
A’ dtarlaíonn timpistí dhuitse
 go minic? Ní tharlaíonn rómhinic, buíochas le Dia.

A’ dtéann tú a’ snámh 
sa bhfarraige go minic?

Téim sách minic sa samhradh ach ní théim riamh sa 
ngeimhreadh.

Cé chomh minic is a labhraíonn 
tú Gaeilge? Labhraím í chomh minic agus is féidir liom.

Go minicGo minic      OftenOften An-mAn-mhhinic inic Very oftenVery often  / Róm/ Rómhhinic inic To  oftenTo  often / Sách minic  / Sách minic Often enougOften enoug

A’ mbíonn tú in am i gcónaí 
’s i gceart i gcónaí? Bíonn, i gcónaí

‘S a’ mbíonn tú riamh deireanach 
nó mícheart?

Ní bhíonn, bíonn mise i gcónaí in am agus 
 i gcónaí i gceart.

A’ mbíonn tú i gcónaí chomh 
pianmhar? 

Gabh mo leithscéal. Bíonn mise i gconaí 
cuí & cóir. Ní cosúil le daoine eile.

I I gcgcónaí ónaí       AlwaysAlways An t-am ar fad An t-am ar fad all the timeall the time/ / CChhuile uairuile uair  every timeevery time/ / SeastaSeasta    constantlyconstantly

A’ dtaitníonn Taytos leat? Taitníonn, go mór,  ach is go hannamh a ithim iad.

Céard a cheapfá de Khatie 
Taylor?

Tá sí dochreidthe. Ní ach go 
hannamh a fheiceann muid a leithéad. 

Breathnaigh an t-am.
B’annamh leat a bheith in am 

A muise a chantaláin. 
B’annamh leasta a bheith sásta faoi aon rud. 

Seanfhocal: An rud is annamh is iontach.
What’s seldom seen is wonderful

Go hannamhGo hannamh      SeldomSeldom Uair saUair sa gc gcéad éad Once in a blue moonOnce in a blue moon  / Ní go minic / Ní go minic Not oftenNot often

Cén t-ainm is iondúil a thugtar 
ar an gceantar ina bhfuil Lurgan 

Tugtar “An Cnoc” air go hiondúil ach tugtar 
“Indreabhán” air uaireannta. 

Ce’ chaoi bhfuil cúrsaí leatsa 
faoi láthair? Mar is iondúil, thuas seal agus thíos seal. 

Cén t-am is iondúil dhuit éirí? Éirím ar a hocht go hiondúil ach scaití 
éirím níos deireanaí ná sin.

Céard a bhíonn ar siúl de ghnáth 
oíche Mháirt? Is iondúil gur céilí a bhíonn ann.

Go hiondúilGo hiondúil      UsuallyUsually          De g         De ghhnáth náth UsuallyUsually      / / Mar is gnáth Mar is gnáth   As usualAs usual
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Ce’ chaoi a’ mbíonn an dinnéar i 
do theach lóistínse?

Scaití bíonn se go hálainn ach scaití eile ní bhíonn 
se thar mholadh beirte.

Ce’ chaoi a’ dtéann sibh chuig an 
gColáiste?

Siúlann muid de ghnáth ach scaití faigheann muid 
an mionbhus. 

A’ bhfuil aon nós saghais 
aisteach ad?

Bhuel, scaití bíonn me a’ caint liom fhéin os ard. 
Bíonn daoine a’ breathnú orm.

A’ n-imríonn tú spóirt go minic? Imrím scaití, ach ní sách minic faraor. 

Scaití     Scaití           OcassionallyOcassionally Uair eannta  Uair eannta  Sometimes Sometimes / Anois ‘s aríst  / Anois ‘s aríst  Now and then    Now and then    Ó am go h-amÓ am go h-am

Ce’ chaoi a’ raibh an 
ceolchoirm?

Bhí se iontach, bhí se ar an gceann 
ab fhearr riamh.

Ar cheap tú riamh go n-éireodh 
chomh maith sin leat? Níor cheap, níor cheap me riamh e.

A’ ndeacha’ tú riamh ar ais ann? Ní dheacha’  me ar ais ó shin agus 
ní gabhfaidh riamh aríst.

A’ ndearna tú riamh cheana 
roimhe seo e?

Ní dhearna agus ní dhéanfaidh me riamh aríst e 
ach oiread. 

Riamh   Riamh         Ever/Never Ever/Never Riamh aríst Riamh aríst never againnever again/ / Riamh cRiamh chheanaeana  never before never before / / Riamh ó sRiamh ó shhinin    

Cén Ghaeilge ar “ usually”?1

‘Bhfuil fhios ad an Ghaeilge ar “ never again”?2

Ce’ chaoi a ndéarfá “ always”as Gaeilge?3

Cén Ghaeilge a chuirfeá ar “ often”?4

Abair “ now & then” as Gaeilge?5

Cuir Gaeilge ar “ usually”?6

‘Bhfuil tú in ann Gaeilge a chuir ar “ seldom ”?7

Ce’  chaoi a ndéarfá “ often enough” i nGaeilge?8

Abair “ never scince” i nGaeilge?9

Cuir Gaeilge ar “ once in a blue moon”?10

Ce’  chaoi a ndéarfá “ constantly” i nGaeilge?11

‘Bhfuil tú in ann Gaeilge a chuir air “ everytime ”?12
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