
A’ ndeacha’ tú abhaile?
ChChua’ Yes...   Chua’ me abhaile.   

Ní dheacha No.   Ní dheacha’ me abhaile.

ChChuua’   -  a’   -   Chu Chua’  a’  me me abhaile.abhaile.

A’ nbhfaca tú céard a tharla?
ChChonaic Yes... Chonaic me gach rud.   

Ní fhaca No. Ní fhaca  me tada.

ChChoonaic  -  naic  -  ChoChonaic  naic  me eme e.   .   

Ar chula tú an nuacht ar maidin?
ChChuala Yes...   Chuala me e.   

Níor chuala No.   Níor chuala me e.

ChChuuala   - ala   - ChuChuala’ ala’ me eme e.    .      

Ar chuir tú amach an cat?
ChChuir Yes... Chuir me amach e.   

Níor chuir No. Níor chuir me amach e.

ChChuuir    -  ir    -   Chu Chuir  ir  me me orm e.orm e.

Ar chaith tú an t-airgead ar fad?
ChChaith Yes... Chaith me ar fad e.   

Níor chaith No. Níor chaith me ar fad e.

ChChaaith  -  ith  -   Cha Chaith ith me me ar fad e.ar fad e.

ach teach beach sceach

seacht sneachta ocht fiuchta

múch súch dúch plúch

teocht beocht fuacht nuacht

teacht leacht beacht neacht

bocht docht rocht nocht

CChhua’ ua’ meme  -  C  -  Chhuala uala meme  -  C  -  Chhonaic onaic meme  -  C  -  Chhuir uir meme  -  C  -  Chhaith aith meme

Ar Ar chuchuala tú an ala tú an chuchuach a ach a chachan go mn go mochoch? ? 
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Ar bheic tú amach? Bhéic me.  /   Níor bhéic me. 

A’ mbéicfidh-he tú amach? Béicfidh-he me.  / Ní bhéicfidh-he.  

A’ mbéiceann tú amach? Béicim.  / Ní bhéicim. 
Béiceann me.  / Ní bhéiceann me. 

Béic - A’ béiceadh

Ar dhóirt tú an t-uisce? Dhóirt me e. /   Níor dhóirt me e. 

A’ ndóirtfidh-he tú amárach e? Dóirtfidh-he . / Ní dhóirtfidh-he me e. 

A’ ndóirteann tú an t-uisce? Dóirtim e.  / Ní dhoirtim e. 
Dóirteann me e. / Ní dhóirteann me.  

Dóirt - A’ dóirteadh

Ar chaith tú e? Chaith me.  /   Níor chaith me. 

A’ gcaithfidh-he tú amárach e? Caithfidh-he.  / Ní chaithfidh-he me. 

A’ gcaitheann tú i bhfad e? Caithim.  / Ní chaithim. 
Caitheann me.  / Ní chaitheann me. 

Caith - A’ caitheamh

Ar fhaisc tú an liomóid? D’fháisc me e.  /   Níor fháisc me e. 

A’ bhfáiscfidh-he tú amárach e? . Fáiscfidh-he.  / Ní fháiscfidh-he me.  

A’ bhfaisceann tú an liomóid? Fáiscim e.  / Ní fháiscim e. 
Fáisceann me e. / Ní fháisceann me.  

Fáisc - A’ fáisceadh
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Ar ghléas tú tú fhéin? Ghléas me. /   Níor ghléas me. 

A’ ngléasfaidh-he tú tú fhéin? Gléasfaidh-he.  / Ní ghléasfaidh-he.  

A’ ngléasann tú tú fhéin? Gléasaim.  / Ní ghléasaim. 
Gléasann me.  / Ní ghléasann me. 

Gléas - A’ gléasadh

Ar phioc tú an t-úll? Phoic me  e.  /   Níor phoic me e. 

A’ gcaithfidh-he tú e? Piocfaidh-he.  / Ní phoicfaidh-he me. 

A’ gcaitheann tú e? Piocaim. / Ní phoicaim. 
Piocann me.  / Ní phoicann me. 

Pioc - A’ piocadh

 CEIST  CEIST  CEIST

 CEIST

 CEIST

 CEIST

 CEIST

 CEIST  CEIST

 CEIST  CEIST

 CEIST  CEIST

 CEIST  CEIST  CEIST

 CEIST
 CEIST

Béic Béic Béic

Caith Caith Caith

Dóirt Dóirt Dóirt

Fáisc Fáisc Fáisc

Gléas Gléas Gléas

Pioc Pioc Pioc

Béic Béic Béic

Caith Caith Caith

Dóirt Dóirt Dóirt

Fáisc Fáisc Fáisc

Gléas Gléas Gléas

Pioc Pioc Pioc

Béic Béic Béic

Caith Caith Caith

Dóirt Dóirt Dóirt

Fáisc Fáisc Fáisc

Gléas Gléas Gléas

Pioc Pioc Pioc
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A’ déana’ a’ diabhailA’ déana’ a’ diabhail
Céar’ ‘ta á dhéana’ aige?

Cé air a bhfuil se a’ déana’ a’ daibhail? 

Tá se a’ déana’ a’ diabhail.

Tá se a’ déana’ a’ diabhail ar na rothaithe.

A’ déana’ aithriseA’ déana’ aithrise
Céar’ ‘tá ar bun ag an mbuachaillín?

Cé air a bhfuil siad a’ déana’ aithrise? 

Ta se a’ déana’ aithrise.

Tá se a’ déana’ aithrise ar a dheaide.

A’ déana’ gaisceA’ déana’ gaisce
Céar’ ‘tá ar bun ag an mboc seo?

Tá se chomh haineolach ‘s atá se sabhair.

Tá se a’ déana’ gaisce as chomh sabhair is atá se. 

Ní haon údar gaisce e sin.

A’ déana’ iontaisA’ déana’ iontais
Céar’ ‘tá ar bun ag an mbuachaillín?

Céard dhó a bhfuil se a’ déana’ iontais?

Ta se a’ déana’ iontais.

Tá se a’ déana’ iontais d’iontais an tsaoil.

Fá g seo!Fá g seo!
Céar’ ‘tá á rá aige seo?

Tuige a bhfuil se á rá? 

“Fágaí seo” atá se a’ rá.

Lena fhoireann a ghríosadh agus a spreagadh. 

“
Fág a’ bealachFág a’ bealach

Céar’ ‘tá á rá aige seo?

Tuige a bhfuil se á rá? 

“Fág a’ bealach” atá se a’ rá.

Mar nach bhfuil aon fhoighead aige.

Fág meFág me
Céar’ ‘tá á rá aici seo?

Tuige a bhfuil sí á rá? 

“Fág me” atá á rá aici.

Mar go bhfuil duine éicint ag cur as di.

Sáimhín só Sáimhín só 
Ce’ chaoi bhfuil an fear  seo? 

Céar’ ‘tá ar bun aige?

Tá se ar a sháimhín só.

Diabhal mórán. Tá se suite siar ar a sháimhín só.

Te teolaí Te teolaí 
Ce’ chaoi bhfuil an duine seo? 

Bhfuil se compóirteach?

Tá se te teolaí os comhair na tine.

D’fhéadfá rá go bhfuil. Tá se te teolaí ar a shaimhín só.

Sona  sáta Sona  sáta 
Ce’ chaoi bhfuil an bheirt seo? 

Cén saghais spion a bhfuil orthu? 

Tá siad sona sásta iontu fhéin.

Tá spion iontach orthu. Tá siad sona sásta.
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‘Bhfuil tuilleadh aráin uait? Tá,  tá tuilleadh uaim led’ thoil. Níl, tá mo dhóthain  a’am. GRMA1

‘Bhfuil tú ag iarra’ ceann? Tá, toram ceann led’ thoil. Níl, níl ceann uaim. Grma.9

‘Bhfuil tú in ann é a dhéana’? Tá, tá me in ann é a dhéana’. Níl, níl me in ann é a dhéana’.5

‘Bhfuil tú ag obair air? Tá, is gearr go mbeidh sé déanta. Níl, níor thosaigh mé fós.13

‘Bhfuil cúnamh uait? Tá, níor mhiste liom  cúnamh. Níl , tá me togha. Grma.3

 ‘Bhfuil tú i ndáiríre? Tá, tuige nach mbeinn? Níl, níl mé ach ag magadh fút.11

‘Bhfuil tú cinnte faoi sin? Tá, tá mé 100% siúreáilte faoi. Níl, níl mé cinnte faoi.7

‘Bhfuil tú ag magadh fúm? Tá, níl ann ach píosa spraoi. Níl, tá mé 100% i ndáiríre.15

‘Bhfuil do dhóthain agat? Tá, tá mo dhóthain a’am. Níl, níor mhiste liom tuilleadh .2

‘Bhfuil tú á iarraidh? Tá. tá mé á iarraidh. Níl, níl mé á iarraidh.10

‘Bhfuil tú réidh le goil? Tá, tá me réidh, fág seo. Níl me, toram nóiméad eile.6

‘Bhfuil tú sásta leis? Tá, tá sé thar barr. Níl, níl cuma ná caoi air.14

‘Bhfuil fhios agat faoi? Tá, tá fhios a’am faoi. Níl, níl fhios a’am tada faoi.4

‘Bhfuil tú ag smaoineamh faoi? Tá, tá mé ag cuimhniú air. Níl, níor rith sé liom fiú.12

 ‘Bhfuil tú ceart go leor? Tá, tá mé togha. Grma. Níl, níl mé thar mholadh beirte.8

‘Bhfuil tú as do chiall? Tá, tá me craiceáilte. Níl mé. Éirigh as an tseafóid.16
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‘Bhfuil tuilleadh aráin uait?1

‘Bhfuil tú ag iarra’ ceann?9

‘Bhfuil tú in ann é a dhéana’?5

‘Bhfuil tú ag obair air?13

‘Bhfuil cúnamh uait?3

 ‘Bhfuil tú i ndáiríre?11

‘Bhfuil tú cinnte faoi sin?7

‘Bhfuil tú ag magadh fúm?15

‘Bhfuil do dhóthain agat?2

‘Bhfuil tú á iarraidh?10

‘Bhfuil tú réidh le goil?6

‘Bhfuil tú sásta leis?14

‘Bhfuil fhios agat faoi?4

‘Bhfuil tú ag smaoineamh faoi?12

 ‘Bhfuil tú ceart go leor?8

‘Bhfuil tú as do chiall?16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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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 ...?

45km/uair45km/uair 60km/uair60km/uair 100km/uair100km/uair 45.7km/uair45.7km/uair
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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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i

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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Céard é bhur dtuairim faoi chháin chharbóin?

A’ dtagann sibh leis an tuairim gur chheart go mbeadh an Ghhaeilge éigeantach? 

Céard é bhur mbarrúil faoi veganism?

A’ nglacann tú leis gur chheart luach alcól a ardú?

‘Sé mo thuairim ná go bhfuil se  riachtanach mar go gcaithfear  
truailliú aeráide a mhaolú. Iócfadh an truaillitheoir, sin a deirimse.

Tagaim go hiomlán leis. Is ceart go mbeadh ár dteanga fhéin mar 
chroí-ábhar scoile. Cén fáth nach mbeadh deis cheart ag chuile dhuine í a 
fhoghlaim, í a shealbhú agus  í a labhairt.

‘Sé mo bharrúil ná gur iontach an rud e mar go bhfuil buntáistí ollmhóra a 
bhaineann leis. Deirtear  go gcuideodh se go mór le dul i ngleic le hotracht  
agus le hailse.

Nach minic go mbíonn praghas canna beorach níos saoire ná praghas buideál 
uisce. Dá laghad an phraghas is ea is mó a ólfas daoine óga. Rud a dhéanfadh 
an-dochar dhóibh agus a bheadh  aimhleasach  dá sláinte.

’Sé mo thuairim gur cheart e a chuir i bhfeidhm diaidh ar ndiaidh. Níor cheart 
píonós a ghearradh ar dhaoine nach bhfuil se d’acmhainn acu cáin bhreise a íoc. 
Téann cáin den tsórt seo thar fóir .

Ní thagaim le sin ar chor ar bith. Ní hionann éigeanntacht  agus oideachas agus 
is mó dochair a dhéanann se  ná aon rud eile. Is gá paisean a chothú agus is le 
hábharthacht,  samhlaíocht  agus cruthaíocht  a dhéantar sin. Ní le héigeantacht.

‘Sé mo bharrúil gur áiféiseach  an smaoineamh e. Tá se i bhfad ró-uaillmhianach. 
Ní féidir béilí gan fheoil, déirí nó iasc fiú a shamlú. Ní fhéadfadh se a bheith go maith 
don tsláinte.

Níl aon ghlacadh a’am le seo. Tá costas ró-ard cheana fhéin ar chuile shórt. 
Bíonn praghasanna deochanna i bhfad níos saoire ar an Mór-Roinn. Níl siad sin ag 
siúl thart caochta, ar meisce, a’ caitheamh aníos. Oideachas agus féinsmacht a 
theastaíonn, ní daorsmacht. 

Mo /do tMo /do thhuairim uairim   My/your opinionMy/your opinion

TagTagaimaim leis ....  leis ....   I concur ....I concur ....

Mo /do bMo /do bhharrúil arrúil   My/your thoughtsMy/your thoughts

GlacGlacaimaim leis gur ....   leis gur ....    I accept that ...I accept that ...
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Céard a dhhéarfá(há)(há) faoi quota na mban sa bpolitíocht?

Ar rith sé raimh leat Gaeilge a  roghnú mar thheanga chhaidrimh ?

A’ n-aontaíonn sibh nár chheart gairmiúlacht a chheadú sa CLG?

Céard a chheapfá faoi bhhia orgánach?

Déarfainn(hin) gur maith ann e. Tá gannionadaíocht  na mban  ag cur srian  ar 
fhorbairt sochaí na tíre. Níl se ach ceart go mbeadh 50% den ionadaíocht 
ag 50% den daonra.

Is minic a rith se liom, nach Éireannach me. Tuige nach mbeinn ag iarraidh mo 
theanga fhéin a labhairt? Adhmaím  nach ndearna me mórán faoi go fóilleach ach 
nach féidir tosaí ag aon am?

Aontaím 100% leis.  ‘Sé an CLG ceann de na heagraíocht amaitéarach  is mó agus 
is suntasaí ar domhan. Tá se tógtha  ar phaisean passion  agus diongbháilteacht  
na céadta míle duine a thugann go deonach  dá gcuid ama. ‘Sé chaoi go gcothódh 
gairmiúlacht míshuimhneas.

Cheapfainn(hin) gur dul chun cinn ollmhór e. Nach iontach go bhfuil bia folláin saor 
ó cheimicí agus spraeanna a tháirgeadh anois. Tá buntáistí móra leis
ní hamháin don tsláinte ach don timpeallacht  chomh maith. 

Dhéarfainn(hin)  nach bhfuil gá ar bith  leis. Tá ré na mban anseo anois. 
Ní fada uainn gur óna fir a theastós quota. Fan go bhfeicfidh(e) sibh.

Níor rith se riamh liom. Is dóigh nuair nach gcloiseann tú daoine á labhairt 
go hoscailte timpeall ort nach smaoineofá air fiú. Cinnte, ba dheas an rud é a 
dhéanamh. Má bhíonn daoine eile sásta tabhairt faoi, beidh mise leo. 

Ní aontaím ar chor ar bith leis. Tá se thar am ag an CLG glacadh le cleachtais  an 
21ú aois. Tá sár-imreoirí i dteideal  go dtabharfaí aitheantas  agus cúiteamh  dóibh 
as a  dtugann siad go neamhleithliseach dá gcuid ama & scileannaí. 

Ní cheapfainn(hin) mórán dhó. Buaileadh bob atá ann le go n-íocfaí praghas 
níos airde ar ghlasraí, torthaí agus tairgí beatha. Chuirfinn(hin)  geall leat nach 
dtabharfá(há ) tada faoi deara idir fataí orgánacha agus na gnáth cheanna agus iad 
ar do phláta.

DDhhéaréarfainnfainn  (hin) (hin) .... ....   I would say ......I would say ......

Ar rith Ar rith sese leat .... ? leat .... ?  Has it occurred to you Has it occurred to you 

AontAontaímaím leis ....   leis ....    I agree that ...I agree that ...

CChheapeapfinnfinn  (hin) (hin) . .... . ....   I would think .....I would think .....
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Ce’ fáth ar fhág tú  go luath?

Céard a cheapfá (há) dhó?

Tuige a ndúirt tú e sin?

Ní fheictear dhuit go bhfuil se 
beagáinín iomarcach?

Ce’ fáth a ndearna tú e sin? 

Bhuel, feictear do roinnt daoine go 
bhfuil se thar fóir. 

B’éigean dhom fágáil. Bhí coinne eile a’am.
Ní raibh aon rogha a’am.

Feictear dhom go bhfuil se togha, 
an-mhaith ar fad.

Bhí orm e a rá. Sí an fhírinne í.  
Ní raibh an darna rogha a’am.

Ní fheictear, ní fheictear ar chor ar bith. 
Tá se togha uilig. 

Chaithfinn(hin) é a dhéana’. 
Ní raibh an darna rogha a’am.

Ah, bíodh an fheamainn acu. 
Beidh daoine diúltacha i gcónaí ann.

B’éigean dB’éigean dhhom ....   / Bhí orm  .......   / Com ....   / Bhí orm  .......   / Chhaithaithfinnfinn(hin) (hin)  ....... .......            I had to ...I had to ...

Feictear dFeictear dhhom  ......  om  ......     It  seems to me ....    It  seems to me ....   Ní fNí fhheictear deictear dhhom  ......  om  ......     It dosen’t seem .... It dosen’t seem ....
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Go bhfios dhuirt 
ce’ chaoi ar thit se?

‘Bhfuil fhios ad an freagra / 
an t-am ......  etc   (rudaí)

Go bhfios dhuit, 
a’ raibh se a’ ritheacht?

‘Bhfuil aithne ad air? (daoine)

Cá bhfios dhuitse mar sin nach air 
fhéin an locht gur thit se?

‘Bhfuil eolas ad ar Ghaillimh? (áiteanna)

Go bhfios dhom shleamhnaigh se
ar an urlár a bhí fliuch báite.

Tá / Níl   fhios a’am  ........ 

Níl fhios a’am a raibh,
ní fhaca me a’ titim e.

Tá / Níl  aithne a’am ...... 

Cá bhfios mo thóin.  
Bhí an t-urlár ina rinc oighir 

mar nár ghlan tusa i gceart e.

Tá / Níl  eolas a’am ...... 

Go Go bhfibhfios dos dhhom....  om....     As far as I am aware    As far as I am aware   Cá Cá bhfibhfios dos dhhuitse ...? uitse ...?    How would you  How would you 

Fios  Fios     Things                        Things                       Aithne   Aithne      People                      People                     Eolas   Eolas      Places  Places 
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