
Tá ‘n coinín seo 
mór

Tá, by dad!

Tá ‘n coinín seo 
níos mó fós.

D’fhéadfá(há) rá 
go bhfuil.

Seod e an coinín 
is mó dá bhfaca 

me riamh!

‘Mhaihgdean 
bheannaí! Tá se 
mór millteach.

Mór   -   Níos mó   -   Is móMór   -   Níos mó   -   Is mó

‘Bhfuil na bróga 
seo sách mór 

aici?

Ah, a dhiabhail!
Tá siad i bhfad 

rómhór aici. 

Inis bréag atá 
sách mór sách 

minic ....

...  agus 
creidfidh(he)

daoine í.
Joseph GoebbelsJoseph Goebbels

Tá an treabhsar 
sin rómhór aici.

D’fhéadfá(há) a 
rá. Tá se i bhfad 
Éirinn rómhór. 

Sách mór  -  An-mSách mór  -  An-mhhór  -  Rómór  -  Rómhhórór

Tomhais a’am ort.

Céard a éiríonn 
níos mó dhá 

mhéad a bhaintear 
as?

Cé acu is mó, míol mór nó 
eilifint?

Tá chaon cheann 
sách mór, ach 

is mó an míol mór sílim.

Cé acu is mó ...?Cé acu is mó ...?

Tá ‘n chathaoir 
seo an-bheag.

Tá sí róbheag ag 
an bhfear seo ar 

aon chaoi.

Tá ‘n chathaoir 
seo níos lú fós  ....

... ach, tá sí sách 
mór ag an leaidín 

seo.

‘Seod í an 
chathaoir is lú da 
bhfaca me riamh.

‘Mhac go deo! Tá 
sí beag bídeach.

Beag  - Níos lú  -  Is lú Beag  - Níos lú  -  Is lú 

Tá fhios a’am 
gur iarr mé béile 

beag  ....

..... ach, tá se seo 
i bhfad róbheag

Ce chomh beag ‘s 
ata se?

Tá se chomh
 beag le fríd.

Tomhais a’am 
ort.

Céard a éiríonn 
níos lú dhá aosta 
a fhaigheann se? 

Sách beag - An-bSách beag - An-bhheag  - róbeag  - róbhheageag

Tá ‘n cairrín seo 
an-bheag

D’fhéadfá(há) 
rá. Tá se beag 

bídeach.

Cé acu is lú, dreoilín nó 
luch?

Tá chaon cheann sách beag 
 ach is lú an dreoilín sílim.

Cé acu is lú ...?Cé acu is lú ...?
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Tá ‘n t-uachtar 
reoite seo go 

deas.

Tá, a mhanam!

Tá ‘n ceann seo 
níos deise.

D’fhéadfá(há)  rá 
go bhfuil.

‘Seod e an ceann 
is deise ar fad.

‘Mhac go deo!
Tá se thar barr

Go deas - Níos deise - Is deiseGo deas - Níos deise - Is deise

Cé acu múinteoir 
is deise leat?

Tá ‘n múinteoir 
Béarla go deas.

Tá, tá se sách 
deas ach, is deise 

liomsa an 
múinteoir 
ceimice.

Tá ise an-deas, 
ach an múinteoir 

is deise ar fad 
ná an múinteoir 

mata.

Sách deas - An-deas  - RódSách deas - An-deas  - Ródhheaseas

Is deas an rud é a 
bheith go deas.

Mura mbíonn rud 
deas le rá ad ná 

habair tada.

Cé acu is deise leat, píotsa 
nó chips?

Tá chaon cheann go deas 
ach is deise liomsa chips.

Cé acu is deise ...?Cé acu is deise ...?

Tá ‘n capall 
sách 

sciopaí.

Tá ‘n 
giorria níos 
sciopaí fós.

‘Sé an 
cheetah an 
t-ainmhí is 
sciopaí ar 
cheithre 

chos.

Agus, ‘sé 
Usain Bolt 

an 
duine is 

sciopaí ar 
dhá chos.

Sciopaí - Níos sciopaí - Is sciopaí Sciopaí - Níos sciopaí - Is sciopaí 

Is bealach an-
sciopaí

é fáil thart ar 
bheidhsicil sa 

gcathair.

Tá se chomh 
sciopaí leis an 

ngaoth Mhárta.

Ní raibh se seo 
sách sciopaí don 

bhus.

Bhíodh Brain O’ 
Driscoll i bhfad 

rósciopaí ag 
a lán foirne.

Sách beag - An-bheag  - róbheagSách beag - An-bheag  - róbheag

Cé acu, bus nó traein is 
sciopaí?

Is deacair a rá. Scaití, is 
sciopaí an traein agus scaití 

eile is sciopaí an bus.

Cé acu is lú ...?Cé acu is lú ...?
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