
‘Bhfuil fhios ad céard a tharla?

‘Bhfuil tú in ann e a dhéana’?

‘Bhfuil fhios ad cá ‘il se?

‘Bhfuil tú in ann e a fheiceáil?

‘Bhfuil fhios ad an freagra?

‘Bhfuil tú in ann e a rá?

‘Bhfuil fhios ad cá ndeacha’ se?

‘Bhfuil tú in ann me a chloisteáil?

Tá.      Tá fhios a’am.         Tá ‘s a’am céard a tharla.

Tá.      Tá me in ann.          Tá me in ann e a dhéana’.

Tá.      Tá fhios a’am.         Tá ‘s a’am cá ‘il se.

Tá. Tá me in ann.   Tá me in ann an sionnach a fheiceáil.

Tá.      Tá fhios a’am e.         Tá ‘s a’am an freagra.

Tá.      Tá me in ann.          Tá me in ann e a rá.

Tá.      Tá fhios a’am.         Tá ‘s a’am cá ndeacha’ se.

Tá.      Tá me in ann.          Tá me in ann thú a chloisteáil.

Níl.      Níl fhios a’am.        Níl ‘s a’am céard a tharla.

Níl.      Níl me in ann.         Níl me in ann e  a dhéana’.

Níl.      Níl fhios a’am.        Níl ‘s a’am cá ‘il se.

Níl.      Níl me in ann.         Níl me in ann e  a fheiceáil.

Níl.      Níl fhios a’am.        Níl ‘s a’am an freagra.

Níl.      Níl me in ann.         Níl me in ann e   a rá.

Níl.      Níl fhios a’am.        Níl ‘s a’am cá ndeacha’ se.

Níl.      Níl me in ann.         Níl me in ann thú  a chloisteáil.

‘Bhfuil f‘Bhfuil fhhios ios ad ad ....?....?

‘Bhfuil tú in ann ....?‘Bhfuil tú in ann ....?
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A haon

A cúig

A trí

A seacht

A dó

A sé

A ceathair

A hocht

A naoi

A deich

Braon,  chaon,  daon

Gruaig, ruaig, mairg

Brí, rí, croí

Beacht, ceacht, feacht

Bó,  chomh,  ró 

Ré, pé, Dé 

Cathair, athair, máthair

Bocht, docht, tocht

Laoi, caoi, taoi

Breith, sceith,  i leith 
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