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

 

 

                                                                         LESSON  FORTY-THREE - I 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-three (fǤ:ti- θri:) = patruzeci şi trei 

        forty-third (fǤ:ti- θə:d) = a patruzeci şi treia, al patruzeci şi treilea 

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

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

        holiday (hǤlidei) = vacanţă, sărbătoare 

        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

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

                                                                                                                                    o vocală 

        country (kȜntri) = ţară, stat, patrie, naţiune 

A holiday in the country = o vacanţă la ţară 

 

        if (if) = dacă  

        you (ju:) = tu, voi 

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

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

        real (riəl) = real, adevărat; adjectiv bisilabic, punctule 1 sau 2 

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

        really (riəli) = într-adevăr, cu adevărat; adverb din adjectiv 

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

        quiet (kwaiət) = liniştit, tăcut, pajnic; adjectiv bisilabic, punctul 1 c) 

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

        and (ænd)(ənd) = şi 

        healthy (helθi) = sănătos 
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     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/substantiv_adjectiv.pdf 

        must (mȜst) = a trebui; verb modal 

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

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

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

        to stay (tu- stei) = a sta, a rămâne; verb regulat, punctul 1 

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

        on (Ǥn) = la, pe ; prepoziţie 

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

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

        farm  (fa:m) = fermă 

If you want to have a really quiet and healthy holiday, you must go and stay on a 

farm = dacă vrei să ai o vacanţă cu adevărat liniştită şi sănatoasă, trebuie să te 

duci şi să stai la o fermă 

 

        last (la:st) = ultima, ultimul 

        year (jə:)(jə) = an 

        we (wi:) = noi 

        we went (wi:- went) = noi am mers; trecutul de la “to go” ; 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 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        brother (brȜðə) = frate 

        law (lǤ:) = lege 

        brother-in-law = cumnat 

        my brother-in-law’s farm = ferma cumnatului meu; genitiv 

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

        Devonshire (‘devən,ȓiə:) = Devonshire 

        enjoyed (in’dȢǤid) = trecutul şi participiul trecut de la “to enjoy” a se bucura  

                                            de, a savura; verb regulat, punctul 1 

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

        ourselves (auə’selvz) = noi înşine 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_reflexiva.pdf 
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        immense (i’mens) = imens, vast, uriaş; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        immensely  (i’mensli) = imens ; adverb din adjectiv 

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

Last year we went to my brother-in-law's farm in Devonshire, and enjoyed 

ourselves immensely = anul trecut ne-am dus la ferma cumnatului meu din 

Devonshire, şi ne-am distrat imens  

 

        but (bȜt) = dar  

        life (laif) = viaţă  

        farmer (fa:mə) = fermier 

        a farmer’s life = viaţa fermierului; genitiv 

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

        though (ðou) = deşi 

        is (iz) = este 

        by (bai) = cu (ajutorul), prin, lângă; prepoziţie 

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

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

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        means (mi:nz) = mijloc, mijloace, cale 

        by no means = not at all = deloc  

        an (æn)(ən) = 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  

        easy (i:zi) = uşor; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        one (wȜn) = unul, una 

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

        always (Ǥ:lwəz)(Ǥ:lweiz) = mereu, întotdeauna 

        plenty (plenti) = mulţi, multe 

        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 
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But the farmer's life, though healthy, is by no means an easy one; there's always 

plenty to do = dar viaţa fermierului, deşi sănătoasă, nu este de loc una uşoară; 

este întotdeauna mult de lucru 

 

        he (hi:) = el 

        to look (tu- luk) = a privi, a se uita; verb regulat, punctul 2 

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

        after (a:ftə) = după; prepoziţie 

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

        to look after = a avea grijă de 

        his (hiz) = lui; adjectiv posesiv 

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

        stables (steiblz) = grajduri; pluralul de la “stable”, punctul 1 

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

        horses (hǤ:siz) = cai; pluralul de la “horse”, punctul 3a 

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

        to milk (tu- milk) = a mulge; verb regulat, punctul 2 

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

        cows (kauz) = vaci; pluralul de la “cow”, punctul 1 

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

        to clean (tu- kli:n) = a curăţa; verb regulat, punctul 1 

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

        sheds (ȓedz) = adăposturi, şoproane; pluralul de la “shed”, punctul 1 

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

        cowsheds = adăpost pentru vaci, grajduri 

He must look after his stables and his horses; he must milk the cows and clean 

the cowsheds = el trebuie să aibă grijă de grajdurile şi caii lui; trebuie să mulgă 

vacile şi să curete adăposturile pentru vaci 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        has (hæz) = are 

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

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

        great (greit) = măreţ, mare, important, splendid; adjectiv monosilabic,  

                                                                                                 punctul 4 a) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 
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        care (kεə) = grijă 

        to take care = a avea grijă 

        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         

        young (jȜŋ) = tânăr, tânără; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        animals (æniməlz) = animale; pluralul de la “animal”, punctul 1 

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

        lambs (læmz) = miei; pluralul de la “lamb”, punctul 1 

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

        calves (ka:vz) = viţei; pluralul de la “calf”, punctul 9 

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

Then, he has to take great care of the young animals, the lambs and the calves = 

apoi, trebuie să aibă mare grijă de animalele tinere, de miei şi de viţei  

 

        goats (gouts) = capre; pluralul de la “goat”, punctul 2 

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

        sheep (ȓi:p) = oaie, oi; pluralul substantivelor, punctul 6 

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

        fed (fed) = hrănit, hrănită; trecutul şi participiul trecut de la “to feed”; verb  

                                                                                                                       neregulat 

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

        to be fed = a fi hrănit; diateza pasivă 

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

        pigs (pigz) = porci; pluralul de la “pig”, punctul 1 

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

        fat (fæt) = gras, grasă; adjectiv monosilabic, punctul 1 
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     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        to fatten (tu- fætn) = a îngrăşa; substantiv din verb 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/dublarea_ultimei_consoane.pdf 

        fattened (fætnd) = îngrăşat, îngrăşată; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                              fatten”; verb regulat, punctul 1 

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

        to be fattened = a fi îngrăşat; diateza pasivă 

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

Goats and sheep must be fed and pigs fattened = caprele şi oile trebuie să die 

hrănite şi porcii îngrăşaţi 

 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

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

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

        their (ðεə) = lor; adjectiv posesiv 

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

        sty (stai) = cocină 

        ewes (ju:z) = mioare, oi; pluralul de la “ewe”, punctul 1 

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

        lambs (læmz) = miei; pluralul de la “lamb”, punctul 1 

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

        pen (pen) = ţarc, împrejmuire 

        sheep-pen = saivan, ţarc de oi 

You can see the pigs in their sty, and the ewes with their lambs in the sheep-pen = 

poţi vedea porcii în cocina lor, şi mioarele cu mieii lor în ţarcurile de oi 

 

        somebody (sȜmbǤdi) = cineva 

        round (raund) = în jurul; prepoziţie 

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

        fowl (faul) = pasăre de curte, găină 
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        houses (hausiz) = case; pluralul de la “house”, punctul 3 a) 

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

        fowlhouses = coteţe de păsări de curte 

        to collect (tu- kə’lekt) = a colecta, a aduna”; verb regulat, punctul 3 

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

        eggs (egz) = ouă; pluralul de la “egg”, punctul 1 

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

Then somebody has to go round the fowlhouses to collect the eggs = apoi cineva 

trebuie să meargă pe la toate coteţele de păsări ca să adune ouăle 

 

        cocks (kǤks) = cocoşi; pluralul de la “cock”, punctul 2 

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

        hens (henz) = găini; pluralul de la “hen”, punctul 1 

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

        ducks (dȜks) = raţe; pluralul de la “duck”, punctul 2 

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

        drakes (dreiks) = răţoi ; pluralul de la “drake”, punctul 2 

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

        turkeys (tə:kiz) = curcani; pluralul de la “turkey”, punctul 1 

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

        geese (gi:s) = gâşte; pluralul de la “goose”, punctul 4 

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

        all (Ǥ:l) = tot, toţi, toate 

        for (Ǥ:) = pentru; prepoziţie 

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

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

        market (ma:kit) = piaţă  

Cocks and hens, ducks and drakes, turkeys and geese, must all be fed and 

fattened for the market = cocoşii şi găinile, raţele şi răţoii, curcanii şi gâştele, 

trebuie toate să fie hrănite şi îngrăşate pentru a fi duse la piaţă 

 

        to like (tu- laik) = a-i place, a plăcea; verb regulat, punctul 2 

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

        roast (roust) = friptură 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        at (æt)(ət) = la; prepoziţie 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

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

        least (li:st) = minimul; cel mai puţin; superlativul de la “little” 

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

        at least = cel puţin 

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

        goose (gu:s) = gâscă 

        Christmas (krisməs) = Crăciun 

        … don’t we = nu-i aşa 

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

We all like to have a roast turkey or at least a goose for Christmas, don't we = 

nouă tuturor ne place să avem un curcan fript sau cel puțin câte o gâscă de 

Crăciun, nu-i aşa 

 

        when (wen) = când 

        have to = trebuie; verbele modale, punctul 6 

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

        to work (tu- wə:k) = a lucra, a munci; verb regulat, punctul 2 

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

        very (veri) = foarte 

        hard (ha:d) = greu, tare, dificil, voinic; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        but (bȜt) = dar, ci 

        we don’t (wi:- dount) = we do not (wi:- du- nǤt) = noi nu 

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

        to mind (tu- maind) = a păzi, a avea grijă de, a da atenţie la; verb regulat,  

                                                                                                                    punctul 3 

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

        to enjoy (tu- in’dȢǤi) = a se bucura de, a savura; verb regulat, punctul 1 

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

        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 

        particular (pə’tikjulə) = specific, distinct, special, exact; adjectiv plurisilabic 

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

        particularly (pə’tikjuləli) = mai ales; adverb din adjectiv 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

        weather (weðə)(weðə:) = vreme 

        the weather’s (ðə- weðə- iz) = the weather is (ðə- weðə- iz) = vremea este 

        nice (nais) = frumoasă 

When we stay at my brother-in-law's, we have to work very hard, but we don't 

mind; we really enjoy it, particularly if the weather's nice = când stăm la cumnatul 

meu, trebuie să muncim din greu, dar nu ne deranjează; chiar ne place, mai ales 

dacă vremea este frumoasă 

  

        old (ould) = vechi, bătrân; adjectivele neregulate şi adjectivele monosilabice,  

                                                        punctual 4 a) 

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

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

        days (deiz) = zile; pluralul de la “day”, punctul 8 

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

        most (moust) = cel mai mult, cei mai mulţi; superlativul de la “many” şi  

                                                                                      “much”, adjective neregulate 

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

        work (wə:k) = muncă, lucru 

        was (wǤz) = a fost; trecutul pentru persoana a I-a şi a III-a singular de la “to  

                be”, verb neregulat şi 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 

        done (dȜn) = făcut; participiul trecut de la “to do”, 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 

        to be done = a fi făcut; diateza pasiva 

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

        hand (hænd) = mână 

        by hand = de mână 

        aid (eid) = ajutor 

        now (nau) = acum 

        things (θiŋgz) = lucruri; pluralul de la “thing”, punctul 1 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        are (a:) = sunt; forma pentru persoana a II-a singular şi pentru plural de la “to  

                                     be”, verb neregulate şi auxiliar 

        altogether (Ǥ:ltə’geðə) = cu totul 

        different (difrənt) = diferit; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

In the old days most of the work on a farm was done by hand, and with the aid of 

horses, but now things are altogether different = pe vremuri cea mai mare parte a 

muncii de la o fermă era facută manual, şi cu ajutorul cailor, dar acum lucrurile 

sunt cu totul diferite 

 

        ploughing (plauiŋ) = aratul; substantiv din verb 

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

        tractor (træktə) = tractor 

        taken (teikn) = luat, dus; participiul trecut de la “to take”, verb neregulat 

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

        to be taken = a fi luat, a fi dus; diateza pasiva 

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

        motor (moutə) = motor 

        vans (vænz) = dube, microbuze; pluralul de la “van”, punctul 1 

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

        cows are milked = vacile se mulg; diateza pasiva 

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

        electricity (ilek’trisiti) = electricitate 

        by electricity = cu ajutorul electricităţii 

        chickens (tȓikinz) = pui de găină; pluralul de la “chicken”, punctul 1 

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

        bred (bred) = crescuţi; trecutul şi participiul trecut de la “to breed”; verb  

                                                                                                              neregulat 

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

        chickens are bred = puii sunt crescuţi, puii se cresc; diateza pasiva 

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

        incubators (‘inkju,beitəz) = incubatoare; pluralul de la “incubator”, punctul 1 

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

        so (sou) = deci 

        life (laif) = viaţă 
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        a farmer’s life = viaţa fiermierului; genitivul cu “ ‘s “ 

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

        it is not = nu este 

        what (wǤt) = ce 

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

        used (ju:zd) = folosit; trecutul şi participiul trecut de la “to use”; verb  

                                                                                                              regulat, punctul 1 

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

        it used to … =  obişnuia să … 

Ploughing is done with a tractor and eggs are taken to market in motor vans;  

cows are milked by electricity and chickens are bred in incubators, so you see, a 

farmer's life is not what it used to be = aratul se face cu ajutorul unui tractor şi 

ouăle sunt duse la piaţă in dube; vacile se mulg cu ajutorul electricităţii şi puii de 

găină sunt crescuţi în incubatoare, deci după cum vezi, viaţa fermierului nu este 

ceea ce era cu ani în urmă 


