei) = a putea, a avea permisiunea; verb modal 

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

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, folosit şi ca auxiliar la “present  

                     perfect”, la “past perfect”, la ”past conditional”, şi la “past future” 

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

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

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

        nervous (nə:vəs) = nervos; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        breakdown (breikdaun) = accident, criză, pană 

        and (ænd) = şi 

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

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

        to (tu(:)) = la, spre; prepoziţie 

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

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

        hospital (hǤspitəl) = spital 

There doesn't seem to be anything radically wrong with you, but it's quite clear 

that you're run down, and if you don't take care of yourself, you may have a 

nervous breakdown and have to go to hospital = nu pare să fie nimic grav cu 

dumneavoastră, dar este foarte clar că aveţi o cădere, şi dacă nu aveţi grijă de 

propria persoană, s-ar putea să suferiţi o criză de nervi şi să fie nevoie să vă 

internaţi 

 

        I (ai) = eu 

        to advise (tu- əd’vaiz) = a sfătui, a anunţa; verb regulat, punctul 1 
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  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 foloseşte 

                                            după verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

        first (fə:st) = prima, primul 

        all (Ǥ:l) = toţi, toate 

        first of all = mai întâi de toate, în primul rând 

        to stop (tu- stǤp) = a se opri; verb regulat, punctul 2 

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

        worrying (wȜri)(wə:ri) = grijă, a-şi face griji; substantiv din verb şi gerunziu de  

                                                                                                                            la “to worry” 

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

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

I advise you, first of all, to stop worrying = vă sfătuiesc, în primul rând, să încetaţi 

în a vă mai face griji 

 

       long (lǤŋ) = lung; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

       rest (rest) = odihnă 

       regular (regjulə) = regulat, regulată; adjectiv plurisilabic, punctul 1 

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

       meals (mi:lz) = mese (de prânz etc.) ; pluralul de la “meal”, punctul 1 

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

       to keep (tu- ki:p) = a ţine, a păstra; verb neregulat 

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

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

       diet (daiət) = dietă 

       to keep to a diet of = a ţine regim alimentar cu 

       salads (sælədz) = salate; pluralul de la “salad”, punctul 1 

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

       fruit (fru:t) = fructe;pluralul substantivelor, punctul 6 

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

       very (veri) = foarte 

       little (litl) = mic, puţin; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) şi neregulat (cu  

                                                                                                                  înţelesul de puţin) 

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

       meat (mi:t) = carne 

Take a long rest, have regular meals, keep to a diet of salads and fruit, and very 

little meat = luaţi o pauză lungă, serviţi mesele în mod regulat, ţineţi un regim cu 

salate şi fructe, şi cu foarte puţină carne 

 

        off (Ǥf) = de pe, de la, alături de; prepoziţie 

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

        alcohol  (‘ælkə,hǤl) = alcool 

Keep off alcohol = feriţi-vă să mai consumaţi alcool 

 

        possible (pǤsəbl) = posibil, eventualitate 

        if possible = dacă este posibil 

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

        to give (tu- giv) = a da; verb neregulat 

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

        to give up = a renunţa 

        smoking (smoukiŋ) = fumat, fumând; substantiv din verb şi gerunziu 

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

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

        at (æt)(ət) = la; prepoziţie 

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

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

        least (li:st) = minimul, superlativul de la “little” 

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

        at least = cel puţin 

        for (fǤ:) = pentru; prepoziţie 

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

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

        time (taim) = timp  

If possible, give up smoking, at least for a time = dacă este posibil, renunţaţi la 

fumat, cel puţin pentru un timp 

 

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        tonic (tǤnik) = tonic, întăritor 
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        made (meid) = făcut; trecutul şi participiul trecut de la “to make”, verb   

                                                                                                                      neregulat 

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

        up (Ȝp) = sus; prepoziţie 

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

        to make up = a alcătui 

        two (tu:) = doi, două  

        tablespoonfuls (teiblspu:n,fulz) = linguri pline cu ceva; pluralul de la  

                                                                                                  “tablespoonful”, punctul 1 

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

        three (θri:) = trei 

        times (taimz) = timpuri; pluralul de la “time”, punctul 1 

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

        three times a day = de 3 ori pe zi 

        day (dei) = zi 

        a day = pe zi 

        before (bi’fǤ:) = înainte; prepoziţie 

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

Have this tonic made up and take two tablespoonfuls three times a day before 

meals = luaţi această soluţie tonică pe care v-am prescris-o câte două linguri 

pline de trei ori pe zi înainte de fiecare masă 

 

        to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  

                                                                                                  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 

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

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

        to promise (tu- prǤmis) = a promite; verb regulat, punctul 2 

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

        you (ju:) = ţie, vouă; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

                                            după verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

  

        full (ful) = plin; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        recovery (ri’kȜvəri) = refacere 
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        within (wið’in) = înăuntrul, în cadrul, nu mai departe de; prepoziţie 

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

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        months (mȜnθs) = luni (calendaristice) ; pluralul de la “month”, punctul 2 

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

If you do this, I can promise you full recovery within two or three months = dacă 

faceţi asta, vă pot promite recuperare totală până în două sau trei luni 

 

And if I don't, doctor = şi dacă nu fac asta, d-le doctor 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        better (betə) = mai bine, mai bun; comparativul de la “good”, adjectiv               

                                                                                                                     neregulat 

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

        you’d better (ju:d- betə) = you had better (ju:- hæd- betə) = mai bine să 

        your (jǤ:(ə)) = tău, ta, vostru, voastră; adjectiv posesiv 

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

        will (wil) = voinţă 

        you haven’t done (ju:- hævnt- dȜn) = you have not done (ju:- hæv- nǤt- dȜn)  

                                                                        = nu ai făcut 

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

        yet (jet) = încă, totuşi 

        so (sou) = aşa, astfel 

Then you'd better make your will, if you haven't yet done so = atunci mai bine vă 

faceţi testamentul, dacă încă nu l-aţi făcut 

 

        to see (tu- si:) = a vedea; verb neregulat 

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

I see = înţeleg 

 

        well (wel) = ei bine 

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

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

Well, thank you, doctor = ei bine, mulţumesc, d-le doctor 

 

        have to (hæv- tu) = must (mȜst) = trebuie; verb modal 
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           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        to think (tu- θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat 

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

        to shall (tu- ȓæl) = a trebui; aici verb auxiliar pentru viitor  

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

        I shall have to think = va trebui să mă gândesc 

        it (it) = pe el, pe ea, la el, la ea; pronumele de la cazul acuzativ care se  

                               foloseşte după verbe şi prepoziţii (persoana a III-a singular) 

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

        over (ouvə) = peste; prepoziţie 

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

        to think over = a se gândi asupra unui lucru, a medita cu privire la el 

        to decide (tu- di’said) = a decide; verb regulat, punctul 3 

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

        which (witȓ) = care (este selectiv) 

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

        is (iz) = este 

        the lesser (ðə- lesə) = mai mic, mai puţin 

        the lesser of two evils = răul cel mai mic 

        evil (i’vl) = rău; adjectiv neregulat 

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

        to follow (tu- fǤlou) = a urma, a urmări pe; verb regulat, punctul 1 

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

        advice (əd’vais) = sfat 

        to prepare (tu- pri’pεə) = a se pregăti; verb regulat, punctul 1 

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

        world (wə:ld) = lume 

I shall have to think it over and decide which is the lesser evil - to follow your 

advice or prepare for a better world = va trebui să reflectez asupra acestora şi să 

decid care este răul cel mai mic – să vă urmez sfatul sau să mă pregătesc pentru o 

viaţă mai bună 

 


