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                                                                         LESSON  SEVEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        seven (sevn) = şapte  

        seventh (sevnθ) = a şaptea, al şaptelea 

Comparisons  (‘Kәm‘pærisәnz) = comparații  

        now (nau) = acum 

        let’s (lets) = să; imperativul, “let” verb neregulat 

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

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

        compare (‘Kәm‘pεә) = a compara 

        to compare with  = a compara cu (arată diferenţa) 

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

        our (auә) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        the Bakers’ (ðә- beikәz) = a familiei Baker; genitivul 

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

Now let's compare our sitting-room with the Bakers' = acum să comparăm  

                                                                 camera  noastră de zi cu cea a familiei Baker 

 

         ours (auәz) = a noastră, al nostrum; pronume posesiv 

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

         of (ɔv)(әv) = prepoziţie folosită la genitivul cu “of” 

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

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

         friends (frendz) = prieteni; pluralul de la “friend”, punctul 1 

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

         friends of ours = our friends (auә- frendz) = prieteni de-ai noştri, prietenii  

                                                                                        noştri 

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

The Bakers are friends of ours = familia Baker sunt prietenii noştri (prieteni de-ai  

                                                          noştri) 

 

         they (ðei) = ei, ele 

         live (liv) = a trăi, a locui; verb regulat 

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

         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 

         us (ʌs) = pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe şi prepoziţii 

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

They live next door to us = ei locuiesc lângă noi (alături) 

 

         little (litl) = mic, puţin 

         a little (ә- litl) = un pic 

         large (la:dʒ) = mare, larg 

         larger (la:dʒә) = mai mare, mai larg; comparativ, adjectiv monosilabic 

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

         than (ðæn) = decât 

         theirs (ðεәz) = al lor, ale lor; pronume posesiv 

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

         more (mɔ:) = mai mult, mai multe; adjectiv neregulat 

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

         furniture (fә:nitʃә) = mobilă; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

         it (it) = el, ea; pentru impersonale 

Our room is a little larger than theirs and it has more furniture in it = camera  

                      noastră este un pic mai mare decât a lor şi are mai multă mobilă în ea 

 

         as (æz) = deoarece, intrucat, după cum, în timp ce 

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

         no (nou) = nu; negaţia substantivelor 



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

 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

         wireless (waiәlis) = fără fir 

         wire (waiә) = fir 

         less (les) (lis) = fără; prepoziţie, adjectiv neregulat (comparative -little) 

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

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

         wireless set (waiәlis- set) = radio 

         Mr. (mistә) = domnul  

         Mr. Baker’s room (mistә- beikәz- ru:m) = camera domnului Baker; genitivul 

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

As you see, there's no wireless set in Mr. Baker's room = după cum vezi, nu este  

                                                                                      nici un radio în camera D-lui Baker 

 

         there isn’t (ðεә - iznt) = nu este, nu se află, nu există 

         either (aiðә)(i:ðә) = oricare, fiecare 

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

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

There isn't a bookcase either = de asemenea, nu este nici o bibliotecă 

 

         mine (main) = al meu; pronume posesiv 

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

         my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

         but (bʌt) = dar 

         his (hiz) = al lui; pronume posesiv; şi lui adjectiv posesiv 

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

         study (stʌdi) = birou, a studia 

Mine is in my sitting-room, but his is in his study = a mea este în camera mea de  

                                                                                           zi, dar a lui este în biroul lui 

 

         wife (waif) = soţie 

         keeps (ki:ps) = ţine (a ţine, a păstra); verb neregulat 

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

         her (hә:) = ei; adjectiv posesiv 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 
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         music (mju:zik) = muzică, partitură muzicală 

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

         Mrs. (misiz) = doamna 

         hers (hә:z) = al ei; pronume posesiv 

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

         separate (sepәreit) = separat 

         cabinet (kæbinit) = dulap, cabinet 

         near (njә) = lângă; prepoziţie 

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

         piano (pjænou) = pian 

My wife keeps her music in the music-stool, but Mrs. Baker keeps hers in a 

separate cabinet near the piano = soţia mea păstrează partiturile ei muzicale în 

scaunul pentru pian, dar D-na Baker le păstrează pe ale ei într-un dulap separat de  

                                                                                                                                 lângă pian    

 

         can (kæn) = a putea; verb modal 

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

         also (ɔ:lsou) = de asemenea 

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

         see (si:) = a vedea; verb neregulat 

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

         that (ðæt) = acela, aceea, că  

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

         grand (grænd) = mare, măreţ 

         grand piano (grænd- pjænou) = pian de concert 

         whereas (wεә(r)’æz) = pe când, întrucât 

         ours (auәz) = al nostru, a noastră; pronume posesiv 

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

         upright (ʌprait) = pianină 

You can also see that theirs is a grand piano, whereas ours is an upright = tu de 

asemenea poti vedea că al lor este un pian de concert, pe când al nostru este o    

                                                                                                                                pianină 

 

         both (bouθ) = amândoi, amândouă 

         both…and (bouθ- ænd) = atât … cât şi 
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         very (veri) = foarte 

         fond (fɔnd) = iubitor, tandru, drag 

         to be fond of = a ţine mult la, a-i place mult să 

         play (plei) = a se juca, a cânta la un instrument 

         to play the piano  = a cânta la pian 

         well (wel) = bine, puţ 

         to be well off (tu- bi:- wel- ɔf) = a o duce bine cu banii 

         to be hard up (tu- bi:- ha:d- ʌp) = a o duce prost cu banii 

         hard (ha:d) = greu, dur, tare; adjectiv monosilabic, adverb 

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

         off (ɔf) = de pe 

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

         up (ʌp) = sus; prepoziţie 

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

Both my wife and Mrs. Baker are very fond of music and both play the piano very 

well = atât soţia mea cât şi D-na Baker sunt înnebunite după muzică şi amândouă  

            cântă la pian foarte bine 

 

         doesn’t (dʌznt) = does not (dʌz- nɔt) = nu, negativul de la diateza activă 

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

         as well as (æz- wel- æz) = la fel de bine ca, precum şi 

But my wife doesn't play as well as Mrs. Baker = dar soţia mea nu cântă la fel de  

                                                                                       bine ca D-na Baker 

 

         not only (nɔt- ounli) = nu numai, nu doar că 

         much (mʌtʃ) = mult; pentru cantitate; adjectiv neregulat 

         better (betә) = mai bine, mai bun; adjectiv neregulat (comparativ) 

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

         she’s (ʃi:z) = she is (ʃi:- iz) = ea este 

         the best (ðә- best) = cel mai bun, cel mai bine; adjectiv neregulat (superlativ) 

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

         pianist (pjәnist) = pianist, pianistă 

         district (distrikt) = cartier, district 

Mrs. Baker not only plays much better than my wife does, but she's the best 

pianist in the district = D-na Baker nu doar cântă mult mai bine decât o face soţia  

                                         mea, dar ea este cea mai bună pianist din cartier 
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          don’t (dount) = do not (du:- nɔt) = nu, negativul de la diateza activă 

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

          violin (,vaiә’lin) = vioară 

          to play the violin  = a cânta la vioară  

I don't play the piano, but I play the violin = eu nu cânt la pian, dar (eu) cânt la   

                                                                               vioară 

 

          there’s no settee (ðεәz- nou- se’ti:) = nu este canapea 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

          small (smɔ:l) = mic, mică 

          chair (tʃεә) = scaun 

There's no settee in the Bakers' sitting-room, and there are no small chairs = nu 

este (nici-o) canapea în camera de zi a familiei Baker, şi nu sunt (nici) scaune mici 

 

          however (hau’evә) = totuşi, în orice caz 

          easy (i:zi) = uşor, liniştit, plăcut 

          only (ounli) = numai 

However, they have three easy chairs whereas we have only two = totuşi, ei au   

                                          trei scaune normale pe când noi avem numai (doar) două 

 

          electric (i’lektrik) = electric 

          fire (faiә) = foc 

          like (laik) = ca, a-i plăcea; verb regulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

          most (moust) = cel mai mult, cei mai mulţi; adjectiv neregulat (superlativ) 

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

          English (iŋgliʃ) = engleza, the English = englezii  

          people (pi:pl) = oameni, popor 

          coal (koul) = cărbune 

In their room they have an electric fire, but we, like most English people, have a 

coal fire = în camera lor ei au un foc (cămin) electric (radiator), dar noi, ca cei mai  

                   mulţi dintre englezi, avem un foc (cămin) cu cărbuni 

 

          sometimes (sʌmtaimz) = uneori 
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          we (wi:) = noi 

          burn (bә:n) = a arde; verb neregulat 

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

          logs (lɔgz) = buşteni, buturugi; pluralul de la “log” punctul 1 

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

          wood (wud) = lemn, pădure 

          instead (in’sted) = în schimb 

          instead of  = în loc de 

Sometimes we burn logs of wood instead of coal = uneori noi ardem buşteni    

                                                                                           (buturugi) în loc de cărbuni 

 

          The Bakers (ðә- beikәz) = familia Baker 

          vases (va:ziz) = vaze; pluralul de la “vase” punctul 3 

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

          mantelpiece (mæntәlpi:s) = poliţa căminului, şemineului 

          over (ouvә) = peste, deasupra; prepoziţie 

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

          they’ve got  (ðeiv- gɔt) = ei au (căpătat, obţinut); present perfect 

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

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

          beautiful (bju:tәfl) = frumos, frumoasă; adjectiv plurisilabic 

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

          picture (piktʃә) = tablou, pictură 

          paint (peint) = vopsea, a vopsi 

          painted (peintid) = vopsit; participiul trecut de la “paint”, verb regulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

          by (bai) = de, lângă; prepoziţie folosita la pasiv 

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

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

          famous (feimәs) = faimos, faimoasă 

          artist (a:tist) = artist (pictor) 

The Bakers have two vases on their mantelpiece, as well as a clock, and over the 

mantelpiece they've got a beautiful picture, painted by a famous artist = familia 
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Baker are două vaze pe poliţa lor de cămin, precum şi un ceas deşteptător, şi 

deasupra poliţei ei au un tablou frumos, pictat de un pictor faimos 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


