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1.

Dia daoibh.
Dia duit.
Cad is ainm duit?

Is mise ...
Dia is Muire duit.
... is ainm dom.

2.

Conas tá tú?
Cad atá ort?

Tá mé ...
Tá ... orm.

3.

Cad as duit?
Cár rugadh tú?
Cár tógadh tú?
Cá bhfuil tú i do chónaí?

Is as ... dom.
Rugadh i ... mé.
Tógadh i ... mé.
Tá mé i mo chónaí i ...

4.

Cad é?
Cad é seo?
An ... é seo?

Is ... é.
Is ... é.
Is ea / Ní hea

5.

An maith leat ...?
Ar mhaith leat ...?
Cad ba mhaith leat?

Is maith / Ní maith
Ba mhaith / Níor mhaith
Ba mhaith liom ...

6.

Cá bhfuil ...?
ar an mbosca
i mbosca
An bhfhuil ...?
Cá raibh ...?
An raibh ...?

Tá sé ...
faoin mbosca
sa bhosca
Tá / Níl
Bhí sé ...
Bhí / Ní raibh

7.

Cad atá agat?
An bhfuil ... agat?
Cad a bhí agat?
An raibh ... agat?

Tá ... agam.
Tá / Níl
Bhí ... agam.
Bhí / Ní raibh

Ceacht 1 (G15-B01)

Ceacht a hAon
Lesson Eight
8.

9.

10.

Ceacht 1 (G15-B01)

Súil Siar
Review

Leathanach 2
Page 2

Cad a rinne tú inniu?
Ar chuir tú ...?
Ar ól tú ...?
Ar éirigh tú ...?
Cár chuir tú ...?

Chuir / Níor chuir
D’ól / Níor ól
D’éirigh / Níor éirigh
Chuir mé ... é.

Ar ith tú …?
Ar chuala tú …?
Ar tháinig tú …?
Ar thug tú …?

D’ith / Níor ith
Chuala / Níor chuala
Tháinig / Níor tháinig
Thug / Níor thug

An ndearna tú …?
An ndeachaigh tú …?
An bhfaca tú …?
An bhfuair tú … ?
An ndúirt tú …?

Rinne / Ní dhearna
Chuaigh / Ní dheachaigh
Chonaic / Ní fhaca
Fuair / Ní bhfuair
Dúirt / Ní dúirt

Cad atá tú ag déanamh?
Cad a bhí tú ag déanamh?
An maith leat bheith ag …?

Tá mé ag ...
Bhí mé ag ...
Is maith / Ní maith

