
Cá ‘il tú fanacht? Tá me fanacht i dtigh Chonghaile

Cá ‘il an teach? Tá se trí mhíle siar ón gColáiste.

Cén baile ina bhfuil se? Is i gCor na Rón atá se.

Cá ‘il tú fanacht? Tá me fanacht i dtigh Bhreathnach

Cá ‘il an teach? Tá se míle amháin soir ón gColáiste.

Cén baile ina bhfuil se? Tá ‘n teach ar an gCoill Rua.

Cá ‘il tú fanacht? Tá me fanacht i dtigh Chualáin.

Cá ‘il an teach? Tá se dhá mhíle soir ón gColáiste.

Cén baile ina bhfuil se? Tá ‘n teach i Sailechúna.

Cá ‘il tú fanacht? Tá me fanacht i dtigh Fhátharta.

Cá ‘il an teach? Tá se míle amháin siar ón gColáiste.

Cén baile ina bhfuil se? Sna hAille atá se.

Cá ‘il tú fanacht?
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Bailte Fearainne Lurgan

Cá ‘il do theachsa?
Cor na Rón Tá ‘n teach i gCor na Rón.  Is i gCor na Rón atá se.

Teach Mór Tá ‘n teach ar an Teach Mór.  Is ar an Teach Mór atá se.

Lochán Beag Tá ‘n teach ar an Lochán Beag. Is ar an lochán Beag atá se.

Na hAille Tá ‘n  teach sna hAille.   Is sna hAille atá se.

An Cnoc Tá ‘n  teach ar an gCnoc.  Is ar an gCnoc atá se.

Baile na mBrabhach Tá ‘n teach i mBaile na mBrabhach.  Is i mBaile na mBrabhach atá se.

Coill Rua Tá ‘n  teach ar an gCoiill Rua.  Is ar an gCoill Rua ata se.

An Chathair Tá ‘n  teach ar an gCathair. Is ar an gCathair ata se.

Púirín Tá ‘n teach ar an bPúirín. Is ar an bPúirín atá se.

Sailechúna Tá ‘n  teach i Sailechúna.  Is i Sailechúna atá se.

Séimhiú Urú Níl sa mBéarla Litriú foghraíochta Aimsirí
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Ce’ chaoi bhfuil tú? Tá me togha gura maith ad.1

11

Ce’ chaoi bhfuil tú? Tá me thar cionn, slán a bhéas tú.2

Ce’ chaoi bhfuil tú? Níl aon chaill orm.  Diabhal caill orm.3

Ce’ chaoi bhfuil tú? Ah, níl me thar mholadh beirte.4

Ce’ chaoi n-airíonn tú? Airím thar cionn, slán a bhéas tú5

Ce chaoi n-airíonn tú? Airím tuirseach.6

Ce’ chaoi n-airíonn tú? Airím go maith faoi.7

Ce’ chaoi n-airíonn tú? Airím míchompóirteach 
mar gheall air.

8

Ce’ chaoi  bhfuil a’ chraic? Tá ‘n chraic thar cionn.9

Ce’ chaoi  bhfuil a’ chraic? Diabhal craic ar bith 
anseo.

10

Ce’ chaoi  bhfuil a’ chraic? Tá sí mighty. Tá’n chraic mighty.11

a cb d

e gf h

i kj
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Ce’ chaoi ar éirigh leo sa scrúdú? D’éirigh thar barr leo.1

11

Ce’ chaoi ar éirigh léi? Níor éirigh léi, theip uirthi.2

Ce’ chaoi a’ ndeacha’
se  ann? Shiúil se. 3

Ce’ chaoi a’ ndeacha’
se  ann? Chua’ se ann ar a bheidhsicil.4

Ce’ chaoi a n-oibríonn se? Brúitear an lasc lena chasadh ar siúl.5

Ce’ chaoi a n-oibríonn se? Cuirtear i bpoll an doirtil e.6

Ce’ chaoi a mblaiseann se  ? Blaiseann se difriúil.7

Ce’ chaoi a mblaiseann se  ? Blaiseann se searbh.8

Ce’ chaoi a mbreathnaíonn se orm? Breathnaíonn se thar cionn ort.9

Ce’ chaoi ar tharla an timpiste?? Bhí se ag textáil agus ag tiomáint. An 
pleota!

10

Ce’ chaoi ar thaithnigh Holi leo? Thaithnigh se thar cionn leo.11

Ce’ chaoi ar thaithnigh an béile 
leis? Níor thaithnigh se rómhaith leis.

a cb d

e gf h

i kj l

12
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Céar’ ‘tá uirthi?

Díocas, díocas

Tá díocas uirthi.

Tá sí dirí(the) go hiomlán air.

1

Céar’ ‘tá air?

Díomá, díoma

Tá díomá air.

Tá se dubh dóite ag an  díomá.

1

Céar’ ‘tá orthu?

Sceitimíní, sceitimíní

Tá sceitiminí orthu.

Tá siad ar bís.

1

Céar’ ‘tá air?

Tart, tart

Tá tart air.

Tá se spalpaí.

1

Céar’ ‘tá air?

Aiféala, aiféala

Tá aiféala air.

Tá fíor-bhrón air.

1

Céar’ ‘tá uirthi?

Fearg, fearg

Tá fearg uirthi.

Tá sí le ceangal.

1

Céar’ ‘tá air?

Ocras, ocras

Tá díocas air.

Tá se stiúgaí.

1

Céar’ ‘tá uirthi?

Amhras, amhras

Tá amhras uirthi.

Níl sí cinnte faoi.

1
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Fearg Ar  bís1 11a

Tart Dubh dóite1 11a

Ocras Dírí  go hiomlán1 11a

Aiféala Le ceangal1 11a

Amhras Spalpaí1 11a

Díocas Ní sí cinnte faoi1 11a

Sceitimíní Stiúgaí1 11a

Díomá Fíor-bhrón1 11a
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Cén t-am e? Tá se deich chun a dó 
go díreach.1

Gura maith ad

Cén t-am anois e? Tá se tarraingt ar a dó a chlog.2

Míle buíochas

‘Bhfuil an t-am ad? Tá, tá se ceathrú théis a dó 
go díreach.3

Gura maith ad

‘Bhfuil fhios ad 
an t-am?

Tá fhios, tá se díreach bailí 
leathuair théis a dó. 4

Gura maith ad

A’ bhféadfá-há  an 
t-am a inseacht ‘om?

Cinnte, tá se tarraingt ar ceathrú 
gun trí.5

Gura maith ad

Meastú cén t-am e? Tá se díreach bailí a trí.6

Ó, tá me mall, slán.

Gabh mo leithscéal! 
‘Bhfuil an t-am ad? Tá, tá se trí a chlog go díreach.7

Gura maith ad

Cén t-am anois e? Tá se díreach bailí a trí.8

Ah, tá dala ama fós 
a’ainn
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Meastú cén t-am e? Tá se tarraingt ar 
deich théis a trí.9

Gura maith ad

‘Bhfuil an t-am ad? Tá, tá se tarraingt ar 
leathuair théis a trí. 10

Gura maith ad

Cén t-am e? Tá se tarraingt ar a seacht.11

Gura maith ad

‘Bhfuil fhios ad cén 
t-am e?

Tá, tá se díreach bailí
a hocht.12

Tá se a seacht a chlog go 
díreach.1

Tá se ag tarraint ar a 
leathuar théis a hocht.2

Tá se ag tarraingt ar a 
seacht.3

Tá se ag tarraingt ar a 
ceathair a chlog.4

Tá  se  díreach bailí 
a seacht5

Tá se ceathair a chlog go 
díreach.6

Tá se díreach bailí a 
ceathair.7

Tá se díreach bailí ceathrú 
gun naoi. 8

Gura maith ad
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  A(g)am     A(g)amsasa
Is a’amsasa atá se.

Cé aige a bhfuil an freagra?

Is a’amsa atá se.

a

Cé aige a bhfuil a uimhir ?

Is a’amsa atá sí. 
Tá a uimhir a’amsa.

b

1

Aige        Aigeseansean
Is aigeseansean atá se.

Cé aige a bhfuil an t-eolas?

Is aigesean atá se.

a

Cé aige a raibh an eochair?

Is aigesean a bhí sí.

b

Eisean, sa léine ghlas?

‘Sea, bhí an eochair aige.

3

Is adadsasa atá se.

Cé aige a bhfuil an mála?

Is adsa atá se. Tá an mála adsa.

a

Cé aige a bhí an ceart ?

Is adsa a bhí se.

b

Abair aríst e

Bhí an ceart ad, an t-am seo. 

2    AdAd(agat)  AdAdsasa(atagsa)

Aici        Aicisese
Is aicisese atá se.

Cé aige a raibh an t-airgead?

Is aicise a bhí se. Bí an t-airgead aici.

a

Cé aige a a bhfuil na ticéid?

Is aicise atá siad.

a

Ise, sa léine bhuí?

‘Sea, tá na ticéid ar fad aici.

4
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  A(g)ainn     A(g)ainnee
Is a’ainnee atá se.

Cé aige a bhfuil an fhoireann is 
fearr?

Is a’ainne atá se.

a

Cé aige a bhéas an bua?

Is a’ainne a bhéas se.
Beidh an bua a’ainne.

b

5

Acu        Acusansan
Is acusansan atá se.

Cé aige a bhfuil an smaoineamh
 is fearr?

Is acusan a bhí  se. Bhí an 
smaoineamh is fearr acusan.

a

Cé aige a a bhfuil an t-amhrán 
 is deisie?

Is acusan atá an ceann is deise.

a

Acusan thall?

‘Sea, tá ‘n t-amhrán
 is deise acusan.

7

Is agaibhsese atá se.

Cé aige a bhéas an chéad seans ?

Is agaibhse a bhéas se.  Beidh an 
chéad seans agaibhse.

a

Cé aige a a bhfuil an seomra 
is néata?

Buel, ní agaibhse ata se. Is gearr le cró 
muice an ceann a bfuil agaibhse.

b

Gabh ár leithscéal!

‘Sea, tá‘n seomra is 
mínéata ar fad agaibhse.

6     Agaibh                Agaibhsese
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Céar’ ‘tá á dhéana’ aici? Tá sí a’ piocadh úlla.

Céar’ ‘tá á phiocadh’ aici? Tá úlla á bpiocadh aici.

Céar’ ‘tá á dhéana’ aici leis na húlla? Tá sí á bpiocadh.

Céard a rinne sí inné Phioc sí úlla.

Céard a dhéanann sí chuile lá? Piocann sí úlla.

Céard a dhéanfaidh-he sí amárach? Piocfaidh-he sí úlla.

Céard a dhéanfadh-hadh  sí 
      dhá mbeadh siad aibí? 

Phiocfadh-hadh sí iad.

1

Céar’ ‘tá á dhéana’ aici? Tá sí  a’ comhaireamh airgid.

Céar’ ‘tá á chomhraigh aici? Tá an t-airgead á chomhaireamh aici.

Céar’ ‘tá á dhéana’ aici leis an airgead? Tá sí á chomhaireamh.

Céard a rinne sí inné Chomhraigh sí an t-airgead.

Céard a dhéanann sí chuile lá? Comhraíonn sí an t-airgead.

Céard a dhéanfaidh-he sí amárach? Comhróidh-ó sí an t-airgead.

Céard a fadh-hadh  sí dá mbeadh 
airgead aici? 

Chomhródh sí e.

2

Céar’ ‘tá á dhéana’ aige? Tá se a’ taispeáint an chairr.

Céar’ ‘tá á thaispeáint’ aige? Tá carr á thaispeáint aige.

Céar’ ‘tá á dhéana’ aige leis an gcarr? Tá se á thaispeáint.

Céard a rinne se inné Thaispeáin se e.

Céard a dhéanann se chuile lá? Taispeáineann se ....

Céard a d héanfaidh-he se amárach? Taispeáinfidh-he....

Céard a dhéanfadh-hadh  se 
      dá mbeadh carr le díol aige? 

Thaispeáinfeadh-hadh .....

3
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Céar’ ‘tá á dhéana’ aici? Tá sí a’ cuimilt a glúin.

Céar’ ‘tá á chuimilt aici? Tá a glúin á cuimilt aici.

Céar’ ‘tá á dhéana’ aici lena glúin? Tá sí á cuimilt.

Céard a rinne sí inné Chuimil sí í.

Céard a dhéanann sí chuile lá? Cuimlíonn sí í.

Céard a dhéanfaidh-he sí amárach? Cuimlóidh-ó   sí í.

Céard a dhéanfadh-hadh sí dá 
mbeadh a glúin gortaí?

Chuimleodh-ódh sí í.

4

Céar’ ‘tá á dhéana’ aige? Tá se a’ sábháilt na liathróide.

Céar’ ‘tá á shábhailt aige? Tá ‘n liathróid á sábháilt aige.

Céar’ ‘tá á dhéana’ aige leis an laithróid? Tá se á sábháilt.

Céard a rinne se inné. Shábháil se í.

Céard a dhéanann se chuile lá? Sábhálann se í.

Céard a dhéanfaidh-he se amárach? Sábhálfaidh-he se  í.

Céard a dhéanfadh-hadh se dá 
mbeadh  se ag imirt? 

Shábhalfadh-hadh  se í.

5

Céar’ ‘tá á dhéana’ aici? Tá sí a’ bolú an bhlátha.

Céar’ ‘tá á bholú aici? Tá ‘n bláth á bholú aici.

Céar’ ‘tá á dhéana’ aici leis an mbláth? Tá sí á bholú.

Céard a rinne sí inné Bholaigh sí e.

Céard a dhéanann sí chuile lá? Bolaíonn sí e.

Céard a dhéanfaidh-he sí amárach? Bolóidh-ó   sí e.

Céard a dhéanfadh-hadh sí dá 
mbeadh blath sa ngairdín?

Bholódh sí e.

6
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Dia dhuit!

Ce’ chaoi bhfuil tú?

Dia ‘s Muire dhuit.

Tá me thar cionn, slán a bhéas tú.

Inis dhom fút fhéin. Is mise Kate Ní Chualáin. Tá me ocht mbliana déag d’aois.
Tá me i rang na hArdteiste i mbliana.
 Is breá liom chuile chinéal spóirt.

Cá gcónaíonn tú? Tá me i mo chónaí cois fharraige i  gCinn Mhara i gcontae 
na Gaillimhe.

Déan cur síos ar an 
áit. Baile beag álainn cois cuain is ea Cinn Mhara. 

Tá cáil air mar gur ann a bhíonn Féile Chruinniú na mbád 
chuile shamhradh. 
Tagann go leor turasóirí chuig an mbaile agus bíonn se 
beo bríomhar ó cheann ceann na bliana.

Inis dhom faoi do 
mhuintir? Beirt a’ainn  atá sa gclann,  me fhéin agus mo dheartháir 

atá trí bliana níos óige ná me.
Feilméara is ea m’athair agus oibríonn mo mháthair 
páirtaimseartha i  gcathair na Gaillimhe.
Réitíonn me fhéin agus mo dhéartháir an-mhaith lena 
chéile.

Inis dhom faoi do 
scoil? Scoil bheag, meascaí í Coláiste Bhríde atá suite in aice na 

farraige.
Thart ar trí chéad scoláire atá inti agus tá aithne mhaith 
againn ar fad ar a chéile.
Spóirt, ceol agus drámaíocht na himeachtaí is mó agus ‘sé 
ceoldráma na Nollag buaicphointe na bliana.

Cén t-ábhar is mó 
agus is lú a thaitníonn 
leat?

Ceol mo rogha ábhair. Tá múinteoir den scoth a’am agus is 
breá liom ceol.
Cuntasaíocht an t-ábhar is lú a thaitníonn liom. 
Níl spéis á laghad i gcúrsaí gnó a’am agus cuireann figiúirí 
thar bharr mo chéille me.
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Céard ba mhaith 
leat a dhéana’ tar 
éis na hardteiste?

Ba mhaith liom céim a bhaint amach sa gceol.
Tá an-spéis i gceol a’am agus ba mhaith liom tabhairt faoi 
cheol a chumadh mé fhéin lá éicint.
Ach , níl ansin fós ach brionglóid.

An bhfuil 
caitheamh aimsire 
ar bith agat?

Tá, is breá liom bheith ag casadh ceoil nó ag éisteacht le 
ceol
Níl tada níos fearr liom ná a bheith amuigh faoin aer.
Téim ag snámh, ag rothaíocht, ag ritheacht agus ag 
caigheacáil go rialta.

Cén saghais ceoil a 
thaitníonn leat?

Is beag cinéal ceoil nach dtabharfainn-hin  cluas dhó.
 Éistim le réimse leathan ,ceol claisiceach, snagcheol, ceol 
tíre agus popcheol ár ndóigh.

An bhfuil suim agat i 
gcúrsaí spóirt?

Is breá liom spóirt, lúthcheasaíocht agus cispheil ach go 
háirithe.  Tá me ar fhoireann cispheile na scoile i mbliana.
agus bíonn me ag rith go rialta leis an gclub 
lutncheasaíochta áitiúil.

An raibh jab nó post 
riamh agat?

Bhí, fuair mé post samhraidh anuraidh  mar fhreastalaí 
san óstán ar an mbaile. Ní raibh an obair róchrua ach 
bhíodh an lá oibre sách fada. Thaithnigh se liom a bheith 
ag bualadh le daoine agus ag inseacht dhóibh faoi mo 
cheantar álainn fhéin.

11
22331

Séimhiú Urú Níl sa mBéarla Litriú foghraíochta Aimsirí

Cé aige a bhfuil sé?LÁ 1 Sinsir 2        Kate as Cinn Mhara B



.

11

Sín do chuid matáin  sulasula 
dtéann tú a’ rith.

Shín me mo chuid matáin
sulasula** ndeacha’ me a’ rith.

1 Breathnaigh soir & siar
sulasula dtreasnaíonn tú an 

Bhreathnaigh siad soir & siar
sularsular threasnaigh siad ....

2

Faigh cead 
sulasula ndéanann tú e.

Fuair se cead 
sulasula** ndearna se e.

3 Inis di e sulasula gcloiseann 
sí in áit éicint eile e.

D’inis se di e
sularsular chuala sí in áit eile e.

4

Beidh gach rud faoi réir aige
sulasula dtagann a mhama ...

Bhí gach rud faoi réir
sularsular tháinig sí abhaile.

5 Lorg comhairle
sulasula dtosaíonn tú ar an obair

Lorg siad comhairle
sularsular thosaigh siad air.

6

Deireann siad altú roimh bia
sulasula n-itheann siad a ndinnéar.

Dúirt siad altú roimh bia 
sularsular ith siad e.

7 Toram d’uimhir
sulasula gcrochann tú suas.

Thug sí dhom a huimhir
sularsular chroch sí suas.

8

Nigh an cupán sulasula gcuireann 
tú ar ais sa gcófra e.

Ar nigh tú an cupán sularsular chuir 
tú sa gcófra e?

9 Cloisfidh-he tú e.
sulasula bhfeicfidh-he tú e.

Chuala me e
sulasula** bhfaca me e.

10

Beidh se uilig thart
sulasula mbeidh fhios ad.

Bhí se uilig thart
sulasula** raibh fhios aige.

11 Glan an mess
sulasula bhfeiceann sí e.

Ghlan se an mess
sulasula** bhfaca sí e. 

12

Leag uait e
sulasula mbriseann tú e.

Bhí se ag spraoi leis
sularsular bhris se e.

13 Smaoinigh
sulasula labhraíonn tú..

Smaoinigh se
sularsular labhair se.

14

Gabh buíochas
sulasula nglacann tú leis.

Ghabh se buíochas
sularsular ghlac se leis.

15 Déan d’obair bhaile sulasula 
mbreathnaíonn tú ar an ....

Rinne se a chuid oibre
sularsular bhreathnaigh se air.

16

Glasáil an doras
sulasula bhfágann tú an teach.

Ghlasáil se an doras
sularsular fhág se an teach.

17 Múch an solas
sulasula dtéann tú a chodladh.

Mhúch se an solas 
sulasula**ndeacha’ se a chodladh.

18
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Sin do chuid  
matáin .....

Shín me mo chuid 
matáin  .....

  téigh

  *téigh

1 Breathnaigh soir 
& siar an bóthar ...

Bhreathaigh siad 
soir & siar  .....

  trasaigh

 trasaigh

2

  breathnaigh

Déan d’obair 
bhaile  .....

Rinne se a chuid 
oibre  .....

  breathnaigh5 Leag uait e .....

Bhí se ag spraoi 
leis   .....

bris

bris

6

Faigh cead .....

Fuair siad cead  
.....

 déan

  *déan

3 Múch an solas .....

Mhúch se an 
solas  .....

  *téigh

  *téigh

4

Glan an mess.....

Ghlan se an mess 
.....

  feic

  *feic

7 Beidh se thart .....

Bhí se uilig thart   
.....

  bí

  *bí

8

Nigh an cupán ...

Ar nigh tú an 
cupán  .....

cuir

cuir

9 Toram d’uimhir ....

Thug sí dhom a 
huimhir ......

croch

croch

10

Cloisfidh-he 
tú e ....

Chuala se e  .....

feic

  *feic

13 Gabh buíochas ...

Ghabh se 
buíochas .....

glac

glac

14

Deireann siad altú 
roimh bia .....

Dúirt sad altú 
roimh bia .....

ith

ith

11 Lorg comhairle ...

Lorg siad 
comhairle  .....

tosaigh

tosaigh

12

Smaoingh ....

Smaoinigh se  .....

labhair

labhair

15 Glasáil an doras ...

Ghlasáil se an 
doras  .....

fág

fág

16
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