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                                                                      INTRODUCTION  - I 

 

      Introduction (intrə’dȜkȓ(ə)n) = introducere 

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

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

      speak (spi:k) = a vorbi; verb neregulat  

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

      English (iŋgliȓ) = engleza; the English = englezii 

                    part one (pa:t- wȜn) = partea întâi  

Let’s speak English = să vorbim engleza         

    

     good morning (gud- mǤ:niŋ) = bună dimineaŃa 

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

      the (ðə) = articolul hotărât; the book = cartea 

I am the teacher (ai- æm- ðə- ti:tȓə) = eu sunt profesorul 

You are the student (ju:- a:- ðə- stju:dənt) = tu eşti studentul (elevul) 

I am English (ai- æm- iŋgliȓ) = eu sunt englez 

You are not English (ju:- a:- nǤt- iŋgliȓ) = tu nu eşti englez 

An Englishman speaks English (ən- iŋgliȓmæn- spi:ks- iŋgliȓ) = englezul vorbeşte     

                                                                                                                                   engleza 

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

Englishmen speak English (iŋgliȓmen- spi:k- iŋgliȓ) = englezii vorbesc engleza 

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

I am speaking English now (ai- æm- spi:kiŋ- iŋgliȓ- nau) = (eu) vorbesc engleza  

                                                                                                                                  acum 

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

 

      this (ðis)  = aceasta, acesta, asta, ăsta 

      table (teibl) = masa; to table = a face o masă 

      gramophone (græməfoun) = gramofon, picup 

      record (rekəd) = disc muzical; sau mai des pentru… record (ri’kǤ:d) = a înregistra 

This is a table = aceasta este o masă   
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This is a gramophone = acesta este un picup 

This is a record = acesta este un disc muzical 

The record is on the gramophone = discul muzical este pe picup 

The gramophone is on the table = picupul este pe masă  

 

      on (Ǥn) = pe – prepoziție 

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

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

      at (æt) = la - prepoziție  

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

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

You are sitting at the table = tu stai la masă (acum, când noi discutăm) 

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

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

 

      hold (hould) = a ține 

      a (ə) = un, o; articolul nehotărât; a book = o carte 

      in (in) = în – prepoziție  

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

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

      your hand (jǤ:( ə)- hænd) = mâna ta 

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

You are holding a book in your hand = tu ți o carte în mâna ta (acum, când noi  

                                                                      discutăm) 

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

 

      open (oupn) = a deschide, deschis 

The book is open = cartea este deschisă 

 

      look (luk) = a privi,  a se uita, privire 

You are looking at the book = tu te uiți la carte (acum, când noi discutăm) 

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

 

       listen (lisn) = a asculta; verb regulat  

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

You are listening to the record = tu asculți discul muzical (acum, când noi  
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                                                           discutăm) 

      hear (hiə) = a auzi; verb neregulat 

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

      voice (vois) = voce 

You are hearing my voice = tu auzi vocea mea (acum, când noi discutăm) 

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

 

      learn (lə:n) = a învața; verb neregulat (si regulat) 

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

      understand (‘Ȝndə’stænd) = a înțelege; verb neregulat 

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

      read (ri:d) = a citi; verb neregulat 

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

      write (rait) = a scrie; verb neregulat 

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

You are learning to speak, to understand, to read and to write English  = tu înveți   

      să vorbeşti, să înțelegi, să citeşti şi să scri în engleză (acum, când noi discutăm) 

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

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

 

      slowly (slouli) = încet; adverb 

I am speaking slowly = eu vorbesc încet (acum, când noi discutăm) 

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

 

When I speak slowly, you understand me (pronumele de la cazul acuzativ care se 

pune după verbe şi prepoziții) = când (eu) vorbesc încet, (tu) mă  înțelegi  

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

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

 

      quickly (kuikli) = repede; adverb 

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

      when (wen) = când 

When I speak quickly, you don’t understand me (pronumele de la cazul acuzativ 

care se pune după verbe şi prepoziții)  = când vorbesc repede, (tu) nu mă înțelegi 

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

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


