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above  deasupra; mai sus
Deasupra se referă la ceva aflat în partea 
de sus. Yasmin painted a yellow sun above 
the house. „Yasmin a pictat un soare 
galben deasupra casei.”

accident (subst.) accidents  accident
Un accident este ceva rău, ce nu ai fi dorit 
să se întâmple. He broke his arm in a car 
accident. „El şi-a fracturat mâna într-un 
accident de maşină.”

ache (vb.) aches, aching, ached  a durea
Atunci când te răneşti, e posibil să te 
doară. My head aches. „Mă doare capul.”

act (vb.) (acts, acting, acted)  a interpreta
Atunci când interpretezi un personaj, pretinzi 
că eşti altcineva în timpul unei piese, al unui 
film sau pe durata unui spectacol.

add (vb.) adds, adding, added  a adăuga; 
a aduna

1.  Atunci când adaugi, pui un lucru peste 
altele. Mix the eggs and sugar. Then add 
flour. „Amestecă ouăle cu zahărul. Apoi 
adaugă făina.”

2.  Când aduni numere la matematică, 
calculezi ce sumă obţii din ele. Three add 
two equals five. „Dacă aduni trei cu doi, 
obţii suma cinci.”

3+2=5
address (subst.) addresses  adresă

Adresa reprezintă toate datele care arată 
cu exactitate unde locuieşte cineva – 

numărul casei/al blocului, numele străzii, al 
oraşului şi al ţării.

adult (subst.) adults  adult
Adultul este o fiinţă care a atins pragul 
maturităţii, încheindu-şi perioada de 
creştere.

adventure (subst.) adventures  aventură
Aventura este o experienţă interesantă sau 
o acţiune îndrăzneaţă şi plină de riscuri.

aeroplane (subst.) aeroplanes  avion
Avionul este un 
vehicul aerian 
care se 
deplasează 
prin aer cu 
ajutorul aripilor 
şi motoarelor.

afraid (adj.)  speriat, înspăimântat
Eşti speriat sau înspăimântat atunci când 
crezi că ţi se poate întâmpla ceva rău. 
Sarah is afraid of the dark. „Lui Sarah îi 
este frică de întuneric.”

afternoon (subst.) afternoons  după-amiază
După-amiaza este acea perioadă din zi care 
durează de la ora 12.00 (noon, „amiază”) 
până pe la ora 18.00.

against  împotriva, contra
Joci împotriva cuiva atunci când te afli 
în cealaltă echipă. We played a game of 
football, children against 
grown-ups. „Am jucat 
fotbal: copiii împotriva 
adulţilor.”

age  (subst.) vârstă
Vârsta cuiva 
sau a ceva îţi 
spune cât de 
bătrână e o 
persoană sau 
cât de vechi e 
un lucru.

above  age
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area

agree (vb.) agrees, agreeing, agreed  a fi 
de acord
Eşti de acord cu cineva atunci când aveţi 
aceeaşi părere.

air (subst.)  aer
Aerul este un amestec de gaze pe care 
nu le putem vedea. Vieţuitoarele de pe 
Pământ au nevoie de aer pentru a putea 
respira şi trăi.

airport (subst.) airports  aeroport
Aeroportul este locul unde avioanele 
decolează sau aterizează şi unde se află 
clădiri în care sunt adăpostite şi reparate 
avioanele aflate la sol.

alive (adj.)  viu
O persoană, un animal sau o plantă este 
vie dacă... trăieşte.

allow (vb.) allows, allowing, allowed  
a permite, a îngădui
Când cineva îţi permite să faci ceva 
înseamnă că te lasă, că îţi îngăduie să îl 
faci. Dogs are not allowed to come in the 
shop. „Nu este permis să intri cu câinele 
în magazin.”

almost  aproape, cât pe ce
Aproape înseamnă mai-mai să se întâmple. 
We almost missed the bus. „Aproape că 
am pierdut autobuzul.”

alone (adj.)  singur
Se spune că o persoană e singură atunci 
când nu se află nimeni alături de ea, când 
e neînsoţită. Our aunt has been alone in 
the house all day. „Mătuşa noastră a stat 
singură în casă toată ziua.”

alphabet (subst.) alphabets  alfabet
Alfabetul reprezintă totalitatea literelor 
folosite în scrierea unei limbi, aranjate 
într-o ordine specială.

also  de asemenea, totodată; pe lângă asta; 
încă
I have a pet rabbit and also two hamsters. 
„Am un iepuraş şi, de asemenea, doi 
hamsteri.”

always  mereu
Spui că un lucru se întâmplă mereu atunci 
când se întâmplă tot timpul, întruna, de 
fiecare dată.

ambulance (subst.) ambulances  
ambulanţă, salvare
Ambulanţa este un vehicul special 
amenajat, cu care sunt transportate 
persoanele bolnave sau rănite la spital.

amphibian (subst.) amphibians  amfibian, 
batracian
Amfibienii sunt animalele 
care pot trăi şi în 
apă, şi pe pământ. 
Multe broaşte şi 
salamandre 
sunt 
batracieni.

ancient (adj.)  străvechi, de demult
Lucrurile străvechi există de foarte mulţi 
ani.

angry (adj.) angrier, angriest  mânios, 
supărat, furios
Eşti mânios sau supărat atunci când nu 
te încântă deloc ceva ce a făcut sau a zis 
cineva.

animal (subst.) animals  animal
Animalul este o vietate care simte şi se 
mişcă, dar nu cuvântă. 

ankle (subst.) ankles  gleznă
Glezna este locul de îmbinare a labei 
piciorului cu gamba.

agree  ankle
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annoy (vb.) annoys, annoying, annoyed  
a sâcâi, a necăji
Cineva te sâcâie atunci când spune sau face 
un lucru care te deranjează.

answer (vb.) answers, answering, 
answered  a răspunde
Răspunzi dacă spui ceva atunci când eşti 
strigat sau când ţi s-a pus o întrebare.
‘Is anybody there?’, asked Hollie, but 
nobody answered. „«E cineva acolo?» a 
întrebat Hollie, dar nu i-a răspuns nimeni.”

ant (subst.) ants  furnică
Furnica este o insectă mică, 

ce trăieşte în grupuri mari 
numite colonii.

ape (subst.) apes  maimuţă mare; primat
În categoria 
maimuţelor 
mari, a 
primatelor, 
intră 
cimpanzeul, 
gorila şi 
urangutanul.

appear (vb.) 
appears, 
appearing, 
appeared  
a apărea, a se 
ivi
Dacă un lucru 
a apărut, 
dacă s-a ivit, 
înseamnă că 
de acum poţi 
să-l vezi. The clouds parted and the moon 
appeared. „Norii s-au îndepărtat, iar luna a 
apărut.”

apple (subst.) apples  măr
Mărul este un fruct rotund, cu miez 
dulce-acrişor. Merele pot avea coaja verde, 
roşie sau galbenă.

apron (subst.) aprons  şorţ
Şorţul este o piesă de îmbrăcăminte care se 
pune peste haine atunci când găteşti sau 
pictezi, ca să nu te pătezi.

area (subst.) areas  zonă
Zona este o parte a unui oraş, a unui sat 
etc. We live in a nice area, near the park. 
„Noi locuim într-o zonă frumoasă, chiar 
lângă parc.”

argue (vb.) argues, arguing, argued  a se 
certa
Te cerţi cu cineva atunci când nu sunteţi 
de acord. My brother and I are always 
arguing. „Mă cert mereu cu fratele meu.”

arm (subst.) arms  braţ
Braţul este partea corpului cuprinsă între 
umăr şi încheietura mâinii.

armchair (subst.) armchairs  fotoliu
Fotoliul este un scaun confortabil, 
capitonat, cu rezemători pentru braţe.

army (subst.) armies  armată
Armata este un grup mare de soldaţi, 
antrenaţi special pentru a putea interveni 
în cazul unui război.

arrange (vb.) arranges, arranging, 
arranged  a aranja
Aranjezi lucrurile atunci când le pui în 
ordine.

arrow (subst.) arrows  săgeată
Săgeata e un băţ ascuţit, care este aruncat 
cu ajutorul unui arc.

annoy  arrow
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art  awake

art (subst.)  artă
Arta este o activitate umană care duce la 
crearea unor opere valoroase. Un desen, o 
pictură sau o sculptură sunt opere de artă.

ask (vb.) asks, asking, asked  a întreba; 
a cere

1.  Întrebi ceva atunci când vrei să afli un 
lucru. ‘What is your name?’ Tommy asked. 
„«Cum te cheamă?» a întrebat Tommy.”

2.  Când ceri ceva, doreşti să ţi se dea acel 
lucru. ‘Can I have some chocolate?’ Rachel 
asked. „«Aş putea primi şi eu puţină 
ciocolată?» a cerut Rachel.”

asleep (adj.)  adormit
Dacă eşti adormit, ochii îţi sunt închişi, 
corpul îţi este relaxat, iar tu nu mai ştii ce 
se întâmplă în jurul tău.

astronaut (subst.) astronauts  astronaut
Un astronaut este o persoană care 
călătoreşte în spaţiul cosmic.

ate v. eat
My sister ate too much at the party. „Sora 
mea a mâncat prea mult la petrecere.”

attack (vb.) attacks, attacking, 
attacked  a ataca
Când ataci pe cineva, încerci să îl răneşti.

attention (subst.)  atenţie
Când eşti atent, asculţi cu interes şi te 
gândeşti la ceea ce se spune.

audience (subst.) audiences  public
Publicul este alcătuit dintr-un număr de 
oameni care s-au adunat cu scopul de a 
asculta sau de a urmări ceva.

aunt (subst.) aunts  mătuşă
Mătuşa poate fi sora tatălui sau a mamei 
ori soţia unuia dintre unchi.

author (subst.) authors  autor, scriitor 
Autorul sau scriitorul este persoana care a 
scris o carte, un articol etc.

autumn (subst.) autumns  toamnă
Toamna este acea perioadă a anului care 
urmează verii şi care precedă iarna şi în 
care, în zonele cu climă temperată, vremea 
se răceşte, iar frunzele cad din copaci.

awake (adj.)  treaz, neadormit
Când eşti treaz, 
vezi şi auzi ce 
se întâmplă 
în jurul tău.
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