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Focal ón Uachtarán

Is cúis mhór áthais dom, mar Uachtarán ar Choláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, fáilte  
a chur roimh Sruth na Maoile.  Is é seo an ceathrú foilseachán ó Rannóg na Gaeilge ón mbliain 2005 
anuas, le cabhrú le múinteoirí a fhaigheann a gcuid oiliúna thar lear agus a mbíonn orthu cáilíocht sa 
Ghaeilge a bhaint amach.  Sa bhliain 2005, foilsíodh Beatha Teanga le Daithí Ó Madáin.  Sna blianta 
2006 agus 2007, faoi seach, foilsíodh Cóir Ghaoithe agus Í a Labhairt le hAodán Mac Suibhne agus 
Marie Whelton.  Le foilsiú Sruth na Maoile anois, níl aon amhras ach go bhfuil réimse leathan d’ábhar 
foghlama agus d’ábhar tacaíochta curtha ar fáil le freastal ar riachtanais na múinteoirí sin. 

Trí dhul trí thréimhse oiriúnaithe (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – O.C.G.), tá an dara 
bealach ann anois do mhúinteoirí, an Cháilíocht sa Ghaeilge a bhaint amach.  Ábhar tacaíochta d’O.C.G. 
is ea Sruth na Maoile.  Tá súil agam go mbainfidh múinteoirí a bheidh ag dul trí O.C.G. tairbhe as.  

Gabhaim buíochas leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (An Chigireacht, An Rannóg Riaracháin 
– Bunbhrainse, Rannóg Oideachais Múinteoirí) as tacaíocht, treoir agus maoiniú a thabhairt. Gabhaim 
buíochas, freisin, leis an gComhairle Mhúinteoireachta as a dtacaíocht agus a dtreoir siúd.  Tá 
buíochas ag dul, freisin, do Bhord Rialaithe Institiúid Oideachais Marino agus do Choiste Stiúrtha 
an S.C.G. (Annraoi Ó Beoláin, Craig Larner, Gene Mehigan, Aodán Mac Suibhne, Marie Whelton, 
Peadar Mac Giolla Bhríghde agus Áine Ní Ghadhra)  as an tionscnamh seo a stiúradh.  Anois, beidh ar 
Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino comhordú a dhéanamh ar O.C.G., chomh 
maith le comhordú a dhéanamh ar  an S.C.G..  Tréaslaím le foireann Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge as 
a n-éifeacht agus a ngairmiúlacht le ceithre bliana anuas.  Luaim go speisialta, Comhordaitheoir na 
gCáilíochtaí Gaeilge, Peadar Mac Giolla Bhríghde, as comhordú a dhéanamh ar an tionscnamh seo.
     

An Dr Áine Ní Ghadhra,
Uachtarán, Institiúid Oideachais Marino.
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Réamhrá ó Chomhordaitheoir na gCáilíochtaí Gaeilge

Faoi Rialúcháin Aontas na hEorpa d’Aitheantas do Cháilíochtaí Gairmiúla, caithfear rogha a thabhairt 
do mhúinteoirí a fhaigheann a gcuid oiliúna thar lear, an t-easnamh curaclaim sa Ghaeilge a bhíonn 
orthu, a dhéanamh suas, trí thabhairt faoin S.C.G. (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge) 
nó trí dhul trí thréimhse oiriúnaithe (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – O.C.G.). Múinteoirí 
a roghnaíonn O.C.G., beidh orthu dul trí phróiseas measúnaithe.  Cuireann sé an-ríméad orm fáilte a 
chur roimh Sruth na Maoile agus táim cinnte go  gcabhróidh an saothar seo go mór le múinteoirí le 
linn a dtréimhse oiriúnaithe agus nuair a bheidh siad ag ullmhú don phróiseas measúnaithe. 

Táimid go mór faoi chomaoin ag údair an leabhair seo:  Marie Whelton as an ábhar tacaíochta don 
Ghramadach, don Léamhthuiscint, don Chluastuiscint agus do na Tuairiscí Labhartha ar na Pictiúir; 
Aodán Mac Suibhne as an ábhar tacaíochta don Scríbhneoireacht Fheidhmiúil, don Aistriúchán, do na 
Tuairiscí Labhartha ar na Pictiúir, don Chúrsa Ullmhúcháin i Labhairt na Gaeilge agus do Mhúineadh 
na Gaeilge.  

Ní fhéadfaí tabhairt faoi thionscnamh den chineál seo gan tacaíocht agus gan chabhair ó mheitheal 
mhór dhaoine, ina measc, comhghleacaithe, teagascóirí, feitheoirí, scrúdaitheoirí, ceartaitheoirí, 
stiúrthóirí Ionaid Oideachais, príomhoidí  agus lucht riaracháin.  Tá buíochas ar leith ag dul do:  
Sharon Nic Mhaghnusa agus Máire Áine Nic Dhonnchadha, Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge;  Claire Dunne 
agus Treasa Uí hÉimhrín, Rannóg na Gaeilge; Rannóg an Airgeadais, Rannóg Theicneolaíocht an Eolais, 
Seán Delaney, Andrew Finnegan, Gareth Hickey, Susanne Kennedy, Clare Maloney, Brendan McKenna, 
Bríd Ní Chualáin, Marie Ní Mhurchú, Patricia Slevin, Moya Uí Mhaonaile agus  Caroline Whelton.  
Gabhaim buíochas le hUachtarán Institiúid Oideachais Marino, Áine Ní Ghadhra as a cúnamh.  

Peadar Mac Giolla Bhríghde,
Comhordaitheoir na gCáilíochtaí Gaeilge,

5 Mí na Nollag, 2009.
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Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (O.C.G.)
Scileanna, Modúil agus Béimeanna

San ábhar tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, aithnítear go 
bhfuil scileanna teanga éagsúla ann a bhfuil cúram le déanamh díobh: 
 

•	 Scileanna Éisteachta
•	 Scileanna Labhartha
•	 Scileanna Léitheoireachta
•	 Scileanna Scríbhneoireachta.

I Modúl I, An Modúl Scríofa, déantar cúram de scileanna scríbhneoireachta, de 
scileanna léitheoireachta agus de chruinneas gramadaí.  

I Modúl II, An Modúl Cluastuisceana, déantar cúram de scileanna éisteachta agus 
den chumas cluastuisceana.

I Modúl III, An Modúl Labhartha, déantar cúram de scileanna labhartha.  

I Modúl IV, An Modúl i Múineadh na Gaeilge, déantar cúram de scileanna a bhaineann 
le Múineadh na Gaeilge.  

Cé go bhfuil modúl ar leith ann do gach scil, déantar gach scil aonair a fhorbairt ar 
bhonn comhtháthaithe agus beifear ag súil leis go mbainfidh an tIarrthóir caighdeán 
maith amach i ngach scil díobh.

San ábhar tacaíochta go léir, tugtar tús áite do na nithe seo a leanas:

•	 gnáthshaol pearsanta an Iarrthóra
•	 saol an Iarrthóra mar fhoghlaimeoir
•	 saol gairmiúil an Iarrthóra mar mhúinteoir
•	 saol na bpáistí a bhíonn á múineadh ag an Iarrthóir.
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1. Ag Forbairt Scileanna Scríbhneoireachta

Is é an príomhchuspóir atá leis an modúl seo ná scileanna scríbhneoireachta agus scileanna 
léamhthuisceana an Iarrthóra a fhorbairt.  Ba chóir go gcuirfí ar chumas an Iarrthóra:

•	 scríobh go feidhmiúil
•	 aistriú ó Bhéarla go Gaeilge
•	 a bheith cruinn ó thaobh na gramadaí de
•	 brí a bhaint as téacs agus eolas a dhíorthú as.

Chuige sin, dírítear ar chumas an Iarrthóra:
•	 litir fhoirmiúil a scríobh
•	 abairtí aonair agus comhráite a bhaineann le saol na scoile a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge 
•	 cruinneas maith gramadaí a bhaint amach
•	 téacs a léamh agus ceisteanna tuisceana bunaithe ar an téacs sin a fhreagairt.     
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2. Scríbhneoireacht Fheidhmiúil: Litir

Cuirtear ar chumas an Iarrthóra anseo litir fhoirmiúil a scríobh.  Bíonn an tIarrthóir i gcónaí i ról 
múinteora nó i ról príomhoide, ag scríobh thar a c(h)eann féin, thar ceann na múinteoirí, thar ceann 
na bpáistí, thar ceann na dtuismitheoirí nó thar ceann na scoile i gcoitinne.  Baineann ábhar na 
litreach i gcónaí le cúrsaí scoile, mar shampla, cúrsaí spóirt sa scoil, cúrsaí ceoil, cúrsaí drámaíochta, 
trealamh agus áiseanna, timpeallacht na scoile, ceantar na scoile, pobal na scoile i gcoitinne.  Bíonn 
ceann amháin de na cuspóirí seo a leanas ag an scríbhneoir i gcónaí: buíochas a ghabháil, airgead a 
lorg, gearán a dhéanamh,  tacaíocht a thabhairt do chúis éigin.  
Tá tábhacht ar leith ag baint le leagan amach na litreach.    

Leagan Amach na Litreach

An seoladh óna 
bhfuil tú ag 

scríobh

Dáta
Ainm agus seoladh  
an duine  a bhfuil  

tú ag scríobh  
chuige/chuici.

Ábhar na Litreach

Oscailt na litreach
A _______, a chara,

An chéad alt:  beannú, tú féin a chur in aithne, an fáth a bhfuil tú ag scríobh, na 
cúiseanna atá leis an bhfáth i.e. trí phointe a bheidh á ndéanamh agat in ailt a dó, 

a trí agus a ceathair.  
An dara halt: forbairt ar an gcéad chúis atá luaite sa chéad alt. 
An tríú halt: forbairt ar an dara cúis atá luaite sa chéad alt.  
An ceathrú halt: forbairt ar an tríú cúis atá luaite sa chéad alt.  
An t-alt deireanach:  an focal scoir, achoimre ghinearálta, an fáth arís a bhfuil 
tú ag scríobh.

Dúnadh na litreach agus síniú
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Míniú ar Leagan Amach na Litreach
Anseo thíos, tugtar míniú ar a bhfuil le scríobh sna codanna éagsúla den litir.  Gheofar  tuiscint 
níos fearr air seo trí na litreacha samplacha atá curtha ar fáil a léamh.

Sa seoladh sa chúinne thuas ar deis, scríobhann an tIarrthóir an seoladh óna bhfuil sé/sí ag scríobh, 
i.e., seoladh scoile i gcónaí.  Tá dea-litriú agus dea-phoncaíocht an-tábhachtach anseo.  

Faoi sheoladh na scoile, scríobhann an tIarrthóir an dáta, ag úsáid figiúirí don dáta agus don bhliain 
ach focail don mhí, mar shampla, 24 Deireadh Fómhair, 2012.  

Sa chúinne thuas ar clé, scríobhann an tIarrthóir ainm agus seoladh an duine a bhfuil sé/sí ag scríobh 
chuige/chuici.  Uaireanta, bíonn ar an Iarrthóir ainm agus seoladh a chumadh. Beidh focail Bhéarla 
in ainm comhlachta inghlactha, mar shampla, Lakeland Dairies Co-operative.  Arís, tá dea-litriú agus 
dea-phoncaíocht an-tábhachtach.     

An chéad rud eile a scríobhann tú ná ábhar na litreach.  

Ina dhiaidh sin, scríobhann tú tús na litreach.  

Sa chéad alt, an chéad rud a dhéanann tú  ná beannú don duine a bhfuil tú ag scríobh chuige/chuici. 
Cuireann tú tú féin in aithne, deir tú cén post atá agat agus ainmníonn tú na daoine a bhfuil tú ag 
scríobh thar a gceann.  Luann tú go hachomair cén fáth a bhfuil tú ag scríobh.  Tugann tú na cúiseanna 
(trí cinn) atá leis an bhfáth seo.  Beidh gach ceann de na cúiseanna seo á fhorbairt agat sna hailt 
ina dhiaidh sin. 

Sa dara halt, déanann tú forbairt ar an gcéad chúis.  

Sa tríú halt, déanann tú forbairt ar an dara cúis.

Sa cheathrú halt, déanann tú forbairt ar an tríú cúis.

San alt deireanach, cuireann tú deireadh le do litir.  Déanann tú achoimre ghinearálta agus luann tú 
arís an fáth a bhfuil tú ag scríobh.  

Dúnann tú an litir ansin, ag críochnú le do shíniú.  Is féidir leat d’ainm féin a úsáid nó ainm a chumann tú.

Ag Pleanáil na Litreach
Mar shampla: Mar an múinteoir atá i gceannas ar chúrsaí ceoil i do scoil, scríobh litir (380-400 focal) 
chuig príomhfheidhmeannach comhlachta i do cheantar, ag gabháil buíochais leis an gcomhlacht as 
pianó nua a bhronnadh ar do scoil agus ag tabhairt cuiridh don phríomhfheidhmeannach teacht chuig 
an scoil chun an pianó a bhronnadh go hoifigiúil. 

Nuair a bhíonn litir mar seo á pleanáil ag an Iarrthóir, moltar ransú smaointe mar seo a dhéanamh 
chun cabhrú leis an Iarrthóir na trí phríomhphointe i lár na litreach a aimsiú.  

Banna Ceoil na scoile
Ceol mar ábhar sa 

scoil
Ceolchoirm na Nollag

Pianó nua don scoil
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Litreacha Samplacha
Mar an múinteoir atá i gceannas ar chúrsaí ceoil i do scoil, scríobh litir (380-400 focal) chuig 
príomhfheidhmeannach comhlachta i do cheantar, ag gabháil buíochais leis an gcomhlacht as pianó 
nua a bhronnadh ar do scoil agus ag tabhairt cuiridh don phríomhfheidhmeannach teacht chuig an 
scoil chun an pianó a bhronnadh go hoifigiúil. 

Scoil Náisiúnta Aill an Phréacháin,
Inis, 

Contae an Chláir.
7 Mí na Samhna, 2010

Chuig:
Ruán Ó Cathasaigh,
An Príomhfheidhmeannach,
Ola na Bóirne Teoranta,
Inis, 
Contae an Chláir.

Maidir le: Pianó nua do Scoil Náisiúnta Aill an Phréacháin

A Ruáin, a chara,
Beatha is sláinte! Mar an múinteoir atá i gceannas ar chúrsaí ceoil i Scoil Náisiúnta Aill an Phréacháin, 
táim ag scríobh chugat, thar ceann na múinteoirí go léir sa scoil, thar ceann na bpáistí agus thar 
ceann na dtuismitheoirí, chun buíochas ó chroí a ghabháil leatsa agus le do chomhlacht as pianó nua 
a bhronnadh orainn. Táimid buíoch ar na cúiseanna seo a leanas: cabhróidh an bronntanas seo go mór 
leis na muinteoirí go léir sa scoil Ceol a mhúineadh ó lá go lá, beidh na páistí in ann an pianó a úsáid  
tar éis na scoile agus beidh sé go hiontach an pianó a bheith againn do Cheolchoirm na Nollag. 

Mar atá a fhios ag d’iníon, Gráinne atá i Rang a Ceathair sa scoil, tá Seomra Ceoil againn sa scoil. 
Úsáideann na múinteoirí an seomra seo gach lá chun Ceol a mhúineadh. Go dtí seo, bhí feadóga stáin 
againn, cúpla fidil, cairdín agus seit drumaí, agus anois beidh pianó againn freisin! Bhí gliondar croí 
orainn go léir nuair a chualamar an scéal.

Tá banna ceoil againn freisin sa scoil. Chuala tú féin go minic iad. Tá roinnt de na páistí sa scoil ag 
foghlaim an phianó tar éis na scoile ach níl pianó ag gach duine sa bhaile. Beimid in ann ligean do na 
páistí sin an pianó a sheinm ag am sosa agus tar éis na scoile sa Seomra Ceoil.

I láthair na huaire, tá na ranganna go léir ag cleachtadh go dian do Cheolchoirm na Nollag. Bíonn an 
pianó in úsáid againn gach lá agus beidh sé in úsáid againn oíche na ceolchoirme freisin. 

Mar is eol duit, bíonn Halla na Scoile plódaithe i gcónaí do Cheolchoirm na Nollag. Beidh sí ar siúl i 
mbliana ar an Aoine, 19 Mí na Nollag ar 7.30 i.n.. Ba mhaith linn cuireadh speisialta chuig Ceolchoirm na 
Nollag a thabhairt duit i mbliana chun an pianó nua a bhronnadh ar an scoil go hoifigiúil. Tabharfaidh 
sé sin seans dúinn ár mbuíochas duit a chur in iúl go poiblí. Tá súil agam go mbeidh tú saor ar an 
oíche.
Go méadaí Dia do stór!

Is mise le meas,
Liam Ó Háinle
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Mar an múinteoir i do scoil atá i gceannas ar chúrsaí spóirt, scríobh litir (380-400 focal) chuig 
bainisteoir comhlachta i do cheantar ag lorg airgid do halla spóirt nua atá an scoil ag iarraidh a 
thógáil.

Scoil Náisiúnta Naomh Fiontan,
Droichead an Bhuitléaraigh,

Contae an Chabháin.
14 Meitheamh, 2010

Chuig:
Feilim Ó Sioradáin,
An Bainisteoir,
Lakeland Dairies Co-operative,
Cill na Seanratha,
Contae an Chabháin.

Maidir le: Halla Spóirt nua do Scoil Naomh Fiontan
A Fheilim, a chara,
Beatha agus sláinte! Mar an múinteoir atá i gceannas ar chúrsaí spóirt sa scoil thuas, táim ag scríobh 
chugat chun tacaíocht airgeadais a lorg ó do chomhlacht don Halla Spóirt nua atáimid ag iarraidh a 
thógáil in aice na scoile. Ceapaim go mbeidh áthas oraibh an tacaíocht seo a thabhairt dúinn ar na 
cúiseanna seo a leanas: níl aon áit laistigh ag an scoil don Chorpoideachas, tá ag éirí go han-mhaith 
le foirne spóirt na scoile agus beidh an pobal áitiúil in ann úsáid a bhaint an Halla.

Creid é nó na creid é, nuair a bhímid ag déanamh Corpoideachais sa scoil seo bíonn orainn dul amach 
faoin aer. Bíonn sé sin ceart go leor, de ghnáth, ag an am seo den bhliain nuair a bhíonn an aimsir 
go deas ach, go minic sa gheimhreadh, bíonn sé ag cur báistí nó bíonn sé an-fhuar nó bíonn gaoth 
láidir ag séideadh agus ní fhaigheann na páistí aon Chorpoideachas. Níl sé sin maith go leor sa lá 
atá inniu ann.

Tá an-suim ag na páistí go léir sa scoil seo i gcúrsaí spóirt. Bhuaigh foireann na mbuachaillí Cluiche 
Ceannais Chumann na mBunscol anuraidh agus beidh foireann cispheile na gcailíní ag imirt sa chluiche 
ceannais cispheile Dé hAoine seo chugainn.  Ólann siad bainne Lakeland, ar ndóigh!  B’fhéidir gurb é 
sin an fáth go bhfuil ag éirí chomh maith sin leo sa spórt!

Má éiríonn linn an Halla Spóirt a thógáil beidh an pobal áitiúil in ann úsáid a bhaint as san oíche 
agus ag an deireadh seachtaine. Tá a lán de na daoine céanna ag obair le do chomhlacht i gCill na 
Seanratha agus táim cinnte go mbeidh siad an-bhuíoch.

Mar fhocal scoir, tá súil againn go bhféachfaidh sibh go fabhrach ar ár n-iarratas. Má bhíonn sibh 
in ann tacaíocht a thabhairt dúinn beidh go leor daoine i nDroichead an Bhuitléaraigh buíoch díbh. 
Eagróimid ócáid speisialta do bhronnadh an tseic, gheobhaimid an Anglo Celt chun cúpla grianghraf a 
thógáil agus ainmneoimid an halla, “Halla Spóirt Lakeland”! Beimid ag súil go mór le cloisteáil uait.

Is mise le meas,
Feargal Mac Gabhann    
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Mar an Príomhoide ar do scoil, scríobh litir (380-400 focal) chuig an Aire Oideachais agus Eolaíochta, 
Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 2 ag gearán faoin gcinneadh atá déanta ag an Aire, do scoil a 
dhúnadh agus a chónascadh le scoil níos mó.   

Scoil Náisiúnta Naomh Bríd,
An Cnocán Rua,

Contae na hIarmhí.
18 Feabhra, 2010

Chuig:
An tAire Oideachais agus Eolaíochta,
Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath 2

Maidir le: Cónascadh Scoil Naomh Bríd, An Cnocán Rua le Scoil Naomh Pádraig, Baile na hAbhann
A Aire, a chara,
Beatha is sláinte! Táim ag scríobh chugat mar Phríomhoide ar an scoil náisiúnta thuas chun gearán 
a dhéanamh faoin gcinneadh atá déanta agat ár scoil a chónascadh le Scoil Naomh Pádraig agus 
chun achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh. Tá m’achomharc á bhunú agam ar thrí phointe: 
tábhacht na scoile seo do Pharóiste an Chnocáin Rua, leas na bpáistí sa pharóiste agus an t-airgead 
atá caite ar an scoil le deich mbliana anuas.

Is paróiste é An Cnocán Rua agus níl a fhios agam aon pharóiste eile in Éirinn nach bhfuil a bhunscoil 
féin aige. Tá an paróiste seo ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas. Ní hamháin go bhfuil 
séipéal, oifig an phoist, dhá siopa agus teach tábhairne againn ach tá athchóiriú déanta ar Halla an 
Phobail agus tá clubtheach nua tógtha ag Club Chumann Lúthchleas Gael Naomh Bríd. Buille mór don 
Chnocán Rua a bheidh ann má dhúntar an bhunscoil. 

Más féidir liom féin é a rá, faigheann na páistí sa scoil seo oideachas den scoth. Bhí Mórthuairisc 
againn an bhliain seo caite agus d’éirigh thar cionn linn. Bhí an Roinnchigire an-sásta ar fad. Siúlann 
formhór na bpáistí ar scoil. Má bhíonn ar na páistí dul go dtí Scoil Phádraig, beidh siad ag dul i 
ngluaisteáin nó beidh ortsa Bus Scoile a chur ar fáil dóibh. Cén costas breise a bheidh i gceist leis 
sin? 

Fuair Scoil Naomh Bríd deontas deich míle euro anuraidh chun fuinneoga nua a chur isteach agus 
bhailigh na tuismitheoirí cúig mhíle euro eile. Má dhúntar an scoil, cur amú airgid a bheidh ann.

Táim ag impí ort, a Aire athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh Scoil Naomh Bríd a chónascadh 
le Scoil Phádraig, aird a thabhairt ar na pointí atá déanta agam agus d’aigne a athrú. Má théann 
an cónascadh seo ar aghaidh, beidh ormsa bogadh go dtí Scoil Phádraig agus ní bheidh mé i mo 
phríomhoide níos mó. Nílim ró-shásta leis sin ach oiread. Níos measa ná sin, áfach, tá múinteoir óg 
ag múineadh liomsa anseo agus caillfidh sí a post.

Is mise le meas,
Siobhán Uí Mheachair,
Príomhoide    
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Mar mhúinteoir i do scoil féin, scríobh litir (380-400 focal) chuig an Aire Ealaíon, Spóirt agus 
Turasóireachta, An Bóthar Nua, Cill Airne, Contae Chiarraí ag tacú le hiarratas le haghaidh deontais 
d’amharclann nua atá cumann drámaíochta i do cheantar ag iarraidh a thógáil.   

Scoil Náisiúnta Naomh Pól,
Leamhcán,

Contae Átha Cliath.
18 Meán Fómhair, 2010

Chuig:
An tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta,
An Bóthar Nua, 
Cill Airne,
Contae Chiaraí.

Maidir le: Amharclann nua d’Aisteoirí na Life

A Aire, chara,
Beatha agus sláinte! Táim ag scríobh chugat chun tacú leis an iarratas atá déanta ag an gcumann 
drámaíochta i Leamhcán, “Aisteoirí na Life”, le haghaidh deontais ón Roinn Ealaíon, Spóirt agus 
Turasóireachta chun cabhrú leo amharclann nua a thógáil i Leamhcán. Táim ag tacú leis an iarratas 
seo ar na cúiseanna seo a leanas: an droch-chaoi atá ar an seanhalla a úsáideann “Aisteoirí na Life” 
faoi láthair, an obair iontach a dhéanann “Aisteoirí na Life” sa cheantar seo agus an tairbhe a bheidh 
ann do pháistí na scoile seo, má thógtar an amharclann nua.

I láthair na huaire, úsáideann “Aisteoirí na Life” an seanhalla pobail i lár an bhaile. Tá sé á roinnt acu 
leis an gCumann Dornálaíochta. Tógadh an halla seo sa bhliain míle naoi gcéad caoga agus a hocht. 
Tá an-droch-chaoi ar fad air. Tá na fuinneoga lofa agus  tá na ballaí tais. Níl aon chóras teasa ann 
agus bíonn sé uafásach fuar ann i rith an gheimhridh. Níl aon seomraí feistis ann do na haisteoirí, 
tá an stáitse ag titim as a chéile, níl suíocháin chearta ann don lucht féachana agus tá fadhb ann 
leis na leithris.

Ní chreidfeá an obair iontach a dhéanann “Aisteoirí na Life” sa cheantar seo. Léiríonn siad trí no 
ceithre cinn de dhrámaí gach bliain. Bíonn na drámaí seo ar fheabhas i gcónaí, téann na sluaite chucu 
agus bíonn gach duine ag caint fúthu. Is daoine áitiúla ar fad atá in “Aisteoirí na Life” – siopadóir, 
tiománaí bus, Garda, dochtúir, múinteoir (mé féin), mná tí, daoine dífhostaithe agus daoine óga. 
Murach “Aisteoirí na Life”, bheadh a lán de na daoine óga sin ar na sráideanna agus ag cruthú 
trioblóide, b’fhéidir. 

Tagann léiritheoir “Aisteoirí na Life” go dtí ár scoil gach bliain agus cabhraíonn sé linn Ceolchoirm 
na Nollag a léiriú. Má thógtar an amharclann nua, beimid in ann úsáid a bhaint aisti don Cheolchoirm 
gach bliain. Chomh maith leis sin, beidh áit cheart ag na páistí do na ceachtanna drámaíochta a 
mhúineann “Aisteoirí na Life” gach deireadh seachtaine.

Is léir ón méid atá ráite agam go bhfuil amharclann nua tuillte ag “Aisteoirí na Life”. Tá an-áthas 
orm tacú lena n-iarratas deontas a fháil agus impím ort féachaint go fabhrach air.     

Is mise le meas,
Róisín Ní Riain
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Nathanna Úsáideacha
Go minic nuair  a bhíonn litreacha mar sin á scríobh, bíonn go leor de na nathanna  céanna in úsáid 
arís agus arís eile, go háirithe ag tús na litreach agus ag deireadh na litreach.  Anseo thíos, tugtar  
nathanna ginearálta a d’fhéadfadh a bheith úsáideach ag fíorthús gach litreach. Ina dhiaidh sin, 
tugtar nathanna ar leith do thús na litreach agus do dheireadh na litreach, a d’fhéadfadh a bheith 
úsáideach nuair a bhíonn na cuspóirí seo a leanas ag an scríbhneoir:

•	 buíochas a ghabháil
•	 airgead a lorg
•	 gearán a dhéanamh
•	 tacaíocht a thabhairt do chúis éigin.

Don chuid is mó, baineann na hailt i lár na litreach le hábhar na litreach agus bíonn gach litir difriúil.
  

Mar an Príomhoide ar an scoil thuas...... As the Principal of the above school....

Mar an Leas-Phríomhoide ar an scoil thuas... As the Deputy Principal of the above 
school...

Mar mhúinteoir ranga sa scoil thuas... As a class teacher in the above school...
Mar an múinteoir atá i gceannas ar chúrsaí spóirt/
ar chúrsaí ceoil/ ar chúrsaí drámaíochta/ ar 
chúrsaí ríomhaireachta/ ar chúrsaí eolaíochta/ar 
chúrsaí ealaíne/ ar an leabharlann...

As the teacher who is in charge of Sport/
Music/Drama/Computers/ Science/Art/the 
library...

Mar an múinteoir atá freagrach as... As the teacher who is responsible for...
táim ag scríobh chugat... I am writing to you...
thar mo cheann féin... on my own behalf....
thar ceann na múinteoirí... on behalf of the teachers...
thar ceann mo chomh-mhúinteoirí... on behalf of my fellow teachers...
thar ceann na bpáistí... on behalf of the children...
thar ceann phobal na scoile... on behalf of the school community..

Buíochas a ghabháil
An Chéad Alt
chun buíochas a ghabháil leat... to thank you...
chun buíochas ó chroí a ghabháil leat... to thank you from the heart...
chun ár mbuíochas duit a chur in iúl... to express our gratitude to you...
ionas go dtuigfeá cé chomh buíoch agus atáimid... so that you would understand how grateful 

we are...
as pianó/ cláirseach/seit drumaí nua a bhronnadh 
ar an scoil...

for presenting the school with a new piano/
harp/ set of drums...

as seit geansaithe/ liathróid a bhronnadh ar an 
scoil...

for presenting the school with a set of 
jerseys/football...

as teilifíseán nua a bhronnadh ar an scoil... for presenting the school with a new 
television...

as ríomhaire nua/ clódóir/ceamara digiteach a 
bhronnadh ar an scoil...

for presenting the school with a new 
computer/printer/digital camera...

as trealamh Eolaíochta a bhronnadh ar an scoil... for presenting the school with Science 
equipment...

as trealamh súgartha a bhronnadh ar an scoil... for presenting the school with play 
equipment...

as mataí Corpoideachais a bhronnadh ar an scoil... for presenting the school with Physical 
Education mats...

Táimid buíoch... We are grateful...
ar na cúiseanna seo a leanas:... for the following reasons:...
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An tAlt Deireanach
Mar fhocal scoir... As a final word...
tá súil agam go dtuigeann tú anois... I hope you understand now...
cén fáth a bhfuilimid chomh buíoch díot as... why we are so grateful to you for...
Ba mhaith linn ár mbuíochas duit a chur in iúl go 
poiblí...

We would like to express our thanks to you 
publicly...

Ní dhéanfar dearmad ar d’fhlaithiúlacht... Your (sg.) generosity will not be forgotten...
Ní dhéanfar dearmad ar bhur bhflaithiúlacht... Your (pl.) generosity will not be forgotten...
Is léir go bhfuil croí maith mór agat... It is obvious that you have a big generous 

heart...
Táimid go mór faoi chomaoin agat... We are deeply obliged to you...
Go méadaí Dia do stór! May God increase your store of wealth!
Go gcúití Dia leat é! May God reward you for it!
Nár laga Dia thú! That God may not weaken you!

Airgead a lorg
An Chéad Alt
chun airgead a lorg... to look for money...
chun tacaíocht airgeadais a lorg... to look for financial support...
chun deontas a lorg... to look for a grant...
chun síntiús a lorg... to look for  a donation/subscription...
don Halla Spóirt nua atáimid ag iarraidh a thógáil... for the new Sport’s Hall we are trying to 

build...
don Seomra Ceoil nua atáimid ag iarraidh a 
oscailt...

for the new Music Room we are trying to 
open...

don chúirt nua chispheile atáimid ag iarraidh a 
leagan...

for the new basketball court we are trying 
to lay...

don pháirc uile-aimsire atáimid ag iarraidh a 
leagan...

for the all-weather pitch we are trying to 
lay...

don díon nua atá á chur againn ar an scoil... for the new roof we are putting on the 
school...

don trealamh súgartha atáimid ag iarraidh a fháil 
don chlós...

for the new play equipment we are trying to 
get for the playground...

don Seomra Ríomhairí nua atáimid ag iarraidh a 
oscailt...

for the new Computer Room we are trying 
to open...

don trealamh Corpoideachais atáimid ag iarraidh a 
cheannach don Halla Spóirt...

for the Physical Education equipment we 
are trying to buy for the Sport’s Hall...

d’uirlisí ceoil atáimid ag iarraidh a cheannach don 
Seomra Ceoil...

for musical instruments we are trying to 
buy for the Music Room...

do threalamh Eolaíochta atáimid ag iarraidh a 
cheannach don scoil...

for Science equipment we are trying to buy 
for the school...

Tá an/na __________ seo ag teastáil go géar 
uainn...

We really need this/these __________...

Tá sé an-tábhachtach dúinn go n-éiríonn linn an/na 
__________ seo a fháil...

It is very important to us that we succeed 
in getting this/these__________...

Ceapaim go mbeidh áthas oraibh an tacaíocht seo 
a thabhairt dúinn...

I think you (pl.) will be happy to give us this 
support...

ar na cúiseanna seo a leanas:... for the following reasons:...
An tAlt Deireanach
Mar fhocal scoir... As a final word...
tá súil agam... I hope...
tá súil againn... we hope...
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go bhféachfaidh tú go fabhrach... that you (sg.) will look favourably...
go bhféachfaidh sibh go fabhrach... that you (pl.) will look favourably...
ar ár n-iarratas... on our application/request...
Má thugann sibh tacaíocht dúinn... If you (pl.) give us support...
Má bhíonn sibh in ann tacaíocht a thabhairt 
dúinn...

If you (pl.) are able to give us support...

beimid an-bhuíoch díot... we will be very grateful to you (sg.)...
Is léir ón méid atá ráite agam thuas... It is clear from what I have said above...
go bhfuil an/na ____________ ag teastáil go 
géar uainn...

that we really need ____________...

go bhfuil an/na ____________ tuillte againn... that we deserve _____________...
go bhfuilimid i gcruachás... that we are in a fix...
Eagróimid ócáid speisialta ... We will organise a special occasion...
Tabharfaimid cuireadh duit... We will invite you...
chun seic/an trealamh súgartha/an trealamh 
Corpoideachais/an trealamh Eolaíochta/na huirlisí 
ceoil  a bhronnadh...

to present a cheque/the play equipment/
the Physical Education equipment/
the Science equipment/the musical 
instruments...

chun an Halla Spóirt/an Seomra Ceoil/an Seomra 
Ríomhairí/ an chúirt chispheile/an pháirc uile-
aimsire a oscailt...

to open the Sport’s Hall/the Music Room/
the Computer Room/the basketball court/
the all-weather pitch... 

chun an ribín a ghearradh... to cut the ribbon...
Gabhfaimid buíochas leat go poiblí... We will thank you publicly...
Aithneoimid d’fhlaithiúlacht... We will recognise/acknowledge your 

generosity... 
Gheobhaimid poiblíocht duit... We will get publicity for you...
Tabharfaimid cuireadh don ghrianghrafadóir ón 
nuachtán áitiúil...

We will invite the photographer from the 
local newspaper...

Ar deireadh... Finally...
iarraim ort... I request you...
impím ort... I plead with you...
Táim dóchasach go mbeidh mé ag cloisteáil uait... I am hopeful that I will be hearing from 

you (sg.)...
Ag súil go mór le cloisteáil uait... Looking forward to hearing from you (sg.)...
Beidh mé ag súil go mór le cloisteáil uait... I will be looking forward to hearing from 

you (sg.)...
Is mise le dóchas... Yours in hope...

Gearán a dhéanamh
An Chéad Alt
chun gearán a dhéanamh faoi... to make a complaint/to complain about...
chun mo mhíshástacht a chur in iúl faoi... to express my dissatisfaction about...
chun mo mhíshuaimhneas a chur in iúl faoi... to express my uneasiness about...
chun m’amhras a chur in iúl faoi... to express my doubt about...
chun mo dhíomá a chur in iúl faoi... to express my disappointment about...
chun m’ionadh a chur in iúl faoi... to express my amazement about...

chun mo chuid feirge a chur in iúl faoi... to express my anger about...
faoin gcinneadh atá déanta... about the decision which has been made...
chun a rá nach n-aontaím in aon chor leis an 
gcinneadh atá déanta...

to say that I do not agree at all with the 
decision which has been made...
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chun a rá go bhfuilim i gcoinne an chinnidh atá 
déanta...

to say that I am against the decision which 
has been made...

chun a rá go bhfuilim glan i gcoinne an chinnidh atá 
déanta...

to say that I am completely against the 
decision which has been made...

an cóimheas daltaí le múinteoir a ardú... to increase the pupil-teacher ratio...
an rang speisialta sa scoil a dhúnadh... to close the special class in the school...
deireadh a chur le post freagrachta inár scoil... to discontinue a post of responsibility in 

our school...
líon na múinteoirí inár scoil a laghdú... to reduce the number of teachers in our 

school...
múinteoir tacaíochta a thógáil  ónár scoil... to take a learning support teacher from our 

school...
múinteoir acmhainne a thógáil ónár scoil... to take a resource teacher from our 

school...
an tseirbhís shíceolaíochta a íosghrádú... to downgrade the psychological service...
ár scoil a chónascadh le scoil eile... to amalgamate our school with another 

school...
tacaíocht airgeadais a dhiúltú don seomra ranga 
nua/don Halla Spóirt nua/ don Seomra Ceoil nua/
don pháirc uile-aimsire/ don chúirt chispheile 
nua/don trealamh Eolaíochta/don trealamh 
Corpoideachais... 

to refuse financial support for the new 
classroom/the new Sport’s Hall/the new 
Music Room/the all-weather pitch/the new 
basketball court/the Science equipment/
the Physical Education equipment...

seomra ranga réamhdhéanta a cheadú... to grant a prefabricated classroom...
Scéim na Leabhar Saor in Aisce a athrú... to change the Free Books Scheme...
an tseirbhís bhus scoile a athrú... to change the school bus service...
gan ligean don scoil múinteoir nua a cheapadh... not to permit the school to appoint a new 

teacher...
gan deontas leabhar a thabhairt don leabharlann... not to give a book grant to the library...
gan an deontas caipitíochta a ardú... not to increase the capitation grant...
gan cead plánála a thabhairt don scoil... not to give planning permission to the 

school...
gan Bratach Ghlas a bhronnadh ar an scoil... not to award the school a Green Flag...
gan maor tráchta scoile a cheadú... not to grant a school traffic warden...
gan soilse tráchta a thógáil ag geata na scoile... not to erect traffic lights at the school 

gate...
cead pleanála a thabhairt d’ionad siopadóireachta 
in aice leis an scoil...

to grant planning permission for a shopping 
centre beside the school...

cead pleanála a thabhairt do shiopa milseán in aice 
leis an scoil...

to grant planning permission for a sweet 
shop beside the school...

tuarastail mhúinteoirí a laghdú... to reduce teachers’ salaries...
cáin bhreise a ghearradh ar oibrithe sa tseirbhís 
phoiblí...

to increase taxes on workers in the public 
service...

tobhach pinsin a ghearradh ar mhúinteoirí... to impose a pension levy on teachers...
gan ardú pá a cheadú... not to permit a salary increase...
...agus chun achomharc a dhéanamh in aghaidh an 
chinnidh...

...and to appeal the decision...

Tá mo ghearán á bhunú agam ar na cúiseanna seo a 
leanas:...

I am basing my complaint on the following 
reasons:...

An tAlt Deireanach:
Mar fhocal scoir... As a final word...
Má théann an cinneadh seo ar aghaidh... If this decision goes ahead...
Má chuirtear an cinneadh seo i bhfeidhm... If this decision is implemented...
Mura n-athraítear an cinneadh seo... If this decision isn’t changed...
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Is léir nach bhfuil ciall ná réasún ag baint leis an 
gcinneadh seo...

It is clear that there is neither sense nor 
reason to this decision...

Is léir nach bhfuil aon bhunús leis an gcinneadh 
seo...

It is clear that there is no basis for this 
decision...

Déanfaidh an cinneadh seo damáiste mór do... This decision will do big damage to...
Beidh drochthionchar ag an gcinneadh seo ar... This decision will have a bad influence on...
Táim ag iarraidh ort athmhachnamh a dhéanamh 
ar an gcinneadh...

I am requesting you to reconsider the 
decision...

Táim ag iarraidh ort athmhachnamh a dhéanamh 
ar ár gcás...

I am requesting you to reconsider our 
case...

Táim ag iarraidh ort aird a thabhairt ar na pointí 
atá déanta agam...

I am asking you to pay attention to the 
points that I have made...

Táim ag iarraidh ort an méid atá ráite agam 
thuas a chur san áireamh agus athmhachnamh á 
dhéanamh agat ar ár gcás...

I am requesting you to take into account 
what I have said above while reconsidering 
our case...

Táim ag impí ort d’aigne a athrú... I am pleading with you to change your 
mind...

Tacaíocht a thabhairt do chúis éigin
An Chéad Alt
chun tacaíocht a thabhairt do... to give support to...
chun tacú leis an iarratas atá déanta ag... to support the application/request which 

has been made by...
ag muintir an pharóiste seo... by the people of this parish..

ag an gClub Óige... by the Youth Club...
ag an gClub Chumann Lúthchleas Gael... by the G.A.A. Club...
ag an gClub Sacair... by the Soccer Club...
ag an gClub Rugbaí... by the Rugby Club...
ag an gClub Cispheile... by the Basketball Club...
ag an gClub Leadóige... by the Tennis Club...
ag an gCumann Gailf... by the Golf Club...
ag an gCumann Drámaíochta... by the Drama Society...
ag an gCumann Ceoil... by the Musical Society...
le haghaidh deontais do... for a grant for...
le haghaidh deontais ón gCrannchur Náisiúnta... for a grant from the National Lottery...
le haghaidh cead pleanála do chlubtheach nua... for planning permission for a new 

clubhouse...
le haghaidh Halla Spóirt nua... for a new Sport’s Hall...
le haghaidh páirc imeartha nua... for a new playing field...
le haghaidh amharclainne nua... for a new theatre...
le haghaidh linn snámha nua... for a new swimming pool...
Táim ag tacú leis an ___________ seo ar na 
cúiseanna seo a leanas:...

I am supporting this ___________ for the 
following reasons:...

An tAlt Deireanach
Mar fhocal scoir... As a final word...
Ar deireadh... Finally...
Is léir ón méid atá ráite agam thuas... It is clear from what I have said above...
Tá sé ríshoiléir ón méid atá ráite thuas... It is clearly obvious from what has been 

said above...
... go bhfuil tacaíocht tuillte ag_________... .... that _________ deserves support...
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...go bhfuil an-mheas agam ar __________... ...that I have great respect for_______...
Ní chreidfeá an maitheas a dhéanann _________
sa cheantar seo...

You would not believe the good that _____
_____ does in this region...

Táim cinnte go bhfeiceann tú an bunús atá leis na 
pointí atá déanta agam...

I am sure that you see the basis to the 
points that I have made...

Iarraim ort an t-iarratas atá déanta a cheadú... I ask you to grant the application/request 
that has been made...

Iarraim ort féachaint go fabhrach ar an gcás... I ask you to look favourably on the case...
an deontas seo a cheadú... to give this grant...
an cead pleanála seo a thabhairt... to grant this planning permission...
solas glas a thabhairt don tionscnamh seo... to give the green light to this project...
Rachaidh sé chun sochair go mór don cheantar 
seo...

It will greatly benefit this region...

Ag súil le dea-scéal a chloisteáil. Looking forward to hearing good news.
Nathanna Úsáideacha Eile
Comhghairdeas! Congratulations!
Comhghairdeas as... Congratulations on...
Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leat 
as...

I would like to congratulate you on...

Tréaslaím leat as... I congratulate you on...
do bhua sa toghchán áitiúil...  your victory in the Local Election...
do bhua san olltoghchán...  your victory in the General Election...
do bhua sa chomórtas...  your victory in the competition...
Ní foláir nó go bhfuil tú an-bhródúil... You must be very proud...
Táimid an-bhródúil asat... We are very proud of you (sg.)...

Ceisteanna Samplacha 
Ar an Triail Scríofa, i Roinn A, Scríbhneoireacht Fheidhmiúil, Ceist 1 nó Ceist 2, iarrtar ar Iarrthóirí 
litir a scríobh.  Litir fhoirmiúil a bhíonn i gceist  ó sheoladh scoile agus í á scríobh ag an Iarrthóir i 
ról múinteora nó i ról Príomhoide.  Baineann ábhar na litreach i gcónaí le cúrsaí scoile agus le pobal 
na scoile.  Ba chóir go mbeadh 380–400 focal sa litir.  Ar an Triail Scríofa beidh ar an Iarrthóir 
litir a roghnú as dhá chuspóir tógtha ón gceithre chuspóir seo a leanas: 

•	 buíochas a ghabháil
•	 airgead a lorg
•	 gearán a dhéanamh
•	 tacaíocht a thabhairt do chúis éigin

 Moltar an litir a scríobh de réir mar a mholtar litir a scríobh san ábhar tacaíochta seo. 

Sampla a hAon
Tá an Roinn Oideachais agus Eolaíochta tar éis deontas do threalamh súgartha don chlós a 
thabhairt don scoil.  Mar phríomhoide ar do scoil, scríobh litir (380-400 focal)  chuig an Aire 
Oideachais agus Eolaíochta, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 ag gabháil buíochais leis.

Sampla a Dó
Tá do scoil ag iarraidh seomra ríomhairí nua a oscailt.  Thar ceann do scoile, scríobh litir (380-
400 focal)  chuig comhlacht in aice le do scoil, ag lorg airgid.  
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Sampla a Trí
Ní bhfuair do scoil cead pleanála ón gComhairle Chontae halla spóirt nua a thógáil in aice leis an 
scoil.  Scríobh litir (380-400 focal) chuig Rúnaí an Bhoird Phleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile 
Átha Cliath 1 ag gearán faoin gcinneadh agus ag déanamh achomhairc ina aghaidh.

Sampla a Ceathair
Tá an pobal áitiúil ag iarraidh suíomh a fháil do Halla Pobail ón gComhairle Chontae i do chontae, 
nó ó do Bhardas.  Scríobh litir (380-400 focal) chuig Bainisteoir do Chomhairle Chontae nó chuig 
Bainisteoir do Bhardais, ag tabhairt tacaíochta don chúis seo.  

Cúrsaí Ama agus Fad na Litreach
Trí huaire an chloig a thugtar don Triail Scríofa.  Tá 100 marc ag dul don Triail ina hiomláine agus 
as sin, 30 marc don Litir.  Is ionann é sin agus a rá go bhfuil thart ar thrian de na marcanna iomlána 
don Triail Scríofa ag dul don Litir.  Dá bhrí sin, moltar thart ar thrian den am a thabhairt don Litir, 
i.e. uair an chloig.  Caithfear 380-400 focal ar a laghad a scríobh.

An Córas Marcála
Leagan Amach na Litreach:   5 marc
Ábhar na Litreach:   10 marc
Cruinneas:    10 marc (Gramadach/Comhréir 5; Litriú 5)
Stíl:      5 marc
Iomlán:     30 marc

Ba chóir go mbeadh 380 focal ar a laghad sa Litir.  Má scríobhann an tIarrthóir níos lú ná 380 
focal,  laghdófar dá réir ar iomlán na marcanna a mbeidh an ceartaitheoir ag marcáil as.  Mar 
shampla, mura scríobhann Iarrthóir ach 190 focal, is as leath de na marcanna don Litir a bheidh 
an ceartaitheoir ag marcáil.

Leagan Amach na Litreach
Caithfidh an tIarrthóir an Litir a leagan amach de réir mar atá sé sin léirithe sa chuid seo de 
Sruth na Maoile (féach lgh 13, 14).

Ábhar na Litreach
Beifear ag súil leis go scríobhfaidh an tIarrthóir Litir mar atá léirithe san ábhar tacaíochta seo 
(féach arís lgh 13-14) agus de réir mar a thaispeántar sna heiseamláirí (féach lgh 15-18).  I measc 
rudaí eile, caithfidh an tIarrthóir a lua sa chéad alt, cén fáth a bhfuil sé/sí ag scríobh  agus na 
cúiseanna atá leis an bhfáth seo.  Beifear ag súil leis go ndéanfar forbairt go loighciúil  ar  gach 
ceann de na cúiseanna sin sna hailt (trí cinn) ina dhiaidh sin.  Ní mór don Iarrthóir a  thaispeáint 
go bhfuil an saibhreas foclóra agus na nathanna oiriúnacha aige/aici chun na pointí a dhéanamh go 
héifeachtach.  San alt deireanach,  déanfaidh an tIarrthóir achoimre ghinearálta.

Caithfidh an tIarrthóir cloí le hábhar na litreach agus fanacht “ad rem” i gcónaí.  Caithfidh an tIarrthóir an 
Litir a scríobh, a iarrtar air/uirthi a scríobh.  Ní bheidh sé maith go leor, litir atá curtha de ghlanmheabhair 
a scríobh nach bhfuil mórán bainte aici leis an litir atá á lorg.  Mura bhfuil litir nó codanna de litir “ad 
rem”, laghdófar dá réir ar iomlán na marcanna a mbeidh an ceartaitheoir ag marcáil as. 
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Cruinneas
Léiríonn an Córas Marcála don Litir, an tábhacht a bhaineann le cruinneas sa ghramadach, sa chomhréir 
agus sa litriú.  Ba chóir go mbeadh Iarrthóirí in ann abairtí iomlána a scríobh.  Ba chóir go mbeadh 
na habairtí sin saor ó mhórbhotúin ghramadaí, go mór mór iad siúd a bhaineann le foirmeacha an 
bhriathair agus na copaile, agus úsáid na réamhfhocal i bhfrásaí briathartha.  Ba chóir go léireofaí 
go bhfuil sé ar chumas an Iarrthóra, úsáid a bhaint as réimse de struchtúir in abairtí agus cloí, dá 
réir, leis an gcomhréir cheart.  Ba chóir go mbeadh an litriú cruinn freisin agus go léireofaí tuiscint 
ar “caol le caol agus leathan le leathan”.

Stíl
Moltar gan gach uile abairt a thosú le briathar.  Ina áit sin is féidir úsáid a bhaint as nathanna ag 
tús abairtí, nuair a oireann sé sin, mar shampla, “Mar atá a fhios agat...”, “ Is léir...”, “Mar is eol 
do chách...”, “Mar fhocal scoir...”, “Ar deireadh...”.  Nósanna eile a chruthaíonn éagsúlacht stíle ná 
meascán d’abairtí fada agus d’abairtí gearra a úsáid, ceisteanna a chur anois agus arís, agus úsáid a 
bhaint as comharthaí uaillbhreasa. 
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3. Aistriúchán
Aistriúchán: Abairtí Aonair

Ní ábhar amháin atá sa Ghaeilge sa bhunscoil, is teanga í chomh maith. Tá tábhacht ar leith ag 
baint le húsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide sa bhunscoil. Is é 
an príomhchuspóir atá leis an gcuid seo ná, cur ar chumas an Iarrthóra an Ghaeilge a úsáid go 
neamhfhoirmiúil leis na páistí mar theanga chaidrimh agus mar theanga bhainisteoireachta ranga. 

Sna “Abairtí Aonair Shamplacha” thíos, aithnítear na príomhócáidí i rith an scoil-lae nuair a bhíonn 
cumarsáid neamhfhoirmiúil ann idir an múinteoir agus na páistí, mar shampla, sa chlós ar maidin 
roimh thús na scoile, sa seomra ranga ag tús an lae, bainisteoireacht ranga i rith an lae, ag am rolla, 
nuair a bhíonn an obair bhaile á ceartú, ag am lóin, sa chlós ag am sosa agus ag deireadh an lae. 
Aithnítear riachtanais chumarsáide an mhúinteora sna hócáidí sin, na feidhmeanna teanga a bhíonn 
á gcomhlíonadh (ag beannú do na páistí, ag gabháil buíochais leo, ag gabháil leithscéil, ag fágáil sláin 
leo, ag iarraidh ar na páistí rudaí éagsúla a dhéanamh laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, ag 
tabhairt treoracha dóibh, ag cur comhairle orthu, á moladh, á gceistiú, ag cur i gcuimhne dóibh rudaí 
éagsúla a dhéanamh agus araile).  Cloistear na gnáthrudaí céanna a bhíonn á rá ag an múinteoir leis 
na páistí ó lá go lá agus tugtar an leagan Gaeilge de na gnáthrudaí sin.    

Abairtí Aonair Shamplacha

Sa Líne sa Chlós ar Maidin
A Aisling!  Seas sa líne más é do thoil é. Aisling! Stand in the line please.
Anois, a pháistí!  Seasaigí sa líne. Now children! Stand in the line.
Isteach sa líne leat, a Bhreandáin! Into the line with you, Brendan!
Isteach sa líne libh, a pháistí! Into the line with you, children!
A Rang a Cúig! Déanaigí líne dhíreach. Fifth Class!  Make a straight line.
Seas siar ansin, a Chiaráin agus lig do Phól dul 
isteach sa líne.

Stand back, Ciarán and let Pól into the line.

A Aisling!  Bog siar! Aisling! Move back!
Bogaigí siar, a pháistí! Move back, children!
Siúil, a Chiara! Walk, Ciara!
Siúlaigí, a pháistí! Walk, children!
Ar aghaidh leat, a Eoghain! On you go, Eoghan!
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Ar aghaidh libh, a chailíní! On you go, girls!
Bí cúramach ansin, a Mháire! Be careful there, Mary!
Bígí cúramach ansin, a pháistí! Be careful there, children!
Ta an talamh sleamhain. The ground is slippery.
Tá an cosán sleamhain. The footpath is slippery.
Seachain an leac oighir, a Liam! Avoid the ice, Liam!
Seachnaígí an leac oighir, a pháistí! Avoid the ice, children!
A Chiaráin!  Fan amach as an lochán uisce! Ciarán!  Stay out of the pool of water!
A pháistí!  Fanaigí amach as an lochán uisce! Children! Stay out of the pool of water!
Brostaigh, a Mháire! Hurry, Máire!
Brostaígí, a pháistí! Hurry, children!
Déan deifir, a Thomáis! Hurry, Tomás!
Déanaigí deifir, a pháistí! Hurry, children!
Tá tú déanach, a Liam! You are late, Liam!
Tá sibh déanach, a pháistí! You are late, children!

Ag Doras na Scoile
Seo duit an eochair/na heochracha! Here is the key/ are the keys for you!
Scaoil an glas. Undo the lock.
Bain an glas. Take off the lock.
Oscail an doras. Open the door.
Seas siar agus lig dom an doras a oscailt. Stand back and allow me to open the door.
Coinnigh greim ar an doras, a Niamh. Keep a hold on the door, Niamh.
Glan do bhróga, a Liam. Clean your shoes, Liam.
Glanaigí bhur mbróga, a pháistí. Clean your shoes, children.
Dún an doras, a Niamh. Close the door, Niamh.

Tús an Lae sa Seomra Ranga 
Dia daoibh, a pháistí!
A Mháire!  Bain díot do chóta!

Hello, children!
Mary!  Take of your coat!

A pháistí!  Bainigí díbh bhur gcótaí! Children!  Take off your coats!
A Shíle!  Croch suas do chóta/scaif/ hata ar an 
ráille.

Síle!  Hang up your coat/scarf/hat on the rail.

A pháistí!  Crochaigí suas bhur gcótaí ar an 
ráille. Children! Hang up your coats on the rail.

Cé leis na lámhainní seo? Who owns these gloves?
Cuir i bpóca do chóta iad. Put them in the pocket of your coat.
A Chiara! Oscail an fhuinneog. Ciara!  Open the window.
A Bhriain!  Tóg anuas do chathaoir. Brian!  Take down your chair.
A pháistí!  Tógaigí anuas bhur gcathaoireacha. Children!  Take down your chairs.
A pháistí!  Cuirigí bhur málaí faoi na boird. Children!  Put your bags under the tables.
A Thomáis!  Ná fág do mhála scoile sa 
phasáiste.

Tomás!  Don’t leave your schoolbag in  the 
passageway.

Cuir isteach faoin mbord é, a Liam. Put it in under the table, Liam.
Tá sé an-dorcha maidin inniu.  Las na soilse, a 
Ghearóid.

It’s very dark this morning.  Turn on the lights, 
Gearóid.

Tá sé in am dúinn tosú. It is time for us to start.
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Obair Bhaile
A Chaoimhín!  Tóg amach d’obair bhaile. Caoimhín!  Take out you homework.
Tógaigí amach bhur n-obair bhaile, a pháistí. Take out your homework, children.
An bhfuil d’obair bhaile déanta agat, a Bhríd? Have you got your homework done, Bríd?
Cén fáth nach bhfuil d’obair bhaile déanta agat, 
a Eoghain?

Why haven’t you got your homework done, 
Eoghan?

A Mháire!  Cén fáth nach ndearna tú d’obair 
bhaile aréir?

Máire! Why didn’t you do your homework last 
night?

Taispeáin dom do chóipleabhar, a Pheadair. Show me your copybook, Peadar.
Cén freagra a fuair tú, a Liam? What answer did you get, Liam?
Cé a fuair an freagra sin? Who got that answer?
An bhfuil an freagra sin ceart nó mícheart? Is that answer right or wrong?
An dtuigeann tú é sin, a Shíle? Do you understand that Síle?
An dtuigeann sibh é sin, a pháistí? Do you understand that children?
An dtuigeann gach duine é sin? Does everybody understand that?
Bailigh/Cruinnigh na cóipleabhair, a Sheáin agus 
fág ar mo bhord iad.

Collect the copybooks, Seán and leave them on 
my table.

An Rolla
Cá bhfuil mo leabhar rolla? Where is my Roll Book?
A Niamh!  Téigh síos go dtí an oifig agus faigh 
mo Leabhar Rolla.

Niamh!  Go down to the office and get my Roll 
Book.

An bhfuil gach duine ar scoil inniu? Is everybody at school today?
Cé atá as láthair? Who is absent?
Cé mhéad duine atá as láthair inniu? How many people are absent today?
Cé mhéad buachaill/ cailín atá as láthair? How many boys/girls are absent?
A Sheáin!  Cén fáth nach raibh tú ar scoil inné? Seán!  Why weren’t you at school yesterday?
An bhfuil nóta agat? Do you have a note?
An raibh tú tinn? Were you sick?
An bhfuil biseach ort anois? Are you better now?

Am Lóin
Am lóin atá ann. It is lunch time.
Tóg amach do lón, a Chaoimhín. Take our your lunch, Caoimhín.
Tógaigí amach bhur lón, a pháistí. Take our your lunch, children.
Cá bhfuil do lón, a Chiaráin? Where is your lunch, Ciarán?
An ndearna tú dearmad ar do lón, a Bhriain? Did you forget your lunch, Brian?
Anois, a pháistí! Is féidir libh bhur lón a ithe. Now, children! You may eat your lunch.
Cá bhfuil an bainne? Where is the milk?

A Eoghain!  Téigh síos go dtí an doras tosaigh, 
faigh an bainne, tabhair ar ais é agus tabhair 
cartán amháin do gach duine.

Eoghan!  Go down to the front door, get the 
milk, bring it back and give one carton to each 
person.

Ith suas do lón, a Phóil. Eat up your lunch, Pól.
Ithigí suas bhur lón, a pháistí. Eat up your lunch, children.
Ól suas do bhainne, a Chiara. Drink up your milk, Ciara.
Ólaigí suas bhur mbainne, a pháistí. Drink up your milk, children.
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Go raibh maith agat, a Eoghain!  Thank-you, Eoghan!
Míle buíochas! A thousand thanks!
Go raibh míle maith agat! A thousand thanks to you!
Go méadaí Dia do stór! May God increase your store!
A Áine!  Glan do bhord. Áine! Clean your table.
Anois, a pháistí!  Glanaigí bhur mboird. Now, children! Clean your tables.
A Liam!  Cuir an bruscar sin go léir sa bhosca 
bruscair.

Liam! Put all that rubbish in the rubbish bin.

A Úna!  Dún do bhosca lóin agus cuir isteach é. Úna!  Close your lunch box and put it in.
Anois, a pháistí!  Dúnaigí bhur mboscaí lóin agus 
cuirigí isteach iad.

Now children!  Close your lunch boxes and put 
them in.

Téigh go dtí an leithreas anois, a Eoghain. Go to the toilet now, Eoghan.
Téigí go dtí an leithreas anois, a pháistí. Go to the toilet now, children.
Nigh do lámha, a Bhríd. Wash your hands, Bríd.
Nígí bhur lámha anois, a pháistí. Wash your hands now, children.
A Fheargail!  Ná déan dearmad do lámha a ní. Fergal!  Do not forget to wash your hands.
A pháistí!  Ná déanaigí dearmad bhur lámha a ní. Children! Do not forget to wash your hands.
Crap suas do mhuinchillí, a Sheáin. Fold up your sleeves, John.
Crapaigí suas bhur muinchillí, a pháistí. Fold up your sleeves, children.
A pháistí!  Tá cead agaibh dul amach go dtí an 
clós anois.

Children! You’ve got permission to go out to the 
yard now.

Anois, a pháistí!  Níl cead agaibh dul amach go 
dtí an clós inniu.  Tá sé ag cur báistí agus tá sé 
ró-fhliuch.

Now children!  You don’t have permission to go 
out to the yard today.  It’s raining and it is too 
wet.

A Bhriain!  Tóg amach do leabhar leabharlainne 
agus léigh é.

Brian!  Take out your library book and read it.

A pháistí!  Tógaigí amach bhur leabhair 
leabharlainne agus léigí iad.

Children!  Take out your library books and read 
them.

A Éamoinn!  Faigh do chóta agus cuir ort é. Éamonn!  Get your coat and put it on.

Sa Chlós ag Am Sosa
Tóg go bog é, a Phóil! Take it easy, Pól!
Tógaigí go bog é, a pháistí! Take it easy, children!
Bí cúramach ansin, a Eoghain! Be careful there, Eoghan!
Bígí cúramach ansin, a pháistí! Be careful there, children!
Tabhair aire duit féin ansin, a Mháire! Mind yourself there, Máire!
Tugaigí aire daoibh féin ansin, a pháistí! Mind yourselves there, children!
A Phádraig!  Fan amach uaidh! Pádraig!  Stay away from him!
A Phádraig!  Fan amach uaithi! Pádraig!  Stay away from her!
A Phádraig!  Fan amach uathu! Pádraig!  Stay away from them!
A pháistí!  Fanaigí amach óna chéile! Children!  Stay away from each other!
Ná déan é sin, a Thomáis! Don’t do that, Thomas!
Ná déanaigí é sin, a pháistí! Don’t do that children!
Tá sé sin dána! That’s bold!
Tá sé sin contúirteach/dainséarach! That’s dangerous!
Ná bí garbh, a Chiaráin! Don’t be rough, Ciarán!
Ná bígí garbh, a pháistí! Don’t be rough, children!
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A Niamh!  Ná leag lámh ar aon duine eile! Niamh!  Don’t leave a hand on anybody else!
A Nollaig!  Ná buail aon duine riamh! Nollaig!  Never hit anybody!
A Aisling!  Tá mé ag féachaint/ag faire ort! Aisling! I’m watching you!
A pháistí!  Tá mé ag féachaint/ ag faire oraibh! Children!  I’m watching you!
A Bhreandáin!  Ná bí… Breandán! Don’t…
A pháistí!  Ná bígí… Children! Don’t…
A Mháire!  Ná bí ag rith go ró-thapa! Máire! Don’t be running too quickly!
A Eoghain!  Ná bí ag troid! Eoghan!  Don’t be fighting!
A Chiaráin!  Ná bí ag ciceáil! Ciarán!  Don’t be kicking!
A Shíle!  Ná bí ag pleidhcíocht! Síle! Don’t be fool acting!
A Bhriain! Ná bí ag méiseáil! Brian!  Don’t be messing!  
A Shorcha!  Ná bí ag screadaíl!  Sorcha! Don’t be screaming!
A Liam! Ná bí ag béiceadh! Liam!  Don’t be shouting!
A Áine!  Ná bí ag eascainí! Áine!  Don’t be swearing!
A Chaoimhín!  Ná bí ag dreapadh! Caoimhín!  Don’t be climbing!
A Shíle!  Ná bí ag sleamhnú! Síle Don’t be sliding!
A Bhriain!  Ná bí ag brú! Brian!  Don’t be pushing!
A Eoghain!  Ná bí ag tarraingt as aon duine! Eoghan!  Don’t be dragging out of anyone!
A Nóra!  Ná caith bruscar! Nóra! Don’t throw rubbish!
A pháistí!  Ná caithigí bruscar! Children!  Don’t throw rubbish!
A Fheargail!  Pioc suas an píosa páipéir sin agus 
caith sa bhosca bruscair é.

Feargal!  Pick up that piece of paper and throw 
it in the rubbish bin.

Céard atá ar siúl anseo? What’s going on here?
A Bhríd!  Céard atá ar siúl agat? Bríd!  What are you up to?
Céard is ainm duit? What is your name?
Cén rang ina bhfuil tú, a Eoghain? What class are you in, Eoghan?
Céard a tharla? What happened?
A Chaitríona!  An bhfaca tusa céard a tharla? Caitríona!  Did you see what happened?
Cá bhfuair tú é sin, a Aisling? Where did you get that, Aisling?
Cé a thug é sin duit, a Chormaic? Who gave you that, Cormac?
Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh, a Dheirdre? Why are you crying, Deirdre?
Ar bhuail duine éigin thú, a Neasa? Did someone hit you, Neasa?
Cé a bhuail thú, a Bhreandáin? Who hit you, Breandán?
A Liam!  Ar bhuail tusa é? Liam! Did you hit him?
A Eoghain!  Ar bhuail tusa í? Eoghan!  Did you hit her?
An ndúirt tusa é sin, a Thomáis? Did you say that, Tomás?
Cé a dúirt é sin? Who said that?
Céard a dúirt tú, a Phóil? What did you say, Pól?
An bhfuil brón ort, a Cháit? Are you sorry, Cáit?
Abair leis go bhfuil brón ort, a Rónáin. Tell him that you are sorry, Rónán.
Abair léi go bhfuil brón ort, a Rónáin. Tell her that you are sorry, Rónán.
Ar thit tú, a Bhreandáin? Did you fall, Breandán?
Conas a ghortaigh tú tú féin? How did you hurt yourself?
An bhfuil pian agat in áit éigin? Do you have a pain somewhere?
Faigh an bosca garchabhrach, a Niamh! Get the First Aid Box, Niamh.



�2

Suigh anseo ar feadh nóiméid, a Liam. Sit here for a while, Liam.
Ná bí buartha, a Ruairí. Don’t be worried, Ruairí.
A Bhriain!  Fan in éineacht leis. Brian!  Stay with him.
A Bhriain!  Fan in éineacht léi. Brian!  Stay with her.
A Aisling!  Coinnigh súil air. Aisling!  Keep an eye on him.
A Aisling!  Coinnigh súil uirthi. Aisling!  Keep an eye on her.
An bhfuil tú ceart go leor arís, a Liam? Are you alright again, Liam?
Ar aghaidh leat arís, a Thomáis, agus bí 
cúramach. On you go again, Thomas, and be careful.

Beir ar an liathróid sin, a Niamh! Catch that ball, Niamh!
Coinnigh greim ar an liathróid sin, a Chaoimhín! Keep a hold on that ball, Caoimhín!
Tabhair dom an liathróid sin, a Phádraig! Give me that ball, Pádraig!
Buail an clog, a Aisling! Ring the bell, Aisling!
Séid an fheadóg, a Chaoimhín! Blow the whistle, Caoimhín!
A Bhriain!  Ar chuala tú an clog? Brian!  Did you here the bell?
A Chiara!  Ar chuala tú an fheadóg? Ciara!  Did you hear the whistle?
Tá an sos thart. The break is over.
Tá an cluiche thart. The game is over.
Tá an t-am istigh. The time is up.

Bainisteoireacht Ranga
Seas, a Orla! Stand, Orla!
Seasaigí, a chailíní! Stand, girls!
Suigh ar do chathaoir, a Fheargail! Sit on your chair, Feargal!
Suígí síos más é bhur dtoil é, a bhuachaillí! Sit down please, boys.
Téigh go dtí an leabharlann, a Chiara. Go to the library, Ciara.
Téigí síos go dtí an oifig, a bhuachaillí. Go down to the office, boys.
Imigh amach anois, a Eoghain! Go out now, Eoghan!
Imígí amach anois, a pháistí! Go out now, children!
Tar isteach, a Sheáin!  Fáilte romhat! Come in, Seán!  Welcome!
Tagaigí isteach, a pháistí!  Fáilte romhaibh! Come in children!  Welcome!
Tabhair dom do chóipleabhar, a Mháire. Give me your copybook, Máire.
Tugaigí dom bhur gcóipleabhair anois, a pháistí. Give me your copybooks now, children.
Taispeáin dom do phictiúr, a Eoghain. Show me your picture, Eoghan.
Taispeánaigí dom bhur bpictiúir, a bhuachaillí. Show me your pictures, boys.
Tóg amach do leabhar Béarla, a Chiara. Take out your English book, Ciara.
Tógaigí amach bhur gcóipleabhair, a pháistí. Take out your copybooks, children.
Dún do leabhar, a Nollaig. Close your book, Nollaig.
Dúnaigí bhur leabhair, a pháistí. Close your books, children.
Oscail do chóipleabhar, a Liam. Open your copybook, Liam.
Osclaígí bhur gcóipleabhair, a chailíní. Open your copybooks, girls.
Féach ar an bpictiúr, a Eoghain. Look at the picture, Eoghan.
A pháistí!  Féachaigí ar an gclár bán. Children!  Look at the white board.
Éist, a Mháire! Listen, Máire!
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Éistigí leis seo a chailíní más é bhur dtoil é! Listen, to this, girls, please!
Abair é sin as Gaeilge, a Chiara. Say that in Gaeilge, Ciara.
Abraigí é seo i mo dhiaidh, a pháistí. Say this after me, children.
Can é sin, a Aisling! Sing that, Aisling!
Canaigí é sin, a chailíní! Sing that, girls!
Déan é sin anois, a Eoghain! Do that now, Eoghan!
Déanaigí é sin anois, a pháistí! Do that now, children!
Bain triail as, a Liam! Try it, Liam!
Bainigí triail as, a bhuachaillí! Try it, boys!
Léigh amach é, a Niamh. Read it out, Niamh.
Léigí ar aghaidh go ciúin, a pháistí. Read on silently, children.
Scríobh síos é sin, a Phóil. Write that down, Pól.
Scríobhaigí síos é sin, a chailíní. Write that down, girls.
Críochnaigh do phictiúr, a Pheadair. Finish your picture, Peadar.
Críochnaígí é sin anocht, a pháistí. Finish that tonight, children.
Tarraing pictiúr deas anois, a Thomáis. Draw a nice picture now, Tomás.
Tarraingígí pictiúr deas anois, a pháistí. Draw a nice picture now, children.
Dathaigh do phictiúr anois, a Chiaráin. Colour your picture now, Ciarán.
Dathaígí bhur bpictiúir anois, a bhuachaillí. Colour your pictures now, boys.
Gearr amach mar seo é, a Liam. Cut it out like this, Liam.
Gearraigí amach mar seo é, a pháistí. Cut it out like this, children.
Tosaigh anois, a Chaoimhín. Start now, Caoimhín.
Tosaígí anois, a pháistí. Start now, children.
Lean ar aghaidh, a Liam. Continue on, Liam.
Leanaigí ar aghaidh, a chailíní. Continue on, girls.
Stop ansin, a Bhreandáin! Stop there, Breandán!
Stopaigí ansin, a pháistí! Stop there, children!
Críochnaigh suas anois, a Aisling! Finish up now, Aisling!
Críochnaígí anois más é bhur dtoil é, a pháistí! Finish up now please, children!
Glan do bhord, a Bhriain! Clean your table, Brian!
Glanaigí bhur mboird anois más é bhur dtoil é, a 
pháistí!

Clean your tables now please, children!

Cuir an ríomhaire ar siúl, a Liam. Turn on the computer, Liam.
Cuirigí gach rud isteach, a chailíní. Put in everything, girls.
Cuirigí na boird seo le chéile, a pháistí! Put these tables together, children!
Fág an leabhar sin ar ais, a Thomáis. Leave back that book, Tomás.
A pháistí!  Fágaigí bhur bpictiúir ar an tseilf 
seo.

Children! Leave your pictures on this shelf.

Fan nóiméad, a Phóil! Wait a minute, Pól!
Fanaigí nóiméad, más é bhur dtoil é, a chailíní! Wait a minute please, girls!
Bailigh na cóipleabhair, a Eoghain. Collect the copybooks, Eoghan.
Bailígí na liathróidí, a pháistí. Collect the balls, children.
Cruinnigh na leabhair, a Eoghain. Collect the books, Eoghan.
Cruinnígí na leabhair, a pháistí! Collect the books, children!
Gabh mo leithscéal, a Niamh! Excuse me, Niamh!
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Gabhaigí mo leithscéal, a pháistí! Excuse me, children!
Lig dom dul isteach ansin, a Niamh. Let me go in there, Niamh.
Ligigí dom dul isteach ansin, a pháistí. Let me go in there, children.
An leatsa é seo, a Bhriain? Is this yours, Brian?
An libhse é seo, a chailíní? Is this yours, girls?
An le Caoimhín é seo? Is this Caoimhín’s?
Cé leis é seo? Who owns this?
An ndearna tú dearmad air, a Mháire? Did you forget it, Máire?
Ná déan dearmad ar do leabhar, a Chiara. Don’t forget your book, Ciara.
Ná déanaigí dearmad ar bhur bpinn luaidhe, a 
pháistí.

Don’t forget your pencils, children.

Ar fhéach tú i do mhála scoile, a Mháire? Did you look in your school bag, Máire?
Ar fhéach sibh i bhur málaí scoile, a pháistí? Did you look in your school bags, children?
Ar sheiceáil tú do phócaí, a Niamh? Did you check your pockets, Niamh?
Ar sheiceáil sibh bhur bpócaí, a pháistí? Did you check your pockets, children?
An dtuigeann tú é sin, a Bhríd? Do you understand that, Bríd?
An dtuigeann sibh é sin, a pháistí? Do you understand that, children?
Cén freagra a fuair tú, a Phóil? What answer did you get, Pól?
An bhfuair aon duine eile an freagra sin? Did anybody else get that answer?
An bhfuil sé sin ceart nó mícheart? Is that correct or incorrect?
Cé a fuair an freagra sin? Who got that answer?
Cé a...? Who...?
Céard a...? What...?
Cá...? Where...?
Cathain...? When...?
Cén uair...? When...?
Cén t-am...? What time...?
Cén fáth...? Why...?
Conas/Cén chaoi...? How...?
Cén t-am é? What time is it?
Cén sórt...? What kind of...?

Ag Moladh na bPáistí agus ag Cur Comhairle orthu.
Maith thú, a Liam! Well done, Liam!
Maith sibh, a bhuachaillí! Well done, boys!
Maith an cailín! Good girl!
Maith an buachaill! Good boy!
Togha fir! Well done, man!
Togha mná! Well done, woman!
Obair mhaith! Good work!
Obair an-mhaith! Very good work!
Obair dheas! Nice work!
Obair an-deas! Very nice work!
Obair iontach! Wonderful work!



  ��

Obair néata! Neat work!
Iarracht mhaith! A good effort!
Iarracht an-mhaith! A very good effort!
An-iarracht! A great effort!
Go maith! Good!
An-mhaith! Very good!
An-mhaith ar fad! Very good altogether!
Sármhaith! Excellent!
Ar fheabhas! Excellent!
Go hiontach! Wonderful!
Tharr barr! Outstanding!
Go hálainn! Beautiful!
Níl sé sin go maith! That isn’t good!
Níl sé sin maith go leor! That isn’t good enough!
Níl sé sin go ró-mhaith! That isn’t too good!
Níl sé sin sásúil! That isn’t satisfactory!
Tosaigh arís, a Liam. Start again, Liam.
Ciúnas! Silence!
Ciúnas, a Liam, más é do thoil é! Silence, Liam, please!
Ciúnas más é bhur dtoil é, a pháistí!
Bí ciúin, a Bhríd!

Silence, please, children!
Be quiet, Bríd!

Bígí ciúin más é bhur dtoil é, a chailíní! Be quiet please, girls!
Déan do chuid oibre, a Aisling! Do your work, Aisling!
Déanaigí bhur gcuid oibre, a bhuachaillí! Do your work, boys!
Ná déan é sin, a Phádraig! Don’t do that, Pádraig!
Ná déanaigí é sin, a bhuachaillí! Don’t do that boys!
Ná habair é sin le haon duine,a Bhreandáin. Don’t say that to anyone, Breandán.
Ná habraigí é sin, a pháistí! Don’t say that, children!
Cas timpeall, a Sheáin! Turn around, Seán!
Brostaigh, a Niamh! Hurry up, Niamh!
Brostaígí, a pháistí! Hurry up, children!

Deireadh an Lae
Tóg síos d’obair bhaile, a Aisling. Take down your homework, Aisling.
Tógaigí síos bhur n-obair bhaile, a pháistí. Take down your homework, children.
Cuir isteach gach rud, a Liam. Put in everything, Liam.
Cuirigí isteach gach rud, a pháistí! Put everything in children!
Pacáil do mhála, a Bhríd. Pack your bag, Bríd.
Pacálaigí bhur málaí, a chailíní. Pack your bags, girls.
Dún do mhála scoile, a Sheáin. Close your school bag, Seán.
Dúnaigí bhur málaí scoile, a bhuachaillí. Close your school bags, boys.
Seasaigí, a pháistí! Stand up, children!
Cuir suas do chathaoir, a Niamh! Put up your chair, Niamh!
Cuirigí suas bhur gcathaoireacha,a pháistí! Put up your chairs, children!
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Cuir ort do chóta, a Liam! Put on your coat, Liam!
Cuirigí oraibh bhur gcótaí, a pháistí! Put on your coats, children!
Déanaigí líne, a pháistí! Make a line, children!
Ar aghaidh leat, a Phóil! On you go, Pól!
Ar aghaidh libh, a pháistí! On you go, children!
Slán leat, a Áine! Goodbye, Áine!
Slán libh, a pháistí! Goodbye, children!
Slán tamall! Goodbye for now!
Slán go fóill! Goodbye for now!
Go dté tú slán, a Liam! That you may go safely, Liam!
Go dté sibh slán, a pháistí! That you may go safely, children!
Go dtuga Dia slán abhaile thú, a Eibhlín! That God may bring you home safely, Eibhlín!
Go dtuga Dia slán abhaile sibh, a pháistí! That God may bring you home safely, children!
Go gcumhdaí Dia thú, a Eoghain! That God may protect you, Eoghan!
Go gcumhdaí Dia sibh, a pháistí! That God may protect you, children!
Feicfidh mé amárach thú, a Chiaráin! I will see you tomorrow, Ciarán!
Feicfidh mé amárach sibh, a pháistí! I will see you tomorrow, children!

Cleachtaí Rólimeartha
I ngrúpaí de thriúr, déan rólimirt sna suímh thíos.  Bíodh duine amháin i ról an mhúinteora agus 
bíodh an bheirt eile i róil pháistí.  I ngach suíomh, tá cuspóirí ar leith le comhlíonadh ag an 
múinteoir. 

•	 Suíomh:  Sa líne sa chlós ar maidin.  Tá fearg ar an múinteoir.  Tá na páistí go léir sa líne 
ach amháin beirt.  Tá duine amháin de na páistí ag rith timpeall an chlóis agus tá an páiste 
eile déanach agus ag siúl go mall isteach sa chlós.  Tá an múinteoir ag iarraidh gach duine a 
bheith sa líne, láithreach.

  
•	 Suíomh: Sa líne sa chlós ar maidin.  Tá na páistí go léir sa líne.  Tá an múinteoir ag iarraidh 

ar na páistí siúl isteach sa scoil i líne dhíreach ach fanacht amach as an lochán uisce atá ar 
an gcosán.  

•	 Suíomh:  Ag doras na scoile ar maidin.  Tá na páistí i líne ag an doras ach tá an múinteoir ag 
iarraidh ar an bpáiste ag barr na líne seasamh siar, ionas go mbeidh an múinteoir in ann an 
doras a oscailt.  Níl an múinteoir sásta mar tugann an múinteoir faoi deara freisin go bhfuil 
bróga roinnt de na páistí salach agus go bhfuil páiste amháin ag brú sa líne.  Bíonn ar an 
múinteoir labhairt leis na páistí.

•	 Suíomh:  Tús an lae sa seomra ranga.  Tá an múinteoir agus na páistí díreach tar éis teacht 
isteach sa seomra ranga.  Tá sé in am tosú.  Tá deifir ar an múinteoir ach níl aon deifir ar na 
páistí.  Tá cótaí agus éadaí eile ar an urlár, tá na cathaoireacha fós thuas ar na boird, tá na 
fuinneoga dúnta, tá an seomra dorcha.  Iarrann an múinteoir ar na páistí na rudaí sin a chur 
i gceart.

•	 Suíomh:  An obair bhaile á ceartú.  Tá cóipleabhar obair bhaile páiste amháin ar an mbord os 
comhair an pháiste. Tá obair bhaile an pháiste seo go han-mhaith ar go leor bealaí. Molann 
an múinteoir an páiste. 
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Níl aon chóipleabhar obair bhaile ar an mbord os comhair páiste eile.  Tá an múinteoir an-
fhiosrach faoi seo agus ag iarraidh a fháil amach an bhfuil an obair bhaile déanta nó nach 
bhfuil.  Faigheann an múinteoir amach nach bhfuil an obair bhaile déanta agus tugtar íde 
béil don pháiste sin.

•	 Suíomh: Am rolla.  Tá Leabhar Rolla an mhúinteora san oifig.  Iarrann an múinteoir ar pháiste 
amháin dul síos go dtí an oifig chun Leabhar Rolla a fháil, é a thabhairt ar ais go dtí an seomra 
ranga agus é a fhágáil ar bhord an mhúinteora.  
Glaonn an múinteoir an rolla.  Tá beirt pháistí os comhair an mhúinteora.  Bhí duine amháin 
de na páistí sin as láthair an lá roimhe sin agus tá an múinteoir ag iarraidh a fháil amach cén 
fáth a raibh an páiste as láthair, an bhfuil nóta ag an bpáiste agus an bhfuil biseach ar an 
bpáiste.  Fiafraíonn an múinteoir den pháiste eile cé mhéad duine atá as láthair.

  
•	 Suíomh:  Am éigin i rith an scoil-lae sa seomra ranga.  Tá na páistí ag scríobh ina gcóipleabhair.  

Tá páiste amháin os comhair an mhúinteora agus ní thuigeann an páiste céard atá le déanamh.  
Iarrann an múinteoir ar an bpáiste seo an peann luaidhe a chur síos, féachaint suas ar an 
gclár bán agus éisteacht leis an múinteoir.  Ar deireadh, fiafraíonn an múinteoir den pháiste 
an dtuigeann sé/sí. 

•	 Suíomh:  Am éigin i rith an scoil-lae sa seomra ranga.  Tá na páistí go léir ag péinteáil  ach 
amháin beirt.  Tá duine amháin den bheirt iompaithe timpeall agus ag caint os ard le páiste 
eile.  Tá péint ag titim óna scuab ar an urlár agus tá uisce doirte  ar an mbord.  Tá páiste 
eile ag an doirteal, in ainm is a bheith ag glanadh suas ach tá an-chuid ama á chur amú ag an 
bpáiste seo.  Tugann an múinteoir íde béil don bheirt acu.  

•	 Suíomh:  Am lóin sa seomra ranga.  Tá an lón á ithe ag na páistí.  Níl an múinteoir go hiomlán 
sásta le beirt pháistí.  Níl páiste amháin ag ithe a lóin ná ag ól a b(h)ainne tapa go leor.  Tá 
a lán bruscair ar bhord an pháiste eile agus tá bainne doirte ar an mbord.  Labhraíonn an 
múinteoir leis na páistí.

•	 Suíomh:  Am sosa sa chlós.  Tá na páistí ag súgradh agus ag rith timpeall ach feiceann an 
múinteoir beirt pháistí nach bhfuil á n-iompar féin i gceart.  Tá páiste amháin ag tarraingt as 
páiste eile agus á bhualadh.  Tá an páiste eile ag dreapadh ar na fuinneoga agus ag béiceadh.  
Glaonn an múinteoir ar an mbeirt pháistí, tugtar íde béil dóibh agus cuirtear comhairle 
orthu.

•	 Suíomh: Deireadh an lae sa seomra ranga.  Tá sé in am dul abhaile.  Tá na páistí go léir réidh 
le dul abhaile ach amháin beirt.  Tá páiste amháin den bheirt ina s(h)uí, níl an chathaoir fós 
curtha suas aige/aici. Os comhair an pháiste seo, tá cóipleabhar oscailte agus peann luaidhe 
ar an mbord agus tá mála scoile an pháiste ina luí ar an urlár -  oscailte agus rudaí ag titim 
as.  Tá cead á lorg ag an bpáiste eile leabhar a thógáil as an leabharlann.  Níl an múinteoir 
sásta leis na páistí seo in aon chor. Tá deifir ar an múinteoir agus labhraíonn sé leo.

•	 Suíomh: Doras na scoile ag deireadh an scoil-lae.  Tá na páistí ag siúl amach i líne.  Tá sé ag 
cur báistí.  Tugann an múinteoir faoi deara nach bhfuil cóta ar pháiste amháin.  Fiafraíonn 
an múinteoir den pháiste cén fáth nach bhfuil cóta air/uirthi agus ordaíonn an múinteoir 
don pháiste rud éigin a dhéanamh faoi.            
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Ceisteanna Samplacha
Ar an Triail Scríofa, i Roinn B, Aistriúchán, Ceist 3, iarrtar ar Iarrthóirí deich gcinn d’abairtí 
aonair a aistriú ó Ghaeilge go Béarla. Baineann na habairtí seo le húsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge. 
Cloistear an múinteoir ag baint úsáide as an nGaeilge mar theanga chaidrimh agus mar theanga 
bhainisteoireachta ranga ag amanna éagsúla i rith an scoil-lae. 

Sampla a hAon
Aistrigh go Gaeilge:-

(a) On you go children, and be careful! Avoid the ice on the footpath. 
(b) Who owns these gloves? Put them in the pocket of your coat, Eoghan.
(c) Seán! Why weren’t you at school yesterday? Do you have a note?
(d) Take out your homework, children. Cormac! Show me your copybook.
(e) Now children! You may eat your lunch.  Go to the toilet then.
(f) Did you fall, Neasa? Cormac! Stay with her and keep an eye on her.
(g) Eoghan! Don’t be dragging out of anyone and do not leave a hand on anyone.
(h) Look up here, girls! Listen to this and say it after me.
(i) Continue on, children. Excuse me, Aisling. Let me go in there.
(j) The time is up, children! Put up your chairs and put on your coats. 

Sampla a Dó
Aistrigh go Gaeilge:-

(a)       Stand back, Liam and let Eoghan into the line.
(b)  Here are the keys for you, Ciaran. Undo the lock, open the door and keep a     
            hold on it.
(c)  Isn’t it very dark this morning? Turn on the lights, John.
(d)  Children! Hang up your coats on the rail.
(e)  Why haven’t you got your homework done, Mary?
(f)  Eoghan. Go down to the front door, get the milk, come back and give a carton    
            to each child.
(g)  Did you forget your lunch, Fergal?
(h)  Síle! Do not forget to wash your hands.
(i)  Sit here for a minute, Paul. Don’t be worried.
(j)  Collect the copybooks, Brendan and leave them on the shelf.

Sampla a Trí
Aistrigh go Gaeilge:-

(a)  Make a straight line, children. On you go now and stay out of the pool of water.
(b)  Eoghan! Take off your coat, hang it up on the rail and put your schoolbag in   
            under the table.
(c)  Hurry up, children! Take down your chairs and sit down. It’s time for us to start.
(d)  What answer did you get, Peadar? Show me your copybook.
(e)  You were sick yesterday, Pól. Are you better now? How many people are absent today?
(f)  Eat up your lunch, Aisling and put all that rubbish in the rubbish bin.
(g)  Wash your hands, Tomás. Fold up your sleeves first.
(h)  Children! Stay away from each other and take it easy!
(i)  Finish up now please, children, put in everything and clean the tables.
(j)  I will see you tomorrow, children. That you may go safely!
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Sampla a Ceathair
Aistrigh go Gaeilge:-

(a) Stand back, Úna and allow me to open the door. Clean your shoes as well.
(b) Pádraig! Do not leave your schoolbag in the passageway. That’s dangerous.
(c) Ciara! Go down to the office, get my Roll Book and leave it on my table.
(d) Children! You do not have permission to go to the yard to-day. It’s raining and it’s too wet.
(e) Children! Don’t be fool acting like that! I’m watching you.
(f) That is bold, Ronan. Tell her you are sorry.
(g) Come in, children. Welcome! Show me your pictures.
(h) Is this yours, Eoghan? It’s excellent. Well done!
(i) Did you forget your pencil, Niamh? Did you check your pockets?
(j) Close your schoolbags, boys, stand and put on your coats.   

  

Freagraí ar na Ceisteanna Samplacha
Sampla a hAon

(a) Ar aghaidh libh, a pháistí, agus bígí cúramach! Seachnaígí an leac oighir ar an gcosán.
(b) Cé leis na lámhainní seo? Cuir i bpóca do chóta iad, a Eoghain.
(c) A Sheáin! Cén fáth nach raibh tú ar scoil inné? An bhfuil nóta agat?
(d) Tógaigí amach bhur n-obair bhaile, a pháistí. A Chormaic! Taispeáin dom do 

chóipleabhar.
(e) Anois, a pháistí! Is féidir libh bhur lón a ithe. Téigí go dtí an leithreas ansin.
(f) Ar thit tú, a Neasa? A Chormaic! Fan léi agus coinnigh súil uirthi.
(g) A Eoghain! Ná bí ag tarraingt as aon duine agus ná leag lámh ar aon duine.
(h) Féachaigí suas anseo, a chailíní! Éistigí leis seo agus abraigí é i mo dhiaidh.
(i) Leanaigí ar aghaidh, a pháistí. Gabh mo leithscéal, a Aisling. Lig dom dul isteach ansin.
(j) Tá an t-am istigh, a pháistí! Cuirigí suas bhur gcathaoireacha agus cuirigí oraibh bhur 

gcótaí. 

Sampla a Dó
(a) Seas siar, a Liam agus lig d’Eoghan dul isteach sa líne.
(b) Seo duit na heochracha, a Chiaráin. Scaoil an glas, oscail an doras agus coinnigh greim air.
(c) Nach bhfuil sé an-dorcha ar maidin? Las na soilse, a Sheáin.
(d) A pháistí! Crochaigí suas bhur gcótaí ar an ráille.
(e) Cén fáth nach bhfuil d’obair bhaile déanta agat, a Mháire?
(f) A Eoghain! Téigh síos go dtí an doras tosaigh, faigh an bainne, tar ar ais agus tabhair 

cartán amháin do gach páiste.
(g) An ndearna tú dearmad ar do lón, a Fheargail?
(h) A Shíle! Ná déan dearmad do lámha a ní.
(i) Suigh anseo ar feadh nóiméid, a Phóil. Ná bí buartha.
(j) Bailigh na cóipleabhair, a Bhreandáin agus fág ar an tseilf iad.

Sampla a Trí
(a) Déanaigí líne dhíreach, a pháistí. Ar aghaidh libh anois agus fanaigí amach as an lochán uisce.
(b) A Eoghain! Bain díot do chóta, croch suas ar an ráille é agus cuir do mhála scoile 

isteach faoin mbord.
(c) Brostaígí, a pháistí! Tógaigí anuas bhur gcathaoireacha agus suígí síos. Tá sé in am 

dúinn tosú.
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(d) Cén freagra a fuair tú, a Pheadair? Taispeáin dom do chóipleabhar.
(e) Bhí tú tinn inné, a Phóil. An bhfuil biseach ort anois? Cé mhéad duine atá as láthair inniu?
(f) Ith suas do lón, a Aisling agus cuir an bruscar sin go léir sa bhosca bruscair.
(g) Nigh do lámha, a Thomáis. Crap suas do mhuinchillí ar dtús.
(h) A pháistí! Fanaigí amach óna chéile agus tógaigí go bog é! 
(i) Críochnaígí suas anois, a pháistí, cuirigí isteach gach rud agus glanaigí na boird.
(j) Feicfidh mé sibh amárach, a pháistí. Go dté sibh slán!

Sampla a Ceathair
(a) Seas siar, a Úna, agus lig dom an doras a oscailt. Glan do bhróga freisin.
(b) A Phadraig! Ná fág do mhála scoile sa phasáiste. Tá sé sin dainséarach.
(c) A Chiara! Téigh síos go dtí an oifig, faigh mo Leabhar Rolla agus fág ar mo bhord é.
(d) A pháistí! Níl cead agaibh dul go dtí an clós inniu. Tá sé ag cur báistí agus tá se ró-

fhliuch.
(e) A pháistí! Ná bígí ag pleidhcíocht mar sin! Táim ag faire oraibh.
(f) Tá sé sin dána, a Rónáin. Abair léi go bhfuil brón ort.
(g) Tagaigí isteach, a pháistí! Fáilte romhaibh! Taispeánaigí dom bhur bpictiúir.
(h) An leatsa é seo, a Eoghain? Tá sé ar fheabhas. Maith thú!
(i) An ndearna tú dearmad ar do pheann luaidhe, a Niamh? Ar sheiceáil tú do phócaí?
(j) Dúnaigí bhur málaí scoile, a bhuachaillí, seasaigí agus cuirigí oraibh bhur gcótaí.  

Cúrsaí Ama agus An Córas Marcála
Trí huaire an chloig a thugtar don Triail Scríofa.  Tá 100 marc ag dul don Triail ina hiomláine agus 35 
marc do Roinn B i.e. Aistriúchán.  Sa Roinn sin bíonn dhá cheist.  I gCeist 3, bíonn ar an Iarrthóir deich 
gcinn d’abairtí aonair a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.  I gCeist 4, bíonn ar an Iarrthóir comhrá deich 
líne idir príomhoide agus múinteoir a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.  Tugtar faoi deara go gcaithfidh 
an tIarrthóir an dá cheist i Roinn B a fhreagairt.   Moltar thart ar uair an chloig a chaitheamh ar 
Roinn B i.e. 30 nóiméad ar gach ceist.  

I gCeist 3 bíonn ar an Iarrthóir deich gcinn d’abairtí aonair a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.  Sa 
Ghramadach, beifear ag súil leis go mbeidh an tIarrthóir in ann: úsáid chruinn a bhaint as briathra 
sna príomhaimsirí agus sa Mhodh Ordaitheach, uatha agus iolra; ainmfhocail uatha agus iolra a 
scríobh i gceart sa Tuiseal Gairmeach; úsáid chruinn a bhaint as réamhfhocail, forainmneacha 
réamhfhoclacha, an aidiacht shealbhach agus araile.  Sa Chomhréir, beifear ag súil leis go mbeidh 
dul dúchasach na Gaeilge ar gach abairt agus go mbeidh focail san ord ceart. Maidir le cúrsaí Foclóra 
de, beifear ag súil leis go mbeidh an foclóir cuí ag an Iarrthóir  agus go mbeidh an tIarrthóir in ann 
brí iomlán gach abairte a aistriú.   

Is é seo a leanas An Córas Marcála do Cheist 3:

Gramadach (go háirithe Gramadach an Bhriathair):  5 marc
Comhréir:      5 marc
Foclóir:       5 marc
Iomlán:       15 marc
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Aistriúchán: Comhrá Beirte

Is é an príomhchuspóir sa chuid seo ná cur ar chumas an Iarrthóra páirt a ghlacadh i ngnáthchomhrá 
leis an bPríomhoide.  I ngnáthchomhrá idir príomhoide agus múinteoir i scoil, comhlíontar réimse 
leathan d’fheidhmeanna teanga. Nuair a bhíonn tús á chur le comhrá, de ghnáth, cloistear daoine ag 
beannú dá chéile, ag gabháil leithscéil, ag lorg airde agus araile.  I lár comhrá, comhlíontar feidhmeanna 
teanga eile, mar shampla, ag cur ceisteanna, ag freagairt ceisteanna, ag fiosrú faoi thaitneamh, ag 
léiriú taitnimh/easpa taitnimh, ag léiriú rogha, ag fiosrú faoi mhianta, ag léiriú mianta, ag iarraidh 
ar dhuine rud éigin a dhéanamh, ag cur smaoinimh chun cinn, ag fiosrú faoi ábaltacht, ag léiriú 
ábaltachta/easpa ábaltachta, ag aontú, ag easaontú, ag nochtadh tuairime, ag cur i gcuimhne, ag lorg 
cabhrach, ag tairiscint cabhrach, ag léiriú sástachta/easpa sástachta, ag déanamh comhghairdis, ag 
déanamh comhbhróin agus araile.  Nuair a bhíonn deireadh á chur le comhrá, de ghnáth, cloistear 
daoine ag coimriú, ag gabháil buíochais lena chéile agus ag fágáil sláin. (Do liostaí d’fheidhmeanna 
teanga, féach Curaclam na Gaeilge, lgh  20-26, 80-84).  

D’fhéadfaí an cumas seo san Iarrthóir, páirt a ghlacadh i ngnáthchomhrá le duine cosúil leis an 
bPríomhoide, a chothú trí rólimirt.  D’fhéadfaí suímh chomhrá sa scoil a aithint, na hIarrthóirí a 
chur i ról an Phríomhoide agus i ról an mhúinteora,  cuspóirí cumarsáide a thabhairt don bheirt agus 
iarraidh orthu a mbíonn le rá ag an bPríomhoide agus ag an múinteoir a rá i nGaeilge. 

Comhráite Samplacha 
Seo a leanas, roinnt comhráite samplacha a d’fhéadfadh tarlú i suímh chomhrá sa scoil idir Príomhoide 
agus múinteoir, agus cuspóirí ar leith le comhlíonadh acu. Moltar d’Iarrthóirí na comhráite samplacha 
thíos a léamh amach in obair bheirte:

Comhrá Samplach a hAon
Suíomh:  Oifig an Phríomhoide tar éis na scoile.  Múinteoir ag cur in iúl don Phríomhoide an rang ab 
fhearr leis/léi don bhliain dár gcionn agus cúis á tabhairt aige/aici.  An Príomhoide ag míniú cén 
rang ab fhearr leis/léi a thabhairt don mhúinteoir agus cúis á tabhairt aige/aici.  Ní dhéantar aon 
chinneadh an lá sin.

Múinteoir: Gabh mo leithscéal, a Nóra!  An féidir liom labhairt leat faoi rud éigin?  
Príomhoide:  An bhfuil deifir ort anois?  Tá coinne agam le Cathaoirleach an Bhoird ar a ceathrú 

tar éis a trí.
Múinteoir: Ní thógfaidh sé seo ach cúpla nóiméad.  Teastaíonn uaim labhairt leat faoin  
 rang a bheidh agam an bhliain seo chugainn.
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Príomhoide:  Níl aon chinneadh déanta agam air sin go fóill.  Cén rang ab fhearr leat?  
Múinteoir:  B’fhearr liom Rang a Trí nó Rang a Ceathair a mhúineadh an bhliain seo 

chugainn.
Príomhoide: Bhí mé féin ag smaoineamh ar na Naíonáin Shóisearacha a thabhairt duit.
Múinteoir: Tá na Naíonáin agam anois le cúig bliana anuas.  
Príomhoide:  Is ea.  Tá an-taithí agat ar na Naíonáin ceart go leor, agus bíonn tú ar  

fheabhas leo.   
Múinteoir: Go raibh maith agat, a Nóra, ach ba bhreá liom athrú.  
Príomhoide: Déanfaidh mé machnamh air agus tiocfaidh mé ar ais chugat.  

      
Comhrá Samplach a Dó
Suíomh: Clós na Scoile ag am lóin.  An Príomhoide ag cur ceisteanna ar an múinteoir faoin turas 
scoile a bheidh ag an múinteoir.  An múinteoir ag freagairt na gceisteanna.  An Príomhoide ag cur i 
gcuimhne don mhúinteoir go bhfuil socruithe don turas scoile le déanamh fós.

Príomhoide:   Gabh mo leithscéal, a Phóil!  Tá a fhios agam go bhfuil tú gnóthach ach an féidir 
liom labhairt leat faoi do thuras scoile?

Múinteoir: Is féidir, cinnte!  Siúlfaimid timpeall ag an am céanna.  
Príomhoide: An bhfuil a fhios agat fós cá mbeidh tú ag dul le do rang?
Múinteoir: Tá.  D’fhéach mé ar na bróisiúir sin go léir a thug tú dom agus phléigh mé é  
 leis an rang.  
Príomhoide: Cá mbeidh sibh ag dul?
Múinteoir: Go dtí Ionad Eachtraíochta na Mí.
Príomhoide: An bhfuil sé curtha in áirithe agat fós?
Múinteoir:  Tá.  Ghlaoigh mé orthu tráthnóna inné tar éis na scoile agus tá siad in ann sinn a 

thógáil ar an séú lá dhéag de Bhealtaine.  Tríocha euro a chosnóidh sé do gach 
páiste.

Príomhoide:  Ná déan dearmad go bhfuil bus le fáil agat freisin...agus nóta le hullmhú do na 
tuismitheoirí.

Múinteoir:  Táim chun an bus a chur in áirithe inniu tar éis na scoile.  Déanfaidh mé an nóta 
amach an tseachtain seo chugainn. 

Comhrá Samplach a Trí
Suíomh: Seomra na Múinteoirí ag am lóin.  An Príomhoide ag cur ceisteanna ar an múinteoir faoin 
gcluiche a bhuaigh foireann na scoile an tráthnóna roimhe sin, ag déanamh comhghairdis leis an 
múinteoir agus ag fiosrú faoin gcéad chluiche eile a bheidh ag an bhfoireann.  

Príomhoide:  Dia duit, A Mháire! Ní fhaca mé thú ar maidin.  Conas a d’éirigh linn sa chluiche 
peile tráthnóna inné?

Múinteoir:  Bhuamar.  Bhí seacht gcúilín idir na foirne ag an deireadh.  Táimid sa chluiche 
leathcheannais anois.  

Príomhoide: Comhghairdeas!  Bua éasca go leor a bhí ann, mar sin?
Múinteoir:  Bhuel!  Creid é nó ná creid é, bhíomar cúig chúilín chun deiridh ag leath ama.   Ach 

bhíomar ag imirt in aghaidh na gaoithe sa chéad leath.
Príomhoide: Cé a d’imir go maith?
Múinteoir:  Bhí an-chluiche ar fad ag Séamus de Róiste i lár na páirce agus shábháil Ciarán 

Ó Néill cic pionóis.  
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Príomhoide: Cathain a bheidh an cluiche leathcheannais?
Múinteoir: Dé Máirt seo chugainn.
Príomhoide: Go n-éirí libh!
Múinteoir: Go raibh maith agat.

Comhrá Samplach a Ceathair
Suíomh:  Doras Oifig an Phríomhoide roimh thús an scoil-lae.  An múinteoir ag iarraidh coinne a 
dhéanamh leis an bPríomhoide i.e. bualadh leis an bPríomhoide, lá éigin, am éigin.  Ní oireann gach lá  
don mhúinteoir.  Ar deireadh, déantar an choinne.

Múinteoir: Tá brón orm a bheith ag cur isteach ort, a Liam, ach ba mhaith liom coinne  
 a dhéanamh leat.
Príomhoide: Cinnte, a Bhríd!  Tar isteach ar feadh nóiméid.  Cár fhág mé mo dhialann?   
 Á! Seo í!  
Múinteoir:  Táim ag iarraidh bualadh leat ar feadh fiche nóiméad lá éigin tar éis na scoile an 

tseachtain seo.
Príomhoide: Céard faoin gCéadaoin?
Múinteoir:  Ní oireann an Chéadaoin dom mar bíonn cleachtadh cispheile agam leis na cailíní 

ar an lá sin.
Príomhoide: Déardaoin? 
Múinteoir: Ar fheabhas!  Beidh mé saor Déardaoin.  Déanfaidh mé nóta de sin anois.
Príomhoide: An ndéarfaimid a trí a chlog?
Múinteoir: A trí a chlog, mar sin, an Déardaoin seo, i d’oifig.
Príomhoide: Feicfidh mé ansin thú, a Bhríd.  

Nathanna Úsáideacha
Nuair a bhíonn tús á chur le comhrá, is minic a thagann na feidhmeanna teanga ceannann céanna i 
gceist arís agus arís eile, mar shampla, ag beannú, ag gabháil leithscéil, ag lorg airde agus araile.  
Mar an gcéanna, nuair a bhíonn deireadh á chur le comhrá, is minic a bhíonn na cainteoirí ag coimriú, 
ag gabháil buíochais, ag fágáil sláin agus araile.  Feictear é sin sna samplaí thíos de thús á chur le 
comhrá agus de dheireadh á chur le comhrá:

Tús a chur le comhrá
Múinteoir:   Gabh mo leithscéal, a Úna!  An féidir liom cúpla focal a bheith agam leat?  
Teacher:   Excuse me, Úna!  May I have a few words with you?
Príomhoide:   Cinnte!  Beidh me leat i gceann nóiméid.
Principal:   Certainly!  I’ll be with you in a minute.

Múinteoir:   Gabh mo leithscéal!  Tá brón orm a bheith ag cur isteach ort.  
Teacher:   Excuse me!  I’m sorry for interrupting you.
Príomhoide:   Níl tú ag cur isteach orm ar chor ar bith.  Céard atá uait?
Principal:   You are not interrupting me at all.  What do you want?

Príomhoide:   Á!  A Bhríd!  Díreach an duine a bhí á lorg agam!  Ní fhaca mé thú ag am sosa.
Principal:   Ah!  Bríd!  The very person I was looking for!  I didn’t see you at break time.
Múinteoir:   Bhí mé ar dualgas sa chlós.  An raibh tú ag iarraidh labhairt liom?
Teacher:   I was on duty in the playground.  Did you want to speak to me?
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Príomhoide:   Á!  A mhúinteoir!  Is anseo atá tú!  An bhfuil nóiméad le spáráil agat?
Principal:   Ah!  Teacher!  It’s here you are!  Have you a minute to spare?
Múinteoir:   An féidir leat siúl liom go dtí an clós?  Tá mo rang ag fanacht liom ansin.
Teacher:   Can you walk with me to the playground?  My class is waiting for me there.

Múinteoir:   Bail ó Dhia ort, a Sheáin!  Ba mhaith liom do chomhairle a fháil faoi rud éigin.
Teacher:    God bless you, John!  I would like your advice on something.
Príomhoide:   Cinnte, a Niamh!  Tar isteach agus suigh síos.  Dún an doras i do dhiaidh.  
Principal:  Certainly,  Niamh!  Come in and sit down.  Close the door after you.

Múinteoir:    Gabh mo leithscéal, a Bhreandáin!   An bhfuil tú gafa faoi láthair?  Ba mhaith 
liom rud éigin a phlé leat.

Teacher:   Excuse me, Brendan!  Are you busy at present?  I would like to discuss something 
with you.

Príomhoide:    Táim gnóthach go leor, ceart go leor, ach is féidir leis fanacht.  Conas is féidir 
liom cabhrú leat?

Principal:   I’m busy enough, alright, but it can wait.  How can I help you?

Múinteoir:   A Sheáin!  Táim ag iarraidh coinne a dhéanamh leat.  
Teacher:   John!  I want to make an appointment with you.
Príomhoide:    An oireann sé duit labhairt liom anois?  Mar a tharlaíonn, tá cúpla nóiméad le 

spáráil agam.  
Principal:    Does it suit you to speak to me now?  As it happens, I have a couple of minutes 

to spare.

Múinteoir:    Tá brón orm a bheith ag cur isteach ort, a Bhriain.  Tá rud éigin beag ag cur as 
dom.  An féidir liom é a phlé leat?

Teacher:    I’m sorry for interrupting you, Brian.  There’s something small bothering me.  
May I discuss it with you?

Príomhoide:   Cinnte!  Tar isteach!  Suigh síos ansin agus beidh mé leat i gceann nóiméid.  
Principal:   Certainly!  Come in!  Sit down there and I’ll be with you in a minute.

Múinteoir:   Feicim go bhfuil tú gnóthach.  Tiocfaidh mé ar ais chugat am éigin eile.  
Teacher:   I see that you’re busy.  I’ll come back to you some other time.
Príomhoide:    Tá sé go breá.  Is féidir leat labhairt liom anois.  Conas is féidir liom cabhrú 

leat?
Principal:   It’s fine.  You may speak to me now.  How can I help you?

Príomhoide:    Táim ag iarraidh labhairt leat faoi rud éigin, a Aisling.  An mbeidh tú ag brostú 
abhaile tar éis na scoile?

Principal:    I want to speak to you about something, Aisling.  Will you be rushing home 
after school?

Múinteoir:    Ní bheidh.  Caithfidh mé fanacht siar tar éis na scoile.  Tá cúpla rud le déanamh 
agam.  An mbuailfidh mé isteach chugat?

Teacher:    I  won’t.  I have to stay back after school.  I have a couple of things to do.  Will 
I drop into you?

Príomhoide:   Déan é sin!  Beidh an citeal ar fiuchadh agam.  Beidh cupán tae againn ar dtús.
Principal:   Do that!  I will have the kettle boiling.  We’ll have a cup of tea first.
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Príomhoide:    A Sheáin!  Táim ag iarraidh ort bualadh isteach chugam tar éis na scoile.  An 
miste leat?  

Principal:   John!  I want you to drop into me after school.  Do you mind?
Múinteoir:   Ní miste.  Ní bheidh deifir orm.  Buailfidh mé isteach chugat nuair a bheidh mo 

rang imithe.  
Teacher:   I don’t.  I will not be in a hurry.  I will drop into you when my class is gone.

Príomhoide:    Mura miste leat, a Mháire, sílim gur cóir duit nóta a dhéanamh amach do na 
tuismitheoirí.  

Principal:   If you don’t mind, Mary, I think you should make out a note for the parents.  
Múinteoir:    Ó! Ní miste liom ar chor ar bith!  Tá sé an-tábhachtach go dtuigeann siad céard 

a bheidh ag tarlú. 
Teacher:    Oh!  I don’t mind at all!  It is very important that they understand what will be 

happening.  

Príomhoide:    Ar mhiste leat bualadh isteach chugam ar do bhealach abhaile tar éis na scoile?  
Ba mhaith liom rud éigin a thaispeáint duit.

Principal:    Would you mind dropping into me on your way home after school?  I’d like to 
show you something.

Múinteoir:   Níor mhiste.  Ní bheidh deifir ar bith orm.
Teacher:   I wouldn’t mind.  I won’t be in any hurry whatsoever.

Príomhoide:    An cuma leat, a Bhreandáin, má iarraim ort An Tionól a thabhairt maidin 
amárach?  Tá coinne agam ag an am céanna le tuismitheoir.  

Principal:    Do you mind, Brendan, if I ask you to take Assembly tomorrow morning?  I have 
an appointment at the same time with a parent.

Múinteoir:   Is cuma liom, i ndáiríre.
Teacher:   It’s all the same to me, really.

Príomhoide:    A Sheáin!  Is mithid dúinn cúpla cinneadh a dhéanamh faoi thuras scoile Rang a Sé.  
Principal:    John!  It’s high time for us to make a few decisions about the Sixth Class 

school tour. 
Múinteoir:   Tá an ceart ar fad agat!  Níl fágtha againn ach coicís.
Teacher:   You’re completely right!  All we have left is a fortnight.

Múinteoir:    A Áine!  Níl uaim ach dhá nóiméad de do chuid ama.  Tá a fhios agam go bhfuil 
tú an-ghnóthach.  

Teacher:   Áine!  All I want is two minutes of your time.  I know you’re very busy.
Príomhoide:   Lean ort!  Táim ag éisteacht leat.  Céard atá uait?
Principal:   Continue on!  I’m listening to you.  What do you want?

Deireadh a chur le comhrá
Príomhoide:   Tá sé sin ar fheabhas, a Chiara.  Rinneamar cinneadh tábhachtach ansin.
Principal:   That’s great, Ciara.  We made an important decision there.
Múinteoir:   Rinne.  Sin é, mar sin!  Beidh mé ag caint leat amárach.
Teacher:   We did.  That’s it so!  I’ll be talking to you tomorrow.
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Príomhoide:   Bheadh sé sin ar fheabhas.  Táim an-bhuíoch  díot.  
Principal:   That would be great.  I’m very grateful to you.
Múinteoir:   Tá fáilte romhat!  Feicfidh mé amárach thú.
Teacher:   You are welcome!  I’ll see you tomorrow.

Múinteoir:    Go raibh míle maith agat, a Sheáin, as do chuid ama.  Mothaím i bhfad níos 
fearr anois.

Teacher:   Thank-you very much, John, for your time.  I feel much better now.
Príomhoide:    Tá áthas orm gur tháinig tú chugam.  Táim cinnte go bhfuil an cinneadh ceart 

déanta agat.
Principal:   I’m happy that you came to me.  I’m sure you’ve made the right decision.

Múinteoir:   Sin é mar sin!  Lá eile imithe!  Táim spíonta agus níl ann ach an Luan!  
Teacher:   That’s it so!  Another day gone! I’m exhausted and it’s only Monday!
Príomhoide:    Is ea.  Agus ní bheidh aon bhriseadh eile againn go dtí an Nollaig!  Caithfimid 

leanúint ar aghaidh, is dócha!  Slán abhaile!
Principal:    Yes! And we won’t have another break until Christmas!  We must continue on, I 

suppose!  Safe home!

Múinteoir:    Go raibh maith agat as sin, a Eoghain.  Déanfaidh mé machnamh air.  Sílim go 
bhfuil comhairle mhaith ann.  

Teacher:    Thank-you for that, Eoghan.  I’ll think about it.  I think there’s good advice 
there.

Príomhoide:   Ná habair é!  Is féidir leat teacht chugam am ar bith.  
Principal:   Don’t mention it!  You can come to me any time.

Múinteoir:   Tá brón orm, a Áine gur thóg mé an oiread sin de do chuid ama.
Teacher:   I’m sorry, Áine, that I took so much of your time.
Príomhoide:    Ná bíodh brón ar bith ort faoi sin.  Is é an rud is tábhachtaí ná go dtuigimid 

céard atá le déanamh againn.
Principal:    Don’t be one bit sorry about that.  The most important thing is that we 

understand what we have to do.

Múinteoir:    Nár laga Dia thú, a Chiaráin, ach táim an-bhuíoch díot gur chuir tú an stró sin 
ort féin.  

Teacher:    May God not weaken you, Ciarán, but I am very grateful to you for going to 
that bother.

Príomhoide:   Gurab amhlaidh duit! Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.
Principal:   The same to you!  People depend on each other.

Príomhoide:   Tá sé go hiontach, a Niamh, gur féidir liom brath ort.  
Principal:   It is wonderful, Niamh, that I can depend on you.
Múinteoir:   Ná bí ag caint mar sin!  Nílim ach ag déanamh mo chuid oibre!
Múinteoir:   Don’t be talking like that!  I’m only doing my job!
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Príomhoide:   Tá súil agam go gcabhraíonn sé sin leat anois.  
Principal:   I hope now that that helps you.
Múinteoir:   Táim cinnte go gcabhróidh agus tá áthas orm gur ardaigh mé an cheist leat.
Teacher:   I’m certain it will and I’m happy I raised the question with you.

Príomhoide:   An leor sin nó an gá dúinn é a phlé arís?  
Principal:   Is that enough or do we need to discuss it again?
Múinteoir:   Is leor sin is dóigh liom.  Ní dóigh liom go bhfuil aon rud eile le plé againn.
Teacher:   That’s enough I suppose. I don’t think we have anything else to discuss.

Príomhoide:   Má bhíonn tú istigh go luath maidin amárach, mar sin, beimid in ann é a phlé níos mó.
Principal:   If you’re in early so tomorrow morning, we’ll be able to discuss it further.
Múinteoir:   Is ea.  Sin cinneadh maith.  Feicfidh mé thú thart ar a hocht a chlog.
Teacher:   Yes.  That’s a good decision.  I’ll see you around eight o’ clock.

Múinteoir:    Tá áthas orm anois gur bhuail mé isteach chugat.  Ní bheidh an cheist sin ar 
m’intinn agam um thráthnóna.  

Teacher:    I am happy now that I dropped in to you.  I won’t have that question on my mind 
this evening. 

Príomhoide:   Sin rud maith.  Níor chóir dúinn rudaí mar sin a thabhairt abhaile linn.
Principal:   That’s a good thing.  We shouldn’t bring things like that home with us.

Múinteoir:    Tá áthas orm go bhfuil an cheist sin pléite againn.  Is maith an rud é tuairim 
dhuine eile a fháil.

Teacher:    I am happy that we have discussed that question.  It’s good to get somebody 
else’s opinion.

Príomhoide:   Is fiú i gcónaí ceisteanna mar sin a phlé le comhghleacaithe.
Principal:   It’s always worth while to discuss questions like that with colleagues.

Príomhoide:    Má chuireann tusa an bus in áirithe, mar sin, is féidir liomsa glaoch a chur ar an 
ionad eachtraíochta.

Principal:  If you book the bus so, I can call the adventure centre.
Múinteoir:   Is ea.  Sin an bealach chun é a dhéanamh.  Is féidir leis an mbeirt againn le 

chéile an nóta do na tuismitheoirí a dhéanamh amach.
Teacher:    Yes. That’s the way to do it.  The two of us together can make out the note for 

the parents.

Príomhoide:    An gcuirfidh tú i gcuimhne dom mar sin amárach go bhfuil fógra le cur suas 
agam ar dhoras na scoile.  

Principal:    Will you remind me so tomorrow that I have to put a notice up on the school 
door.  

Múinteoir:   Ní miste liomsa é a dhéanamh.  Beidh tusa an-ghnóthach ar maidin leis an gcór.
Múinteoir:   I don’t mind doing it.  You’ll be very busy in the morning with the choir.

Múinteoir:    Má bhíonn an bus ag fágáil ar a leath uair tar éis a hocht, beidh ar na páistí a 
bheith istigh go luath.  Nach bhfuil an ceart agam?

Teacher:    If the bus is leaving at half past eight, the children will have to be in early.  Am 
I not right?
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Príomhoide:   Tá go deimhin.  Ná déan dearmad é sin a rá leo sula dtéann siad abhaile.
Principal:   You are indeed.  Don’t forget to say that to them before they go home.

Múinteoir:   Ní féidir linn ligean dóibh é sin a dhéanamh sa chlós amárach.  
Teacher:   We cannot allow them to do that in the playground tomorrow.
Príomhoide:    Ná bíodh aon imní ort faoi sin.  Beidh tionól speisialta againn ar a naoi a chlog 

agus labhróidh mé leis na páistí faoi.
Principal:    Do not worry yourself about that.  We will have a special assembly at nine o’ 

clock and I will speak to the children about it.

Nathanna Úsáideacha Eile
Príomhoide:   Mí-ádh, a Aisling!  Bhí brón orm a chloisteáil gur chaill sibh Craobh an Chontae. 
Principal:  Hard luck, Aisling!  I was sorry to hear that you lost the County Final.
Múinteoir:   Go raibh maith agat, a Liam.
Teacher:   Thank-you, Liam.

Múinteoir:   Níor bhuaigh an cór an corn sin inné, a Eoghain.  Comhbhrón!
Teacher:     The choir didn’t win that cup yesterday, Eoghan.  Commiserations!
Príomhoide:   Níor bhuaigh ach is cuma.  Bhaineamar an-taitneamh as an lá.
Principal:   They didn’t but it doesn’t matter.  We really enjoyed the day.

Príomhoide:   Comhghairdeas, a Chaitríona!  Bhí an taispeántas sin ó na cailíní inné ar 
fheabhas ar fad!

Principal:    Congratulations, Caitríona!  That display from the girls yesterday was 
outstanding!

Múinteoir:   Go raibh maith agat, a Bhriain.  Bhí an bua sin tuillte acu.
Teacher:   Thank-you, Brian.  They deserved that win.  

Cleachtaí Rólimeartha
Leis an duine in aice leat, déan rólimirt sna suímh thíos.  Bíodh duine amháin i ról an Phríomhoide 
agus bíodh an duine eile i ról an mhúinteora.  I ngach suíomh, tá cuspóirí ar leith le comhlíonadh ag an 
bPríomhoide agus tá cuspóirí eile le comhlíonadh ag an múinteoir.  (Moladh don teagascóir:  Nuair a 
bhíonn sé seo á dhéanamh i seomra ranga le grúpaí de bheirt, is féidir aird na nIarrthóirí a dhíriú ar 
cheann amháin de na suímh thíos, ag úsáid an leabhair nó, d’fhéadfaí a bhfuil le déanamh ag Iarrthóir 
amháin i ról an Phríomhoide i suíomh ar leith a scríobh ar chárta ar leith don duine sin, agus a bhfuil 
le déanamh ag an Iarrthóir eile i ról an mhúinteora sa suíomh céanna a scríobh ar chárta eile.)    

•	 Suíomh:  Doras Oifig an Phríomhoide ag deireadh an scoil-lae.  An múinteoir ag smaoineamh 
ar shos gairme a thógáil agus ar bhliain a chaitheamh san Astráil.  An Príomhoide ag cur 
comhairle  ar an múinteoir.  Níl an múinteoir ag glacadh leis an gcomhairle.  Déanann an 
múinteoir cinneadh.  Déanann an Príomhoide tagairt don Bhord Bainistíochta. 

   
•	 Suíomh: An pasáiste sa scoil tar éis am sosa.  An Príomhoide ag iarraidh ar an múinteoir gar 

a dhéanamh dó/di i.e., nótaí do thuismitheoirí a chur timpeall go dtí na ranganna go léir, an 
múinteoir toilteanach cabhrú leis an bPríomhoide agus an Príomhoide an-bhuíoch. 

•	 Suíomh: Oifig an Phríomhoide am éigin i rith an scoil-lae.  Múinteoir ag cur in iúl don Phríomhoide 
go bhfuil páiste ina rang tinn agus go gcaithfear glao teileafóin a chur ar na tuismitheoirí.   
An Príomhoide ag cabhrú leis an múinteoir.  Socruithe á ndéanamh an páiste a bhailiú. 
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•	 Suíomh: Os comhair an ranga i rith an scoil-lae.  An Príomhoide ag gabháil buíochais leis 
an múinteoir as an dualgas clóis an lá roimhe sin a dhéanamh nuair a bhí an múinteoir a bhí 
ainmnithe don chlós, tinn.  An múinteoir ag tuairisciú faoi dhroch-iompar na bpáistí sa chlós 
agus an Príomhoide ag rá go ndéanfaidh sé/sí rud éigin faoi.  

Ceisteanna Samplacha
Ar an Triail Scríofa, i Roinn B, Aistriúchán, Ceist 4, iarrtar ar Iarrthóirí comhrá beirte idir príomhoide 
agus múinteoir a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.  Deich líne ar fad a bhíonn i ngach Comhrá Beirte.  I 
ngnáth-shuíomh scoile a bhíonn an Príomhoide agus an múinteoir i gcónaí, mar shampla, ag doras na 
scoile ag tús an lae,  os comhair na bpáistí sa seomra ranga, sa chlós ag am sosa, sa phasáiste tar éis 
an tsosa, i seomra na múinteoirí ag am lóin, in oifig an Phríomhoide ag deireadh an lae.  

Sampla a hAon
Aistrigh go Gaeilge:
Principal:  Excuse me, teacher! Can I have a few words with you?
Teacher:  Certainly! I’ll be with you in a minute.
Principal:  Would you be able to do me a favour?
Teacher:  I’ll do my best. What is it?
Principal:  Do you see these notes for parents? Every child in the school must get one.
Teacher:  That will be no problem. I’ll do it straight away after lunch.
Principal:  Are you sure that you will have enough time?
Teacher:  I am. The children will help me.
Principal:  That would be great. I am very grateful to you.
Teacher:  You’re welcome. 

Sampla a Dó
Aistrigh go Gaeilge:-
Teacher:  Excuse me! I’m sorry for interrupting you.
Principal:  You’re not interrupting me at all. What do you want?
Teacher:  There’s a girl in my class and she is sick since she came in this morning.
Principal:  What kind of sickness does she have?
Teacher:  She’s got a pain in her stomach and it is getting worse.
Principal:  The creature! Is she crying?
Teacher:  She is. I have great pity for her. She should go home, in my opinion.
Principal:  Do you want to telephone her mother?
Teacher:  I do. It will only take a minute. There’s no need for you to leave the office.
Principal:  When you go back to your classroom, send her down here with her bag and coat.  
  Her mother can collect her here.      

Sampla a Trí
Aistrigh go Gaeilge:-
Teacher:  Hello, Liam!  Do you have a couple of minutes to spare or are you rushing home?
Principal: I’m not going yet.  I’ve still got a couple of things to do.  May I help you?
Teacher: I want to tell you that I’m thinking of taking a career break.
Principal: Are you serious?  
Teacher: I am.  I’d love to spend a year in Australia.
Principal: And what will you do if the Bord of Management does not give you permission?
Teacher: I’ll go anyway, I think.
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Principal: I do not think that that would be sensible.  You have a permanent job at present.  
  My advice to you would be to get Australia out of your head!
Teacher: Do you think so?  I’ll think about your advice, Liam.
Principal: I’d think about it very seriously.

Sampla a Ceathair
Aistrigh go Gaeilge:-
Principal: I’m sorry for disturbing you, Nora. 
Teacher: You’re not disturbing me at all, Ciarán.  You’re welcome to our classroom!
Principal: All I want to do is to thank you for doing yard duty yesterday when Tomás was  
  sick. 
Teacher: Don’t mention it, Ciarán.  I love being out in the yard when the weather is nice.  
Principal: How was the children’s behaviour in the yard yesterday?
Teacher: I must say that I was not satisfied with them all.
Principal: Why not?
Teacher: I never saw so many children pulling out of each other and hitting each other.  
Principal: After me speaking to them about that last Friday!  I will speak to them again  
  about it at Assembly tomorrow morning.  
Teacher: It would be well worth while doing that. 

Freagraí ar na Ceisteanna Samplacha
Sampla a hAon
Príomhoide:  Gabh mo leithscéal, a mhúinteoir!  An féidir liom cúpla focal a bheith agam leat?
Múinteoir:   Cinnte!  Beidh mé leat i gceann nóiméid.
Príomhoide:    An mbeifeá in ann gar a dhéanamh dom?
Múinteoir: Déanfaidh mé mo dhícheall.  Céard é?
Príomhoide: An bhfeiceann tú na nótaí seo do na tuismitheoirí?  Caithfidh gach páiste sa scoil  
  ceann a fháil.
Múinteoir: Ní bheidh fadhb ar bith leis sin.  Déanfaidh mé é díreach tar éis an lóin.
Príomhoide: An bhfuil tú cinnte go mbeidh go leor ama agat?
Múinteoir: Tá.  Cabhróidh na páistí liom.
Príomhoide: Bheadh sé sin go hiontach.  Táim an-bhuíoch díot.
Múinteoir: Tá fáilte romhat.

Sampla a Dó
Múinteoir:  Gabh mo leithscéal!  Tá brón orm a bheith ag cur isteach ort.
Príomhoide: Níl tú ag cur isteach orm ar chor ar bith.  Céard atá uait?
Múinteoir: Tá cailín i mo rang agus tá sí tinn ó tháinig sí isteach ar maidin.
Príomhoide: Cén sórt tinnis atá uirthi?
Múinteoir: Tá pian ina bolg aici agus tá sí ag éirí níos measa.
Príomhoide: An créatúr!  An bhfuil sí ag caoineadh?
Múinteoir: Tá.  Tá an-trua agam di.  Ba  chóir di dul abhaile, dar liom.
Príomhoide: An bhfuil tú ag iarraidh glao gutháin a chur ar a máthair?
Múinteoir: Tá.  Ní thógfaidh sé ach nóiméad.  Ní gá duit an oifig a fhágáil.
Príomhoide:    Nuair a rachaidh tú ar ais go dtí do sheomra ranga, cuir anuas anseo í  lena mála 

agus a cóta.  Is féidir lena máthair í a bhailiú anseo.
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Sampla a Trí
Múinteoir: Dia duit, a Liam!  An bhfuil cúpla nóiméad le spáráil agat nó an bhfuil tú ag brostú  
  abhaile?
Príomhoide: Nílim ag imeacht go fóill.  Tá cúpla rud eile le déanamh agam fós.  An féidir liom  
  cabhrú leat?
Múinteoir: Teastaíonn uaim a rá leat go bhfuilim ag smaoineamh ar shos gairme a thógáil.  
Príomhoide: An bhfuil tú i ndáiríre?
Múinteoir: Tá.  Ba bhreá liom bliain a chaitheamh san Astráil.
Príomhoide: Agus céard a dhéanfaidh tú mura dtugann an Bord Bainistíochta cead duit?
Múinteoir: Imeoidh mé ar aon nós, is dóigh liom.  
Príomhoide: Ní dóigh liom go mbeadh sé sin ciallmhar.  Tá post buan agat i láthair na huaire.   
  Molaim duit an Astráil a chur as do chloigeann!
Múinteoir: An dóigh leat?  Déanfaidh mé machnamh ar  do chomhairle, a Liam.
Príomhoide: Dhéanfainn an-mhachnamh air.

Sampla a Ceathair
Príomhoide: Tá brón orm a bheith ag cur isteach ort, a Nóra.
Múinteoir: Níl tú ag cur isteach orm ar chor ar bith, a Chiaráin.  Fáilte romhat go dtí ár   
  seomra ranga!
Príomhoide: Ní theastaíonn uaim ach buíochas a ghabháil leat as an dualgas clóis a dhéanamh  
  inné nuair a bhí Tomás tinn.
Múinteoir: Ná habair é, a Chiaráin.  Is breá liom a bheith amuigh sa chlós nuair a bhíonn an  
  aimsir go deas.
Príomhoide: Conas a bhí iompar na bpáistí sa chlós inné?
Múinteoir: Caithfidh mé a rá nach raibh mé sásta leo ar fad.  
Príomhoide: Cén fáth?
Múinteoir: Ní fhaca mé riamh an oiread sin páistí ag tarraingt as a chéile agus ag bualadh a  
  chéile.
Príomhoide: Tar éis dom labhairt leo faoi sin Dé hAoine seo caite!  Labhróidh mé leo faoi arís  
  amárach  ag An Tionól. 
Múinteoir: B’fhiú go mór é sin a dhéanamh.

Cúrsaí Ama agus An Córas Marcála
Trí huaire an chloig a thugtar don Triail Scríofa.  Tá 100 marc ag dul don Triail ina hiomláine agus 35 
marc do Roinn B i.e. Aistriúchán.  Sa Roinn sin bíonn dhá cheist.  I gCeist 3, bíonn ar an Iarrthóir deich 
gcinn d’abairtí aonair a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.  I gCeist 4, bíonn ar an Iarrthóir comhrá deich 
líne idir príomhoide agus múinteoir a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.  Tugtar faoi deara go gcaithfidh 
an tIarrthóir an dá cheist i Roinn B a fhreagairt. Moltar thart ar uair an chloig a chaitheamh ar 
Roinn B, i.e. 30 nóiméad ar gach ceist.  

I gCeist 4 bíonn ar an Iarrthóir comhrá deich líne idir príomhoide agus múinteoir a aistriú ó Bhéarla 
go Gaeilge.  Tá sé tábhachtach  go mbíonn dul dúchasach na Gaeilge i gcoitinne ar an aistriúchán a 
dhéanann an tIarrthóir ar eiseamláirí na bhfeidhmeanna teanga sa Chomhrá Beirte agus go n-éiríonn 
leis an Iarrthóir éirim agus brí iomlán an chomhrá a thabhairt.  Sa Ghramadach, beifear ag súil leis 
go mbeidh an tIarrthóir in ann:  úsáid chruinn a bhaint as briathra sna príomhaimsirí agus sa Mhodh 
Ordaitheach, uatha agus iolra; ainmfhocail, uatha agus iolra, a scríobh i gceart sa Tuiseal Gairmeach; 
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úsáid chruinn a bhaint as réamhfhocail, forainmneacha réamhfhoclacha, an aidiacht shealbhach agus 
araile. Sa Chomhréir beifear ag súil leis go mbeidh an tIarrthóir in ann úsáid a bhaint as réimse de 
mhúnlaí agus focail a chur san ord ceart.  Maidir le cúrsaí Foclóra de, beifear ag súil leis go mbeidh 
an foclóir cuí ag an Iarrthóir.  

Is é seo a leanas An Córas Marcála do Cheist 4:

Dul na Gaeilge, Éirim agus Brí: 5 marc
Gramadach:    5 marc
Comhréir:    5 marc
Foclóir:     5 marc
Iomlán:    20 marc
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4. Gramadach

 

Sa chuid seo de Sruth na Maoile, is í an aidhm ná cabhrú leis an Iarrthóir cruinneas an-mhaith 
gramadaí a bhaint amach.  Chuige sin, tá cúrsa gramadaí anseo mar aon le cleachtaí a bhféadfadh 
Iarrthóirí úsáid a bhaint astu go neamhspleách nó le teagascóir. 

Feicfear gur ar bhriathra a leagtar béim ach tugtar léiriú, freisin, ar an gcopail, ar an ainmfhocal, 
ar an aidiacht, ar an aidiacht shealbhach ar an bhforainm réamhfhoclach, ar an dobhriathar agus 
ar uimhreacha.  Sna cleachtaí  a chuirtear ar fáil, déantar tástáil leanúnach ar chumas an Iarrthóra 
na rialacha gramadaí a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna éagsúla.    

Ní cúrsa  lánchuimsitheach gramadaí é seo.  Do chúrsa lánchuimsitheach gramadaí, moltar úsáid a 
bhaint as Mac Murchaidh, Ciarán, Cruinnscríobh na Gaeilge, Cois Life, 2006.   Díríonn an cúrsa  in 
Sruth na Maoile ar na príomhghnéithe de ghramadach na Gaeilge a bhfuil tábhacht ar leith ag baint 
leo maidir le cruinneas gramadaí an mhúinteora aonair agus riachtanais na scoile.  
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Cúrsa Ullmhúcháin i nGramadach na Gaeilge
1. An Briathar

An Chéad Réimniú

Cuir 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Cuir Cuirigí
Diúltach Ná cuir Ná cuirigí

An tAinm Briathartha:  Bhí an t-imreoir ag cur allais tar éis an chluiche.
    Shocraigh an múinteoir an leabhar a chur ar ais sa leabharlann.
An Aidiacht Bhriathartha:  Tá an leabhar curtha ar ais sa leabharlann.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 chuir mé chuireamar
2 chuir tú chuir sibh
3 chuir sé/sí chuir siad
Briathar Saor cuireadh

Diúltach: Níor chuir mé...
Ceisteach Dearfach: Ar chuir tú?...
Ceisteach Diúltach: Nár chuir sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé gur chuir sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nár chuir siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 cuirim cuirimid
2 cuireann tú cuireann sibh
3 cuireann sé/sí cuireann siad
Briathar Saor cuirtear

Diúltach:  Ní chuirim...
Ceisteach Dearfach:  An gcuireann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach gcuireann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go gcuireann sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach gcuireann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 cuirfidh mé cuirfimid
2 cuirfidh tú cuirfidh sibh
3 cuirfidh sé/sí cuirfidh siad
Briathar Saor cuirfear

Diúltach:  Ní chuirfidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An gcuirfidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach gcuirfidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go gcuirfeadh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach gcuirfeadh sí (M.C.)...
Má (am le teacht): Má chuirim (A.L.) an leabhar sa leabharlann, beidh tú (A.F.) in ann é a thógáil amach. 
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 chuirfinn chuirfimis
2 chuirfeá chuirfeadh sibh
3 chuirfeadh sé/sí chuirfidís

Diúltach: Ní chuirfinn...
Ceisteach Dearfach: An gcuirfeá?...
Ceisteach Diúltach: Nach gcuirfeadh sé/sí?...
Dá: Dá gcuirfinn an leabhar ar an urlár, shiúlfadh duine éigin air.
Briathra eile atá cosúil le ‘cuir’: 
bain, bris, buail, caith, dáil, éist, léim, múin, rith, scaip, scaoil, seinn, tuig, tit.    

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Phóil!  Ná (cuir) ________________________________________ do mhála ar an mbord.
2.  A Áine agus a Aisling!  (Caith) _______________________ an liathróid chuig a chéile anois.
3.  (Bris) ____________________________________________________ Seán a lámh inné.
4.  Ní (éist: sinn) _______________________________________ leis an Nuacht gach maidin. 
5.  Ar (múin) _______________________________________________ tú Rang a Sé riamh?
6.  (Dáil: mé) ____________________________ amach na téacsleabhair Ghaeilge gach maidin.
7.  Nach (buail: tú) ________________________ leis an tuismitheoir sin dá bhfaighfeá seans?
8.  (Rith: sinn) ______________________ timpeall na páirce trí huaire sa Chorpoideachas inné.
9.  Ní (múin) _________________ an múinteoir an ceacht sin go dtí an tseachtain seo chugainn.
10.  Dá bhfaigheadh Dónall an liathróid, (cuir: sé) ______________________ í thar an trasnán.
11.  An (buail: sí) _____________________________________ leis an bPríomhoide amárach?
12.  (Caith) ______________________________ an-chuid airgid ar leabhair scoile gach bliain.
13.  (Cuir) ____________________________________ seanmháthair Nóirín sa reilig sin inné.
14.  Deir na páistí (tuigeann) _______________________________________ siad an dán nua.
15.  Dúirt Tomás (níor bhain) ____________________________________ sé a chóta de inné.
16.  Dúirt an múinteoir (dáilfidh) _____________________sí amach na cóipleabhair níos déanaí.
17.  Shocraigh an múinteoir an glas a (cuir) _______________________________ ar an doras.
18.  Tá an t-airgead ar fad a bhí ag  Aoife (caith) _________________________ ar mhilseáin.
19.  Dá (tit) _____________________________ an páiste bheadh seans ann go mbrisfí a chos.
20.  Má (bain: mé) ____________________mo chóta díom, beidh mé préachta leis an bhfuacht.

Gramadach an Bhriathair:
1.   Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar 

‘múin’.
__________________________________________________________________
2.  Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘scaip’.
__________________________________________________________________
3.  Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘bris’.
__________________________________________________________________
4.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘tuigim’.
__________________________________________________________________
5.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘éistfidh sibh’.
__________________________________________________________________
6.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘cuirtear’.
__________________________________________________________________
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Ól 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Ól Ólaigí
Diúltach Ná hól Ná hólaigí

An tAinm Briathartha:  Tá na páistí ag ól a gcuid deochanna.  
      Lig an múinteoir do na páistí a gcuid deochanna a ól.
An Aidiacht Bhriathartha:   Tá a gcuid deochanna ólta ag na páistí.   

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 d’ól mé d’ólamar
2 d’ól tú d’ól sibh
3 d’ól sé/sí d’ól siad
Briathar Saor óladh

Diúltach:  Níor ól mé...
Ceisteach Dearfach:  Ar ól tú?...
Ceisteach Diúltach: Nár ól sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur ól sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nár ól siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 ólaim ólaimid
2 ólann tú ólann sibh
3 ólann sé/sí ólann siad
Briathar Saor óltar

Diúltach:  Ní ólaim...
Ceisteach Dearfach: An ólann tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach n-ólann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go n-ólann sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach n-ólann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 ólfaidh mé ólfaimid
2 ólfaidh tú ólfaidh sibh
3 ólfaidh sé/sí ólfaidh siad
Briathar Saor ólfar

Diúltach:  Ní ólfaidh mé...
Ceisteach Dearfach: An ólfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach n-ólfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go n-ólfadh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach n-ólfadh sí (M.C.)...
Má (am le teacht): Má ólaim (A.L.) an deoch, ní bheidh (A.F.) tart orm a thuilleadh.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 d’ólfainn d’ólfaimis
2 d’ólfá d’ólfadh sibh
3 d’ólfadh sé/sí d’ólfaidís

Diúltach: Ní ólfainn...
Ceisteach Dearfach: An ólfá?...
Ceisteach Diúltach: Nach n-ólfá?...
Dá: Dá n-ólfainn an buidéal uisce go léir, cheannóinn buidéal uisce nua.
Briathra eile atá cosúil le ‘ól’:
bog, can, cas, ceap, croch, crom, dear, dún, fág, fan, féach, gabh, glan, las, múch, pioc, scríobh, 
seas, stop, tóg, tuar.

Cleachtaí
An Briathar
1. A Sheáin agus a Mháire! Ná (ól) ________________________________ an t-oráiste ar fad.
2. A Mháire! (Croch) ____________________________________ do chóta ar an gcrochadán.
3. (Dear) ___________________________________ Síle gúna álainn an tseachtain seo caite.
4. Ní (dún: siad) ______________________________________ an doras ina ndiaidh i gcónaí. 
5. Ar (fág: sí) ___________________________________a cóipleabhar sa bhaile maidin inné?
6. Nach (scríobh: tú ) _________________________________ pleananna ceachta gach oíche?
7. (Féach: siad) ___________________________ ar an gclár teilifíse, dá mbeadh an t-am acu.  
8. (Glan) ___________________________________________ na fir oibre an tsráid gach lá. 
9. Ní (pioc) _____________________ na páistí na sútha talún go dtí an samhradh seo chugainn.  
10. Dá mbeadh ceolchoirm sa scoil, (can) ________________________________ Síle amhrán.
11.  An (fág: sibh) ________________________________ an teach go luath maidin amárach?
12. (Las) _________________________________  na soilse ar a cúig a chlog gach tráthnóna.
13. (Ól) _________________________________________________ an bainne ar fad aréir.
14. Deir Máire (seasann) _________________________________ sí ag an doras gach maidin.
15. Dúirt Mícheál (níor dhún) __________________________________ sé an garáiste aréir. 
16. Dúirt Peadar (bogfaidh) _______________________ sé óna theach an bhliain seo chugainn. 
17. Tá an fhoireann (ag: féach) ______________________________ ar an gcluiche eile anois. 
18. Tá an teach (glan) ____________________________________ agam ó bhun go barr anois.
19.  Dá (múch: mé) __________________________ m’fhón póca, chaillfinn glao ó mo dheirfiúr. 
20. Má (gabh: sinn) __________________________________ buíochas léi, beidh sí an-sásta. 

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an dara pearsa uatha den bhriathar ‘seas’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa iolra den  

bhriathar ‘múch’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘scríobh’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ceaptar’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘glanann siad’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘an múchfaimid?’
__________________________________________________________________
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Taispeáin

An Modh Ordaitheach
Uatha Iolra

Dearfach Taispeáin Taispeánaigí
Diúltach Ná taispeáin Ná taispeánaigí

An tAinm Briathartha:  Tá an múinteoir ag taispeáint na bpuipéad don rang.
    Shocraigh an múinteoir na puipéid a thaispeáint don rang.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá an póstaer sin taispeánta cheana don rang.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 thaispeáin mé thaispeánamar
2 thaispeáin tú thaispeáin sibh
3 thaispeáin sé/sí thaispeáin siad
Briathar Saor taispeánadh

Diúltach: Níor thaispeáin mé...
Ceisteach Dearfach: Ar thaispeáin tú?...
Ceisteach Diúltach: Nár thaispeáin sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé gur thaispeáin sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sibh nár thaispeáin siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 taispeánann mé taispeánaimid
2 taispeánann tú taispeánann sibh
3 taispeánann sé/sí taispeánann siad
Briathar Saor taispeántar

Diúltach:  Ní thaispeánaim...
Ceisteach Dearfach: An dtaispeánann tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach dtaispeánann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go dtaispeánann sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach dtaispeánann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 taispeánfaidh mé taispeánfaimid
2 taispeánfaidh tú taispeánfaidh sibh
3 taispeánfaidh sé/sí taispeánfaidh siad
Briathar Saor taispeánfar

Diúltach: Ní thaispeánfaidh mé
Ceisteach Dearfach: An dtaispeánfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach dtaispeánfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go dtaispeánfadh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach dtaispeánfadh sí (M.C.)...
Má (am le teacht): Má thaispeánann (A.L.) an múinteoir an póstaer do na páistí, foghlaimeoidh 
siad (A.F.) foclóir nua.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 thaispeánfainn thaispeánfaimis
2 thaispeánfá thaispeánfadh sibh
3 thaispeánfadh sé/sí thaispeánfaidís

Diúltach: Ní thaispeánfainn...
Ceisteach Dearfach: An dtaispeánfá?...
Ceisteach Diúltach: Nach dtaispeánfadh sé/sí?...
Dá: Dá dtaispeánfadh an múinteoir an scannán uafáis don rang, bheadh eagla ar na páistí.
Briathra eile atá cosúil le ‘taispeáin’:
tionóil, sábháil, marcáil, bácáil, vótáil, meaitseáil, scipeáil

Cleachtaí
An Briathar:
1. A chailíní! (Scipeáil) ______________________________________________ ar an spota. 
2. A Phádraig! Ná (meaitseáil) _________________________ na pictiúir agus na focail go fóill.
3. Níor (marcáil) __________________________________ an múinteoir na cóipleabhair inné.
4. (Taispeáin: sinn) _________________________ an obair bhaile don mhúinteoir gach maidin.
5. Ar (tionóil: sé) ___________________________________ cruinniú foirne ag tús na bliana?
6. Nach (sábháil: tú) ______________________________ airgead dá mbeadh post buan agat?
7. (Vótáil: mé) _______________________________ ar son an Rialtais sa toghchán anuraidh.
8. (Sábháil) __________________________ an cúl báire sin a lán ciceanna pionóis gach bliain.
9. Ní (bácáil: sí) _____________________________ cáca milis amárach mar beidh sí as baile.
10. Dá mbeadh léarscáil agam, (taispeáin: mé)  ___________________________ Gaillimh duit. 
11. An (marcáil: sí) _______________________________________ na scripteanna amárach?
12. (Bácáil) _________________________________________ arán úr sa bhácús sin gach lá.
13. (Taispeáin) _____________________________ an pictiúr nua do na tuismitheoirí amárach.
14. Deir na páistí (taispeánann) ________________ siad a gcóipleabhair don mhúinteoir gach lá.
15. Dúirt Ciara (bhácáil) ___________________________________ sí sconnaí tráthnóna inné.
16. Dúirt Jack (ní thaispeánfaidh) ____________________________ sé a bhréagán nua dúinn.
17. Shocraigh an múinteoir a leabhar nua a (taispeáin) _________________________ don rang. 
18. Tá airgead (sábháil) __________________________________ ag gach páiste sa rang seo.
19.  Dá (taispeáin: mé) __________________ an chruinneog duit, bheifeá in ann an Rúis a aimsiú uirthi. 
20.  Má (sábháil: mé) __________________ mo chuid airgid beidh mé in ann teach a cheannach.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘vótáil’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an dara pearsa iolra den bhriathar ‘sábháil’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘bácáil’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘marcálaimid’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘thionólfainn’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘meaitseálfar’.
__________________________________________________________________
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Suigh
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Suigh Suígí
Diúltach Ná  suigh Ná suígí

An tAinm Briathartha:  Tá na páistí ag suí ar na mataí (tá na páistí ina suí).
    Shocraigh an múinteoir an buachaill beag a shuí ag barr an ranga.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá an scoil suite ar bhruach na habhann.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 shuigh mé shuíomar
2 shuigh tú shuigh sibh
3 shuigh sé/sí shuigh siad
Briathar Saor suíodh

Diúltach:  Níor shuigh mé...
Ceisteach Dearfach: Ar shuigh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nár shuigh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé gur shuigh sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nár shuigh siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 suím suímid
2 suíonn tú suíonn sibh
3 suíonn sé/sí suíonn siad
Briathar Saor suitear

Diúltach: Ní shuím...
Ceisteach Dearfach: An suíonn tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach suíonn sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go suíonn sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach suíonn siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 suífidh mé suífimid
2 suífidh tú suífidh sibh
3 suífidh sé/sí suífidh siad
Briathar Saor suífear

Diúltach: Ní shuífidh mé...
Ceisteach Dearfach: An suífidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach suífidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go suífeadh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach suífeadh sibh (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má shuím (A.L) síos anois, fanfaidh mé (A.F.) anseo don oíche.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 shuífinn shuífimis
2 shuífeá shuífeadh sibh
3 shuífeadh sé/sí shuífidís

Diúltach: Ní shuífinn...
Ceisteach Dearfach: An suífeá?...
Ceisteach Diúltach: Nach suífeá?...
Dá: Dá suífeadh Cinnín Óir ar an gcathaoir sin, bhrisfeadh sí í.
Briathra eile atá cosúil le ‘suigh’:
nigh, luigh, guigh 

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Niamh agus a Liam! Ná (suigh) ____________________________________  síos go fóill.
2.  A Aisling!  (Nigh) _________________________________________________ do lámha.
3.  (Luigh: mé) __________________ síos ar an leaba inné agus thit mé i mo chodladh láithreach.
4.  Níor (suigh: sí) __________________ sa suíochán in aice leis an bhfuinneog san eitleán inné.
5.  An (guigh: tú) ____________________________ do na mairbh i do rang Reiligiúin gach lá?
6.  (Nigh: sí) ___________________________________ na gréithe gach lá tar éis an dinnéir. 
7.  (Suigh: mé) __________________________ síos i gcomhair sosa dá mbeadh an t-am agam.
8.  Nár (nigh: sibh) ________________________________________ na scuaba péinte inné?
9.  Ní (suigh) __________________________ na páistí síos i rith an Chorpoideachais amárach.
10. Dá mbeadh gallúnach againn (nigh: sinn) _________________________________ ár lámha.
11.  An (guigh: sibh) _______________________ do na daoine bochta ag an tSeirbhís amárach?
12.  (Guigh) _____________________________ ar son na síochána sa séipéal gach Domhnach.
13.  (Nigh) ___________________________________________ an t-urlár   tráthnóna inné.
14.  Deir na páistí (níonn) __________________________  siad a lámha i gcónaí roimh am lóin. 
15.  Dúirt Seán (níor luigh) _____________________ sé ar an bpónaireán sa Halla Spóirt inné. 
16.  Dúirt Niamh (guífidh) _________________ sí ag am codlata anocht ar son a carad atá tinn.
17.  Tá an bhean ag (nigh) _____________________________________________ an urláir.
18.  Tá na prátaí don dinnéar (nigh) ____________________________________  agam anois.
19.  Dá (suigh: mé) ______________________ síos ag mo dheasc, cheartóinn cúpla cóipleabhar. 
20.  Má (luigh: sí) __________________________________ ar an tolg, titfidh sí ina codladh.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘nigh’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach cheisteach, an chéad phearsa iolra 

den bhriathar ‘luigh’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘guigh’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘luífimid’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘nífimis’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ar shuigh tú?’
__________________________________________________________________
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An Dara Réimniú
Ceannaigh 

An Modh Ordaitheach
Uatha Iolra

Dearfach Ceannaigh Ceannaígí
Diúltach Ná ceannaigh Ná ceannaígí

An tAinm Briathartha:  Tá an múinteoir ag ceannach na leabhar ar líne.
    Is féidir leis an múinteoir na leabhair a cheannach ar líne.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá an carr a bhí ar díol, ceannaithe ag fear ón bPolainn.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 cheannaigh mé cheannaíomar
2 cheannaigh tú cheannaigh sibh
3 cheannaigh sé/sí cheannaigh siad
Briathar Saor ceannaíodh

Diúltach:  Níor cheannaigh mé...
Ceisteach Dearfach: Ar cheannaigh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nár cheannaigh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur cheannaigh sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nár cheannaigh siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 ceannaím ceannaímid
2 ceannaíonn tú ceannaíonn sibh
3 ceannaíonn sé/sí ceannaíonn siad
Briathar Saor ceannaítear

Diúltach: Ní cheannaím...
Ceisteach Dearfach: An gceannaíonn tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach gceannaíonn sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sibh go gceannaíonn sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir siad nach gceannaíonn sé...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 ceannóidh mé ceannóimid
2 ceannóidh tú ceannóidh sibh
3 ceannóidh sé/sí ceannóidh siad
Briathar Saor ceannófar

Diúltach: Ní cheannóidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An gceannóidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach gceannóidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sibh go gceannódh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach gceannóimis (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má cheannaím an leabhar, léifidh mé é ó thús deireadh anocht.  
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 cheannóinn cheannóimis
2 cheannófá cheannódh sibh
3 cheannódh sé/sí cheannóidís

Diúltach: Ní cheannóinn...
Ceisteach Dearfach: An gceannófá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach gceannódh sé/sí?...
Dá: Dá gceannódh Síle eitleán, d’imeodh sí ar fud an domhain.
Briathra eile atá cosúil le ‘ceannaigh’:
brostaigh, cabhraigh, gortaigh, socraigh, ordaigh, ullmhaigh, breathnaigh, críochnaigh, cláraigh, 
cúlaigh, dathaigh, iompaigh, mothaigh, rangaigh, rianaigh, roghnaigh, folmhaigh

Cleachtaí
An Briathar:
1. A Cháit!  Ná (iompaigh) ________________________ an leathanach go dtí go ndeirtear leat.
2.  A Eilís agus a Mháire! (Brostaigh) ___________________________ nó beidh an bus imithe.
3.  Níor (ullmhaigh: sí) ________________________ an dinnéar aon lá an tseachtain seo caite.
4.  (Cabhraigh) _____________________________ na buachaillí leis an múinteoir gach maidin.
5.  (Dathaigh: sinn) _____________________________________________ na pictiúir aréir.
6.  An (críochnaigh: sí) __________________________  a ceacht Ceoil ar a naoi a chlog gach Luan?
7.  (Cláraigh: mé) ___________________ mo pháiste sa scoil sin dá mbeadh foirm chlárúcháin agam.
8.  Nár (breathnaigh: tú) _______________________ ar an Late Late Show  Dé hAoine seo caite?
9.  Ní (folmhaigh: sí) _______________________________ an bosca bruscair go dtí amárach.
10. Dá mbeadh cúig chéad euro agam, (ceannaigh: mé) _______________________ rothar nua. 
11.  An (roghnaigh: tú) ______________________________ an fhoireann ag am lóin amárach?
12.  (Ordaigh) ____________________________________ pinn nua do shiopa na scoile inné.
13.  (Ceannaigh) ___________________ go leor bréagán sna siopaí roimh an Nollaig seo chugainn.
14.  Deir sí (mothaíonn) _____________________________________________ sí tinn inniu.
15.  Dúirt sí (roghnaigh) ______________________________ sí fanacht istigh inné ag am lóin.
16.  Dúirt an Príomhoide (críochnóidh) __________________________ sí na tuairiscí amárach.
17.  Tá an múinteoir ag (ullmhaigh) ___________________________ an ranga don cheolchoirm.
18.  Tá na leabhair ar fad (críochnaigh) ______________________________________ anois.
19.  Dá (socraigh: sí) _________________________  dul go Nua Eabhrac, rachadh sí in eitleán.
20.   Má (cabhraigh: mé) ___________________ leat níos déanaí, beidh ortsa cabhair a thabhairt 

domsa amárach.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘cabhraigh’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an dara pearsa iolra den bhriathar ‘ordaigh’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘ullmhaigh’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘socróimid’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘cheannaigh sí’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘an mbreathnófá?’
__________________________________________________________________
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Bailigh
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Bailigh Bailígí
Diúltach Ná bailigh Ná bailígí

An tAinm Briathartha:  Tá an múinteoir ag bailiú na gcóipleabhar.
    Shocraigh an múinteoir na cóipleabhair a bhailiú.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá na cóipleabhair ar fad bailithe ag an múinteoir.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 bhailigh mé bhailíomar
2 bhailigh tú bhailigh sibh
3 bhailigh sé/sí bhailigh siad
Briathar Saor bailíodh

Diúltach: Níor bhailigh mé...
Ceisteach Dearfach: Ar bhailigh tú?
Ceisteach Diúltach: Nár bhailigh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé gur bhailigh sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nár bhailigh siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 bailím bailímid
2 bailíonn tú bailíonn sibh
3 bailíonn sé/sí bailíonn siad
Briathar Saor bailítear

Diúltach:  Ní bhailím...
Ceisteach Dearfach: An mbailíonn tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach mbailíonn sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go mbailíonn sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach mbailíonn siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 baileoidh mé baileoimid
2 baileoidh tú baileoidh sibh
3 baileoidh sé/sí baileoidh siad
Briathar Saor baileofar

Diúltach: Ní bhaileoidh mé...
Ceisteach Dearfach: An mbaileoidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach mbaileoidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go mbaileodh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach mbaileodh sí (M.C.)...
Má (am le teacht): Má bhailíonn an Príomhoide na foirmeacha, cuirfidh an Rúnaí eagar orthu 
amárach.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 bhaileoinn bhaileoimis
2 bhaileofá bhaileodh sibh
3 bhaileodh sé/sí bhaileoidís

Diúltach: Ní bhaileoinn...
Ceisteach Dearfach: An mbaileofá?...
Ceisteach Diúltach: Nach mbaileodh sé sí?...
Dá: Dá mbaileodh an t-iora rua clocha, bheadh ocras air sa gheimhreadh.
Briathra eile atá cosúil le ‘bailigh’:
aimsigh, ceistigh, cruinnigh, cuimhnigh, dúisigh, litrigh, imigh, léirigh

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A pháistí!  (Aimsigh) __________________________________ Béal Feirste ar an léarscáil.
2.  A Mháire!  Ná (bailigh) ___________________________________ na cóipleabhair go fóill.
3.  (Ceistigh: sí) ______________________________________________ na buachaillí inné.
4.  Ní (dúisigh: sinn) _________________________________ ar a seacht a chlog gach maidin.
5.  Ar (ceistigh) ______________ na Gardaí an Príomhoide faoi na gadaithe a bhris isteach aréir? 
6.  (Cruinnigh) _____________________ an múinteoir na bréagáin ag deireadh an lae amárach.
7.  (Cuimhnigh: mé) _______________ ar ainmneacha na bpáistí i gcónaí tar éis na chéad seachtaine.
8.  Nár (imigh: siad) ________________________________________ abhaile go luath aréir?
9.  (Litrigh) _____________________________ Seosamh an focal nua dúinn i gceann nóiméid.
10.  Dá mbeadh an mhaidin dorcha, ní (dúisigh: mé)  ____________________ go dtí a deich a chlog.
11.  An (léirigh: tú) ___________________ dráma ar stáitse na scoile dá mbeadh an t-am agat?
12.  (Aimsigh) ________________________________________ na leabhair a cailleadh inné.
13.  (Bailigh) __________________________ na boscaí bia don Tríú Domhan ón scoil amárach.
14.  Deir siad (múineann) ______________________________ an múinteoir frása nua gach lá.
15.  Dúirt Máire (d’imigh) ____________________________________  Dónall abhaile tinn inné.
16.  Dúirt Síle (ní cheisteoidh) ___________________ sí na páistí faoin timpiste an lá dár gcionn.
17.  Shocraigh an feirmeoir na caoirigh a (bailigh) ___________________________________.
18.  Tá na ceoltóirí (imigh) ___________________________________ go dtí an Fheis Cheoil.
19.  Dá (dúisigh: mé) ______________________________ go moch ar maidin, rachainn ag siúl.
20.  Má (bailigh: sí) ________________ na leabhair nótaí níos déanaí, cuirfidh sí iad ar an tseilf.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa uatha den  
      bhriathar ‘aimsigh’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar 

‘ceistigh’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘litrigh’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘chuimhníomar’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘léireoidh sé’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘an míníonn sibh?’
__________________________________________________________________
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Inis 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Inis Insígí
Diúltach Ná hinis Ná hinsígí

An tAinm Briathartha:  Tá an páiste ag insint scéil don mhúinteoir.
    Dúirt an múinteoir leis an bpáiste an scéal a insint.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá an scéal ar fad inste anois ag an bpáiste.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 d’inis mé d’insíomar
2 d’inis tú d’inis sibh
3 d’inis sé/sí d’inis siad
Briathar Saor insíodh

Diúltach: Níor inis mé...
Ceisteach Dearfach: Ar inis tú?...
Ceisteach Diúltach: Nár inis sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé gur inis sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nár inis siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 insím insímid
2 insíonn tú insíonn sibh
3 insíonn sé/sí insíonn siad
Briathar Saor insítear

Diúltach: Ní insím...
Ceisteach Dearfach:  An insíonn tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach n-insíonn sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go n-insíonn sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach n-insíonn siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 inseoidh mé inseoimid
2 inseoidh tú inseoidh sibh
3 inseoidh sé/sí inseoidh siad
Briathar Saor inseofar

Diúltach: Ní inseoidh mé... 
Ceisteach Dearfach: An inseoidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach n-inseoidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sí go n-inseodh sí (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sé nach n-inseodh sé (M.C.)...
Má (am le teacht): Má insíonn (A.L.) an páiste an scéal, éistfidh (A.F.) an múinteoir leis.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 d’inseoinn d’inseoimis
2 d’inseofá d’inseodh sibh
3 d’inseodh sé/sí d’inseoidís

Diúltach: Ní inseoinn...
Ceisteach Dearfach:  An inseofá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach n-inseodh sé/sí?...
Dá: Dá n-inseodh an páiste bréag, ní bheadh an múinteoir sásta.
Briathra eile atá cosúil le ‘inis’:
imir, freagair, codail, oscail, múscail, cuimil, ceangail, aithin

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Chiaráin!  Ná (freagair) _______________________ na ceisteanna go dtí go n-iarrtar ort.
2.  A bhuachaillí! (Oscail) _____________________ bhur dtéacsleabhair ar leathanach a nócha.
3.  Níor (codail) _______________________________________ Orla i dteach a carad aréir.
4.  (Aithin: mé) ______________________ an cailín sin arís an chéad uair eile a fheicfidh mé í.
5.  Ar (freagair) ______________ na páistí na ceisteanna ar fad i dTráth na  gCeisteanna aréir?
6.  An (codail: tú) ______________________ i dteach do dhearthár gach deireadh seachtaine?
7.  (Inis: mé) __________________________________ an scéal duit dá mbeadh an t-am agat.
8.  Níor (oscail: sinn) ___________________________________ an oifig Dé hAoine seo caite.
9.  Nach (imir: sí) ______________________________ leis an bhfoireann sin gach seachtain?
10.  Dá rachainn go Sasana ar an mbád, (codail: mé) ___________________________ i gcábán.
11.  (Cuimil) _____________ an páiste an madra nuair a thiocfaidh sí abhaile ón scoil níos déanaí.
12.  (Múscail) ____________ mothúcháin an bhróin ionam inné nuair a chuala mé an t-amhrán sin.
13.   (Freagair) ____________________  do chuid ceisteanna faoin ábhar sin ar an gclár raidió a 

bheidh ar siúl níos déanaí.
14.  Deir na buachaillí (imríonn) ______________________________ siad peil gach tráthnóna.
15.  Dúirt Brian (níor aithin) ____________________ sé an buachaill a chonaic sé ag imirt peile.
16.  Dúirt Bernadette (ceanglóidh) ______________________________ sí a rothar den ráille.
17.  Rinne an múinteoir cinneadh an scéal a (inis) _________________ ar a naoi a chlog ar maidin.
18.  Tá na cluichí ar fad (imir) ____________ don bhliain seo, ach tosóidh an séasúr nua go luath.
19.  Dá (imir) ____________________ na buachaillí ar fhoireann na gcailíní, bheadh an bua acu.
20.  Má (oscail: sí) ___________________________ an doras, beidh an seomra ranga ró-fhuar.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den  
      bhriathar ‘codail’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an dara pearsa iolra den bhriathar ‘imir’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘oscail’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘d’fhreagair mé’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘osclóidh sé’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘an gceanglóidh sibh?’
__________________________________________________________________
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Foghlaim 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Foghlaim Foghlaimígí
Diúltach Ná foghlaim Ná foghlaimígí

An tAinm Briathartha:  Tá mé ag foghlaim Gaeilge le trí bliana.
    Shocraigh mé Gaeilge a fhoghlaim.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá na briathra foghlamtha agam anois.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 d’fhoghlaim mé d’fhoghlaimíomar
2 d’fhoghlaim tú d’fhoghlaim sibh
3 d’fhoghlaim sé/sí d’fhoghlaim siad
Briathar Saor foghlaimíodh

Diúltach:  Níor fhoghlaim mé...
Ceisteach Dearfach:  Ar fhoghlaim tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nár fhoghlaim sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur fhoghlaim sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nár fhoghlaim siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 foghlaimím foghlaimímid
2 foghlaimíonn tú foghlaimíonn sibh
3 foghlaimíonn sé/sí foghlaimíonn siad
Briathar Saor foghlaimítear

Diúltach:  Ní fhoghlaimím...
Ceisteach Dearfach: An bhfoghlaimíonn tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfoghlaimíonn sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go bhfoghlaimíonn sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach bhfoghlaimíonn siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 foghlaimeoidh mé foghlaimeoimid
2 foghlaimeoidh tú foghlaimeoidh sibh
3 foghlaimeoidh sé/sí foghlaimeoidh siad
Briathar Saor foghlaimeofar

Diúltach:  Ní fhoghlaimeoidh mé...
Ceisteach Dearfach: An bhfoghlaimeoidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach bhfoghlaimeoidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go bhfoghlaimeodh sé (M.C.)... 
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach bhfoghlaimeodh sí (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má fhoghlaimím (A.L.) an t-amhrán, canfaidh (A.F.) mé ag an gceolchoirm é. 
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 d’fhoghlaimeoinn d’fhoghlaimeoimis
2 d’fhoghlaimeofá d’fhoghlaimeodh sibh
3 d’fhoghlaimeodh sé/sí d’fhoghlaimeoidís

Diúltach: Ní fhoghlaimeoinn...
Ceisteach Dearfach: An bhfoghlaimeofá?...
Ceisteach Diúltach: Nach bhfoghlaimeodh sibh?...
Dá: Dá bhfoghlaimeoidís an t-amhrán, d’fhéadfaidís  é a chanadh um Nollaig.
Briathra eile atá cosúil le ‘Foghlaim’:
tarraing, tuirling, fulaing, freastail

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Chiara agus a Laoise!  Ná (tarraing) ____________________________  an pictiúr go fóill.
2.  A Éva!  (Foghlaim) ____________________________________ focail an amhráin sin anois.
3.  Níor (tuirling) ___________________ Seán den bhus ar maidin mar thit sé ina chodladh air.
4.  (Fulaing) ______________________________________ daoine nuair a bhíonn cogadh ann.
5.  Ar (foghlaim: tú) _____________________________________________ an litriú aréir?
6.  (Tuirling: siad) _____________________________ den bhus ar  a naoi a chlog gach maidin.
7.  Nach (foghlaim: sibh) _______________ Fraincis, dá mbeadh ranganna oíche ar fáil sa scoil?
8.  (Tuirling) _______________________ na géanna fiáine ar an bpáirc in aice leis an scoil inné.
9.  Ní (tuirling) _______________ an tUachtarán den eitleán ag Aerfort na Sionainne amárach.
10.  Dá mbeadh céilí ag teacht, (foghlaim: sinn) __________________________ rincí Gaelacha.
11.  An (tarraing: sibh) _______________________________________ an léarscáil amárach?
12.  (Fulaing) ______________________________________ go leor in Éirinn sa Ghorta Mór.
13.  (Foghlaim) ____________________________________ rudaí nua an bhliain seo chugainn.
14.  Deir na cailíní (foghlaimaíonn) _________________________ siad tiúin nua gach seachtain.
15.   Dúirt an Príomhoide (tuirlingeoidh) _______________ na páistí ar fad den bhus ag geata na 

scoile amárach.
16.  Dúirt an páiste (níor fhulaing) ______________________________ sí mórán san ospidéal.
17.  Tá na línte ar fad as an dráma (foghlaim) ________________________  anois ag na páistí.
18.  Shocraigh mé (tuirling) _______________________ den bhus agus an Luas a fháil abhaile.
19.   Má (tarraing: mé) __________________  mo chóta timpeall orm, ní bheidh mé préachta leis 

an bhfuacht.
20.  Dá (foghlaim: sí) _________________________ uirlis cheoil, bheadh fáilte roimpi i ngach áit.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an tríú pearsa uatha den  
      bhriathar ‘tarraing’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm cheisteach dhearfach, an dara pearsa iolra den 

bhriathar ‘foghlaim’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘fulaing’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘d’fhoghlaim sí’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘d’fhoghlaimeoidís’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘an dtarraingíonn sí?

__________________________________________________________________
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Briathra Neamhrialta
Tar 

An Modh Ordaitheach
Uatha Iolra

Dearfach Tar tagaigí
Diúltach Ná tar Ná tagaigí

An tAinm Briathartha:  Tá na páistí ag teacht isteach ón gclós.
    Mhol an múinteoir do na páistí teacht isteach ón gclós.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá na páistí tagtha isteach ón gclós.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 tháinig mé thángamar
2 tháinig tú tháinig sibh
3 tháinig sé/sí tháinig siad
Briathar Saor thángthas

Diúltach:  Níor tháinig mé...
Ceisteach Dearfach:  Ar tháinig tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nár tháinig sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur tháinig siad...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nár tháinig sibh...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 tagaim tagaimid
2 tagann tú tagann sibh
3 tagann sé/sí tagann siad
Briathar Saor tagtar

Diúltach:  Ní thagaim...
Ceisteach Dearfach:  An dtagann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach dtagann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go dtagann sé...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach dtagann sibh...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 tiocfaidh mé tiocfaimid
2 tiocfaidh tú tiocfaidh sibh
3 tiocfaidh sé/sí tiocfaidh siad
Briathar Saor tiocfar

Diúltach:  Ní thiocfaidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An dtiocfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach dtiocfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go dtiocfaidís (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach dtiocfadh sibh (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má thagaim (A.L.) ar scoil go luath maidin amárach, déanfaidh (A.F.) mé roinnt 
ullmhúcháin.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 thiocfainn thiocfaimis
2 thiocfá thiocfadh sibh
3 thiocfadh sé/sí thiocfaidís

Diúltach: Ní thiocfainn...
Ceisteach Dearfach: An dtiocfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach dtiocfadh sé/sí?...
Dá: Dá dtiocfadh Daidí na Nollag Oíche Shamhna, chuirfinn fáilte roimhe!

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Sheáin!  (Tar) ___________________________________________________ isteach.
2.  A pháistí! Ná (tar) _______________________________ isteach go dtí an chistin go fóill. 
3.  (Tar) _____________________________________________ fear an phoist gach maidin.
4.  Níor (tar) ______________________________________________ aon litir domsa inné.
5.  An (tar: tú) _____________________________________ go dtí an bhialann seo go minic?
6.  (Tar) ____________________________________ mo dheirfiúr abhaile ó Mheiriceá aréir.
7.  Nach (tar: sí) __________________________ ar cuairt chugainn, dá mbeadh an t-am aici?
8.  (Tar: sinn) _____________________________ le chéile i dteach Mháirtín tráthnóna inné.
9.  Ní  (tar: siad) ____________________________ go dtí an phictiúrlann linn oíche amárach.
10.  Dá (tar) __________ Uachtarán na hÉireann ar cuairt chun na scoile bheadh áthas ar gach duine.
11. An (tar: sibh) _____________________ ag snámh liom an deireadh seachtaine seo chugainn?
12.  (Tar) _________________________________ ar airgead caillte ar na sráideanna gach lá. 
13.  (Tar) ____________________________ ar pháiste caillte san ionad siopadóireachta inné. 
14.  Dúirt na fir (tiocfaidh siad) __________________________ ag bádóireacht linn amárach.
15.  Deir Síle (tagann) ______________________________ a haintín ar cuairt gach  Satharn.
16.  Dúirt Ciara (tháinig) ___________________________ sí isteach ar a deich a chlog aréir.
17.  Tá na páistí ag (tar) _____________________________________ isteach tar éis a sosa.
18.  Tá an post (tar) ________________________________  ach níor tháinig aon litir duitse.
19.   Má (tar) __________________________ báisteach amárach, ní bheidh aon ionadh orainn.
20. Dá (tar) ______________________ Daidí na Nollag amárach, bheadh ionadh orainn go léir.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa uatha den  
      bhriathar ‘tar’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar 

‘tar’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘tar’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘níor tháinig sé’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘tiocfaimid’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘an dtiocfaidís?’
__________________________________________________________________
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Clois 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach ______ _____
Diúltach ______ _____

An tAinm Briathartha: Táim ag cloisteáil go bhfuil cuairteoir ag teacht chugainn.
    Deir an múinteoir gur féidir léi ceol binn a chloisteáil.
An Aidiacht Bhriathartha: Múch an raidió. Tá an nuacht ar fad cloiste agam anois.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 chuala mé chualamar
2 chuala tú chuala sibh
3 chuala sé/sí chuala siad
Briathar Saor chualathas

Diúltach:  Níor chuala mé...
Ceisteach Dearfach: Ar chuala tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nár chuala sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur chuala sé...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nár chualamar...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 cloisim cloisimid
2 cloiseann tú cloiseann sibh
3 cloiseann sé/sí cloiseann siad
Briathar Saor cloistear

Diúltach:  Ní chloisim
Ceisteach Dearfach: An gcloiseann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach gcloiseann tú?...
Claoninsint Dhearfach: Deir sé go gcloiseann sé...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach gcloisimid...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 cloisfidh mé cloisfimid
2 cloisfidh tú cloisfidh sibh
3 cloisfidh sé/sí cloisfidh siad
Briathar Saor cloisfear

Diúltach:  Ní chloisfidh mé...
Ceisteach Dearfach: An gcloisfidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach gcloisfidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go gcloisfeadh sibh (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt siad nach gcloisfeadh sí (M.C.)...
Má (am le teacht): Má chloisim (A.L.) aon rud, glaofaidh mé (A.F.) ort.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 chloisfinn chloisfimis
2 chloisfeá chloisfeadh sibh
3 chloisfeadh sé/sí chloisfidís

Diúltach:  Ní chloisfinn...
Ceisteach Dearfach: An gcloisfeá?...
Ceisteach Diúltach: Nach gcloisfeadh sé/sí?...
Dá: Dá gcloisfinn amhrán Fraincise ar Raidió na Gaeltachta, bheadh ionadh orm.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  _____________________________________________________________________
2.  _____________________________________________________________________
3. (Clois: mé) ____________________________________ an Nuacht ar Raidió Éireann aréir.
4.  Ar (clois: tú) __________________________________________ faoin rud a tharla inné?
5.  An (clois: tú) _____________________________________________ ó Áine gach Aoine?
6.  Nach (clois: sibh) __________________ ó Mhícheál ag an deireadh seachtaine seo chugainn?
7.  Ní (clois: siad) ___________________________________________ ó Mháirtín amárach.
8.  (Clois: sé) ________________________________________ an ghaoth ag séideadh aréir.
9.  Ní (clois: sé) _____________________________________ na héin ag canadh gach maidin.
10. Dá gceannóinn fón póca nua duit, (clois: tú) _____________________ ó do chairde go minic.  
11. Dá mbeadh ceolchoirm ar siúl i bPáirc an Chrócaigh, (clois: siad) ________ an ceol i lár na cathrach.
12. (Clois) _________________________________ ceol na n-éan i gcónaí ag breacadh an lae.
13.  (Clois) ____________________________________________  torann ar chúl an tí aréir. 
14.  Dúirt Áine (níor chuala) _____________________________________ sí an Nuacht inné.
15.  Deir Yvonne (cloiseann sí) _____________________ trácht ar an mbóthar gach tráthnóna.
16.  Dúirt Marc (cloisfidh  sé) ________________________________ óna dheartháir amárach.
17.  Tá  ceol le (clois) ________________________________________________ ón séipéal.
18.  Tá go leor drochscéalta (clois) ______________________________ agam faoin duine sin.
19. Má (clois: tú) ____________________________ ó Shíle, an gcuirfidh tú glao gutháin orm?
20.   Dá (clois: tú) ________________________  U2 ag seinm beo, bheifeá ag iarraidh freastal 

ar cheolchoirm eile dá gcuid.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa uatha den  
      bhriathar ‘clois’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar 

‘clois’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘clois’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘níor chualamar’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘cloistear’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘nach gcloisfidís?’.
__________________________________________________________________
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Feic 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Feic Feicigí
Diúltach Ná feic Ná feicigí

An tAinm Briathartha:  Tá Liam ag feiceáil an bhfuil aon traein eile le teacht. 
     Chuaigh an rang go dtí an Gailearaí chun an pictiúr nua a fheiceáil. 
An Aidiacht Bhriathartha: Tá an scannán sin feicthe agam.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 chonaic mé chonaiceamar
2 chonaic tú chonaic sibh
3 chonaic sé/sí chonaic siad
Briathar Saor chonacthas

Diúltach: Ní fhaca mé...
Ceisteach Dearfach: An bhfaca tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach bhfaca sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go bhfaca sí...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach bhfaca siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 feicim feicimid
2 feiceann tú feiceann sibh
3 feiceann sé/sí feiceann siad
Briathar Saor feictear

Diúltach: Ní fheicim...
Ceisteach Dearfach:  An bhfeiceann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfeiceann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go bhfeiceann sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach bhfeiceann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 feicfidh mé feicfimid
2 feicfidh tú feicfidh sibh
3 feicfidh sé/sí feicfidh siad
Briathar Saor feicfear

Diúltach:  Ní fheicfidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An bhfeicfidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfeicfidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go bhfeicfeadh sibh (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach bhfeicfidís (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má fheiceann sí (A.L.) Pól, déarfaidh sí (A.F.) leis go mbeidh cleachtadh 
ceoil ann um thráthnóna.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 d’fheicfinn d’fheicfimis
2 d’fheicfeá d’fheicfeadh sibh
3 d’fheicfeadh sé/sí d’fheicfidís

Diúltach: Ní fheicfinn...
Ceisteach Dearfach: An bhfeicfeá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfeicfeadh sé/sí?...
Dá: Dá bhfeicfeá an cailín sin sa dráma, mhúsclódh sí fonn gáire ionat.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Chiara! (Feic) ___________________________________ an leathanach sin i do leabhar.
2.  A pháistí! Ná (feic) _______________________________ an léarscáil sin san atlas go fóill.
3.  (Feic) ______________________________________________ Pádraigín an cluiche inné.
4.  Ní (feic: sinn) _______________________________________________ a chéile gach lá.
5.  An (feic) ________________________________ tú an ceoldráma sin an Nollaig seo caite?
6.  (Feic: sibh) _______________________________________ bhur gcairde ar scoil gach lá.
7.  Nach (feic: tú) __________________ The Frontline dá mbeadh sé ar siúl níba luaithe san oíche?
8.  (Feic: sé)____________________________________ timpiste ar an mbóthar maidin inné.
9.  Ní (feic: sí) ___________________________________ Pádraig Dé Céadaoin seo chugainn.
10. Dá mbeadh spéaclaí maithe aige, (feic) _________________________ Gearóid an cló beag.
11.  An (feic: tú) ______________________________________ Fair City níos déanaí anocht?
12. (Feic) ______________________________________ fáinleoga sa scioból gach samhradh.
13. (Feic) ____________________________ na géanna fiáine arís an geimhreadh seo chugainn.
14.  Deir sí (ní fheiceann) __________________ sí carr an Phríomhoide lasmuigh den scoil inniu.
15.  Dúirt sé (chonaic) _________________________________ sé coinín sa chlós maidin inné.
16.  Dúirt siad (ní fheicfidh siad) _______________Siobhán an deireadh seachtaine seo chugainn.
17.  Ba mhaith liom sneachta a (feic) ___________________________________ ar Lá Nollag.
18.  Ní rachaidh mé libh mar tá an scannán (feic) ______________________ agam cheana féin.
19.  Dá (feic: sinn) _________________ Daidí na Nollag, d’iarrfainn air rothar a thabhairt dom.
20.  Má (feic: mé) _____________ fear an bhainne, iarrfaidh mé air dhá phionta uachtair a fhágáil.

Gramadach an Bhriathair
1.  Scríobh síos an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den  
      bhriathar ‘feic’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar 

‘feic’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘feic’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ní fhaca mé’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ an bhfeicfear?’
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘d’fheicfimis’.
__________________________________________________________________



��

Téigh
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Téigh Téigí
Diúltach Ná téigh Ná téigí

An tAinm Briathartha:  Tá na páistí ag dul go Béal Feirste ar an mbus.
    Mhol an Príomhoide dúinn dul go Béal Feirste ar an mbus.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá an ríomhaire sin atá agat  dulta as feidhm le fada.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 chuaigh mé chuamar
2 chuaigh tú chuaigh sibh
3 chuaigh sé/sí chuaigh siad
Briathar Saor chuathas

Diúltach:  Ní dheachaigh mé...Ní dheachamar
Ceisteach Dearfach: An ndeachaigh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndeachaigh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go ndeachaigh siad...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach ndeachaigh sibh...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 téim téimid
2 téann tú téann sibh
3 téann sé/sí téann siad
Briathar Saor téitear

Diúltach:  Ní théim...
Ceisteach Dearfach: An dtéann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach dtéann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go dtéann sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach dtéann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 rachaidh mé rachaimid
2 rachaidh tú rachaidh sibh
3 rachaidh sé/sí rachaidh siad
Briathar Saor rachfar

Diúltach:  Ní rachaidh mé...
Ceisteach Dearfach: An rachaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach rachaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go rachadh sí (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach rachadh sé (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má théann tú (A.L.) go dtí an siopa ar a hocht a chlog, ní bheidh sé (A.F.) ar 
oscailt.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 rachainn rachaimis
2 rachfá rachadh sibh
3 rachadh sé/sí rachaidís

Diúltach:  Ní rachainn...
Ceisteach Dearfach: An rachfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach rachadh sé/sí?...
Dá:  Dá rachadh Tomás timpeall an domhain, bheadh sé as baile ar feadh i bhfad.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Helen! (Téigh) __________________________________________ go dtí an siopa anois.
2.  A pháistí!  Ná (téigh) ____________________________________ go dtí an Halla go fóill.
3.  (Téigh: siad) _______________________________________ go dtí an phictiúrlann aréir.
4.  (Téigh: sinn) __________________________________________ ag snámh gach Satharn.
5.  An (téigh: tú) __________________________________ ar saoire an samhradh seo caite?
6.  Nach (téigh: sí) _______________________________  ag siopadóireacht gach Déardaoin?
7.  (Téigh: siad) ___________________ go dtí an cheolchoirm, dá mbeadh sí ar siúl i bPáirc an Chrócaigh.
8.  (Téigh: sinn) _____________________________________ chuig na ranganna damhsa inné.
9.  Ní (téigh) ___________________________________ Orla go dtí an linn snámha amárach.
10.  Dá mbeinn ar saoire, (téigh: mé) ____________ go hionad eachtraíochta ar feadh seachtaine.
11.  An (téigh: sibh) __________________ go dtí an teach tábhairne Dé Céadaoin seo chugainn?
12.  (Téigh) _____________________________ siar ar an amhrán sin Dé hAoine seo chugainn.
13. (Téigh) ________________________________ go dtí an tobar sin gach Lá Fhéile Pádraig.
14.  Deir mo mháthair (téann) ____________________________ sí go dtí an grósaeir gach lá.
15.  Dúirt Clár (ní dheachaigh) ________________________________  sí ar an mbus sin inné.
16.  Dúirt Aodh (rachaidh) ____________________________ sé go Meiriceá an samhradh seo chugainn.
17.  Ní bheidh an rang ag (téigh) ____________________________ go dtí an séipéal amárach.
18.  Nach bhfuil a fhios agat go bhfuil an fón póca sin (téigh) __________________ as faisean?
19.  Dá (téigh: mé) _____________________ go Nua Eabhrac, thabharfainn cuairt ar Chearnóg Times.
20.  Má (téigh: sí) ______________________ amach lena cairde níos déanaí, gléasfaidh sí suas.

Gramadach an Bhriathair
1.   Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar 

‘téigh’.
_________________________________________________________________
2.   Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an dara pearsa iolra den bhriathar 

‘téigh’.
__________________________________________________________________
3.  Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘téigh’.
__________________________________________________________________
4.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ní dheachamar’.
__________________________________________________________________
5.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘chuathas’.
__________________________________________________________________
6.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘rachadh sé’.
__________________________________________________________________
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Abair 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Abair Abraigí
Diúltach Ná habair Ná habraigí

An tAinm Briathartha: Tá na páistí ag rá go bhfuil ocras orthu.
                Bhí ar an múinteoir a rá leis an bPríomhoide go raibh an seomra ró-the. 
An Aidiacht Bhriathartha:  Tá an iomarca ráite agam.  Caithfidh duine eile  labhairt anois.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 dúirt mé dúramar
2 dúirt tú dúirt sibh
3 dúirt sé/sí dúirt siad
Briathar Saor dúradh

Diúltach: Ní dúirt mé...
Ceisteach Dearfach:  An ndúirt tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndúirt sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go ndúirt sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach ndúirt siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 deirim deirimid
2 deir tú deir sibh
3 deir sé/sí deir siad
Briathar Saor deirtear

Diúltach: Ní deirim...
Ceisteach Dearfach:  An ndeir tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach ndeir sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go ndeir sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach ndeir siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 déarfaidh mé déarfaimid
2 déarfaidh tú déarfaidh sibh
3 déarfaidh sé/sí déarfaidh siad
Briathar Saor déarfar

Diúltach:  Ní déarfaidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An ndéarfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndéarfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go ndéarfadh sibh (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach ndéarfadh sí (M.C.)...
Má:  Má deirim (A.L.) leis na páistí teacht isteach anois, beidh siad (A.F.) go breá luath don 
dráma.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 déarfainn déarfaimis
2 déarfá déarfadh sibh
3 déarfadh sé/sí déarfaidís

Diúltach:  Ní déarfainn...
Ceisteach Dearfach: An ndéarfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndéarfadh sé/sí?...
Dá:  Dá ndéarfadh an Príomhoide liom teastas dochtúra a thabhairt isteach, bheadh orm é sin a 
dhéanamh.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Chóilín!  (Abair) _____________________________________________ an líne sin arís.
2. A chailíní! Ná (abair) _______________________________ le haon duine gur tharla sé sin.
3. Ní (abair) ___________________________________ Seosamh aon rud faoin gcluiche inné.
4. (Abair) ____________________________ Síle slán lena máthair ag geata na scoile gach lá.
5.  An (abair) _______________________________________ sí an dán os ard sa rang inné?
6.  (Abair) __________________ mo mháthair paidir i gcónaí sula dtéann sí ar thuras sa charr.
7. (Abair: siad) ____________________________ leat céard a tharla, dá mbeadh a fhios acu.
8.  Nach (abair) ___________________________________ Seán go raibh sé ag snámh inné?
9.  Ní (abair: mé) ______________________________ aon rud faoin turas le Máire amárach.
10.  Bheadh fearg air dá (abair: sinn) _______________________________________ é sin.
11.  An (abair: sibh) _____________________________________ é sin le hEoghan amárach?
12. (Abair) ________________________ go mbíonn taibhse le feiceáil sa teach sin gach oíche. 
13.  (Abair) _________________________ inné leis na páistí gan milseáin a thabhairt ar scoil.
14.  Deir sí (deir) _________________________ a máthair i gcónaí gur breá léi Guagán Barra.
15.  Dúirt an Príomhoide (ní dúirt) ________________ sí aon rud faoin turas  leis an rang inné.
16.  Dúirt Bairbre (déarfaidh) _____________________ sí linn amárach cé a bhuaigh an duais.
17.  Tá Síle ag (abair) ___________________________________ go bhfuil pian ina bolg aici.
18.  Tá sé sin (abair) ____________________________ agam arís agus arís eile leis na páistí. 
19.  Má (abair: mé) _____________ leis na páistí a gcuid cótaí a chur orthu, ní bheidh siad fuar lasmuigh.
20.   Dá (abair: mé) ________________  leis na páistí go mbeadh lá saor againn amárach, bheadh 

áthas an domhain orthu.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘abair’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an dara pearsa iolra den bhriathar 

‘abair’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘abair’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ráite’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘deir sí’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘dúramar’.
__________________________________________________________________
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Tabhair
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Tabhair Tugaigí
Diúltach Ná tabhair Ná tugaigí

An tAinm Briathartha: Tá Rang a Ceathair ag tabhairt duilleog isteach don bhord dúlra.
      Ba mhaith liom duilleoga a thabhairt isteach don bhord dúlra.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá duilleoga deasa tugtha isteach ag na páistí agus tá siad ar   
                     taispeáint ar an mbord dúlra.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 thug mé thugamar
2 thug tú thug sibh
3 thug sé/sí thug siad
Briathar Saor tugadh

Diúltach: Níor thug mé...
Ceisteach Dearfach: Ar thug tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nár thug sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur thug sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nár thug siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 tugaim tugaimid
2 tugann tú tugann sibh
3 tugann sé/sí tugann siad
Briathar Saor tugtar

Diúltach:  Ní thugaim...
Ceisteach Dearfach:  An dtugann tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach dtugann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go dtugann sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach dtugann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 tabharfaidh mé tabharfaimid
2 tabharfaidh tú tabharfaidh sibh
3 tabharfaidh sé/sí tabharfaidh siad
Briathar Saor tabharfar

Diúltach:  Ní thabharfaidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An dtabharfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach dtabharfaidh sé/sí...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go dtabharfadh sibh (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach dtabharfadh sé (M.C.)...
Má (am le teacht): Má thugann sibh (A.L.) duilleoga isteach, cuirfidh mé (A.F.) iad ar taispeáint 
ar an mbord dúlra.  
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 thabharfainn thabharfaimis
2 thabharfá thabharfadh sibh
3 thabharfadh sé/sí thabharfaidís

Diúltach: Ní thabharfainn...
Ceisteach Dearfach:  An dtabharfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach dtabharfadh sé/sí?...
Dá: Dá dtabharfadh an Roinn Oideachais níos mó airgid don scoil, bheimis in ann halla spóirt nua 
a thógáil.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Bharra!  (Tabhair) _________________________________________ milseán do Bhríd.
2.  A Aoife agus a Orla!  Ná (tabhair) ________________________ aon bhia do na hainmhithe.
3.  (Tabhair: sé) ________________________ bronntanas don mhúinteoir an bhliain seo caite. 
4.  An (tabhair) ______________ do mháthair aire do na leanaí dom an tseachtain seo chugainn?
5.  Ní (tabhair) ___________________________ m’athair airgead do Concern gach seachtain.
6.  (Tabhair) ___________________________________ na leanaí boscaí lóin ar scoil gach lá.
7.  (Tabhair: sí) _______________________________________ a leabhar do Shiobhán aréir.
8.  Nach (tabhair: siad) ______________ cúpla euro do Thrócaire, dá mbeadh airgead le spáráil acu?
9.  Ní (tabhair) _______________ an múinteoir obair bhaile do na páistí Dé hAoine seo chugainn.
10.  Dá mbeadh pióg úll agam, (tabhair: mé) _______________________________ slisne duit.
11.  An (tabhair: tú) __________________________________ cabhair don leanbh sin gach lá?
12.  (Tabhair) ______________________________ obair bhaile do na páistí beagnach gach lá.
13.  (Tabhair) ___________________  cupán tae don chuairteoir nuair a thiocfaidh sé amárach.
14.  Deir an múinteoir (tugann) ________________________ sí obair scríofa don rang gach lá.
15.  Dúirt Sonia (níor thug) __________________________________________ sí fuil riamh.
16.  Dúirt Cóilín (tabharfaidh sé) _________________  an teachtaireacht dá mháthair níos déanaí.
17.  Ba chóir dom cabhair a (tabhair) _____________________________________  sa bhaile.
18.   Nuair a bhí na cóipleabhair go léir  (tabhair) _____________  suas ag na  páistí, thosaigh an 

rang ag déanamh Ceoil.
19.  Má (tabhair: tú) ________________________________________ úll dom, íosfaidh mé é.
20.   Dá (tabhair: mé) ________________________  cuireadh don Taoiseach cuairt a thabhairt 

orm, ní dóigh liom go dtiocfadh sé.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘tabhair’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir fháistineach, an fhoirm cheisteach dhiúltach, an dara pearsa iolra 

den bhriathar ‘tabhair’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘tabhair’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ag tabhairt’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘tugaimid’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘thug sé’.
__________________________________________________________________
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Ith
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Ith Ithigí
Diúltach Ná hith Ná hithigí

An tAinm Briathartha:   Bhí na páistí ag ithe a mbricfeasta.
    B’éigean do na páistí a mbricfeasta a ithe.
An Aidiacht Bhriathartha: Tá na seacláidí deasa ar fad ite anois.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 d’ith mé d’itheamar
2 d’ith tú d’ith sibh
3 d’ith sé/sí d’ith siad
Briathar Saor itheadh

Diúltach: Níor ith mé...
Ceisteach Dearfach:  Ar ith tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nár ith sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur ith sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nár ith siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 ithim ithimid
2 itheann tú itheann sibh
3 itheann sé/sí itheann siad
Briathar Saor itear

Diúltach:  Ní ithim...
Ceisteach Dearfach:  An itheann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach n-itheann sé/sí?
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go n-itheann sibh...
Claoninsint Dhiúltach: Deir sí nach n-itheann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 íosfaidh mé íosfaimid
2 íosfaidh tú íosfaidh sibh
3 íosfaidh sé/sí íosfaidh siad
Briathar Saor íosfar

Diúltach:  Ní íosfaidh mé...
Ceisteach Dearfach: An íosfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach n-íosfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach: Dúirt sé go n-íosfadh sibh (M.C.)... 
Claoninsint Dhiúltach: Dúirt sí nach n-íosfaimis (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má ithim (A.L.) mo lón anois, ní bheidh (A.F.) ocras orm san iarnóin.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 d’íosfainn d’íosfaimis
2 d’íosfá d’íosfadh sibh
3 d’íosfadh sé/sí d’íosfaidís

Diúltach:  Ní íosfainn...
Ceisteach Dearfach:  An íosfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach n-íosfadh sé/sí?...
Dá:  Dá n-íosfadh Liam a dhinnéar díreach tar éis a lóin, bheadh sé lán go béal.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Eibhlín! (Ith) _________________________________________________ do lón anois.
2.  A pháistí!  Ná (ith) ___________________  bhur milseog sula n-itheann sibh bhur ndinnéar.
3.  (Ith) ____________________________________ na héin na grabhróga aráin ar fad inné.
4.  Ní (ith) _________________________________________________ Orla prátaí gach lá.
5.  Ar (ith: tú) ____________________________________ ceapairí le haghaidh do lóin inné?
6.  (Ith: sí) _________________________________________________ bia folláin i gcónaí.
7.  Nár (ith: siad) ________________________________  cabáiste don dinnéar inné freisin?
8.  (Ith: mé) ___________________ sceallóga agus iasc, dá mbeadh an siopa sceallóg ar oscailt.
9.  Dá mbeadh an ghrian ag taitneamh, (ith) _____________________ na páistí uachtar reoite.
10.  Ní (ith: sé) _______________ lón amárach, mar beidh sé ag dul go dtí bialann sa tráthnóna.
11.  An (ith: sí) ____________________ iasc nuair a rachaidh sí go dtí an bhialann sin amárach?
12.  (Ith) ________________________________ an-chuid cnónna Oíche Shamhna gach bliain.
13.  Beidh orm builín aráin eile a fháil don lón, mar (ith) ___________ an ceann eile ar fad aréir.
14.  Deir sí (itheann) _________________________________ Pádraig a chuid glasraí i gcónaí.
15.  Dúirt sé (níor ith) _____________________________ a dheartháir sa bhialann sin riamh.
16.  Dúirt Tomás (íosfaidh) _______________________________ sé ispíní agus arán don tae.
17.  Chonaic mé iora rua ag (ith) ____________________________________ sa ghairdín inné.
18.  Tá an cháis ar fad (ith) _________________ agus caithfimid tuilleadh a cheannach sa siopa.
19.  Má (ith: tú) ____________________________________ torthaí, beidh tú níos sláintiúla.
20.  Dá (ith: mé) _____________________________ mála mór úll, gheobhainn pian i mo bholg.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘ith’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir Láithreach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an dara pearsa iolra 

den bhriathar ‘ith’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘ith’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ag ithe’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ite’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘d’itheamar’.

       __________________________________________________________________
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Déan 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Déan Déanaigí
Diúltach Ná déan Ná déanaigí

An tAinm Briathartha:  Tá mo dheirfiúr ag déanamh a cuid oibre faoi láthair.
       Tá an feirmeoir ag iarraidh fear bréige a dhéanamh. 
An Aidiacht Bhriathartha:  Tá an obair bhaile ar fad déanta anois.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 rinne mé rinneamar
2 rinne tú rinne sibh
3 rinne sé/sí rinne siad
Briathar Saor rinneadh

Diúltach:  Ní dhearna mé...
Ceisteach Dearfach: An ndearna tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndearna sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go ndearna sé...
Claoninsint Dhiúltach:   Dúirt sí nach ndearna sibh...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 déanaim déanaimid
2 déanann tú déanann sibh
3 déanann sé/sí déanann siad
Briathar Saor déantar

Diúltach: Ní dhéanaim...
Ceisteach Dearfach:  An ndéanann tú?...
Ceisteach Diúltach: Nach ndéanann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go ndéanann siad...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach ndéanann sibh...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 déanfaidh mé déanfaimid
2 déanfaidh tú déanfaidh sibh
3 déanfaidh sé/sí déanfaidh siad
Briathar Saor déanfar

Diúltach:  Ní dhéanfaidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An ndéanfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndéanfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go ndéanfadh sibh (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach ndéanfaidís (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má dhéanaim m’obair bhaile go luath, beidh am agam féachaint ar an teilifís 
níos déanaí.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 dhéanfainn dhéanfaimis
2 dhéanfá dhéanfadh sibh
3 dhéanfadh sé/sí dhéanfaidís

Diúltach:  Ní dhéanfainn...
Ceisteach Dearfach: An ndéanfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach ndéanfá?...
Dá:  Dá ndéanfainn tionscnamh ar Phádraig Mac Piarias, chuirfinn pictiúr de Scoil Éanna ann.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A pháistí! (Déan) _________________________________________ líne ag barr an Halla.
2.  A Chaoimhín!  Ná (déan)  ____________________________ dearmad ar an mbuidéal uisce.
3.  Ní (déan) _________________________________________ Ruairí aon obair bhaile aréir.
4.  An (déan: siad) ___________________________________ Corpoideachas gach seachtain?
5.  (Déan: sí) ___________________________________  dearmad ar a cóipleabhar arís inné.
6.  Dá mbeadh an t-am agam, (déan: mé) _____________________________ níos mó staidéir.
7.  Nach (déan: tú) __________________ go leor ar Leictreachas san Eolaíocht an mhí seo caite?
8.  (Déan) _____________________________________ mo sheanmháthair arán donn gach lá. 
9.  Ní (déan: sí) ______________________________ dearmad ar a cóipleabhar as seo amach!
10.  Dá mbeadh cuairteoir ag teacht, (déan: sí) _______________________ cáca milis don tae.
11.  An (déan: sibh) ___________________________ an dinnéar nuair a rachaidh sibh abhaile?
12.  (Déan) _________________ dearmad ar an drochaimsir nuair a thiocfaidh an ghrian amach.
13.  (Déan) _____________________________ airgead mór as uachtar reoite gach samhradh.
14.  Deir Caitríona (déanann) __________________ siad an glanadh suas ag deireadh gach béile.
15.  Dúirt Christine (ní dhearna) _________________________ na páistí aon Mhatamaitic inné.
16.  Dúirt Gearóid (déanfaidh) _______________________ sé Ceol leis na páistí tar éis an lóin.
17. Beidh gach cuid d’O.C.G. (déan) ___________________ agam roimh dheireadh na bliana seo.
18. Tá na páistí ag (déan) ________________________ cinnte go bhfuil gach duine ar an mbus.
19. Má (déan: sí) ___________ Ealaín roimh am lóin, beidh na páistí in ann glanadh suas ag am lóin. 
20.   Dá (déan: mé) ___________________  staidéar ar an Iodáilis, bheadh nuatheanga Eorpach 

eile ar eolas agam.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘déan’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir fháistineach, an fhoirm dhiúltach, an tríú pearsa iolra den 

bhriathar ‘déan’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘déan’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘dhéanfaimis’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘déanta’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘rinne siad’.

__________________________________________________________________
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Faigh 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Faigh Faighigí
Diúltach Ná faigh Ná faighigí

An tAinm Briathartha:  Tá sé ag éirí fuar agus tá na bláthanna ag fáil bháis.
    Beidh orm glao gutháin a chur ar an gColáiste chun mo chuid   
    torthaí a fháil.
An Aidiacht Bhriathartha:     Tá na torthaí faighte agam. D’éirigh go maith liom.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 fuair mé fuaireamar
2 fuair tú fuair sibh
3 fuair se/sí fuair siad
Briathar Saor fuarthas

Diúltach:  Ní bhfuair mé...
Ceisteach Dearfach:  An bhfuair tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfuair sé/si?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go bhfuair sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach bhfuair siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 faighim faighimid
2 faigheann tú faigheann sibh
3 faigheann sé/sí faigheann siad
Briathar Saor faightear

Diúltach: Ní fhaighim...
Ceisteach Dearfach: An bhfaigheann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfaigheann sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go bhfaigheann sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach bhfaigheann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 gheobhaidh mé gheobhaimid
2 gheobhaidh tú gheobhaidh sibh
3 gheobhaidh sé/sí gheobhaidh siad
Briathar Saor gheofar

Diúltach:  Ní bhfaighidh mé...
Ceisteach Dearfach: An bhfaighidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfaighidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go bhfaigheadh sí (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach bhfaigheadh sibh (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má fhaighim (A.L.) an t-am níos déanaí, scríobhfaidh (A.F.) mé ríomhphost 
chuici.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 gheobhainn gheobhaimis
2 gheofá gheobhadh sibh
3 gheobhadh sé/sí gheobhaidís

Diúltach:  Ní bhfaighinn...
Ceisteach Dearfach:  An bhfaighfeá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfaigheadh sé/sí?...
Dá:  Dá bhfaighinn céad faoin gcéad sa scrúdú, níl a fhios agam céard a dhéanfainn!

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Cháit! (Faigh) ___________________________ na liathróidí sa seomra spóirt, le do thoil.
2.  A bhuachaillí!  Ná (faigh) _________________________________ na huirlisí ceoil go fóill.
3.  (Faigh) ___________________________ an grúpa ceoil sin bualadh bos ón rang gach bliain.
4.  Ní (faigh: sí) ______________________ iasacht ón mbanc sin amárach. Táim cinnte  de sin.
5.  An (faigh: sé) _________________________________ an leabhar sin sa leabharlann inné?
6.  (Faigh) __________________________ an múinteoir slaghdán agus d’fhan sí sa bhaile inné.
7.  Nach (faigh: sé) ________________________________ cúilín dá dtógfadh sé an cic saor?
8.  (Faigh) _________________________________ an scoil ríomhaire nua Dé Máirt seo caite.
9.  Ní (faigh: siad) _____________________________________ moladh ón múinteoir gach lá.
10.  Dá mbeadh gairdín agam, (faigh: mé) _________________________________ seid bheag.
11.  An (faigh: sibh) ____________________________ torthaí an scrúdaithe maidin amárach?
12.  (Faigh) ____________________________ go leor bláthanna fiáine sa choill sin de ghnáth.
13. (Faigh) ________________________________   nóta caoga euro ar an urlár sa siopa inné.
14.  Deir an feirmeoir (ní fhaigheann) ___________________ sé go leor airgid dá chuid bainne.
15.  Dúirt an Príomhoide (fuair) _____________ sí an t-eolas go léir faoin dráma a bhí ag teacht.
16.  Dúirt Nóra (gheobhaidh) ____________________________ sí áit sa Choláiste Oideachais.
17.  Tá seanmhadra Mháire ag (faigh) _______________________________________ bháis.
18.  Go raibh maith agaibh!  Tá an t-airgead ar fad don turas scoile (faigh) _____________ agam anois.
19.   Má (faigh: mé)____________________an deis, rachaidh mé ag bádóireacht an deireadh seachtaine 

seo chugainn.
20.  Dá (faigh: sé) _______________________________ rothar nua, chaillfeadh sé meáchan.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an modh coinníollach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den  
      bhriathar ‘faigh’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an tríú pearsa uatha den bhriathar 

‘faigh’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘faigh’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ag fáil’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘gheofá’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘fuaireamar’.

      __________________________________________________________________
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Beir
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Beir Beirigí
Diúltach Ná beir Ná beirigí

An tAinm Briathartha:  Tá Eoin ag breith ar an liathróid.
    Is é Tomás atá tar éis breith ar an liathróid.
An Aidiacht Bhriathartha: Nuair a bhí an t-uan beirthe bhí áthas ar an máthair.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 rug mé rugamar
2 rug tú rug sibh
3 rug sé/sí rug siad
Briathar Saor rugadh

Diúltach:  Níor rug mé...
Ceisteach Dearfach: Ar rug tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nár rug sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé gur rug sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nár rug siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 beirim beirimid
2 beireann tú beireann sibh
3 beireann sé/sí beireann siad
Briathar Saor beirtear

Diúltach:  Ní bheirim...
Ceisteach Dearfach:  An mbeireann tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach mbeireann sé/sí...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go mbeireann sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach mbeireann siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 béarfaidh mé béarfaimid
2 béarfaidh tú béarfaidh sibh
3 béarfaidh sé/sí béarfaidh siad
Briathar Saor béarfar

Diúltach:  Ní bhéarfaidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An mbéarfaidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach mbéarfaidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go mbéarfadh sibh (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach mbéarfaimis (M.C.)...
Má (am le teacht):  Má bheirim ar an liathróid, tabharfaidh mé (A.F.) pas duit.   
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 bhéarfainn bhéarfaimis
2 bhéarfá bhéarfadh sibh
3 bhéarfadh sé/sí bhéarfaidís

Diúltach:  Ní bhéarfainn...
Ceisteach Dearfach:  An mbéarfá?...
Ceisteach Diúltach:  Nach mbéarfadh sé/sí?...
Dá:  Dá mbéarfadh Mícheál ar an ngadaí, thabharfadh sé go dtí stáisiún na nGardaí é.

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Áine! Ná (beir) _________________________________________ mar sin ar an madra.
2.  A pháistí! (Beir) _______________________________________ greim láimhe ar a chéile.
3.  (Beir) ____________________________ Mícheál ar a chamán inné agus rith sé amach leis.
4.  Ar (beir: tú) __________________________________ ar phortán an samhradh seo caite?
5.  Níor (beir) ______________________________ Daithí ar iasc ar bith an séasúr seo caite.
6.  (Beir: mé) _________________________ ar an mbus sin maidin amárach ar a hocht a chlog.
7.  Dá mbeadh bád agam, rachainn ag iascaireacht agus (beir: mé) _____________ ar mhaicréal.
8.  An (beir) ________________________ Eoghan ar thraein a seacht a chlog maidin amárach?
9.  Ní (beir) ________________________________ ár gcat ar mhórán luch gach geimhreadh.
10. Úsáideann na páistí ciarsúr agus (beir: siad) __________________________ ar aon víreas.
11.   Nach (beir: tú) ____________________________ ar an liathróid, dá gcaithfinn chugat í?
12.  (Beir) ____________________________ ar na gadaithe nuair a bhí an siopa á fhágáil acu.
13.  (Beir) ______________________________ ar go leor  bradán san abhainn sin gach bliain.
14.  Deir na Gardaí  (beireann siad) ______________ ar go leor tiománaithe dainséaracha gach mí.
15.  Dúirt Pádraigín (rug) ___________________________________ a cat ar luch mhór aréir.
16.  Dúirt Clár (béarfaidh: sí) ___________________ ar chrobhaing na brídeoige ag an mbainis.
17.  Ba bhreá liom (beir) ____________________________ ar dhreoilín do Lá Fhéile Stiofáin.
18.  Bhí an lao (beir) ______________________________ faoin am ar shroicheamar an pháirc.
19.  Má (beir: mé) _____________________________ ar an ráille, mothóidh mé níos sábháilte.
20.   Dá (beir)  _________________________ Mícheál ar an liathróid uair amháin, déarfainn go 

bhfaigheadh sé cúl.

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an modh coinníollach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an chéad phearsa 

uatha den bhriathar ‘beir’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir fháistineach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den 

bhriathar ‘beir’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an t-ainm briathartha den bhriathar ‘beir’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘rug mé’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘beirtear’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘béarfaidh sí’.

      __________________________________________________________________
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Bí 
An Modh Ordaitheach

Uatha Iolra
Dearfach Bí Bígí
Diúltach Ná bí Ná bígí

An tAinm Briathartha: Is breá liom a bheith ag imirt peile.
     Caithfidh sé a bheith sa siopa ar a hocht a chlog ar maidin.

An Aimsir Chaite 
Pearsa Uatha Iolra
1 bhí mé bhíomar
2 bhí tú bhí sibh
3 bhí sé/sí bhí siad
Briathar Saor bhíothas

Diúltach:  Ní raibh mé...Ní rabhamar
Ceisteach Dearfach:  An raibh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach raibh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go raibh sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach raibh siad...

An Aimsir Láithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 táim táimid
2 tá tú tá sibh
3 tá sé/sí tá siad
Briathar Saor táthar

Diúltach:  Nílim...
Ceisteach Dearfach: An bhfuil tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach bhfuil sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go bhfuil sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach bhfuil siad...

An Aimsir Gnáthláithreach
Pearsa Uatha Iolra
1 bím bímid
2 bíonn tú bíonn sibh
3 bíonn sé/sí bíonn siad
Briathar Saor bítear

Diúltach:  Ní bhím...
Ceisteach Dearfach:  An mbíonn tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach mbíonn sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Deir sé go mbíonn sibh...
Claoninsint Dhiúltach:  Deir sí nach mbíonn siad...

An Aimsir Fháistineach
Pearsa Uatha Iolra
1 beidh mé beimid
2 beidh tú beidh sibh
3 beidh sé/sí beidh siad
Briathar Saor beifear

Diúltach:  Ní bheidh mé...
Ceisteach Dearfach:  An mbeidh tú?...
Ceisteach Diúltach:  Nach mbeidh sé/sí?...
Claoninsint Dhearfach:  Dúirt sé go mbeadh sé (M.C.)...
Claoninsint Dhiúltach:  Dúirt sí nach mbeadh sibh (M.C.)...
Má (am le teacht): Má bhíonn sé (A.L.) ag cur báistí, beidh (A.F.) ort do scáth báistí a thógáil.
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An Modh Coinníollach
Pearsa Uatha Iolra
1 bheinn bheimis
2 bheifeá bheadh sibh
3 bheadh sé/sí bheidís

Diúltach:  Ní bheinn...
Ceisteach Dearfach:  An mbeifeá?...
Ceisteach Diúltach: Nach mbeadh sé/sí?...
Dá:  Dá mbeinn i mo Phríomhoide, thógainn halla spóirt nua.  

Cleachtaí
An Briathar:
1.  A Phóil!  Ná (bí) ______________________________________________ ag pleidhcíocht.
2.  A bhuachaillí!  (Bí) ________________________________________________ go maith.
3.  (Bí: mé) __________________________________________ ag obair sa leabharlann inné.
4.  (Bí: sé) ______________________________________________ in am don scoil i gcónaí.
5.  An (bí: sibh) __________________________________________ ag siopadóireacht inné?
6.  Ní (bí) _______________________________ an dinnéar againn ar a sé a chlog gach oíche.
7.  Dá gceannóinn teach nua, (bí) _______________________ áthas an domhain ar mo mhuintir.
8.  (Bí) __________________________________________ na páistí as láthair ón scoil inné.
9.  (Bí: sinn) __________________________________ ag obair sa ghairdín le Paddy amárach.
10.  Nach (bí: tú) ___________________________________ imníoch dá múchfainn na soilse?
11.  An (bí: sibh) _______________________________ ag an bpictiúrlann níos déanaí anocht ?
12.  Ní mar a shíltear a (bí) ___________________________________________________.
13.   (Bí) ________________________  ag súil leis go mbeidh an t-airgead ar fad bailithe roimh 

dheireadh na seachtaine seo chugainn.
14.  Deir Eilís (tá) ______________________________________ na páistí go hiontach inniu.
15.  Dúirt Nóirín (bhí) ___________________________________  sí sa bhaile tráthnóna inné.
16.  Dúirt Eibhlín (beidh) _______________________ an aimsir go hálainn an lá ina dhiaidh sin.
17.  Is aoibhinn liom a (bí) _______________________________________ ag imirt cispheile.
18.  Ba mhaith liom a (bí) ______________________________________ i m’Aire Airgeadais.
19.  Má (bí) ____________________________ an ghrian ag taitneamh, rachaidh mé ag snámh.
20. Dá (bí) ________________________________ airgead aige, cheannódh sé gluaisteán nua.
 

Gramadach an Bhriathair
1. Scríobh síos an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa uatha den  bhriathar 

‘bí’.
__________________________________________________________________
2. Scríobh síos an aimsir ghnáthláithreach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den 

bhriathar ‘bí’.
__________________________________________________________________
3. Scríobh síos an aimsir láithreach, an fhoirm cheisteach dhiúltach, an dara pearsa iolra 

den bhriathar ‘bí’.
__________________________________________________________________
4. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘níl mé’.
__________________________________________________________________
5. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘beidh sibh’.
__________________________________________________________________
6. I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ní rabhamar’.

      __________________________________________________________________
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2. An Chopail 
An Aimsir Láithreach

Is/Isn’t a...
Béarla Gaeilge Riail Ghramadaí
Mary is a teacher. Is múinteoir Máire.

Is/Ní/An?/Nach? gan athrú 
ina ndiaidh i gcónaí.

It is an animal. Is ainmhí é.
John isn’t a principal. Ní príomhoide Seán.
She isn’t an architect. Ní ailtire í.
Is Eoghan a doctor? An dochtúir Eoghan?
Is Seosamh an actor? An aisteoir Seosamh?
Isn’t Nóra a lecturer? Nach léachtóir Nóra?
Isn’t Peadar a fisherman? Nach iascaire Peadar?

Is/Isn’t the...
Béarla Gaeilge Riail Ghramadaí
John is the principal. Is é Seán an Príomhoide.

Is/An?/Nach? gan athrú ina 
ndiaidh i gcónaí.

Ní le ‘h’ roimh ghuta

Mary is the owner. Is í Máire an t-úinéir. 
You are not  the editor. Ní tusa an t-eagarthóir.
Séamus isn’t the manager. Ní hé Séamus an bainisteoir.
Are you the person who won 
the prize?

An tusa an duine a bhuaigh an 
duais?

Is Pádraig the engineer? An é Pádraig an t-innealtóir?
Aren’t you the shopkeeper? Nach tusa an siopadóir?
Isn’t Liam the actor? Nach é Liam an t-aisteoir?

Cleachtaí
Is/Isn’t a...
1. Is (saighdiúir) ___________________________________________________ Bríd.
2. Ní (altra) _____________________________________________________ Nóirín.
3. Nach (imreoir peile) _____________________________________________ Daithí?
4. An  (príomhoide) ______________________________________________ Mícheál?
5. Ní (rúnaí) ______________________________________________________ Áine.

Is/Isn’t the...
1. Is (í) _______________________________________________ Áine an Príomhoide.
2. Ní (é) ______________________________________________ Gearóid an t-úinéir.
3. An (iad) ____________________________________ na buachaillí na páistí is fearr?
4. Nach (tusa) ________________________________________ iníon fhear an phoist?
5. An (tusa) ________________________________________ an duine atá i gceannas?

Is/Isn’t a.... agus Is/Isn’t the...
1. An (bláth) __________________________________________________  an nóinín?
2. Ní (é) __________________________________________ Liam ceannaire an pháirtí.
3. Ní (amhránaí) _____________________________________________ Larry Mullen.
4. Nach (cailín álainn) _____________________________________________  Róisín?
5. Is (iad) ___________________________________ na muca ciúine a itheann an mhin. 
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An Aimsir Chaite
Was/Wasn’t a...

Béarla Gaeilge Riail Ghramadaí
Mary was a teacher. Ba mhúinteoir Máire.

Ba/Níor/Ar?/Nár? le séimhiú 
ar chonsan i gcónaí.

B’/Níorbh/Arbh?/Nárbh? 
roimh ghuta gan athrú ina 
ndiaidh, ach séimhiú ar ‘f’.

It was an animal. B’ainmhí é.

John wasn’t a principal. Níor phríomhoide Seán.

She wasn’t an architect. Níorbh ailtire í.

Was Eoghan a doctor? Ar dhochtúir Eoghan?

Was Seosamh an actor? Arbh aisteoir Seosamh?

Wasn’t Nóra a lecturer? Nár léachtóir Nóra?

Wasn’t Peadar a fisherman? Nárbh iascaire Peadar?

Was/Wasn’t the...
Béarla Gaeilge Riail Ghramadaí
John was the principal. Ba é Seán an Príomhoide.

Ba/Níor/Ar?/Nár? (roimh 
chonsan) gan athrú ina ndiaidh 

i gcónaí.

Ba /Níorbh/Arbh?/
Nárbh? (roimh ghuta) gan 
athrú ina ndiaidh i gcónaí.

 

Mary was the owner. Ba í Máire an t-úinéir. 

You were not  the editor. Níor tusa an t-eagarthóir.
Séamus wasn’t the manager. Níorbh é Séamus an 

bainisteoir.
Were you the person who won 
the prize?

Ar tusa an duine a bhuaigh an 
duais?

Was Pádraig the engineer? Arbh é Pádraig an t-innealtóir?

Weren’t you the shopkeeper? Nár tusa an siopadóir?

Wasn’t Liam the actor? Nárbh é Liam an t-aisteoir?

Cleachtaí
Was/Wasn’t a...
1. Ba (saighdiúir) ___________________________________________________ Bríd.
2. Níorbh (altra) _________________________________________________ Nóirín.
3. Nárbh (imreoir peile) ____________________________________________ Daithí?
4. Ar (príomhoide) _______________________________________________ Mícheál?
5. Níor (rúnaí) _____________________________________________________ Áine.

Was/Wasn’t the...
1. Ba (í) _______________________________________________ Áine an Príomhoide.
2. Níorbh (é) ___________________________________________ Gearóid an t-úinéir.
3. Arbh (iad) _________________________________ na buachaillí na páistí ab fhearr?
4. Nár (tusa) _________________________________________ iníon fhear an phoist?
5. Ar (tusa) _______________________________________ an duine a bhí i gceannas?

Was/Wasn’t a.... agus Was/Wasn’t the...
1. Ar (polaiteoir) __________________________________________ Dónal Ó Connaill?
2. Níorbh (é) _______________________________________ Liam ceannaire an pháirtí.
3. Nárbh (amhránaí) ___________________________________________ Jim Reeves?
4. Nár (cailín álainn) _______________________________________________  Róisín?
5. Ba (iad) _____________________________________ na muca ciúine a d’ith an mhin. 
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3. An tAinmfhocal 
Inscne

Tá Ainmfhocail na Gaeilge Firinscneach nó Baininscneach.
San ainmneach agus sa chuspóireach uatha, déantar athrú, uaireanta, ar 

thús ainmfhocail  tar éis an ailt, ‘an’:

Tús an Fhocail Firinscneach Baininscneach
Consan an fear

an cosán
an fhuinneog
an chathaoir

d, t: gan séimhiú ar d,t, 
tar éis ‘an’ sa 
bhaininscneach

an duine
an teach

an duilleog
an tine

s le guta/ sl/ sn/ sr an sagart
an sruthán

an tseachtain
an tsráid

s eile: gan ‘t’ roimh ‘s’ sa 
bhaininscneach

an spás an spéir

Guta an t-éan an aiste

Cuir an t-alt (‘an’) roimh na focail seo a leanas:

1. bóthar (fir.)__________________ 11. urlár (fir.)___________________

2. bialann (bain.)________________ 12. oifig (bain.)__________________

3. cóipleabhar (fir.)______________ 13. iasc (fir.)____________________

4.  cailc (bain.)__________________ 14. árasán (fir.)__________________

5. doras (fir.)___________________ 15. aiste (bain.)__________________

6. timpiste (bain.)________________ 16. seilf (bain.)__________________

7. samhradh (fir.)________________ 17. pictiúrlann (bain.)_____________

8. seamróg (bain.)________________ 18. cailín (fir.)___________________

9.  stól (fir.)____________________ 19. méar (bain.)__________________

10. scuab (bain.)_________________ 20. crann (fir.)__________________
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An Réamhfhocal Simplí agus an tAlt Uatha (‘an’)

Réamhfhocal
Simplí agus an 
tAlt Uatha

Urú  ar Chonsan 
(b, c, f, g, p) Gan athrú ar Ghuta

ar an Bhí sí ag labhairt leis an bpáiste. 
Tá sé ina shuí ar an gcathaoir. 
Tá sí ina seasamh ag an doras.

Tá páipéar faoin mbord. 
Tháinig litir ón gcoláiste ar maidin. 

( NB: Úsáidtear séimhiú i gcanúint Uladh
Mar Shampla:  

faoin bhord, ón choláiste, leis an pháiste, ar an 
chathaoir, ag an doras)

Thit an cóipleabhar 
ar an urlár. 

Chuir sí na bronntanais 
ar an altóir. 

Chaith sé uisce 
ar an eilifint. 

ag an 
as an
leis an
chuig an
roimh an
thar an
tríd an
faoin (faoi an)
ón (ó an)

Réamhfhocal
Simplí agus an 
tAlt Uatha

Séimhiú ar Chonsan 
(b, c, f, g, m, p) 

ach ‘t’ ar ‘s’ baininscneach
Gan athrú ar Ghuta

don (do an) Thug an páiste an cóipleabhar don mhúinteoir.
Beidh an cigire anseo don tseachtain ar fad.
An nóiméad deireanach den chluiche atá ann. 
Tá na leabhair istigh sa mhála.
Tá cónaí uirthi sa Fhrainc.
Fuair mé an t-eolas san fhógra.

Thug Síle an cíos don úinéir. 
Can an chéad véarsa den 
amhrán. 
Tá solas ar lasadh san 
osteilgeoir.

den (de an)

sa (i an)
[san roimh ghuta 
agus roimh  
f le guta ] 

Cleachtaí
1. Tá an chailc ar an (bord)________________________________________________.
2. Bhí sí ina seasamh ag an (fuinneog) ________________________________________.
3. Bhí an cigire ag labhairt leis an (Príomhoide) _________________________________.
4. Feicim píosa páipéir faoin (cathaoir)_______________________________________.
5. Bhí Máire ag an (aerfort)____________________________________________ inné.
6. Fuair mé ticéad ón (Garda) ______________________________________________.
7. Bhí cluiche mór ar an (teilifís)________________________________________ inné.
8. Thit an pláta ar an (urlár)_______________________________________________.
9. Thug an páiste nóta don (múinteoir) _______________________________________.
10. Thit an cailín den (balla) _______________________________________________.
11. Céard atá sa (póstaer) ________________________________________________?
12. Chuamar ag snámh san (farraige) _________________________________________.
13. Bhuail mé leis an (dochtúir)____________________________________ san ospidéal.
14. Ní maith liom na cnaipí atá ar an (gúna)__________________________________ seo.
15.  A pháistí!  Léimigí thar an (balla) ______________________________ sin, láithreach.
16.  Ní fhaca mé an chéad chuid den (clár) _____________________________________.
17.  Tá Seán ina chónaí sa (Frainc) ___________________________________________.
18.  Tháinig an Príomhoide amach as an (oifig) ___________________________________.
19.  Rith páiste amach roimh an (bus) _________________________________________.
20.  Chuir an múinteoir na cóipleabhair sa (cófra) ________________________________.  
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An Réamhfhocal Simplí agus an tAlt Iolra (‘na’)

Réamhfhocal Simplí 
agus an tAlt Iolra

Gan athrú ar Chonsan ‘h’ roimh Ghuta

ar na Scríobhaigí bhur n-ainmneacha ar na 
cóipleabhair.

Dathaígí na pictiúir leis na criáin.
Ná bígí ag féachaint trí na fuinneoga.

Bhí eagla ar na hainmhithe.
Bhí Máire ag caint faoi na 

haisteoirí.
Tá go leor eolais sna haistí sin. 

ag na
as na
leis na (le na)
chuig na
roimh na
thar na
trí na
faoi na
ó na
do na
de na
sna (i na)

Cleachtaí
1.  Bhí gliondar croí ar na (cailíní) ____________________________________________.
2.  Tháinig na páistí amach as na (seomraí) _____________________________________.
3.  Bhí an Garda ag caint leis na (fir) __________________________________________.
4.  Léim na páistí thar na (ballaí) ____________________________________________.
5.  Rinne Áine staidéar ar na (Amharcealaíona) __________________________________.
6.  Labhair an réiteoir leis na (imreoirí) _______________________________________.  
7.  Bhí blas deas ar na (oráistí) _____________________________________________.
8. Bhí an ghráinneog ina codladh faoi na (duilleoga) ______________________________.
9.  Níl aon áiseanna ann do na (daoine) _____________________________________ óga.
10.  Chuir siad na húlla sna (ciseáin) __________________________________________.
11.  An raibh tú ag caint leis na (aisteoirí) _____________________________________?
12.  Bainim an-taitneamh as na (léachtaí) ______________________________________.
13.  Bhain an múinteoir an cluiche de na (buachaillí) ______________________________.
14.  Bhí fearg ar na (iascairí) _______________________________________________.
15.  Chuir an Príomhoide fáilte roimh na (cuairteoirí) _____________________________.
16.  Caitheadh clocha trí na (fuinneoga) _______________________________________.
17.  Fuair an scoil áiseanna spóirt ó na (tuismitheoirí) _____________________________.
18.  Chuir an múinteoir na seanleabhair go léir sna (boscaí) ______________________ sin.
19.  Tá a lán daoine ag obair sna (oifigí) _____________________________________ sin.
20.  Rith an madra suas chuig na (páistí) _______________________________________.  
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An Tuiseal Ginideach Uatha

Firinscneach
‘an’ → ‘an’ (le séimhiú ar chonsan, ‘t’ roimh ‘s’, ‘t-‘ ag imeacht roimh ghuta) 

Inscne Tús an 
Fhocail

An Chéad 
Díochlaonadh

An Dara 
Díochlaonadh

An Tríú 
Díochlaonadh

An Ceathrú
Díochlaonadh

An Cúigiú 
Díochlaonadh

Firinscneach Consan an fear  
hata an fhir 
an marcach
capall an 
mharcaigh

an múinteoir
rang an
mhúinteora

an cailín
in aice an 
chailín

an cara
seoladh an 
charad

S an samhradh
tús an 
tsamhraidh

an sliabh
barr an 
tsléibhe

an siopadóir
airgead an 
tsiopadóra

an seomra
doras an 
tseomra

Guta an t-arán
ag ithe an 
aráin

an t-im
praghas an 
ime

an t-am
ar feadh an 
ama

an t-oráiste
craiceann an 
oráiste

an t-athair
ainm an 
athar

Riail 
Ghramadaí: 
deireadh an 

fhocail

Caolú/(a)igh ‘e’  ‘a’ Gan athrú Mírialta 
nó consan 
leathan 

Baininscneach
‘an’ → ‘na’ (séimhiú ag imeacht ó chonsan, ‘t’ ag imeacht roimh ‘s’, ‘h’ roimh ghuta)
Inscne Tús an 

Fhocail
An Chéad 

Díochlaonadh
An Dara 

Díochlaonadh
An Tríú 

Díochlaonadh
An Ceathrú
Díochlaonadh

An Cúigiú 
Díochlaonadh

Baininscneach Consan an fhuinneog
ag glanadh na 
fuinneoige

an 
chláirseach
ceol na cláirsí

an fhilíocht
ag foghlaim 
na filíochta

an Ghaeilge
litríocht na 
Gaeilge

an mháthair
gluaisteán na 
máthar

S
an tsráid
ag scuabadh 
na sráide

an 
tSíceolaíocht
ag déanamh 
na 
Síceolaíochta

an tslí
ag taispeáint 
na slí

an tsail
bláth na 
saileach

Guta an oifig
doras na 
hoifige

an oiliúint
ag fáil na 
hoiliúna

an aiste
ag ceartú na 
haiste

Éire
muintir na 
hÉireann

Riail 
Ghramadaí: 
deireadh an 

fhocail

‘e’/’(a)í’ ‘a’ Gan athrú Mírialta 
nó consan 
leathan 
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Cleachtaí:
An Chéad 
Díochlaonadh

An Dara 
Díochlaonadh

An Tríú 
Díochlaonadh

An Ceathrú 
Díochlaonadh

An Cúigiú 
Díochlaonadh

1 an crián:
dath 

an  bhileog:
ag léamh 

an fiaclóir:
cathaoir 

an bainne:
ag ól 

an namhaid:
fearg

2. an bóthar:
trasna 

an ghruaig:
dath

an grósaeir:
cóta

an cófra:
in aice

an chathair:
lár

3. an cosán:
ag scuabadh

an bhialann:
ag glanadh

an búistéir:
feoil

an geata:
ag dúnadh

an litir:
ag scríobh

4. an cóipleabhar:
clúdach

an tseachtain:
i lár

an siopadóir:
cuntar

an fógra:
ag léamh

an eochair:
ag casadh

5. an leabhar:
ag léamh

an tír:
timpeall

an saighdiúir:
gunna

an t-uisce:
ag ól

an deartháir:
grá

6. an solas:
gile

an pháirc:
ag treabhadh 

an dochtúir:
mála

an t-ainmhí:
eireaball

an Nollaig:
saoire

7. an scriosán:
ag úsáid

an mhéar:
barr

an 
Bhitheolaíocht:
Seomra 

an scála:
barr

an teach:
bean

8. an t-árasán:
os comhair

an scoil:
geata

an amhránaíocht:
feabhas

an dreoilín:
nead

an lá:
ar feadh

9. an buidéal:
barr

an chluas:
bun

an rang:
barr

an bhanaltra:
fón 

an traein:
inneall

10. an t-airgead:
dath

an ordóg:
barr

an sos:
tar éis

an fhírinne:
ag insint

an abhainn:
ar bhruach

11. an t-earrach:
míonna

an áit:
ar fud

an ceacht:
tús

an trá:
bóthar

an chomharsa:
teach

12. an fómhar: 
i lár

an phéint:
praghas 

an litríocht:
ag staidéar

an tsláinte:
slí

an lacha:
nead

13. an geimhreadh:
aimsir 

an spéir:
dath 

an iasacht:
ag íoc

an óige:
baois

an chathaoir:
cosa

14. an pictiúr:
barr

an spúnóg:
barr

an comhlacht:
ainm

an bhó:
bainne

an triail:
freagraí

15. an séipéal:
clog

an t-im:
blas

an bhliain:
deireadh

an teanga:
ag úsáid 

an leaba:
os cionn
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An Tuiseal Ginideach Iolra

Lagiolra 
consan leathan → consan caol

             → + ‘a’ 

Tréaniolra
gach iolra eile

an peann → na pinn
an marcach → na marcaigh 
an t-éan → na héin

an bheach → na beacha
an t-úll → na húlla

an tonn → na tonnta
an tine → na tinte
an tír →  na tíortha
an scrúdú → na scrúduithe
an ceacht →na ceachtanna
an pháirc  → na páirceanna
an doras →na doirse
an chathaoir → na cathaoireacha
an rolla  →na rollaí
an páiste  →na páistí

An Tuiseal 
Ginideach Iolra

na pinn  → praghas na bpeann
na marcaigh → dathanna na marcach
na héin  →ceol na n-éan

na beacha  →  mil na mbeach
na húlla  → blas na n-úll

na tonnta → trasna na dtonnta
na ceachtanna → ag foghlaim na 
gceachtanna
na cathaoireacha  → ag iompar na 
gcathaoireacha
na páistí  → cótaí na bpáistí

Riail Ghramadaí Urú (agus ‘n-‘ ar ghuta), ar thús an 
fhocail.
Téann foirm an fhocail ar ais go dtí 
an fhoirm uatha.

Urú (agus ‘n-‘ ar ghuta), ar thús an 
fhocail.
Fanann foirm an fhocail i bhfoirm an 
iolra.

Cleachtaí
1. Chuaigh Liam isteach i seomra (na fir) _____________________________________.
2. Bhí Niamh agus Tomás ag glanadh (na boird) _________________________________.
3. Bhí Caitríona agus Nóra ag críochnú (na pictiúir) ______________________________.
4. Thosaigh fear an tí ag ní (na fuinneoga) ____________________________________.
5. Bhí na páistí sa Halla ag cleachtadh (na hamhráin) _____________________________.
6. Sheas an fearr grinn os comhair (na páistí) __________________________________.
7. Bhuaigh Cathair na Mart Comórtas (na Bailte) ______________________ Slachtmhara.
8. Beidh cruinniú ag Cumann (na Tuismitheoirí) __________________________ amárach.
9. Bhuaigh foireann (na buachaillí) ____________________________ an cluiche ceannais.
10. Tháinig Ciara sa chéad áit i gcomórtas (na cailíní) _____________________________.
11. Rinneadh amadán mór díom  Lá  (na hAmadáin) _______________________________.
12. Chaith Áine an lá ag péinteáil (na ballaí) __________________________ timpeall an tí.
13. Tá praghas (na tithe) __________________________________ an-ard san eastát sin.
14. Bíonn an Príomhoide ag múchadh (na soilse) ____________________________ i gcónaí.
15. Bhí timpiste ag Úna nuair a bhí sí ag bailiú (na cóipleabhair) ______________________.
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4. An Aidiacht 
Rialta

Deireadh Bunchéim Breischéim Sárchéim
ciúin níos ciúine is ciúine
ard níos airde is airde
sean níos sine is sine
óg níos óige is óige
deas níos deise is deise

-ach tábhachtach níos tábhachtaí is tábhachtaí
-each díreach níos dirí is dírí
-air deacair níos deacra is deacra
-úil spórtúil níos spórtúla is spórtúla
guta cliste níos cliste is cliste

Neamhrialta
Bunchéim Breischéim Sárchéim
mór níos mó is mó
beag níos lú is lú
maith níos fearr is fearr
olc níos measa is measa
te níos teo is teo
álainn níos áille is áille
breá níos breátha is breátha
gearr níos giorra is giorra

Cleachtaí:
1. Tá an lon dubh níos (binn) ____________________________________ ná an spideog.
2. Tá Colm níos (óg) _____________________________________________ ná Ciarán.
3. Is é an geimhreadh an séasúr is (fuar) _____________________________________.
4. Tá bia níos (daor) ____________________________ in Éirinn ná mar atá sé sa Spáinn.
5. Bíonn an ghrian níos (geal) ___________________________________ ná an ghealach.
6. Ní hé Mícheál an buachaill is (trioblóideach) ___________________________ sa scoil.
7. An bhfuil  O.C.G. níos (deacair) _________________________________ ná an S.C.G.?
8. Is í Aisling an duine is (cairdiúil) __________________________________ sa chlann.
9. Céard é an milseán is (crua) _____________________________________ sa bhosca?
10. Fuair mise an milseán is (bog) ____________________________________ sa bhosca.
11. Is é Contae Lú an contae is (beag) __________________________________ in Éirinn.
12. Céard é an contae is (mór) _______________________________________ in Éirinn?
13. Tá Síle níos (maith) ___________________________________ ná Siobhán ag canadh.
14. De ghnáth bíonn an samhradh níos (te) _________________________ ná an t-earrach.
15. Nach é sin an clár is (olc) _____________________________________ ar an teilifís?
16. Bíonn Feabhra níos (gearr) ________________________________ ná Eanáir i gcónaí.
17. Is é seo an lá is (breá) ____________________________ sa samhradh seo, go dtí seo.
18. Níl aon rud níos (álainn) ______________________________________ ná prátaí nua.
19. Tá an rang seo níos (mór) ________________________ ná an rang a bhí agam anuraidh.
20. Is é Ros na Rún an sobalchlár is (maith) ___________________________ ar an teilifís.
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5. An Aidiacht Shealbhach

An Aidiacht 
Shealbhach

Consan F + guta Guta An Aidiacht 
Shealbhach 

agus ‘i’

An 
Aidiacht 

Shealbhach 
agus ‘le’

An 
Aidiacht 

Shealbhach  
agus ‘do’

mo (my) mo 
theach

m’fhéilire m’athair tá mé i mo 
chónaí

ag caint le mo 
pháiste

thug sé airgead 
do mo dheartháir

do (your) do theach d’fhéilire d’athair tá tú i do 
chónaí

ag caint le 
do pháiste

thug sé airgead 
do do dheartháir

a (his) a theach a fhéilire a athair tá sé ina 
chónaí

ag caint lena 
pháiste

thug sé airgead 
dá dheartháir

a (her) a 
teach

a féilire a hathair tá sí ina 
cónaí

ag caint lena 
páiste

thug sé airgead 
dá deartháir

ár (our) ár dteach ár bhféilire ár 
n-athair

táimid inár 
gcónaí

ag caint lenár 
bpáiste

thug sé airgead 
dár ndeartháir

bhur (your) bhur 
dteach

bhur bhféilire bhur 
n-athair

tá sibh i bhur 
gcónaí

ag caint le bhur 
bpáiste

thug sé airgead 
do bhur 
ndeartháir

a (their) a 
dteach

a bhféilire a 
n-athair

tá siad ina 
gcónaí

ag caint lena 
bpáiste

thug sé airgead 
dá ndeartháir

Cleachtaí
1. Tá  (do: mála) ____________________________________________ ag bun an halla.
2. Bhí mé ar laethanta saoire  (le: mo: clann) ___________________________________.
3. Rugadh (mo: athair) ___________________________________________ i gCiarraí.
4. Tháinig Siobhán agus (a: deirfiúr) __________________________________ ar cuairt.
5. Ná déanaigí dearmad an nóta a thabhairt (do: bhur: tuismitheoirí) ________________ .
6. Bhíomar (i: ár: cónaí) ____________________________________ i Sasana ag an am.
7. Bhí na páistí ag súgradh (i: a: gairdín) ______________________________________.
8. Bhuail mé le Liam (i: a: teach) ____________________________________________.
9. Thug mé an nóta  (do: do: deirfiúr) ____________________________________ inné.
10. Cá raibh tú (i: do: cónaí) ______________________________________ ag an am sin?
11. D’fhoilsigh na páistí (a: alt) ____________________________ i Nuachtlitir na Scoile.
12. Labhair mé (le: bhur: máthair) ________________________________ ar an teileafón.
13. Ar bhuail tú (le: mo: fear céile) __________________________________________?
14. Scríobh Máire (a: ainm) _______________________________________ ar an liosta.
15. Níor scríobh Séamus (a: ainm) __________________________________ ar an liosta.
16. Ní raibh mé ag caint  (le: do: bean chéile) ___________________________________.
17. Cá bhfuil sibh (i: bhur: cónaí) ___________________________________________?
18. Thug Liam agus Nóra cuireadh (do: ár: deirfiúr) ______________________________.
19. An bhfuil (do: obair bhaile) ____________________________________ déanta agat?
20. An bhfuil (bhur: obair bhaile) ________________________________ déanta agaibh?
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6. An Forainm Réamhfhoclach

Réamhfhocal→
Forainm
      ↓

ar ag as le de do faoi i chuig ó roimh idir

mé orm agam asam liom díom dom fúm ionam chugam uaim romham -

tú ort agat asat leat díot duit fút ionat chugat uait romhat -

sé/é air aige as leis de dó faoi ann chuige uaidh roimhe -

sí/í uirthi aici aisti léi di di fúithi inti chuici uaithi roimpi -

sinn/muid orainn againn asainn linn dínn dúinn fúinn ionainn chugainn uainn romhainn eadrainn

sibh oraibh agaibh asaibh libh díbh daoibh fúibh ionaibh chugaibh uaibh romhaibh eadraibh

siad/iad orthu acu astu leo díobh dóibh fúthu iontu chucu uathu rompu eatarthu

Cleachtaí 
1. Tá sé an-sásta mar tá carr nua (ag: é) ___________________________________.
2. Chonaic mé Sorcha ach ní raibh mé ag caint (le: í) __________________________.
3. Nuair a chonaic Tomás an madra mór bhí eagla (ar: é) _______________________.
4. Nuair a chonaic na páistí an taibhse lig siad béic (as: iad) _____________________.
5. Bhí Breandán ag caoineadh mar bhí na páistí eile ag magadh (faoi: é) ____________.
6. Nuair a shroich mé an stáisiún chuir m’uncail fáilte (roimh: mé) ________________.
7. Bhí na páistí sásta agus ní raibh aon rud ag teastáil (ó: iad) ___________________.
8. Táimid an-sásta mar thug ár n-aintín milseáin (do: sinn) ______________________.
9. A pháistí!  Nach bhfuil rud ar bith eile le déanamh (ag: sibh) _________________?
10. A Eoghain!  Táim an-bhuíoch (de: tú) _______________________ as an mbronntanas.
11. Tá an-suim ag ár múinteoir (i: sinn) _____________________________________.
12. Ar tháinig duine ar bith ar cuairt (chuig: tú) ________________________ go fóill?
13. Bhí na páistí ag troid agus léim mé isteach (idir: iad) ________________________.
14. Bhí díomá ar Úna mar theip (ar: í) ______________________________ sa scrúdú.
15. Ar éirigh (le: tú) _____________________________________ sa triail tiomána?
16. A pháistí!  Bainigí (de: sibh) _________________________________ bhur gcótaí.
17. Bhí áthas ar Thríona mar thug mé cead (do: í) _______________ féachaint ar an teilifís.
18. Nuair a bhí mé sa Ghaeltacht, bhraith mé (ó: mé) ______________________ mo chlann.
19. Bíonn tusa i gcónaí ag gáire (faoi: mé) ___________________________________.
20. A Sheáin!  Tá an-mhuinín ar fad agam (as: tú) _____________________________.
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7. Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos

Suas, Thuas, Anuas
Chuaigh Tomás suas an staighre.  D’fhan sé thuas ar feadh tamaill agus ansin 

tháinig sé anuas arís.

Síos, Thíos, Aníos
Chuaigh an broc síos faoin talamh.  D’fhan sé thíos ar feadh an  lae agus nuair a 

tháinig an oíche, tháinig sé aníos arís.

Cleachtaí
1. Bhí Daithí thuas staighre.  Chuaigh a athair _______________ an staighre chun labhairt leis.
2. Léim an tumadóir amach as an mbád agus chaith sé an mhaidin ag tumadh _________________ 

faoin mbád.
3. Bhí an tumadóir thíos faoin mbád ar feadh dhá uair an chloig.  D’iarr captaen an bháid air teacht 

____________________.
4. “A Phóil!  Céard atá á dhéanamh agat thuas ansin san áiléar? Léim _______________ láithreach!
5. A Dhaidí!  Tá mo liathróid thuas ar an díon.  An féidir leat dul _______________ chun í a fháil?
6. Chuaigh an coinín isteach ina pholl agus d’fhan sé ______________________ faoin talamh don 

chuid eile den lá.
7. Bhí an mianadóir thíos faoin talamh.  Nuair a bhí a lá oibre déanta aige, tháinig sé ___________

____________ arís.
8. Léim an fear oibre suas ar an díon agus d’fhan sé ______________________ ar feadh na 

maidine.
9. Bhí Caitríona ag obair ar an dara hurlár.  Dúirt sí, ‘B’fhearr liom bogadh  __________________ 

go dtí an chéad urlár’.
10. Tháinig an bhriogáid dóiteáin mar bhí cat thuas i gcrann agus ní raibh sé in ann teacht  

______________________________.



  10�

8. Isteach, Istigh; Amach, Amuigh

Istigh

amachisteach
Amuigh Amuigh

Cleachtaí 
1. Bhí an cluiche cispheile ar siúl _____________________________________ sa Halla.
2. Bhí Peadar istigh ach tar éis tamaill chuaigh sé ____________________ go dtí an clós.
3. Bhí  Gearóid  __________________________________ sa ghairdín ag baint an fhéir. 
4. Ní raibh cead ag na páistí dul amach sa chlós mar bhí sé fliuch ___________________.
5. Rinne na páistí fear sneachta ach nuair a tháinig an tráthnóna shocraigh siad dul  

______________________ sa teach.
6. Rachaidh Aisling ____________________ ag siúl nuair a bheidh an clár teilifíse thart.
7. Chaith Liam an Domhnach ar fad __________________ sa teach ag féachaint ar spórt 

ar an teilifís.
8. Cuirfidh Eoghan na héadaí ar an líne ______________________________ sa ghairdín.
9. Ba mhaith le Mícheál dul   ____________________________ go dtí club oíche anocht.
10.  Níl fonn ar Aisling dul amach anocht.  Fanfaidh sí _____________________________.
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9. Uimhreacha
Maoluimhreacha

1.  a haon 6. a sé 11.  a haon déag 16.  a sé déag
2.   a dó 7.  a seacht 12.  a dó dhéag 17.  a seacht déag
3.   a trí 8. a hocht 13.  a trí déag 18. a hocht déag
4. a ceathair 9. a naoi 14.  a ceathair déag 19. a naoi déag
5.  a cúig 10  a deich 15. a cúig déag 20  a fiche

Mar sampla:  Busanna:  Bus 15 = Bus a cúig déag,
            Am:  4.00 i.n. = a ceathair a chlog; 5.40 i.n. = a fiche chun a cúig
  Ranganna: Rang 2 = Rang a Dó.

Cleachtaí
Scríobh i bhfocail:    

1.   Rang 3 ______________________  6.   8.05 i.n. ______________________

2.   Bus 10 ______________________  7.   9.10 i.n. ______________________

3.   5.00 i.n. _____________________  8.   Rang 4 ______________________

4.   3.20 i.n. _____________________  9.   Bus 20 ______________________

5.   Rang 6 ______________________  10.  Rang 5 ______________________

 Orduimhreacha
Orduimhir Consan Guta

1ú (séimhiú ar chonsan) an chéad chóipleabhar an chéad áit
2ú (‘h’ ar ghuta) an dara cóipleabhar an dara háit
3ú (‘h’ ar ghuta) an tríú cóipleabhar an tríú háit
4ú (‘h’ ar ghuta) an ceathrú cóipleabhar an ceathrú háit
5ú (‘h’ ar ghuta) an cúigiú cóipleabhar an cúigiú háit
6ú (‘h’ ar ghuta) an séú cóipleabhar an séú háit
7ú (‘h’ ar ghuta) an seachtú cóipleabhar an seachtú háit
8ú (‘h’ ar ghuta) an t-ochtú cóipleabhar an t-ochtú háit
9ú (‘h’ ar ghuta) an naoú cóipleabhar an naoú háit
10ú (‘h’ ar ghuta) an deichiú cóipleabhar an deichiú háit

Cleachtaí
1. Tá deartháir Mháire sa Tríú (Bliain) ______________________________ san Ollscoil.
2. Seo an cúigiú (lá) _______________________________ den aimsir bhreá ghrianmhar.
3. Tá an dara (caibidil) _______________________________ den leabhar á léamh agam.
4. Bhí rás rothaíochta againn inné agus tháinig Síle sa chéad (áit) ___________________.
5. Bhain Róisín an dara (áit) _________________________ amach sa rás seoltóireachta.
6. Beidh an Cheolchoirm ar siúl ar an gceathrú (lá) ______________________  de Mhí na Nollag.
7. Tá na cailíní sa Chéad (Bliain) ___________________________________ san Ollscoil.
8. Seo an tríú (uair) _____________________________________ dom dul go Meiriceá.
9. Is mise an chéad (duine) ________________________ chun an crann seo a dhreapadh. 
10. Tá  Roinn na Gaeilge ar an dara (urlár) _____________________________________.
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 Bunuimhreacha

 Cúig bhláth

Bunuimhir Consan Guta
1-6 (le séimhiú ar chonsan, 

gan athrú ar ghuta )
bord amháin/

aon bhord amháin
 oráiste amháin/

aon oráiste amháin
2 dhá bhord dhá oráiste
3 trí bhord trí oráiste
4 ceithre bhord ceithre oráiste
5 cúig bhord cúig oráiste
6 sé bhord sé oráiste

7- 10 (le hurú ar chonsan 
agus ar ghuta)

seacht mbord seacht n-oráiste

8 ocht mbord ocht n-oráiste
9 naoi mbord naoi n-oráiste
10 deich mbord deich n-oráiste

Má chríochnaíonn an t-ainmfhocal ar ghuta, cuir ‘h’ ar ‘déag’. Mar shampla, trí bhanana dhéag.
Cúpla  leis an uimhir uatha, i gcónaí.  Mar shampla, cúpla peann, cúpla aiste.

Cé mhéad leis an uimhir uatha i gcónaí. Mar shampla, Cé mhéad duine?, Cé mhéad cathaoir?

Eisceachtaí
Bunuimhir bliain ceann seachtain uair

1 bliain amháin  ceann amháin  seachtain 
amháin  uair amháin

2 dhá bhliain dhá cheann dhá sheachtain dhá uair
3 trí bliana trí cinn trí seachtaine trí huaire

4 ceithre bliana ceithre cinn ceithre 
seachtaine ceithre huaire

5 cúig bliana cúig cinn cúig seachtaine cúig huaire
6 sé bliana sé cinn sé seachtaine sé huaire

7 seacht mbliana seacht gcinn seacht 
seachtaine seacht n-uaire

8 ocht mbliana ocht gcinn ocht seachtaine ocht n-uaire
9 naoi mbliana naoi gcinn naoi seachtaine naoi n-uaire

10 deich mbliana deich gcinn deich seachtaine deich n-uaire

Cleachtaí
1. Tá trí (madra) ______________________________________ ag clann Uí Mhaonaile.
2. Tá (1 bosca lóin) _________________________________________ ina mála ag Áine.
3. Bhí dhá (úll) ____________________________________ ag Tomás le haghaidh a lóin.
4. D’ith sé seacht (úll) _______________________________________ Oíche Shamhna.
5. Tá naoi (cóipleabhar) _________________________________ ina mála scoile ag Bríd.
6. Chonaic Niamh sionnach cúpla (lá) ____________________________________ ó shin.
7.  Cé mhéad (cóipleabhar) ________________________ atá ag Pádraig ina mhála scoile?
8. Chaith mé trí (seachtain) _____________________________ sa Ghaeltacht anuraidh.
9. Bhí mé ag múineadh ar feadh cúig (bliain) ____________________________ i Sasana.
10. Chuaigh Niall suas ar an roth mór ceithre (uair) ______________________________.
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Uimhreacha Pearsanta

 Cúigear

Uimhir Phearsanta Lagiolra Tréaniolra

1 (leis an uimhir uatha)  fear amháin/
aon fhear amháin

 páiste amháin/
aon pháiste amháin

2 -10 (leis an nginideach iolra) beirt fhear beirt pháistí 
3 triúr fear triúr páistí
4 ceathrar fear ceathrar páistí
5 cúigear fear cúigear páistí
6 seisear fear seisear páistí
7 seachtar fear seachtar páistí
8 ochtar fear ochtar páistí
9 naonúr fear naonúr páistí
10 deichniúr fear deichniúr páistí

Lagiolraí eile: triúr sagart, seachtar údar.

Tréaniolraí eile: ochtar cailíní, beirt bhuachaillí, ceathrar múinteoirí, beirt deartháireacha, triúr 
deirfiúracha, beirt Ghardaí, cúigear altraí, cúigear imreoirí.

Cleachtaí
1. Triúr (múinteoir) _____________________________________ ar fad atá i mo scoil.
2. Ceathrar (páiste) ________________________________________ atá sa chlann sin.
3. Beidh deichniúr (cailín) _____________________ ag teacht go dtí an cluiche eitpheile.
4. Beirt (Garda) _________________________________ atá ag obair sa stáisiún áitiúil.
5. Níl ach triúr (buachaill) ____________________________ i Rang a Ceathair i mbliana.
6. D’imigh cúigear (iascaire) ___________________________ ar an trálaer sin ar maidin.
7. Thug ceathrar (imreoir) _________________ ó fhoireann an chontae cuairt ar an scoil.
8. Gortaíodh an tiománaí agus triúr (paisinéir) _____________________ sa timpiste bhus.
9. Amhránaí amháin agus cúigear (ceoltóir) _______________________ atá sa ghrúpa sin.
10. Deichniúr (príomhoide) ______________________ ar fad a d’fhreastail ar an gcruinniú.
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Ceisteanna Samplacha
Ar an Triail Scríofa, i Roinn C, Gramadach, Ceist 5, iarrtar ar Iarrthóirí caoga ceist a fhreagairt.  
Leagfar amach na ceisteanna de réir na dtreoirlínte thíos.  
 
Treoirlínte 
An Briathar, Ceisteanna 1-20
Ceisteanna 1,2 
An Modh Ordaitheach, briathra rialta agus/ nó neamhrialta, uatha agus iolra, dearfach agus 
diúltach.

Ceisteanna 3-11 
An Aimsir Chaite, An Aimsir Láithreach, An Aimsir Fháistineach, An Modh Coinníollach de 
bhriathra rialta agus neamhrialta, dearfach, diúltach, ceisteach, ceisteach diúltach.

Ceisteanna 12,13
An Briathar Saor de bhriathra rialta agus neamhrialta, san Aimsir Chaite, san Aimsir Láithreach 
agus san Aimsir Fháistineach, dearfach amháin. 

Ceisteanna 14-16
Claoninsint san Aimsir Chaite  (Dúirt...) leis an Aimsir Chaite agus an Aimsir Fháistineach.  
Claoninsint san Aimsir Láithreach (Deir...)  leis an Aimsir Láithreach agus an Aimsir Fháistineach.  
Briathra rialta agus neamhrialta, dearfach agus diúltach.  

Ceisteanna 17,18
An tAinm Briathartha (mar shampla, ag cur/ aithne a chur) agus An Aidiacht Bhriathartha (mar 
shampla, curtha).

Ceist 19,20
Má (am le teacht: An Aimsir Láithreach + An Aimsir Fháistineach) agus Dá (An Modh 
Coinníollach), briathra rialta agus neamhrialta.

An Chopail, Ceisteanna 21-24
Ceisteanna 21-24
An Chopail,  An Aimsir Láithreach agus an Aimsir Chaite, dearfach,  diúltach,  ceisteach,  
ceisteach diúltach.

An tAinmfhocal, Ceisteanna 25-32
Ceisteanna 25,26
Inscne 

Ceisteanna 27,28
An Réamhfhocal Simplí agus An tAlt, uatha agus iolra. 

Ceisteanna 29,30
An Tuiseal Ginideach leis an Alt, firinscneach agus baininscneach, an uimhir uatha.

Ceisteanna 31,32
An Tuiseal Ginideach Iolra leis an Alt, lagiolraí agus tréaniolraí.

An Aidiacht, Ceisteanna 33,34
Ceisteanna 33,34
Céimeanna comparáide na hAidiachta, breischéim agus sárchéim, rialta agus neamhrialta.
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An Aidiacht Shealbhach, Ceisteanna 35,36
Ceisteanna 35,36
An Aidiacht Shealbhach, uatha agus iolra. 

An Forainm Réamhfhoclach, Ceisteanna 37,38
Ceisteanna 37,38
An Forainm Réamhfhoclach

Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos, Ceist 39
Ceist 39
Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos

Isteach, Istigh; Amach, Amuigh, Ceist 40
Ceist 40 
Isteach, Istigh; Amach, Amuigh

Uimhreacha, Ceisteanna 41-44
Ceisteanna 41-44
Maoluimhreacha (1-20), Bunuimhreacha (1-10), Orduimhreacha (1-10),  
Uimhreacha Pearsanta (1-10).

Gramadach an Bhriathair, Ceisteanna 45-50
Ceisteanna 45-50
An Aimsir Chaite, An Aimsir Láithreach, An Aimsir Fháistineach, An Modh Coinníollach, briathra 
rialta agus neamhrialta, dearfach, diúltach, ceisteach, ceisteach diúltach, uatha agus iolra.

Sampla a hAon
Scríobh na freagraí i d’fhreagarleabhar:-
An Briathar:
1.  A Mháire agus a Phóil!  (Seas) ____________________________________ ag bun an halla.
2.  A Ghearóid!  Ná (imigh) ________________________________________ ag snámh inniu.
3.  (Ullmhaigh) _____________________________________________ Liam a lón féin aréir.
4.  Ní (tóg) _________________________________________________ Síle bainne gach lá.
5.  Ar (tabhair) _______________________ Dónall bronntanas dá athair an Nollaig seo caite?
6.  (Fág: mé) ________________________________ an teach ar a hocht a chlog gach maidin.
7.  Nach (féach: tú) _____________________________ ar an gclár sin dá mbeadh cead agat?
8.  (Ith: sinn) _____________________________________________ ár lón ag am lóin inné.
9.  Ní (feic) _______________________ Aoife a haintín arís go dtí an samhradh seo chugainn.
10.  Dá mbeadh a lán airgid ag Seán, (ceannaigh: sé) _________________________ rothar nua.
11.  An (cuimhnigh: tú) ___________________________________________ air sin amárach?
12.  (Díol) ___________________________________ a lán milseán sa siopa sin gach Satharn. 
13.  (Ith) _____________________ a lán ceapairí ag  Rásaí na Gaillimhe an samhradh seo caite.
14.  Deir an múinteoir (bíonn) _________________________ Niamh i gcónaí déanach don scoil.
15. Dúirt Síle (níor ghlan) ________________________________________ sí a  seomra fós.
16.  Dúirt an Príomhoide (foghlaimeoidh) ____________ an cór amhrán nua an tseachtain seo chugainn.
17.  Thosaigh sé ag (cuir) ___________________________________ sneachta tar éis an lóin.
18.  Níorbh fhéidir le Ciara imirt mar bhí cos léi (bris) _______________________________.
19. Dá (sábháil) __________________________ Diarmaid an cic pionóis, bheadh an bua againn.
20. Má (feic: sí) __________________________ Seán, siúlfaidh siad go dtí an pháirc le chéile.



  111

An Chopail:
21.  Ní (cigire) ___________________________________________________ é an fear sin.
22.  An (bláth) ________________________________________________ é an sabhaircín?
23.  Ba (múinteoir) __________________________________________ ise sa scoil seo fadó.
24.  Nár (saighdiúir) _______________________________________ é Pádraic Mac Piarais?

An tAinmfhocal
25.  Tá an (oifig [bain.]) ________________________________________ sin an-slachtmhar.
26.  Tá an (Bord [fir.]) _______________________________________ Snip Nua an-cháiliúil.
27. Bhí áthas ar (na páistí) ___________________________________________________.
28. Labhair an cigire leis (an Príomhoide) _________________________________________.
29. Shuigh Máire  in aice (an fhuinneog) __________________________________________.
30. Thosaigh Brian ag scuabadh (an t-urlár) _______________________________________.
31.  D’imir Aisling ar fhoireann (na buachaillí) ______________________________________.
32.  Bhí duilleoga (na crainn) ________________________________________ ar an talamh.

An Aidiacht
33.  Tá Áine (níos: óg) __________________________________________________ ná Pól.
34.  Ní mise an múinteoir (is: maith) _______________________________________ sa scoil.

An Aidiacht Shealbhach
35.  Tá mise i mo (cónaí) ___________________________________________ cois farraige.
36.  Thit  Úna agus Eoghan  ina (codladh) ________________________________ ar an mbus.

An Forainm Réamhfhoclach
37.  Lig Orla béic (as:í) ______________________________________________________.
38.  Stop an Garda na buachaillí agus labhair sé (le:iad) _______________________________.

Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos
39.  Bhí Síle thuas staighre.  Chuaigh a máthair _________________ an staighre chun labhairt léi.

Isteach, Istigh; Amach,Amuigh
40.  Nuair a bhí an múinteoir istigh sa seomra ranga bhí na páistí ______________ sa pháirc ag 
imirt peile.

Uimhreacha
41.  Scríobh i bhfocail: Rang 4: ________________________________________________.
42.  Cheannaigh Feargal ocht (cóipleabhar) _______________________________________.
43.  Tá deirfiúr Áine sa Tríú (Bliain) __________________________________ sa mheánscoil.
44.  Beirt (deartháir) ____________________________________________ atá ag Siobhán.

Gramadach an Bhriathair
45.  Scríobh an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘faigh’. 
_______________________________________________________________________.
46.  Scríobh an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘oscail’. 
________________________________________________________________________.
47.  Scríobh an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘glan’. 
________________________________________________________________________
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48.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ag imirt’.
________________________________________________________________________.
49.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘tabharfaidh sé’.
________________________________________________________________________
50  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘maraíodh’.
________________________________________________________________________

Sampla a Dó
Scríobh na freagraí i d’fhreagarleabhar:-
An Briathar:
1.  A Áine agus a Pheadair!  (Suigh) ______________________________________ síos anois.
2.  A Chaoimhín!  Ná (ól) _____________________________________ an cóla go dtí am lóin.
3.  (Ceannaigh) ________________________________ Caitríona bróga nua ag tús gach bliana.
4.  Níor (ith) ________________________________________ Seosamh a chuid glasraí inné.
5.  (Téigh: sí) ___________________________ ar saoire go dtí an tSín an samhradh seo caite. 
6.  An (dún: tú) _______________________________________ doras na hoifige gach oíche?
7.  Dá mbeadh bád agam , (taistil: mé) _____________________________ ar fud an domhain.
8.  Nach (déan: sibh) __________________________________ bhur gcleachtaí Gaeilge inné?
9.  Ní (dún: sí) _______________ an siopa leabhar sa scoil go dtí an deireadh seachtaine seo chugainn.
10. Dá mbeadh fliúit againn, (seinn: sí) ___________________________________ port uirthi.
11.  An (bailigh: tú) _____________________________ na cóipleabhair Dé Luain seo chugainn?
12.  (Fág) _________________________________ an solas ar lasadh i gcónaí sa teach solais.   
13.  (Foilsigh) ______________________________________ torthaí na scrúduithe amárach.
14.  Deir an múinteoir (tosaíonn) _______________________________ tú i lár an leathanaigh.
15.  Dúirt Pádraig (níor ól) _____________________________________  sé a dheoch go fóill.
16.  Dúirt Máire (feicfidh) ____________________________________ sí a cara níos déanaí.
17.   Thosaigh mé ag (foghlaim) ________________________ faoi ghramadach an bhriathair an 

bhliain seo caite.
18.  Tá an litir (scríobh) ___________________________ agus cuirfidh mé í sa phost amárach.
19. Dá (bí) __________________________________ rogha agam, roghnóinn Rang a Ceathair.
20.  Má (croch: tú) ____________________ do chóta ar an gcrochadán, beidh tú in ann é a fháil 

ansin arís ag deireadh an lae.
An Chopail:
21.  Is (tuismitheoir) _____________________________________________ í an bhean sin.
22.  Nach (amhrán) ________________________________________ é  ‘Cailín na Gaillimhe’?
23.  Ar (polaiteoir) _________________________________ maith é Michael Collins, meas tú?
24.  (Nár: é) _____________________________ Tadhg Ó Súilleabháin an Príomhoide sa scoil 

sin nuair a bhí tú óg?
An tAinmfhocal
25.  Tá an (cailc [bain.]) _________________________________ in aice leis an gcóipleabhar.
26.  Tá an (urlár [fir.]) ____________________________________________  an-ghlan inniu.
27.  Suigh síos ar an (cathaoir) __________________________________ ag barr an tseomra.
28. Ba bhreá liom staidéar a dhéanamh ar na (Amharcealaíona) ____________ nuair a fhásfaidh mé suas.
29. Tá grian bhuí ag barr (an póstaer) ___________________________________________.
30. Tá Síle ag déanamh (an tsiopadóireacht) ______________________________________.
31.  Cuirfear málaí (na páistí) __________________________________ in aice leis an gcófra.
32.  Beimid ag tarraingt (na pictiúir) ________________________________ níos déanaí sa lá.
An Aidiacht
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33.  Is mise an duine (is: sean) _________________________________________ sa chlann.
34.  Tá an aimsir (níos: fuar) _______________________________ inniu ná mar a bhí sí inné.

An Aidiacht Shealbhach
35.  Tá Seosamh ina (cónaí) ______________________________________ i gceantar intíre.
36.  Thug (mo: athair) _______________________________ cabhair dom leis an tionscnamh.

An Forainm Réamhfhoclach
37.  Tá aithne ag Nóirín (ar: sibh) ______________________________________________.
38.  Tá muinín ag Bríd (as: sinn) ________________________________________________.

Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos
39.  Tá oifig Joan thuas ar an dara hurlár ach tháinig sí ___________________ go dtí an chéad 

urlár don chruinniú.
Isteach, Istigh; Amach, Amuigh
40.  Bhí Caoimhín amuigh ach tá sé ag dul _________________ go dtí an chistin chun ceapaire a 

dhéanamh anois.
Uimhreacha
41.  Scríobh i bhfocail: 7.00 i.n.:  _______________________________________________.
42.  Cé mhéad (seomra codlata) ___________________________________ atá sa teach nua?
43.  Bhain Sinéad an chéad (áit) _______________________ amach sa chomórtas matamaitice.
44.  Triúr (páiste) ___________________________________________ atá i mo theaghlach.

Gramadach an Bhriathair
45.  Scríobh an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa uatha den bhriathar ‘ith’. 
________________________________________________________________________.
46.  Scríobh an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘ullmhaigh’. 
________________________________________________________________________.
47.  Scríobh an t-ainm briathartha den bhriathar ‘cuir’.  
________________________________________________________________________.
48.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘faighte’.
________________________________________________________________________.
49.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘baileoidh mé’.
________________________________________________________________________.
50  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘fágtar’.
________________________________________________________________________.
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Freagraí ar na Ceisteanna Samplacha
Sampla a hAon
1. Seasaigí, 2. himigh, 3. D’ullmhaigh, 4. thógann, 5. thug, 6. Fágaim, 7.  bhféachfá, 8. D’itheamar, 9. 
fheicfidh, 10. cheannódh sé, 11.  gcuimhneoidh tú, 12. Díoltar, 13. Itheadh, 14. go mbíonn, 15.  nár 
ghlan, 16.  go bhfoghlaimeodh, 17.  cur, 18.  briste, 19.  sábhálfadh, 20. fheiceann sí, 21. cigire, 21.  
bláth, 23. mhúinteoir, 24.  shaighdiúir, 25.  oifig, 26.  Bord, 27. na páistí, 28.  an bPríomhoide (an 
Phríomhoide, Canúint Uladh), 29.  na fuinneoige, 30.  an urláir 31. na mbuachaillí, 32.  na gcrann, 33.  
níos óige, 34. is fearr, 35. chónaí, 36. gcodladh, 37. aisti, 38. leo, 39. suas, 40. amuigh, 41. Rang 
a Ceathair, 42. gcóipleabhar, 43. Bliain, 44. deartháireacha, 45. gheobhaidh mé, 46. ní osclaímid, 
47. glanta, 48. an t-ainm briathartha den bhriathar ‘imir’, 49. an aimsir fháistineach, an fhoirm 
dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘tabhair’, 50. an aimsir chaite, an briathar saor den 
bhriathar ‘maraigh’. 

Sampla a Dó
1. Suígí, 2. hól, 3. Ceannaíonn, 4. ith, 5. Chuaigh sí, 6. ndúnann tú, 7. thaistealóinn, 8. ndearna sibh, 9. 
dhúnfaidh sí, 10. sheinnfeadh sí, 11. mbaileoidh tú, 12.  Fágtar, 13. Foilseofar, 14. go dtosaíonn, 15. nár 
ól, 16. go bhfeicfeadh, 17. foghlaim, 18. scríofa, 19.  mbeadh, 20. chrochann tú, 21. tuismitheoir, 22. 
amhrán, 23. pholaiteoir, 24. Nárbh é, 25. chailc, 26. t-urlár, 27. gcathaoir, 28. hAmharcealaíona, 29. an 
phóstaeir, 30. na siopadóireachta, 31. na bpáistí, 32. na bpictiúr, 33. is sine, 34. níos fuaire, 35. chónaí, 
36. m’athair, 37. oraibh, 38. asainn, 39.  anuas, 40. isteach, 41. a seacht a chlog, 42.  seomra codlata, 
43.  áit, 44. páistí, 45. d’ith tú, 46. ní ullmhaím, 47. ag cur, 48. an aidiacht bhriathartha den bhriathar 
‘faigh’, 49. an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘bailigh’, 
50.  an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘fág’. 

An Córas Marcála agus Cúrsaí Ama
Trí huaire an chloig a thugtar don Triail Scríofa.  Tá 100 marc ag dul don Triail ina hiomláine agus 
as sin, 25 marc don Ghramadach. Bíonn  50 Ceist le freagairt.  Bíonn an luach céanna ar gach ceist, 
i.e. ½ marc.  Sa chuid is mó de na ceisteanna, bíonn ar an Iarrthóir an fhoirm cheart den fhocal atá 
fágtha ar lár, a scríobh.  Má litríonn an tIarrthóir an focal seo i gceart, gheobhaidh an tIarrthóir na 
marcanna iomlána.  Freagraítear na ceisteanna gramadaí sa fhreagarleabhar. Toisc an ceathrú cuid de 
na marcanna iomlána don Triail Scríofa a bheith ag dul don cheist fhoirimiúl ar an nGramadach, moltar 
thart ar an gceathrú cuid den am a thabhairt don Ghramadach, i.e. 40 nóiméad.   Tugtar faoi deara 
go bhfuil an-tábhacht ag baint leis an nGramadach, freisin, sa chóras marcála don Scríbhneoireacht 
Fheidhmiúil agus don Aistriúchán.   

Freagraí ar na Cleachtaí Gramadaí
An Briathar:
An Chéad Réimniú
(lch 55)
An Briathar: 1. cuir, 2. Caithigí, 3. Bhris, 4. éistimid, 5. mhúin, 6.  dáilim, 7. mbuailfeá, 8. Ritheamar, 
9. mhúinfidh, 10. chuirfeadh sé, 11. mbuailfidh sí, 12. Caitear, 13.  Cuireadh, 14. go dtuigeann, 15.  nár 
bhain, 16.  go ndáilfeadh, 17.  chur, 18.  caite, 19.  dtitfeadh, 20. bhainim.
Gramadach an Bhriathair: 1. mhúin mé, 2. ní scaipimid, 3. briste, 4. ‘tuigim’ = an aimsir láithreach, 
an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘tuig’, 5.  ‘éistfidh sibh’ = an aimsir 
fháistineach, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa iolra den bhriathar ‘éist’, 6. ‘cuirtear’ = an aimsir 
láithreach, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘cuir’.
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(lch 57)
An Briathar: 1. hólaigí, 2. Croch, 3. Dhear, 4.  dhúnann siad, 5. fhág sí, 6. scríobhann tú, 7. 
D’fhéachfaidís, 8. Glanann, 9.  phiocfaidh, 10. chanfadh, 11. bhfágfaidh sibh, 12. Lastar, 13. Óladh, 
14.  go seasann, 15. nár dhún, 16. go mbogfadh, 17. ag féachaint, 18.  glanta, 19. múchfainn, 20. 
ghabhaimid.
Gramadach an Bhriathair: 1. níor sheas tú, 2. múchann siad, 3. ag scríobh, 4. ‘ceaptar’ = an aimsir 
láithreach, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘ceap’, 5. ‘glanann siad’ = an aimsir 
láithreach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa iolra den bhriathar ‘glan’, 6. ‘an múchfaimid?’ = an aimsir 
fháistineach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an chéad phearsa iolra, den bhriathar ‘múch’.

(lch 59)
An Briathar: 1. Scipeálaigí, 2. meaitseáil, 3. mharcáil, 4. Taispeánaimid, 5. thionóil sé, 6. sábhálfá, 
7. Vótáil mé, 8. Sábhálann, 9. bhácálfaidh sí, 10. thaispeánfainn, 11. marcálfaidh sí, 12. Bácáltar, 
13. Taispeánfar, 14. go dtaispeánann, 15. gur bhácáil, 16. nach dtaispeánfadh, 17. thaispeáint, 18. 
sábháilte, 19. dtaispeánfainn, 20. shábhálaim.
Gramadach an Bhriathair: 1. vótáil sé/sí, 2. ní shábhálann sibh, 3. ag bácáil, 4. ‘marcálaimid’ = an aimsir 
láithreach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘marcáil’, 5.  ‘thionólfainn’ = an 
modh coinníollach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘tionóil’, 6. ‘meaitseálfar’ 
= an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘meaitseáil’.

(lch 61)
An Briathar: 1. suígí, 2. Nigh, 3. Luigh mé, 4. shuigh sí, 5. nguíonn tú, 6. Níonn sí 7. Shuífinn, 8. nigh 
sibh, 9. shuífidh, 10. nífimis, 11. nguífidh sibh, 12. Guítear, 13. Níodh, 14.  go níonn, 15. nár luigh, 16. 
go nguífeadh, 17. ag ní, 18.  nite, 19. suífinn, 20. luíonn sí.
Gramadach an Bhriathair: 1. nigh mé, 2. an luímid?, 3. ag guí, 4. ‘luífimid’ = aimsir fháistineach, an 
fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘luigh’, 5. ‘nífimis’ = an modh coinníollach, an 
fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘nigh’, 6. ‘ar shuigh tú’ = an aimsir chaite, an 
fhoirm cheisteach dhearfach, an dara pearsa uatha den bhriathar ‘suigh’.

An Dara Réimniú
(lch 63)
An Briathar
1. hiompaigh, 2.  Brostaígí, 3. ullmhaigh sí, 4. Cabhraíonn, 5. Dhathaíomar, 6. gcríochnaíonn sí, 7. 
chláróinn, 8. bhreathnaigh tú, 9. fholmhóidh sí, 10. cheannóinn, 11. roghnóidh tú, 12. Ordaíodh
13.  ceannófar, 14. go mothaíonn, 15. nár roghnaigh, 16. go gcríochnódh, 17. ullmhú, 18. críochnaithe, 
19. socródh sí, 20. chabhraím.
Gramadach an Bhriathair: 1. cabhraím, 2. níor ordaigh sibh, 3. ullmhaithe, 4. ‘socróimid’ = aimsir 
láithreach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘socraigh’, 5. ‘cheannaigh 
sí’ = an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘ceannaigh’. 6. ‘an 
mbreathnófá?’ = an modh coinníollach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an dara pearsa uatha den 
bhriathar ‘cuir’.

(lch 65)
An Briathar: 1. Aimsígí, 2. bailigh, 3. Cheistigh sí, 4. dhúisímid, 5. cheistigh, 6. Cruinneoidh,  
7. cuimhním, 8. imigh siad, 9. Litreoidh, 10. dhúiseoinn, 11. léireofá, 12. Aimsíodh, 13. Baileofar
14. go múineann, 15. gur imigh, 16. nach gceisteodh, 17. bhailiú, 18. imithe, 19. ndúiseoinn,  
20. bhailíonn sí.
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Gramadach an Bhriathair: 1. aimsíonn tú, 2. níor cheistíomar, 3. ag litriú, 4. ‘chuimhníomar’ 
= an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘cuimhnigh’,  
5.  ‘léireoidh sé’ = an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar 
‘léirigh’, 6. ‘an míníonn sibh?’ = an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa iolra den 
bhriathar ‘mínigh’.

(lch 67)
An Briathar: 1. freagair, 2. Osclaígí, 3. chodail, 4. Aithneoidh mé, 5 fhreagair, 6. gcodlaíonn 
tú, 7. D’inseoinn, 8. osclaíomar, 9. n-imríonn sí, 10. chodlóinn, 11. Cuimleoidh, 12. Músclaíodh,  
13. Freagrófar, 14. go n-imríonn, 15. nár aithin, 16. go gceanglódh, 17. insint, 18. imeartha, 19. n-
imreodh, 20. osclaíonn sí. 
Gramadach an Bhriathair: 1. codlaíonn sé/sí, 2. níor imir sibh, 3. oscailte, 4. ‘d’fhreagair mé’ = an 
aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘freagair’, 5. ‘osclóidh 
sé’ = an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘oscail’, 6. ‘an 
gceanglóidh sibh?’ = an aimsir fháistineach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an dara pearsa iolra 
den bhriathar ‘ceangail’.

(lch 69)
An Briathar: 1. tarraingígí, 2. Foghlaim, 3. thuirling, 4. Fulaingíonn, 5. fhoghlaim tú, 6. Tuirlingíonn 
siad, 7. bhfoghlaimeodh sibh, 8. Thuirling, 9. thuirlingeoidh, 10. d’fhoghlaimeoimis, 11. dtarraingeoidh 
sibh, 12. Fulaingíodh, 13. Foghlaimeofar, 14. go bhfoghlaimíonn, 15. go dtuirlingeoidh, 16. nár fhulaing, 
17. foghlamtha, 18. tuirlingt, 19. tarraingím, 20. bhfoghlaimeodh sí.
Gramadach an Bhriathair: 1. ní tharraingíonn sé/sí, 2. ar fhoghlaim sibh?, 3. ag fulaingt, 4. 
‘d’fhoghlaim sí’ = aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘foghlaim’, 5. 
‘d’fhoghlaimeoidís’ = an modh coinníollach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar 
‘foghlaim’, 6. ‘an dtarraingíonn sí?’ = an aimsir láithreach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an tríú  
pearsa uatha den bhriathar ‘tarraing’.

Briathra Neamhrialta
(lch 71)
An Briathar: 1. Tar, 2. tagaigí, 3. Tagann, 4. tháinig, 5. dtagann tú, 6. Tháinig, 7. dtiocfadh sí,  
8. Thángamar, 9. thiocfaidh siad, 10. dtiocfadh, 11. dtiocfaidh sibh, 12. Tagtar, 13. Thángthas,  
14. go dtiocfaidís, 15. go dtagann, 16.  gur tháinig, 17. teacht, 18. tagtha, 19. thagann, 20. dtiocfadh.
Gramadach an Bhriathair: 1. tagann tú, 2. níor thángamar, 3. tagtha, 4. ‘Níor tháinig sé’ = an aimsir 
chaite, an fhoirm dhiúltach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘tar’, 5. ‘tiocfaimid’ = an aimsir 
fháistineach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘tar’, 6. ‘an dtiocfaidís?’ = 
an modh coinníollach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an tríú pearsa iolra den bhriathar ‘tar’.

(lch 73)
An Briathar: 1. __________, 2. __________, 3. Chuala mé, 4. chuala tú, 5. gcloiseann tú,  
6. gcloisfidh sibh, 7. chloisfidh siad, 8. Chuala sé, 9. chloiseann sé, 10. chloisfeá, 11. chloisfidís,  
12. Cloistear, 13. Chualathas, 14. nár chuala, 15. go gcloiseann sí, 16. go gcloisfeadh sé, 17. cloisteáil, 
18. cloiste, 19. chloiseann tú, 20. gcloisfeá.
Gramadach an Bhriathair: 1. cloisfidh tú, 2. níor chualamar, 3. cloiste, 4. ‘níor chualamar’ = an aimsir 
chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘clois’, 5. ‘cloistear’ = an aimsir 
láithreach, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘clois’, 6. ‘nach gcloisfidís?’ = an 
modh coinníollach, an fhoirm cheisteach dhiúltach, an tríú  pearsa iolra den bhriathar ‘clois’.
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(lch 75)
An Briathar: 1.  Feic, 2. feicigí, 3. Chonaic, 4. fheicimid, 5. bhfaca, 6. Feiceann sibh 7. bhfeicfeá, 
8. Chonaic sé, 9. fheicfidh sí, 10. d’fheicfeadh, 11. bhfeicfidh tú, 12. Feictear 13.  Feicfear, 14.  nach 
bhfeiceann, 15. go bhfaca, 16. nach bhfeicfidís, 17. fheiceáil 18. feicthe, 19. bhfeicfimis, 20. fheicim.
Gramadach an Bhriathair: 1. feicfidh sé/sí, 2. ní fhacamar, 3.  ag feiceáil, 4.  ‘ní fhaca mé’ = an 
aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘feic’, 5. ‘an bhfeicfear?’ 
= an aimsir fháistineach, an fhoirm cheisteach dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘feic’, 
6. ‘d’fheicfimis’ = an modh coinníollach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar 
‘feic’.

(lch 77)
An Briathar:  1. Téigh, 2. téigí, 3. Chuaigh siad, 4.  Téimid, 5. ndeachaigh tú, 6. dtéann sí, 7. Rachaidís, 
8. Chuamar, 9. rachaidh, 10. rachainn, 11. rachaidh sibh, 12. Rachfar, 13. Téitear, 14. go dtéann, 15. 
nach ndeachaigh, 16. go rachadh, 17. dul, 18. dulta, 19. rachainn, 20. théann sí. 
Gramadach an Bhriathair: 1. téann sé/sí, 2. ní dheachaigh sibh, 3. ag dul, 4. ‘ní dheachamar’ = an 
aimsir chaite, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘téigh’, 5. ‘chuathas’ = an 
aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘téigh’, 6. ‘rachadh sé’ = an  modh 
coinníollach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘téigh’.

(lch 79)
An Briathar: 1.  Abair, 2. habraigí, 3. dúirt, 4. Deir, 5. ndúirt, 6. Deir, 7. Déarfaidís, 8. ndúirt,  
9. déarfaidh mé, 10. ndéarfaimis, 11. ndéarfaidh sibh, 12. Deirtear, 13. Dúradh, 14. go ndeir 15.  nach 
ndúirt, 16. go ndéarfadh, 17. rá, 18.  ráite, 19.  deirim, 20. ndéarfainn.
Gramadach an Bhriathair: 1. déarfaidh mé, 2. ní dúirt sibh, 3. ag rá, 4. ‘ráite’ = an aidiacht bhriathra 
den bhriathar ‘abair’, 5. ‘deir sí’ = an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha 
den bhriathar ‘abair’, 6. ‘dúramar’ = an  aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra 
den bhriathar ‘abair’.

(lch 81)
An Briathar: 1. Tabhair, 2. tugaigí, 3. Thug sé, 4. dtabharfaidh, 5. thugann, 6. Tugann, 7. Thug 
sí, 8. dtabharfaidís, 9. thabharfaidh, 10. thabharfainn, 11. dtugann tú, 12. Tugtar, 13. Tabharfar, 
14. go dtugann, 15. nár thug, 16. go dtabharfadh sé, 17. thabhairt, 18. tugtha, 19. thugann tú,  
20. dtabharfainn.
Gramadach an Bhriathair: 1. tugaim, 2. nach dtabharfaidh sibh?, 3. tugtha, 4. ‘ag tabhairt’ = an  
t-ainm briathartha den bhriathar ‘tabhair’, 5. ‘tugaimid’ = an aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, 
an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘tabhair’, 6. ‘thug sé’ = an  aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, 
an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘tabhair’.

(lch 83)
An Briathar: 1.  Ith, 2. hithigí, 3. D’ith, 4. itheann, 5. ith tú, 6. Itheann sí, 7. ith siad, 8. D’íosfainn, 
9. d’íosfadh, 10. íosfaidh sé, 11. íosfaidh sí, 12. itear, 13. itheadh, 14. go n-itheann, 15. nár ith,  
16. go n-íosfadh, 17. ithe, 18. ite, 19. itheann tú, 20. n-íosfainn.
Gramadach an Bhriathair: 1. níor ith mé, 2. an itheann sibh?, 3. ite, 4. ‘ag ithe’ = an t-ainm briathartha 
den bhriathar ‘ith’, 5. ‘ite’ = an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘ith’, 6. ‘d’itheamar’ = an aimsir 
chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘ith’.
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(lch 85)
An Briathar: 1. Déanaigí, 2. déan, 3. dhearna, 4. ndéanann siad, 5. Rinne sí, 6. dhéanfainn, 7. ndearna tú, 8. 
Déanann, 9. dhéanfaidh sí, 10. dhéanfadh sí, 11. ndéanfaidh sibh, 12. Déanfar, 13. Déantar, 14. go ndéanann, 
15. nach ndearna, 16. go ndéanfadh, 17. déanta, 18. déanamh, 19. dhéanann sí, 20. ndéanfainn.
Gramadach an Bhriathair: 1. déanaim, 2. ní dhéanfaidh siad, 3. ag déanamh, 4. ‘dhéanfaimis’ = an 
modh coinníollach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘déan’, 5. ‘déanta’ =  an 
aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘déan’, 6. ‘rinne siad’ = an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, 
an tríú pearsa iolra den bhriathar ‘déan’.

(lch 87)
An Briathar: 1.  Faigh, 2. ná faighigí, 3. Faigheann, 4.  bhfaighidh sí, 5. bhfuair sé, 6. Fuair,  
7. bhfaigheadh sé, 8. Fuair, 9. fhaigheann siad, 10. gheobhainn, 11. bhfaighidh sibh, 12. Faightear, 
13. Fuarthas, 14. nach bhfaigheann, 15. go bhfuair, 16. go bhfaigheadh, 17. fáil, 18. faighte, 19. 
fhaighim, 20. bhfaigheadh sé.
Gramadach an Bhriathair: 1. gheobhainn, 2. ní bhfuair sé/sí, 3. faighte, 4. ‘ag fáil’ = an t-ainm 
briathartha den bhriathar ‘faigh’, 5. ‘gheofá’ = an modh coinníollach, an fhoirm dhearfach, an dara 
pearsa uatha den bhriathar ‘faigh’, 6. ‘fuaireamar’ = an  aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad 
phearsa iolra den bhriathar ‘faigh’.

(lch 89)
An Briathar: 1. beir, 2. Beirigí, 3. Rug, 4. rug tú, 5. rug, 6. Béarfaidh mé, 7. bhéarfainn, 8. mbéarfaidh, 
9. bheireann, 10. beireann siad, 11. mbéarfá, 12. Rugadh, 13. Beirtear, 14. go mbeireann siad, 15. gur 
rug, 16. go mbéarfadh sí, 17. breith, 18. beirthe, 19. bheirim, 20. mbéarfadh.
Gramadach an Bhriathair: 1. an mbéarfainn?, 2. ní bhéarfaidh mé, 3. ag breith, 4. ‘rug mé’ = an 
aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘beir’, 5. ‘beirtear’ = an 
aimsir láithreach, an fhoirm dhearfach, an briathar saor den bhriathar ‘beir’, 6. ‘béarfaidh sí’ = an  
aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an tríú pearsa uatha den bhriathar ‘beir’.

(lch 91)
An Briathar: 1. bí, 2. Bígí, 3. Bhí mé, 4. Bíonn sé, 5. raibh sibh, 6. bhíonn, 7. bheadh, 8. Bhí, 9. Beimid, 
10. mbeifeá, 11. mbeidh sibh, 12. bhítear, 13. Beifear, 14. go bhfuil, 15. go raibh, 16. go mbeadh, 17. 
bheith, 18. bheith, 19. bhíonn, 20. mbeadh.
Gramadach an Bhriathair: 1. bhí tú, 2. ní bhím, 3. nach bhfuil sibh?, 4. ‘níl mé’ = an aimsir láithreach, 
an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘bí’, 5. ‘beidh sibh’ = an aimsir fháistineach, 
an fhoirm dhearfach, an dara pearsa iolra den bhriathar ‘bí’, 6. ‘ní rabhamar’ = an  aimsir chaite, an 
fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘bí’.

An Chopail:
(lgh 92, 93) 
An Aimsir Láithreach: 1. saighdiúir, 2. altra, 3. imreoir peile, 4. príomhoide, 5. rúnaí; 1. í, 2. hé, 3. 
iad, 4. tusa, 5. tusa; 1. bláth, 2. hé, 3. amhránaí, 4. cailín álainn, 5. iad.
Aimsir Chaite: 1. shaighdiúir, 2. altra, 3. imreoir peile, 4. phríomhoide, 5. rúnaí; 1. í, 2. é, 3. iad, 4. 
tusa, 5. tusa; 1. pholaiteoir, 2. é, 3. amhránaí, 4. chailín álainn, 5. iad.

An tAinmfhocal:
(lch 95) 
Inscne: 1. an bóthar, 2. an bhialann, 3. an cóipleabhar, 4. an chailc, 5. an doras, 6. an timpiste, 7. 
an samhradh, 8. an tseamróg. 9. an stól, 10. an scuab, 11. an t-urlár, 12. an oifig, 13. an t-iasc, 14. an 
t-árasán, 15. an aiste, 16. an tseilf, 17. an phictiúrlann, 18. an cailín, 19. an mhéar, 20. an crann.
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An Réamhfhocal Simplí agus an tAlt Uatha:
(lch 96)
1. mbord, 2. bhfuinneog, 3. bPríomhoide, 4. gcathaoir, 5. aerfort, 6. nGarda, 7. teilifís, 8. urlár, 9. 
mhúinteoir, 10. bhalla, 11. phóstaer, 12. fharraige, 13. dochtúir, 14. ngúna, 15. mballa, 16. chlár, 17. 
Fhrainc, 18. oifig, 19. mbus, 20. chófra.

An Réamhfhocal Simplí agus an tAlt Iolra: 
(lch 97)
1. cailíní, 2. seomraí, 3. fir, 4. ballaí, 5. hAmharcealaíona, 6. himreoirí, 7. horáistí, 8. duilleoga, 9. 
daoine, 10. ciseáin, 11. haisteoirí
12. léachtaí, 13. buachaillí, 14. hiascairí, 15. cuairteoirí, 16. fuinneoga, 17. tuismitheoirí, 18.
boscaí, 19. hoifigí, 20. páistí.

An Tuiseal Ginideach Uatha
(lch 99)
An Chéad Díochlaonadh: 1. dath an chriáin, 2. trasna an bhóthair, 3. ag scuabadh an chosáin, 
4. clúdach an chóipleabhair, 5. ag léamh an leabhair, 6. gile an tsolais, 7. ag úsáid an scriosáin, 
8. os comhair an árasáin, 9. barr an bhuidéil, 10. dath an airgid, 11. míonna an earraigh, 12. i lár an 
fhómhair, 13. aimsir an gheimhridh, 14. barr an phictiúir, 15. clog an tséipéil. 

An Dara Díochlaonadh: 1. ag léamh na bileoige, 2. dath na gruaige, 3. ag glanadh na bialainne, 
4. i lár na seachtaine, 5. timpeall na tire, 6. ag treabadh na páirce, 7. barr na méire, 8. geata na 
scoile, 9. bun na cluaise, 10. barr na hordóige, 11. ar fud na háite, 12. praghas na péinte, 13. dath na 
spéire, 14. barr na spúnóige, 15. blas an ime.

An Tríú Díochlaonadh: 1. cathaoir an fhiaclóra, 2. cóta an ghrósaera, 3. feoil an bhúistéara,
4. cuntar an tsiopadóra, 5. gunna an tsaighdiúra, 6. mála an dochtúra, 7. Seomra na Bitheolaíochta, 
8.  feabhas na hamhránaíochta, 9. barr an ranga, 10. tar éis an tsosa, 11. tús an cheachta, 12. ag 
staidéar na litríochta, 13. ag íoc na hiasachta, 14. ainm an chomhlachta, 15. deireadh na bliana.

An Ceathrú Díochlaonadh: 1. ag ól an bhainne, 2. in aice an chófra, 3. ag dúnadh an gheata,
4. ag léamh an fhógra, 5. ag ól an uisce, 6. eireaball an ainmhí, 7.  barr an scála, 8.  nead an dreoilín, 
9.  fón na banaltra, 10. ag insint na fírinne, 11. bothar na trá, 12.  slí na sláinte, 13. baois na hóige, 
14. bainne na bó, 15. ag úsáid na teanga. 

An Cúigiú Díochlaonadh: 1. fearg an namhad, 2. lár na cathrach, 3. ag scríobh na litreach,
4. ag casadh na heochrach, 5. grá an dearthár, 6. saoire na Nollag, 7. bean an tí, 8. ar feadh an lae, 
9. inneall na traenach, 10. ar bhruach na habhann, 11. teach na comharsan, 12. nead na lachan,
13. cosa na cathaoireach, 14. freagraí na trialach, 15. os cionn na leapa.

An Tuiseal Ginideach Iolra: 
(lch 100)
1.  na bhfear, 2. na mbord, 3. na bpictiúr, 4. na  bhfuinneog, 5. na n-amhrán, 6. na bpáistí, 7. na 
mBailte, 8. na dTuismitheoirí, 9. na mbuachaillí, 10. na gcailíní, 11. na nAmadán, 12. mballaí, 13. na 
dtithe, 14. na soilse, 15. na gcóipleabhar.
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An Aidiacht:
(lch 101) 
1. binne, 2. óige, 3. fuaire, 4. daoire, 5. gile, 6. trioblóidí, 7. deacra, 8. cairdiúla, 9. crua, 10. boige, 
11. lú, 12. mó, 13. fearr, 14. teo, 15. measa, 16. giorra, 17. breátha, 18. áille, 19. mó, 20. fearr.

An Aidiacht Shealbhach:
(lch 102) 
1. do mhála, 2. le mo chlann, 3.  m’athair, 4.  a deirfiúr, 5. do bhur dtuismitheoirí, 6. inár gcónaí, 7. 
ina ngairdín, 8. ina theach, 9. do do dheirfiúir, 10. do chónaí, 11. a n-alt, 12. le bhur máthair, 13. le 
m’fhear céile, 14. a hainm, 15.  a ainm, 16. le do bhean chéile, 17. i bhur gcónaí, 18. dár ndeirfiúr, 19. 
d’obair bhaile, 20. bhur n-obair bhaile.

An Forainm Réamhfhoclach:
(lch 103) 
1. aige, 2. léi, 3. air, 4. astu, 5. faoi, 6. romham, 7. uathu, 8. dúinn, 9. agaibh, 10. díot, 11.ionainn, 12. 
chugat, 13. eatarthu, 14. uirthi, 15. leat, 16. díbh, 17. di, 18. uaim, 19. fúm, 20. asat.

Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos:
(lch 104) 
1. suas, 2. thíos, 3. aníos, 4. anuas, 5. suas, 6. thíos, 7. aníos, 8. thuas, 9. síos, 10. anuas.

Isteach, Istigh; Amach, Amuigh:
(lch 105) 
1. istigh, 2. amach, 3. amuigh, 4. amuigh, 5. isteach, 6. amach, 7. istigh, 8. amuigh, 9. amach, 10. 
istigh.

Uimhreacha:
(lch 106)
Maoluimhreacha: 
1. Rang a Trí, 2. Bus a Deich, 3. a cúig a chlog, 4. a fiche tar éis a trí, 5. Rang a Sé, 6. a cúig tar éis 
a hocht, 7. a deich tar éis a naoi, 8. Rang a Ceathair, 9. Bus a Fiche, 10. Rang a Cúig.

(lch 106)
Orduimhreacha: 
1. Bliain, 2. lá, 3. caibidil, 4. áit, 5. háit, 6. lá, 7. bhliain, 8. huair, 9. duine, 10. hurlár.

(lch 107)
Bunuimhreacha: 
1. mhadra, 2. bosca lóin/ aon bhosca lóin amháin, 3. úll, 4. n-úll, 5. gcóipleabhar, 6. lá,  
7. cóipleabhar, 8. seachtaine, 9. bliana, 10. huaire

(lch 108)
Uimhreacha Pearsanta: 
1. múinteoirí, 2. páistí, 3. cailíní, 4. Ghardaí, 5. buachaillí, 6. iascairí, 7. imreoirí, 8. paisinéirí, 9. 
ceoltóirí, 10. príomhoidí.
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5. Léamhthuiscint

Ag Forbairt Scileanna Léamhthuisceana
Is é príomhchuspóir na coda seo ná cur ar chumas an Iarrthóra téacsanna liteartha a léamh agus a 
thuiscint.  Dá bhrí sin, ba chóir go gcuirfí ar chumas an Iarrthóra: 

•	 buneolas a fháil ó théacsanna liteartha trí mheán na léitheoireachta
•	 ceisteanna éagsúla a fhreagairt a léiríonn buntuiscint 
•	 anailís liteartha shimplí a dhéanamh ar na mothúcháin, na tréithe pearsanta agus ar an 

gcaidreamh idir pearsana a léirítear i dtéacs  
•	 taitneamh agus pléisiúr a bhaint as téacsanna Gaeilge 
•	 a bheith ina d(h)ea-léitheoir os comhair ranga agus a bheith in ann plé ar théacs a chothú
•	 a bheith muiníneach ag lorg agus ag baint úsáide as foinsí tábhachtacha - siopaí leabhar 

Gaeilge agus foclóirí, mar shampla.

Táthar ag súil leis go rachaidh an tIarrthóir i ngleic go neamhspleách le go leor téacsanna agus go 
ndéanfaidh sé/sí iarracht brí a bhaint astu.  Moltar d’Iarrthóirí na céimeanna a leanas a thógáil: an 
téacs a léamh chun tuiscint ghinearálta a fháil ar dtús; úsáid a bhaint as gluais nó foclóir Gaeilge-
Béarla chun bríonna na bhfocal nach dtuigtear a aimsiú; ceisteanna buntuisceana (féach lch 122) 
faoin téacs a chur orthu féin agus a fhreagairt, agus mar an gcéanna le ceisteanna liteartha (féach 
lgh 123-126).  

Tá go leor litríochta ag an leibhéal cuí ar fáil sa Ghaeilge, idir litríocht thraidisiúnta agus litríocht 
d’fhoghlaimeoirí.  Moltar d’Iarrthóirí rogha den litríocht sin a léamh chun cabhrú leo scileanna 
léamhthuisceana a fhorbairt.  Tugtar liosta de leabhair shamplacha anseo.  

Samplaí d’Úrscéalta don Fhoghlaimeoir
Desmond, Alan, An Foghlaimeoir Fásta, Comhar Teoranta, 2006
Desmond, Alan, Gaeilge agus Grá, Comhar Teoranta, 2007
Foley, Catherine, An Cailín Rua, Comhar Teoranta, 2003
Mac Lochlainn, Antain, Taibhsí an Locha, Cló Iar-Chonnachta, 2009
Mac Uistín, Liam, An Geall, Cló Iar-Chonnachta, 2003
Ní Bhrolcháin, Muireann, Dialann Chaoimhe, Cló Iar-Chonnachta, 1994
Ní Leidhin, Aisling & Mac Amhlaigh, Liam, Teach na gColúr, Comhar Teoranta, 2006
Ó Drisceoil, Colmán, Trioblóid, Cló Iar-Chonnachta, 2007
Ó Floinn, Cathal, I nDiaidh Mo Bháis, Cló Chaisil, 2001
Ó Loingsigh, Éamonn, Na Comharsana Nua, Cló Iar-Chonnachta, 2008
Ó Muirí, Pól, Croí na Ceiste, Comhar Teoranta, 2007
Ó Muirí, Pól, Paloma, Comhar Teoranta, 2000
Ó Muirí, Pól, Teifeach, Comhar Teoranta, 2005
Ó Ruairc, Mícheál, Bás i mBaile an Ghorta, Comhar Teoranta, 2003
Titley, Alan, Amach, An Gúm, 2004
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Samplaí de Litríocht Thraidisiúnta na Gaeilge
Denvir, Gearóid & Ní Dhonnchadha, Aisling, (eag.) Gearrscéalta an Chéid, Cló Iar-Chonnachta, 2000
Mac Gabhann, Micí, Rotha Mór an tSaoil, Cló Iar-Chonnachta, 1959
Mac Mathúna, Seán, Banana, Cois Life, 1999
Mac Mathúna, Seán, Ding agus Scéalta Eile, An Comhlacht Oideachais, 1983
Mac Piarais, Pádraic, Gearrscéalta an Phiarsaigh, Ó Háinle, Cathal (eag.), Cló Thablóid, 1979
Ní Chéileachair, Síle agus Ó Céileachair, Donncha, Bullaí Mhártain, Sairséal agus Dill, 1955
Ó Conaire, Pádraic, Scothscéalta, Sairséal agus Dill, 1956
Ó Conghaile, Mícheál, An Fear a Phléasc, Cló Iar-Chonnachta, 1997
Ó Criomhthain, Tomás, An tOileánach, Cló Talbóid, 2002 (1929) 
Ó Flaitheartha, Liam, Dúil, Sáirséal-Ó Marcaigh, 1953
Ó Grianna, Séamus, Cith is Dealán, Cló Mercier, 1976
Ó hEithir, Breandán, Lig Sinn i gCathú, Sáirséal–Ó Marcaigh, 1976
Ó Súilleabháin, Muiris, Fiche Blian ag Fás,  An Sagart, 1998 (1933)

Buntuiscint
Agus an tIarrthóir ag iarraidh buntuiscint a fháil ar an téacs, moltar na ceisteanna seo a leanas a 
úsáid.  Is ceisteanna mar seo a chuirtear ar an Triail Scríofa agus buntuiscint á lorg:
 
Cé...? Who...?
Céard/Cad...? What...?
Cá/Cár...? Where...?
Conas/Cén chaoi/Cad é mar...? How...?
Cén fáth...? Why...?
Cathain...? When...?
Cén uair...? When...?
Cén t-am...? What time...?
Conas go bhfuil a fhios agat...? How do you know...?
Cén t-ainm...? What name...?
Cén sórt...? What sort of...?
Cén pictiúr...? What picture...?
Cén radharc...? What view...?
Cén cineál...? What kind of...?
Cén t-eolas...? What information...?
Cén chúis...? What reason...?
Cén aidhm...? What aim...?
Cén cuspóir...? What objective...?
Cén leithscéal...? What excuse...?
Cén míniú...? What explanation...?
Cén tuairim a nochtann ‘X’...? What opinion does ‘X’ express...?
Cén chomparáid a dhéantar...? What comparison is made...?
Cén chodarsnacht a dhéantar...? What contrast is made...?
Cén aincheist...? What dilemma...?
Céard a spreag ‘X’...? What inspired/stimulated ‘X’...?
Luaigh... Mention...
Mínigh... Explain...
Luaigh an deacracht... Mention the difficulty...
Luaigh an buntáiste... Mention the advantage...
Luaigh an míbhuntáiste... Mention the disadvantage...
Dar leis an údar... According to the author...
De réir an tsleachta... According to the extract...
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Tuiscint Liteartha
Ionas go mbeidh an tIarrthóir in ann anailís shimplí liteartha (anailís ar mhothúcháin, ar thréithe 
pearsanta agus ar chaidreamh idir pearsana) a dhéanamh ar théacsanna, moltar don Iarrthóir staidéar 
a dhéanamh ar an téarmaíocht seo a leanas.  Is téarmaíocht mar seo a bhíonn sna ceisteanna  ar an 
Triail Scríofa a lorgaíonn tuiscint liteartha:

Ag tús an tsleachta... At the beginning of the extract...
I lár an tsleachta... In the middle of the extract...
Ag deireadh an tsleachta... At the end of the extract...
Sa chéad alt... In the first paragraph...
Sa dara halt... In the second paragraph...
Sa tríú halt... In the third paragraph...
Sa cheathrú halt... In the fourth paragraph...
Sa chúigiú halt... In the fifth paragraph...
Sa séú halt... In the sixth paragraph...
Cén tionchar...? What influence...?
Cén éifeacht...? What effect...?
Cén dearcadh...? What outlook/attitude...?
Cén léargas...? What insight...?
Cén fhianaise...? What evidence...?
Cén cruthú...? What proof...?
Cén léiriú...? What demonstration...?

Mothúcháin Feelings
aiféala regret
áthas joy
crá croí torment
brón sadness
díomá disappointment
dóchas hope
éad jealousy
éadóchas despair
eagla fear
fearg anger
féintrua self-pity
gliondar rejoicing
gruaim gloominess
lúcháir joy
ríméad gladness
trua pity
Cén mothúchán a léiríonn ‘X’ sa dara halt...? What feeling does ‘X’ show in the second paragraph...?
Cén fhianaise a thugtar ar an díomá...? What evidence is given of the disappointment...?
Cén léargas a thugtar ar an dóchas...? What insight is given into the hope...?
Cén léiriú a fhaighimid ar an gcrá croí...? What demonstration do we get of the torment...?
Cén cruthú a fhaighimid go bhfuil gruaim ar ‘X’...? What proof do we get that ‘X’ is gloomy...?
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Tréithe Pearsanta Personal Traits
aisteach strange
álainn beautiful
amaideach foolish
báúil sympathetic
béasach mannerly
bríomhar lively
cainteach talkative
cairdiúil friendly
cealgach treacherous
ceanndána headstrong
ciallmhar sensible
cineálta kind
ciúin quiet
cliste clever
críonna wise
cruálach cruel
cumasach able
cumhachtach powerful
cúthail shy
daonna human
deas nice
déistineach disgusting
deisbhéalach well spoken, witty
dian strict
dícheallach diligent
dílis loyal
díograiseach enthusiastic
díoltasach vengeful
discréideach discrete
dóchasach hopeful
éadmhar jealous
éadóchasach despairing
ealaíonta artistic
éirimiúil intelligent
fealltach betraying
féith an ghrinn sense of humour
flaithiúil generous
foighneach patient
foréigneach violent
fuarchúiseach cold, calculating
géarchúiseach observant
géilliúil submissive
glic sly
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goilliúnach sensitive
grámhar loving
gránna ugly
guagach fickle
idéalach idealistic
ildánach accomplished, versatile
iontaofa trustworthy
lag weak
láidir strong
leadránach boring
leamh dull
leisciúil lazy
leitheadach conceited
leithleasach selfish
leochaileach delicate, frail
macánta honest
maoithneach sentimental
meatach cowardly
measúil esteemed, respectful
mí-ámharach unlucky
mífhoighneach impatient
mórchúiseach self-important
neamhspleách independent
neirbhíseach nervous
samhlaíoch imaginative
santach greedy
seanfhaiseanta old fashioned
searbhasach sarcastic
seiftiúil resourceful
simplí simple
spéisiúil interesting
spioradálta spiritual
stuama astute
sprionlaithe mean
tragóideach tragic
truamhéalach pathetic
tuisceanach understanding
údarásach authoritative
Ag deireadh an tsleachta, cén cruthú atá ann 
gur duine mórchúiseach é ‘X’?

At the end of the extract, what proof is there 
that ‘X’ is a self-important person?

Sa chúigiú halt, cén léiriú a thugtar ar cé 
chomh flaithiúil agus a bhí ‘X’?

In the fifth paragraph, what demonstration is 
given of how generous ‘X’ was?

Cén sórt duine í ‘X,’ mar a léirítear í sa tríú 
halt?

What kind of a person is ‘X’, as she is 
portrayed in the third paragraph?
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Caidreamh Relationship
achrannach troublesome
bríomhar lively
ceanúil fond
coimhlint conflict
dea-chaidreamh a good relationship
dílis loyal
dlúthchairdeas close friendship
droch-chaidreamh a poor relationship
éadmhar jealous
eagla fear
flaithiúil generous
fuar cold
fuath hatred
lochtach faulty
meas ar a chéile respect for each other
measúil esteemed, respectful
mídhílis disloyal
míshona unhappy
naimhdeach hostile
neamhspleách independent
ómósach reverential
réitíonn ‘X’ le ‘Y’ ‘X’ gets on with ‘Y’
sona happy
spleách dependent
teannas tension
trioblóideach troublesome

Cén léargas a fhaighimid ar an gcaidreamh 
naimhdeach a bhí idir ‘X’ agus ‘Y’?

What insight do we get into the hostile 
relationship that there was between ‘X’ and ‘Y’?

Cén fhianaise atá san alt go bhfuil meas ag ‘X’ 
agus ‘Y’ ar a chéile?

What evidence is there in the extract that ‘X’ 
and ‘Y’ respect each other?

Cén cruthú atá i lár an tsleachta nach réitíonn 
‘X’ le ‘Y’?

What evidence is there in the middle of the 
extract that ‘X’ doesn’t get on with ‘Y’?

Cén sórt caidrimh atá idir ‘X’ agus ‘Y’, mar a 
fheicimid é sa tríú halt?

What sort of relationship is there between ‘X’ 
and ‘Y’, as we see it in the third paragraph?

Ceisteanna Samplacha
Ar an Triail Scríofa, Roinn D, tógtar an sliocht i gCeist 6 as an litríocht thraidisiúnta agus tógtar 
an sliocht i gCeist 7 as litríocht d’fhoghlaimeoirí. Bunaítear cúig cheist  ar gach sliocht – trí cinn 
a lorgaíonn Buntuiscint agus dhá cheann a lorgaíonn Tuiscint Liteartha.  Bíonn na ceisteanna a 
lorgaíonn Buntuiscint san ord ina bhfuil na freagraí ar na ceisteanna sin sa sliocht.  Mar an gcéanna 
do na ceisteanna a lorgaíonn Tuiscint Liteartha.  Tar éis sliocht a roghnú, ba chóir d’Iarrthóirí an 
sliocht sin a léamh dhá uair chun tuiscint ghinearálta a fháil air.  Ba chóir na ceisteanna a léamh 
ansin.  Moltar an sliocht a léamh ansin den tríú huair, ach an uair seo, moltar d’Iarrthóirí an sliocht 
a léamh chun eolas a fháil a chabhróidh leo na ceisteanna a fhreagairt.
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Sampla a hAon
Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:-  

Sliocht, atá curtha in oiriúint, as ‘Íosagán’ le Pádraic Mac Piarais, Gearrscéalta an Phiarsaigh, 
Helicon Teo, 1979, in eagar ag Ó Háinle, C., lgh 43-46. 
Bhí seanMhaitias ina shuí le hais a dhorais.  An té a ghabhfadh an bóthar, shílfeadh sé gur dealbh 
chloiche nó mharmair a bhí ann – sin nó duine marbh – mar ní chreidfeadh sé go bhféadfadh fear 
beo fanacht chomh ciúin, chomh socair sin.  Bhí a cheann cromtha aige agus cluas air ag éisteacht...
Chuala seanMhaitias olagón na dtonn ar na carraigeacha agus monabhar an tsruthláin ag sileadh leis 
an gclochar.  Chuala sé scréach na coirre éisc ón duirling, agus géimneach na mbó ón mbuaile, agus 
gealgháire na bpáistí ón bhfaiche.  Ach ní le ceachtar acu seo a bhí sé ag éisteacht chomh haireach 
sin – cé go mba bhinn leis iad go léir – ach le glór glé glinn chlog an Aifrinn a bhí ag teacht chuige 
le gaoth i gciúnadas na maidine...

Ní raibh a fhios ag aon duine cén fáth nach dtéadh sé ar Aifreann.  Dúirt daoine nár chreid sé go 
raibh aon Dia ann.  Dúirt daoine eile go ndearna sé peaca uafásach éigin i dtús a shaoil, agus nuair 
nach dtabharfadh sagart aspalóid dó ar faoistin, gur tháinig cuthach feirge air agus gur mhionnaigh 
sé nach dtaobhódh sé sagart ná séipéal lena bheo arís.  Dúirt daoine eile...gur dhíol sé a anam le 
Fear Mór áirithe a casadh dó uair ar mhullach Chnoc an Daimh agus nach ligfeadh an té seo dó an 
tAifreann a chleachtadh...

Bhí sé ina fhear chomh macánta, chomh simplí, chomh nádúrtha is a chasfaí ort i do shiúl lae.  Níor 
cluineadh as a bhéal riamh ach an dea-fhocal.  Ní raibh dúil aige in ól ná i gcomhluadar, in ór ná i maoin.  
Bhí sé bocht, ach is minic a roinneadh sé le daoine ba bhoichte ná é.  Bhí trua aige don easlán.  Bhí 
trócaire aige don truán.  Bhí modh agus meas ag fir eile air.  Bhí gean ag na mná, ag na páistí, agus 
ag na hainmhithe dó; agus bhí gean aigesean dóibhsean agus do gach ní atá grámhar croíghlan....
B’iontach iad a chuid scéalta... Ba é an t-aon seanduine ar an mbaile é a raibh scéal Phréachán na 
gCearc is an Dreoilín i gceart aige...is nach é a bhaineadh na gáirí astu (as na páistí) ag cur síos ar 
imeachtaí an phíobaire i gCaisleán an tSeilmide!...

San uair bhreá is ar thaobh an chnoic nó ag siúl na bportach a d’fheicfeá seanMhaitias is a chomrádaithe 
beaga, é...ag ríomh scéalta i dtaobh na gráinneoige is an iora rua...

Thagadh faitíos ar chuid de na máithreacha scaití agus deiridís le chéile nár cheart dóibh ligean 
dá gclann an oiread sin aimsire a chaitheamh i bhfochair sheanMhaitiais – ‘fear nach dtaithíonn 
ord ná Aifreann.’  Uair amháin nocht bean acu na smaointe seo don Athair Seán.  Is éard a dúirt an 
sagart:

‘Ná bac leis na páistí bochta,’ ar seisean.  ‘Ní fhéadfaidís a bheith i gcomhluadar níb fhearr.’

Buntuiscint:
1. Cén radharc a fhaigheann an léitheoir  de sheanMhaitias ag tús an tsleachta?
2. Sa chéad alt déantar comparáid idir seanMhaitias agus dhá rud. Céard iad?
3. Chuala seanMhaitias go leor fuaimeanna ach bhí aird ar leith ag a chluasa ar rud amháin. 

Céard é sin?
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Tuiscint liteartha:
1.  Cén fhianaise atá sa sliocht gur dhuine carthanach é seanMhaitias?
2.  Cé nach dtéadh seanMhaitias ar Aifreann bhí meas ag an sagart air.  Cén fhianaise air sin  
    atá sa sliocht?          

Sampla a Dó:
Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:-             
                                                                                                                                             
Sliocht as Croí na Ceiste, Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta, le Pól Ó Muirí, Comhar Teo, 
2007, lgh 10-17.
Bhí Paloma Pettigrew, garda óg, idir dhá chomhairle.  Fuair sí scairt phráinne óna cara, an Máistir 
Ó Domhnaill, agus d’fhág sí an oifig láithreach.  Bhí tuairim is cúig chiliméadar le taisteal aici idir a 
hoifig agus an áit a raibh an Dálach – Alt an Iolair, áit iargúlta ar imeall na sléibhte...

Bhí eolas maith ar an chuid seo den bhealach aici.  Is minic a stop sí tiománaithe óga an cheantair 
agus iad ag scaoileadh a gcuid carranna siar an bealach i dtreo na sléibhte.  “Cé thú féin?” a dúirt 
sí le tiománaí óg amháin, “Michael Schumacher?”
“Ní hé ach Michael McShane,” a d’fhreagair tiománaí amháin.  Ní raibh a fhios aici an raibh sé ag 
spochadh aisti nó an amhlaidh nach raibh a fhios aige cérbh é Schumacher.  
“Tá tú an-ghreannmhar,” a dúirt Paloma leis an tiománaí óg, “beidh lá mór grinn againn beirt sa chúirt 
ar ball.”  D’imigh an miongháire d’aghaidh an fhir óig…

Chonaic sí an áit a bhí sí á lorg agus bhrúigh ar na coscáin...D’oscail sí an doras go tapa agus léim 
sí den charr.  Ba léir gur chuala an Máistir í… “Paloma! Paloma!” a scairt sé in ard a chinn.  “Thuas 
anseo atá mé.  Thuas anseo!”  D’ardaigh Paloma a ceann i dtreo a carad.  D’aithin sí láithreach go 
raibh eagla air...Iarmhúinteoir scoile a bhí ann, staraí áitiúil, duine de na daoine croíúla sin a raibh 
a chroí agus a anam istigh ina cheantar dúchais féin...“Paloma! Thuas anseo.  Déan deifir,” a scairt 
An Máistir arís.  Bhí eagla ina achainí, “Paloma!”
Rinne Paloma deifir.  Rith sí síos an cabhsa oiread agus a thiocfadh léi...Bhain sí amach é faoi chúpla 
bomaite.  “An bhfuil tú i gceart?” a d’fhiafraigh sí den Mháistir.
“Tá,” a d’fhreagair sé, “rud nach féidir liom a rá faoin chréatúr bocht atá ina luí thíos ansin.”
“Tá tú cinnte gur corp atá ann?” a d’fhiafraigh sí de.
“Tá mé cinnte gur corp atá ann,” a d’fhreagair sé, “ba bhreá liom a rá nach raibh mé cinnte ach ní 
thig liom.”
“Fear nó bean?” a d’fhiafraigh Paloma de.
D’amharc an Máistir uaithi i dtreo na sléibhte.  “Níl mé cinnte de sin,” a d’fhreagair sé, “ní raibh sé 
de chroí ionam dul síos.  Ach corp atá ann.  Tá mé cinnte de sin....”

Bhí a fhios ag Paloma láithreach go raibh an té thíos marbh.  Chonaic sí corp roimhe sin agus í ag 
obair i mBaile Átha Cliath…

Thiontaigh Paloma thart.  D’aithin sí ar éadaí na mná gur turasóir a bhí inti…Scrúdaigh Paloma an 
log.  Bhí deora beaga fola le feiceáil.  Lean sí iad.  Níor thit an bhean seo le haill, ba léir sin.  Bhí sí 
ag rith…“Scaoil duine éigin an bhean seo faoi dhó,” a smaoinigh Paloma…Lean sí na deora fola agus 
tháinig a fhad le puball…Bhí mála droma ina luí ar an talamh agus éadaí scaipthe ar fud na háite…Rinne 
sí a bealach go cúramach tríd na héadaí, chrom síos agus thóg pas ina lámh.  “Anois, a stór, cé thú 
féin?” a dúirt Paloma.  D’oscail sí an pas…Bhí pictiúr den bhean mharbh…Léigh Paloma an t-ainm os 
ard: “Brigitte Schutte.”
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Buntuiscint:
1. Cá raibh Paloma nuair a fuair sí glao gutháin?
2. Cén fáth ar ghlaoigh an Máistir Ó Dómhnaill ar Paloma?
3. Cén fáth nár scrúdaigh an Máistir Ó Domhnaill an duine a bhí ina luí ar an talamh?

Tuiscint liteartha:
1. Cén léargas  a fhaighimid sa sliocht ar an bhféith ghrinn a bhí i Paloma agus í ag déileáil le 

tiománaithe áitiúla?
2. Cén fhianaise atá sa sliocht go raibh eolas domhain ag an Máistir Ó Domhnaill ar stair a 

cheantair?
   

Sampla a Trí
Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:- 
 
Sliocht, atá curtha in oiriúint, as Lig Sinn i gCathú le Breandán Ó hEithir, Sáirséal: Ó 
Marcaigh, 1976, lgh 117-123.
Níorbh fhada Máirtín agus Colm Ó Cofaigh ar an mbóthar (go dtí an t-ospidéal) nuair a thug Máirtín 
faoi deara nach raibh mórán fonn cainte ar an tiománaí…Thug seo uain do Mháirtín a smaointe a 
chruinniú agus é féin a réiteach le castáil lena athair.  Pé rud a tharlódh níor theastaigh uaidh...a 
thabhairt le fios dó gur thuig sé chomh dona agus a bhí an scéal…Bhí sé na mílte i gcéin, mar sin, 
nuair a stop Ó Cofaigh an carr go tobann…ag príomhdhoras an ospidéil.  
Chuaigh Máirtín suas go dtí an tríú hurlár mar a raibh na seomraí príobháideacha ina raibh a athair.  
Nuair a tháinig sé go bun an tsraith dheireanach céimeanna chonaic sé Learaí de Lása ina sheasamh 
ag a gceann.
‘Caithfimid bheith scioptha,’ a dúirt sé.  ‘Tháinig na banaltraí ar ball beag dá réiteach don sceanairt.  
Tá an misneach go maith, mar a bhí riamh.  Coinnigh ag caint agus ná lig dó iomarca stró a chur air 
féin...’

Bhí an doras oscailte agus beirt bhanaltra ag guairdeall timpeall na leapa.  D’iompaigh a athair a 
cheann go mall i dtreo an dorais agus thug Máirtín faoi deara an scéin sna súile móra liatha a bhí 
slogtha siar ina cheann.  Rinne sé meangadh agus dúirt,
‘Buachaill, a Mháirtín!  Tháinig tú go tráthúil.  Tá mé ag rá leo ó tháinig mé isteach anseo gurb é an 
scian an buachaill a chuirfidh mise ar mo chosa!’
Chuimhnigh Máirtín ar chomhairle Learaí agus thosaigh sé ag roiseadh leis faoi staidéar agus 
scrúduithe agus cúrsaí ollscoile go dtí gur airigh sé lámh Learaí arís ar a uillinn.
Labhair Learaí.
‘Táimid ag cur isteach ar na mná óga seo atá ag iarraidh a gcuid oibre a dhéanamh.  Seo leat, a 
sheanghadaí, ádh mór ort, agus nár fada uainn an lá go mbeidh an triúr againn ag ól trí ghloine in 
aghaidh cuntair éigin.’
‘Ní bheidh muide i bhfad uait, a Dhaid...Go n-éirí sé leat!’...

(Shleamhnaigh siad amach an doras.)  Fós níor airigh Máirtín tada ach laige coirp nár thuig sé…
Chuimhnigh sé ar lá, nuair a bhí sé deich mbliain d’aois, nuair a thug a athair chuig cluiche ceannais 
an chúige sa bpeil é…Ba é an chéad uair é a raibh sé ina aonar ar feadh lae ina chomhluadar.  Casadh 
seanchomhrádaithe lena athair orthu ag an gcluiche agus ina dhiaidh chuadar uilig i dteannta a 
chéile chuig teach ósta.  Cuireadh ina shuí ar stól ard é agus tugadh gloineacha oráiste dó.  Bhí sé 
sna fir. 
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Buntuiscint:
1. Céard is ainm do thiománaí an chairr?
2. Cén chomhairle a chuireann Learaí de Lása ar Mháirtín sula dtéann sé isteach chun a 

athair a fheiceáil?
3. Nuair a bhí Máirtín deich mbliana d’aois, cé leo ar bhuail sé nuair a bhí sé amuigh lena athair?

Tuiscint Literatha:
1. Cén fhianaise atá sa chéad alt gur duine tuisceanach é Máirtín?
2.   Cén  cruthú a fhaighimid sa cheathrú halt go bhfuil eagla ar athair Mháirtín?

Sampla a Ceathair
Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:- 
                                                                                                                                                
 Sliocht, atá curtha in oiriúint, as Taibhsí an Locha, Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta, le 
hAntain Mac Lochlainn, Cló Iar-Chonnachta, 2009, lgh 11-13. 
Fear mór liostaí a bhí in John Grayling riamh.  Liostaí de rudaí a bhí le déanamh.  Liostaí de dhaoine 
le glaoch a chur orthu.  Liostaí de na suimeanna móra airgid a bhí sa chuntas seo nó sa chuntas siúd.  
Bhí sé ag scríobh liosta anois, ina shuí sa chistin ag ól tae gan bhainne.  Ní raibh bia ar bith sa teach 
chun bricfeasta a dhéanamh dó féin ná don mhadra.  ‘Ná féach orm mar sin, a Joey,’ a dúirt sé.  A 
Dhia! Bhí sé ag caint leis an madra anois!  ‘Is é an chéad rud ar an liosta ná glaoch a chur ar Jackie 
agus cuireadh a thabhairt di an deireadh seachtaine a chaitheamh linn.  B’fhéidir go mbeidh trua 
aici dúinn agus go ndéanfaidh sí dinnéar deas dúinn.’  Leag sé a mhéar ar an tábla agus tharraing líne 
tríd an dusta ann.  ‘Agus rud beag glantacháin...’

D’fhan a dheirfiúr leis an chéad seachtain a chaith sé sa teach mór.  Chuir sí fógra beag i bhfuinneog 
an tsiopa sa sráidbhaile, ag lorg duine chun cabhrú lena deartháir.  ‘Cad é atá de dhíth ort?’ a 
d’fhiafraigh sí, ‘nó cad é a scríobhfaidh mé?’
‘Bhuel, anois,’ arsa Grayling.  ‘Tiománaí, mar níl cead agam féin bheith ag tiomáint.  Glantóir.  Duine 
a dhéanfaidh obair sa ghairdín.  Ó, agus rud beag cócaireachta, leis.’
‘Hmm,’ a dúirt sí.  ‘Scríobhfaidh mé “sclábhaí ag teastáil” mar sin’.
Chuir Jackie uimhir fóin a dearthár leis an bhfógra ach níor ghlaoigh aon duine riamh. ‘Sin na 
hÉireannaigh agat,’ a dúirt sé léi go míshásta ar an teileafón. ‘Táimid róghalánta le seirbhís a 
thabhairt do dhaoine eile.’...

Chuir an tost eagla ar Grayling.  An dtiocfadh sí nó an mbeadh air an deireadh seachtaine a chaitheamh 
ag comhrá leis an mhadra?  Bhí daoine de dhíth air.  Cairde agus comhluadar.  Ach bhí eagla air nach 
mbeadh a chairdeas ná a chomhluadar ag teastáil ó éinne.  Duine deacair a bhí ann.  Thuig sé féin é 
sin anois.  Bhí faoiseamh air nuair a labhair Jackie arís.  
‘Ceart go leor, a John.  Beidh mé ann maidin Dé hAoine.  Ach éist, tá aistí le marcáil agam.  Ní bheidh 
mé ag freastal ort mar a bhí an t-am deireanach.’
Bhí sí ag teacht!  Bhí lúcháir air ach níor inis sé sin dá dheirfiúr...Bhí sé ar tí an fón a chur síos nuair 
a labhair Jackie arís.
‘…An miste leat má thugaim cara liom?  Chas tú léi cheana féin ag cóisir na Nollag.  Brenda – tá sí 
ag obair liom i Roinn na Seandálaíochta.’
‘Níl aon chuimhne agam uirthi, ach níl iontas orm go bhfuil sí ag iarraidh mise a fheiceáil arís.  Fear 
breá cosúil liomsa...’
‘Och, a John! Tá tú chomh holc agus a bhí tú riamh.’
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    Buntuiscint:
      1. Conas go bhfuil a fhios agat nach raibh aon siopadóireacht déanta ag John  
      Grayling?

2. Cén uair a chuir Jackie fógra ar fhuinneog an tsiopa áitiúil? 
3. Cén t-eolas a fhaigheann an léitheoir faoin bpost atá ag Brenda?

Tuiscint Liteartha:
1.  I lár an tsleachta, cén cruthú a thugtar gur duine uaigneach é John? 
2. Conas a mhothaigh John nuair a dúirt Jackie go raibh sí ag teacht ar cuairt chuige don 
deireadh seachtaine?

Freagraí ar na Ceisteanna Samplacha
    Sampla a hAon

Buntuiscint:
1. Cén radharc a fhaigheann an léitheoir  de sheanMhaitias ag tús an tsleachta?
 Tá seanMhaitias ina shuí in aice leis an doras.
2. Sa chéad alt déantar comparáid idir seanMhaitias agus dhá rud. Céard iad?
 Dealbh déanta  as cloch nó marmar agus duine marbh.
3. Chuala seanMhaitias go leor fuaimeanna ach bhí aird ar leith ag a chluasa ar rud amháin. 

Céard é sin?
 Clog an tséipéil.

Tuiscint liteartha:
1. Cén fhianaise atá sa sliocht gur dhuine carthanach é seanMhaitias?
 Roinneadh sé le daoine bochta.
2. Cé nach dtéadh seanMhaitias ar Aifreann bhí meas ag an sagart air.  Cén fhianaise air sin 
      atá sa sliocht?
 Duine maith a bhí ann, dar leis an sagart.

Sampla a Dó
Buntuiscint:
1. Cá raibh Paloma nuair a fuair sí glao gutháin?
 Ina hoifig.
2. Cén fáth ar ghlaoigh an Máistir Ó Dómhnaill ar Paloma?
 Chonaic sé corp.
3. Cén fáth nár scrúdaigh an Máistir Ó Domhnaill an duine a bhí ina luí ar an talamh?
 Ní raibh sé de mhisneach aige dul síos go dtí an áit a raibh an corp./Bhí eagla air.

Tuiscint liteartha:
1.  Cén léargas  a fhaighimid sa sliocht ar an bhféith ghrinn a bhí i Paloma agus í ag déileáil le 

tiománaithe áitiúla?
 Nuair a rug sí ar thiománaí a bhí ag dul go róthapa, d’fhiafraigh sí de arbh eisean Michael 

Schumacher.
2. Cén fhianaise atá sa sliocht go raibh eolas domhain ag an Máistir Ó Domhnaill ar stair a 

cheantair?
 Tugtar ‘staraí áitiúil’ air.
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Sampla a Trí
Buntuiscint:
1. Céard is ainm do thiománaí an chairr?
 Colm Ó Cofaigh is ainm dó.
2. Cén chomhairle a chuireann Learaí de Lása ar Mháirtín sula dtéann sé isteach chun a 

athair a fheiceáil?
  Dúirt Learaí de Lása le Máirtín gan fanacht rófhada lena athair, go leor cainte a 

dhéanamh leis agus gan ligean dá athair stró a chur air féin.
3. Nuair a bhí Máirtín deich mbliana d’aois, cé leo ar bhuail sé nuair a bhí sé amuigh lena 

athair?
 Bhuail sé le seanchairde lena athair. 

Tuiscint Liteartha:
1. Cén fhianaise atá sa chéad alt gur duine tuisceanach é Máirtín?
 Níor mhaith leis a thaispeáint dá athair go raibh a fhios aige go raibh a athair an-tinn.
2.   Cén  cruthú a fhaighimid sa cheathrú halt go bhfuil eagla ar athair Mháirtín?
 Chonaic Máirtín  eagla i súile a athar.

Sampla a Ceathair
    Buntuiscint:
      1. Conas go bhfuil a fhios agat nach raibh aon siopadóireacht déanta ag John Grayling?
       Ní raibh aon bhia ina theach aige.  

2. Cén uair a chuir Jackie fógra ar fhuinneog an tsiopa áitiúil?
 Nuair a d’fhan sí lena deartháir an chéad seachtain a bhí sé sa teach mór. 
3. Cén t-eolas a fhaigheann an léitheoir faoin bpost atá ag Brenda?
 Tá post aici i Roinn na Seandálaíochta in áit éigin.

Tuiscint Liteartha:
1. I lár an tsleachta, cén cruthú a thugtar gur duine uaigneach é John?
 Theastaigh uaidh teagmháil a bheith aige le daoine eile.
2. Cén fhianaise atá ag deireadh an tsleachta go bhfuil áthas ar John go dtiocfaidh  Jackie 

ar cuairt chuige don deireadh seachtaine?
 Bhí áthas an domhain air.                                                                                                    
                                                                                                                                                 
                                                                                    

An Córas Marcála agus Cúrsaí Ama
Trí huaire an chloig a thugtar don Triail Scríofa.  Tá 100 marc ag dul don Triail ina hiomláine agus 
as sin, 10 marc don Léamhthuiscint.  Bíonn cúig cheist le freagairt ar an sliocht a roghnaíonn an 
tIarrthóir.  Bíonn dhá mharc ag dul do gach ceist.    Glactar le habairt amháin mar fhreagra, de 
ghnáth.  Bronntar dhá mharc ar gach freagra atá iomlán sásúil agus marc amháin ar fhreagraí a 
bhfuil méid áirithe den eolas atá á lorg le fáil iontu.  Moltar go láidir d’Iarrthóirí na freagraí ar an 
gceist a scríobh ina bhfocail féin agus athscríobh díreach ón téacs a sheachaint, más féidir.  Moltar 
20 nóiméad a chaitheamh ar an Léamhthuiscint.
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6. An Triail Scríofa 

Leagan Amach na Trialach agus An Córas Marcála

100 marc

Trí huaire an chloig don Triail.  Cúig cheist le freagairt.

Roinn A: Scríbhneoireacht Fheidhmiúil (30 marc, 1 uair an chloig)
1. Litir
 nó
2. Litir

Roinn B: Aistriúchán (35 marc, 1 uair an chloig)
3. Aistriúchán (Abairtí Aonair)
 agus
4. Aistriúchán (Comhrá Beirte)

Roinn C: Gramadach (25 marc, 40 nóiméad)
5. Gramadach (caoga ceist le freagairt)

Roinn D: Léamhthuiscint (10 marc, 20 nóiméad)
6. Léamhthuiscint (Litríocht Thraidisiúnta)
 nó
7. Léamhthuiscint (Litríocht d’Fhoghlaimeoirí)
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Trialacha Samplacha

COLÁISTE MHUIRE MARINO
TRIAIL FAOI THEASTAIS GHAEILGE

_______________________

OIRIÚNÚ LE hAGHAIDH CÁILÍOCHTA SA GHAEILGE
Triail Shamplach A
_________________

Triail Scríofa  -  100 MARC
____________________

Trí huaire an chloig don pháipéar seo (10.00 – 1.00).
Freagair cúig cheist.

____________________

ROINN A

SCRÍBHNEOIREACHT FHEIDHMIÚIL

Freagair Ceist 1 nó Ceist 2

1.   Scríobh litir (380-400 focal ar a laghad):-

Mar an múinteoir atá i gceannas ar chúrsaí ceoil i do scoil, scríobh litir chuig 
príomhfheidhmeannach comhlachta i do cheantar, ag gabháil buíochais leis an gcomhlacht 
as pianó nua a bhronnadh ar do scoil agus ag tabhairt cuiridh don phríomhfheidhmeannach 
teacht chuig an scoil chun an pianó a bhronnadh go hoifigiúil. 

2.    Scríobh litir (380-400 focal ar a laghad):-

Mar an múinteoir i do scoil atá i gceannas ar chúrsaí spóirt, scríobh litir chuig bainisteoir 
comhlachta i do cheantar ag lorg airgid do halla spóirt nua atá an scoil ag iarraidh a thógáil.

         (30 marc)

ROINN B

AISTRIÚCHÁN 

Freagair Ceist 3 agus Ceist 4
3.  Aistrigh go Gaeilge:-

(a) Stand back, Liam and let Eoghan into the line.
(b) Here are the keys for you, Ciarán. Undo the lock, open the door and keep a hold on it.
(c) Isn’t it very dark this morning? Turn on the lights, John.



  1��

(d) Children! Hang up your coats on the rail.
(e) Why haven’t you got your homework done, Mary?
(f) Eoghan. Go down to the front door, get the milk, come back and give a carton to each child.
(g) Did you forget your lunch, Fergal?
(h) Síle! Do not forget to wash your hands.
(i) Sit here for a minute, Paul. Don’t be worried.
(j) Collect the copybooks, Brendan and leave them on the shelf.

         (15 marc)
4.  Aistrigh go Gaeilge:-

Principal: Excuse me, teacher! Can I have a few words with you?
Teacher: Certainly! I’ll be with you in a minute.
Principal: Would you be able to do me a favour?
Teacher: I’ll do my best. What is it?
Principal: Do you see these notes for parents? Every child in the school must get one.
Teacher: That will be no problem. I’ll do it straight away after lunch.
Principal: Are you sure that you will have enough time?
Teacher: I am. The children will help me.
Principal: That would be great. I am very grateful to you.
Teacher: You’re welcome. 
      (20 marc)

ROINN C 

GRAMADACH
 

Freagair Ceist 5
5.  Scríobh na freagraí i d’fhreagarleabhar:-

An Briathar:
1.  A Mháire agus a Phóil!  (Seas) __________________________________ ag bun an halla.
2.  A Ghearóid!  Ná (imigh) _______________________________________ ag snámh inniu.
3.  (Ullmhaigh) _____________________________________________ Liam a lón féin aréir.
4.  Ní (tóg) _________________________________________________ Síle bainne gach lá.
5.  Ar (tabhair) _______________________ Dónall bronntanas dá athair an Nollaig seo caite?
6.  (Fág: mé) ________________________________ an teach ar a hocht a chlog gach maidin.
7.  Nach (féach: tú) _____________________________ ar an gclár sin dá mbeadh cead agat?
8.  (Ith: sinn) _____________________________________________ ár lón ag am lóin inné.
9.  Ní (feic) ______________________ Aoife a haintín arís go dtí an samhradh seo chugainn.
10.  Dá mbeadh a lán airgid ag Seán, (ceannaigh: sé) _______________________ rothar nua.
11.  An (cuimhnigh: tú) __________________________________________ air sin amárach?
12.  (Díol) __________________________________ a lán milseán sa siopa sin gach Satharn. 
13.  (Ith) ___________________ a lán ceapairí ag  Rásaí na Gaillimhe an samhradh seo caite.
14.  Deir an múinteoir (bíonn) ______________________ Niamh i gcónaí déanach don scoil.
15. Dúirt Síle (níor ghlan) ________________________________________ sí a  seomra fós.
16.   Dúirt an Príomhoide (foghlaimeoidh) ______________________ an cór amhrán nua an 

tseachtain seo chugainn.
17.  Thosaigh sé ag (cuir) ___________________________________ sneachta tar éis an lóin.
18.  Níorbh fhéidir le Ciara imirt mar bhí cos léi (bris) _______________________________.
19. Dá (sábháil) _______________________ Diarmaid an cic pionóis, bheadh an bua againn.
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20. Má (feic: sí) _________________________ Seán, siúlfaidh siad go dtí an pháirc le chéile.
An Chopail:
21.  Ní (cigire) ____________________________________________________ é an fear sin.
22.  An (bláth) __________________________________________________ é an sabhaircín?
23.  Ba (múinteoir) __________________________________________ ise sa scoil seo fadó.
24.  Nár (saighdiúir) ________________________________________ é Pádraic Mac Piarais?

An tAinmfhocal
25.  Tá an (oifig [bain.]) _________________________________________sin an-slachtmhar.
26.  Tá an (Bord [fir.]) _______________________________________Snip Nua an-cháiliúil.
27. Bhí áthas ar (na páistí) _____________________________________________________.
28. Labhair an cigire leis (an Príomhoide) _________________________________________.
29. Shuigh Máire  in aice (an fhuinneog) __________________________________________.
30. Thosaigh Brian ag scuabadh (an t-urlár) _______________________________________.
31.  D’imir Aisling ar fhoireann (na buachaillí) ____________________________________.
32.  Bhí duilleoga (na crainn) ________________________________________ ar an talamh.

An Aidiacht
33.  Tá Áine (níos: óg) __________________________________________________ ná Pól.
34.  Ní mise an múinteoir (is: maith) ______________________________________ sa scoil.

An Aidiacht Shealbhach
35.  Tá mise i mo (cónaí) ____________________________________________ cois farraige.
36.  Thit  Úna agus Eoghan  ina (codladh) _______________________________ ar an mbus.

An Forainm Réamhfhoclach
37.  Lig Orla béic (as:í) _______________________________________________________.
38.  Stop an Garda na buachaillí agus labhair sé (le:iad) ______________________________.

Suas, Thuas, Anuas; Síos, Thíos, Aníos
39.  Bhí Síle thuas staighre.  Chuaigh a máthair _____________ an staighre chun labhairt léi.

Isteach, Istigh; Amach, Amuigh
40.  Nuair a bhí an múinteoir istigh sa seomra ranga bhí na páistí ____________ sa pháirc ag 
imirt peile.

Uimhreacha
41.  Scríobh i bhfocail: Rang 4: _________________________________________________.
42.  Cheannaigh Feargal ocht (cóipleabhar) ________________________________________.
43.  Tá deirfiúr Áine sa Tríú (Bliain) _________________________________ sa mheánscoil.
44.  Beirt (deartháir) _____________________________________________ atá ag Siobhán.

Gramadach an Bhriathair
45.  Scríobh an aimsir fháistineach, an fhoirm dhearfach, an chéad phearsa uatha den bhriathar ‘faigh’. 
___________________________________________________________________________.
46.  Scríobh an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa iolra den bhriathar ‘oscail’. 
___________________________________________________________________________.
47.  Scríobh an aidiacht bhriathartha den bhriathar ‘glan’.  
___________________________________________________________________________.
48.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘ag imirt’.
___________________________________________________________________________.
49.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘tabharfaidh sé’.
___________________________________________________________________________.
50  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘maraíodh’. 
___________________________________________________________________________.

(25 marc)
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ROINN D 

LÉAMHTHUISCINT 
Freagair Ceist 6 nó Ceist 7

6.  Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a  ghabhann leis:-  

Sliocht, atá curtha in oiriúint,  as ‘Íosagán’ le Pádraic Mac Piarais, Gearrscéalta an 
Phiarsaigh, Helicon Teo, 1979, in eagar ag Ó Háinle, C., 43-46. 
Bhí seanMhaitias ina shuí le hais a dhorais.  An té a ghabhfadh an bóthar, shílfeadh sé gur 
dealbh chloiche nó mharmair a bhí ann – sin nó duine marbh – mar ní chreidfeadh sé go 
bhféadfadh fear beo fanacht chomh ciúin, chomh socair sin.  Bhí a cheann cromtha aige agus 
cluas air ag éisteacht...Chuala seanMhaitias olagón na dtonn ar na carraigeacha agus monabhar 
an tsruthláin ag sileadh leis an gclochar.  Chuala sé scréach na coirre éisc ón duirling, agus 
géimneach na mbó ón mbuaile, agus gealgháire na bpáistí ón bhfaiche.  Ach ní le ceachtar acu 
seo a bhí sé ag éisteacht chomh haireach sin – cé go mba bhinn leis iad go léir – ach le glór 
glé glinn chlog an Aifrinn a bhí ag teacht chuige le gaoth i gciúnadas na maidine...
Ní raibh a fhios ag aon duine cén fáth nach dtéadh sé ar Aifreann.  Dúirt daoine nár chreid sé 
go raibh aon Dia ann.  Dúirt daoine eile go ndearna sé peaca uafásach éigin i dtús a shaoil, 
agus nuair nach dtabharfadh sagart aspalóid dó ar faoistin, gur tháinig cuthach feirge air agus 
gur mhionnaigh sé nach dtaobhódh sé sagart ná séipéal lena bheo arís.  Dúirt daoine eile...gur 
dhíol sé a anam le Fear Mór áirithe a casadh dó uair ar mhullach Chnoc an Daimh agus nach 
ligfeadh an té seo dó an tAifreann a chleachtadh...
Bhí sé ina fhear chomh macánta, chomh simplí, chomh nádúrtha is a chasfaí ort i do shiúl lae.  
Níor cluineadh as a bhéal riamh ach an dea-fhocal.  Ní raibh dúil aige in ól ná i gcomhluadar, 
in ór ná i maoin.  Bhí sé bocht, ach is minic a roinneadh sé le daoine ba bhoichte ná é.  Bhí 
trua aige don easlán.  Bhí trócaire aige don truán.  Bhí modh agus meas ag fir eile air.  Bhí 
gean ag na mná, ag na páistí, agus ag na hainmhithe dó; agus bhí gean aigesean dóibhsean 
agus do gach ní atá grámhar croíghlan....
B’iontach iad a chuid scéalta... Ba é an t-aon seanduine ar an mbaile é a raibh scéal Phréachán 
na gCearc is an Dreoilín i gceart aige...is nach é a bhaineadh na gáirí astu (as na páistí) ag cur 
síos ar imeachtaí an phíobaire i gCaisleán an tSeilmide!...
San uair bhreá is ar thaobh an chnoic nó ag siúl na bportach a d’fheicfeá seanMhaitias is a 
chomrádaithe beaga, é...ag ríomh scéalta i dtaobh na gráinneoige is an iora rua...
Thagadh faitíos ar chuid de na máithreacha scaití agus deiridís le chéile nár cheart dóibh 
ligean dá gclann an oiread sin aimsire a chaitheamh i bhfochair sheanMhaitiais – ‘fear nach 
dtaithíonn ord ná Aifreann.’  Uair amháin nocht bean acu na smaointe seo don Athair Seán.  
Is éard a dúirt an sagart:
‘Ná bac leis na páistí bochta,’ ar seisean.  ‘Ní fhéadfaidís a bheith i gcomhluadar níb fhearr.’

Buntuiscint:
1.   Cén radharc a fhaigheann an léitheoir  de sheanMhaitias ag tús an tsleachta?
2.   Sa chéad alt déantar comparáid idir seanMhaitias agus dhá rud. Céard iad?
3. Chuala seanMhaitias go leor fuaimeanna ach bhí aird ar leith ag a chluasa ar rud 

amháin. Céard é sin?

Tuiscint liteartha:
1. Cén fhianaise atá sa sliocht gur dhuine carthanach é seanMhaitias?
2. Cé nach dtéadh seanMhaitias ar Aifreann bhí meas ag an sagart air.  Cén fhianaise air 

sin atá sa sliocht? 
         (10 marc)
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7.  Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:       
              
Sliocht as Croí na Ceiste, Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta, le Pól Ó Muirí, Comhar Teo, 
2007, 10-17
Bhí Paloma Pettigrew, Garda óg, idir dhá chomhairle.  Fuair sí scairt phráinne óna cara, an 
Máistir Ó Domhnaill, agus d’fhág sí an oifig láithreach.  Bhí tuairim is cúig chiliméadar le taisteal 
aici idir a hoifig agus an áit a raibh an Dálach – Alt an Iolair, áit iargúlta ar imeall na sléibhte...
Bhí eolas maith ar an chuid seo den bhealach aici.  Is minic a stop sí tiománaithe óga an 
cheantair agus iad ag scaoileadh a gcuid carranna siar an bealach i dtreo na sléibhte.  “Cé thú 
féin?” a dúirt sí le tiománaí óg amháin, “Michael Schumacher?”
“Ní hé ach Michael McShane,” a d’fhreagair tiománaí amháin.  Ní raibh a fhios aici an raibh 
sé ag spochadh aisti nó an amhlaidh nach raibh a fhios aige cérbh é Schumacher.  
“Tá tú an-ghreannmhar,” a dúirt Paloma leis an tiománaí óg, “beidh lá mór grinn againn beirt 
sa chúirt ar ball.”  D’imigh an miongháire d’aghaidh an fhir óig…
Chonaic sí an áit a bhí sí á lorg agus bhrúigh ar na coscáin...D’oscail sí an doras go tapa agus 
léim sí den charr.  Ba léir gur chuala an Máistir í… “Paloma! Paloma!” a scairt sé in ard a chinn.  
“Thuas anseo atá mé.  Thuas anseo!”  D’ardaigh Paloma a ceann i dtreo a carad.  D’aithin sí 
láithreach go raibh eagla air...Iarmhúinteoir scoile a bhí ann, staraí áitiúil, duine de na daoine 
croíúla sin a raibh a chroí agus a anam istigh ina cheantar dúchais féin...“Paloma! Thuas anseo.  
Déan deifir,” a scairt An Máistir arís.  Bhí eagla ina achainí, “Paloma!”
Rinne Paloma deifir.  Rith sí síos an cabhsa oiread agus a thiocfadh léi...Bhain sí amach é faoi 
chúpla bomaite.  “An bhfuil tú i gceart?” a d’fhiafraigh sí den Mháistir.
“Tá,” a d’fhreagair sé, “rud nach féidir liom a rá faoin chréatúr bocht atá ina luí thíos ansin.”
“Tá tú cinnte gur corp atá ann?” a d’fhiafraigh sí de.
“Tá mé cinnte gur corp atá ann,” a d’fhreagair sé, “ba bhreá liom a rá nach raibh mé cinnte 
ach ní thig liom.”
“Fear nó bean?” a d’fhiafraigh Paloma de.
D’amharc an Máistir uaithi i dtreo na sléibhte.  “Níl mé cinnte de sin,” a d’fhreagair sé, “ní 
raibh sé de chroí ionam dul síos.  Ach corp atá ann.  Tá mé cinnte de sin....”
Bhí a fhios ag Paloma láithreach go raibh an té thíos marbh.  Chonaic sí corp roimhe sin agus 
í ag obair i mBaile Átha Cliath…
Thiontaigh Paloma thart.  D’aithin sí ar éadaí na mná gur turasóir a bhí inti…Scrúdaigh Paloma 
an log.  Bhí deora beaga fola le feiceáil.  Lean sí iad.  Níor thit an bhean seo le haill, ba léir 
sin.  Bhí sí ag rith…“Scaoil duine éigin an bhean seo faoi dhó,” a smaoinigh Paloma…Lean 
sí na deora fola agus tháinig a fhad le puball…Bhí mála droma ina luí ar an talamh agus éadaí 
scaipthe ar fud na háite…Rinne sí a bealach go cúramach tríd na héadaí, chrom síos agus thóg 
pas ina lámh.  “Anois, a stór, cé thú féin?” a dúirt Paloma.  D’oscail sí an pas…Bhí pictiúr den 
bhean mharbh…Léigh Paloma an t-ainm os ard: “Brigitte Schutte.”

Buntuiscint:
1.   Cá raibh Paloma nuair a fuair sí glao gutháin?
2.   Cén fáth ar ghlaoigh an Máistir Ó Dómhnaill ar Paloma?
3. Cén fáth nár scrúdaigh an Máistir Ó Domhnaill an duine a bhí ina luí ar an talamh?

Tuiscint liteartha:
1. Cén léargas  a fhaighimid sa sliocht ar an bhféith ghrinn a bhí i Paloma agus í ag déileáil  

le tiománaithe áitiúla?
2. Cén fhianaise atá sa sliocht go raibh eolas domhain ag an Máistir Ó Domhnaill ar stair 

a cheantair?
          (10 marc)
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COLÁISTE MHUIRE MARINO  
TRIAIL FAOI THEASTAIS GHAEILGE

_______________________

OIRIÚNÚ LE hAGHAIDH CÁILÍOCHTA SA GHAEILGE
Triail Shamplach B
_________________

Triail Scríofa  -  100 MARC
____________________

Trí huaire an chloig don pháipéar seo (10.00 – 1.00). 
Freagair cúig cheist. 

____________________

ROINN A
 

SCRÍBHNEOIREACHT FHEIDHMIÚIL 

Freagair Ceist 1 nó Ceist 2

1.   Scríobh litir (380-400 focal ar a laghad):-

Mar an Príomhoide ar do scoil, scríobh litir chuig an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Sráid 
Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 2 ag gearán faoin gcinneadh atá déanta ag an Aire, do scoil a 
dhúnadh agus a chónascadh le scoil níos mó.   

2.  Scríobh litir (380-400 focal ar a laghad):-

 Mar mhúinteoir i do scoil féin, scríobh litir chuig an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, An 
Bóthar Nua, Cill Airne, Contae Chiarraí ag tacú le hiarratas le haghaidh deontais d’amharclann 
nua atá cumann drámaíochta i do cheantar ag iarraidh a thógáil.        
     
          (30 marc)

 ROINN B

AISTRIÚCHÁN 

Freagair Ceist 3 agus Ceist 4

3.  Aistrigh go Gaeilge:-
(a) On you go children, and be careful! Avoid the ice on the footpath. 
(b) Who owns these gloves? Put them in the pocket of your coat, Eoghan.
(c) Seán! Why weren’t you at school yesterday? Do you have a note?
(d) Take out your homework, children. Cormac! Show me your copybook.
(e) Now children! You may eat your lunch. Go to the toilet then.
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(f) Did you fall, Neasa? Cormac! Stay with her and keep an eye on her.
(g) Eoghan! Don’t be dragging out of anyone and do not leave a hand on anyone.
(h) Look up here, girls! Listen to this and say it after me.
(i) Continue on, children. Excuse me, Aisling. Let me go in there.
(j) The time is up, children! Put up your chairs and put on your coats. 
          (15 marc)
4. Aistrigh go Gaeilge:-
Teacher: Excuse me! I’m sorry for interrupting you.
Principal: You’re not interrupting me at all. What do you want?
Teacher: There’s a girl in my class and she is sick since she came in this morning.
Principal: What kind of sickness does she have?
Teacher: She’s got a pain in her stomach and it is getting worse.
Principal: The creature! Is she crying?
Teacher: She is. I have great pity for her. She should go home, in my opinion.
Principal: Do you want to telephone her mother?
Teacher: I do. It will only take a minute. There’s no need for you to leave the office.
Principal: When you go back to your classroom, send her down here with her bag and coat.  
Her mother can collect her here.      
          (20 marc)

ROINN C 

GRAMADACH 

Freagair Ceist 5
5.  Scríobh na freagraí i d’fhreagarleabhar:-

An Briathar:
1.  A Áine agus a Pheadair!  (Suigh) _____________________________________ síos anois.
2.  A Chaoimhín!  Ná (ól) ____________________________________ an cóla go dtí am lóin.
3.  (Ceannaigh) _______________________________ Caitríona bróga nua ag tús gach bliana.
4.  Níor (ith) _________________________________________ Seosamh a chuid glasraí inné.
5.  (Téigh: sí) ___________________________ ar saoire go dtí an tSín an samhradh seo caite. 
6.  An (dún: tú) _______________________________________ doras na hoifige gach oíche?
7.  Dá mbeadh bád agam, (taistil: mé) _____________________________ ar fud an domhain.
8.  Nach (déan: sibh) __________________________________ bhur gcleachtaí Gaeilge inné?
9.  Ní (dún: sí) ________________ an siopa leabhar sa scoil go dtí an deireadh seachtaine seo chugainn.
10. Dá mbeadh fliúit againn, (seinn: sí) ___________________________________ port uirthi.
11.  An (bailigh: tú) ___________________________ na cóipleabhair Dé Luain seo chugainn?
12.  (Fág) _________________________________ an solas ar lasadh i gcónaí sa teach solais.   
13.  (Foilsigh) _______________________________________ torthaí na scrúduithe amárach.
14.  Deir an múinteoir (tosaíonn) ______________________________ tú i lár an leathanaigh.
15.  Dúirt Pádraig (níor ól) ____________________________________  sé a dheoch go fóill.
16.  Dúirt Máire (feicfidh) _____________________________________ sí a cara níos déanaí.
17.   Thosaigh mé ag (foghlaim) _______________________ faoi ghramadach an bhriathair 

an bhliain seo caite.
18.  Tá an litir (scríobh) __________________________ agus cuirfidh mé í sa phost amárach.
19. Dá (bí) __________________________________ rogha agam, roghnóinn Rang a Ceathair.
20.  Má (croch: tú) ____________________ do chóta ar an gcrochadán, beidh tú in ann é a 

fháil ansin arís ag deireadh an lae.

An Chopail:
21.  Is (tuismitheoir) ______________________________________________ í an bhean sin.
22.  Nach (amhrán) _______________________________________ é  ‘Cailín na Gaillimhe’?
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23.  Ar (polaiteoir) ________________________________ maith é Michael Collins, meas tú?
24.  (Nár: é) ____________ Tadhg Ó Súilleabháin an Príomhoide sa scoil sin nuair a bhí tú óg?

An tAinmfhocal
25.  Tá an (cailc [bain.]) _________________________________ in aice leis an gcóipleabhar.
26.  Tá an (urlár [fir.]) ____________________________________________  an-ghlan inniu.
27.  Suigh síos ar an (cathaoir) __________________________________ ag barr an tseomra.
28.  Ba bhreá liom staidéar a dhéanamh ar na (Amharcealaíona) __________________ nuair a 

fhásfaidh mé suas.
29. Tá grian bhuí ag barr (an póstaer) ____________________________________________.
30. Tá Síle ag déanamh (an tsiopadóireacht) _______________________________________.
31.  Cuirfear málaí (na páistí) _________________________________ in aice leis an gcófra.
32.  Beimid ag tarraingt (na pictiúir) _______________________________ níos déanaí sa lá.

An Aidiacht
33.  Is mise an duine (is: sean) __________________________________________ sa chlann.
34.  Tá an aimsir (níos: fuar) ______________________________ inniu ná mar a bhí sí inné.

An Aidiacht Shealbhach
35.  Tá Seosamh ina (cónaí) _______________________________________ i gceantar intíre.
36.  Thug (mo: athair) _______________________________ cabhair dom leis an tionscnamh.

An Forainm Réamhfhoclach
37.  Tá aithne ag Nóirín (ar: sibh) _______________________________________________.
38.  Tá muinín ag Bríd (as: sinn) ________________________________________________.

Suas, Thuas, Anuas; Síos; Thíos, Aníos
39.   Tá oifig Joan thuas ar an dara hurlár ach tháinig sí __________________ go dtí an chéad 

urlár don chruinniú.

Isteach, Istigh; Amach, Amuigh
40.   Bhí Caoimhín amuigh ach tá sé ag dul ________________ go dtí an chistin chun ceapaire 

a dhéanamh anois.

Uimhreacha
41.  Scríobh i bhfocail: 7.00 i.n.:  ________________________________________________.
42.  Cé mhéad (seomra codlata) ___________________________________ atá sa teach nua?
43.  Bhain Sinéad an chéad (áit) _____________________ amach sa chomórtas matamaitice.
44.  Triúr (páiste) ____________________________________________ atá i mo theaghlach.

Gramadach an Bhriathair
45.  Scríobh an aimsir chaite, an fhoirm dhearfach, an dara pearsa uatha den bhriathar ‘ith’. 
__________________________________________________________________________.
46.   Scríobh an aimsir láithreach, an fhoirm dhiúltach, an chéad phearsa uatha den bhriathar 

‘ullmhaigh’. 
__________________________________________________________________________.
47.  Scríobh an t-ainm briathartha den bhriathar ‘cuir’.  
__________________________________________________________________________.
48.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘faighte’.
__________________________________________________________________________.
49.  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘baileoidh mé’.
__________________________________________________________________________.
50  I dtéarmaí gramadaí, mínigh ‘fágtar’. 
__________________________________________________________________________.

(25 marc)
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ROINN D 

LÉAMHTHUISCINT 
Freagair Ceist 6 nó Ceist 7

6.  Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:-  

Sliocht, atá curtha in oiriúint, as Lig Sinn i gCathú le Breandán Ó hEithir, Sáirséal: Ó 
Marcaigh, 1976, 117-123.
Níorbh fhada Máirtín agus Colm Ó Cofaigh ar an mbóthar (go dtí an t-ospidéal) nuair a thug 
Máirtín faoi deara nach raibh mórán fonn cainte ar an tiománaí…Thug seo uain do Mháirtín 
a smaointe a chruinniú agus é féin a réiteach le castáil lena athair.  Pé rud a tharlódh níor 
theastaigh uaidh...a thabhairt le fios dó gur thuig sé chomh dona agus a bhí an scéal…Bhí 
sé na mílte i gcéin, mar sin, nuair a stop Ó Cofaigh an carr go tobann…ag príomhdhoras an 
ospidéil.  
Chuaigh Máirtín suas go dtí an tríú hurlár mar a raibh na seomraí príobháideacha ina raibh a 
athair.  Nuair a tháinig sé go bun an tsraith dheireanach céimeanna chonaic sé Learaí de Lása 
ina sheasamh ag a gceann.
‘Caithfimid bheith scioptha,’ a dúirt sé. ‘Tháinig na banaltraí ar ball beag dá réiteach don 
sceanairt.  Tá an misneach go maith, mar a bhí riamh.  Coinnigh ag caint agus ná lig dó iomarca 
stró a chur air féin...’
Bhí an doras oscailte agus beirt bhanaltra ag guairdeall timpeall na leapa.  D’iompaigh a athair 
a cheann go mall i dtreo an dorais agus thug Máirtín faoi deara an scéin sna súile móra liatha 
a bhí slogtha siar ina cheann.  Rinne sé meangadh agus dúirt,
‘Buachaill, a Mháirtín!  Tháinig tú go tráthúil.  Tá mé ag rá leo ó tháinig mé isteach anseo 
gurb é an scian an buachaill a chuirfidh mise ar mo chosa!’
Chuimhnigh Máirtín ar chomhairle Learaí agus thosaigh sé ag roiseadh leis faoi staidéar agus 
scrúduithe agus cúrsaí ollscoile go dtí gur airigh sé lámh Learaí arís ar a uillinn.
Labhair Learaí.
‘Táimid ag cur isteach ar na mná óga seo atá ag iarraidh a gcuid oibre a dhéanamh.  Seo leat, a 
sheanghadaí, ádh mór ort, agus nár fada uainn an lá go mbeidh an triúr againn ag ól trí ghloine 
in aghaidh cuntair éigin.’
‘Ní bheidh muide i bhfad uait, a Dhaid....Go n-éirí sé leat!’...
(Shleamhnaigh siad amach an doras.)  Fós níor airigh Máirtín tada ach laige coirp nár thuig 
sé…Chuimhnigh sé ar lá, nuair a bhí sé deich mbliain d’aois, nuair a thug a athair chuig 
cluiche ceannais an chúige sa bpeil é…Ba é an chéad uair é a raibh sé ina aonar ar feadh lae 
ina chomhluadar.  Casadh seanchomhrádaithe lena athair orthu ag an gcluiche agus ina dhiaidh 
chuadar uilig i dteannta a chéile chuig teach ósta.  Cuireadh ina shuí ar stól ard é agus tugadh 
gloineacha oráiste dó.  Bhí sé sna fir.

Buntuiscint:
1.   Céard is ainm do thiománaí an chairr?
2.   Cén chomhairle a chuireann Learaí de Lása ar Mháirtín sula dtéann sé isteach chun a 
      athair a fheiceáil?
3. Nuair a bhí Máirtín deich mbliana d’aois, cé leo ar bhuail sé nuair a bhí sé amuigh 

lena athair?

Tuiscint Literatha:
1.  Cén fhianaise atá sa chéad alt gur duine tuisceanach é Máirtín?
2.  Cén  cruthú a fhaighimid sa cheathrú halt go bhfuil eagla ar athair Mháirtín?

         (10 marc)
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7. Léigh an sliocht seo a leanas agus freagair i d’fhocail féin na ceisteanna a ghabhann leis:-    

Sliocht, atá curtha in oiriúint, as Taibhsí an Locha, Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta, 
le hAntain Mac Lochlainn, Cló Iar-Chonnachta, 2009, 11-13. 
Fear mór liostaí a bhí in John Grayling riamh.  Liostaí de rudaí a bhí le déanamh.  Liostaí 
de dhaoine le glaoch a chur orthu.  Liostaí de na suimeanna móra airgid a bhí sa chuntas seo 
nó sa chuntas siúd.  Bhí sé ag scríobh liosta anois, ina shuí sa chistin ag ól tae gan bhainne.  
Ní raibh bia ar bith sa teach chun bricfeasta a dhéanamh dó féin ná don mhadra.  ‘Ná féach 
orm mar sin, a Joey,’ a dúirt sé.  A Dhia! Bhí sé ag caint leis an madra anois!  ‘Is é an chéad 
rud ar an liosta ná glaoch a chur ar Jackie agus cuireadh a thabhairt di an deireadh seachtaine 
a chaitheamh linn.  B’fhéidir go mbeidh trua aici dúinn agus go ndéanfaidh sí dinnéar deas 
dúinn.’  Leag sé a mhéar ar an tábla agus tharraing líne tríd an dusta ann.  ‘Agus rud beag 
glantacháin...’
D’fhan a dheirfiúr leis an chéad seachtain a chaith sé sa teach mór.  Chuir sí fógra beag i 
bhfuinneog an tsiopa sa sráidbhaile, ag lorg duine chun cabhrú lena deartháir.  ‘Cad é atá de 
dhíth ort?’ a d’fhiafraigh sí, ‘nó cad é a scríobhfaidh mé?’
‘Bhuel, anois,’ arsa Grayling.  ‘Tiománaí, mar níl cead agam féin bheith ag tiomáint.  Glantóir.  
Duine a dhéanfaidh obair sa ghairdín.  Ó, agus rud beag cócaireachta, leis.’
‘Hmm,’ a dúirt sí.  ‘Scríobhfaidh mé “sclábhaí ag teastáil” mar sin’.
Chuir Jackie uimhir fóin a dearthár leis an bhfógra ach níor ghlaoigh aon duine riamh. ‘Sin na 
hÉireannaigh agat,’ a dúirt sé léi go míshásta ar an teileafón. ‘Táimid róghalánta le seirbhís 
a thabhairt do dhaoine eile.’
...Chuir an tost eagla ar Grayling.  An dtiocfadh sí nó an mbeadh air an deireadh seachtaine a 
chaitheamh ag comhrá leis an mhadra?  Bhí daoine de dhíth air.  Cairde agus comhluadar.  Ach 
bhí eagla air nach mbeadh a chairdeas ná a chomhluadar ag teastáil ó éinne.  Duine deacair a 
bhí ann.  Thuig sé féin é sin anois.  Bhí faoiseamh air nuair a labhair Jackie arís.  
‘Ceart go leor, a John.  Beidh mé ann maidin Dé hAoine.  Ach éist, tá aistí le marcáil agam.  
Ní bheidh mé ag freastal ort mar a bhí an t-am deireanach.’
Bhí sí ag teacht!  Bhí lúcháir air ach níor inis sé sin dá dheirfiúr...Bhí sé ar tí an fón a chur 
síos nuair a labhair Jackie arís.
‘…An miste leat má thugaim cara liom?  Chas tú léi cheana féin ag cóisir na Nollag.  Brenda 
– tá sí ag obair liom i Roinn na Seandálaíochta.’
‘Níl aon chuimhne agam uirthi, ach níl iontas orm go bhfuil sí ag iarraidh mise a fheiceáil 
arís.  Fear breá cosúil liomsa...’
‘Och, a John! Tá tú chomh holc agus a bhí tú riamh.’

    
     Buntuiscint:
      1.  Conas go bhfuil a fhios agat nach raibh aon siopadóireacht déanta ag John Grayling?

2. Cén uair a chuir Jackie fógra ar fhuinneog an tsiopa áitiúil? 
3. Cén t-eolas a fhaigheann an léitheoir faoin bpost atá ag Brenda?

Tuiscint Liteartha:
1. I lár an tsleachta, cén cruthú a thugtar gur duine uaigneach é John? 
2.  Conas a mhothaigh John nuair a dúirt Jackie go raibh sí ag teacht ar cuairt chuige don 

deireadh seachtaine?                                                                                                           
                                           (10 marc)
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1. Ag Forbairt Scileanna Éisteachta

Is é príomhchuspóir an mhodúil seo ná cumas cluastuisceana an Iarrthóra a fhorbairt.  Cuirtear 
béim faoi leith ar na  scileanna a bhíonn ag teastáil chun fógraí, gnáthchomhráite agus míreanna 
nuachta a thuiscint.
 
•	 Is é an bealach is fearr chun do scileanna éisteachta a fhorbairt ná an éisteacht neamhfhoirmiúil 

– trí éisteacht le múinteoirí eile ar scoil agus iad ag labhairt as Gaeilge, nó trí éisteacht, 
go rialta, le Raidió na Gaeltachta, le Raidió na Life agus le haon seirbhís raidió Gaeilge eile.  
Is fiú, freisin, féachaint ar TG4, ar an Nuacht, ar réamhaisnéis na haimsire agus ar chláir 
Ghaeilge eile ar RTÉ. 

•	 Is féidir ullmhú do théacsanna éisteachta tráthúla (fógraí agus míreanna nuachta go háirithe) 
trí ghiotaí ó pháipéir nuachta mar Saol nó trí ghiotaí ó shuímh idirlín, www.beo.ie cuir i gcás, 
a léamh go rialta. 

•	 Cabhraíonn an t-ábhar éisteachta a ghabhann leis an gCúrsa Ullmhúcháin i Labhairt na Gaeilge 
leis an Iarrthóir scileanna éisteachta a fhorbairt. San ábhar éisteachta sin, faigheann an 
tIarrthóir taithí ar a bheith ag éisteacht le foclóir a bhaineann leis na téamaí agus na 
topaicí seo a leanas: Mise, M’Áit Dúchais, An Mhúinteoireacht, An Teach agus an Timpeallacht, 
Imeachtaí an Lae, Cúrsaí Sláinte agus Cúram Coirp, Bia agus Deoch, Am Saor, Léitheoireacht, 
An Teilifís, An Phictiúrlann, Taisteal, Siopadóireacht, Seirbhísí, An Aimsir, Mo Chuid Oiliúna 
mar Mhúinteoir, An Ghaeltacht, O.C.G..

•	 Ar ndóigh, beidh béim faoi leith sna téacsanna éisteachta ar ghairm an mhúinteora agus  
ar théarmaí a bhaineann léi.  Moltar don Iarrthóir eolas a chur ar théarmaíocht cosúil le 
‘múinteoir acmhainne’, ‘an painéal’, ‘cleachtadh múinteoireachta’, ‘réamhscolaíocht’ agus 
araile.

•	 Bíonn uimhreacha agus dátaí i gceist go han-mhinic i bhfógraí. Moltar don Iarrthóir 
díriú ar laethanta, ar dhátaí, ar mhíonna, ar an gclog agus ar uimhreacha i gcoitinne, idir 
bhunuimhreacha, uimhreacha pearsanta agus orduimhreacha. Mar an gcéanna le hainmneacha, 
sloinnte agus logainmneacha.

•	 Is minic a luaitear ainmneacha eagraíochtaí Gaeilge agus eagraíochtaí a bhaineann leis 
an gcultúr Gaelach i bhfógraí agus i míreanna nuachta.  Ba chóir don Iarrthóir  eolas a 
chur ar ainmneacha na n-eagraíochtaí sin.  Mar shampla: 
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Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
An Chomhairle Mhúinteoireachta,
An Dánlann Náisiúnta,
An Foras Pátrúnachta, 
An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta,  
Aontas na hEorpa, 
Bord na Gaeilge, 
Cló Iar-Chonnachta,
Cois Life,
Coláiste Mhuire Gan Smál, 
Coláiste Mhuire Marino,
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath,
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh,
Coláiste na hOllscoile, Gaillimh,
Coláiste na Tríonóide, 
Coláiste Naomh Muire, Béal Feirste, 
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann,
Coláiste Oideachais Froebel,
Coláiste Phádraig, Drom Conrach, 
Comhairle PhanCheilteach na hÉireann, 
Comhchoiste na gColáistí Samhraidh (Concos),
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 
Comhluadar,
Conradh na Gaeilge, 
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich,
Cumann Lúthchleas Gael,
Cumann Múinteoirí Éireann,
Fiontar,
Fios Feasa,
Foras na Gaeilge, 
Forbairt Naíonraí Teoranta, 
Gaelchultúr,
Gael-Linn, 
Gaelscoileanna Teoranta, 
Glór na nGael, 
Oideas Gael, 
Oireachtas na Gaeilge,
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath,
Ollscoil na hÉireann Má Nuad,
Raidió na Gaeltachta,
Raidió na Life,
Scór na nÓg, 
Seachtain na Gaeilge,
Slógadh, 
TG4 (TG a Ceathair),
Údarás na Gaeltachta.



  1��

•			Gné thábhachtach eile d’fhorbairt scileanna éisteachta is ea eolas a chur ar chanúintí na 
Gaeilge. Moltar don Iarrthóir a bheith ar an eolas faoi na difríochtaí idir na canúintí éagsúla 
agus tabharfaidh an tábla seo a leanas cabhair don Iarrthóir:

Canúint Uladh           Canúint Chonnacht          Canúint na Mumhan

Achan   Chuile    Gach
Am    Am    Tráth
Barraíocht   An-chuid   Go leor
Bomaite   Nóiméad   Nóiméad
Cailliúint   Caillteanas   Cailliúint
Cuidiú   Cabhair    Cabhair
Cinnte   Cinnte    Go deimhin
Doiligh   Deacair    Deacair
Éasca   Éasca    Furasta
Faiteach   Imníoch   Imníoch
Fataí   Fataí    Prátaí
Fosta   Freisin    Leis
Gaeilge   Gaeilge    Gaolainn
Gasúr   Gasúr    Garsún
Girseach   Cailín    Cailín
Goitse   Gabh i leith   Tar anseo
Iontach   An-/Rí-    An(a)-
Mada   Gadhar    Madra
Measartha   Réasúnta   Cuibhseach
Páistí   Páistí    Leanaí
Rud beag   Beagáinín   Beagáinín
Scaifte   Slua    Slua
Sách   Sách    An-
Tobann   Tobann    Obann
Úr    Nua    Nua

Cad é mar   Cén chaoi a    Conas atá tú?
atá tú?   bhfuil tú?   

A Dhia ár   Go sábhála Dia sinn!  Go bhfóire Dia orainn!
sábháil!   
    Bail ó Dhia ort!
    Go mba hé duit!

Bhí mé   Bhí mé    Bhíos
An raibh tú?  An raibh tú?   An rabhais?
Cheap mé   Cheap mé   Cheapas
Níl a fhios agam  Níl a fhios agam  Ní fheadar
Tchífidh mé  Feicfidh mé   Feicfidh mé
Tig liom   Is féidir liom   Is féidir liom
Cha dtig   Ní féidir liom   Ní fhéadfainn
liom
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•			Is féidir an chluas a oiliúint, freisin,  trí éisteacht go foirmiúil le míreanna éisteachta agus 
trí chleachtaí foirmiúla réamhéisteachta agus iaréisteachta atá bunaithe orthu a dhéanamh. 
Is éard atá sa chéad chuid eile den mhodúl seo de Sruth na Maoile ná, sraith de chleachtaí 
foirmiúla bunaithe ar na Trialacha Cluaistuisceana Samplacha atá ar na dlúthdhioscaí a ghabhann 
leis an leabhar.  Tá an struchtúr ceannann céanna ar gach cleachtadh.  Tosaítear le hobair 
bheirte labhartha faoin ábhar a bheidh ag teacht sa mhír éisteachta ionas go dtógfaidh an 
cleachtadh ar réamheolas an Iarrthóra agus ionas go bhfeicfear an nasc láidir atá ann idir a 
bheith ag labhairt agus ag éisteacht.  Éisteann an tIarrthóir leis an dlúthdhiosca den chéad 
uair ansin, agus le cabhair ó stór focal, bíonn air/uirthi Gaeilge a chur ar leaganacha Béarla 
de roinnt frásaí.  Éisteann an tIarrthóir leis an mír, den dara huair ansin, agus freagraíonn 
sé/sí ceisteanna ilroghnacha, ceisteanna atá ar aon dul leis na ceisteanna a bhíonn ar an 
Triail Chluastuisceana. Ina dhiaidh sin, tugtar téacs na míre éisteachta ionas go mbeidh an 
tIarrthóir in ann féincheartú a dhéanamh ar na freagraí.  Dírítear aird an Iarrthóra ansin ar 
phointe gramadaí amháin ón mír éisteachta agus ar ghné éigin den mhír éisteachta a chothóidh 
feasacht teanga.  
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2. Cleachtaí Éisteachta: Triail Shamplach A  
Fógra 1 (Duais do mhúinteoirí) 

Obair Bheirte
Beidh tú ag éisteacht le fógra faoi dhuais do mhúinteoirí. Leis an duine in aice leat,  

pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:
Céard is ainm don cheardchumann ina bhfuil tú?

An bhfuil aithne agat ar aon mhúinteoir a bhfuil obair iontach déanta aige/aici, agus a thuilleann duais?
Céard atá déanta ag an duine seo?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
cabhair agus spreagadh, iontrálacha, ag obair ar thionscnaimh, aitheantas a thabhairt do, 

tuilleadh eolais, ba mhúinteoir bunscoile í

1.  entries      4.  working on projects
____________________________  ____________________________

2.  to give recognition to    5.  help and stimulation
____________________________  ____________________________

3.  she was a Primary School Teacher  6.  more information
____________________________  ____________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair. Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1.  Céard is ainm don duais atá luaite?
Duais Oidhreachta agus Oideachais Marian Rollins    c  
Duais na Comhairle Oidhreachta      c
Duais Chumann Múinteoirí Éireann      c    
Duais ón gCrannchur Náisiúnta       c

2. Cén post a bhí ag Marian Rollins le hIontaobhas Airfield? 
Oifigeach Oidhreachta        c  
Oifigeach Feirmeoireachta       c
Múinteoir Bunscoile        c    
Oifigeach Oideachais        c

3. Cén bhliain ina bhfuair Marian Rollins bás?
1997          c  
2000          c   
2017          c  
2007          c

4. Céard atá le déanamh chun duine a ainmniú don Duais?
Foirm Chlárúcháin a líonadh isteach.      c   
Glao gutháin a chur ar Linda Johnston.     c
Foirm Ainmniúcháin a líonadh isteach.      c  
Litir a scríobh chuig Linda Johnston.      c

5. Cén t-aonad a bhfuil Linda Johnston ag obair ann?
An tAonad don Oideachas Gairmiúil      c   
An tAonad Curaclaim        c
An tAonad don Oifig Ghairmiúil      c  
An tAonad don Fhorbairt Ghairmiúil      c
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An Téacs
Fógraíonn An Chomhairle Oidhreachta, agus Cumann Múinteoirí Éireann, go gcuirfidh siad fáilte 
roimh iontrálacha do Dhuais Oidhreachta agus Oideachais Marian Rollins.  Bunaíodh an duais chun 
aitheantas a thabhairt do dhaoine a bhfuil comaoin ar leith curtha acu ar an oideachas oidhreachta in 
Éirinn.  Ba mhúinteoir bunscoile í Marian Rollins a chaith a saol ag obair ar thionscnaimh oidhreachta. 
Bhí sí ina hOifigeach Oideachais le hIontaobhas Airfield i nDún Droma.  Fuair sí bás sa bhliain 2007 
agus ainmníodh an duais ina honóir. 

I mbunscoileanna agus i bpobail áitiúla ar fud na tíre, tá daoine iontacha a thugann cabhair agus 
spreagadh do leanaí, foghlaim faoin domhan mórthimpeall orthu.  Ba mhaith linn na daoine sin a 
cheiliúradh.  

Má tá aithne agat ar dhuine i do scoil nó i do cheantar a oibríonn go dian dícheallach ar son na 
hoidhreachta, líon isteach foirm ainmniúcháin.  Gheobhaidh tú tuilleadh eolais trí theagmháil a 
dhéanamh le Linda Johnston, An tAonad don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach, Cumann Múinteoirí 
Éireann, 35 Cearnóg Pharnell,   Baile Átha Cliath 1.

(eolas curtha in oiriúint ó www.heritagecouncil.ie)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘bunaíodh’
______________________________________________________________
2) ‘gheobhaidh tú’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  62, 86 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

in her town = ina baile     in her honour = ina honóir 

Aistrigh:
in her house = _________________  in her office = __________________
in her car = __________________  on her own = ___________________
in her garden =________________  in her thumb = __________________
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Fógra 2 (Fóin phóca)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le fógra faoi fhóin phóca. Leis an duine in aice leat,  
pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Cén sórt fón póca atá agat?
Céard a dhéanann tú le d’fhón póca?

Cá bhfuair tú d’fhón póca agus cé mhéad a d’íoc tú air?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
réimse, ceamara digiteach, ar an margadh, cosnaíonn siad, urraíocht, le déanaí

1.   a range      4. a digital camera
____________________________  ____________________________

2. on the market     5.   sponsorship
____________________________  ____________________________

3.   recently     6.   they cost
____________________________  ____________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair. Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard is ainm don chomhlacht a chuir na fóin ar an margadh?
Nokia         c 
Samsung        c  
Gaelfón        c   
Vodafone        c

2.  Cé a mhol na fóin nua?
An tAire Oideachais       c  
Denis O’ Brien        c   
Des Bishop        c  
An tArdeaspag       c

3. Chomh maith le ceamara digiteach agus brabhsálaí idirlín, céard eile atá sa sás láimhe?
Raidió FM inmheánach       c  
Facs inmheánach       c 
Teilifís dhigiteach       c  
Seinnteoir dlúthdhioscaí      c

4. Céard a rinne an comhlacht a léiríonn go bhfuil siad dáiríre faoin margadh Gaelach? 
Thug siad urraíocht do TG4.       c

Bhunaigh siad bunscoil lán-Ghaeilge.     c

Thug siad urraíocht do Sheachtain an Cheoil, 2009.   c

Thug siad urraíocht do Sheachtain na Gaeilge, 2009.    c  

5. Cé mhéad a chosnaíonn na fóin?
Idir tríocha agus nócha euro      c   
Idir dhá agus naoi euro      c

Idir daichead agus nócha euro      c  
Tá siad saor in aisce sna siopaí.     c
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An Téacs
Tá réimse úrnua  d’fhóin phóca ar fáil anois a bhfuil rogha de ghnéithe as Gaeilge orthu.  Is é an 
comhlacht earraí leictreonacha, Samsung, a chuir na fóin nua ar an margadh.  Tá na fóin tanaí, 
faiseanta agus sofaisticiúil.  

Le déanaí mhol Des Bishop na fóin nua. Dúirt sé gur uirlisí áisiúla iad chun an Ghaeilge a chur chun 
cinn mar ghnáth-theanga i saol na n-óg.  

Is é an Pixon an fón is fearr sa réimse agus tá níos mó ná daichead agus a ceathair míle focal as 
Gaeilge ar fáil i bhfoclóir air. Scoláirí Gaeilge a d’aistrigh na focail ar fad.  Chomh maith leis sin, sa 
sás láimhe,  tá ceamara digiteach, brabhsálaí idirlín iomlán agus raidió FM inmheánach.

Is léir go bhfuil Samsung dáiríre faoi mhargadh na Gaeilge mar ba é Samsung a thug urraíocht do 
Sheachtain na Gaeilge 2009.  Tá na fóin ar fáil i siopaí ar fud na tíre agus cosnaíonn siad idir daichead 
agus nócha euro.  

    (eolas curtha in oiriúint ó Sunday Tribune, Feabhra 22, 2009)  

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘mhol sé’
______________________________________________________________
2) ‘d’aistrigh siad’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  54, 56, 64, 66 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

getting = ag fáil      available = ar fáil
 
Aistrigh:
swimming = _____snámh     floating = ______snámh
flying= ___ eitilt     gliding = ______ eitilt 
selling=_____díol     on sale = ______díol
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Fógra 3 (Cúrsaí san oideachas) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le fógra faoi chúrsaí san oideachas. Leis an duine in aice leat,  
pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Cén institiúid tríú leibhéal ar fhreastail tú uirthi?
Cén sórt céime a fuair tú?

Ar mhaith leat céim mháistreachta a dhéanamh?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 

na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
ag tabhairt cúrsaí, machnamh a dhéanamh, ceiliúradh, bíonn ar iarrthóirí, tuilleadh eolais, i mbliana

1.  a celebration     4. candidates have to
____________________________  ____________________________

2.  this year     5.  to think
____________________________  ____________________________

3.   giving courses     6.  further information
____________________________  ____________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard atá á cheiliúradh ag Scoil an Oideachais?
Caoga bliain ag tabhairt cúrsaí san oideachas    c 
An chéad bhliain ag tabhairt cúrsaí san oideachas   c

Céad bliain ag foilsiú       c

Céad bliain ag tabhairt cúrsaí san oideachas     c

2.  Cén sórt Céim Mháistreachta atá ar fáil?
Céim Mháistreachta san Innealtóireacht    c

Céim Mháistreachta sa Leigheas     c

Céim Mháistreachta san Oideachas Eolaíochta   c

Céim Mháistreachta sa tSocheolaíocht    c

3. Tar éis dóibh taighde a dhéanamh, céard a bhíonn le déanamh ag iarrthóirí?
Mórthráchtas a scríobh.       c

Aiste thaighde a scríobh.      c

Miontráchtas a scríobh.      c  
Dul ar saoire.        c

4. Cé dó a dtugann an cúrsa seo deis, cur lena bhforbairt ghairmiúil?
Polaiteoirí        c

Mainicíní        c

Eolaithe        c

Múinteoirí        c

5. Céard é suíomh idirlín na scoile?
www.ucd.education.ie        c

Teoiricí éagsúla       c

Suíomh tí        c

www.eolaíocht.ie       c
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An Téacs
Tá ceiliúradh ar siúl i mbliana i Scoil an Oideachais, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, as 
siocair go bhfuil céad bliain caite ag an scoil ag tabhairt cúrsaí i réimse an oideachais.  

Ceann de na cúrsaí a chuirtear ar fáil sa Scoil ná Céim Mháistreachta  san Oideachas Eolaíochta.  
Is céim struchtúrtha mhúinte í agus roghnaíonn iarrthóirí as réimse leathan de mhodúil.  I measc 
na modúl a ofráltar ar an gcúrsa tá, an tOideachas Eolaíochta, Teicneolaíocht an Eolais, Staidéir 
Churaclaim agus Síceolaíocht.  Bíonn ar iarrthóirí taighde a dhéanamh ar thopaic ar leith agus 
miontráchtas a scríobh ar an ábhar.   

Tugann an cúrsa deis ar dóigh do mhúinteoirí cur lena bhforbairt ghairmiúil agus tugann sé deis dóibh, 
fosta,  machnamh a dhéanamh ar chleachtaí agus ar theoiricí éagsúla san Oideachas Eolaíochta.  Is 
féidir tuilleadh eolais a fháil ag www.ucd.education.ie.

(eolas curtha in oiriúint ó  Science, Iml. 44, uimh. 2, Márta, 2009)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘cuirtear’
______________________________________________________________
2) ‘roghnaíonn siad’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  54, 62 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

the first year = an chéad bhliain    a hundred years = céad bliain
 
Aistrigh:
the first child = _______________  a hundred children = _____________
the first month = ______________  a hundred months = _____________
the first bus = ________________  a hundred buses = ______________
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Comhrá 1 (Féile Bloom) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le comhrá faoi fhéile ghairdíní. Leis an duine in aice leat, pléigh na 
ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

An bhfuil gairdín agat? 
Inis dom faoi aon ghairdín deas a bhfuil eolas agat air.  

Inis dom faoi aon obair a rinne tú i ngairdín riamh.

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 

na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
gairdíní bláthanna, gairdíní glasraí, saineolaithe, dearthóirí, baileoidh mé, féile

1.  festival      4.  vegetable gardens
___________________________  ____________________________

2. designers     5.  experts   
____________________________  ____________________________

3. flower gardens     6.  I will collect.
____________________________  ____________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cén  sórt aimsire atá i gCorcaigh?
  Lá gaofar      c
  Lá scamallach      c
  Scáth gréine     c
  Lá breá gréine      c 

2. Cá háit i mBaile Átha Cliath a mbeidh  Féile Bloom ar siúl?
  Faiche Stiabhna     c

Páirc an Fhionnuisce     c
  Páirc an fheirmeora      c
  Páirc an Chrócaigh     c

3. As an liosta seo a leanas, roghnaigh rud amháin a bheidh ar díol ag an bhféile.
  Alcól       c
  Bia       c  
  Biachlár      c
  Ceol       c

4. Cén fáth ar roghnaíodh Gerry Daly agus Dermot O’ Neill chun ceisteanna a ghlacadh?
  Is saineolaithe iad.     c
  Is bláthanna iad.     c
  Is saighdiúirí iad.     c
  Is díoltóirí iad.     c

5. Cén socrú a dhéanann Máire lena hathair ag an deireadh?
  É a bhailiú ón eitleán.     c

É a bhailiú ón traein.     c
  É a fhágáil ag an mbus.    c 
  Ceisteanna a chur air.    c



1��

An Téacs

Máire:  Haló! Máire ag caint. 

Pádraig: Dia is Muire duit, a Mháire, Daid anseo.

Máire:  Á! A Dhaid! Conas atá cúrsaí i gCorcaigh?  

Pádraig:  Tá gach rud go breá anseo, buíochas le Dia.  Lá breá gréine atá ann.  Cén sórt aimsire 
atá agaibh i mBaile Átha Cliath?

Máire:   Tá an ghrian ag taitneamh anseo, freisin, agus tá leoithne álainn ghaoithe ag séideadh. 
Cloisim go bhfuil sé geallta le bheith go deas don deireadh seachtaine ar fad.

Pádraig:  Is aoibhinn liom é sin a chloisteáil mar táim féin agus do mháthair ag smaoineamh ar 
dhul go Baile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine.  Fuair do mháthair  ticéid don 
fhéile ghairdín a bheidh ar siúl i bPáirc an Fhionnuisce.

Máire:   Léigh mé faoi sin sa nuachtán. ‘Féile Bloom’ is ainm dó. Beidh níos mó ná fiche gairdín 
le dearthóirí cáiliúla ar taispeáint ann - gairdíní bláthanna agus gairdíní glasraí araon 
– agus beidh margadh bia ann freisin.  Ba bhreá liom féin dul in éineacht libh. Caithfidh 
mé iarracht a dhéanamh  ticéad a fháil.  

Pádraig:  Bheadh sé sin go hiontach, a Mháire.  Chuala mé go mbeidh saineolaithe cosúil le  
Gerry Daly agus Dermot O’Neill ann agus go mbeidh siad ag glacadh  ceisteanna ó 
dhaoine.

Máire:  Táim ag ceapadh go mbeidh go leor ceisteanna agatsa do na daoine sin!

Pádraig:  Táim á rá leat, a Mháire. Beidh liosta de cheisteanna déanta amach agam agus déarfainn 
go mbeidh an-chuid ceisteanna ag do mháthair, leis. An mbaileoidh tú sinn ón traein 
tráthnóna Dé hAoine ar a naoi a chlog, mar sin?

Máire:  Baileoidh, cinnte. Feicfidh  mé ansin sibh.  Oíche mhaith, a Dhaid.

Pádraig: Oíche mhaith, a Mháire, agus codladh sámh.

Gramadach i gComhthéacs
1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘geallta’
______________________________________________________________
2) ‘bheadh sé’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  54, 56, 90, 91 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
Féilte:  Lá Fhéile Bríde, Lá Fhéile Pádraig, Oíche Fhéile Eoin,  Máirt Inide, Oíche Shamhna,  
Lá Nollag.
 
Cuir Gaeilge ar na féilte seo:

1.  Christmas Day = _________________  4.  Hallowe’en = __________________
2.  Shrove Tuesday = ________________  5.  St. John’s Night = _____________
3.  St. Patrick’s Day = ________________ 6.  St. Brigid’s Day = ______________

 



  1��

Comhrá 2 (Ar ais ar scoil) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le comhrá faoina bheith ar ais ar scoil. Leis an duine in aice leat, 
pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:
Céard a rinne tú i rith na laethanta saoire?
Céard é an caitheamh aimsire is fearr leat?  

An ndéanann tú aon rothaíocht?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 

na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
i mbliana, ó thús deireadh an lae, níos sláintiúla, cruinniú foirne, laethanta saoire, obair scoile

1.  holidays     4.  this year
___________________________ ___________________________

2.  school work    5.   healthier 
___________________________ ___________________________

3.  staff meeting    6. from the beginning to the end of the day
___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Dar leis an bPríomhoide, cathain a chríochnóidh an cruinniú foirne?
  Ag a deich chun a trí     c
  Ag a ceathair a chlog     c
  Ag a deich tar éis a trí    c
  Ag a ceathrú chun a deich    c

2. Céard a dhéanfaidh Seán tar éis an chruinnithe?
Rachaidh sé abhaile.     c

  Rachaidh sé go dtí an Príomhoide.   c
  Rachaidh go Baile Átha Cliath.    c
  Rachaidh sé ag rámhaíocht.    c

3. Cén páirtí polaitiúil a thug an scéim nua rothar isteach?
  Fianna Fáil       c
  Páirtí an Lucht Oibre     c
  An Comhaontas Glas     c
  Comhrialtas de pháirtithe éagsúla   c

4. Céard is ainm don rás cáiliúil a bhí ar siúl i Mí na Bealtaine?
  Turas na Fraince     c
  Rás Tailteann       c
  Giro d’Italia       c
  Rásaí na Gaillimhe      c

5. Céard é an nós míshláintiúil atá ag cailín Mháirín, ó thús deireadh an lae?
  Bíonn sí ag rothaíocht.     c
  Bíonn sí ag imirt cluichí ríomhairí.   c
  Bíonn sí sa leaba.     c
  Bíonn sí  ag féachaint ar an teilifís.   c



1�0

An Téacs
Múinteoir 1: Á, a Mháirín.  Cén chaoi a’ bhfuil tú? Ar bhain tú sult as laethanta saoire 
  an tsamhraidh?
Múinteoir 2: Bhain mé an-sult as na laethanta saoire, a Sheáin.  Beidh sé deacair díriú  
  ar obair scoile anois.  Tá súil agam nach mairfidh an cruinniú foirne seo   
  rófhada!
Múinteoir 1: Dúirt an Príomhoide go mbeidh sé críochnaithe ag a deich tar éis a trí.    
  Gheall mé do na gasúir go mbeinn sa bhaile ar a ceathair. Tá siad ag    
  iarraidh dul ag rothaíocht.
Múinteoir 2: Tá chuile dhuine ag rothaíocht na laethanta seo. Ar chuala tú faoin     
  scéim  nua rothar atá curtha ar fáil ag an gComhaontas Glas?
Múinteoir 1:  ’Bhfuil a fhios agat, a Mháirín, tá rothar nua faighte agam féin faoin scéim   
  sin.  Níl mé chun an carr a thabhairt ar scoil in aon chor i mbliana. Bhuel   
  sin an plean ar aon nós!
Múinteoir 2: Ach inis dom, a Sheáin! Cén chaoi ar éirigh leat suim do chuid gasúr sa   
  rothaíocht a mhúscailt?  Tá mo pháistí féin ró-ghafa ag cluichí ríomhaire   
  agus bíonn sé an-deacair iad a spreagadh dul amach faoin aer.
Múinteoir 1: Tuigim go maith.  Is mar sin a bhíodh mo chuid gasúr féin. Ansin, i Mí na   
  Bealtaine chuamar ar fad, mar chlann, chun an staid dheireanach den Rás   
  Tailteann a fheiceáil.  Bhí sé go hiontach ar fad. Is é Simon Richardson   
  laoch mo mhic is óige anois. 
Múinteoir 2:  Cé hé Simon Richardson?
Múinteoir 1: Ba é Richardson a bhuaigh An Rás i mbliana. Is Sasanach é agus mar    
  gheall air, cheannaíomar dhá rothar do na gasúir agus chaitheamar an    
  samhradh iomlán ag rothaíocht.    
Múinteoir 2: B’fhéidir go gceannóidh mé rothar do mo chailín is sine.  Bheadh sé níos   
  sláintiúla di dul amach ag rothaíocht ná a bheith ag imirt cluichí ríomhaire   
  ó thús deireadh an lae.
Múinteoir 1:  Bheadh cinnte!

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘tuigim’
_______________________________________________________________
2) ‘cheannaíomar’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  54, 62 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

Seanainmneacha ar Éirinn:  Fódla, Banba, Inis Fáil, Hibernia 

Litrigh i gceart na seanainmneacha ar Éirinn:
abnab = ________________   benrihia = ______________
dólfa = ________________   sini láif = _______________
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Comhrá 3 (Páiste á chlárú i nGaelscoil)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le comhrá faoi pháiste atá á chlárú i ngaelscoil. Leis an duine in aice 
leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Cé mhéad rang atá i do scoil? 
Inis dom faoi do rang féin.  

Inis dom faoin gcara ab fhearr a bhí agat sa Choláiste. 

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
coláiste oideachais, seoladh ríomhphoist, gaelscoil, gan mhoill, naíonra, Naíonáin Shóisearacha 

1.  an all Irish school   4. Junior Infants

___________________________ ___________________________

2.  a college of education   5. an email address   

___________________________ ___________________________

3. a preschool    6. without delay

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard is ainm don Ghaelscoil a bhfuil an Príomhoide ag obair inti?
  Oifig an Phríomhoide       c
  Gaelscoil Bharra       c
  Gaelscoil Cholmcille       c
  Gaelscoil Choilm Uí Chonghaile     c

2. Cén chaoi a bhfuil aithne ag an bPríomhoide ar dheirfiúr an tuismitheora?
  Bhí sé ag siúl amach léi.     c
  Bhí sé sa bhliain chéanna léi sa Choláiste Oideachais.  c
  Bhí sé san ospidéal léi.      c
  Bhí sé ag múineadh léi i gColáiste Uisce.   c

3. Cén nuacht faoina deirfiúr a thug an tuismitheoir don Phríomhoide?
  Rugadh iníon  di.       c
  Rugadh i gCorcaigh í.      c
  Rug na Gardaí uirthi.       c
  Rugadh mac di.       c

4. Céard air a bhfuil Caoimhín ag freastal?
  Tá sé sna Naíonáin Shóisearacha.     c
  Tá sé ag freastal ar naíonra.      c
  Tá sé ag freastal ar Rang Nóra.     c
  Tá sé ag dul go dtí ranganna Ceoil.    c

5. Céard a líonfaidh an tuismitheoir láithreach?
  An Naíonra        c
  Gaelscoil Cholmcille      c
  Foirm chlárúcháin       c
  A mála siopadóireachta      c 
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An Téacs
Príomhoide: Dia duit!  Oifig an Phríomhoide, Gaelscoil Cholmcille. An féidir  liom cuidiú leat?
Tuismitheoir: Dia is Muire duit.  Is mise Sorcha de Róiste.  Ba mhaith liom mo mhac a chlárú i do 

scoil.
Príomhoide: Sorcha de Róiste? An deirfiúr tusa le hÁine de Róiste?  
Tuismitheoir: Bhuel! Nach beag an domhan é! Is í Áine mo dheirfiúr. Cad é mar atá aithne agatsa 

uirthi?
Príomhoide: Bhí Áine sa bhliain chéanna liom sa Choláiste Oideachais.  Cad é mar atá sí in  aon  

chor?
Tuismitheoir: Tá sí go maith, go raibh maith agat. Rugadh girseach bheag di trí mhí ó shin agus tá 

sí  iontach gnóthach anois.
Príomhoide: Ar rugadh? Tá sé sin ar dóigh.  Abair léi go raibh mé ag cur a  tuairisce. Ar aon nós! 

Tá tú ag iarraidh do mhac féin a chlárú sa scoil s’againne.  Cad is ainm dó?
Tuismitheoir: Caoimhín.  Tá sé ag freastal ar an naíonra in aice le do scoil féin faoi láthair.
Príomhoide: Iontach!  Tá an-taithí ag Caoimhín ar an Ghaeilge mar sin.
Tuismitheoir: Ó, tá gan dabht.  Tá sé á thógáil go dátheangach againn fosta.
Príomhoide: Bhuel!  Tá an t-ádh leat. Tá spás fágtha sna naíonáin shóisearacha do bheirt pháistí. 

Cuirfidh mé foirm chlárúcháin chugat. An bhfuil seoladh ríomhphoist agat?
Tuismitheoir: Tá.  sorcha.deróiste@eircom.ie.
Príomhoide: Go hiontach! Beidh an fhoirm agat i gceann cúig bhomaite. Molaim duit í a líonadh  

isteach láithreach agus a chur ar ais chugam.  
Tuismitheoir: Go raibh míle maith agat.  Déanfaidh mé é sin gan mhoill.  

Gramadach i gComhthéacs
1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘ag iarraidh’
______________________________________________________________
2) ‘cuirfidh mé’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  56, 54  le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

Canúint Uladh:  girseach, bomaite, fosta, cad é mar, cuidiú

Cad é mar a deirtear in Uladh?
nóiméad = ____________________
cabhrú = _____________________
conas = ______________________
freisin = _____________________
cailín = ______________________
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Mír Nuachta 1 (Eagraíochtaí Gaeilge in Institiúid Oideachais 
Marino) 

Obair Bheirte
Beidh tú ag éisteacht le mír nuachta faoi eagraíochtaí Gaeilge in Institiúid Oideachais 

Marino. Leis an duine in aice leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:
Cé mhéad eagraíocht Ghaeilge is féidir leat a ainmniú?

An bhfuil aithne agat ar aon duine atá ag múineadh i ngaelscoil? 
An raibh tú riamh i Marino?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
earnáil, i mbialann an Choláiste, lonnaithe, foireann acadúil, foireann riaracháin, a chur chun cinn

1.  academic staff    4. based

___________________________ ___________________________

2. administrative staff   5.  to promote   

___________________________ ___________________________

3. in the College restaurant  6.  sector

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cathain a bhí an ócáid i mbialann an Choláiste?
  Ag deireadh an tsamhraidh      c
  In Institiúid Oideachais Marino     c
  An mhí seo caite       c
  Ag tús an tsamhraidh      c

2.  Chomh maith le Forbairt Naíonraí Teoranta, cén grúpa eile atá tar éis oifigí a thógáil ar 
an gCampas?

  Gael Linn        c
  Gaillimh le Gaeilge       c
  Cois Life Teoranta       c
  Gaelscoileanna Teoranta      c

3. Cá raibh na heagraíochtaí lonnaithe roimhe seo? 
  Cearnóg Pharnell       c
  Na Ceithre Chúirt       c
  Cearnóg Mhuirfeann        c
  An Chearnóg        c

4. Cén grúpa a thugann urraíocht don dá eagraíocht? 
  Foras na Gaeilge       c
  An Foras Pátrúnachta       c
  Gael Linn       c
  Údarás na Gaeltachta       c

5.  Cén Roinn a thugann deontas breise d’Fhorbairt Naíonraí Teoranta?
  An Roinn Oideachais agus Eolaíochta     c
  An Roinn Sláinte agus Leanaí      c
  Roinn na Gaeilge       c
  Roinn na Mara        c
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An Téacs
Ag tús an tsamhraidh tháinig mic léinn, foireann acadúil, foireann riaracháin agus pobal Institiúid 
Oideachais Marino le chéile, ag ócáid dheas i mbialann an Choláiste, chun fáilte mhór a fhearadh 
roimh na heagraíochtaí, Gaelscoileanna Teoranta agus Forbairt Naíonraí Teoranta, atá tar éis oifigí 
a thógáil ar an gCampas. Bhíodh na heagraíochtaí seo lonnaithe ar Chearnóg Mhuirfeann i mBaile 
Átha Cliath.

Is í an aidhm a chuireann Gaelscoileanna Teoranta rompu ná an ghaelscolaíocht a chur chun cinn ar 
fud na tíre.  Tugann siad tacaíocht phraiticiúil do mhúinteoirí, phríomhoidí agus thuismitheoirí san 
earnáil ghaelscolaíochta.  Bunaíodh Forbairt Naíonraí Teoranta sa bhliain 2003 agus déanann siadsan 
iarracht seirbhísí trí Ghaeilge a chur chun cinn do pháistí ó aois an chliabháin ar aghaidh.

Is é Foras na Gaeilge a mhaoiníonn an dá eagraíocht agus tugann an Roinn Sláinte agus Leanaí deontas 
breise d’Fhorbairt Naíonraí Teoranta.  Cuireann teacht na n-eagraíochtaí go Campas Marino go mór 
leis an ionannú a dhéantar idir Marino agus an Ghaeilge.  
       (eolas curtha in oiriúint ó www.mie.ie)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘tháinig’
______________________________________________________________
2) ‘bunaíodh’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  70, 62 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

Eagraíochtaí Cultúir:  Gaelscoileanna Teoranta, Cumann Lúthchleas Gael, Forbairt Naíonraí 
Teoranta, Conradh na Gaeilge, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Foras na Gaeilge.

Meaitseáil na nithe seo a leanas leis na heagraíochtaí thuas:

iománaíocht = _________________________________
scoileanna lán-Ghaeilge = __________________________
rincí Gaelacha = ________________________________
ranganna oíche sa Ghaeilge = ______________________
maoiniú ar na heagraíochtaí Gaeilge = _________________
réamhscoileanna Gaeilge = _________________________
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Mír Nuachta 2 (Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le mír nuachta faoi na Cluichí Oilimpeacha Speisialta. Leis an duine in 
aice leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Céard é an spórt is fearr leat?
Céard a cheapann tú faoi na Cluichí Oilimpeacha?

Agus céard faoi na Cluichí Oilimpeacha Speisialta?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
a gcuid féinmhuiníne, deontas, leadóg bhoird, do dhaoine le míchumas intleachta, 

na comórtais, oibrithe deonacha

1.  a grant     4. voluntary workers

___________________________ ___________________________
2. the competitions   5.  table tennis   

___________________________ ___________________________
3.  for people with intellectual disability 6. their self-confidence

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cén cluiche a mbeidh dhá chomórtas nua á n-eagrú ann, ag Cluichí Oilimpeacha Speisialta 
Éireann? 
  Eitpheil       c
  Cispheil       c
  Ficheall      c
  Peil        c

2. Cé mhéad club atá ag Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann in Éirinn? 
  Níos mó ná ceithre chlub     c
  Níos mó ná ceithre chéad club    c
  Níos lú ná ceithre chéad club    c
  Ceithre chlub       c

3. Cé a chabhraíonn leis na lúthchleasaithe? 
  Oibrithe eachtrannacha     c
  Oibrithe deonacha      c
  Imreoirí cispheile      c
  Lúthchleasaithe      c

4.  Cén post atá ag Elaine Twomey i gCluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann? 
  Is rúnaí í.       c
  Is lúthchleasaí í.      c
  Is urlabhraí í.       c
  Is duine aclaí í.       c

5. Cé aige a mbíonn spraoi iontach, ag na Cluichí Oilimpeacha Speisialta?
  Elaine Twomey      c
  Na rannpháirtithe      c
  Na cluichí cispheile      c
  Na hoibrithe       c
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An Téacs
Dé hAoine seo caite sheol Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann dhá chomórtas náisiúnta nua sa 
chispheil.  Deontas ó Chiste Cuimhneacháin Sheáin Brosnahan a mhaoinigh na comórtais nua. 

Eagraíonn Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann cláir thraenála agus comórtais spóirt do dhaoine 
le míchumas intleachta.  Tá níos mó ná ceithre chéad club scaipthe ar fud oileán na hÉireann 
agus glacann na mílte lúthchleasaí páirt sna clubanna. Tugann oibrithe deonacha tacaíocht do na 
lúthchleasaithe.  Cuirtear rogha de dhá spórt déag ar fáil. Ina measc, tá sciáil, badmantan, peil, 
galf agus leadóg bhoird.   

Ag seoladh na gcomórtas nua, mhínigh Elaine Twomey, urlabhraí ón eagraíocht, gur ar leas na 
lúthchleasaithe atá na Cluichí Oilimpeacha Speisialta. Dúirt sí go mbíonn na rannpháirtithe aclaí agus 
sláintiúil, go bhfoghlaimíonn siad faoin gcothromaíocht agus faoi obair fhoirne, go bhforbraíonn siad 
a gcuid féinmhuiníne agus go mbíonn spraoi iontach acu. 
      (eolas curtha in oiriúint ó www.specialolympics.ie) 

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘glacann siad’
______________________________________________________________
2) ‘cuirtear’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  54, 56 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

worker = oibrí (an uimhir uatha)
workers = oibrithe (an uimhir iolra)

Scríobh an uimhir iolra de na hainmfhocail seo a leanas:

lúthchleasaí: ____________________
urlabhraí: ______________________
rannpháirtí: _____________________
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Mír Nuachta 3 (Dráma Gaeilge i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le mír nuachta faoi Dhráma Gaeilge. Leis an duine in aice leat,  
pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

An ndeachaigh tú go dtí an amharclann le déanaí? 
Inis dom faoin dráma a chonaic tú.  

An maith leat a bheith ag múineadh Drámaíochta?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
léirithe, dráma, compántas, stáitse, scaifte, amharclann

1.  a crowd     4. a drama company

___________________________ ___________________________

2. theatre     5. stage   

___________________________ ___________________________

3. a play     6. produced

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cén dráma a bhí ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ag am lóin inné? 
  An Triail      c
  Uaigneas an Ghleanna     c
  J.M. Synge      c
  Uaigneas na Leanaí     c

2. Céard as ar tháinig an seanscéal a bhfuil an dráma bunaithe air?
  Tiobraid Árann     c
  Árainn      c
  Áras Chrónáin      c
  Áras an Uachtaráin     c

3. Cá bhfuil Aisling Ghéar lonnaithe? 
  Baile Átha Cliath     c
  Béal an Átha      c
  Baile Formaid      c
  Béal Feirste      c

4. Cé mhéad dráma úr don stáitse atá léirithe ag Aisling Ghéar?
  Ochtó       c
  Bóthar na bhFál     c
  Ocht       c
  An Triail      c

5. Chomh maith le ticéad, céard eile a fhaightear nuair a cheannaítear  ticéad?
  Gloine fíona     c
  Leon       c
  Bricfeasta      c
  Lón       c
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An Téacs
Bhí scaifte mór i láthair inné ag am lóin, san amharclann i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich don dráma 
Uaigneas an Ghleanna, le JM Synge.   Tá an dráma bunaithe ar sheanscéal ó Árainn. Sa dráma ligeann 
fear air go bhfuil sé marbh, chun dílseacht a mhná céile, Nóra, a thástáil.

Ba í Aisling Ghéar a léirigh an dráma.  Bunaíodh an compántas drámaíochta, Aisling Ghéar, sa 
bhliain 1997.  Is compántas proifisiúnta é a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus atá lonnaithe 
i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál, Béal Feirste.  Go dtí seo tá ocht ndráma úra 
don stáitse léirithe ag an gcompántas.  Tá drámaí le Tom Murphy, Samuel Beckett agus Eoghan Ó 
Tuairisc léirithe acu. Is é ‘An Triail,’ le Máiréad Ní Ghráda, an dráma is mó a bhain clú amach dóibh 
agus freastalaíonn daltaí scoile ar an dráma sin go bliantúil.

Beidh Uaigneas an Ghleanna ar siúl go deireadh na seachtaine seo agus tá lón san áireamh i bpraghas 
an ticéid.   
      (eolas curtha in oiriúint ó www.aislingghear.com) 

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘bunaithe’
______________________________________________________________
2) ‘bunaíodh’
_______________________________________________________________
 
Féach lch 62 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

Áiteanna: amharclann, leabharlann, pictiúrlann, cultúrlann, saotharlann, bialann 

Meaitseáil:
áit a mbíonn pictiúir ar siúl = _____________________________
áit a mbíonn drámaí ar siúl = _____________________________
áit a bhfaigheann tú leabhair ar iasacht = ___________________
áit a chuireann cúrsaí cultúir chun cinn = ____________________
áit a gceannaíonn tú béilí = _______________________________
áit i scoil ina ndéantar Eolaíocht = __________________________
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3. Cleachtaí Éisteachta:Triail Shamplach B 
Fógra 1 (Músaem i gCiarraí) 

Obair Bheirte
Beidh tú ag éisteacht le fógra faoi mhúsaem i gCiarraí. Leis an duine in aice leat,  

pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:
An raibh tú i gCiarraí riamh? Inis dom faoi.

Inis dom faoi aon chuairt a thug riamh tú ar mhúsaem.
An ndearna tú aon rud speisialta nuair a bhí tú sa Ghaeltacht?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
foirgneamh, cláir ríomhairí, iarsmaí, ar oscailt, nua-aimseartha, an-oiriúnach

1.  open     4.  relics

___________________________ ___________________________
2. building     5.  modern  

___________________________ ___________________________
3. very suitable    6. computer programmes

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cé mhéad uair an chloig a bheidh an Músaem ar oscailt gach lá?
  Deich n-uaire an chloig    c
  Sé huaire an chloig      c
  Ocht n-uaire an chloig     c
  Meán lae       c

2. Cén foirgneamh a bhfuil an Músaem suite ann?
  Sa tsean-bhunscoil      c
  Sa mheánscoil       c
  I gCorca Dhuibhne      c
  Sa tseandálaíocht      c

3. Cén aois as a dtagann na hiarsmaí sa Mhúsaem?
  Ó na meánaoiseanna      c
  Ón aois seo caite      c
  Ón gClochaois       c
  Ón tseanaois       c  
4. Conas a fhoghlaimeoidh cuairteoirí chuig an Músaem faoi chlocha Oghaim Chorca Dhuibhne? 
  Ó scannáin       c
  Ó chláir ríomhairí      c
  Ó leabhair       c
  Ó chláir dhubha      c

5. Cén sórt bia atá ar an mbiachlár?
  Bia fuar       c
  Bia reoite       c
  Bia lofa       c
  Bia úr        c
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An Téacs
Fógraíonn Músaem Chorca Dhuibhne go mbeidh an Músaem ar oscailt go dtí deireadh mhí Mheán 
Fómhair, idir a deich a chlog ar maidin agus a sé a chlog sa tráthnóna. Tá an Iarsmalann suite i 
mBaile an Fheirtéaraigh, Contae Chiarraí, agus tá sé lonnaithe sa  tsean-bhunscoil, foirgneamh atá 
an-oiriúnach.

Tabharfaidh an Músaem siar sa tseanaimsir tú.  Gheobhaidh  tú blaiseadh de gheolaíocht agus  de 
sheandálaíocht na dúiche.  Feicfidh tú iarsmaí ón gClochaois, agus foghlaimeoidh tú, leis, faoin scannán 
Hollywood, Ryan’s Daughter, a deineadh sa cheantar ag deireadh na fichiú haoise.

Tá gach áis nua-aimseartha ag an Músaem agus cuirfidh cláir ríomhairí ar an eolas tú faoi Chlocha 
Oghaim Chorca Dhuibhne. Le cabhair an ríomhaire, beidh tú in ann d’ainm féin a scríobh ar Chloch 
Oghaim.  

Chomh maith le siopa leabhar, ina bhfuil leabhair Bhéarla agus Ghaeilge ar fáil, cuirfear an-fháilte 
romhat sa chaife.  Ar an mbiachlár beidh bácáil bhaile agus bia úr de gach saghas.  Tá breis eolais 
ar fáil ag www.corcadhuibhne.com nó trí ghlaoch a chur ar 066-9156333. 
     (eolas curtha in oiriúint ó www.corca-dhuibhne.com)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘tabharfaidh sé’
______________________________________________________________
2) ‘cuirfear’
_______________________________________________________________

Féach lgh  80, 54 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
Áiteanna:  Conamara, Gaoth Dobhair, Corca Dhuibhne, An Rinn, Ráth Chairn, Baile Bhuirne

Gaeltachtaí:  Gaeltacht Chorcaí, Gaeltacht na Gaillimhe, Gaeltacht Chiarraí, Gaeltacht na Mí, 
Gaeltacht Phort Láirge, Gaeltacht Dhún na nGall

Cén Ghaeltacht ina bhfuil na háiteanna seo a leanas?

An Rinn: ______________________________
Baile Bhuirne: _________________________
Conamara: ____________________________
Corca Dhuibhne: _______________________
Gaoth Dobhair: ________________________
Ráth Chairn: __________________________
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Fógra 2 (Dlúthdhiosca nua ceoil)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le fógra faoi dhlúthdhiosca nua ceoil. Leis an duine in aice leat,  
pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Inis dom faoin dlúthdhiosca deireanach a cheannaigh tú.
Céard a cheapann tú faoi cheol Gaelach?

Cén sórt ceoil atá agat ar d’ipod?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
ag craoladh, ag taifeadadh, ag casadh ceoil, dlúthdhiosca, albam dúbailte, ceoltóirí

1.  CD     4.  recording

___________________________ ___________________________

2. musicians    5.  a double album  

___________________________ ___________________________

3. broadcasting    6.  playing music

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cén post atá ag Cathal Goan?
  Príomhléitheoir RTÉ      c
  Píobaire       c
  Príomhfheidhmeannach RTÉ     c
  Príomhstiúrthóir RTÉ      c

2.  Cár seoladh an dlúthdhiosca?
  I gCaisleán an Bharraigh     c
  I nGlaschú       c
  I gCasla, Conamara      c
  I Halla an Pharóiste      c

3. Cathain a bunaíodh Scoil Samhraidh Willie Clancy? 
  I dtrí déag seachtó agus a trí     c
  I seacht déag nócha agus a trí    c
  I naoi déag seachtó agus a trí     c
  Sa bhliain dhá mhíle      c

4. Cérbh é Willie Clancy?
  Ba pheata é.       c
  Ba bhádóir é.       c
  Ba phíobaire é.      c
  Ba bháicéir é.       c

5. Cén post atá ag Edel Ní Chuireáin?
  Príomhstiúrthóir Raidió na Gaeltachta   c
  Ceannaire TG4      c
  Úinéir Raidió na Gaeltachta     c
  Ceannaire Raidió na Gaeltachta    c
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An Téacs
Fógra anseo ó RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Tá fáil anois ar an dlúthdhiosca, Ceol agus Foinn, i siopaí 
ceoil ar fud na tíre.  Sheol Príomh-Stiúrthóir RTÉ, Cathal Goan, an dlúthdhiosca nua seo le deireanas, 
ag ócáid an-deas i gCasla, Conamara.  Is éard atá ar an dlúthdhiosca ná ceol agus amhráin ó Scoil 
Samhraidh Willie Clancy.  

Chuile shamhradh, tagann ceoltóirí agus mic léinn le chéile i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir agus 
bíonn ceardlanna agus ranganna ar siúl.  Bunaíodh an Scoil Samhraidh sa bhliain naoi déag seachtó 
agus a trí i gcuimhne ar an bpíobaire cáiliúil cumasach, Willie Clancy.  Bíonn Raidió na Gaeltachta i 
láthair ag an scoil, i gcónaí, ag craoladh agus ag taifeadadh an cheoil.

Daichead traic atá ar an albam dúbailte seo.  I measc na ndaoine atá ag casadh ceoil ar an 
dlúthdhiosca tá Willie Clancy féin, Seán Ryan agus Hugh Healy.  

Dúirt Edel Ní Chuireáin, Ceannaire Raidió na Gaeltachta gur seoid luachmhar é an dlúthdhiosca.  
Tá  gach eolas ag www.rnag.ie. 
      (eolas curtha in oiriúint ó Saol, Bealtaine, 2008)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘tagann siad’
______________________________________________________________
2) ‘dúirt sí’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  70, 78 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
dlúthdhiosca = cd, diosca le go leor eolais air
dlúthchara = cara mór, cara an-ghar duit
dlúthbhaint = baint mhór aige le rud éigin
dlúthchuid = cuid mhór de rud éigin

Líon na bearnaí:
Thaistil mé ar fud na hEorpa le _________________________________.
Cheannaigh mé  _________________________________ i siopa ceoil.
Is  _________________________  de Chumann Lúthchleas Gael í  an pheil.
Tá  _____________________________ ag Louis Walsh le cúrsaí ceoil. 
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Fógra 3 (Féile Mary from Dungloe)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le fógra faoi fhéile do chailíní. Leis an duine in aice leat,  
pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Céard a cheapann tú faoi Rós Thrá Lí?
An mbeadh spéis agat a bheith agat i do Rós, nó Rós a thionclan?

Ar bhuaigh tú aon rud riamh?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
tuilleadh eolais, ceol sráide, buaiteoir, lucht trádála áitiúil, imeachtaí spóirt, cluichí biongó

1.  street music    4.  a winner

___________________________ ___________________________
2. sport’s events    5.  local traders 

___________________________ ___________________________
3. games of bingo    6.  more information

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.
1. Cá raibh an fhéile, ‘Mary from Dungloe’ ar siúl?
  I mBaile Átha Cliath      c
  Ar an gClóchán Liath      c
  Ar an gCnocán Glas      c
  Ar an gCarraig Dhubh      c

2. Céard a eagraíodh don chlann ar fad i rith na Féile?
Picnic        c

  Imeachtaí spóirt      c
Ealaín sráide       c

  Sraith de léachtaí      c

3. Céard a bhronn Mary Kerry Sweeney ar ‘Mary from Dungloe’, 2008?
A gairtéar       c

  A coróin       c
  A cara       c
  A ceadúnas teilifíse      c

4. Luaitear grúpa a mbeadh an DVD oiriúnach dóibh.  Cén grúpa?
Turasóirí chuig Dún na nGall     c

  Foireann Peile Dhún na nGall     c
  Daoine ó Dhún na nGall thar sáile    c
  Polaiteoirí Dhún na nGall     c 
5. Cén fáth a bhfuil an Coiste Stiúrtha buíoch den lucht gnó áitiúil?

Bhí siad ag múineadh i rith na Féile.    c
  Rinne siad maoiniú ar an bhFéile.    c
  D’fhreastail siad ar an bhFéile.    c
  Chuir siad deireadh leis an bhFéile.   c
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An Téacs
D’fhreastail scaifte mór ar an fhéile idirnáisiúnta, Mary from Dungloe arís i mbliana. Bhí an fhéile 
ar siúl ar an gClochán Liath, Co. Dhún na nGall ón séú lá is fiche de mhí Iúil go dtí an tríú lá de mhí 
Lúnasa. Fógraíonn  Coiste Stiúrtha na Féile, go bhfuil an DVD d’fhéile na bliana seo ar fáil anois.

I measc imeachtaí  na féile, bhí ceol sráide, imeachtaí spóirt don chlann ar fad, cluichí biongó,  damhsa 
is dinnéar agus ceolchoirmeacha. Gach bliain, eagraítear Lá Gaelach agus d’éirigh ar dóigh leis an lá 
sin arís i mbliana. Tugtar blaiseadh de na himeachtaí seo ar fad ar an DVD. Ag ócáid álainn ar oíche 
dheireanach na féile, bhronn Mary Kerry Sweeney,  buaiteoir an  chomórtais sa bhliain 2007, a coróin 
ar  Mary from Dungloe, 2008.  Is féidir an ócáid sin ina hiomláine a fheiceáil ar an DVD.

Bheadh an DVD seo iontach feiliúnach mar bhronntanas do dhaoine ó Dhún na nGall atá ina gcónaí 
thar sáile. Gabhann an Coiste Stiúrtha buíochas le gach duine a chabhraigh leo chun an fhéile a 
eagrú agus leis an  lucht trádála  áitiúil as an maoiniú a thug siad.  Tá tuilleadh eolais  faoin DVD ar 
fáil ar an suíomh www.maryfromdungloe.com.  
     (eolas curtha in oiriúint ó www.maryfromdungloe.com)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘d’fhreastail siad’
______________________________________________________________
2) ‘chabhraigh siad’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  68, 62 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

lucht trádála = daoine a bhíonn ag trádáil
lucht féachana = daoine a bhíonn ag féachaint
lucht éisteachta = daoine a bhíonn ag éisteacht
lucht leanúna = daoine a bhíonn ag leanúint

Líon na bearnaí:
Chonaic an __________   ____________ céard a tharla ar an ardán.
Bhí an __________    ____________ ag díol earraí ar an tsráid.
Chuaigh an _____________    ______________  go dtí gach cluiche.
Chuala an ______________    ______________ torann sa stiúideo.
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 Comhrá 1 (Comórtas na mBailte Slachtmhara) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le comhrá faoi  Chomórtas na mBailte Slachtmhara. Leis an duine in 
aice leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

An bhfuil aon seans ag do bhaile Comórtas na mBailte Slachtmhara a bhuachan?  
Céard atá ag teastáil chun an Comórtas a bhuachan?  

An bhfuil tú go maith ag obair ar choiste?  

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
bláthanna deasa geala, an oiread sin ciseán bláthanna, an phríomhdhuais, na comharthaí, 

sa gharraíodóireacht, chun slacht a chur ar

1. in gardening     4.  the signs

___________________________ ___________________________
2. lovely bright flowers   5.  so many flower baskets 

___________________________ ___________________________
3. the main prize    6. to put shape on

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard ann a bhfuil suim mhór ag Máirín?
  Sa gháire       c
  Sa gharraíodóireacht      c
  Sa ghadaíocht       c
  Sa Ghaeltacht       c

2. Cén comórtas ina bhfuil an Daingean ag glacadh páirte?
  Comórtas Peile na Gaeltachta     c
  Comórtas na mBailte Slachtmhara    c
  Comórtas na mBláthanna Áille     c	
  Comórtas na nGairdíní      c

3. Céard is ainm don bhaile i Maigh Eo a bheidh sé deacair a shárú sa Chomórtas, dar le 
Máirín?
  Cathair na Mart      c
  Baile Chathail       c
  Caisleán an Bharraigh      c
  Cnoc Mhuire       c

4. Céard a deir Máirín faoi na comharthaí sa Daingean?
  Deir sí nach bhfuil feabhas mór tagtha orthu. c
  Deir sí go bhfuil feabhas mór tagtha orthu.   c
  Deir sí go bhfuil feabhas beag tagtha orthu.   c
  Deir sí go bhfuil siad i mBéarla.    c

5. Cá bhfuil cónaí ar Phádraig?
  Sa Daingean       c
  I gCathair na Mart      c
  I mBaile Uí Fhiacháin      c
  I mBaile an Fheirtéaraigh     c
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An Téacs
Pádraig:   Bail ó Dhia ort, a Mháirín.  Tá cruth álainn curtha agat ar do ghairdín.   
  An mbíonn tú amuigh anseo ó dhubh go dubh?
Máirín:   Bhuel, tá suim mhór agam sa gharraíodóireacht, a Phádraig,  agus tá sé an-tábhachtach, 

dar liom, an oiread bláthanna deasa geala agus is féidir a bheith agat i do ghairdín. 
Pádraig:  Tá an-scil agat leis na bláthanna gan dabht.  An dóigh leat go mbeidh seans ag An 

Daingean i mbliana? 
Máirín:  I gComórtas na mBailte Slachtmhara, an ea? 
Pádraig: ’Sea.... 
Máirín:  Beidh sé an-deacair Cathair na Mart a shárú.  
Pádraig:  Beidh, go deimhin.  Bhíos thuas i Maigh Eo le déanaí, le mo ghaolta agus bhuail mé le 

fear  ó Choiste Bhailte Slachtmhara Chathair na Mart. Dúirt sé go bhfuil an baile 
go léir ar a ndícheall chun an phríomhdhuais a bhuachan arís i mbliana...Nach bhfuil 
an ceart agam go bhfuil fo-chomórtas speisialta ann do na bailte le Gaolainn?

Máirín:   Tá.  B’fhéidir go mbeadh seans againn duais a aimsiú ansan...agus ar thugais faoi 
deara, a Phádraig, go bhfuil feabhas mór tagtha ar na  comharthaí mórthimpeall an 
bhaile?

Pádraig:    Thug agus ní dóigh liom go bhfaca mé an oiread sin ciseán bláthanna riamh.  Pé scéal 
é tá cruth iontach ar an mbaile. Ach maidir le gairdíní de, a Mháirín, níl aon ghairdín 
feicthe agam atá chomh haoibhinn le do ghairdín féin. An bhfuil aon seans ann  
go dtiocfá amach liom go Baile an Fheirtéaraigh chun slacht a chur ar mo ghairdín 
féin!

Máirín:  Plámás! Rachainn in aon áit dá mbeadh an íocaíocht i gceart!    

   
Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘beidh sé’
______________________________________________________________
2) ‘rachainn’
_______________________________________________________________

Féach lgh 90, 76 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
Gaeilge = Gaolainn (canúint na Mumhan)
thug tú = thugais (canúint na Mumhan)
chuir tú = chuiris (canúint na Mumhan)
cheapais = cheap tú (canúint na Mumhan)

Scríobh i nGaolainn na Mumhan:
Is maith liom (Gaeilge)  ___________________ na Mumhan.
(Chuir tú) _________________ bainne i mo chuid tae gan cheist a chur. 
(Thug tú) _________________ ide béil láidir don leanbh sin.
(Cheap tú) ________________ nach rabhas ag teacht, nár cheap? 
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Comhrá 2 (An Chraobh Náisiúnta sa Treabhadh) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le Comhrá faoin gCraobh Náisiúnta sa Treabhadh. Leis an duine in 
aice leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Ar mhaith leat dul go dtí an Chraobh Náisiúnta sa Treabhadh?  
Ar mhaith leat a bheith i d’fheirmeoir?
An mbíonn tú go maith ag pleanáil rudaí?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
an puball, a chur in áirithe, taispeántas, ceardaíocht, tréidlia, rogha gach bia agus togha gach dí

1.  veteriniary surgeon   4.  the tent

___________________________ ___________________________
2.  to book     5.  craftmanship  

___________________________ ___________________________
3. a display     6.  the best of food and drink

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1.  Cén fáth a raibh Caitríona déanach ag teacht? 
  Bhí pian ina bolg aici.      c
  Bhí bullán tinn aici.      c
  Bhí brón uirthi.     c
  Bhí an tréidlia tinn.      c

2.  Céard a bheidh ar siúl i gCill Chainnigh i mbliana?
  An Chraobh Náisiúnta sa Treabhadh    c

Cluiche Ceannais Iománaíochta na hÉireann   c
  Comórtas Amhránaíochta na hEorpa    c
  An Chraobh Idirnáisiúnta sa Dornálaíocht   c

3.  Cá bhfuair Seán na dátaí?
  Sa Leabharlann Phoiblí     c
  Sa bhróisiúr a bhí aige     c
  Ar an idirlíon       c
  Ar an bhféilire      c

4. Céard a dhéanfaidh Caitríona um thráthnóna?
  Ceannóidh sí tarracóir.     c
  Déanfaidh sí ceapairí.      c
  Cuirfidh sí lóistín in áirithe.     c
  Íosfaidh sí a bricfeasta.     c

5. Cá mbíonn ceardaíocht den scoth le feiceáil?
Sa phuball       c

  Sa pháirc       c
  Sa teach lóistín      c  
  San óstán      c
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An Téacs
Caitríona:  Ó a Sheáin, tá tú fós anseo, buíochas le Dia.  Tá brón orm go bhfuilim déanach.  Tá 

bullán tinn agam agus bhí orm glaoch ar an tréidlia.
Seán:  Ná bí buartha.  Níl deifir ar bith ormsa.  Suigh síos ansin agus féach ar an mbiachlár.  

An mbeidh an tréidlia in ann teacht amach chugat?
Caitríona: Beidh. Dúirt sí go mbeadh sí ann ar a ceathair. An bhfuil do lón ite agatsa?
Seán:  Níl, bhí cupán tae agam agus mé ag feitheamh ortsa, ach sin an méid. Ordóidh mé 

ceapaire ar ball.
Caitríona:  Beidh ceapaire agamsa, freisin...Anois, caithfimid na pleananna seo a dhéanamh nó beidh 

sé ródhéanach chun an lóistín a chur in áirithe.
Seán:  Bhuel tá bróisiúr agam agus sílim go bhfuil na sonraí ar fad ansin. Sea, féach... An 

Chraobh Náisiúnta sa Treabhadh, Contae Chill Cainnigh.
Caitríona: Agus na dátaí arís?
Seán:  Tá an dáta anseo in áit éigin... ó sea, ón tríú lá is fiche go dtí an cúigiú lá is fiche de 

Mheán Fómhair.  Sin trí seachtaine ón Máirt seo chugainn.
Caitríona:  Ó, a Sheáin, táim ag súil go mór leis.  Fanfaimid in óstán deas i gCathair  Chill Chainnigh, 

más féidir linn.  Cuirfidh mé an lóistín in áirithe um thráthnóna.
Seán:  Ar fheabhas.  Tiománfaidh mise agus baileoidh mé tú ag do dhoras anmhaidin sin.  

Fágfaimid thart ar a sé  a chlog.
Caitríona: Agus stopfaimid don bhricfeasta ar an mbealach.
Seán:  An-smaoineamh.  Ceapaim go gceannóidh mé tarracóir nua i mbliana agus b’fhéidir go 

mbeadh deis agam féachaint ar tharracóir nó dhó thíos i gCill Chainnigh.
Caitríona:  Beidh, cinnte. Nach mbíonn taispeántas de tharracóirí ann chuile bhliain? Táim féin ag 

smaoineamh ar pháirt a ghlacadh i rang sa  treabhadh.
Seán: Agus caithfimid dul go dtí an puball.
Caitríona:  Ó sea, is breá liom an puball.  Bíonn rogha gach bia agus togha gach dí ann agus ceardaíocht 

den scoth agus de chuile chineál.
Seán:  Bhuel tá rogha gach bia anseo, freisin. Níl a fhios agam fútsa ach táimse stiúgtha leis 

an ocras.  Caithfimid na ceapairí sin a ordú. 

Gramadach i gComhthéacs
1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘Ná bí’
______________________________________________________________
2) ‘ceapaim’
_______________________________________________________________

 Féach lgh  90, 54, 56 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas.

Feasacht Teanga agus Cultúir
gach bliain = chuile bhliain (canúint Chonnacht)
prátaí=fataí (canúint Chonnacht)
Conas atá tú? = Cén chaoi a bhfuil tú (canúint Chonnacht)
uaireanta = scaití (canúint Chonnacht)
Scríobh i gcanúint Chonnacht:
Bíonn (prátaí) _________________ agam i gcónaí le haghaidh an dinnéir.
(Uaireanta) ________________ téim ag siúl tar éis an dinnéir.
Téimid ar saoire áit éigin (gach bliain) _________      ________.
(Conas atá tú?) ______________________  tar éis na hoibre seo go léir?
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 Comhrá 3 (Laoch Spóirt: Brian McEniff)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le comhrá faoin laoch spóirt, Brian McEniff. Leis an duine in aice 
leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Cé hé, nó cé hí, an laoch is mó atá agatsa, ó do chontae féin?
An bhfuil aon laoch spóirt agat?

An bhfuil aon rud ar eolas agat faoi Brian McEniff?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
gan amhras ar bith, bhí an t-ádh orm, lucht éisteachta,  an dreas cainte seo, fear iontach cáiliúil, 

ach faraor géar!

1. listeners     4.  I was lucky.

___________________________ ___________________________
2.  a very famous man      5.  without a doubt

___________________________ ___________________________
3. this chat     6.  but alas!

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard as a bhfuil an clár raidió á chraoladh?
  Ó thuaisceart Dhún na nGall      c
  Ó dheisceart Dhún na nGall      c
  Ó oirthear Dhún na nGall      c
  Ó iarthar Dhún na nGall      c

2. Cé mhéad bliain a chaith  Brian McEniff mar bhainisteoir le Cumann Lúthchleas Gael?
  Trí bliana        c
  Trí chéad bliain       c
  Tríocha bliain        c
  Bliain amháin        c

3. Céard a bhuaigh Dún na nGall sa bhliain naoi déag seachtó agus a dó?
Craobh na hÉireann       c

  Craobh Uladh        c
  Craobh na Mumhan       c
  Craobh an Domhain       c

4.  Cá raibh Brian McEniff ar an lá ab fhearr, go dtí seo, ina shaol spóirt?
  I bPáirc Uí Chaoimh       c
  I gCluain Eois        c
  I bPáirc an Fhionnuisce      c
  I bPáirc an Chrócaigh       c

5. Lasmuigh d’fháilte thraidisiúnta chairdiúil, céard eile a thugann muintir McEniff do chustaiméirí 
ina n-óstáin? 
  Lóistín saor in aisce       c
  Luach a gcuid airgid       c
  Íde béil        c
  Luach saothair       c
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An Téacs
Moya:  Bhur gcéad fáilte isteach, a lucht éisteachta.  Táimid ag craoladh anocht ó dheisceart 

Dhún na nGall. Clár lán de cheol agus spraoi atá réitithe againn daoibh. Os mo chomhair 
amach anseo tá úinéir an óstáin ina bhfuilimid, fear iontach cáiliúil anseo i nDún na nGall, 
Brian McEniff. A Bhriain, táim ag súil go mór leis an dreas cainte seo.

Brian: Go raibh maith agat, a Mhoya.  Fáilte romhat go Bun Dobhráin.
Moya:   Go raibh maith agat...Brian McEniff!  Cá dtosóidh mé?  
  Fear suaithinseach, imreoir peile den chéad scoth, gradam All Star agat, tríocha bliain 

caite agat mar bhainisteoir le Cumann Lúthchleas Gael,  fear gnó iontach cumasach, 
buaiteoir Dhuais Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael 2008. Cad é mar a dhéanann tú 
é, a Bhriain?

Brian:   Bhuel, a Mhoya, bhí an t-ádh orm i gcónaí.  Ach creidim freisin go ndéanann tú d’ádh 
féin agus rinne mise é sin trí obair dhian. 

Moya:   Bhí tú i d’imreoir agus i do bhainisteoir nuair a bhain Dún na nGall a gcéad Chraobh 
Uladh.

Brian:  Sea. B’shin i naoi déag seachtó is a dó. Ní raibh Éire san Aontas Eorpach, fiú, ag an am 
sin!  

Moya:  Agus i naoi déag nócha agus a dó, d’éirigh le Dún na nGall Corn Sam Maguire a thabhairt 
ó thuaidh den chéad uair?  

Brian:  D’éirigh. An lá sin i bPáirc an Chrócaigh, a Mhoya, gan amhras ar bith, b’é sin an lá ab 
fhearr i mo shaol spóirt – go dtí seo! 

Moya: Agus cad é faoi na hóstáin, a Bhriain? Cad é mar atá ag éirí leo?
Brian:  Tá ag éirí ar dóigh leo.  Déanaim féin agus mo theaghlach iarracht fáilte thraidisiúnta 

chairdiúil a chur roimh dhaoine. Bímid ag iarraidh  luach a gcuid airgid a thabhairt do 
dhaoine, fosta.

Moya:  Bhuel, a Bhriain, tig liom go leor leor ceisteanna eile a chur ort ach faraor géar níl an 
t-am againn. Go raibh míle maith agat, a Bhriain. Anois a éisteoirí,  anseo linn tá an grúpa 
ceoil áitiúil, Spleodar,  agus tá siadsan chun cúpla ríl a sheinnt dúinn anois.    

Gramadach i gComhthéacs
1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘táimid’
______________________________________________________________
2) ‘ní raibh’
_______________________________________________________________

Féach lch 90 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
a couple of reels = cúpla ríl
a couple of days = cúpla lá
a couple of children = cúpla páiste
a couple of books = cúpla leabhar

Aistrigh go Gaeilge:
a couple of boys________________  a couple of hours_______________ 
a couple of girls________________  a couple of drinks ______________
a couple of nights_______________  a couple of sweets ______________
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Mír Nuachta 1 (Cuairt ón Aire Oideachais agus Eolaíochta) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le mír nuachta faoi dhuaiseanna timpeallachta a bhuaigh scoil agus 
comhlacht. Leis an duine in aice leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Ar bhuaigh tú aon rud riamh?
An dóigh leat go bhfuil sé tábhachtach aire a thabhairt don timpeallacht?  

An bhfuil duais timpeallachta tuillte ag do scoil?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
athchúrsáil, meas ar an timpeallacht, duais timpeallachta, cuairt oifigiúil, ar crochadh ar na fallaí, 

póstaeir ghleoite

1.  an official visit    4.  gorgeous posters

___________________________ ___________________________
2. an Environmental Prize   5.  hanging on the walls 

___________________________ ___________________________
3.  respect for the environment  6.   recycling

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard é an post atá ag Batt O’ Keeffe?
  Tá sé ina phríomhoide.     c
  Tá sé ina Aire Oideachais agus Eolaíochta.   c
  Tá sé ina bhainisteoir.     c
  Tá sé ina Aire Airgeadais.     c

2. Cén sórt duaise a bhronn Batt O’ Keeffe ar an scoil i mBaile an Mhuilinn?
Duais ghrianghrafadóireachta    c

  Duais timpeallachta      c
  Duais oidhreachta      c
  Duais ealaíne       c	 	

3. Céard air ar leag an tAire béim? 
  Ar athchúrsáil      c
  Ar eolaíocht       c
  Ar an múinteoireacht      c
  Ar athrá       c

4. Cá ndeachaigh an tAire tar éis dó an scoil a fhágáil?
  Go Maigh Chromtha      c
  Go Maigh Eo       c
  Go Múscraí       c
  Go Sráid Mhaoilbhríde     c

5. Céard a bhí le moladh ag an Aire agus atá á gcur i bhfeidhm ag Comhlacht Innealtóireachta 
Uí Dhonnabháin?
  Rialacha oibre       c
  Cleachtais mhaithe oibre     c
  Cleachtais mhaithe iompair     c
  Cleachtaí Ceoil      c
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An Téacs
Sula bhfuair na leanaí a laethanta saoire, thug an tAire Oideachais agus Eolaíochta nua, Batt O’ 
Keefe, cuairt oifigiúil ar na  bunscoileanna i gceantar Mhúscraí. Bhronn sé Duais Timpeallachta ar 
an scoil,  i Sráid an Mhuilinn, don iarracht atá déanta ag na múinteoirí, agus ag na leanaí, meas ar 
an timpeallacht a chur chun cinn sa seomra ranga.  Dhein an tAire suntas de na póstaeir ghleoite 
faoi chúrsaí fuinnimh a bhí déanta ag na leanaí agus a bhí ar crochadh ar na fallaí. Leag an tAire 
béim ar a thábhachtaí is atá sé athchúrsáil a dhéanamh i gcónaí.  Tógadh grianghraf den Aire, leis 
na leanaí, i ngairdín na scoile. 

Chuaigh an tAire ar aghaidh, ansan, go dtí  Páirc Thionsclaíoch Mhaigh Chromtha, áit a bhfuil gnóthaí 
éagsúla lonnaithe. Thug an tAire aitheantas ar leith do riarthóirí na Páirce  mar go ndeineann gach 
gnó sa Pháirc Thionsclaíoch iarracht speisialta cúrsaí timpeallachta a chur san áireamh ina gcuid 
gnó.  Bhronn an tAire, Gradam Gnó Eco ar Chomhlacht Innealtóireachta Uí Dhonnabháin atá suite 
in Áth an Chóiste agus mhol sé na cleachtais mhaithe oibre atá á gcur i bhfeidhm ag an gcomhlacht,  
ó thaobh athchúrsála agus úsáid fuinnimh de.  
      (eolas curtha in oiriúint ó www.independent .ie)  

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘tógadh’
______________________________________________________________
2) ‘mhol sé’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh 54, 56 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir

a dhéanamh arís = a athdhéanamh
a léamh arís = a athléamh
ag cúrsáil arís = a athchúrsáil

Líon na bearnaí:
Caithfidh mé mo sheomra (a ghlanadh arís) ____________________________.
Bhí orm an litir (a scríobh arís) _____________________________________.
Shocraigh mé mo chuid éadaigh (a ní arís) _______________________________.
Bheartaigh mé an dán (a rá arís) _____________________________________.
Ní raibh aon rogha agam ach an seomra ( a phéinteáil arís) __________________.
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Mír Nuachta 2 (Urraíocht ó Aer Árann)
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le mír nuachta faoi mhargadh atá déanta ag Aer Árann le Bord Peile 
na Gaillimhe. Leis an duine in aice leat, pléigh na ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Céard atá scríofa ar gheansaí peile do Chontae féin?
Cá dtéann an t-airgead a fhaigheann an Contae, dar leat?

Céard a cheapann tú faoi Aer Árann, Aer Lingus agus Ryan Air?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal
an nasc, urraíocht, an conradh, margadh, sínithe, ríméad

1.  a deal/bargain    4. sponsorship

___________________________ ___________________________
2.  the contract    5. the link   

___________________________ ___________________________
3. delight     6. signed

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a leanas.  
Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Céard a shínigh John Joe Holleran?
Conradh urraíochta       c

  Conradh bainisteoireachta      c
  Seic         c
  Conradh amhránaíochta      c

2. Céard é an ról atá ag John Joe Holleran? 
Rúnaí Bhord Peile na Gaillimhe     c

  Cathaoirleach Aer Árann      c
  Cathaoirleach Bhord Peile na Gaillimhe    c
  Píolóta        c

3. Chomh maith le Sasana agus an Spáinn, cén áit eile a dtéann eitiltí Áer Árann? 
Go dtí an Fhrainc       c

  Go dtí an Ísealtír       c
  Go dtí an Ioruaidh       c
  Go Meiriceá        c

4.  Cá fhad a mhairfidh an conradh le hAer Árann? 
Cúig chéad bliain       c

  Cúig bliana        c
  Cúig bliana déag       c
  Cúig bliana is fiche       c

5.  Cá mbeidh lógó Aer Árann?
Ar gheata John Joe Holleran      c

  Ar ghluaisteán Phádraig Uí Chéidigh     c
  Ar gheansaithe Fhoireann Shinsearach na Gaillimhe   c
  Ar Chriostal na Gaillimhe      c
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An Téacs
Tá margadh urraíochta déanta idir Bord Peile Chontae na Gaillimhe agus Aer Árann.  Pósadh iontach 
is ea é, den traidisiún agus den nua-aimsearthacht.  

Nuair a bhí an conradh urraíochta sínithe ag Cathaoirleach Bhord Peile na Gaillimhe, John Joe 
Holleran, dúirt sé go raibh ríméad air.  Bíonn sé tábhachtach, dar leis, urraíocht a fháil ó ghnó áitiúil.  
Ar ndóigh, thosaigh Aer Árann amach mar sheirbhís áitiúil i gContae na Gaillimhe, ach tá forbairt 
ag teacht ar ghréasán Aer Árann gach lá.  Tá eitiltí acu anois go Sasana, go dtí an Fhrainc agus go 
dtí an Spáinn.  Dúirt Pádraig Ó Céidigh, Cathaoirleach Aer Árann, go gcuirfeadh an nasc le foirne 
na Gaillimhe, go mór le híomhá Aer Árann ar fud na tíre agus ar fud an domhain.

Conradh cúig bliana atá sínithe agus mar chuid den mhargadh beidh lógó Aer Árann ar gheansaithe 
Fhoireann Shinsearach na Gaillimhe. 
      (eolas curtha in oiriúint ó Aer Árann: Express It)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘thosaigh sé’
______________________________________________________________
2) ‘déanta’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  62, 84 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
Mothúcháin:   Bíonn ríméad/áthas/fearg/eagla/imní/brón/uaigneas/náire/díomá 
  ar dhuine/ orm/ort agus araile.

Aistrigh go Gaeilge:

I was worried about the weather.
_____________________________________________________________________
She was disappointed with the score.
_____________________________________________________________________
Máire was ashamed of her garden.
_____________________________________________________________________
 Séamus was delighted to hear the good news.
_____________________________________________________________________
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 Mír Nuachta 3 (Loch Dearg) 
Obair Bheirte

Beidh tú ag éisteacht le mír nuachta faoi Loch Dearg. Leis an duine in aice leat, pléigh na 
ceisteanna seo a leanas ó bhéal:

Céard atá ar eolas agat faoi Loch Dearg?
An raibh tú riamh ar oilithreacht?

An bhfuil tusa sásta leis an tseirbhís thaistil idir Baile Átha Cliath agus d’áit dúchais?

Éisteacht 1
Agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá, úsáid an Stór Focal agus déan iarracht an Ghaeilge ar 
na frásaí seo a leanas a aimsiú.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

Stór Focal 
laghdú, oilithreach, seirbhís bhus, ar an troscadh, díomá, urlabhraí

1.  a bus service    4.  spokesperson

___________________________ ___________________________
2. disappointment    5.  a pilgrim

___________________________ ___________________________
3. a decrease    6. on the fasting

___________________________ ___________________________

Éisteacht 2
Agus tú ag éisteacht leis an téip an uair seo, freagair na ceisteanna scrúdaithe seo a 
leanas.  Cuir tic sa bhosca cuí gach uair.  Pléigh d’fhreagraí ansin leis an duine in aice leat.

1. Cén contae in Éirinn ina bhfuil Paiteago suite? 
Dún an Óir      c

  Tír Eoghain      c

  Dún Phádraig      c

  Dún na nGall      c

2.  Cá bhfuil Purgadóir Naomh Pádraig? 
  Ar an Éirne      c

  Ar Loch Dearg     c

  Ar an mBlaoscaod Mór    c

  I mBaile Locha Riaich     c

3. Cé a dúirt nach bhféadfaí an tseirbhís bhus a chosaint?
  Tiománaí  ó Bhus Éireann    c

  Urlabhraí ó Bhus Éireann    c

  Úinéirí Bhus Éireann    c

  Urlabhraí ó Iarnród Éireann    c

4.  Chomh maith le píonós agus paidreoireacht, céard eile a gcuirtear béim air sa chlár 
spioradálta traidisiúnta?

Ar an troscán      c

  Ar an troscadh     c

  Ar an drochaimsir     c

  Ar an Aifreann     c

5.  Céard a chuirfidh Deborah Maxwell ar fáil idir Béal Átha Seanaidh agus Paiteago?
  Bád speisialta      c

  Seirbhís thraenach     c

  Bóthar nua      c 
Seirbhís bhus     c 
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An Téacs
D’fhógair Bus Éireann inné nach mbeadh seirbhís bhus ann níos mó idir Busáras, i mBaile Átha Cliath, 
agus Paiteago, i gContae Dhún na nGall.  Chuir an nuacht  díomá  mhór ar oilithrigh a théann go rialta 
go Purgadóir Naomh Pádraig ar Loch Dearg. Ón mbliain naoi déag caoga agus a ceathair, bhíodh an 
tseirbhís bhus seo ar fáil i rith an tsamhraidh, ach le blianta beaga anuas tá laghdú tagtha ar líon 
na ndaoine a bhaineann úsáid as an tseirbhís.  Dúirt urlabhraí ó Bhus Éireann nach bhféadfaí an 
tseirbhís a chosaint ar chúiseanna trádála agus airgid.

Tá Purgadóir Naomh Pádraig suite ar oileán beag i lár Loch Dearg, thart ar cheithre mhíle ó thuaidh 
ó Phaiteago.  Tugann thart ar fhiche míle oilithreach cuairt ar Loch Dearg achan bhliain.  Glacann 
siad páirt i gclár spioradálta traidisiúnta atá an-dian agus a chuireann béim ar an troscadh, ar an 
bpíonós agus ar an bpaidreoireacht.  

Dúirt Deborah Maxwell, bainisteoir an Ionaid Oilithreachta, go raibh sí dóchasach go gcuirfeadh 
fear gnó áitiúil  seirbhís bhus nua ar fáil ó Bhéal Átha Seanaidh go Paiteago.  Dúirt sí go raibh daoine 
ag teacht ar oilithreacht chuig an oileán naofa, ó áiteanna ar fud na hEorpa, le míle bliain anuas agus 
go raibh sí ag súil leis go mbeadh daoine fós ag teacht chuig an oileán go ceann míle bliain eile. 
      (eolas curtha in oiriúint ó www.independent.ie)

Gramadach i gComhthéacs

1. Mínigh i dtéarmaí gramadaí: 

1) ‘d’fhógair sé’
______________________________________________________________
2) ‘glacann siad’
_______________________________________________________________
 
Féach lgh  66, 54, 56 le haghaidh níos mó eolais ar na míreanna gramadaí thuas. 

Feasacht Teanga agus Cultúir
An stáisiún bus i mBaile Átha Cliath = Busáras
Áit chónaithe Uachtarán na hÉireann = Áras an Uachtaráin
An príomh-halla ceoil i mBaile Átha Cliath =  An Ceoláras Náisiúnta

Líon na bearnaí:
Thug Ambasadóir na Fraince cuairt ar an Uachtarán in _______________________.
Chuaigh mé go ______________________ chun bus abhaile a fháil ó Bhaile Átha Cliath.
Chuaigh mé go dtí ______________________ chun Ceolfhoireann RTÉ a chloisteáil.
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4. An Triail Chluastuisceana

Leagan Amach na Trialach agus an Córas Marcála
Is modúl ar leith é an Triail Chluastuisceana agus tá 100 marc ag dul di.  Déanann an Triail 
Chluastuisceana tástáil ar chumas cluastuisceana an Iarrthóra.  Éisteann an tIarrthóir le naoi mír 
éisteachta i.e.,  trí fhógra, trí chomhrá agus trí mhír nuachta.  Bíonn ar an Iarrthóir cúig cheist 
ilroghnacha a fhreagairt ar gach mír éisteachta (9 mír éisteachta x 5 ceist = 45 ceist san iomlán).  
Bíonn ar an Iarrthóir gach ceist a fhreagairt. Bíonn an luach céanna ar gach ceist. Faightear na 
príomhchanúintí sna míreanna éisteachta i.e. Canúint na Mumhan, Canúint Chonnacht agus Canúint 
Uladh.    

Is é seo leagan amach na Trialach Cluastuisceana:

An Triail Chluastuisceana: 100 marc. Am: 50 nóiméad.

Roinn A: Fógraí
Fógra 1 (Canúint na Mumhan: cúig cheist ilroghnacha)
Fógra 2 (Canúint Chonnacht: cúig cheist ilroghnacha)
Fógra 3 (Canúint Uladh: cúig cheist ilroghnacha)

Roinn B: Comhráite
Comhrá 1 (Canúint na Mumhan: cúig cheist ilroghnacha)
Comhrá 2 (Canúint Chonnacht: cúig cheist ilroghnacha)
Comhrá 3 (Canúint Uladh: cúig cheist ilroghnacha)

Roinn C: Míreanna Nuachta
Mír Nuachta 1 (Canúint na Mumhan: cúig cheist ilroghnacha)
Mír Nuachta 2 (Canúint Chonnacht: cúig cheist ilroghnacha)
Mír Nuachta 3 (Canúint Uladh: cúig cheist ilroghnacha)

Cúrsaí Ama
Maireann an Triail  thart ar 50 nóiméad.  Bíonn cúig nóiméad ag tús na Trialach a thugann deis don 
Iarrthóir na ceisteanna go léir a léamh sula seinntear an Triail. Ceisteanna  ilroghnacha a bhíonn 
ann agus gach uair cuireann an tIarrthóir  tic (R) in aice leis an bhfreagra a roghnaíonn sé/sí.  
Seinntear gach fógra agus gach mír nuachta faoi dhó.  Seinntear gach comhrá faoi thrí.  Do gach 
mír éisteachta, bíonn 45 soicind tar éis na chéad seinnte agus tar éis na dara seinnte.  I gcás na 
gcomhráite, bíonn sos 45 soicind tar éis na tríú seinnte freisin.    
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Trialacha Samplacha

COLÁISTE MHUIRE MARINO
MEASÚNÚ FAOI THEASTAIS GHAEILGE, 

TRIAIL SHAMPLACH A

OIRIÚNÚ LE hAGHAIDH CÁILÍOCHTA SA GHAEILGE 
_____________________ 

Triail Chluastuisceana– 100 MARC 
___________________ 

Thart ar 50 nóiméad don triail seo. Gach ceist a fhreagairt as gach Roinn.
_______________________ 

Líon na boscaí seo, le do thoil:-
Uimhir Uimhir PPS Uimhir Oide

ROINN A: FÓGRAÍ 
Seinnfear trí fhógra sa Roinn seo. Seinnfear gach fógra díobh faoi dhó. Cuir tic (R) sa bhosca 
cuí. Tabharfar sosanna duit tar éis gach éisteachta chun féachaint siar ar d’fhreagraí.

FÓGRA  I

1. Céard is ainm don duais atá luaite?
 Duais Oidhreachta agus Oideachais Marian Rollins   c

 Duais na Comhairle Oidhreachta     c

 Duais Chumann Múinteoirí Éireann     c

 Duais ón gCrannchur Náisiúnta      c

2. Cén post a bhí ag Marian Rollins le hIontaobhas Airfield? 

 Oifigeach Oidhreachta       c 
 Oifigeach Feirmeoireachta      c

 Múinteoir Bunscoile       c

 Oifigeach Oideachais       c

3. Cén bhliain ina bhfuair Marian Rollins bás?
 1997  c    2000  c
 2017  c    2007  c

.
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4.  Céard atá le déanamh chun duine a ainmniú don Duais?
 Foirm Chlárúcháin a líonadh isteach.    c

 Glao gutháin a chur ar Linda Johnston.    c

 Foirm Ainmniúcháin a líonadh isteach.    c

 Litir a scríobh chuig Linda Johnston.    c

5. Cén t-aonad a bhfuil Linda Johnston ag obair ann?
 An tAonad don Oideachas Gairmiúil     c

 An tAonad Curaclaim      c

 An tAonad don Oifig Ghairmiúil     c

 An tAonad don Fhorbairt Ghairmiúil    c

FÓGRA  II

1. Céard is ainm don chomhlacht a chuir na fóin ar an margadh?
 Nokia         c

 Samsung       c

 Gaelfón        c

 Vodafone        c

2.  Cé a mhol na fóin nua?
 An tAire Oideachais       c

 Denis O’ Brien       c

 Des Bishop        c

 An tArdeaspag       c

3. Chomh maith le ceamara digiteach agus brabhsálaí idirlín, céard eile atá sa sás láimhe?
 Raidió FM inmheánach     c

 Facs inmheánach       c

 Teilifís dhigiteach       c

 Seinnteoir dlúthdhioscaí      c

4. Céard a rinne an comhlacht a léiríonn go bhfuil siad dáiríre faoin margadh Gaelach? 
 Thug siad urraíocht do TG4.       c

 Bhunaigh siad bunscoil lán-Ghaeilge.    c

 Thug siad urraíocht do Sheachtain an Cheoil, 2009.   c

 Thug siad urraíocht do Sheachtain na Gaeilge, 2009.   c
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5. Cé mhéad a chosnaíonn na fóin?
 Idir tríocha agus nócha euro      c

 Idir dhá agus naoi euro      c

 Idir daichead agus nócha euro     c

 Tá siad saor in aisce sna siopaí.     c

FÓGRA III

1. Céard atá á cheiliúradh ag Scoil an Oideachais?
Caoga bliain ag tabhairt cúrsaí san oideachas  c

An chéad bhliain ag tabhairt cúrsaí san oideachas   c

Céad bliain ag foilsiú       c

 Céad bliain ag tabhairt cúrsaí san oideachas    c

2.  Cén sórt Céim Mháistreachta atá ar fáil?
Céim Mháistreachta san Innealtóireacht    c

Céim Mháistreachta sa Leigheas     c

Céim Mháistreachta san Oideachas Eolaíochta   c

Céim Mháistreachta sa tSocheolaíocht    c

3. Tar éis dóibh taighde a dhéanamh, céard a bhíonn le déanamh ag iarrthóirí?
Mórthráchtas a scríobh.       c

Aiste thaighde a scríobh.      c

Miontráchtas a scríobh.      c  
 Dul ar saoire.        c

4. Cé dó a dtugann an cúrsa seo deis, cur lena bhforbairt ghairmiúil?
Polaiteoirí        c

Mainicíní        c

Eolaithe        c

Múinteoirí        c

5. Céard é suíomh idirlín na scoile?
www.ucd.education.ie       c

Teoiricí éagsúla       c

Suíomh tí        c

www.eolaíocht.ie       c
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ROINN B: COMHRÁITE

Seinnfear trí chomhrá sa Roinn seo. Seinnfear gach comhrá díobh faoi thrí. Tabharfar sosanna 
duit tar éis gach éisteachta chun féachaint siar ar d’fhreagraí.

COMHRÁ  I

1. Cén  sórt aimsire atá i gCorcaigh?
 Lá gaofar        c

 Lá scamallach       c

 Scáth gréine        c

 Lá breá gréine       c 

2. Cá háit i mBaile Átha Cliath a mbeidh  Féile Bloom ar siúl?
 Faiche Stiabhna       c

 Páirc an Fhionnuisce       c

 Páirc an fheirmeora        c

 Páirc an Chrócaigh       c

3. As an liosta seo a leanas, roghnaigh rud amháin a bheidh ar díol ag an bhféile.
 Alcól         c

 Bia         c  
 Biachlár        c

 Ceol         c

4. Cén fáth ar roghnaíodh Gerry Daly agus Dermot O’ Neill chun ceisteanna a ghlacadh?
 Is saineolaithe iad.       c

 Is bláthanna iad.       c

 Is saighdiúirí iad.       c

 Is díoltóirí iad.       c

 
5. Cén socrú a dhéanann Máire lena hathair ag an deireadh?
 É a bhailiú ón eitleán.      c

 É a bhailiú ón traein.       c

 É a fhágáil ag an mbus.      c 
 Ceisteanna a chur air.      c
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COMHRÁ II
                                                                                                                                                     
1. Dar leis an bPríomhoide, cathain a chríochnóidh an cruinniú foirne?
 Ag a deich chun a trí       c

 Ag a ceathair a chlog       c

 Ag a deich tar éis a trí      c

 Ag a ceathrú chun a deich      c

2. Céard a dhéanfaidh Seán tar éis an chruinnithe?
 Rachaidh sé abhaile.       c

 Rachaidh sé go dtí an Príomhoide.     c

 Rachaidh go Baile Átha Cliath.     c

 Rachaidh sé ag rámhaíocht.      c

3. Cén páirtí polaitiúil a thug an scéim nua rothar isteach?
 Fianna Fáil         c

 Páirtí an Lucht Oibre       c

 An Comhaontas Glas       c

 Comhrialtas de pháirtithe éagsúla     c

4. Céard is ainm don rás cáiliúil a bhí ar siúl i Mí na Bealtaine?
 Turas na Fraince       c

 Rás Tailteann         c

 Giro d’Italia         c

 Rásaí na Gaillimhe        c

5. Céard é an nós míshláintiúil atá ag cailín Mháirín, ó thús deireadh an lae?
 Bíonn sí ag rothaíocht.      c

 Bíonn sí ag imirt cluichí ríomhairí.     c

 Bíonn sí sa leaba.       c

 Bíonn sí  ag féachaint ar an teilifís.     c
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COMHRÁ III

1. Céard is ainm don Ghaelscoil a bhfuil an Príomhoide ag obair inti?
 Oifig an Phríomhoide       c

 Gaelscoil Bharra        c

 Gaelscoil Cholmcille        c

 Gaelscoil Choilm Uí Chonghaile     c

2. Cén chaoi a bhfuil aithne ag an bPríomhoide ar dheirfiúr an tuismitheora?
 Bhí sé ag siúl amach léi.      c

 Bhí sé sa bhliain chéanna léi sa Choláiste Oideachais.  c

 Bhí sé san ospidéal léi.       c

 Bhí sé ag múineadh léi i gColáiste Uisce.    c

3. Cén nuacht faoina deirfiúr a thug an tuismitheoir don Phríomhoide?
 Rugadh iníon  di.        c

 Rugadh i gCorcaigh í.      c

 Rug na Gardaí uirthi.       c

 Rugadh mac di.        c

4. Céard air a bhfuil Caoimhín ag freastal?
 Tá sé sna Naíonáin Shóisearacha.      c

 Tá sé ag freastal ar naíonra.       c

 Tá sé ag freastal ar Rang Nóra.      c

 Tá sé ag dul go dtí ranganna Ceoil.     c

5. Céard a líonfaidh an tuismitheoir láithreach?
 An Naíonra         c

 Gaelscoil Cholmcille       c

 Foirm chlárúcháin        c

 A mála siopadóireachta       c
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MÍREANNA  NUACHTA
Seinnfear trí mhír nuachta sa Roinn seo. Seinnfear gach mír díobh faoi dhó. Tabharfar sosanna 
duit tar éis gach éisteachta chun féachaint siar ar d’fhreagraí.

MÍR NUACHTA I

1. Cathain a bhí an ócáid i mbialann an Choláiste?
 Ag deireadh an tsamhraidh       c

 In Institiúid Oideachais Marino      c

 An mhí seo caite        c

 Ag tús an tsamhraidh       c

2.  Chomh maith le Forbairt Naíonraí Teoranta, cén grúpa eile atá tar éis oifigí a thógáil ar an 
gCampas?

 Gael Linn         c

 Gaillimh le Gaeilge        c

 Cois Life Teoranta        c

 Gaelscoileanna Teoranta       c

3. Cá raibh na heagraíochtaí lonnaithe roimhe seo? 
 Cearnóg Pharnell        c

 Na Ceithre Chúirt        c

 Cearnóg Mhuirfeann        c

 An Chearnóg         c

4. Cén grúpa a thugann urraíocht don dá eagraíocht? 
 Foras na Gaeilge        c

 An Foras Pátrúnachta       c

 Gael Linn        c

 Údarás na Gaeltachta       c

5.  Cén Roinn a thugann deontas breise d’Fhorbairt Naíonraí Teoranta?
 An Roinn Oideachais agus Eolaíochta     c

 An Roinn Sláinte agus Leanaí      c

 Roinn na Gaeilge        c

 Roinn na Mara       c
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MÍR NUACHTA II

1.  Cén cluiche a mbeidh dhá chomórtas nua á n-eagrú ann, ag Cluichí Oilimpeacha Speisialta 
Éireann? 

 Eitpheil         c

 Cispheil         c

 Ficheall        c

 Peil          c

2. Cé mhéad club atá ag Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann in Éirinn? 
 Níos mó ná ceithre chlub       c

 Níos mó ná ceithre chéad club      c

 Níos lú ná ceithre chéad club      c

 Ceithre chlub        c

3. Cé a chabhraíonn leis na lúthchleasaithe? 
 Oibrithe eachtrannacha       c

 Oibrithe deonacha        c

 Imreoirí cispheile        c

 Lúthchleasaithe        c

4.  Cén post atá ag Elaine Twomey i gCluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann? 
 Is rúnaí í.         c

 Is lúthchleasaí í.        c

 Is urlabhraí í.         c

 Is duine aclaí í.         c

5. Cé aige a mbíonn spraoi iontach, ag na Cluichí Oilimpeacha Speisialta?
 Elaine Twomey        c
 Na rannpháirtithe        c
 Na cluichí cispheile        c
 Na hoibrithe        c
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MÍR NUACHTA III

1. Cén dráma a bhí ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ag am lóin inné? 
 An Triail         c
 Uaigneas an Ghleanna       c
 J.M. Synge         c
 Uaigneas na Leanaí        c

2. Céard as ar tháinig an seanscéal a bhfuil an dráma bunaithe air?
 Tiobraid Árann        c
 Árainn         c
 Áras Chrónáin        c
 Áras an Uachtaráin        c

3. Cá bhfuil Aisling Ghéar lonnaithe? 
 Baile Átha Cliath        c
 Béal an Átha         c
 Baile Formaid        c
 Béal Feirste         c

4. Cé mhéad dráma úr don stáitse atá léirithe ag Aisling Ghéar?
 Ochtó          c
 Bóthar na bhFál        c
 Ocht          c
 An Triail         c

5. Chomh maith le ticéad, céard eile a fhaightear nuair a cheannaítear  ticéad?
 Gloine fíona        c
 Leon          c
 Bricfeasta         c
 Lón          c
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COLÁISTE MHUIRE MARINO
MEASÚNÚ FAOI THEASTAIS GHAEILGE

TRIAIL SHAMPLACH B
___________________ 

 OIRIÚNÚ LE hAGHAIDH CÁILÍOCHTA SA GHAEILGE 
_____________________ 

Triail Chluastuisceana– 100 MARC 
___________________ 

Thart ar 50 nóiméad don triail seo. Gach ceist a fhreagairt as gach Roinn.
_______________________ 

Líon na boscaí seo, le do thoil:-

Uimhir Uimhir PPS Uimhir Oide

ROINN A: FÓGRAÍ 
Seinnfear trí fhógra sa Roinn seo. Seinnfear gach fógra díobh faoi dhó. Cuir tic (R) sa bhosca 
cuí. Tabharfar sosanna duit tar éis gach éisteachta chun féachaint siar ar d’fhreagraí.

FÓGRA  I

1. Cé mhéad uair an chloig a bheidh an Músaem ar oscailt gach lá?
 Deich n-uaire an chloig      c
 Sé huaire an chloig        c
 Ocht n-uaire an chloig       c
 Meán lae         c

2. Cén foirgneamh a bhfuil an Músaem suite ann?
 Sa tsean-bhunscoil        c
 Sa mheánscoil        c
 I gCorca Dhuibhne        c
 Sa tseandálaíocht        c

3.  Cén aois as a dtagann na hiarsmaí sa Mhúsaem?
 Ó na meánaoiseanna        c
 Ón aois seo caite        c
 Ón gClochaois        c
 Ón tseanaois         c 
 
4.  Conas a fhoghlaimeoidh cuairteoirí chuig an Músaem faoi chlocha Oghaim  

Chorca Dhuibhne? 
 Ó scannáin         c
 Ó chláir ríomhairí        c
 Ó leabhair         c
 Ó chláir dhubha        c
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5. Cén sórt bia atá ar an mbiachlár?
 Bia fuar         c
 Bia reoite         c
 Bia lofa         c
 Bia úr          c

FÓGRA  II

1. Cén post atá ag Cathal Goan?
 Príomhléitheoir RTÉ        c
 Píobaire         c
 Príomhfheidhmeannach RTÉ      c
 Príomhstiúrthóir RTÉ       c

2.  Cár seoladh an dlúthdhiosca?
 I gCaisleán an Bharraigh      c
 I nGlaschú         c
 I gCasla, Conamara        c
 I Halla an Pharóiste        c

3. Cathain a bunaíodh Scoil Samhraidh Willie Clancy? 
 I dtrí déag seachtó agus a trí       c
 I seacht déag nócha agus a trí      c
 I naoi déag seachtó agus a trí      c
 Sa bhliain dhá mhíle        c

4.  Cérbh é Willie Clancy?
 Ba pheata é.         c
 Ba bhádóir é.         c
 Ba phíobaire é.        c
 Ba bháicéir é.        c

5. Cén post atá ag Edel Ní Chuireáin?
 Príomhstiúrthóir Raidió na Gaeltachta     c
 Ceannaire TG4        c
 Úinéir Raidió na Gaeltachta       c
 Ceannaire Raidió na Gaeltachta      c

FÓGRA III

1. Cá raibh an fhéile, ‘Mary from Dungloe’ ar siúl?
I mBaile Átha Cliath        c

 Ar an gClóchán Liath       c
 Ar an gCnocán Glas        c
 Ar an gCarraig Dhubh       c
  
2. Céard a eagraíodh don chlann ar fad i rith na Féile?

Picnic         c
 Imeachtaí spóirt        c

Ealaín sráide         c
 Sraith de léachtaí        c
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3. Céard a bhronn Mary Kerry Sweeney ar Mary from Dungloe, 2008?
A gairtéar         c
A coróin         c
A cara         c
A ceadúnas teilifíse        c

4. Luaitear grúpa a mbeadh an DVD oiriúnach dóibh.  Cén grúpa?
 Turasóirí chuig Dún na nGall      c

Foireann Peile Dhún na nGall      c
Daoine ó Dhún na nGall thar sáile      c
Polaiteoirí Dhún na nGall       c 

5. Cén fáth a bhfuil an Coiste Stiúrtha buíoch den lucht gnó áitiúil?
Bhí siad ag múineadh i rith na Féile.     c

 Rinne siad maoiniú ar an bhFéile.      c
 D’fhreastail siad ar an bhFéile.      c
 Chuir siad deireadh leis an bhFéile.      c

ROINN B: COMHRÁITE

Seinnfear trí chomhrá sa Roinn seo. Seinnfear gach comhrá díobh faoi thrí. Tabharfar sosanna 
duit tar éis gach éisteachta chun féachaint siar ar d’fhreagraí.

COMHRÁ  I

1. Céard ann a bhfuil suim mhór ag Máirín?
 Sa gháire         c
 Sa gharraíodóireacht        c
 Sa ghadaíocht        c
 Sa Ghaeltacht         c

2. Cén comórtas ina bhfuil an Daingean ag glacadh páirte?
 Comórtas Peile na Gaeltachta      c
 Comórtas na mBailte Slachtmhara      c
 Comórtas na mBláthanna Áille      c
 Comórtas na nGairdíní       c

3.  Céard is ainm don bhaile i Maigh Eo a bheidh sé deacair a shárú sa Chomórtas,  
dar le Máirín?

 Cathair na Mart        c
 Baile Chathail        c
 Caisleán an Bharraigh       c
 Cnoc Mhuire         c

4. Céard a deir Máirín faoi na comharthaí sa Daingean?
 Deir sí nach bhfuil feabhas mór tagtha orthu.    c
 Deir sí go bhfuil feabhas mór tagtha orthu.     c
 Deir sí go bhfuil feabhas beag tagtha orthu.     c
 Deir sí go bhfuil siad i mBéarla.      c



200

5. Cá bhfuil cónaí ar Phádraig?
 Sa Daingean         c
 I gCathair na Mart        c
 I mBaile Uí Fhiacháin       c
 I mBaile an Fheirtéaraigh       c

COMHRÁ II

1.  Cén fáth a raibh Caitríona déanach ag teacht? 
 Bhí pian ina bolg aici.       c
 Bhí bullán tinn aici.        c
 Bhí brón uirthi.        c
 Bhí an tréidlia tinn.        c

2.  Céard a bheidh ar siúl i gCill Chainnigh i mbliana?
 An Chraobh Náisiúnta sa Treabhadh     c
 Cluiche Ceannais Iománaíochta na hÉireann    c
 Comórtas Amhránaíochta na hEorpa     c
 An Chraobh Idirnáisiúnta sa Dornálaíocht     c

3.  Cá bhfuair Seán na dátaí?
 Sa Leabharlann Phoiblí       c
 Sa bhróisiúr a bhí aige       c
 Ar an idirlíon         c
 Ar an bhféilire        c

4. Céard a dhéanfaidh Caitríona um thráthnóna?
 Ceannóidh sí tarracóir.       c
 Déanfaidh sí ceapairí.       c
 Cuirfidh sí lóistín in áirithe.       c
 Íosfaidh sí a bricfeasta.       c

5. Cá mbíonn ceardaíocht den scoth le feiceáil?
 Sa phuball         c
 Sa pháirc         c
 Sa teach lóistín        c
 San óstán         c

                                                       COMHRÁ III

1. Céard as a bhfuil an clár raidió á chraoladh?
 Ó thuaisceart Dhún na nGall       c
 Ó dheisceart Dhún na nGall       c
 Ó oirthear Dhún na nGall       c
 Ó iarthar Dhún na nGall      c

2. Cé mhéad bliain a chaith  Brian McEniff mar bhainisteoir le Cumann Lúthchleas Gael?
 Trí bliana        c
 Trí chéad bliain        c
 Tríocha bliain        c
 Bliain amháin        c
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3. Céard a bhuaigh Dún na nGall sa bhliain naoi déag seachtó agus a dó?
 Craobh na hÉireann        c
 Craobh Uladh        c
 Craobh na Mumhan        c
 Craobh an Domhain        c

4.  Cá raibh Brian McEniff ar an lá ab fhearr, go dtí seo, ina shaol spóirt?
 I bPáirc Uí Chaoimh        c
 I gCluain Eois        c
 I bPáirc an Fhionnuisce       c
 I bPáirc an Chrócaigh       c

5.  Lasmuigh d’fháilte thraidisiúnta chairdiúil, céard eile a thugann muintir McEniff do  
chustaiméirí ina n-óstáin? 

 Lóistín saor in aisce        c
 Luach a gcuid airgid        c
 Íde béil         c
 Luach saothair        c

ROINN C: MÍREANNA  NUACHTA

Seinnfear trí mhír nuachta sa Roinn seo. Seinnfear gach mír díobh faoi dhó. Tabharfar  
sosanna duit tar éis gach éisteachta chun féachaint siar ar d’fhreagraí.

MÍR NUACHTA I

1. Céard é an post atá ag Batt O’ Keeffe?
 Tá sé ina phríomhoide.       c
 Tá sé ina Aire Oideachais agus Eolaíochta.     c
 Tá sé ina bhainisteoir.       c
 Tá sé ina Aire Airgeadais.       c

2. Cén sórt duaise a bhronn Batt O’ Keeffe ar an scoil i mBaile an Mhuilinn?
 Duais ghrianghrafadóireachta      c
 Duais timpeallachta        c
 Duais oidhreachta        c
 Duais ealaíne         c

3. Céard air ar leag an tAire béim? 
 Ar athchúrsáil        c
 Ar eolaíocht         c
 Ar an múinteoireacht       c
 Ar athrá         c

4. Cá ndeachaigh an tAire tar éis dó an scoil a fhágáil?
 Go Maigh Chromtha       c
 Go Maigh Eo         c
 Go Múscraí         c
 Go Sráid Mhaoilbhríde       c



202

5.  Céard a bhí le moladh ag an Aire agus atá á gcur i bhfeidhm ag Comhlacht Innealtóireachta 
Uí Dhonnabháin?

 Rialacha oibre        c
 Cleachtais mhaithe oibre       c
 Cleachtais mhaithe iompair       c
 Cleachtaí Ceoil        c

MÍR NUACHTA II

1. Céard a shínigh John Joe Holleran?
 Conradh urraíochta        c
 Conradh bainisteoireachta       c
 Seic          c
 Conradh amhránaíochta       c

2. Céard é an ról atá ag John Joe Holleran? 
 Rúnaí Bhord Peile na Gaillimhe      c
 Cathaoirleach Aer Árann       c
 Cathaoirleach Bhord Peile na Gaillimhe     c
 Píolóta         c

3. Chomh maith le Sasana agus an Spáinn, cén áit eile a dtéann eitiltí Áer Árann? 
 Go dtí an Fhrainc        c
 Go dtí an Ísealtír        c
 Go dtí an Ioruaidh        c
 Go Meiriceá         c

4.  Cá fhad a mhairfidh an conradh le hAer Árann? 
Cúig chéad bliain        c

 Cúig bliana         c
 Cúig bliana déag        c
 Cúig bliana is fiche        c

5.  Cá mbeidh lógó Aer Árann?
Ar gheata John Joe Holleran       c

 Ar ghluaisteán Phádraig Uí Chéidigh     c
 Ar gheansaithe Fhoireann Shinsearach na Gaillimhe   c
 Ar Chriostal na Gaillimhe       c

MÍR NUACHTA III

1. Cén contae in Éirinn ina bhfuil Paiteago suite? 
 Dún an Óir         c
 Tír Eoghain         c
 Dún Phádraig        c
 Dún na nGall         c
 
2.  Cá bhfuil Purgadóir Naomh Pádraig? 
 Ar an Éirne         c
 Ar Loch Dearg        c
 Ar an mBlaoscaod Mór       c
 I mBaile Locha Riaich       c
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3. Cé a dúirt nach bhféadfaí an tseirbhís bhus a chosaint?
 Tiománaí  ó Bhus Éireann       c
 Urlabhraí ó Bhus Éireann       c
 Úinéirí Bhus Éireann       c
 Urlabhraí ó Iarnród Éireann       c

4.  Chomh maith le píonós agus paidreoireacht, céard eile a gcuirtear béim air sa chlár  
spioradálta traidisiúnta?

 Ar an troscán         c
 Ar an troscadh        c
 Ar an drochaimsir        c
 Ar an Aifreann.        c

5.  Céard a chuirfidh Deborah Maxwell ar fáil idir Béal Átha Seanaidh agus Paiteago?
 Bád speisialta        c
 Seirbhís thraenach        c
 Bóthar nua         c
 Seirbhís bhus        c
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1. Ag Forbairt Scileanna Labhartha

Is é an príomhchuspóir atá leis an gcuid seo ná cumas labhartha an Iarrthóra a fhorbairt.   Déantar 
cúram de na nithe seo a leanas:

•	 tuiscint ar an bhfocal labhartha
•	 líofacht cainte
•	 cruinneas cainte
•	 stór focal
•	 foghraíocht
•	 féinmhuinín i mbun labhartha

Ocht gcinn déag d’aonaid atá sa Chúrsa seo. Déantar iarracht cur ar chumas an Iarrthóra réimse 
leathan d’Fheidhmeanna Teanga a chomhlíonadh, mar shampla, beannú, aird a lorg, leithscéal a 
ghabháil, buíochas a ghabháil, comhghairdeas agus comhbhrón a dhéanamh, fiosrú faoi thaitneamh, 
taitneamh/easpa taitnimh a léiriú, fiosrú faoi mhianta agus mianta a léiriú, rogha a léiriú, fiosrú 
faoi ábaltacht, ábaltacht/easpa ábaltachta a léiriú, ceisteanna a chur agus ceisteanna a fhreagairt, 
tuairisciú,  aontú agus easaontú, tuairim a nochtadh, iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh, cabhair 
a lorg, cabhair a thairiscint, ag léiriú sástachta/easpa sástachta, ag fágáil sláin agus araile. Tugtar 
faoi deara go mbíonn  feidhmeanna teanga mar sin le feiceáil sna cuspóirí ag tús gach aonaid.

Is  é croí gach aonaid ná an tAgallamh atá ag dul leis.  Faightear na hagallaimh seo ar an dlúthdhiosca 
atá ag dul leis an gCúrsa.  I ngach Agallamh, cloistear fear agus bean ag caint.  Tá an fear i ról an 
scrúdaitheora ag Triail Chainte agus tá an bhean i ról an iarrthóra.  In Agallamh nó dhó, is suíomh 
eile ar fad atá i gceist, suíomh rólimeartha, mar shampla, ceantálaí agus duine ag caint ar an teileafón 
faoi theach atá ar díol, nó beirt ag caint faoi chúrsaí bia agus dí i mbialann.

Tá an cur chuige ceannann céanna i ngach aonad. Chun cumas labhartha an Iarrthóra a fhorbairt, 
moltar dul trí na haonaid mar seo a leanas. I gCuid 1 den Aonad i.e. “Agallamh”, éisteann na hIarrthóirí 
leis an agallamh, léann siad amach os ard é, freagraíonn siad ceisteanna tuisceana air ó bhéal agus 
déanann siad obair bheirte.  Éisteacht agus léitheoireacht fheidhmiúil a bhíonn i gceist i gcónaí.  
I gCuid 2 den Aonad i.e. “Foclóir agus Frásaí“, tugtar cabhair do na hIarrthóirí an tAgallamh a 
thuiscint agus a bheith cumarsáideach iad féin faoin ábhar cainte atá i gceist.  I gCuid 3 den Aonad 
i.e. Gramadach, dírítear ar feadh tamaillín ar phointe gramadaí nó dhó a eascraíonn as an Agallamh 
le súil go gcothóidh sé sin níos mó cruinnis sa chaint.  I gCuid 4 den Aonad i.e., “Gníomhaíocht”, bíonn 
ar na hIarrthóirí abairtí i mBéarla a aistriú go Gaeilge.  Tugtar na freagraí cearta ag deireadh an 
Aonaid.  Is í Cuid 5 i.e. Obair Bheirte, an chuid is tábhachtaí den Aonad.  Sa chuid seo den Aonad, 
baineann na hIarrthóirí úsáid as an nGaeilge atá foghlamtha acu san Aonad ar fad ach is féidir leo 
aon cheist is mian leo a chur agus aon fhreagra is mian leo a thabhairt.
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Tugtar faoi deara go leagtar an-bhéim ar obair bheirte sa Chúrsa.  Tugann obair bheirte deis do na 
hIarrthóirí Gaeilge a labhairt i suíomh gan bhrú.  Cothaíonn sí féinmhuinín i mbun labhartha agus 
bíonn deis ag gach duine sa seomra ranga, labhairt ag an am céanna.  Tugtar faoi deara go gcothaíonn 
an t-ábhar foghlama don “Aistriúchán: Comhrá Beirte” (féach lgh 41-52), an cumas céanna seo sna 
Iarrthóirí.

Baintear an úsáid is tairbhí as an gCúrsa seo nuair a úsáidtear é leis an dlúthdhiosca agus le teagascóir 
i seomra ranga.  Is féidir le hIarrthóirí úsáid a bhaint as an gCúrsa seo sa bhaile freisin.

Sa chuid seo de Sruth na Maoile freisin, cuirtear ocht gcinn déag de phictiúir ar fáil.   Baineann 
na pictiúir seo le gnáthshaol pearsanta na nIarrthóirí (mar shampla, Amuigh le Cairde, Ar Saoire, 
Bialann, An Phictiúrlann, Baile Beag), lena saol mar fhoghlaimeoirí (mar shampla, Sa Ghaeltacht), 
lena saol gairmiúil mar mhúinteoirí (mar shampla, An Seomra Ranga) agus le saol na bpáistí a bhíonn 
á múineadh acu (mar shampla, Oíche Shamhna, An Nollaig, Sneachta, Cois Farraige). Le gach pictiúr, 
cuirtear sraith de cheisteanna ar fáil chun cabhrú leis na hIarrthóirí mionchur síos a dhéanamh 
ar an bpictiúr agus tuairim a léiriú. Má chuireann Iarrthóirí ceisteanna ar a chéile faoi na pictiúir 
in Obair Bheirte, cothóidh sé sin cumas sna hIarrthóirí  ceisteanna i nGaeilge a chur ar na páistí a 
bhíonn á múineadh acu.   
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2. Cúrsa Ullmhúcháin i Labhairt na Gaeilge
Aonad 1

Mise
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt fút féin, faoi do theaghlach, faoi do chlann, faoi do 
chuid scolaíochta agus faoi na tréithe atá agat

•	 tuairisciú cén tslí bheatha atá ag duine
•	 aird a tharraingt ort féin
•	 beannú do dhuine/dhaoine agus beannú ar ais
•	 duine a chur in aithne do dhuine eile
•	 glaoch ar dhuine
•	 fáilte a chur roimh dhuine
•	 comhghairdeas a dhéanamh
•	 slán a fhágáil.

1. AGALLAMH
(i) Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go fóill. 
Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard as do Chiara ó dhúchas?
Cén áit a dtagann Ciara sa teaghlach?
(ii) Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 
ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá bhfuil Ciara ina cónaí anois?
Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá aici?
Cén tír inar oileadh Ciara mar mhúinteoir?
(iii) Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos mó 
ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard é dáta breithe Chiara?
Cén post atá ag Niamh in Áth Luain?
Cén sórt duine í Ciara?
(iv) Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i bpáirt 
an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
299
An tAgallamh
Céard as duit?
As Leitir Ceanainn ó dhúchas. Rugadh agus tógadh ansin mé ach tá mé i mo chónaí anois i mbaile Shligigh.

Cén seoladh atá agat?
Uimhir a naoi déag, Páirc na Sceach, Sligeach.
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Céard é do dháta breithe?
An tríú lá is fiche de Mhí na Bealtaine, míle naoi gcéad seachtó is a haon.

Agus an bhfuil mórán deartháireacha agus deirfiúracha agat?
Tá deartháir amháin agam agus beirt deirfiúracha. Is é Liam an duine is sine agus tá seisean ina 
Gharda i Muineachán. Tá Niamh ina dlíodóir in Áth Luain. Is í Aoife an duine is óige sa chlann agus 
tá sise ag déanamh staidéir ar Ghnó in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe.

Cén áit a dtagann tusa sa teaghlach?
Is mise an dara duine is sine.

An bhfuil aon chlann agat féin?
Tá triúr páistí agam – beirt bhuachaillí agus cailín amháin. Is í Caitríona an duine is sine. Tá sí trí 
bliana déag d’aois agus tá sí sa Chéad Bhliain sa mheánscoil. Tá Ciarán deich mbliana d’aois agus tá 
sé i Rang a Ceathair sa bhunscoil. Is é Colm an duine is óige. Níl sé ach ceithre bliana d’aois agus tá 
sé ag freastal ar naíscoil.

Céard faoi do chuid scolaíochta féin?
D’fhreastail mé ar Scoil Náisiúnta Leitir Ceanainn. Ina dhiaidh sin chuaigh mé ar aghaidh chuig an 
meánscoil sa bhaile. Theastaigh uaim dul le múinteoireacht ansin agus tar éis dom an Ardteist a 
dhéanamh, d’fhreastail mé ar Choláiste Oideachais i mBangor sa Bhreatain Bheag agus is ansin a 
oileadh mar mhúinteoir mé. Chaith mé deich mbliana ag múineadh i Sasana. Bhuail mé le m’fhear 
céile ansin ach trí bliana ó shin shocraíomar filleadh ar Éirinn.

Agus cén sort duine tú?
Is duine cairdiúil dílis mé. Táim neamhspleách agus diongbháilte. Mar mhúinteoir, táim díograiseach 
dea-eagraithe agus coinsiasach. Cuirtear i mo leith freisin gur féidir liom a bheith an-cheanndána. Níl 
a fhios agam an bhfuil sé sin fíor nó nach bhfuil ach tá súil agam nach bhfuil mórán duáilcí agam.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt fút féin.

Céard as duit?/ Cé as tú?/ Cárb as tú?Where are you from?
As Leitir Ceanainn ó dhúchas. From Letterkenny originally.
Rugadh agus tógadh ansin mé. I was born and reared there.
Mí Eanáir January
Mí Feabhra February
Mí an Mhárta/ mí na Márta March
Mí an Aibreáin April
Mí na Bealtaine May
Mí an Mheithimh June
Mí Iúil July
Mí Lúnasa August
Mí Mheán Fómhair September
Mí Dheireadh Fómhair October
Mí na Samhna November
Mí na Nollag December

An bhfuil mórán deartháireacha agus deirfiúracha agat? Do you have many brothers and sisters?
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Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat? How many brothers and sisters do you have?
An mó deartháir agus deirfiúr atá agat? How many brothers and sisters do you have?

dlíodóir a solicitor
feirmeoir a farmer
meicneoir a mechanic
innealtóir an engineer
leictreoir an electrician
iascaire a fisherman/ fisherwoman
siúinéir a carpenter
péintéir a painter (as of house)
ealaíontóir an artist
ailtire an architect
seandálaí an archaeologist
oifigeach an officer
pluiméir a plumber
báicéir a baker
cócaire a cook
príomhchócaire a chef
siopadóir a shopkeeper
tógálaí a builder
bainisteoir a manager
dochtúir a doctor
altra a nurse
fiaclóir a dentist
tiománaí a driver
grianghrafadóir a photographer
búistéir a butcher
máinlia a surgeon
tréidlia a veterinary surgeon
cuntasóir an accountant

ag freastal ar naíscoil attending a kindergarten
D’fhreastail mé ar Scoil Náisiúnta Leitir Ceanainn. I attended Letterkenny National School.
naíscoil a kindergarten
bunscoil a primary school
meánscoil a secondary school
ceardscoil a technical school
gairmscoil a vocational school
scoil phobail a community school
ollscoil a university
coláiste oideachais a College of Education
institiúid teicneolaíochta an Institute of Technology
Oileadh mar mhúinteoir mé. I was trained as a teacher.

Bhuail mé fear. I hit a man.
Bhuail mé le fear. I met a man
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Shocraíomar filleadh ar Éirinn. We decided to return to Ireland.

cairdiúil friendly
dílis loyal
neamhspleách independent
diongbháilte determined
díograiseach enthusiastic
dea-eagraithe well organized
coinsiasach conscientious
ceanndána/ stuacach stubborn
foighneach patient
macánta honest
dearfach positive
cúramach careful
iontaofa trustworthy
goilliúnach sensitive
rúnda secretive
coimeádach conservative
praiticiúil practical
guagach fickle
fiosrach inquisitive
cruthaitheach creative
dúthrachtach diligent
dícheallach earnest
dáiríre sincere
ábalta able
cumasach capable
cliste clever
éirimiúil intelligent
samhlaíoch imaginative
seiftiúil resourceful
tuisceanach understanding
ildána versatile
misniúil courageous
ciallmhar sensible
stuama prudent
smaointeach reflective
séimh gentle
cneasta mild-mannered
cineálta kind
féinmhuiníneach confident
uaillmhianach ambitious
fial/ flaithiúil generous
carthanach charitable
deisbhéalach witty
barrúil funny
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fuinniúil energetic
umhal humble/ obedient
bródúil proud
réchúiseach easygoing
achrannach troublesome
sotalach arrogant
saonta naïve
béalscaoilte indiscreet
santach greedy
díoltasach revengeful
postúil conceited
éadmhar jealous
leisciúil lazy
suáilce/suáilcí a virtue/virtues
duáilce/duáilcí a vice/vices

Le do thoil. Please, (If you don’t mind.)
Cogar. Whisper. (Listen.)
Má tá nóiméad agat. If you have a minute.
Haigh! Hi!
Goitse!  Come here!(when looking for someone’s attention)

Dia duit! God to you! (greeting someone)
Dia is Muire duit! God and Mary to you! (replying to greeting)
Dia is Muire duit! God and Mary to you! (greeting someone)
Dia is Muire duit is Pádraig! God and Mary and Patrick to you! (replying to greeting)

Cén chaoi a bhfuil tú/ Conas atá tú?/ Cad é mar atá tú? How are you?
Cén scéal? Any story? (Any news?)
Go maith./Go bréa, go raibh maith agat. I’m well, thank you.
Ní gearánta dom. I have no cause for complaint.
A Chiara!/ A Sheáin Ciara!/Séan! (addressing people)
Seo í Ciara./ Seo é Séan. This is Ciara. /This is John. (introducing people)
Fáilte romhat!/ Fáilte romhaibh! Welcome! (to you, singular/ plural)
Comhghairdeas!/ Maith thú! Congratulations!/Well done!
Slán agat! Goodbye! (said by person leaving)
Slán leat! Goodbye! (said by person staying)

3. GRAMADACH

mo    mo chara/ m’uncail/ m’fhiaclóir
do     do dhinnéar/ d’aintín/ d’fhreagra
a      a ghluaisteán/ a úll/ a fhorc
a      a cóta/ a hargóint/ a fón
ár     ár dteilifíseáin/ ár n-aithreacha/ ár bhfíon
bhur  bhur gcóipleabhair/ bhur n-uachtar reoite/ bhur bhfeirm
a      a ngairdíní/ a n-eochracha/ a bhfuinneoga



21�

I am a teacher/ dentist.    Tá mé i mo mhúinteoir/i m’fhaiclóir.
Would you like to be a farmer/mechanic?  Ar mhaith leat a bheith i d’fheirmeoir /i do 

mheicneoir?
He is a guard/ fisherman.    Tá sé ina Gharda/ ina iascaire.
She is a doctor/ an artist.    Tá sí ina dochtúir/ ina healaíontóir.
We are learners/ architects.    Táimid inár bhfoghlaimeoirí/ inár n-ailtirí.
You are bakers/singers.    Tá sibh i bhur mbáicéirí/ i bhur n-amhránaithe.
They are dentists/ officers.    Tá siad ina bhfiaclóirí/ ina n-oifigigh.

Céimeanna Comparáide na hAidiachta
Rialta:       Neamhrialta:
sean – níos sine – is sine    mór – níos mó – is mó
óg – níos óige – is óige     beag – níos lú – is lú
fuar - níos fuaire – is fuaire    maith – níos fearr – is fearr
láidir – níos láidre – is láidre    olc – níos measa – is measa
leisciúil – níos leisciúla – is leisciúla   te – níos teo – is teo
salach – níos salaí – is salaí    breá – níos breátha – is breátha
      furasta – níos fusa – is fusa
      álainn – níos áille – is áille

Tá Ciarán níos óige ná Caitríona ach is é Colm an duine is óige sa chlann.
Tá Gaillimh níos mó ná Tír Chonaill ach is í Corcaigh an contae is mó sa tír.

bliain
dhá bhliain
trí/ ceithre/ cúig/ sé bliana
seacht/ ocht/ naoi/ deich mbliana

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)

(i) Cárb as tú?
From Belfast originally. I was born and reared there but I’m now living in Monaghan.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Céard é do dháta breithe?
The nineteenth of September, nineteen seventy two.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat?
I have two brothers and one sister. Aisling is the eldest and she’s a doctor. Brian is a driver in 
Dublin. Thomas is the youngest and he’s an architect in Cork.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(iv) Cén áit a dtagann tusa sa teaghlach?
I’m the second youngest.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) An bhfuil aon chlann agat féin?
I have four children – three girls and a boy.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vi) Cár oileadh mar mhúinteoir thú?
I was trained as a teacher in Scotland. I attended a College of Education in Edinburgh.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vii) Cén sórt duine tú?
I am a friendly, practical person. I am very capable. I am a very diligent teacher but at home I can 
sometimes be lazy.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat fút féin. Bain úsáid as an nGaeilge atá foghlamtha 
agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian leat a rá i 
d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)    As Béal Feirste ó dhúchas. Rugadh agus tógadh ansin mé ach tá mé i mo chónaí anois i 
Muineachán.

(ii)  An naoú lá déag de mhí Mheán Fómhair, míle naoi gcéad seachtó is a dó.

(iii)    Tá beirt deartháireacha agam agus deirfiúr amháin. Is í Aisling an duine is sine agus tá sise 
ina dochtúir/ is dochtúir ise. Tá Brian ina thiománaí i mBaile Átha Cliath. Is é Tomás an duine 
is óige agus tá seisean ina ailtire i gCorcaigh/ is ailtire eisean.

(iv)  Is mise an dara duine is óige.

(v)  Tá ceathrar páistí agam–triúr cailíní agus buachaill amháin.

(vi)   Oileadh mar mhúinteoir mé in Albain. D’fhreastail mé ar Choláiste Oideachais i nDún 
Éideann.

(vii)    Is duine cairdiúil praiticiúil mé. Tá mé an-chumasach. Is múinteoir an-dúthrachtach mé / tá 
mé i mo mhúinteoir an-dúthrachtach ach sa bhaile is féidir liom a bheith leisciúil.
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Aonad 2

M’Áit Dhúchais
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi d’áit dúchais
•	 tuairisciú
•	 a rá cén sórt áite é d’áit dúchais agus cá bhfuil sé go díreach
•	 brí ainm na háite a mhíniú
•	 cur síos a dhéanamh ar na háiseanna átá i d’áit dúchais.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén file cáiliúil atá curtha i gContae Shligigh?
Ainmnigh cumann a bhfuil Ciara ina ball de.
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén daonra atá ag Baile Shligigh?
Ainmnigh roinnt de na háiseanna atá i mBaile Shligigh?
Cén fáth a dtéann Ciara go dtí an tIonad Spóirt gach Aoine?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth a mbíonn go leor daoine ón iasacht ag triall ar Shligeach?
Céard as a dtagann an t-ainm ‘Sligeach’?
Cén fáth nach ball gníomhach den Chumann Ceoil í Ciara?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
Agus cén sórt áite é Sligeach?
Is áit réasúnta mór é. Tá fiche míle duine ina gcónaí sa bhaile. Is baile gnóthach turasóireachta é. Tá 
William Butler Yeats curtha sa chontae agus bíonn go leor Meiriceánach agus go leor daoine eile ón 
iasacht ag triall ar an áit chun cuairt a thabhairt ar a uaigh agus chun freastal ar Scoil Samhraidh 
Yeats. Tagann daoine eile chun galf a imirt i Ros Ceite. Faighimid go leor turasóirí ó Thuaisceart 
na hÉireann.
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An bhfuil a fhios agat céard as a dtagann an t-ainm ‘Sligeach’?
Ciallaíonn ‘sligeach’ ‘sliogánach’ agus tá go leor sliogán ar na tránna i Sligeach agus is ó na sliogáin 
sin a thagann an t-ainm ‘Sligeach’.

Agus tá go leor áiseanna sa bhaile, is dócha.

Tá. Tá go leor óstán, go leor tithe lóistín agus arasán a ligtear amach ar cíos i rith an tsamhraidh. 
Tá ionad siopadóireachta breá sa bhaile, amharclann, pictiúrlann, ionad aclaíochta agus an t-ospidéal, 
ar ndóigh. Tá go leor bunscoileanna sa bhaile, meánscoileanna agus institiúid teicneolaíochta. Tá 
Páirc Markievicz i Sligeach, tá club Chumann Lúthchleas Gael an-láidir sa bhaile, club rugbaí agus 
clubanna sacair freisin.

Agus an bhfuil tú féin i do bhall d’aon chlub nó d’aon chumann?

Táim i mo bhall den Ionad Spóirt. Téim ann gach oíche Aoine chun scuais a imirt. Táim i mo bhall de 
Chumann Ceoil freisin ach ní ball gníomhach mé faoi láthair mar níl dóthain ama agam idir a bheith 
ag obair, ag staidéar agus ag tabhairt aire do mo chlann.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi d’áit dhúchais.

áit mhór a big place

áit réasúnta mór a reasonably big place

áit bheag a small place

baile a town

baile mór a big town

baile beag a small town

sráidbhaile a village

bruachbhaile a suburb

baile fearainn a townland

gnó a business

gnóthach busy

turas a journey/tour

turasóir a tourist

turasóireacht tourism

baile gnóthach turasóireachta a busy tourism town

tionscal na turasóireachta the tourism industry

daonra population
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Tá William Butler Yeats curtha sa chontae. William Butler Yeats is buried in the county.

Meiriceá America

Meiriceánach/Meiriceánaigh American/Americans

go leor Meiriceánach a lot of Americans

daoine ón iasacht people from abroad
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ag triall ar an áit travelling to the place

chun cuairt a thabhairt ar a uaigh to visit his grave

reilig graveyard/cemetery

chun freastal ar to attend

Ó Thuaisceart na hÉireann from the North of Ireland

Is áit an-iarghúlta é. It is a very remote place.

Tá daonra an-bheag san áit. There is a very small population in the place.

Níl ach scoil bheag dhá oide san áit. There is only a small two teacher school in the place.

Tá líon na bpáistí atá ag freastal ar an scoil ag titim. The number of children attending the 
school is falling.

Ní mian le daoine óga fanacht san áit. Young people do not wish to stay in the place.

Eorpach/Eorpaigh a European/Europeans

Sasanach/Sasanaigh an English person/English people

Francach/Francaigh a French person/French people

Gearmánach/Gearmánaigh a German person/Germans

na radhairc the views/scenery

suaimhneas agus síocháin tranquility and peace

Is ceantar sléibhe é. It is a mountainous region.

sliabh/sléibhte a mountain/mountains

cnocadóir/cnocadóirí a hill-walker/hill-walkers

go leor carraigeacha a lot of rocks

portach/portaigh a bog/bogs

Is ceantar cósta é. It is a coastal region.

tránna gaineamhacha sandy beaches

siúlóidí deasa cois farraige nice walks by the sea

Is ceantar mór iascaireachta é. It is a great fishing area.

Is ceantar intíre é. It is an inland region.

Is ceantar mór feirmeoireachta é. It is a great farming region.

Tairgtear a lán bainne san áit. A lot of milk is produced in the place.

Tógtar a lán beithíoch san áit. A lot of cattle are reared in the place.

Déantar roinnt mhaith curaíochta ann. A lot of tillage is done there.

Is áit an-stairiúil é. It is a very historical place.

Rugadh agus tógadh ______ san áit. _____ was born and reared there.

seanchaisleán an old castle.

Tá sé ina fhothrach anois. It is a ruin now.

Thóg Muintir Uí Bhriain é sa chúigiú haois déag. The O’Brien family built it in the fifteenth 
century.

Tá sé ar bhruach na Bóinne. It’s on the banks of the Boyne.

ag bun Chruach Phádraig at the foot of Croagh Patrick
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ar an gcósta on the coast

Tá sé idir __________ agus __________. It is between _________ and _________.

Tá sé ar an bpríomhbhóthar idir _________ agus __________. It is on the main road between 
__________ and __________.
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Tá sé ar an teorainn idir __________ agus __________. It is on the border between _____
_____ and __________.

Tá sé cúig mhíle siar/soir/ó dheas/ó thuaidh ó Chathair na Gaillimhe. It is five miles west/
east/south/north of Galway City.

logainm a placename

Céard as a dtagann an t-ainm? From where does the name come?

Céard a chiallaíonn an t-ainm?/Céard is brí leis an ainm? What does the name mean?/What is 
the meaning of the name?

Ciallaíonn ‘sligeach’ ‘sliogánach’. ‘Sligeach’ means ‘shelly’.

cill church

Bhí cill ag Naomh Bríd ansin fadó. St. Brigid had a church there long ago.

Dá bhrí sin, tugtar Cill Bhríde ar an áit. For that reason, the place is called Kilbride.

ráth/dún/lios a fort

cnoc a hill

sliabh a mountain

gleann a valley/glen

áth a ford (of river)

páirc/gort a field

garraí a small field/garden

cluain a meadow

oileán/inis an island

ros a wood, wooded headland, headland, promontory

ceann a headland

magh a plain

áis/áiseanna a facility/facilities

teach/tithe lóistín a guesthouse/guesthouses

árasán/árasáin an apartment/apartments

a ligtear amach ar cíos that are rented out

samhradh summer

i rith an tsamhraidh during the summer

siopa a shop

siopadóir a shopkeeper

ag siopadóireacht shopping

ionad siopadóireachta a shopping centre
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ollmhargadh a supermarket

teach tábhairne a tavern/public house

pictiúrlann a cinema

amharclann a theatre (for plays)

leabharlann a library

linn snámha a swimming pool

ionad spóirt a sports centre

ionad aclaíochta a fitness centre

ionad leighis a medical centre

ospidéal a hospital

club Chumann Lúthchleas Gael a G.A.A. club

club rugbaí a rugby club

club sacair a soccer club

ball a member

Tá mé i mo bhall den ionad spóirt. I am a member of the sports centre.

ball gníomhach an active member

scuais squash

badmantan badminton

cispheil basketball

snúcar snooker

Níl dóthain ama agam. I do not have enough time.
ag tabhairt aire do mo chlann looking after my family

3. GRAMADACH
tá mé i mo chónaí 

tá tú i do chónaí 

tá sé ina chónaí 

tá sí ina cónaí 

táimid inár gcónaí 

tá sibh i bhur gcónaí 

tá siad ina gcónaí 

tá mé i mo bhall

tá tú i do bhall

tá sé ina bhall

tá sí ina ball

táimid inár mbaill

tá sibh i bhur mbaill

tá siad ina mbaill

ag imirt gailf: Chuaigh mé go dtí an Spáinn chun galf a imirt.

ag léamh leabhair: Shuigh mé síos chun leabhar a léamh.

ag ceannach brioscaí: Chuaigh mé isteach sa siopa chun brioscaí a cheannach.

ag glanadh an tí: D’fhán mé sa bhaile chun an teach a ghlanadh.

ag péinteáil an halla: Fuair mé péintéir chun an halla a phéinteáil.

ag ól cupán tae: Chuaigh mé go dtí an seomra foirne chun cupán tae a ól.
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge.
(Tá na freagraí cearta ag deireadh an Aonaid.)
(i) Agus cén sórt áite é?
It is a very remote place. It’s only a little village.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ii) Cá bhfuil sé go díreach?
It’s on the border between Kerry and Cork.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(iii) An bhfaigheann sé mórán turasóirí?
It does. A lot of tourists come from Dublin to see the scenery and to play golf.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(iv) An bhfuil mórán áiseanna ann?
There aren’t really. There is a public house, two shops, a post office and a church there. There are 
a lot of guesthouses there for the tourists.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(v) An bhfuil aon chlubanna nó cumainn ann do dhaoine óga?
There is a G.A.A. club there. I am a member of the club myself and we have a game every 
Sunday.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat.  Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi d’áit dúchais féin. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Is áit an-iarghúlta é. Níl ann ach sráidbhaile beag.

(ii)  Tá sé ar an teorainn idir Ciarraí agus Corcaigh.

(iii)   Faigheann. Tagann a lán turasóirí ó Bhaile Átha Cliath chun na radhairc a fheiceáil agus chun 
galf a imirt.

(iv)   Níl i ndáiríre. Tá teach tábhairne, dhá shiopa, oifig an phoist agus séipéal ann. Tá a lán tithe 
lóistín ann do na turasóirí.

(v)   Tá club Chumann Lúthchleas Gael ann. Tá mé i mo bhall den chlub mé féin agus bíonn cluiche 
againn gach Domhnach.

312
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Aonad 3

An Mhúinteoireacht
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoin múinteoireacht
•	 a rá cén cineál poist atá agat mar mhúinteoir
•	 a rá cén fáth ar shocraigh tú dul le múinteoireacht
•	 a rá céard a thugann sásamh duit mar mhúinteoir
•	 a rá céard iad na tréithe ba chóir a bheith ag múinteoir, dar leat.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá bhfuil Ciara ag múineadh?
An bhfuil Scoil Náisiúnta Naomh Eoin i mbaile Shligigh nó lasmuigh den bhaile?
(ii)   Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cé mhéad míle lasmuigh de bhaile Shligigh atá Scoil Náisiúnta Naomh Eoin?
An múinteoir ranga í Ciara nó an príomhoide í?
An bhfuil aon aiféala ar Chiara go ndeachaigh sí le múinteoireacht?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard a bhí i gcónaí i gcúl a cinn ag Ciara ó bhí sí ina páiste óg?
Má tá grá agat don léann, céard a tharlóidh, dar le Ciara?
Ainmnigh na tréithe ba chóir a bheith ag múinteoir maith, dar le Ciara.
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.

An tAgallamh

An bhfuil post múinteoireachta agat faoi láthair?
Tá. Táim ag múineadh i Scoil Náisiúnta Naomh Eoin. Is scoil bheag dhá oide í cúig mhíle lasmuigh de 
bhaile Shligigh. Is múinteoir ranga mé.
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Cén fáth ar shocraigh tú dul le múinteoireacht?
Bhí an mhúinteoireacht i gcónaí i gcúl mo chinn agam ó bhí mé i mo pháiste óg. Thaitin sé liom i gcónaí 
a bheith i bhfeighil páistí agus a bheith á n-eagrú. Níl aon aiféala orm in aon chor go ndeachaigh mé 
le múinteoireacht. Is breá liom a bheith os comhair ranga, ag múineadh rudaí nua do pháistí agus ag 
cabhrú leo rudaí a dhéanamh nach raibh siad in ann a dhéanamh roimhe sin.

Bíonn sé go hiontach iad a fheiceáil ag déanamh dul chun cinn agus tugann sé an-sásamh dom nuair 
a fheicim iad ag baint taitnimh asam mar mhúinteoir agus nuair a ghabhann siad buíochas liom.

Céard iad na tréithe ba chóir a bheith ag múinteoir, dar leatsa?
Caithfidh tú a bheith díograiseach agus dúthrachtach. Má tá grá agat don léann nó d’ábhar éigin, 
tógfaidh na páistí uait é. Caithfidh tú a bheith dáiríre, dea-eagraithe agus gairmiúil. Caithfidh tú a 
bheith foighneach freisin, caithfidh tú a bheith tuisceanach ar nádúr an pháiste agus freisin ar na 
fadhbanna atá sa tsochaí.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoin múinteoireacht.

post múinteoireachta a teaching job/position
múinteoir ranga a class teacher
múinteoir feabhais a remedial teacher
múinteoir tacaíochta a learning support teacher
múinteoir acmhainne a resource teacher

i gcúl mo chinn in the back of my head (mind)
i bhfeighil páistí minding children
i bhfeighil an tí minding the house
i bhfeighil ranga minding a class
feighlí linbh a baby-sitter
níl aon aiféala orm I do not regret
ag déanamh dul chun cinn progressing
tugann sé an-sásamh dom nuair a ghabhann siad buíochas liom it gives me great satisfaction 
when they thank me

tréith/tréithe a characteristic/characteristics
díograiseach enthusiastic
dúthrachtach diligent
má tá grá agat don léann if you have a love of learning
Tógfaidh na páistí uait é. The children will catch it from you.
tógálach infectious/catching
dáiríre sincere/serious
dea-eagraithe well organised
gairmiúil professional
foighneach patient
tuisceanach understanding
na fadhbanna ata sa tsochaí the problems that are in society
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3. GRAMADACH

I must/You must …..

Caithfidh mé 
Caithfidh tú 
Caithfidh sé/sí 
Caithfimid 
Caithfidh sibh 
Caithfidh siad 

Tá orm 
Tá ort 
Tá air/uirthi
Tá orainn 
Tá oraibh 
Tá orthu 

Ní mór/Ní foláir dom
Ní mór/Ní foláir duit
Ní mór/Ní foláir dó/di
Ní mór/Ní foláir dúinn
Ní mór/Ní foláir daoibh
Ní mór/Ní foláir dóibh

a bheith:   I must be quiet.   Caithfidh mé/Tá orm/Ní
mór dom/ Ní foláir dom
a bheith ciúin.

a bheith:   You (sg.) must be  Caithfidh tú/Tá ort/Ní
enthusiastic.   mór duit/ Ní foláir duit a

bheith díograiseach.

ag imeacht   He must leave.    Caithfidh sé/Tá air/Ní
mór dó/ Ní foláir dó
imeacht.

ag canadh   She must sing.    Caithfidh sí/Tá uirthi/
Ní mór di/ Ní foláir di
canadh.

ag féachaint   We must look at that  Caithfimid/Tá orainn/Ní
programme tonight.  mór dúinn/ Ní foláir

dúinn féachaint ar an
gclár sin anocht.

ag ceannach   You (pl.) must buy that  Caithfidh sibh/Tá oraibh/
book.    Ní mór daoibh/ Ní foláir

daoibh an leabhar sin a
cheannach.

ag déanamh   They must do their  Caithfidh siad/Tá orthu/
homework.    Ní mór dóibh/ Ní foláir

dóibh a n-obair bhaile a
dhéanamh.

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) An bhfuil post múinteoireachta agat faoi láthair?
I do. I am a resource teacher.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Cén fáth ar shocraigh tú dul le múinteoireacht?
I like being in front of a class. It gives me great satisfaction to see children making progress.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(iii) Céard iad na tréithe ba chóir a bheith ag múinteoir, dar leat?
You have to be diligent. You have to be patient and understanding. If you have a love for some 
subject the children will catch it from you.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi mhúinteoireacht. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra. 

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Tá. Is múinteoir acmhainne mé./Tá mé i mo mhúinteoir acmhainne.

(ii)    Is maith/breá liom a bheith os comhair ranga. Tugann sé an-sásamh dom páistí a fheiceáil ag 
déanamh dul chun cinn.

(iii)    Caithfidh tú/Tá ort/Ní mór duit/Ní foláir duit a bheith dúthrachtach. Caithfidh tú/Tá ort/Ní 
mór duit/Ní foláir duit a bheith foighneach agus tuisceanach. Má tá grá agat d’ábhar éigin, 
tógfaidh na páistí uait é.

316
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Aonad 4

An Teach agus An Timpeallacht

Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:
•	 beannú do dhuine agus beannú ar ais
•	 buíochas a ghabháil
•	 deireadh a chur le comhrá
•	 slán a fhágáil
•	 eolas a lorg
•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi do theach/d’árasán agus a thimpeallacht
•	 tuairisciú
•	 cabhair a iarraidh agus cabhair a thairiscint
•	 a rá nach bhfuil locht agat ar rud éigin
•	 gníomh a mholadh agus glacadh le moladh chun gnímh
•	 coinne a dhéanamh le duine eile.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard atá ar díol ar Bhóthar Bhun Doráin?
Cén praghas atá á lorg don teach?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén t-ainm atá ar an gceantálaí?
Cé mhéad seomra codlata atá sa teach?
Cén fáth a bhfuil an teach ar Bhóthar Bhun Doráin ar díol?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth a bhfuil an gairdín ar chúl an tí an-ghrianmhar?
Cén fáth a bhfuil Ciara agus a fear céile ag smaoineamh ar bhogadh?
An bhfuil teach Chiara ar an margadh fós?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an cheantálaí agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh

Dia duit! An ceantálaí Ciarán Ó Braonáin anseo.
Dia is Muire duit! Táim ag glaoch ort faoin teach atá ar díol agat ar Bhóthar Bhun Doráin. Chonaic 
mé an fógra ar Sligo Champion na seachtaine seo.

Is ea?
An féidir leat níos mó a insint dom faoi?

Cinnte. Is teach scoite é ar leathacra. Teach dhá stór atá ann. Tá ceithre sheomra codlata ann, 
cistin, seomra bia agus seomra suite.
Cé mhéad seomra folctha atá sa teach?

Tá seomra folctha thuas staighre, tá en-suite sa phríomhsheomra codlata agus tá leithreas thíos 
staighre.
Agus an gairdín?

Tá gairdín álainn os comhair an tí agus tá ceann eile ar chúl an tí. Tá an ceann ar chúl an tí ag féachaint 
ó dheas agus bíonn sé an-ghrianmhar ann.
Cén fáth a bhfuil an teach ar díol?

Tá an t-úinéir ag dul ar imirce go dtí an Astráil.
An mbeidh an teach ag dul ar ceant nó an conradh príobháideach a bheidh ann?

Conradh príobháideach.
Cén praghas atá á lorg?

Dhá chéad agus caoga míle euro.
Tá sé sin an-ard, nach bhfuil?

Éist! Is teach breá é agus tá an-chaoi go deo air.
Cathain a bhíonn sé ar taispeáint?

Aon uair is mian leat. Taispeánfaidh mé duit é Dé Sathairn ar a haon déag a chlog, más mian leat.
Ceart go leor. Feicfidh mé ansin thú. Go raibh maith agat.

Tá fáilte romhat. An bhfuil teach agat cheana féin?
Tá. Tá teach leathscoite agam féin agus ag m’fhear céile in eastát ar imeall an bhaile ach táimid ag 
smaoineamh ar bhogadh.

Cén fáth?
Tá an teach féin go hálainn, tá ár gcomharsana go hálainn, níl aon locht againn ar an gceantar ach tá 
na páistí ag fás suas agus tá níos mó spáis uainn.

An bhfuil bhur dteach ar an margadh fós?
Níl fós.

An bhfuil ceantálaí uaibh? Gheobhaidh mé praghas maith daoibh.
Beidh mé ag caint leat Dé Sathairn.

Ceart go leor mar sin. Feicfidh mé thú ar a haon déag. Slán go fóill.
Slán.
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2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi theach agus a thimpeallacht.

ceant an auction
ag dul ar ceant going for auction
ceantálaí an auctioneer
ar díol for sale
ar cíos rented
fógra advertisement
teach scoite a detached house
teach leathscoite a semi-detached house
bungalow a bungalow
árasán an apartment
balcóin balcony
acra an acre
leathacra a half of an acre

seomra suite a sitting room
seomra folctha a bathroom
seomra bia a dining room
seomra súgartha a playroom
seomra codlata a bedroom
príomhsheomra codlata a master bedroom
cistin a kitchen
leithreas a toilet
áiléar an attic
garáiste a garage

i lár an bhaile in the centre of the town
ar imeall an bhaile on the edge of the town
Is bruachbhaile é. It is a suburb.
i lár na cathrach in the city centre
ar imeall na cathrach on the edge of the city
faoin tuath in the countryside

ar chúl an tí at the back of the house
os comhair an tí at the front of the house
in aice an tí/in aice leis an teach beside the house

ag féachaint ó dheas looking south (south-facing)
an ghrian the sun
an-ghrianmhar very sunny
an t-úinéir the owner
ag dul ar imirce emigrating
an Astráil Australia
conradh príobháideach private treaty
Tá an-chaoi go deo air. It is in great order altogether.
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ar taispeáint on view/on show
aon uair is mian leat any time you wish
más mian leat if you wish
Feicfidh mé ansin thú. I will see you then.
An bhfuil teach agat cheana féin? Have you a house already?
Táimid ag smaoineamh ar bhogadh. We are thinking of moving.
ag smaoineamh ar phósadh thinking of getting married
ár gcomharsana our neighbours
Níl aon locht againn ar an gceantar.We have/find no fault with the area (region).
ar an margadh on the market
An bhfuil ceantálaí uaibh? Do you (pl.) need an auctioneer?
Slán go fóill! Goodbye for now/for the present!

3. GRAMADACH

           thuas
           

     ⇓ ag teacht anuas
        

           ⇑ ag dul suas 
       
        ⇓ ag dul síos 
     
 ⇑ ag teacht aníos 
 
thíos  

thuaidh
[An Tuaisceart] 
⇑ag dul ó thuaidh

⇓ag teacht 
aduaidh

ag teacht 
aniar ⇒

ag dul soir
⇒

thiar 
[An 
tIarthar]

thoir  
[An 
tOirthear]

ag dul 
siar ⇐

ag teacht 
anoir ⇐

⇓ag dul ó dheas
⇑ag teacht aneas 
theas 
[An Deisceart]

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) Agus an bhfuil d’áit féin agat?
I do. I am renting an apartment in the centre of the town.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(ii) Agus an árasán mór é nó árasán beag?
It is a reasonably small apartment. It has one bedroom, a kitchen, a dining room, a sitting room 
and a bathroom.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Níl aon ghairdín agat mar sin?
No, but there is a balcony with the sitting room. I have a few potted plants there. It is south-facing 
and it is nice and sunny there.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Tá tú go breá sásta leis an árasán mar sin.
I am but I am thinking of moving.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Cén fáth?
Myself and my boyfriend are thinking of getting married and we would like to buy a house.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vi) Agus an bhfuil aon rud deas feicthe agaibh fós?
We have an eye on a very nice bungalow on the edge of the town. It is going for auction.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b)  Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi d’árasán/do theach. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Tá. Tá árasán ar cíos agam i lár an bhaile.

(ii)    Is árasán réasúnta beag é. Tá seomra codlata amháin ann, cistin, seomra bia, seomra suite 
agus seomra folctha.

(iii)    Níl ach tá balcóin ag dul leis an seomra suite. Tá cúpla planda i bpotaí agam ansin. Tá sé ag 
féachaint ó dheas agus tá sé go deas grianmhar ann.

(iv)  Tá ach táim ag smaoineamh ar bhogadh.

(v)    Tá mé féin agus mo bhuachaill ag smaoineamh ar phósadh agus ba mhaith linn teach a 
cheannach.

(vi)  Tá súil againn ar bhungaló deas ar imeall an bhaile. Tá sé ag dul ar ceant.
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Aonad 5

Imeachtaí an Lae
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi imeachtaí an lae
•	 tuairisciú faoin trácht
•	 a rá cá fhad a thógann sé ort dul ar scoil
•	 a rá cén t-am a bhfágann tú an teach agus a sroicheann tú an scoil
•	 a rá céard a bhíonn le déanamh agat ag deireadh an lae

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá fhad a thógann sé ar Chiara dul ar scoil?
An duine dea-eagraithe í Ciara nó duine drocheagraithe?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cathain a dhéantar na lónta i gcónaí i dteach Chiara?
Cén chaoi a dtéann Caitríona ar scoil?
Cá bhfágann Ciara Colm gach maidin ar a bealach ar scoil?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard a dhéanann an chomharsa bhéal dorais do Chiara gach lá?
Ainmnigh dhá rud a bhíonn le déanamh ag Ciara gach tráthnóna.
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
323
An tAgallamh

Cá fhad a thógann sé ort dul ar scoil?
Thart ar chúig nóiméad déag. Bím ag dul i gcoinne an tráchta. Níl sé chomh dona sin mar sin.

Ach le páistí ag dul ar scoil agus ag freastal ar thrí scoil dhifriúla, ní foláir nó gur duine an-dea-
eagraithe tú?
Táim dea-eagraithe go leor is dócha. Déantar na lónta i gcónaí an oíche roimh ré agus leagtar amach 
na héadaí scoile go léir don lá dar gcionn. Is mise an duine is túisce sa teach a éiríonn gach maidin 
– thart ar a seacht a chlog. Bíonn an bricfeasta againn ar a hocht. Fágaimid an teach thart ar a 
leathuair tar éis a hocht. Siúlann Caitríona ar scoil. Tógaim Ciarán ar scoil liom féin sa ghluaisteán 
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agus fágaim Colm sa naíscoil ar an mbealach.
Agus gach tráthnóna?
Bailíonn mo chomharsa bhéal dorais an duine is óige ón naíscoil ar a haon a chlog agus coinníonn sí é 
go dtí leathuair tar éis a trí.

Agus ní bhíonn deireadh leis an lá ansin, is dócha?
Ní bhíonn. Bíonn siopadóireacht le déanamh, dinnéar le hullmhú agus obair bhaile le heagrú gan trácht 
ar chor ar bith ar m’obair scoile féin a ullmhú don lá ina dhiaidh sin. Ach tá an córas ag feidhmiú.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi imeachtaí an lae sa bhaile.

thart ar approximately
uair an chloig an hour
leathuair half an hour
ceathrú uaire a quarter of an hour
trí cheathrú uaire three quarters of an hour
uair go leith an hour and a half
cúig nóiméad five minutes
deich nóiméad ten minutes
cúig nóiméad déag fifteen minutes
fiche nóiméad twenty minutes
cúig nóiméad is fiche twenty five minutes
tríocha nóiméad thirty minutes
cúig nóiméad is tríocha thirty five minutes
daichead nóiméad forty minutes
cúig nóiméad is daichead forty five minutes
caoga nóiméad fifty minutes
cúig nóiméad is caoga fifty five minutes
Tá sé ________ tar éis a ________. It is ________ past ________.
Tá sé ________ chun a ________. It is ________ to ________.

trácht traffic
tranglam tráchta a traffic jam
i gcoinne an tráchta against the traffic
go huafásach terrible
ní foláir nó it must be that
dea-eagraithe well-organized
le dea-mhéin with good wishes
le dea-ghuí with a good prayer
dea-scéal a good story
drochscéal a bad story
drochlá a bad day

lón/lónta a lunch/lunches
déantar na lónta the lunches are made
leagtar amach na héadaí scoile the school clothes are laid out
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roimh ré beforehand
an duine is túisce sa teach a éiríonn the person in the house that rises earliest
comharsa a neighbour
mo chomharsa bhéal dorais my next-door neighbour
sa chomharsanacht in the neighbourhood
bailíonn sí é she collects him
coinníonn sí é she keeps him
is dócha probably
dinnéar le hullmhú a dinner to be prepared
obair bhaile le heagrú homework to be organised
féar le baint grass to be cut
leapacha le cóiriú beds to be made
níochán le déanamh washing to be done
iarnáil le déanamh ironing to be done
an teach le glanadh the house to be cleaned
gan trácht ar chor ar bith ar without talking at all about
Tá an córas ag feidhmiú. The system is working.
Tá m’fhear céile go hiontach. My husband is wonderful.

3. GRAMADACH
The lunches are always made the night beforehand: Déantar na lónta i gcónaí an oíche roimh ré.
All the school clothes are laid out: Leagtar amach na héadaí scoile go léir.
Salt is put on an egg: Cuirtear salann ar ubh.
That rule is broken every day: Bristear an riail sin gach lá.
It is said that birds of a feather flock together: Deirtear go n-aithníonn ciaróg ciaróg eile.
A game is played there every Sunday: Imrítear cluiche ansin gach Domhnach.
A lot of sweets are bought in that shop: Ceannaítear a lán milseán sa siopa sin.

bíonn mé = bím   siúlann mé = siúlaim
tá mé = táim    bailíonn mé = bailím
glanann mé = glanaim   coinníonn mé = coinním
tógann mé = tógaim   éiríonn mé = éirím
fágann mé = fágaim   ullmhaíonn mé = ullmhaím
sroicheann mé = sroichim

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) Cá fhad a thógann sé ort dul ar scoil?
About an hour and a half. The traffic does be terrible.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Éiríonn tú go han-luath mar sin?
I get up at half past six. I leave the house at twenty past seven and I reach the school at ten to 
nine.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(iii) Cén chaoi a dtéann na páistí ar scoil?
Liam walks and Máire goes on her bicycle.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) An ndéantar na lónta ar maidin?
They are made the night beforehand.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) An mbíonn mórán le déanamh agat tar éis na scoile?
There is a dinner to be made, the house to be cleaned and shopping to be done.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi imeachtaí an lae. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)
(i)  Thart ar uair go leith. Bíonn an trácht go huafásach.

(ii)    Éirim ar a leathuair tar éis a sé. Fágaim an teach ar a fiche tar éis a seacht agus sroichim an 
scoil ar a deich chun a naoi.

(iii)  Siúlann Liam agus téann Máire ar a rothar.

(iv)  Déantar iad an oíche roimh ré.

(v)  Bíonn dinnéar le hullmhú, an teach le glanadh agus siopadóireacht le déanamh.326
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Aonad 6

Cúrsaí Sláinte agus Cúram Coirp
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí sláinte agus faoi chúram coirp
•	 freagraí dearfacha agus diúltacha a thabhairt ar cheisteanna
•	 tuairisciú
•	 a rá go mbíonn ort rud éigin a dhéanamh
•	 taitneamh a chur in iúl
•	 tuairim a nochtadh
•	 aontú le duine.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.
Mar shampla:
Céard a bhíonn ar Chiara a dhéanamh ag an deireadh seachtaine?
Céard a deir Ciara faoi na seirbhísí sláinte i Sligeach?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá dtéann Ciara ar an Domhnach?
Cá fhad atá Slí na Sláinte?
An dtaitníonn Slí na Sláinte le Ciara?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá dtéann Slí na Sláinte?
Cén chaoi ar féidir le Ciara Slí na Sláinte a thosú agus a chríochnú ag a teach féin?
Céard atá go dona faoin gcóras sláinte in Éirinn, dar le Ciara?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
327
An tAgallamh

An mbíonn deis agat do scíth a ligean ag an deireadh seachtaine?
Bíonn, ach bíonn orm obair an tí a dhéanamh freisin – le cabhair gach duine eile sa teach, ar ndóigh. 
Ar an Domhnach, ceart go leor, téim ag siúl.
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An dtéann?
Téim. Tá Slí na Sláinte in aice linn. Tá sé seacht míle ar fad ach is siúlóid álainn í. Téann sí trí fhoraois, 
suas agus anuas cnoc ard, tá cuid di ar bhruach na habhann agus leanann an chuid dheireanach an 
cósta. Is ciorcal é agus is féidir liom tosú agus críochnú ag mo theach féin.

Taitníonn sé sin leat?
Taitníonn.

Agus an bhfuil saol folláin á chaitheamh ag do chuid páistí?
Is lúthchleasaí an-mhaith í Caitríona. Déanann sí go leor traenála agus glacann sí páirt i rásaí tras-
tíre. Táim den tuairim go gcaitheann Ciarán an iomarca ama sínte ar an tolg ag féachaint ar an teilifís. 
Maidir le Colm, an duine is óige – ní féidir leis-sean fanacht socair ar feadh nóiméid.

Céard é do thuairim faoi chóras sláinte na tíre seo?
I Sligeach tá na seirbhísí sláinte go léir againn. Tá ospidéal an-mhaith againn, ionad leighis agus go 
leor dochtúirí. Tá árachas sláinte príobháideach agam féin agus ag m’fhear céile agus tá an córas sin 
go maith. Dá mbeadh cárta leighis againn, áfach, b’fhéidir go mbeadh orainn áit a thógáil i scuaine 
agus ní dóigh liom go bhfuil sé sin maith go leor san aois seo. Níl sé maith go leor ach oiread go 
mbíonn ar dhaoine fanacht ar thralaithe i mbardaí timpiste agus éigeandála.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi chúrsaí sláinte agus faoi chúram coirp.

scíth a rest
Tá tú ag ligean do scíthe. You are resting.
bíonn deis agat do scíth a ligean you have an opportunity to rest
seachtain a week
deireadh seachtaine a week-end
teach a house
obair an tí housework
bíonn orm obair an tí a dhéanamh I have to do the housework
cabhair help
ar ndóigh of course

sláinte health
an córas sláinte the Health System
na seirbhísí sláinte the Health Services
árachas sláinte health insurance
Slí na Sláinte ‘the Way of Health’ (a walk)
sláintiúil/folláin healthy
saol folláin a healthy life
bia folláin healthy food

ar fad in length
ar leithead in width/in breadth
siúlóid a walk
foraois a forest
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trí fhoraois through a forest
suas agus anuas cnoc up and down a hill
ar bhruach na habhann on the bank of the river
leanann an chuid deireanach an cósta the last piece follows the coast
Is ciorcal é. It is a circle.
Is féidir liom tosú agus críochnú ag mo theach féin. I can start and finish at my own house.
Taitníónn sé sin leat. You like that.

do chuid páistí your children
lúthchleasa athletics
lúthchleasaí an athlete
ag traenáil training
go leor traenála a lot of training
tír a country
rás/rásaí a race/races
trasna across
glacann sí páirt i rásaí tras-tíre she takes part in cross-country races
táim den tuairim I am of the opinion
am time
an iomarca ama too much time
sín stretch/extend
sínte stretched
tolg a couch
óg young
an duine is óige the youngest person
ní féidir leis he can’t
ní féidir leis-sean fanacht socair he can’t stay still
nóiméad a minute
ar feadh nóiméid for a minute

ospidéal a hospital
ionad leighis a medical centre
dochtúir/dochtúirí a doctor/doctors
árachas sláinte príobháideach private health insurance
scuaine a queue
b’fhéidir go mbeadh orainn áit a thógáil i scuaine maybe we would have to take a place in a
queue
ní dóigh liom I do not think
ach oiread either
tralaí/tralaithe trolley/trolleys
barda/bardaí ward/wards
timpiste an accident
éigeandáil an emergency
i mBardaí Timpiste agus Éigeandála in Accident and Emergency Wards

Tá mé tinn. I am sick.
Níl mé ar fónamh. I am not well.
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Tá tinneas cinn orm. I have a headache.
Tá tinneas fiacaile orm. I have a toothache.
Tá tinneas cluaise orm. I have an earache.
Tá slaghdán orm. I have a cold.
Tá fliú orm. I have influenza.
Tá casacht orm. I have a cough.
Tá pian i mo bholg. I have a pain in my stomach.
Tá biseach orm. I am better/recovered.
Chuir mé fios ar an dochtúir. I sent for the doctor.
teirmiméadar a thermometer
teocht an-ard a very high temperature
oideas a prescription
buidéal leighis a medicine bottle
táibléad/taibléid a tablet/tablets

B’éigean dom./Bhí orm dul isteach san ospidéal. I had to go into hospital.
Bhí mé ann ar feadh trí seachtaine. I was there for three weeks.
othar patient
otharcharr ambulance
barda/otharlann a hospital ward
altra/altraí a nurse/nurses
dochtúir/dochtúirí a doctor/doctors
Fuair mé x-ghathú. I got an x-ray.
Chuaigh mé faoi scian. I had an operation.
Thug mo chairde go léir cuairt orm. All of my friends visited me.

an fiaclóir the dentist
teach/seomra/cathaoir an fhiaclóra the dentist’s house/room/chair
ag fanacht/ag feitheamh waiting
an seomra feithimh the waiting room
fiacail tooth
fiacail lofa A decayed tooth
Bhí poll san fhiacail. There was a hole (cavity) in the tooth.
Shocraigh an fiaclóir an poll a líonadh/an fhiacail a tharraingt amach. The dentist decided to 
fill the cavity/to extract the tooth.
instealladh an injection
Bhí mo dhrandal reoite. My gum was frozen.
pionsúr pincers
druilire a drill
Ní raibh sé pianmhar. It wasn’t painful.
330
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3. GRAMADACH
Níl aon Ghaeilge ar Yes ná No. Úsáideann tú an Fhoirm Dhearfach nó an Fhoirm Dhiúltach den 
bhriathar atá sa cheist. Mar shampla:

An mbíonn deis agat do scíth a ligean? Bíonn./Ní bhíonn.
An dtaitníonn sé leat siúl? Taitníonn./Ní thaitníonn.
An dtéann tú ag siúl gach lá? Téim./Ní théim.
An bhfuil siúlóidí deasa in aice leat? Tá./Níl.
Ar shiúil tú ‘Slí na Sláinte’ riamh? Shiúil/Níor shiúil.
An bhfaca tú an clár teilifíse sin fós? Chonaic./Ní fhaca.
An ndearna tú dearmad ar do chóta? Rinne./Ní dhearna.
An báisteach í sin?/ Is ea./Ní hea.

Bíonn tinneas ar dhuine.
Mar shampla: Tá tinneas cinn ar Sheán inniu. Bhí casacht ar Chaitríona inné.

Ní féidir leat ar mé agus araile a rá. Deir tú, mar shampla:
Tá slaghdán orm inniu.
An bhfuil biseach ort anois?
Tá fliú air.
Céard atá uirthi ar chor ar bith?
Tá an fliú orainn go léir.
Céard atá oraibh?
Tá slaghdán orthu.

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) An mbíonn deis agat do scíth a ligean ag an deireadh seachtaine?
Yes, I do. I like to read and to look at the television. I have to do the housework as well, of course.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) An dtaitníonn sé leat siúl?
Yes, I do. I go out walking with my dog every Sunday. There is a lovely walk beside us. It is two 
miles in length.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) An dtéann tú go dtí an linn snámha nó go dtí an tIonad Aclaíochta?
No, I don’t.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) An maith leat a bheith amuigh faoin aer?
I do. It is healthy. Sometimes I spend too much time looking at the television and I don’t go out 
often enough.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat.  Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chúrsaí sláinte agus faoi chúram coirp. Bain úsáid 
as an nGaeilge atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur 
agus aon rud is mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)
(i)    Bíonn. Is maith liom léamh agus féachaint ar an teilifís. Bíonn orm obair an tí a dhéanamh 

freisin, ar ndóigh.

(ii)    Taitníonn. Is maith liom dul amach ag siúl le mo mhadra gach Domhnach. Tá siúlóid álainn in 
aice linn. Tá sí dhá mhíle ar fad.

(iii)  Ní théim.

(iv)    Is maith. Tá sé sláintiúil/folláin. Uaireanta caithim an iomarca ama ag féachaint ar an teilifís 
agus ní théim amach minic go leor.
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Aonad 7

Bia agus Deoch

Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí bia agus faoi chúrsaí dí
•	 tuairisciú
•	 taitneamh agus míthaitneamh a chur in iúl
•	 fiosruithe a dhéanamh faoi mhianta
•	 rogha a chur in iúl
•	 sástacht/míshástacht a chur in iúl agus gearán a dhéanamh
•	 leithscéal a ghabháil
•	 buíochas a ghabháil
•	 a fhiafraí de dhaoine an cuimhin leo agus a rá gur/nach cuimhin leat.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá bhfuil Ciara agus cara léi?
Cén sórt tinnis a fuair Ciara an uair dheireanach a chuaigh sí amach chuig bialann?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth a bhfuil an-chlú ar an mbialann ina bhfuil Ciara agus cara léi?
Céard a dhéanann Ciara agus a fear céile corroíche Shathairn?
Cén fáth a mbíonn an t-aer níos glaine anois i dtithe tábhairne?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth nach n-itheann Ciara feoil?
Ar mhaith le Ciara triail a bhaint as an mbradán anocht?
An cuimhin le Ciara an uair dheireanach a chuaigh sí amach chuig bialann?
(iv)   Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
Tá an-chlú ar an áit seo. Deirtear go bhfuil an t-iasc anseo go hálainn agus nach bhfuil sé chomh 
daor sin ar chor ar bith.
Is maith sin mar is feoilséantóir mise, mar is eol duit.

Ar mhaith leat triail a bhaint as an mbradán anocht?
Ba mhaith, is dóigh liom. Tá mé stiúgtha leis an ocras.

An cuimhin leat an uair dheireanach a chuamar amach chuig bialann?
Is cuimhin liom go maith. Ní bhfuair mé tinneas boilg chomh dona leis sin riamh.

An dtéann tú féin agus d’fhear céile amach mórán?
Corroíche Shathairn faighimid feighlí linbh agus téimid amach chuig an teach tábhairne chun bualadh 
lenár gcairde. Ach tá sé deacair saol sóisialta a bheith agat nuair a bhíonn páistí óga agat.

An dtugann sibh faoi deara go mbíonn an t-aer sna tithe tábhairne níos glaine anois ó tháinig an cosc 
ar chaitheamh tobac isteach in áiteanna poiblí?
Tugann. Bíonn an t-aer i bhfad níos glaine anois agus ní bhíonn boladh deataigh ar do chuid éadaigh 
nuair a théann tú abhaile.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat a bheith cumarsáideach i mbialann nó i dteach tábhairne 
nó labhairt faoi chúrsaí bia agus dí.

bialann a restaurant
teach tábhairne a public house/tavern
tithe tábhairne public houses/taverns
clú renown/reputation
an-chlú great renown/reputation
cáil fame
cáiliúil famous
Tá clú agus cáil uirthi. She is famed and renowned.
deirtear it is said
an t-iasc the fish
an fheoil the meat
Is feoilséantóir mé. I am a vegetarian
mar is eol duit as you know
bradán salmon
Ar mhaith leat triail a bhaint as an mbradán? Would you like to try the salmon?
anocht tonight
aréir last night
oíche amárach tomorrow night
Ba mhaith, is dóigh liom. I would, I suppose.
Tá mé stiúgtha leis an ocras. I am perished with the hunger.
An cuimhin leat? Do you remember?
Is cuimhin liom. I remember.
Ní cuimhin liom. I do not remember.
Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo air. I will never forget it.
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an uair dheireanach the last/previous time
tinneas boilg a pain in the stomach
oíche a night
corroíche an odd night/an occasional night
feighlí linbh a babysitter
chun bualadh lenár gcairde to meet our friends
tá sé deacair it is difficult
tá sé éasca/furasta it is easy
saol sóisialta a social life
an dtugann sibh faoi deara? do you (pl.) notice?
an cosc ar chaitheamh tobac in áiteanna poiblí the prohibition on smoking in public places
deatach smoke
boladh deataigh a smell of smoke

Ba mhaith liom bord a chur in áirithe. I would like to book a table.
bord do bheirt/thriúr/cheathrar a table for two/three/four people
Ar mhaith leat deoch? Ba mhaith./ Níor mhaith. Would you like a drink? I would./I wouldn’t.
An maith leat iasc? Is maith./Ní maith. Do you like fish? I do./I don’t.
Gabh mo leithscéal! Excuse me!
An bhfuil tú réidh le hordú? Are you ready to order?
Céard atá uait? What do you want?
Tá anraith uaim. I want soup.
Céard ba mhaith leat? What would you like?
Ba mhaith liom sailéad. I would like a salad.
an céadchúrsa the starter (as in a meal)
mar chéadchúrsa as a starter
an príomhchúrsa the main course
mar phríomhchúrsa as a main course
an mhilseog the dessert
mar mhilseog as a dessert
Tá an t-anraith seo fuar. This soup is cold.
Tá an stéig seo ar fheabhas. This steak is excellent.
Tá an mhilseog seo go hálainn. This dessert is beautiful.
Tá na glasraí seo úr. These vegetables are fresh.
diúilicíní mussels
seabhdar/sú mara chowder
manglam cloicheán prawn cocktail
bradán deataithe smoked salmon
feoil meat
mairteoil beef
uaineoil lamb
caoireoil mutton
stéig a steak
gríscín a chop
sicín rósta roast chicken
turcaí turkey
lacha duck
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stobhach stew
bia mara seafood
bradán salmon
breac geal white trout
leathóg plaice
trosc cod
gliomach lobster
glasra/glasraí vegetable/vegetables
cabáiste cabbage
cóilis cauliflower
brocailí broccoli
píseanna peas
pónairí beans
glasraí measctha mixed vegetables
cairéid carrots
meacain bhána parsnips
prátaí/fataí potatoes
prátaí bruite boiled potatoes
brúitín mashed potatoes
sceallóga chips
rís rice
Tá an cáca seo ró-mhilis. This cake is too sweet.
Tá sé seo ró-spíosrach domsa. This is too spicy for me.
Bhí an béile sin go hálainn. That meal was beautiful.
Tá tuilleadh aráin uaim. I want more bread.
Tá mo dhóthain agam. I have enough.
Tá mé lán go béal. I am full.
Tá gearán agam. I have a complaint.
Gabh mo leithscéal! Excuse me!
Ba mhaith liom an bille, le do thoil. I would like the bill, please.
Go raibh maith agat. Thank you.
Ná habair é! Do not mention it!
Tá fáilte romhat. You’re welcome.
An mbeidh deoch agat? Will you have a drink?
Céard a bheidh agat? What will you have?
An dtógann tú siúcra? Tógaim/Ní thógaim. Do you take sugar? I do./I don’t.

sú oráiste orange juice
calóga arbhair cornflakes
leite porridge
tae tea
tae luibhe herbal tea
caife coffee
arán bán white bread
arán donn brown bread
im butter
subh oráiste orange marmalade
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ubh bhruite a boiled egg
ubh scrofa scrambled egg
ispíní sausages
slisíní bagúin rashers

céadchúrsa a starter (as in a meal)
anraith soup
sú juice
beacáin ghairleoige garlic mushrooms
salann salt
piobar pepper
biachlár a menu
clár an fhíona the wine list
fíon dearg red wine
fíon geal white wine
uisce mianraí mineral water
beoir beer
pionta beorach a pint of beer
beoir gan alcól non-alcoholic beer

3. GRAMADACH
An maith leat __________? Is maith./Ní maith.
An maith leat bia spíosrach? Is maith.
An maith leat tae luibhe? Ní maith.
Cé acu is fearr leat, fíon dearg nó fíon geal? Is fearr liom fíon geal (ná fíon dearg).

Ar mhaith leat __________? Ba mhaith./Níor mhaith.
Ar mhaith leat deoch? Ba mhaith.
Ar mhaith leat milseog? Níor mhaith.
Cé acu ab fhearr leat, tae nó caife? B’fhearr liom tae (ná caife).

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)

(i) An bhfuil tú réidh le hordú?
I am. As a starter I would like the mussels. For maincourse I would like lamb, mashed potatoes and 
mixed vegetables.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Ar mhaith leat clár an fhíona a fheiceáil?
I would. I will have a bottle of red wine.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) An bhfuil gach rud ceart go leor?
Yes, it is. This lamb is beautiful.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(iv) Ar mhaith leat milseog a ordú?
No, I wouldn’t. I’m full.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Cé acu ab fhearr leat, tae nó caife?
I would prefer tea.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chúrsaí bia agus faoi chúrsaí dí. Bain úsáid as an 
nGaeilge atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus 
aon rud is mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)
(i)    Tá (Táim). Mar chéadchúrsa ba mhaith liom diúilicíní. Mar phríomhchúrsa ba mhaith liom 

uaineoil, brúitín agus glasraí meascaithe.

(ii)  Ba mhaith. Beidh buidéal fíon dearg agam.

(iii)  Tá. Tá an uaineoil go hálainn.

(iv)  Níor mhaith. Tá mé (táim) lán go béal.

(v)  B’fhearr liom tae.
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Aonad 8

Am Saor
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi am saor i gcoitinne
•	 tuairisciú
•	 taitneamh agus míthaitneamh a chur in iúl
•	 rogha a chur in iúl.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An maith le Ciara siúl?
An dtaitníonn sé le Ciara bácáil?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén caitheamh aimsire is fearr le Ciara?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén cineál ceoil is fearr le Ciara?
Cár fhoghlaim Ciara an veidhlín?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.

An tAgallamh
Cén caitheamh aimsire is fearr leat?
Mar a bhí mé ag rá leat, is breá liom siúl. Taitníonn sé liom bácáil freisin ach is é an caitheamh 
aimsire is fearr liom ná an veidhlín a sheinm.

Taitníonn ceol leat mar sin?
Taitníonn.

Cén cineál ceoil is fearr leat?
Ceol clasaiceach nó ceol Gaelach. Is cuma liom.

Cár fhoghlaim tú an veidhlín?
D’fhoghlaim mé an veidhlín nuair a bhí mé ag freastal ar an meánscoil i Leitir Ceanainn.
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2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi chaitheamh aimsire i gcoitinne.

caitheamh aimsire a pastime/pastimes
Cén caitheamh aimsire is fearr leat? Which is your favourite pastime?
is maith liom I like/I enjoy
is breá liom I like/I enjoy
is aoibhinn liom I like/I enjoy/I delight in
taitníonn sé liom I like/I enjoy
taitníonn sé go mór liom I like/I enjoy a lot
Is é an caitheamh aimsire is fearr liom ná an veidhlín a sheinm. My favourite pastime is to play 
the violin.
ceol clasaiceach classical music
ceol Gaelach Irish music
Is cuma liom. I don’t mind/care.

siúl to walk
rith to run
snámh to swim
péinteáil to paint
obair sa ghairdín to work in the garden
léamh to read
scríobh to write
éisteacht le ceol to listen to music
féachaint ar an teilifís to look at the television
dul ag siopadóireacht to go shopping
dul ag cnocadóireacht to go hillwalking
dul ag iascaireacht to go fishing
dul ag seoladh to go sailing
dul ag bádóireacht to go boating
dul ag marcaíocht to go riding
dul ag campáil to go camping
galf a imirt to play golf
scuais a imirt to play squash
cispheil a imirt to play basketball
peil a imirt to play football

ceol tíre country music
dlúthdhiosca(í) compact disc(s)
Tá bailiúchán breá agam. I have a fi ne collection.
340
3. GRAMADACH
[ag] siúl:     Is maith liom siúl.
[ag] bácáil:     Is maith liom bácáil.
[ag] péinteáil:     Is aoibhinn liom péinteáil.
[ag] féachaint ar an teilifís:   Taitníonn sé liom féachaint ar an teilifís.
[ag] éisteacht le ceol:    Is aoibhinn liom éisteacht le ceol.
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[ag] dul ag siopadóireacht:   Is maith liom dul ag siopadóireacht.
[ag] seinm ceoil:    Is aoibhinn liom ceol a sheinm.
[ag] cur bláthanna:    Is breá liom bláthanna a chur.
[ag] imirt peile:    Taitníonn sé liom peil a imirt.

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) Cén caitheamh aimsire is fearr leat?
I like painting, I like looking at the television but my favourite pastime is playing the guitar.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Is maith leat ceol mar sin?
I do.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Cén cineál ceoil is fearr leat?
I prefer country music to any other type of music.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) An gceannaíonn tú mórán dlúthdhioscaí?
I do. I have a fine collection.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Cár fhoghlaim tú an giotár?
I attended classes when I was in secondary school.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chaitheamh aimsire i gcoitinne. Bain úsáid as an 
nGaeilge atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus 
aon rud is mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)
(i)    Is maith/breá/aoibhinn liom péinteáil, is maith/breá/aoibhinn liom féachaint ar an teilifís ach 

is é an caitheamh aimsire is fearr liom ná an giotár a sheinm.

(ii)  Is maith.

(iii)  Is fearr liom ceol tíre ná aon chineál ceoil eile.

(iv)  Ceannaím. Tá bailiúchán breá agam.

(v)  D’fhreastail mé ar ranganna nuair a bhí mé sa mheánscoil.
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Aonad 9

Léitheoireacht
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí léitheoireachta
•	 tuairisciú
•	 taitneamh agus míthaitneamh a chur in iúl
•	 leithscéal a ghabháil
•	 a rá go bhfuil/nach bhfuil suim agat i rud éigin
•	 cabhair a iarraidh agus cabhair a thairiscint
•	 ciúnas a iarraidh.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An dtaitníonn léitheoireacht le Ciara?
Céard é an leabhar deireanach a léigh Ciara?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cé a scríobh ‘P.S. I Love You’?
Cá bhfuair Ciara an leabhar?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá bhfuil scéal ‘P.S. I Love You’ suite?
Conas go bhfuil a fhios agat gur thaitin an leabhar le Ciara?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.

343
An tAgallamh

An dtaitníonn léitheoireacht leat?
Taitníonn.
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Cén leabhar atá á léamh agat i láthair na huaire?
Níl aon leabhar léite agam le tamall anuas mar go bhfuilim tar éis a bheith an-ghnóthach ag ullmhú 
don scrúdú seo ach is é an leabhar deireanach a léigh mé ná ‘P.S. I Love You’ le Cecilia Ahern.

Le Cecilia Ahern.
Is ea. Is í Cecilia Ahern an t-údar. Níl aon leabhar eile óna peann léite agam ach tá stíl scríbhneoireachta 
an-deas aici agus tá sé an-éasca í a léamh.

Cá bhfuair tú an leabhar?
Cheannaigh mé é ag an aerfort nuair a bhí mé ag dul ar mo laethanta saoire. Léigh mé é in aon seisiún 
amháin ar an trá. Ní saothar mór litríochta é ach bhain mé an-taitneamh as. Chomh luath agus a 
thosaigh mé á léamh ní fhéadfainn é a chur síos.

Cá bhfuil sé suite?
Tá an scéal suite i mBaile Átha Cliath. Is scéal é faoi bhean a bhfaigheann a fear céile bás. Fágann 
seisean nótaí ina dhiaidh chun cabhrú léi teacht tríd an mbrón. Is leabhar álainn é agus taitníonn an 
príomhcharachtar sa leabhar go mór liom.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi chúrsaí léitheoireachta agus a bheith 
cumarsáideach nuair a rachaidh tú go dtí an leabharlann.

i láthair na huaire at present
le tamall anuas for a while
an-ghnóthach very busy
ag ullmhú preparing
an leabhar deireanach the last book
údar author
foilsitheoir a publisher
comhlacht foilsitheoireachta a publishing company
foilsíodh den chéad uair é it was published for the first time
an chéad eagrán the first edition
an dara/tríú heagrán the second/third edition
Cheannaigh mé é ag an aerfort. I bought it at the airport.
Fuair mé é mar bhronntanas. I got it as a present.
Fuair mé é ar iasacht ón leabharlann. I got it on loan from the library.
Ní saothar mór litríochta é. It is not a great work of literature.
Ní fhéadfainn é a chur síos. I could not put it down.
Tá an scéal suite i __________. The story is situated in __________.
carachtar/carachtair character/characters
an príomhcharachtar the main character
an plota the plot
an stíl scríbhneoireachta the writing style
úrscéal a novel
úrscéal staire a historical novel
gearrscéal a short story
cnuasach gearrscéalta a collection of short stories
leabhar faisnéise a book of knowledge
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beathaisnéis a biography
dírbheathaisnéis an autobiography
léirmheas a review/critique
léirmheastóir a reviewer/critic
léirmheastóireacht criticism (as in literary criticism)
iris a journal/magazine
iriseoir a journalist
iriseoireacht journalism
nuachtán a newspaper
páipéar nuachta a newspaper
leabharlann a library
leabharlannaí a librarian
seomra léitheoireachta a reading room
ticéad léitheoireachta a reading ticket
Gabh mo leithscéal! Excuse me!
An féidir leat cabhrú liom? Can you help me?
An féidir liom cabhrú leat? Can I help you?
Tá tú déanach. You are late.
Tá fíneáil le híoc agat. You have a fine to pay.
Ar bhain tú taitneamh as? Bhain./Níor bhain. Did you enjoy it? I did./I didn’t.
Ar thaitin sé leat? Thaitin./Níor thaitin. Did you enjoy it? I did./I didn’t.
Tá an-spéis/an-suim agam sa léitheoireacht. I have a great interest in reading.
Ciúnas le bhur dtoil! Quiet please!

3. GRAMADACH
‘Mar’
Fuair Ciara leabhar mar bhronntanas.
Bhí Liam gléasta mar thaibhse.
Táim ag obair mar mhúinteoir ranga.
Mar chaptaen ar an bhfoireann, labhair sé leis na himreoirí eile.
Mar shampla.
Tá sí ag obair mar Gharda i mBaile Átha Cliath.

‘Le’ agus ‘Ar Feadh’
Ní fhaca mé thú le seachtain:     I did not see you for a week (since a week 

ago).
Bhí mé tinn ar feadh na seachtaine:    I was sick for (for the duration of) the 

week.
Níor chuala mé uaidh le bliain:     I did not hear from him for a year.
Tá sí tar éis a bheith san Astráil ar feadh bliana:  She has been in Australia for a year.
Ní bhfuair mé glaoch teileafóin uaidh le mí:  I did not get a telephone call from him 

for a month.
Tá sé tar éis a bheith an-tinn ar feadh míosa:  He has been very sick for a month.
345
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) An dtaitníonn léitheoireacht leat?
I do.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Cén leabhar atá á léamh agat i láthair na huaire?
I am not reading any book at present. The last book I read was ‘The Da Vinci Code’.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Ar bhain tú taitneamh as?
I did.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Cá bhfuair tú é?
I got it on loan from a friend of mine. She gave it to me when I was in hospital.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Ar thóg sé fada é a léamh?
It didn’t. I read it in one session. As soon as I started reading it I couldn’t put it down.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chúrsaí léitheoireachta. Bain úsáid as an nGaeilge 
atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is 
mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Taitníonn.

(ii)    Níl aon leabhar á léamh agam i láthair na huaire. Is é an leabhar deireanach a léigh mé ná ‘The 
Da Vinci Code’.

(iii)  Bhain.

(iv)  Fuair mé é ar iasacht ó chara liom. Thug sí dom é nuair a bhí mé san ospidéal.

(v)    Níor thóg. Léigh mé é in aon seisiún amháin. Chomh luath agus a thosaigh mé á léamh ní 
fhéadfainn é a chur síos.
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Aonad 10

An Teilifís
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí teilifíse
•	 tuairisciú
•	 taitneamh agus míthaitneamh a léiriú
•	 tuairim a nochtadh.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An bhféachann Ciara ar an teilifís mórán?
Cén clár teilifíse is fearr le Ciara?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth a dtaitníonn ‘Coronation Street’ le Ciara?
Cé hé an duine is mó i ‘Coronation Street’ a thaitníonn le Ciara?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén sórt duine é Les Battersby, dar le Ciara?
Céard a bhíonn ar siúl sa chlós scoile nach dtaitníonn le Ciara?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
An bhféachann tú ar an teilifis mórán?
Féachaim ó am go chéile. Tá cláracha áirithe ann a thaitníonn go mór liom.

Cén clár teilifíse is fearr leat?
Is é an clár teilifíse is fearr liom ná ‘Coronation Street’.

Cén fáth a dtaitníonn ‘Coronation Street’ leat?
Cabhraíonn sé liom éalú ar feadh tamaill. Taitníonn sé liom mar tá sé réalaíoch, tá sé greannmhar 
freisin agus bíonn go leor scéalta ar siúl ag an am céanna.
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An bhfuil aon charachtar ar leith ann a thaitníonn leat?
Is é an duine is mó sa chlár a thaitníonn liom ná Les Battersby. Is duine an-bharrúil é. Tá sé 
réchúiseach agus míshlachtmhar, níl sé ró-éirimiúil ach tá sé daonna.

An gceapann tú go bhfuil an iomarca spóirt ar an teilifís?
Ceapaim go bhfuil. B’fhearr liom go mór níos mó daoine a fheiceáil ag glacadh páirte sa spórt seachas 
a bheith ag breathnú air, ar an teilifís.

Céard é do thuairim faoi thionchar na teilifíse?
Ceapaim gur mó sochar ná dochar a dhéanann sí. Is féidir an t-uafás a fhoghlaim ó chláracha faisnéise 
iontacha a bhíonn ar an teilifís. Is comhluadar é an teilifís d’an-chuid seandaoine atá ina gcónaí leo 
féin. Rud amháin nach dtaitníonn liom is ea an méid foréigin a bhíonn ar an teilifís. Feicimid páistí 
sa chlós scoile ag déanamh aithrise ar an bhforéigean céanna. Ní thaitníonn sé liom ach oiread go 
ndírítear an oiread sin fógraí ar pháistí óga.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi chúrsaí teilifíse.

clár a programme
clár teilifíse a television programme
cláracha teilifise/cláir theilifíse television programmes
cláracha áirithe certain programmes
sobaldráma/sobaldrámaí a soapopera/soapoperas
Tá an-dúil agam sna sobaldrámaí. I have a great liking for soapoperas.
coiméide a comedy
clár ceoil a music programme
clár spóirt a sports programme
clár faisnéise a documentary
clár cúrsaí reatha a current affairs programme
cartún a cartoon
clár cócaireachta a cookery programme
cabhraíonn sé liom éalú it helps me to escape
réalaíoch realistic
greannmhar funny
an carachtar the character
an carachtar is mó sa chlár a thaitníonn liom the character in the programme I most like
Is duine an-bharrúil é. He is a very funny person.
réchúiseach easygoing
slachtmhar tidy
míshlachtmhar untidy
éirimiúil intelligent
níl sé ró-éirimiúil he isn’t very intelligent
daonna human/humane/kindly
an iomarca spóirt too much sport
B’fhearr liom go mór I would much prefer
ag glacadh páirte taking part
seachas instead of
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ag breathnú looking
tionchar na teilifíse the influence of television
sochar good/benefit
dochar harm
is féidir liom an t-uafás a fhoghlaim it is possible to learn an enormous amount
clár faisnéise a documentary
cláracha faisnéise iontacha wonderful documentaries
comhuadar company (social)
seandaoine ina gcónaí leo féin old people living on their own
an méid foréigin the amount of violence
ag déanamh aithrise imitating
ach oiread either
an oiread sin fógraí so many advertisements

3. GRAMADACH
Tá dúil agam i gcúrsaí reatha/sna sobaldrámaí: I have a liking for current affairs/soapoperas.

Tá spéis/suim agam i gcúrsaí faisin/sa cheol: I am interested in fashion/music.

Tá aithne agam ar an bhfear sin: I know that man.

Tá meas acu ar an bpolaiteoir sin: They have respect for that politician.

Tá ocras/tart/tinneas cinn/slaghdán/áthas/brón/fearg/eagla/ionadh/díomá/náire/
uaigneas/cumha/déistin ar an bhfear sin: That man is hungry/thirsty/has a headache/has a cold/is 
happy/sad/cross/afraid/amazed/disappointed/ashamed/lonely/homesick/disgusted.

Tá eagla ar an mbuachaill roimh an madra: The boy is afraid of the dog.

Chuir an Príomhoide fáilte roimh an Uachtarán chuig an scoil. The Principal welcomed the President 
to the school:

Theip ar Mháire sa scrúdú: Máire failed the examination.

Tá Máire in éad le Bríd: Máire is jealous of Bríd.

Bhuail Liam leis an Taoiseach: Liam met the Taoiseach.

Tá na tuismitheoirí buíoch de na múinteoirí: The parents are grateful to the teachers.

Bhí Tomás ag magadh faoi Bhrian: Tomás was making fun of Brian.
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) An bhféachann tú ar an teilifís mórán?
I don’t. I was very busy for the past while preparing for this assessment and I did not have much 
time.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Cén clár teilifise is fearr leat?
My favourite television programme is ‘The Sunday Game’. I am very interested in sport. I go to a 
lot of games and I look at a lot of games on the television.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) An bhfuil spéis agat i gcúrsaí reatha?
I do. I always look at ‘The News’ and now and again I look at ‘Primetime’.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) An bhfuil meas agat ar aon pholaiteoir ar leith?
I have great respect for the Taoiseach. He works very hard and he has done a lot of good things.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chúrsaí teilifíse. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)    Ní fhéachaim. Bhí mé an-ghnóthach le tamall anuas ag ullmhú don triail seo agus ní raibh mórán 
ama agam.

(ii)    Is é an clár teilifíse is fearr liom ná ‘The Sunday Game’. Tá an-spéis/suim agam sa spórt. Téim 
go dtí go leor/ á lán cluichí agus féachaim ar go leor cluichí ar an teilifís.

(iii)  Tá. Féachaim ar ‘An Nuacht’ i gcónaí agus anois agus arís ar ‘Primetime’.

(iv)    Tá an-mheas agam ar an Taoiseach. Oibríonn sé go han-dian agus tá a lán rudaí maithe déanta 
aige.

352
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Aonad 11

An Phictiúrlann
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoin bpictiúrlann agus faoi scannáin
•	 tuairisciú
•	 taitneamh/míthaitneamh a léiriú agus fiosrú fúthu

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cathain a théann Ciara chuig an bpictiúrlann?
Céard é an pictiúr deireanach a chonaic Ciara?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An scannán aicsin é ‘Gladiator’ nó coiméide?
Cén aois inar mhair Maximus?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Ainmnigh stiúrthóir an scannáin.
Cé hé Russell Crowe sa scannán?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
An dtéann tú chuig an bpictiúrlann mórán?
Téim nuair a thagann scannán maith amach.

Céard é an pictiúr deireanach a chonaic tú?
Más buan mo chuimhne, is é an pictiúr deireanach a chonaic mé ná ‘Gladiator’. Is scannán aicsin é 
faoi dhuine a mhair in Aimsir na Rómhánach.

Cé hé Stiúrthóir an scannáin?
Is é Stiúrthóir an scannáin ná Ridley Scott.
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An bhfuil an aisteoireacht go maith ann?
Tá an aisteoireacht ar fheabhas ann. Tá Russell Crowe ann sa phríomhpháirt. Is ginearál é darb ainm 
Maximus in Arm na Róimhe. Tá an-mheas ag an Impire air ach tá mac an Impire in éad le Maximus 
agus is í an choimhlint idir an bheirt seo bun agus barr an scannáin.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi scannáin agus faoin bpictiúrlann.

scannán/pictiúr a film/picture (as in cinema)
an phictiúrlann the cinema
más buan mo chuimhne if my memory serves me correctly
scannán aicsin an action film
scannán uafáis a horror film
coiméide a comedy
cartún a cartoon
ficsean eolaíochta science fiction
duine a mhair a person who lived
Aimsir na Rómhánach the Time/Age of the Romans
An ndearnadh san Iodáil é? Was it made in Italy?
stiúrthóir director
aisteoir actor
ag aisteoireacht acting
an aisteoireacht the acting
ar fheabhas excellent

póstaer poster
fógra advertisement
scuaine queue
oifig na dticéad the ticket office
354
3. GRAMADACH
An dtéann tú chuig an bpictiúrlann mórán?   Téim./Ní théim.
An dtaitníonn ceol leat?     Taitníonn./Ní thaitníonn.
An dtógann tú siúcra?      Tógaim./Ní thógaim.
An ndéanann tú dearmad riamh ar do spéaclaí?  Déanaim./Ní dhéanaim.
An ólann tú caife?      Ólaim./Ní ólaim.
An itheann tú bia Síneach?     Ithim./Ní ithim.
An bhféachann tú ar an teilifís mórán?   Féachaim./Ní fhéachaim.
An gceannaíonn tú ‘Saol’?     Ceannaím./Ní cheannaím.
An éisteann tú le ceol clasaiceach?    Éistim./Ní éistim.
An mbíonn mórán ama le spáráil agat?    Bíonn./Ní bhíonn.
An ndearna tú Páipéar a hAon fós?    Rinne./Ní dhearna.
An bhfaca tú an clár sin ar an teilifís?    Chonaic./Ní fhaca.
An ndeachaigh tú go dtí an dráma sin?    Chuaigh./Ní dheachaigh.
Ar tháinig aon duine ar cuairt?    Tháinig./Níor tháinig.
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) An dtéann tú chuig an bpictiúrlann mórán?
I don’t because I don’t have the time.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) An bhféachann tú ar scannáin ar an teilifís?
I do when there’s a good film on.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) An bhfaca tú an scannán ‘Michael Collins’?
I didn’t.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Céard é an pictiúr deireanach a chonaic tú?
If my memory serves me correctly, the last film I saw on television was ‘The Quiet Man’.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Ar thaitin sé leat?
I enjoyed it immensely. I love that film. I do not know how many times I have seen it.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vi) An bhfuil an aisteoireacht go maith ann?
The acting is excellent in it. John Wayne and Maureen O’Hara are in it of course. And do you know 
what? Maureen O’Hara is still alive and the film was made over fifty years ago.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoin bpictiúrlann agus faoi scannáin. Bain úsáid as an 
nGaeilge atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus 
aon rud is mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Ní théim mar níl/ní bhíonn an t-am agam.

(ii)  Féachaim nuair a bhíonn scannán maith ar siúl.

(iii)  Ní fhaca.

(iv)    Más buan mo chuimhne, is é an scannán deireanach a chonaic mé ar an teilifís ná ‘The Quiet 
Man’.

(v)    Thaitin sé go mór liom. Is aoibhinn liom an scannán sin. Níl a fhios agam cé mhéad uair atá sé 
feicthe agam.

(vi)    Tá an aisteoireacht ar fheabhas ann. Tá John Wayne agus Maureen O’Hara ann, ar ndóigh. 
Agus an bhfuil a fhios agat? Tá Maureen O’Hara fós beo agus rinneadh an scannán os cionn 
caoga bliain ó shin.  
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356Aonad 12

Taisteal
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí taistil, go háirithe taisteal thar lear
•	 tuairisciú
•	 taitneamh/míthaitneamh a léiriú agus fiosrú fúthu
•	 rogha a chur in iúl

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Nuair a bhí Ciara sa Spáinn, cár fhan sí?
Cá fhad a bhí Ciara sa Spáinn?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth a bhfuil an-eolas ag Ciara ar an mBreatain Bheag?
Cathain a thug Ciara cuairt ar Pháras?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard a rinne Ciara agus cara léi nuair a bhí siad sa Spáinn?
Cé acu ab fhearr le Ciara, cónaí sa Spáinn nó cónaí in Éirinn?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
Agus an bhfuil mórán taistil déanta agat?
Mar a dúirt mé cheana, fuair mé mo chuid oiliúna sa Bhreatain Bheag. Chaith mé trí bliana ansin. Dá 
bhrí sin, tá an-eolas agam ar an tír sin.

Ach an ndeachaigh tú thar lear ar saoire riamh?
Chuaigh. Fan go bhfeice mé… Chuaigh mé go dtí an Spáinn, an Iodáil agus Meiriceá. Agus nuair a bhí 
mé san Idirbhliain sa mheánscoil thug mé cuairt ar Pháras.



2�2

De na háiteanna sin go léir, cén áit is fearr a thaitin leat?
An Spáinn is fearr a thaitin liom.

Cén fáth?
Mar is aoibhinn liom an teas agus nuair a bhí mise ann bhí an ghrian ag taitneamh gach lá agus bhí 
mise go breá sásta leis sin.

Cá fhad a bhí tú ann?
Bhí mé ann ar feadh coicíse.

Agus ar fhan tú in árasán?
Níor fhan. D’fhan mé in óstán. Bhí bialann an-mhaith ann, linn snámha agus bhí galfchúrsa in aice 
láimhe.

Bhí tú ann ar feadh coicíse, deir tú. Céard a rinne tú amuigh ansin?
Chuaigh mé ann le cara liom. Thógamar gluaisteán amach ar cíos agus thugamar cuairt ar na radhairc 
go léir. Chaitheamar go leor ama ag snámh agus ag sú na gréine. D’imríomar cúpla cluiche gailf, 
léigheamar leabhar nó dhó, chuamar go dtí na clubanna san oíche agus ligeamar ár scíth.

Agus maidir le praghasanna de, an bhfuil an Spáinn costasach mar thír?
Níl. Tá beagnach gach rud sa Spáinn níos saoire ná mar atá sé in Éirinn. D’íoc mé caoga cent ar 
bhuidéal fíoruisce ach d’íocfá dhá euro ar an mbuidéal céanna fíoruisce sa tír seo. Tá bia den scoth 
le fáil sna bialanna ar phraghas an-réasúnta.

Cé acu ab fhearr leat, mar sin, cónaí sa Spáinn nó cónaí in Éirinn?
B’fhearr liom cónaí in Éirinn. Is fíor go bhfuil an costas maireachtála níos ísle sa Spáinn agus go 
bhfuil an aeráid ann níos deise, ach, is sa tír seo atá mo mhuintir agus mo chairde go léir.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi thaisteal.

taisteal travel
An bhfuil mórán taistil déanta agat? Have you travelled much?
mar a dúirt mé cheana as I said before
oiliúint training
mo chuid oiliúna my training
dá bhrí sin for that reason
eolas knowledge
an t-eolas the knowledge
an-eolas great knowledge
thar lear overseas
ar saoire on holidays
riamh ever
Fan go bhfeice mé! Wait ‘til I see!
an Spáinn Spain
an Iodáil Italy
Meiriceá America
san Idirbhliain in the Transition Year
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thug mé cuairt ar I visited
An Spáinn is fearr a thaitin liom. Spain was my favourite country.
an teas the heat
go breá sásta well satisfied
Cá fhad a bhí tú ann? How long were you there?
coicís a fortnight
ar feadh coicíse for a fortnight
árasán an apartment
árasán féinfhreastail a self-catering apartment
óstán a hotel
bialann a restaurant
linn snámha a swimming pool
galfchúrsa a golf course
in aice láimhe near at hand
le cara liom with a friend of mine
Thógamar gluaisteán amach ar cíos. We hired out a car.
an radharc the view
na radhairc the views
an ghrian the sun
ag sú na gréine sun bathing
faoi theas na gréine under the heat of the sun
bolg le gréin stomach to the sun
lig mé mo scíth I rested
ligeamar ár scíth we rested
costasach costly
saor cheap
níos saoire cheaper
Éire Ireland
in Éirinn in Ireland
muintir na hÉireann the people of Ireland
d’íoc mé I paid
uisce water
fíoruisce spring water
bia den scoth the very best of food
ar phraghas an-réasúnta at a very reasonable price
cé acu ab fhearr leat? which would you prefer?
b’fhearr liom I would prefer
is fíor it is true
an costas maireachtála the cost of living
íseal low
níos ísle lower
an aeráid the climate
deas nice
níos deise nicer
mo mhuintir my people (as in family)
mo chairde my friends
turas a trip, a journey
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turas lae a day trip
ar thuras lae on a day trip
suim/spéis interest
Tá an-suim/an-spéis agam sa Stair. I am very interested in history.
seachtain a week
ar feadh seachtaine for a week
mí a month
ar feadh míosa for a month

3. GRAMADACH

thóg muid = thógamar
thug muid = thugamar

chaith muid = chaitheamar
d’imir muid = d’imríomar
léigh muid = léigheamar

lig muid = ligeamar
chuaigh muid = chuamar

maith níos fearr is fearr
saor níos saoire is saoire
íseal níos ísle is ísle
te níos teo is teo
fuar níos fuaire is fuaire
deas níos deise is deise

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) Agus an bhfuil mórán taistil déanta agat?
I have. I went on holidays to Italy last summer.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Cén fáth ar roghnaigh tú dul go dtí an Iodáil?
Because I love the heat and I am very interested in history.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Cén fhad a bhí tú ann?
I was there for a month.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Agus ar fhan tú in óstán?
No, I didn’t. I went there with a friend of mine and we stayed in a selfcatering apartment.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(v) Cén áit san Iodáil?
In Naples. The apartment was near the sea and we spent a lot of time on the beach.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vi) Céard eile a rinne sibh?
We visited Pompeii and we went on a day trip to Rome.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vii) Thaitin sé sin leat?
It did.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi thaisteal thar lear. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Tá. Chuaigh mé ar saoire go dtí an Iodáil an samhradh seo caite.

(ii)  Mar is aoibhinn liom an teas agus tá an-spéis/an-suim agam sa Stair.

(iii)  Bhí mé ann ar feadh míosa.

(iv)  Níor fhan. Chuaigh mé ann le cara liom agus d’fhanamar in árasán féinfhreastail.

(v)    I Naples. Bhí an t-árasán in aice na farraige/in aice leis an bhfarraige agus chaitheamar a lán 
ama/go leor ama ar an trá.

(vi)  Thugamar cuairt ar Pompeii agus chuamar ar thuras lae go dtí an Róimh.

(vii)  Thaitin.

361
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Aonad 13

Siopadóireacht
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí siopadóireachta
•	 tuairisciú
•	 taitneamh/míthaitneamh a léiriú agus fiosrú fúthu
•	 cabhair a thairiscint
•	 mian a chur in iúl
•	 sástacht a chur in iúl
•	 buíochas a ghabháil.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cé a dhéanann an tsiopadóireacht i dteach Chiara?
Cathain a dhéanann siad an tsiopadóireacht?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Ainmnigh na siopaí bia in Ionad Siopadóireachta Shligigh?
Cén siopa ina bhfuil cabáiste agus bananaí ar díol?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An maith le Ciara dul ag siopadóireacht?
Céard is aoibhinn le Ciara a dhéanamh maidin Shathairn?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
362
An tAgallamh
Agus an bhfuil na háiseanna siopadóireachta i Sligeach go maith?
Tá i ndáiríre agus tá ionad siopadóireachta an-bhreá ann. Tá gach cineál siopa ann – ollmhargadh, 
siopaí éadaigh, siopa bróg, siopa aráin, siopa ceoil, siopa teilifíseán, siopa iasc, búistéir, poitigéir, 
siopa glasraí agus torthaí, siopa milseán, siopa cruaearraí, siopa péinte agus siopa cártaí.

Cé a dhéanann an tsiopadóireacht sa teach agaibhse?
Mé féin agus m’fhear céile.
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Cathain a dhéanann sibh an tsiopadóireacht?
Gach oíche Aoine.

An maith leat dul ag siopadóireacht?
Is cuma liom i ndáiríre. Caithfear í a dhéanamh. Is aoibhinn liom dul ag siopadóireacht liom féin nó 
le cara liom maidin Sathairn – féachaint isteach sna fuinneoga agus póirseáil trí éadaí ag iarraidh 
teacht ar shladmhargadh.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi chúrsaí siopadóireachta.

siopa a shop
siopadóir a shopkeeper
ag siopadóireacht shopping
mála siopadóireachta a shopping bag
áis facility
áiseanna facilities
áiseanna siopadóireachta shopping facilities
ionad siopadóireachta a shopping centre
margadh a market
ollmhargadh a supermarket
scoil a school
ollscoil a university
toghchán an election
olltoghchán a General Election
cruinniú a meeting
ollchruinniú a meas meeting
siopa a shop
siopaí shops
siopa éadaigh a clothes shop
siopa bróg a shoe shop
siopa málaí a bag shop
siopa aráin a bread shop
siopa glasraí agus torthaí a vegetable and fruit shop
siopa iasc a fish fhop
siopa milseán a sweet shop
siopa ceoil a music shop
siopa teilifíseán a television shop
siopa fón a phone shop
siopa cártaí a card shop
siopa bronntanas a gift shop
siopa nuachtán a newspaper shop
siopa cruaearraí a hardware shop
siopa péinte a paint shop
siopa troscán a furniture shop
siopa cairpéad a carpet shop
búistéir a butcher
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poitigéir a pharmacist
Is cuma liom, I ndáiríre. I don’t mind/care, really.
Caithfear é/í a dhéanamh. It must be done.
liom féin on my own
ag póirseáil trí éadaí rummaging through clothes
sladmhargadh a bargain

3. GRAMADACH

áis – na háiseanna
ainmhí – na hainmhithe
ábhar – na hábhair
abhainn – na haibhneacha
aiste – na haistí
amadán – na hamadáin
eilifi nt – na heilifintí
iasc – na héisc
éan – na héin
iarscoláire – na hiarscoláirí

iománaí – na hiománaithe
iarsma – na hiarsmaí
oráiste – na horáistí
óinseach – na hóinseacha
ógánach – na hógánaigh
úll – na húlla
úinéir – na húinéirí
uair – na huaireanta
uan – na huain

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)

(i) An féidir liom cabhrú leat?
I would like that box of chocolates please.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) An bhfuil aon rud eile uait?
A National Lottery ticket and these two Lotto lines.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Sin é?
Is there any copy of ‘Saol’ left?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Níl. Tá siad go léir díolta. Ach tá ‘Lá’ againn?
I will take that so.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Sin cúig euro déag más é do thoil é?
There you are! Thank you very much!
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chúrsaí siopadóireachta nó lig oraibh go bhfuil sibh 
ag díol agus ag ceannach. Bain úsáid as an nGaeilge atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir 
leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Ba mhaith liom an bosca seacláide sin le do thoil.

(ii)  Ticéad don Chrannchur Náisiúnta agus an dá líne Lotto seo.

(iii)  An bhfuil aon chóip de ‘Saol’ fágtha?

(iv)  Tógfaidh mé é sin, mar sin.

(v)  Seo duit! Go raibh míle maith agat.

365
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Aonad 14

Seirbhísí
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi sheirbhísí taistil
•	 tuairisciú
•	 leithscéal a ghabháil
•	 fiosrú
•	 buíochas a ghabháil
•	 glacadh le gníomh buíochas.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An bhfuil seirbhís thaistil mhaith idir Sligeach agus Baile Átha Cliath?
An dtéann Ciara go Baile Átha Cliath go minic?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén fáth a bhfuil droch-chlú ar an traein idir Baile Átha Cliath agus Sligeach?
Cén fáth nach dtógann Ciara a gluaisteán go Baile Átha Cliath?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Conas a théann Ciara ó áit go háit nuair a bhíonn sí i mBaile Átha Cliath?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh

An bhfuil seirbhís thaistil mhaith idir Sligeach agus Baile Átha Cliath?
Tá i gcoitinne. Tá an príomhbhóthar idir Sligeach agus Baile Átha Cliath go han-mhaith agus tá seirbhís 
bhus an-mhaith idir an dá áit. Ní hamhlaidh don tseirbhís thraenach. Tá droch-chlú ar an traein idir 
Baile Átha Cliath agus Sligeach. Bíonn sé déanach go minic agus briseann sí síos go rialta.

An dtéann tú go Baile Átha Cliath go minic?
Ó am go chéile.
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Céard a cheapann tú faoin tseirbhís thaistil ann?
De ghnáth ní thógaim mo ghluaisteán go Baile Átha Cliath mar gheall ar an trácht atá ann. Tógaim 
bus agus sa chathair ansin úsáidim an bus nó an Luas nó an Dart nó tacsaí. Ach níl a fhios agam cén 
chaoi a gcuireann muintir Bhaile Átha Cliath suas leis an trácht.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi sheirbhísí taistil agus ticéad traenach a 
cheannach ag an stáisiún traenach.

taisteal travel
seirbhís thaistil a travel service
i gcoitinne in general
bóthar a road
príomhbhóthar a main road
príomhoide a principal teacher
seirbhís bhus a bus service
seirbhís thraenach a train service
Ní hamhlaidh don tseirbhís thraenach. Not so for the train service.
clú reputation/renown
droch-chlú a poor reputation
déanach late
go rialta regularly
ó am go chéile from time to time
de ghnáth usually
mar gheall ar because of
an trácht the traffic

traein a train
stáisiún traenach a train station
ticéad traenach a train ticket
ar bord traenach on board a train
oifig na dticéad the ticket office
ardán a platform
Gabh mo leithscéal! Excuse me!
An féidir liom cabhrú leat? Can I help you?
ticéad singil a single ticket
ticéad fillte a return ticket
Cén t-am a mbeidh an traein ag imeacht? At what time will the train be departing?
Cén t-ardán? What platform?
Seo duit! There you are!
367
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3. GRAMADACH

‘Idir’
Nuair a bhíonn spás nó am i gceist, ní leanann séimhiú idir.
Mar shampla:
Bhí timpiste ar an mbóthar idir Baile Átha Cliath agus Droichead Átha.
Tháinig an gadaí am éigin idir meán oíche agus a trí a chlog ar maidin.

Nuair a chiallaíonn idir ‘i measc’ nó ‘both’, leanann séimhiú é.
Mar shampla:
Is beannaithe thú idir mhná.
Bhí idir fhir agus mhná ar an mbus.
Idir bhuachaillí agus chailíní, bhí céad ann ar a laghad.

4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)

(i) An féidir liom cabhrú leat?
At what time will the next train be going to Cork?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Ar a dó a chlog.
I would like a ticket please.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Singil nó fillte?
A return ticket please. I will be returning on Sunday.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Caoga euro más é do thoil é.?
There you are! What platform?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Ardán a ceathair.
Thank you very much!
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vi) Tá fáilte romhat.

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
368
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi na seirbhísí taistil i do réigiún nó lig oraibh go 
bhfuil sibh ag ceannach/ag díol ticéad traenach ag an stáisiún traenach. Bain úsáid as an nGaeilge 
atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is 
mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Cén t-am a mbeidh an chéad traein eile ag dul go Corcaigh?

(ii)  Ba mhaith liom ticéad le do thoil.

(iii)  Ticéad fillte le do thoil. Beidh mé ag filleadh/ag teacht ar ais ar an Domhnach.

(iv)  Seo duit! Cén t-ardán?

(v)  Go raibh míle maith agat.
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Aonad 15

An Aimsir
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi chúrsaí aimsire
•	 tuairisciú
•	 a rá cén sórt aimsire atá ann inniu agus a bheidh ann amárach.

1. AGALLAMH
(i)   Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén sórt lae é?
Ar chuala Ciara Réamhaisnéis na hAimsire?
(ii)    Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard atá ann ó mhaidin?
An bhfuil an lá amárach geallta le bheith go deas nó go dona?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Céard atá ag séideadh?
Cén sórt aimsire a bheidh ann amárach?
Cathain a bheidh sioc ann?
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
Cén sórt aimsire atá amuigh ansin inniu?
Lá fliuch scamallach earraigh atá ann. Tá brádán ann ó mhaidin agus tá leoithne ghaoithe ag séideadh 
ach tá an lá amárach geallta le bheith go deas.

Ar chuala tú an réamhaisnéis don lá amárach?
Chuala. Lá geal grianmhar a bheidh ann anseo san iarthuaisceart. Ní bheidh scamall ar bith sa spéir 
agus ní bheidh puth ghaoithe ann. Éireoidh sé an-fhuar ceart go leor sa tráthnóna agus beidh sioc 
ann san oíche. Sa chuid eile den tír beidh sé fuar agus scamallach agus beidh clocha sneachta in 
áiteanna.
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2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi chúrsaí aimsire.

Báisteach: Rain:
báisteach rain
Tá báisteach ann. It is raining.
ag cur báistí raining
ag stealladh báistí pouring rain
cóta báistí a rain-coat
scáth báistí an umbrella
fearthainn rain
ag cur fearthainne raining
cóta fearthainne a rain-coat
scáth fearthainne an umbrella
ceo fog
ceomhar foggy
ceobhrán mist
ceobhránach misty
brádán drizzle
brádánach drizzly
múr a shower
cith a shower
ceathach showery
tuar ceatha a rainbow
drúcht dew
fliuch wet
Tá mé fliuch báite. I am soaking wet.
Tá mé fliuch go craiceann. I am wet to the skin.

Grian agus Teas: Sun and Heat:
Tá an ghrian ag taitneamh. The sun is shining.
Tá an ghrian ag spalpadh. The sun is bursting forth.
Tá an ghrian ag scairteadh amach. The sun is shining out.
Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch. The sun is splitting the rocks (stones).
Lá breá gréine atá ann. It is a nice sunny day.
Tá sé grianmhar. It is sunny.
te hot
fuar cold
fionnuar cool
geal bright
dorcha dark
brothallach sweltering
meirbh close, sultry, airless
Tá sé go deas. It is nice.
scamall cloud
scamallach cloudy
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Gaoth: Wind:
gaoth láidir a strong wind
leoithne ghaoithe a light breeze
Tá an ghaoth ag séideadh. The wind is blowing.
Tá sé gaofar. It is windy.
gála a gale
stoirm a storm
Tá sé stoirmiúil. It is stormy.
ciúin quiet, calm
garbh rough

tintreach lightning
toirneach thunder
Tá sé toirniúil. It is thundery.
Níl puth as aer. There isn’t a puff of wind in it.
Tá gaoth aduaidh ag séideadh. There is a north [from the north] wind blowing.

aneas from the south
aniar from the west
anoir from the east
aniar aneas from the south west

Sneachta agus Fuacht: Snow and Coldness:
sneachta snow
ag cur sneachta snowing
ag plúchadh sneachta snowing heavily
Tá sneachta ann. It is snowing.
Tá calóga sneachta ag titim. Snowflakes are falling.
Tá brat bán sneachta ar an talamh. There is a white sheet of snow on the ground.
Tá clocha sneachta ag titim. Hailstones are falling.
Tá flichshneachta ann. Sleet is falling.
sioc frost
Tá sioc ann. It is freezing.
Tá sé ag cur seaca. It is freezing.
Tá nimh san aer. There is poison in the air.
Tá sé feanntach. It is bitterly cold.
Tá sé ag reo. It is freezing (the lake).
Ta na píobáin reoite. The pipes are frozen.
Tá mé préachta leis an bhfuacht. I am perished with the cold.
Tá sioc ar an ngluaisteán. There is frost on the car.
Tá leac oighir ar an mbóthar. There is ice on the road.
Tá an bóthar sleamhain. The road is slippery.
Tá an sneachta ag leá. The snow is melting.
Tá sé leáite. It is melted.

an t-earrach spring
lá fliuch scamallach earraigh a wet cloudy spring’s day
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an samhradh summer
lá álainn samhraidh a beautiful summer’s day
an fómhar autumn
lá scamallach fómhair a cloudy autumn’s day
an geimhreadh winter
lá fuar geimhridh a cold winter’s day

Réamhaisnéis na hAimsire: The Weather Forecast:
Tá sé geallta le bheith fliuch. It is promised to be wet.
san iarthar in the west
san oirthear in the east
sa tuaisceart in the north
sa deisceart in the south
san iarthuaisceart in the north west
san iardheisceart in the south west
san oirthuaisceart in the north east
san oirdheisceart in the south east
sa chuid eile den tír in the rest of the country

Ní gearánta dúinn. We can’t complain.

3. GRAMADACH

an t-earrach: lá álainn earraigh
an samhradh: lá brothallach samhraidh
an fómhar: lá gaofar fómhair
an geimhreadh: lá dorcha geimhridh

deas níos deise is deise
fuar níos fuaire is fuaire
fliuch níos fliche is fliche
gaofar níos gaofaire is gaofaire
scamallach níos scamallaí is scamallaí
dona níos measa is measa
te níos teo is teo
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) Cén sórt aimsire atá amuigh ansin inniu?
It is a bright sunny spring’s day. The sun is shining since morning but there is a strong wind blowing 
and it is promised to be wet in the evening.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(ii) An bhfaca tú Réamhaisnéis na hAimsire?
I did. Tomorrow will be a wet cloudy day. It will get very cold in the evening and there will be frost 
in the night.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) An mbeidh sneachta ann?
No, there will not. There will be sleet alright.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.

5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi chúrsaí aimsire. Bain úsáid as an nGaeilge atá 
foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian 
leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)    Lá geal grianmhar earraigh atá ann/is ea é. Tá an ghrian ag taitneamh ó mhaidin ach tá gaoth 
láidir ag séideadh agus tá sé geallta le bheith fliuch sa tráthnóna.

(ii)    Chonaic. Lá fliuch scamallach a bheidh ann amárach./Beidh an lá amárach fliuch agus scamallach. 
Éireoidh sé an-fhuar sa tráthnóna agus beidh sioc ann san oíche.

(iii)  Ní bheidh. Beidh flichshneachta ann ceart go leor.
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Aonad 16

Mo Chuid Oiliúna Mar Mhúinteoir
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi do chuid oiliúna mar mhúinteoir
•	 tuairisciú faoi do chuid oiliúna thar lear
•	 a rá go gcaithfidh tú rud éigin a dhéanamh
•	 a rá go raibh ort rud éigin a dhéanamh
•	 rudaí a chur i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cár oileadh Ciara mar mhúinteoir?
Cá fhad a bhí an cúrsa?
(ii)   Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén áit sa Bhreatain Bheag ina bhfuil an Coláiste Oideachais ar fhreastail Ciara air?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén bhunchéim atá ag Ciara?
Cár mhúin Ciara ar feadh tamaill?
Ainmnigh difríocht amháin idir post na múinteoireachta in Éirinn agus post na múinteoireachta i 
Sasana.
(iv)    Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
Cár oileadh mar mhúinteoir thú?
Oileadh mar mhúinteoir mé sa Bhreatain Bheag. D’fhreastail mé ar Choláiste Oideachais i mBangor 
agus tá Baitsiléireacht san Oideachas agam.
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Cá fhad a bhí an cúrsa?
Cúrsa trí bliana a bhí ann agus cúrsa an-mhaith i ndáiríre, caithfidh mé a rá. Chuir sé as go mór dom 
ar dtús go raibh orm dul thar lear chun cáilíocht mhúinteoireachta a fháil. Níor thaitin an taisteal 
go léir liom, is iomaí uair a bhí cumha orm agus a bhraith mé uaim mo theaghlach agus mo chairde 
ach chuaigh mé i dtaithí air diaidh ar ndiaidh.

An raibh sé costasach?
Bhí costais bhreise i gceist a bhain le cúrsaí taistil ach os a choinne sin ní raibh aon táillí le híoc 
agam.

Ar mhúin tú sa Bhreatain Bheag ar feadh tamaill?
Ní sa Bhreatain Bheag ach i Learpholl i Sasana. Chaith mé deich mbliana ansin.

An bhfuil aon difríocht idir post na múinteoireachta i Sasana agus post na múinteoireachta in 
Éirinn?
Tá páistí mar an gcéanna i ngach áit. Caithfidh tú a bheith in ann iad a spreagadh agus cumarsáid a 
dhéanamh leo. Tá difríochtaí áirthe ann, áfach. Tá níos lú béime ar an Measúnú in Éirinn, níl an méid 
céanna páipéarachais i gceist abhus agus ní bhíonn orm freastal ar an méid céanna cruinnithe.

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoi do chuid oiliúna mar mhúinteoir.

Cár oileadh mar mhúinteoir thú?/ Cá bhfuair tú do chuid oiliúna mar mhúinteoir?
Where were you trained as a teacher?/ Where did you get your training as a teacher?
oileadh mar mhúinteoir mé/ fuair mé mo chuid oiliúna mar mhúinteoir I was trained as a teacher/ 
I got my training as a teacher 
sa Bhreatain Bheag in Wales
i Sasana in England
in Albain in Scotland
sna Stáit Aontaithe in the United States
D’fhreastail mé ar ollscoil/ar Choláiste Oideachais/ar Choláiste Tríú Leibhéal. I attended a 
university/a College of Education/a Third Level College.
Baitsiléireacht san Oideachas a Bachelorhood in Education
Baitsiléireacht san Ealaín a Bachelorhood of Arts
Baitsiléireacht sa Tráchtáil a Bachelorhood of Commerce
Baitsiléireacht san Eolaíocht a Bachelorhood of Science
Baitsiléireacht sa Chogaisíocht a Bachelorhood in Pharmacy
Baitsiléireacht sa Ghnó a Bachelorhood in Business
Baitsiléireacht sa Ríomhaireacht a Bachelorhood in Computers
Baitsiléireacht san Innealtóireacht a Bachelorhood in Engineering
Baitsiléireacht sa Cheol a Bachelorhood of Music

caithfidh mé a rá I must say
chuir sé as go mór dom it annoyed me greatly
thar lear overseas
cáilíocht mhúinteoireachta a teaching qualification
an taisteal the travel
is iomaí uair many a time
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bhí cumha orm I was homesick
bhraith mé uaim I missed
mo theaghlach my house/ family
Chuaigh mé i dtaithí air. I got used to it.

costais bhreise extra costs
os a choinne on the other hand
táille/táillí a fee/fees

Learpholl Liverpool

post na múinteoireachta the teaching job
mar an gcéanna the same/ likewise
páistí a spreagadh to stimulate children
cumarsáid a dhéanamh leo to communicate with them
níos lú béime less of an emphasis
níos mó béime more of an emphasis
measúnú assessment
níl an méid céanna páipéarachais there isn’t the same amount of paperwork
abhus on this side/over here
thall over there/over yonder
ní bhíonn orm I do not have to
cruinniú/ cruinnithe meeting/meetings

3. GRAMADACH
I was trained as a teacher:    Oileadh mar mhúinteoir mé.
That house was broken into last night:  Briseadh isteach sa teach sin aréir.
A large sum of money was stolen:   Goideadh suim mhór airgid.
A television was taken also:    Tógadh teilifíseán freisin.
The Gardaí were sent for:    Cuireadh fios ar na Gardaí.
One person was killed on the roads:   Maraíodh duine amháin ar na bóithre.
Two others were hurt:     Gortaíodh beirt eile.

I had to: bhí orm: b’éigean dom
you had to: bhí ort: b’éigean duit
he had to: bhí air: b’éigean dó
she had to: bhí uirthi: b’éigean di
we had to: bhí orainn: b’éigean dúinn
you had to: bhí oraibh: b’éigean daoibh
they had to: bhí orthu: b’éigean dóibh
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I must go: (ag dul/ ag imeacht) Caithfidh mé dul/imeacht.
I must stay: (ag fanacht) Caithfidh mé fanacht.
I must look at that programme: (ag féachaint) Caithfidh mé féachaint ar an gclár sin.
I must listen to that CD: (ag éisteacht) Caithfidh mé éisteacht leis an dlúthdhiosca sin.
I must do my notes: (ag déanamh) Caithfidh mé mo chuid notaí a dhéanamh.
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)
(i) Cá bhfuair tú do chuid oiliúna mar mhúinteoir?
I got my training as a teacher in England. I attended a College of Education in London.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Cá fhad a bhí an cúrsa?
It was a four year course.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Ar mhúin tú i Sasana ar feadh tamaill?
No, not in England but in Cardiff in Wales.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) An bhfuil aon difríocht idir post na múinteoireachta sa Bhreatain Bheag agus post na 
múinteoireachta in Éirinn?
There isn’t really. Children are the same everywhere. You have to be able to stimulate them, to 
communicate with them and teach them.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair bheirte: déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi do chuid oiliúna mar mhúinteoir. Bain úsáid as an 
nGaeilge atá foghlamtha agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus 
aon rud is mian leat a rá i d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)   Fuair mé mo chuid oiliúna mar mhúinteoir i Sasana. D’fhreastail mé ar Choláiste Oideachais i 
Londain.

(ii)  Cúrsa ceithre bliana a bhí ann.

(iii)  Ní i Sasana ach i gCardiff sa Bhreatain Bheag.

(iv)   Níl i ndáiríre. Tá páistí mar an gcéanna i ngach áit. Caithfidh tú a bheith in ann iad a spreagadh, 
cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh.
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Aonad 17

An Ghaeltacht
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoin nGaeltacht
•	 tuairisciú
•	 taitneamh agus míthaitneamh a léiriú agus ceisteanna a chur fúthu
•	 a rá go gcaithfidh tú rud éigin a dhéanamh
•	 a rá go bhfuil sé ar intinn agat rud éigin a dhéanamh
•	 dóchas a léiriú
•	 easpa tuisceana i gcomhrá a léiriú
•	 athrá, dearbhú agus soiléiriú a lorg i gcomhrá
•	 litriú focail a iarraidh agus a iarraidh ar dhuine rud a scríobh síos.

1. AGALLAMH
(i)    Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
An ndeachaigh Ciara Uí Néill go dtí an Ghaeltacht fós?
An raibh an aimsir go maith nó go dona nuair a bhí sí ann?
(ii)     Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. 

Freagair níos mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cén Ghaeltacht ina raibh Ciara?
Cathain a chuaigh sí?
Céard a rinne Ciara sna ranganna?
(iii)    Éist leis an agallamh den tríu huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 

mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla:
Cá fhad a bhí Ciara sa Ghaeltacht?
Cén fáth ar chuir sí suas an–chuid meáchain?
Cé a thug cuairt ar Chiara deireadh seachtaine amháin?
(iv)   Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.
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An tAgallamh
Agus an ndeachaigh tú go dtí an Ghaeltacht fós?
Chuaigh. Chuaigh mé go hInis Meáin an samhradh seo caite. Bhain mé an-taitneamh agus an–tairbhe as
.
Cá fhad a bhí tú ann?
Bhí mé ann ar feadh trí seachtaine.

Cén chaoi a raibh an aimsir nuair a bhí tú ann?
Bhí sé go hálainn. Bhí an ghrian ag spalpadh an t-am ar fad.

Agus céard faoin lóistín?
Bhí deichniúr againn sa teach. Bhí mé ag roinnt seomra le triúr eile ach réitíomar go han-mhaith le 
chéile agus táim fós cairdiúil leo.

Agus an raibh bean an tí go deas?
Bhí sí an-chineálta agus an–fhlaithiúil agus ba chócaire den scoth í. Dá bhfeicfeá an dinnéar a fuair 
mé gach tráthnóna! Chuir mé suas an-chuid meáchain nuair a bhí mé ann.

Céard faoi na ranganna?
Bhí trí rang againn gach maidin. Rinneamar obair bheirte, Seanfhocail, Stair na hÁite, Ceol, 
Amhránaíocht agus beagáinín den Ghramadach. Bhain mé an–taitneamh agus an-tairbhe as na ranganna. 
Bhí an-chraic againn de ghnáth. Uaireanta bhí siad leadránach ach d’fhoghlaim mé an 
t-uafás i ndáiríre agus fuair mé go leor deiseanna Gaeilge a labhairt.

An áit deas é Inis Meáin?
Is áit dochreidte é. Sílim go bhfuil na radhairc go hálainn – na tránna gaineamhacha agus na sléibhte 
móra maorga trasna an chuain i gConamara. Chomh maith leis sin, tá suaimhneas álainn san áit.

Agus céard faoi mhuintir na háite?
Bhí siad an–chairdiúil i ndáiríre. Chuir siad fáilte mhór romhainn ach níor bhuaileamar leo go minic 
ach amháin b’fhéidir sa teach tábhairne.

Céard a rinne tú nuair a bhí am saor agat?
Chaith mé an-chuid ama ag spaisteoireacht, ag léamh agus ag féachaint amach ar an bhfarraige. 
Thug mé cuairt ar Chathaoir Synge agus thóg mé rothar amach ar cíos freisin.

Cén chaoi ar bhraith tú ag deireadh an chúrsa?
Bhuel, bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa ach bhraith mé uaim mo chlann agus m’fhear céile. 
Caithfidh mé a rá go raibh cumha orm anois is arís ach thug siad cuairt orm deireadh seachtaine 
amháin. Nuair a tháinig deireadh an chúrsa bhí mé ag súil go mór le dul abhaile ach ag an am céanna 
bhain mé an-taitneamh agus an-tairbhe as mo thréimhse sa Ghaeltacht.
381



  2��

2. FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoin nGaeltacht agus cabhair a lorg i gcomhrá 
nuair a rachaidh tú go dtí an Ghaeltacht.

go Corca Dhuibhne to the Kerry Gaeltacht
go Conamara to Connemara
go Tír Chonaill to Donegal
go Ráth Chairn to Rathcairn
go dtí an Rinn to Ring

Bhain mé an-tairbhe as. I derived great benefit from it.
Tá sé ar intinn agam dul. I intend going.
Is í Gaeilge Thír Chonaill atá á foghlaim agam. It is Donegal Irish I’m learning.
Is í sin an Ghaeltacht is gaire dom. That is the nearest Gaeltacht to me.

Bhí an aimsir go hiontach/go haoibhinn/ galánta. The weather was wonderful/ delightful/
beautiful.
Bhí an ghrian ag taitneamh/ ag spalpadh/ ag scoilteadh na gcloch. The sun was shining/ shining 
strongly/ splitting the stones.
Bhí an aimsir go huafásach/ go hainnis. The weather was terrible/ miserable.
Ní fhacamar ach báisteach ó thús deireadh an chúrsa. We saw nothing but rain from the 
beginning of the course to the end.

lóistín lodgings/board
lóistín iomlán full board
lóistín féinfhreastail self-catering accommodation
Bhí mé ag roinnt seomra le triúr eile. I was sharing a room with three others.
Réitíomar go han-mhaith le chéile. We got on very well with each other.
seomra singil a single room
an-chineálta very kind
an-fhlaithiúil very generous
Dá bhfeicfeá an dinnéar a fuair mé gach tráthnóna. If you only saw the dinner I got every
evening.

leadránach boring
D’fhoghlaim mé an t-uafás. I learnt an enormous amount.
Fuair mé go leor deiseanna. I got a lot of opportunities.

dochreidte incredible
na radhairc views
na tránna gaineamhacha the sandy beaches
na sléibhte móra maorga the big imposing mountains
trasna an chuain across
suaimhneas tranquility
ag spaisteoireacht strolling about
Thóg mé rothar amach ar cíos. I rented out a bicycle.
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Bhraith mé uaim mo chlann. I missed my family.
Caithfidh mé a rá go raibh cumha orm. I must say (admit) that I was homesick.
Bhí mé ag súil go mór le dul abhaile. I was looking forward greatly to going home.
mo thréimhse my period (spell, time)

An féidir leat cúrsa a mholadh dom? Can you recommend a course to me?
Cathain a bheidh an cúrsa ag tosú? When will the course be commencing?
Caithfidh mé dul go dtí an Ghaeltacht/ lóistín a fháil. I must go to the Gaeltacht/ get 
lodgings.
Tá brón orm ach ní thuigim é sin. I’m sorry but I don’t understand that.
Abair é sin arís le do thoil. Say that again please.
An bhféadfá é sin a rá arís le do thoil. Could you say that again please.
Cad é? What?
Cén duine? Who?
Cá háit? Where?
Cén fáth? Why?
Cathain? When?
I nGaillimh an ea? In Galway, is it?
Ag a haon, a dúirt tú? At one, you said?
Litrigh é sin dom le do thoil. Spell that for me please.
Scríobh síos é sin dom le do thoil. Write that down for me please.

3. GRAMADACH
Leanann an Tuiseal Ginideach “ar feadh”:
an lá : 
an oíche: 
seachtain: 
coicís: 
mí: 
bliain: 

ar feadh an lae
ar feadh na hoíche
ar feadh seachtaine
ar feadh coicíse
ar feadh míosa
ar feadh bliana.

Leanann séimhiú “ar” nuair is ionad áirithe a bhíonn i gceist:
Bhí tuirse ar Chiara agus shuigh sí síos ar bhruach na habhann.
Ní leanann séimhiú “ar”:

(i) nuair is ionad ginearálta a bhíonn i gceist: ar bord; ar muir; ar seachrán
(ii) nuair a bhíonn staid nó coinníoll i gceist: ar cíos; ar meisce; ar buile; ar siúl
(iii) nuair a bhíonn am i gceist: ar maidin; ar ball.

I missed: 
you (sg.) missed: 
he missed: 
she missed: 
we missed: 
you (pl.) missed: 
they missed:

bhraith mé uaim
bhraith tú uait
bhraith sé uaidh
bhraith sí uaithi
bhraitheamar uainn
bhraith sibh uaibh
bhraith siad uathu
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4. GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí cearta 
ag deireadh an Aonaid.)

(i) An ndeachaigh tú go dtí an Ghaeltacht fós?
I did. I went to Connemara last summer.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Cén fáth a ndeachaigh tú go Conamara?
Because it’s Connemara Irish I’m learning and that is the nearest Gaeltacht to me.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Agus ar fhoghlaim tú mórán Gaeilge ann?
I did. I derived great benefit form the course and I got plenty of opportunities to speak Irish.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iv) Cár fhan tú?
I stayed in self-catering accommodation.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Agus an raibh an aimsir go maith?
It was miserable. We saw nothing but rain form the beginning of the course to the end.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vi) An bhfaca tú mórán den áit?
I did. I rented out a bicycle and I went strolling about now and again.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(vii) Ar bhraith tú uait do chlann?
I didn’t, because they came with me.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(viii) An rachaidh tú ar ais, meas tú?
I will, with the help of God.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus tusa 
ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5. OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoin nGaeltacht. Bain úsáid as an nGaeilge atá foghlamtha 
agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian leat a rá i 
d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)  Chuaigh. Chuaigh mé go Conamara an samhradh seo caite.

(ii)  Mar is í Gaeilge Chonamara atá á foghlaim agam agus is í sin an Ghaeltacht is gaire dom.

(iii)    D’fhoghlaim. Bhain mé an-tairbhe as an gcúrsa agus fuair mé go leor deiseanna Gaeilge a 
labhairt.

(iv)  D’fhán mé i loístín féinfhreastail.

(v)  Bhí sé go hainnis. Ní fhacamar ach báisteach ó thus deireadh an chúrsa.

(vi)  Chonaic. Thóg mé rothar amach ar cíos agus chuaigh mé ag spaisteoireacht anois is arís.

(vii)  Níor bhraith, mar tháinig siad in éineacht liom.

(viii)  Rachaidh, le cúnamh Dé.
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Aonad 18

Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (O.C.G.)
Is iad cuspóirí an aonaid seo ná go gcuirfear ar do chumas:

•	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt faoi O.C.G.
•	 tuairisciú
•	 a rá gur éirigh leat nó gur theip ort
•	 sástacht agus míshástacht a léiriú 
•	 taitneamh agus míthaitneamh a léiriú agus fiosrú fúthu.

1.  AGALLAMH
(i)   Éist leis an agallamh thíos ar an dlúthdhiosca den chéad uair ach ná léigh an t-agallamh go 

fóill. Freagair cúpla ceist ghinearálta faoin agallamh ansin. 

Mar shampla:  
Céard a rinne Ciara, an S.C.G. nó  O.C.G.? 
Cé mhéad bliain atá caite ag Ciara ar  O.C.G.?
(ii) Éist leis an agallamh den dara huair agus léigh go ciúin é ag an am céanna. Freagair níos mó 

ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla: 
Tá níos mó béime in O.C.G. ar mhúineadh na Gaeilge sa seomra ranga.  Cén fáth an bhfuil Ciara an-
sásta leis sin? 
Céard air a bhfuil na ceisteanna go léir ar an aistriúchán bunaithe?

(iii) Éist leis an agallamh den tríú huair agus ag an am céanna léigh amach os ard é. Freagair níos 
mó ceisteanna faoin agallamh ansin.

Mar shampla: 
Céard iad na difríochtaí móra atá idir an S.C.G. agus O.C.G., dar le Ciara?
Cén chabhair a thug Príomhoide na scoile do Chiara?
Céard atá go maith faoi na nótaí gramadaí in  Sruth na Maoile, dar le Ciara?
(iv) Obair bheirte: déan an tAgallamh in obair bheirte leis an duine in aice leat, duine amháin i 

bpáirt an scrúdaitheora agus an duine eile i bpáirt Chiara.

An tAgallamh
Agus shocraigh tú  O.C.G a dhéanamh seachas an S.C.G.?
Shocraigh.  I ndáiríre, bhí mé idir dhá chomhairle ag an tús, ach d’fhéach mé ar an dá chúrsa agus 
ceapaim go bhfuil struchtúr an chúrsa O.C.G.  níos fearr agus go bhfuil sé níos praiticiúla.  

Agus céard atá i gceist agat maidir le hO.C.G. a bheith “níos praiticiúla”?
Bhuel! Ar an gcéad dul síos, tá i bhfad níos mó béime in O.C.G. ar mhúineadh na Gaeilge sa seomra 
ranga agus táimse, go pearsanta,  an-sásta leis sin mar is aoibhinn liom a bheith ag múineadh Gaeilge.  
Chomh maith leis sin, ceapaim go bhfuil An Triail Scríofa in O.C.G. níos fearr ná Páipéar a hAon san 
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S.C.G.  In ionad aiste a scríobh, bíonn orainn rud éigin praiticiúil a dhéanamh, cosúil le litir a chumadh.  
Tá na ceisteanna ar an aistriúchán bunaithe go hiomlán ar an scoil.  Tá sé fíor le rá go mbíonn go 
leor ceisteanna gramadaí le freagairt ach caithfidh mé a rá gur maith liom an struchtúr atá ar an 
ngramadach.  Is dóigh liom, freisin, go bhfuil na sleachta ar an léamhthuiscint níos taitneamhaí, 
domsa ar aon nós!  

Agus cé mhéad bliain atá caite agat ar O.C.G.?
Tá trí bliana anois caite agam air agus tá gach rud faighte agam ach amháin an Triail i Labhairt na 
Gaeilge.  

Agus an bhfuair tú aon chabhair i rith na tréimhse sin?
Tá dhá rud a chabhraigh go mór liom.  Tá an-spéis ag mo Phríomhoide sa Ghaeilge agus is Gaeilge 
ar fad a labhair an bheirt againn lena chéile le trí bliana anuas sa scoil.  An dara rud a chabhraigh 
go mór liom, ná Sruth na Maoile. Tá na nótaí don scríbhneoireacht  go hiontach – iad lán le foclóir 
agus le frásaí úsáideacha.  Maidir leis an ngramadach, tá sí chomh struchtúrtha sin! Agus tá na nótaí 
Gramadaí, simplí agus soiléir.  Den chéad uair, creid é nó ná creid é, thosaigh mé ag baint taitnimh as 
gramadach na Gaeilge. Agus don Triail Chluastuisceana, fuair mé an-taithí ar cheisteanna ilroghnacha 
a fhreagairt trí úsáid a bhaint as na trialacha samplacha agus as na cleachtaí a ghabhann leo. 

Ach ní raibh ort aon litríocht a dhéanamh?
Tá sé sin fíor. Ach d’ullmhaigh mise don léamhthuiscint trí roinnt Úrscéalta don Fhoghlaimeoir Fásta 
a léamh agus,  an bhfuil a fhios agat, bhain mé an-taitneamh astu.   

2.  FOCLÓIR AGUS FRÁSAÍ
Cabhróidh an foclóir agus na frásaí seo leat labhairt faoin S.C.G.

Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge Adaptation for a Qualification in Irish
An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa GhaeilgeThe Examination for a Qualification in Irish
bhí mé idir dhá chomhairle I was between two minds
An Triail ScríofaThe Written Assessment
litir a chumadh to create a letter
sliocht a passage
sleachta passages
maith good
níos fearr better
praiticiúil practical
níos praiticiúla more practical
mór big
níos mó bigger
taitneamhach enjoyable
níos taitneamhaí more enjoyable
soiléir clear
níos soiléire clearer
simplí simple
níos simplí more simple
suimiúil interesting
níos suimiúla more interesting
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den chéad uair for the first time
Creid é nó ná creid é! Believe it or not!
taithí experience
an-taithí great experience
ceisteanna ilroghnacha multiple choice questions
trialacha samplacha sample assessments/tests
cleachtaí exercises
d’ullmhaigh mé I prepared
Úrscéalta don Fhoghlaimeoir Fásta Novels for the Adult Learner
An bhfuil a fhios agat? Do you know?/Do you know what?
a leithéid de scrúdú such an examination 
aithním I recognise 
dá bhrí sin for that reason 
níl aon dul as agam I have no choice/way out 
an Triail Chluastuisceana the Aural Comprehension Test 
cheana féin already 
d’éirigh go maith liom I got on well
fuair mé pas I passed 
theip orm I failed 
buíochas le Dia thanks be to God 
le cúnamh Dé with the help of God
tuairim opinion 
do thuairim your opinion 
cothrom fair 
an-chothrom very fair 
rogha choice 
deacair difficult
níos deacra more difficult 
soiléir clear 
doiléir unclear
cainteoir a speaker 
na cainteoirí the speakers
díreach straight, straightforward 
ar leith special, particular 
chun tú féin a ullmhú in order to prepare yourself
d’fhreastail mé ar chúrsa I attended a course 
Ionad Oideachais an Education  Centre
an teagascóir the tutor 
cabhair help, assistance 
an-chabhair great help 
feabhas improvement
bhain mé an-taitneamh agus an-tairbhe as an gcúrsa I derived great enjoyment and 
great benefit from the course
ábhar a bhí ar shuíomh idirlín Choláiste Mhuire Marino content which was on the Coláiste
Mhuire Marino website 
na ceisteanna samplacha the sample questions 
spéisiúil interesting 
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an-spéisiúil very interesting 
Gramadach na Gaeilge Irish Grammar 
na cleachtaí Gramadaí the Grammar exercises
tairbheach beneficial 
ceangailte tied 
leathanach amháin one page 
dhá/trí/ceithre leathanach Two/three/four pages 
dóchas hope 
dóchasach hopeful 
táim dóchasach I’m hopeful 
éadóchas despair, lack of hope, pessimism 
éadóchasach despairing, hopeless, pessimistic 
táim éadóchasach I’m despairing, helpless, pessimistic

3.  GRAMADACH
D’éirigh le Tara. Theip ar Bhreandán.
D’éirigh liom. Theip orm.
D’éirigh leat. Theip ort.
D’éirigh leis. Theip air.
D’éirigh léi. Theip uirthi
D’éirigh linn. Theip orainn.
D’éirigh libh Theip oraibh.
D’éirigh leo. Theip orthu.

4.  GNÍOMHAÍOCHT
(a) Léigh na ceisteanna seo a leanas. Aistrigh na freagraí Béarla go Gaeilge. (Tá na freagraí 

cearta ag deireadh an Aonaid.)
(i) Agus shocraigh tú O.C.G. a dhéanamh seachas an S.C.G? 
I did. I looked at the two courses and I think that the O.C.G. course is better, more 
practical and more enjoyable.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ii) Agus céard atá i gceist agat maidir le hO.C.G. a bheith “níos taitneamhaí”? 
I enjoyed reading Novels for the Adult Learner and I also think that the passages in the 
Reading Comprehension are more interesting  than the passages on Paper One of the S.C.G.   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
iii) Agus céard faoin nGramadach? 
 Believe it or not, I love Irish grammar.  I think that the notes in Sruth na Maoile are clear  
and I like the structure on the grammar question. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________    
(iv) Agus an bhfuair tú aon chabhair i rith na tréimhse?
I had a very good tutor.  He is a Primary School Teacher.  He is from the Gaeltacht and he 
gave me great help.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(b) Obair Bheirte: Déan obair bheirte ó bhéal, an duine in aice leat ag cur na gceisteanna agus 
tusa ag léamh amach na bhfreagraí atá scríofa agat. Malartaigh róil ansin.
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5.  OBAIR BHEIRTE
Déan obair bheirte leis an duine in aice leat faoi O.C.G. Bain úsáid as an nGaeilge atá foghlamtha 
agat san aonad seo ach is féidir leat aon cheist is mian leat a chur agus aon rud is mian leat a rá i 
d’fhreagra.

Freagraí ar Ghníomhaíocht 4 (a)

(i)     Shocraigh.  D’fhéach mé ar an dá chúrsa agus ceapaim go bhfuil an cúrsa O.C.G. níos fearr, 
níos praiticiúla agus níos taitneamhaí.

(ii) Bhain mé taitneamh as Úrscéalta don Fhoghlaimeoir Fásta a léamh agus ceapaim, freisin, 
go bhfuil na sleachta sa Léamhthuiscint níos suimiúla ná na sleachta ar Pháipéar a hAon den 
S.C.G. 

(iii) Creid é nó ná creid é, is aoibhinn liom Gramadach na Gaeilge!  Ceapaim go bhfuil na nótaí in 
Sruth na Maoile an-soiléir agus is maith liom an struchtúr atá ar an gceist ghramadaí.

(iv) Bhí teagascóir an-mhaith agam.  Is múinteoir bunscoile é.  Is as an nGaeltacht dó agus thug 
sé an-chabhair dom.38
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3.  Tuairiscí Labhartha ar Phictiúir
1. Baile Beag
Feicim sráid i mbaile beag.  Tá siopaí éagsúla ar an tsráid, mar shampla, siopa poitigéara, 
ollmhargadh, bialann, siopa éadaigh, teach tábhairne agus leabharlann phoiblí. ‘An Gob Fliuch’ is 
ainm don teach tábhairne, ‘Sin Stíl’ is ainm don siopa éadaigh agus ‘Greim le hIthe’ is ainm don 
bhialann. Tá dath bándearg ar an siopa éadaigh agus dath buí atá ar an leabharlann.  

Tá Garda ina sheasamh i lár an bhóthair agus a lámh chlé in airde aige.  Tá an carr gorm á stopadh 
aige.  B’fhéidir go bhfuil sé ag seiceáil an bhfuil cáin agus árachas ar an gcarr.  

Tá fear ag teacht amach as an teach tábhairne agus tá an chuma air go bhfuil sé beagáinín 
súgach.  Gar go leor don fhear seo, tá cailín ag siúl ar an gcosán agus madra ar iall aici.  Is cosúil 
go bhfuil an bhean ar an gcosán chun dul isteach san ollmhargadh.  

Feicim  fear in airde ar dhréimire le buicéad agus éadach agus é ag glanadh fuinneoige.  Tá an 
fear óg thíos ar an talamh ag siúl timpeall an dréimire – b’fhéidir go bhfuil sé piseogach.  

Tá sé fiche chun a ceathair ar chlog an tséipéil.  Ar spuaic an tséipéil, tá éan ina sheasamh agus 
os cionn an tséipéil, tá eitleán.  Feicim dhá ghluaisteán i gclós an tséipéil. Sa chúlra, feicim 
sléibhte agus an fharraige.   Lá breá gréine is ea é.  Tá cúpla scamall sa spéir.

Ceisteanna Samplacha
Cén radharc atá sa phictiúr seo?
Cén sórt siopaí a fheiceann tú ar an tsráid?
Céard is ainm don bhialann?
Cén dath atá ar an siopa éadaigh?
Ar mhaith leat dul chuig aon siopa ansin?  Céard a cheannófá sa siopa sin?
Céard atá ar siúl ag an nGarda sin i lár an bhóthair?
Céard a cheapann tú faoin bhfear sin ag teacht amach as an teach tábhairne?
Cá bhfuil an fear sin ag dul anois, an dóigh leat?
Cá bhfuil an bhean leis an mála ag dul, meas tú?
Conas atá sí gléasta?
Céard a cheannóidh sí san ollmhargadh, an dóigh leat?
Cén fáth a bhfuil an fear óg ag siúl timpeall an dréimire?
Céard atá ar siúl ag an bhfear ar an dréimire?
An baile glan é? Cén fáth a ndeir tú é sin?
Cén t-am é ar chlog an tséipéil?
Cá bhfuil an t-éan ina sheasamh?
Cá bhfuil an t-eitleán?
Cé mhéad gluaisteán atá i gclós an tséipéil?
Céard atá sa chúlra?
Cén sórt lá é?
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2.  Ar Maidin
Sa phictiúr seo feicim bean sa chistin.  Tá sí ag ullmhú a lóin.  Tá sí ag déanamh ceapaire.  Ar 
an gcuntar tá cúpla slisne d’arán donn.  Chomh maith leis sin feicim cáis, trátaí, scailliúin agus 
bosca lóin atá ar oscailt.  Cáis bhán atá aici agus tá dath gorm ar leac an bhosca lóin.  I lámh 
dheas na mná, tá scian agus ina lámh chlé, tá bosca ime.  

Tá geansaí á chaitheamh aici agus tá gruaig ghearr dhonn uirthi.  

Is cosúil gurb í an mhaidin atá ann agus déarfainn go bhfuil a raidió ar siúl agus go bhfuil sí ag 
éisteacht leis.  

Taobh thiar den bhean feicim cófraí na cistine.  Dath buí atá ar bhalla na cistine. Tá an dallóg 
ar an bhfuinneog leathoscailte.  Lasmuigh den fhuinneog feicim an ghrian ag éirí agus spéir 
ghorm.  Is cosúil gur lá deas é.  

Déarfainn gur múinteoir  í ach ní féidir liom a bheith cinnte.     

Ceisteanna Samplacha
Cén radharc atá sa phictiúr seo?
Cén seomra ina bhfuil an bhean?
Céard atá ar siúl aici?
Cén sórt aráin atá in úsáid aici?
Cén sórt bia a chuirfidh sí sa cheapaire?
Céard atá ina lámh aici?
Céard a dhéanfaidh an bhean leis an im?
Céard a dhéanfaidh sí leis an gceapaire nuair a bheidh sé déanta aici?
Cathain a íosfaidh sí an ceapaire?
Inis dom faoina cuid gruaige.
Cén t-am den lá atá ann, meas tú?
Meas tú, an bhfuil an raidió sin ar siúl?
Cén sórt cláir atá ar siúl, an dóigh leat?
Céard atá taobh thiar di?
Cén dath atá ar bhalla na cistine?
An bhfuil an dallóg dúnta?
Céard atá le feiceáil lasmuigh den fhuinneog?
Meas tú, an bhfuil an ghrian sin ag éirí nó ag dul faoi?
Cén saghas lá é?
Cén post atá ag an mbean seo, an dóigh leat?
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3. Seomra Ranga
Feicim seomra ranga.  Tá an múinteoir ina seasamh ag barr an tseomra.  Tá an clár bán idirghníomhach 
ar siúl.  Ar an gclár feicim teach feirme, tarracóir, capall, bó agus dhá chaora.  

Ar bhord an mhúinteora tá bláthanna – lusanna na gréine, is dóigh liom – agus cruinneog (an 
domhan).  

Seisear páistí atá sa seomra ranga.  I ngrúpa amháin tá ceathrar páistí.  Is ciotóg í cailín amháin.  
Tá sí ag scríobh ina cóipleabhar agus a peann ina lámh chlé aici.  Tá píosa páipéir á fhilleadh ag 
cailín eile, tá buachaill ag léamh as leabhar agus tá léarscáil na hÉireann á tarraingt ag buachaill 
eile.  Ar an mbord, tá rialóir , bioróir agus scriosán.  

Ina seasamh ag an doirteal tá buachaill agus cailín.  Tá buidéal péinte gorm á dhúnadh ag buachaill 
amháin.  Tá scuab phéinte á ní ag an gcailín.    Tá an scuab ina lámh dheas aici agus tá uisce ag 
teacht as an mbuacaire. Níl a geansaí ag éirí fliuch mar tá a cuid  muinchillí craptha suas aici. 

Tá sé a ceathrú tar éis a dó ar an gclog ar an mballa.  Tá píosaí  ealaíne ar crochadh ar líne.  Tá  
cótaí ar crochadh ar ráille.  Sa chúinne feicim ríomhaire.  Ar an gcófra in aice leis, tá cóipleabhair 
agus bosca lóin.  Tá leabhair ar na seilfeanna.  Tá seinnteoir dlúthdhioscaí ar bhord amháin. Tá 
doras an tseomra ranga dúnta.  Dath gorm atá ar urlár an tseomra.     

Ceisteanna Samplacha
Cén radharc atá sa phictiúr seo?
Cá bhfuil an múinteoir?
Céard as a bhfuil sí ag baint úsáide?
Céard atá le feiceáil ar an gclár bán idirghníomhach?
Cé mhéad caora atá sa phictiúr?
Céard atá ar bhord an mhúinteora?
Cé mhéad páiste atá sa phictiúr?
Conas go bhfuil a fhios agat gur ciotóg í an cailín seo leis na spéaclaí?
Céard atá ar siúl ag an gcailín eile ag an mbord?
Céard atá á tharraingt ag an mbuachaill leis an ngruaig dhubh?
Cá bhfuil an bheirt pháistí eile ina seasamh?
Céard atá ar siúl ag an gcailín ag an doirteal?
Agus céard faoin mbuachaill ag an doirteal?
Cén t-am é ar an gclog ar an mballa?
An bhfuil aon obair Ealaíne ó na páistí le feiceáil sa seomra ranga?
Cá bhfuil pictiúir na bpáistí?
Céard atá sa chúinne?
Agus céard faoi na cótaí?
Cá bhfuil na leabhair atá sa seomra ranga?
Taispeáin dom an seinnteoir dlúthdhioscaí sa phictiúr.
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4.  Spórt
Tá cluiche cispheile ar siúl i Halla Spóirt.   Tá ceathrar sa phictiúr – triúr imreoirí agus 
réiteoir.  Tá imreoir amháin tar éis an liathróid a chaitheamh.  Tá sí ag iarraidh ciseán a fháil.  
Tá sí gléasta  in éadaí spóirt dearga.  Tá barr dearg agus bríste dearg uirthi – le stríoca bána 
orthu. Tá gruaig fhada dhubh uirthi agus í ceangailte siar le dhá ribín.  Tá bróga reatha bána 
uirthi.  Tá ball amháin eile óna foireann le feiceáil freisin.   

Tá imreoir eile ann, gléasta in éadaí spóirt bhána.  Tá barr bán agus bríste bán air – le stríoca 
gorma orthu.  Tá sé ag iarraidh an liathróid a stopadh.  Is dóigh liom go rachaidh an liathróid 
isteach sa chiseán.  

Déarfainn gur múinteoirí iad na daoine seo agus go bhfuil siad ag imirt cispheile tar éis na 
scoile.  

Tá culaith spóirt ar an réiteoir agus tá feadóg ina bhéal aige.  

Ceisteanna Samplacha
Céard atá ar siúl sa phictiúr seo?
Cá bhfuil na daoine seo go léir?
Cé mhéad duine atá sa phictiúr?
Cé mhéad imreoir atá sa phictiúr?
Conas atá an cailín gléasta?
An bhfuil sé fíor le rá go bhfuil a cuid éadaigh spóirt dearg ar fad?
Cén sórt bróg atá uirthi?
Cén sórt gruaige  atá uirthi?
An bhfuil a cuid gruaige ina súile?  Cén fáth nach bhfuil a cuid gruaige ina súile?
Céard atá an cailín leis an ngruaig dhubh tar éis a dhéanamh?
An bhfaighidh sí ciseán, meas tú?
An bhfuil aon duine ag iarraidh í a stopadh ciseán a fháil?
Conas atá an fear sin gléasta?
Taispeáin dom an réiteoir.
Conas atá an réiteoir gléasta?
Céard atá ina lámh chlé ag an réiteoir?
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5.  Oíche Shamhna
Oíche Shamhna atá ann.  Tá na páistí sa chistin sa bhaile.  Tá féasta ar siúl agus tá siad ag imirt 
cluichí.  Tá úlla ar crochadh ón tsíleáil agus tá ailp tógtha as úll amháin.  Tá an cailín gléasta mar 
chailleach.  Tá  hata caillí ar a ceann aici, tá gruaig fhada ghlas chatach uirthi, agus tá péint 
ghlas ar a haghaidh agus ar a béal.  Tá ingne fada dorcha uirthi.  Tá púicín ar an mbuachaill.  Tá 
gruaig dhearg spíceach air agus tá clóca dubh á chaitheamh aige.  Tá péint bhán ar a aghaidh.  
Tá fíonchaora  ina lámha aige.  

Os comhair na bpáistí ar an mbord, tá torthaí, milseáin agus deoch.  Tá ceithre bhanana  ar an 
mbord, dhá oráiste, úll amháin, mála cnónna, dhá líreacán agus milseáin.   Ar an mbord freisin, 
tá buidéal cóla agus é leath-lán.   Dath corcra atá  ar an éadach boird agus tá gréasán damhán 
alla air.  

Sa chúlra, tá trí choinneal ar lasadh agus tá dhá phuimcín ar an gcuntar. 

Ceisteanna Samplacha
Cén oíche atá ann?
Cá bhfuil na páistí?
Céard atá ar siúl?
Cé mhéad úll atá sa phictiúr?
Cé  mhéad úll atá ar crochadh ón tsíleáil?
Cé a thóg an ailp as an úll seo, meas tú?
Conas atá an cailín gléasta?
Céard atá ar a ceann aici?
Inis dom faoina cuid gruaige.
Agus céard faoina haghaidh agus a cuid ingne?
Céard faoi ghruaig an bhuachalla?
Céard atá ina lámha aige?
An féidir leis an mbuachaill na  fíonchaora a fheiceáil?  Cén fáth nach féidir?
Conas atá sé gléasta?
Céard atá ar an mbord os comhair na bpáistí?
Cé mhéad banana atá ar an mbord?
Cé mhéad oráiste atá ar an mbord?
Céard atá sa mhála ar an mbord?
Cé mhéad líreacán atá ar an mbord?
Conas go bhfuil a fhios agat go bhfuil cóla ólta acu?
Inis dom faoin éadach boird.  Cén dath atá air?
Céard atá ag tabhairt solais do na páistí?
Cé mhéad puimcín atá sa phictiúr?
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6.  An Nollaig
Lá Nollag atá ann.  Tá dinnéar na Nollag ar an mbord.  Ar an mbord feicim turcaí rósta, prátaí 
rósta, liamhás,  bachlóga Bhruiséile agus súlach.  Tá fear an tí ina sheasamh ag an mbord.  Ina 
lámh, tá scian agus forc agus tá sé ag gearradh an turcaí.  Tá crúiscín uisce ina lámh chlé ag bean 
an tí agus tá sí ag doirteadh amach gloine uisce don bhuachaill.  Níl aon rud ar a phláta fós ag 
an mbuachaill.  Tá pláta ina lámha ag an gcailín agus tá sí ag fanacht lena dinnéar.  Ar an mbord, 
freisin, tá dhá naipcín.  Tá éadach boird na Nollag ar an mbord agus cuileann air. 

Tá tine  mhór ar lasadh. Ar an matal, tá coinnle ar lasadh.  Ina seasamh ar an matal, freisin, tá 
dhá chárta Nollag.  

Sa chúlra feicim crann Nollag agus é maisithe go hálainn.  Tá liathróidí ildaite air, soilse, cloigíní, 
aingeal, Daidí na Nollag beag, réinfhia agus pléascán Nollag.  Ar bharr an chrainn, tá réalta.  Tá 
leabhair ar an tseilf sa leabhragán.

Ceisteanna Samplacha
Cén lá atá ann?
Céard a íosfaidh an chlann i gceann nóiméid?
Ainmnigh na bianna a íosfaidh siad.
Cé mhéad naipcín atá ar an mbord?
Céard atá á dhéanamh ag fear an tí?
Céard atá ina lámha ag fear an tí?
Céard atá ina lámh ag bean an tí?
Cén lámh ina bhfuil an crúiscín?
Céard atá á dhéanamh ag bean an tí?
Céard atá á dhéanamh ag an gcailín?
Inis dom faoin éadach boird.
Meas tú an bhfuil an seomra te nó fuar? Cén fáth a ndeir tú é sin?
Céard atá ar an matal?
Cé mhéad coinneal atá ar an matal?
Cé mhéad cárta Nollag atá ar an matal?
Taispeáin dom an crann Nollag.
Ainmnigh na maisiúcháin a fheiceann tú.
Cén áit ar an gcrann a bhfuil an réalta?
Taispeáin dom an leabhragán.
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7. Sneachta
Tá sneachta sa phictiúr. Tá brat bán sneachta ar an talamh.  

I lár an phictiúir, tá fear sneachta.  Tá hata dubh ar a cheann aige. Tá dhá phíosa guail mar shúile 
aige agus tá píosa de chraiceann oráiste aige mar bhéal.  Cairéad atá aige mar shrón.  Timpeall 
ar a mhuineál tá scaif ghorm.  Ta calóga sneachta ar an scaif.  Clocha atá aige mar chnaipí.  Níl 
aige ach lámh amháin – géag.  

Ar an talamh, in aice leis an bhfear sneachta, tá ceithre liathróid shneachta.  Tá buachaill agus 
cailín ag súgradh sa sneachta.  Tá an buachaill ag caitheamh liathróid shneachta leis an gcailín.  
Tá miotóga ar an mbuachaill,  tá hata olla ar a cheann agus scaif ghorm timpeall ar a mhuineál. 
Chomh maith leis sin, tá seaicéad, bríste fada donn agus buataisí á gcaitheamh aige.   Níl buataisí 
ar an gcailín.  Tá bróga reatha uirthi, bríste fada glas, barr éadaigh dearg agus seaicéad gearr.  
Níl rud ar bith ar a ceann.   Tá an buachaill go deas teolaí ach ní dóigh liom go bhfuil an cailín. 

Taobh thiar den chailín, tá crann lom agus sneachta ina luí ar a ghéaga.  Sa chúlra, feicim loch 
a bhfuil leac oighir air.  Tá an leac oighir scoilte agus tá poll inti.  Tá crainn eile sa chúlra agus 
sconsa in aice leo.  Dath liath atá ar an spéir.   

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú sa phictiúr?
Céard atá ar an talamh?
Céard atá ar a cheann ag an bhfear sneachta?
Céard atá aige mar shúile?
Céard atá aige mar bhéal?
Céard atá aige mar shrón?
Inis dúinn faoin scaif atá ar an bhfear sneachta.
Cé mhéad cnaipe atá ar an bhfear sneachta?
Céard atá aige mar chnaipí?
Cé mhéad lámh atá ag an bhfear sneachta?
Céard atá ag an bhfear sneachta mar lámh?
Céard atá ar an talamh in aice leis an bhfear sneachta?
Cé mhéad liathróid shneachta atá ar an talamh?
Cé mhéad duine atá sa phictiúr?
Céard atá ar siúl ag an mbuachaill?
Conas atá an buachaill gléasta?
An dóigh leat go bhfuil an buachaill fuar nó an bhfuil sé go deas teolaí?  Cén fáth a ndeir tú é sin?
An dóigh leat go bhfuil an cailín go deas teolaí?  Cén fáth a ndeir tú é sin?
Conas atá an cailín gléasta?
Déan cur síos ar an gcrann.
Céard atá ar an loch?
An rachfá amach ar an loch sin?  Cén fáth?
Taispeáin dom an sconsa sa chúlra.
Cén dath atá ar an spéir?
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8. Cois Farraige
Tá na páistí cois farraige.  Tá an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir, tá an spéir gorm ach tá 
cúpla scamall bán le feiceáil.  

Tá an buachaill agus an cailín tar éis caisleán gainimh mór millteach a dhéanamh.  Tá sliogáin ar an 
gcaisleán gainimh.   Tá fuinneoga sa chaisleán agus tá doras á dhéanamh ag an gcailín lena méar.  
Ar bharr an chaisleáin, tá bratach bheag dhearg.  Feicim bláth buí agus bán ar an mbratach.  
Timpeall an chaisleáin, tá móta uisce.  Tá an cailín ar a glúine ar an trá.  Culaith shnámha ghorm 
atá uirthi.  In aice léi, tá buachaill ina sheasamh.  Bríste snámha gorm atá air agus tá spád bheag 
dhearg ina lámh dheas aige.  Tá sé ag féachaint ar an gcaisleán gainimh.  Ina luí ar an trá, tá 
buicéad dearg.  

Tá fear ag lapadaíl san uisce.  Níl bróga ná stocaí air agus tá a bhríste craptha suas go dtí a ghlúine 
aige.   Tá t-léine ghlas air agus tá hata gréine ar a cheann aige.  Tá gloiní gréine air freisin.   

Tá an fharraige ina clár.  Ag snámh san fharraige, tá duine éigin.  In aice leis an trá, tá aillte 
agus ina sheasamh ar charraig tá teach solais dearg agus bán.  Níl an teach solais ar lasadh.  Ag 
bun na spéire tá long.    

Ceisteanna Samplacha
Cá bhfuil na páistí?
Cén sórt aimsire atá ann?
Cé mhéad scamall atá sa spéir?
Céard atá déanta ag na páistí?
Céard atá ar an gcaisleán gainimh?
Céard atá á dhéanamh ag an gcailín?
Céard atá ar bharr an chaisleáin?
Céard atá timpeall an chaisleáin ghainimh?
Conas atá an cailín gléasta?
An bhfuil an buachaill ar a ghlúine?
Céard atá á chaitheamh ag an mbuachaill?
Céard air  a bhfuil an buachaill ag féachaint?
Céard atá ina luí ar an trá in aice leis an gcaisleán gainimh?
Céard atá ar siúl ag an bhfear?
Céard atá déanta aige lena bhríste?
Céard eile atá á chaitheamh aige?
Cén fáth a bhfuil gloiní gréine air?
An bhfuil an fharraige garbh?  Conas atá an fharraige?
Taispeáin dom na haillte.
Cá bhfuil an teach solais ina sheasamh?
Cén fáth nach bhfuil an teach solais ar lasadh?
Céard atá ag bun na spéire?
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9. Seomra Suite
Feicim seomra suite.  Tá bean, fear agus déagóir ann.  

Tá an bhean ina suí i gcathaoir uilleach ag féachaint ar an teilifís.  Tá an cianrialtán ina lámh 
dheas aici.  Tá sciorta donn uirthi, riteoga donna agus slipéir dhonna.  Dath gorm atá ar a 
geansaí.  Clár cócaireachta atá ar an teilifís.  Tá an nuachtán á léamh ag an bhfear.  Tá slipéir 
air, bríste fada liath agus léine ghorm.  Tá a chuid spéaclaí thíos ar bharr a shróine aige.  Tá a 
shúile dúnta ag an déagóir agus tá sé ag éisteacht lena ipod.  Bróga reatha atá air, bríste fada 
donn agus t-léine ghlas.  

Tá tine mhór ar lasadh. Tá dhá lampa ar lasadh os cionn an mhatail. Idir an dá lampa, tá pictiúr.  
San iomlán, tá ceithre phictiúr ar na ballaí.  Ina luí ar an mata, os comhair na tine, tá madra.  Tá 
an madra ina chodladh go sámh.  Tá cluiche fichille leagtha amach ar an mbord caife.   Pearóid 
ildaite atá sa chás.    

Ceisteanna Samplacha
Cén seomra a fheiceann tú?
Cé atá sa seomra suite?
Cá bhfuil an bhean ina suí?
Céard atá ina lámh aici?
Cén lámh ina bhfuil an cianrialtán?
Conas atá an bhean gléasta?
Céard atá ar an teilifís?
An bhfuil an fear ag féachaint ar an teilifís?
Céard atá ar siúl ag an bhfear?
Céard atá á chaitheamh aige?
Tá a shúile dúnta ag an déagóir.  An dóigh leat go bhfuil sé ina chodladh?
Céard atá ar siúl ag an déagóir?
Conas atá sé gléasta?
An bhfuil an seomra suite fuar, meas tú?  Cén fáth a ndeir tú é sin?
Taispeáin dom na lampaí os cionn an mhatail.
Céard ata idir na lampaí?
San iomlán, cé mhéad pictiúr atá ar na ballaí?
Inis dom faoin madra.
Céard atá leagtha amach ar an mbord caife?
Tá éan sa seomra suite, nach bhfuil? Cén sórt éin? Déan cur síos air.
An bhfuil aon seans ann go rachaidh an phearóid amach an fhuinneog?
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10. An Aimsir
Tá Réamhaisnéis na hAimsire ar siúl ar an teilifís.  Tá an Réamhaisnéis á cur i láthair ag bean. Tá 
seaicéad bándearg agus blús bán uirthi.  Tá gruaig fhada chatach dhonn uirthi.  Tá sí ag síneadh 
a láimhe i dtreo léarscáil na hÉireann.  Ar an léarscáil, tá siombailí de na cineálacha éagsúla 
aimsire a bheidh ar fud na tíre amárach.  

Beidh sé ag cur báistí in iarthar na hÉireann.  San oirthear beidh sé scamallach agus beidh 
tréimhsí geala gréine ann.  Gaofar a bheidh sé sa deisceart. Aniar aneas a bheidh an ghaoth ag 
séideadh.  Sa tuaisceart, beidh sneachta ann. 

Ceisteanna Samplacha
Céard atá ar siúl ar an teilifís?
Cé atá ag cur na réamhaisnéise i láthair?
Conas atá sí gléasta?
Cén dath atá ar a seaicéad?
Cén dath atá ar a blús?
Cén sórt gruaige atá uirthi?
Tá sí ag síneadh a láimhe i dtreo rud éigin.  Céard é an rud sin?
An bhfeiceann tú léarscáil Shasana?
Cén léarscáil a fheiceann tú?
Cén sórt siombailí atá ar an léarscáil?
Cén sórt aimsire a bheidh in iarthar na hÉireann amárach?
Cén sórt aimsire a bheidh in oirthear na hÉireann?
Cén sórt aimsire a bheidh i ndeisceart na hÉireann?
Cén sórt aimsire a bheidh i dtuaisceart na hÉireann?
Cá mbeidh sé ag cur báistí?
Cá mbeidh tréimhsí geala gréine ann?
Cá mbeidh sé gaofar?
Cá mbeidh sé ag cur sneachta?
Cén treo as a mbeidh an ghaoth ag séideadh i ndeisceart na tíre?
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11.  Amuigh le Cairde
Feicim daoine i dteach tábhairne.  Cúigear ar fad atá ann – beirt fhear agus triúr ban.  

Tá fear amháin ag seinm ar an ngiotár.  Tá a shúile dúnta aige.  Tá bríste glas air agus léine 
bhánbhuí.  Tá croiméal air agus tá caipín ar a cheann aige.  Tá leathphionta de leann dubh os a 
chomhair ar an mbord.  

Tá an fear eile ag ól uisce beatha.  Tá sé ag seinm ar an bhfeadóg mhór.  Tá sé maol  ach tá 
féasóg air.  Tá sé ina shuí ar stól.  Bríste fada dubh atá air agus léine bhánghorm.  

Tá an bhean sa lár ag seinm ar an bhfidil.  Tá  sí gléasta i nglas ó bhun go barr.  Tá riteoga  glasa, 
gúna glas agus barr éadaigh glas uirthi.  Tá gruaig fhada chatach uirthi agus  fáinní cluaise móra.  
Tá gloine cóla os a comhair.  In aice léi, tá bean eile ag ól gloine fíona.  Tá gruaig rua uirthi, barr 
éadaigh gorm, sciorta bándearg le bláthanna air, riteoga gorma le spotaí agus bróga donna.  

Tá an tríú bean ag canadh in ard a gutha.  Tá a ceann caite siar aici agus a lámh chlé in airde.  
Gruaig ghearr dhorcha atá uirthi.  Tá scaif oráiste timpeall ar a muineál agus tá gúna fada donn 
uirthi. Tá gloine uisce os a comhair.  

Níl aon duine taobh thiar den chuntar.  Tá a lán buidéal ar na seilfeanna.  Trí phictiúr ar fad 
atá ar na ballaí.  I lár an bhoird os comhair na ndaoine, tá mála criospaí oscailte.  Ar an mbord, 
freisin, feicim  eochracha gluaisteáin. Níl aon duine ag caitheamh tobac sa teach tábhairne.  
Níl cead acu.  

Ceisteanna Samplacha
Cén áit a bhfuil na daoine atá sa phictiúr?
Cé mhéad duine atá sa phictiúr?
Cé mhéad fear atá sa phictiúr?
Cé mhéad bean atá sa phictiúr?
Ainmnigh na huirlisí ceoil atá le feiceáil.
Taispeáin dom an fheadóg mhór.
Conas atá an fear leis an ngiotár gléasta?
Cén dath atá ar a bhríste?
Céard atá ar a cheann?
An bhfuil féasóg air? Céard atá air?
Taispeáin dom an fear maol?
Céard atá ar a aghaidh?
Cén seodra atá á chaitheamh ag an mbean leis an bhfidil?
Taispeáin dom an bhean leis an ngloine fíona.
Déan cur síos ar a sciorta.
Déan cur síos ar an mbean atá ag canadh.
Cén sórt deochanna  atá ar an mbord?
Céard atá i lár an bhoird?
Céard atá ar na seilfeanna taobh thiar den chuntar?
Cé mhéad pictiúr atá ar na ballaí?
An bhfuil aon duine ag caitheamh tobac? Cén fáth?
Conas go bhfuil a fhios agat nach bhfuil cead ag aon duine tobac a chaitheamh?
Cén duine den chúigear a bheidh ag tiomáint abhaile, dar leat?  Cén fáth a ndeir tú é sin?
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12.  Siopa
Feicim siopa poitigéara.  Tá custaiméir lasmuigh den chuntar agus tá oideas dochtúra á thabhairt 
aige don phoitigéir.  Is léir go bhfuil an custaiméir an-tinn.  Tá ciarsúr ina lámh dheas aige agus é in 
aghaidh a bhéil.  Tá cóta gorm air, scaif timpeall ar a mhuineál agus tá  lámhainní air, freisin.  

Tá an poitigéir taobh thiar den chuntar.  Tá cóta bán uirthi.  Tá an t-oideas á thógáil aici ina 
lámh dheas.  Gheobhaidh sí an t-oideas i gceann cúpla nóiméad.  

Tá snas béil ar an gcuntar.  Taobh thiar den phoitigéir, tá ríomhaire.  Ar na seilfeanna, tá buidéil 
leighis, boscaí táibléad, scuaba fiacla, scuaba gruaige, béaldath agus smideadh eile.

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú sa phictiúr seo?
Cén sórt  siopa atá anseo?
Cé atá  taobh thiar den chuntar?
Conas atá an poitigéir gléasta?
Cá bhfuil an custaiméir ina sheasamh?
Cén fhianaise atá sa phictiúr go bhfuil an custaiméir tinn?
Cén lámh ina bhfuil an ciarsúr ag an gcustaiméir?
Conas atá an custaiméir gléasta?
Céard atá á thabhairt ag an gcustaiméir don phoitigéir?
Cén lámh ina bhfuil an t-oideas ag an gcustaiméir?
Cén lámh ina bhfuil an t-oideas ag an bpoitigéir?
Céard a dhéanfaidh an poitigéir anois tar éis di an t-oideas a thógáil?
Céard atá ar an gcuntar?
Cá bhfuil an ríomhaire?
Céard atá ar na seilfeanna os cionn an ríomhaire?
Céard eile atá ar na seilfeanna sa siopa?
An bhfeiceann tú aon chineál scuaibe sa phictiúr?
Taispeáin dom na scuaba fiacla.
An bhfuil na scuaba gruaige ar sheilf níos airde nó ar sheilf níos ísle?
An bhfeiceann tú an smideadh sa phictiúr?  Taispeáin dom é.
Taispeáin dom an béaldath.
Céard a dhéanfaidh an custaiméir nuair a rachaidh sé abhaile, dar leat?
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13. Leabhar
Feicim leabharlann.  Tá leabharlannaí taobh thiar den chuntar agus tá cuma an-chrosta air.  Is 
léir go bhfuil sé an-mhíshásta.  Tá leabhar ar oscailt aige agus tá a mhéar ar an dáta laistigh 
den chlúdach.  Tá sé ag féachaint ar an léitheoir lasmuigh den chuntar.  

Tá cuma bhuartha ar an léitheoir agus is dóigh liom go bhfuil brón uirthi.  Tá  fíneáil á híoc aici 
– cúig euro.  Is léir go raibh sí déanach ag teacht ar ais lena leabhar.  Tá a lámh chlé ar leabhar 
eile.  Tá sí ag iarraidh an leabhar seo a thógáil amach ar iasacht, déarfainn. Tá gruaig rua ar an 
léitheoir agus í ceangailte siar le ribíní glasa.  Tá mála  ar a gualainn aici.  

Tá spéaclaí ar an leabharlannaí, léine ghorm agus geansaí liath.  

Ar an gcuntar, tá comhartha a deir, “Ciúnas”.  Ar an gcuntar, freisin, tá bróisiúir eolais.  Ar na 
seilfeanna taobh thiar den  leabharlannaí, tá a lán leabhar ina seasamh go néata.  Tá fuinneog 
taobh thiar den leabharlannaí, freisin.  Ar leac na fuinneoige, tá planda.  Lasmuigh den fhuinneog,  
feicim foirgnimh.    

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú sa phictiúr?
Cé mhéad duine atá sa phictiúr?
Cá  bhfuil siad?
Cén post atá ag an bhfear?
Cá bhfuil an leabharlannaí ina sheasamh?
Céard atá ina lámha aige?
An bhfuil an leabhar oscailte nó dúnta?
Céard air a bhfuil méar an leabharlannaí?
Cén sórt giúmair atá ar an leabharlannaí?
Cén fáth a bhfuil cuma chrosta ar an leabharlannaí?
Céard atá á thabhairt ag an léitheoir don leabharlannaí?
Cé mhéad airgead atá á thabhairt ag an léitheoir don leabharlannaí?
Cén fáth a bhfuil an léitheoir ag tabhairt airgid don leabharlannaí?
Cén sórt giúmair atá ar an léitheoir?
Cá bhfuil lámh chlé an léitheora?
Céard atá an léitheoir ag iarraidh a dhéanamh leis an leabhar seo?
Conas atá an léitheoir gléasta?
Céard  atá ar a gualainn aici?
Inis dom faoina cuid gruaige.
Céard atá ar an gcuntar?
Cá bhfuil na leabhair eile atá sa phictiúr?
Céard eile a fheiceann tú sa chúlra?
Cá bhfuil an planda?
Céard  atá lasmuigh den fhuinneog?
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14. Bialann
Feicim bialann.  Tá ceathrar sa phictiúr – fear, bean, freastalaí agus príomhchócaire.  Tá an fear 
agus an bhean ina suí ag bord.  Is  ócáid rómánsúil í.

Tá  an biachlár á léamh ag an bhfear agus tá sé ag ordú béile.    Tá crobhaing rósanna ina aice 
lena lámh chlé agus in aice leis na rósanna, tá bosca beag gorm.  Déarfainn féin go bhfuil fáinne 
gealltanais sa bhosca beag gorm.   Níl rud ar bith sa ghloine os comhair an fhir ach tá buidéal 
fíona oscailte i lár an bhoird.  In aice leis an mbuidéal fíona, tá coinneal ach níl sí ar lasadh.  

Tá fíon dearg i ngloine na mná.  Tá an bhean ag labhairt ar a fón póca.   Nuair a stopfaidh sí ag caint 
ar an bhfón, nó nuair a bheidh an béile thart, cuirfidh an fear ceiliúr pósta uirthi, déarfainn.  

Ina sheasamh in aice leis an mbord, tá an freastalaí.  Ina lámh dheas, tá leabhar nótaí agus ina 
lámh chlé, tá peann.  Tá ordú an fhir á scríobh síos aige.  Tá naprún bán agus léine bhán air.  Tá 
veist dhubh air agus,  caite thar a ghualainn, tá éadach bán.  

Sa chúlra taobh thiar den fhreastalaí, feicim an príomhchócaire sa chistin.  Tá sé gléasta in 
éadaí bána agus tá hata príomhchócaire ar a cheann aige.  

Tá solas ar lasadh os cionn an bhoird.  Ar deis, tá lampa ar lasadh.  Os cionn an lampa, tá pictiúr 
de bhád seoil ar fharraige ghorm.  Tá dhá chóta ar crochadh ar an seastán cótaí – ceann amháin 
acu fada agus an ceann eile gearr.  Faoin gcóta gearr, tá scáth báistí.  In aice leis na cótaí, tá 
planda.  Feicim doras amháin a théann go leithreas na bhfear agus ceann eile a théann go dtí 
leithreas na mban.

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú sa phictiúr?
Cé mhéad duine atá sa phictiúr?
Cé atá ina suí ag an mbord?
Cá bhfuil an freastalaí?
Cé atá sa chistin?
Céard atá ar siúl ag an bhfear ag an mbord?
Céard atá á léamh aige?
Cén fhianaise atá sa phictiúr gur ócáid rómánsúil í?
Céard atá in aice le lámh chlé an fhir?
Céard atá sa bhosca beag gorm, an dóigh leat?
Céard a dhéanfaidh an fear leis an bhfáinne gealltanais tar éis tamaill, an dóigh leat?
Céard atá i lár an bhoird?
Taispeáin dom an choinneal.
Conas atá an freastalaí gléasta?
Céard atá i lámh dheas an fhreastalaí?
Cá bhfuil an peann aige?
Céard atá caite thar ghualainn an fhreastalaí?
Céard atá ar siúl ag an mbean?
Cé leis a bhfuil sí ag labhairt, meas tú?
Céard atá ar lasadh os cionn an bhoird?
Céard atá sa phictiúr os cionn an lampa?
Taispeáin dom an doras ag dul go leithreas na mban.
Taispeáin dom an doras ag dul go leithreas na bhfear.
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15. An Phictiúrlann
Feicim pictiúrlann.  Tá scuaine daoine ag oifig na dticéad.  Tá ticéad á cheannach ag bean amháin.  
Tá an ticéad á thógáil aici agus tá airgead á thabhairt aici do bhean na dticéad. 

Cúigear ar fad atá sa scuaine.  Tá an dara bean ag cuardach ina mála.  Tá sí ag lorg airgid, is 
dócha.  Tá cóta glas le cochall ar an tríú duine.  Tá cóta oráiste á chaitheamh ag an gceathrú 
duine.  Tá mála droma ar an gcailín ag deireadh na scuaine.  

Tá cailín beag ag an siopa milseán.  Tá uachtar reoite agus buidéal oráiste á gceannach aici ón 
mbean sa siopa.  Tá grán rósta, mála milseán agus seacláid ar taispeáint.  Tá póstaer don scannán 
“The Dilemma” ar crochadh in aice le hoifig na dticéad.  Brat urláir glas atá ar an urlár.  

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú sa phictiúr?
Cé atá in oifig na dticéad?
Céard atá ar siúl ag an mbean in oifig na dticéad?
Cé mhéad duine atá sa scuaine?
Céard atá á dhéanamh ag an gcéad duine sa scuaine?
Céard atá á thabhairt aici do bhean na dticéad?
Céard atá á thógáil aici ó bhean na dticéad?
Céard atá ar siúl ag an dara duine sa scuaine?
Conas atá an tríú duine sa scuaine gléasta?
Cén sórt cóta atá á chaitheamh ag an gceathrú duine sa scuaine?
Céard atá ar a droim ag an duine deireanach sa scuaine?
Cén áit sa phictiúr ina bhfuil an cailín beag?
Céard atá á cheannach ag an gcailín beag?
Céard atá ar taispeáint sa siopa?
Cá bhfuil an póstaer don scannán “ The Dilemma” ar crochadh?
Cén dath atá ar an mbrat urláir?
Céard a dhéanfaidh na daoine tar éis dóibh na ticéid a cheannach?



�2�



  �2�

16. Ag Ceannach Ticéid
Feicim stáisiún traenach.  Tá fear óg ag oifig na dticéad agus tá ticéad traenach á cheannach 
aige.  Tá airgead á thabhairt aige do bhean na dticéad.  Tá an ticéad traenach á thabhairt ag 
an mbean dó.  Tá t-léine bhuí agus bríste géine gorm air.  Tá a mhála droma ar an urlár in aice 
leis.  Rachaidh an fear óg ar bord na traenach i gceann cúpla nóiméad.  Gheobhaidh sé suíochán, 
cuirfidh sé a mhála droma ar an ráille agus suífidh sé síos.  

Tá bean na dticéad ag obair in oifig na dticéad.  Tá blús bán uirthi agus carbhat gorm agus 
dúghorm.  Tá sé deich nóiméad chun a cúig ar an gclog ar an mballa in aice léi.  

Níl aon duine sa scuaine ach amháin an fear óg.  Tá trí chathaoir taobh thiar den fhear ach níl 
aon duine ina shuí orthu.  

Sa chúlra feicim traein ghlas ina stad ag an ardán.  Tá bean le cás ina lámh dheas aici ag dul 
ar bord na traenach.  Tá barr éadaigh donn, sciorta dubh, riteoga donna agus bróga dubha 
uirthi.  Feicim fear ina shuí ar an traein agus an nuachtán á léamh aige.  Níl aon phaisinéirí eile 
le feiceáil.   

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú?
Cé atá ag oifig na dticéad?
Cá bhfuil bean na dticéad?
Conas atá an fear óg gléasta?
Cén sórt bríste atá air?
Cá bhfuil a mhála droma?
Céard atá á cheannach ag an bhfear óg?
Céard atá á thabhairt ag an bhfear do bhean na dticéad?
Céard atá á thabhairt ag an mbean don fhear?
Cén lámh ina bhfuil an ticéad ag an mbean?
Cén t-am é ar an gclog?
Céard  atá taobh thiar den fhear?
Céard a fheiceann tú sa chúlra?
An bhfuil an traein ag gluaiseacht nó an bhfuil sí ina stad?
Cé atá ag dul ar bord na traenach?
Conas atá an bhean atá ag dul ar bord na traenach gléasta?
Cén lámh ina bhfuil a cás aici?
An bhfuil aon phaisinéirí eile le feiceáil?
Céard atá á dhéanamh ag an bhfear ar an traein?
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17. Sa Ghaeltacht
Feicim daoine sa Ghaeltacht.  Tá cúigear sa phictiúr. Tá siad i Halla an Choláiste. Tá damhsa á 
chleachtadh agus tá dráma á chleachtadh.  An iarnóin atá ann, déarfainn mar níl mórán daoine 
sa Halla. 

Tá fear agus bean ar an urlár agus iad ag cleachtadh damhsa.  Tá siad ag luascadh agus tá greim 
láimhe acu ar a chéile.  Tá t-léine ghorm, bríste glas agus bróga donna ar an bhfear.  

Ina shuí ar chathaoir dhearg in aice leis an mballa, tá múinteoir.  Tá micreafón ina lámh dheas 
aige ach níl sé ag labhairt isteach ann.  Tá seinnteoir dlúthdhioscaí ar an urlár in aice leis.  
Déarfainn go bhfuil ceol Gaelach ag teacht as mar tá an bheirt os comhair an mhúinteora ag 
rince.  Tá geansaí glas, bríste liath agus bróga liatha ar an múinteoir.  

Os cionn an mhúinteora ar an mballa, tá dhá chomhartha.  Deir ceann amháin, ’Labhair Gaeilge’.  
Deir an ceann eile, ‘Beatha Teanga í a Labhairt’.   

Ar an ardán sa halla, tá fear agus bean ag cleachtadh do dhráma. Tá gúna fada glas ar an mbean.  
Tá geansaí dubh agus bríste liath ar an bhfear.  Tá na cuirtíní ar oscailt.  

Ceisteanna Samplacha
Cá bhfuil na daoine seo go léir atá sa phictiúr?
Cén fáth a ndeir tú go bhfuil siad sa Ghaeltacht?
Cé mhéad duine atá sa Halla?
An bhfuil céilí mór ar siúl, meas tú?
Conas go bhfuil a fhios agat nach bhfuil céilí mór ar siúl?
Céard atá ar siúl ag an mbeirt ar an urlár?
Conas atá an fear atá ag damhsa gléasta?
Céard as a bhfuil an ceol ag teacht, meas tú?
Cá bhfuil an seinnteoir dlúthdhioscaí?
Cé hé an fear sin in aice leis an seinnteoir dlúthdhioscaí?
Céard atá ina lámh aige?
Cén dath  atá ar a bhríste?
Cá bhfuil an múinteoir ina shuí?
Céard atá os cionn an mhúinteora ar an mballa?
Cé air a bhfuil an múinteoir ag féachaint?
Céard atá ar siúl ag an mbeirt ar an ardán?
Conas atá an bhean ar an ardán gléasta?
Conas atá an fear ar an ardán gléasta?
An bhfuil na cuirtíní ar an ardán oscailte nó dúnta?
Cén chuid den lá atá ann, meas tú?
Céard a dhéanfaidh na foghlaimeoirí nuair a bheidh an cleachtadh damhsa agus an cleachtadh 
don dráma thart?
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18.  Ar Saoire
Feicim fear agus bean ar saoire in áit éigin thar lear.  Déarfainn go bhfuil siad san Iodáil, - sa 
Róimh, b’fhéidir.  Tá bean ina seasamh os comhair scairdeán uisce.  Tá gúna fada bándearg agus 
cuaráin dhearga uirthi.  Sílim go bhfuil bonn airgid á chaitheamh isteach sa scairdeán uisce aici.  
Tá guí á déanamh aici ag an am céanna, is dócha.  Níl a fhios agam céard atá á lorg aici – saol 
fada sona, b’fhéidir, lena fear céile ach tugaim faoi deara nach bhfuil fáinne á chaitheamh aici.   
B’fhéidir nach bhfuil siad pósta ar chor ar bith.

Tá grianghraf á thógáil ag an bhfear le ceamara digiteach.  Tá seisean  gléasta in éadaí samhraidh.  Tá 
t-léine bhuí bhláfar á caitheamh aige, bríste gearr gorm agus tá hata gréine ar a cheann aige.  

Ar an tsráid in aice leis an gcúpla, tá duine óg ar a ghogaide ag tarraingt pictiúir ar an tsráid.   
Sa chúlra, tá fear ag díol torthaí.  Sa chúlra, freisin, tá foirgnimh arda.  Tá an aimsir go hálainn.   
Tá sé geal agus grianmhar.

Ceisteanna Samplacha
Céard a fheiceann tú sa phictiúr?
An bhfuil na daoine sa phictiúr seo in Éirinn, meas tú?
Cén tír ina bhfuil siad, an dóigh leat?
Cá bhfuil an bhean ina seasamh?
Taispeáin dom an scairdeán uisce.
Céard atá á dhéanamh ag an mbean?
Cén fáth, meas tú, a bhfuil bonn airgid á chaitheamh aici?
Céard eile atá á dhéanamh aici ag an am céanna, meas tú?
Céard atá á lorg aici, meas tú?
An dóigh leat go bhfuil an bhean agus an fear pósta?  Cén fáth a ndeir tú é sin?
Céard atá á dhéanamh ag an bhfear os comhair na mná?
Céard atá ina lámha aige?
Conas atá sé gléasta?
Céard atá ar a cheann aige?
Inis dúinn faoin t-léine atá á caitheamh aige.
Céard atá á dhéanamh ag an duine óg ar a ghogaide?
Céard atá ar siúl ag an bhfear sa chúlra?
Céard atá á dhíol ag an bhfear?
Céard eile atá sa chúlra?
Cén sórt aimsire atá ann?
Ar mhaith leatsa a bheith ar saoire ansin?
An raibh tú féin riamh san Iodáil?  Inis dom faoi. 
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4. An Triail i Labhairt na Gaeilge
Eolas agus Treoir

Maidir leis an Triail i Labhairt na Gaeilge de, tabhair aird faoi leith ar na pointí seo a leanas:

•	 Maireann an Triail idir 15 agus 20 nóiméad.

•	 Beidh beirt Scrúdaitheoirí ag gach Iarrthóir.  Tógfaidh Scrúdaitheoir amháin an chéad 
leath den Triail agus tógfaidh an Scrúdaitheoir eile an dara leath.

•	 Beidh an Scrúdaitheoir nach mbeidh ag cur ceisteanna ag aon am ar leith, ag tógáil nótaí i 
gcónaí.  Ná bí buartha faoi seo.

•	 Déanfar an Triail a thaifeadadh.  Dá bhrí sin, beidh téipthaifeadán agus micreafón ar an 
mbord.

•	 Ag an tús, iarrfar ar gach Iarrthóir a (h)ainm agus a (h)uimhir thrialach a thabhairt agus 
foirm a shíniú.

•	 Roghnóidh na Scrúdaitheoirí trí phictiúr as an ocht gcinn déag de phictiúir.  Cuirfear na 
trí phictiúr sin os comhair an Iarrthóra.  Tabharfar cúig nóiméad don Iarrthóir féachaint 
orthu agus ceann amháin díobh a roghnú. Nuair a bheidh an cúig nóiméad istigh, cuirfidh 
an tIarrthóir in iúl do na Scrúdaitheoirí cén pictiúr as na trí cinn atá roghnaithe aige/aici.  
Cuirfidh na Scrúdaitheoirí thart ar dheich gcinn de cheisteanna ar an Iarrthóir faoin bpictiúr 
sin chun a fháil amach an féidir leis an Iarrthóir mionchur síos a dhéanamh air agus tuairimí 
a léiriú.  Beidh 20%  de mharc iomlán na Trialach i Labhairt na Gaeilge ag dul don chuid seo 
den Triail.   

•	 	Beidh 80% de mharc iomlán na Trialach i Labhairt na Gaeilge ag dul don chuid eile den    
Triail i.e. comhrá idir na Scrúdaitheoirí agus an tIarrthóir. Is iad na critéir a  chuirfidh  
na Scrúdaitheoirí i bhfeidhm sa chuid seo ná: Tuiscint ar an bhFocal Labhartha,  Líofacht 
Cainte, Cruinneas Cainte, Stór Focal agus Foghraíocht.

•	 Cuirfear ceisteanna ar gach Iarrthóir san Aimsir Chaite, san Aimsir Láithreach, san  Aimsir 
Fháistineach agus sa Mhodh Coinníollach.  Ní bheidh na Scrúdaitheoirí in ann pas a bhronnadh 
ar aon Iarrthóir nach bhfuil in ann ceisteanna i dtrí cinn díobh ar a laghad a fhreagairt go 
sásúil.
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•	 I rith na Trialach,  cuirfear go leor “ceisteanna beaga” ar an Iarrthóir agus tá sé tábhachtach 
go bhfuil an tIarrthóir in ann iad a fhreagairt i gceart.  Mar shampla:

  Ar chuala?
  Ar fhéach?
  An bhfaca/ndearna/ndeachaigh/bhfuair?
  An dtéann?
  An bhfaighidh?
  An maith?
  Cé acu is fearr leat?
  Ar mhaith?
  Cé acu ab fhearr leat?
  An dtaitníonn?
  Ar thaitin?
  Conas a d’éirigh leat?

•	 	“Cleachtadh a dhéanann máistreacht”, a deir an seanfhocal.  Dá bhrí sin, tuigtear gurb  
é an t-ullmhúchán is fearr don Triail i Labhairt na Gaeilge ná neart cleachtaidh a fháil  a r 
Ghaeilge a labhairt.

•	 	Moltar go láidir d’Iarrthóirí an riachtanas Gaeltachta a chomhlíonadh, sula dtugann  siad 
faoin Triail i Labhairt na Gaeilge, seachas é a chomhlíonadh tar éis na Trialach.    319
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IV 
An Modúl i

Múineadh na Gaeilge
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IV 
An Modúl i

Múineadh na Gaeilge
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1. Ag Forbairt Scileanna a bhaineann le 
Múineadh na Gaeilge

Is iad na cuspóirí atá leis an modúl seo ná:
•	 cur ar chumas an mhúinteora Gaeilge a mhúineadh go héifeachtach
•	 taitneamh a bheith le baint as múineadh agus foghlaim na Gaeilge
•	 dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú i bpáistí
•	 cur ar chumas páistí Gaeilge a úsáid go cumarsáideach
•	 feasacht teanga agus feasacht cultúir a chothú i bpáistí
•	 scileanna a bhaineann le foghlaim teangacha a chothú i bpáistí

Chun na cuspóirí thuas a bhaint amach, cuirtear ar fáil anseo, eolas ar an teoiric a bhaineann le 
Curaclam na Gaeilge (1999).  Mínítear a bhfuil i gceist le Cur Chuige Cumarsáideach.  Taobh le 
taobh leis an teoiric, taispeántar conas úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide a chur 
chun cinn agus cumas cumarsáide na bpáistí san Éisteacht,  sa Labhairt, sa Léitheoireacht agus 
sa Scríbhneoireacht a fhorbairt trí ghníomhaíochtaí spéisiúla taitneamhacha idirghníomhacha 
a eagrú faoi scáth Théamaí an Churaclaim.  Leagtar béim ar a thábhachtaí agus atá sé,  Gaeilge 
a mhúineadh trí mheán na Gaeilge.  Mínítear na príomh-mhodhanna múinte.  Taispeántar conas a 
imrítear réimse leathan de chluichí teanga mar gheall ar na deiseanna cumarsáide a sholáthraíonn 
siad do pháistí agus an taitneamh a bhíonn le baint astu.  Leagtar an-bhéim ar Rólimirt mar gheall 
ar na deiseanna a bhíonn ag páistí, nuair a bhíonn siad ag rólimirt,  réimse leathan d’fheidhmeanna 
teanga a chomhlíonadh. Beifear ag súil leis go rachaidh an teoiric agus na moltaí praiticiúla atá anseo 
i bhfeidhm ar chleachtas an mhúinteora sa seomra ranga.  

Taispeántar don mhúinteoir conas tabhairt faoin bpleanáil fhadthréimhseach agus ghearrthréimhseach.  
Féachtar chuige sna heiseamláirí de scéimeanna bliana, de scéimeanna seachtaine agus de cheachtanna 
a chuirtear ar fáil, go bhfuil bunús teoiriciúil leis an obair atá á pleanáil agus go bhfuil na gníomhaíochtaí 
foghlama atá á bpleanáil de réir na teoirice sin agus de réir Churaclam na Gaeilge.   Beifear ag súil 
lena mhacasamhail ó na múinteoirí.

Toisc an Ghaeilge a bheith ina teanga bheo, cuirtear i gcuimhne do mhúinteoirí a thábhachtaí agus atá 
sé, deiseanna a thabhairt do na páistí, an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad sna ceachtanna foirmiúla, a 
úsáid go neamhfhoirmiúil. Sa chomhthéacs céanna, spreagtar an múinteoir, dea-shampla a thaispeáint 
do na páistí maidir leis an nGaeilge a labhairt mar ghnáth-theanga.  Taispeántar do na múinteoirí conas 
an Ghaeilge  a chur chun cinn mar theanga chaidrimh agus conas an Ghaeilge a úsáid mar theanga 
bhainisteoireachta ranga. Meabhraítear do na múinteoirí, freisin, a thábhachtaí agus atá sé cabhrú 
leis na páistí a ngnáthriachtanais chumarsáide a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.
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2. Teoiric agus Moltaí Praiticiúla do 
Mhúineadh na Gaeilge

1. Cur Chuige Cumarsáideach

TEANGA BHEO
Teanga bheo chumarsáide í an Ghaeilge. Ba chóir stádas teanga bheo a bheith ag an nGaeilge i ngach 
bunscoil. Bíonn teanga ina teanga bheo nuair a úsáidtear í chun cumarsáid a dhéanamh. Is ar úsáid 
na Gaeilge mar theanga bheo chumarsáide a leagtar béim i gCuraclam na Gaeilge.

CUR CHUIGE CUMARSÁIDEACH
Cumarsáid
Ciallaíonn cumarsáid daoine ag caint agus ag éisteacht lena chéile i suímh nádúrtha réalaíocha (mar 
shampla, sa siopa milseán). Ciallaíonn cumarsáid, freisin, daoine ag scríobh chuig a chéile (mar shampla, 
cuireadh chuig cóisir) agus ag léamh chun eolas a fháil (mar shampla, fógra faoi shorcas). Tá Curaclam 
na Gaeilge bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. Ciallaíonn sé sin go mbíonn an múinteoir i gcónaí 
ag dul i dtreo na cumarsáide.

Ceachtanna Foirmiúla Cumarsáideacha
Nuair a bhíonn an múinteoir ag pleanáil, roghnaíonn an múinteoir suíomh ina mbíonn ar an bpáiste 
cumarsáid a dhéanamh chun cuspóir éigin a bhaint amach (mar shampla, bríste nua a cheannach i siopa 
éadaigh). Aithníonn an múinteoir an Ghaeilge a bheidh ag teastáil ón bpáiste sa suíomh sin. Múineann 
an múinteoir an Ghaeilge sin don pháiste ar dtús. Cruthaítear an suíomh ansin. Cuirtear an páiste 
sa suíomh agus bíonn gá ag an bpáiste leis an nGaeilge atá foghlamtha. Tarlaíonn cumarsáid nuair a 
úsáideann an páiste an Ghaeilge atá foghlamtha, nuair a bhíonn gá ag an bpáiste leis an nGaeilge sin 
chun cuspóir a bhaint amach.

Ceangal le hÚsáid Neamhfhoirmiúil
Níl aon suíomh a d’fhéadfadh an múinteoir a chruthú i gceacht foirmiúil, níos réalaíche ná na suímh 
a tharlaíonn go neamhfhoirmiúil i rith an scoil-lae (mar shampla, páiste déanach don scoil, am rolla, 
eachtra sa chlós, am lóin). Ba chóir go mbeadh tús áite ag suímh réalaíocha neamhfhoirmiúla sin na 
scoile sna ceachtanna foirmiúla Gaeilge ionas go mbeidh an páiste in ann Gaeilge atá foghlamtha go 
foirmiúil a úsáid go neamhfhoirmiúil nuair a bheidh gá ag an bpáiste léi. I gcur chuige cumarsáideach, 
tá an ceangal sin idir na ceachtanna foirmiúla agus an úsáid neamhfhoirmiúil an-tábhachtach.

Na Tréithe a bhaineann le Ceacht Cumarsáideach
Bíonn na tréithe seo a leanas nó go leor díobh ag ceacht cumarsáideach:
1. Díríonn an múinteoir ar ghánna teanga an pháiste i.e. múineann an múinteoir Gaeilge don pháiste a 
mbíonn gá ag an bpáiste léi nó a bhíonn ag teastáil ón bpáiste (a) go neamhfhoirmiúil, i gcomhthéacs 
réalaíoch nó (b) i suíomh a chruthaítear sa cheacht foirmiúil.

(a)  Go neamhfhoirmiúil i gcomhthéacs réalaíoch – am rolla:
“Cén fáth nach raibh tú ar scoil inné?”
“Bhí mé tinn.”

(b)  Suíomh i gceacht foirmiúil – ag an dochtúir:
“Céard atá ort?”
“Tá pian in mo bholg.”
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2.     Bíonn an t-ábhar teagaisc agus foghlama páistelárnach i.e. bíonn dlúthbhaint ag na Téamaí agus 
na Topaicí le saol an pháiste. Ní rialaíonn an téacsleabhar céard a dhéantar sa cheacht.

  Má tá spéis ag na páistí i mbréagáin, sa chispheil nó sna pictiúir, roghnaigh na Topaicí sin. Mura 
bhfuil, ná roghnaigh iad.

3.   Bíonn teagmháil an pháiste leis an nGaeilge sna ceachtanna foirmiúla, taitneamhach. Mar thoradh 
air sin, bíonn dearcadh dearfach ag na páistí i leith na teanga.

  Cothaíonn gníomhamhráin, cluichí teanga, rólimirt, na páistí a bheith gníomhach agus éagsúlacht 
sna ceachtanna, taitneamh.

4.   Úsáidtear comhthéacsanna réalaíocha ón seomra ranga agus ón scoil. Úsáidtear iad sna 
ceachtanna foirmiúla agus spreagtar na páistí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad sna ceachtanna 
foirmiúla, a úsáid go neamhfhoirmiúil.

 Déanach don scoil:
 “Cén fáth a bhfuil tú déanach?”
 “Chaill mé an bus.”

5.   Bíonn an páiste gníomhach san fhoghlaim. Bíonn ar an bpáiste tasc éigin a chomhlíonadh nó 
cuspóir éigin a bhaint amach.

  Múinteoir: “Anois! Tá tú míshásta le do bhéile. Glaoigh ar an bhfreastalaí agus déan gearán 
leis.”

6.   Caithfidh an múinteoir ionchur teanga a dhéanamh sular féidir a bheith ag súil leis go 
mbeidh an páiste in ann cumarsáid a dhéanamh i suíomh éigin.

  Sa Tréimhse Réamhchumarsáide, múin an Ghaeilge a mbeidh gá ag an bpáiste léi sa siopa 
éadaigh, mar shampla, sciorta, bríste, léine, blús,

 “Céard atá uait?”
 “Ba mhaith liom ____ .”

7.   Bíonn an chumarsáid mar sprioc i gcónaí. Is í an chumarsáid an “rationale” don ionchur 
teanga.

 “Céard atá uait?”
 “Ba mhaith liom blús.”

8.  Bíonn an páiste ag comhlíonadh feidhmeanna teanga.
 Ag léiriú taitnimh/easpa taitnimh: “Is maith liom/fuath liom bainne.”

9.  Tugtar aird ar úsáid chuí na teanga.
 Labhraíonn Garda le tiománaí go foirmiúil. Labhraíonn páistí lena chéile go neamhfhoirmiúil.

10.   Bíonn bearna eolais le líonadh, trí cheisteanna a chur agus a fhreagairt.
 Pictiúr ag páiste amháin agus páiste eile ag iarraidh a fháil amach céard atá ann.

11.   Is minic a bhíonn an éisteacht, an labhairt, an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht 
comhtháthaithe lena chéile sa cheacht céanna nó sa tseachtain chéanna.

  Páistí ag labhairt agus ag éisteacht lena chéile in obair bheirte faoi bhróisiúr saoire, agus ag 
scríobh agus ag léamh cártaí poist.

12.   Bíonn deis ag an bpáiste, anois agus arís, rogha a dhéanamh. Cothaíonn sé seo spéis.
 Múinteoir: “Cé acu a b’fhearr libh a fhoghlaim, amhrán nua nó rince nua?”
 Páistí: “Rince!”

13.  Glacann an múinteoir le botúin mar chuid den phróiseas foghlama.
  Má dhéanann an páiste botún, agus cumarsáid ar siúl, ní cheartaíonn an múinteoir an páiste. 

Níos deireanaí, ar bhonn neamhphearsanta, déanann an múinteoir dul siar agus daingniú ar an 
rud ceart.
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2. Na Tréimhsí i gCeacht Cumarsáideach

I ngach ceacht cumarsáideach bíonn trí thréimhse:
• an Tréimhse Réamhchumarsáide
• an Tréimhse Cumarsáide
• an Tréimhse Iarchumarsáide

Is iad seo a leanas na príomhthréithe a bhaineann leis na tréimhsí i gceacht cumarsáideach:

An Tréimhse Réamhchumarsáide
Déanann an múinteoir dul siar, ar feadh tamaillín, ar ábhar an cheachta ón lá roimhe sin. Tá an 
leanúnachas seo ó lá go lá an-tábhachtach. Déanann sé daingniú ar fhoghlaim an pháiste, tugann sé 
deis don mhúinteoir tógáil ar a bhfuil foghlamtha cheana féin ag an bpáiste agus cabhraíonn sé leis 
an múinteoir tús a chur leis an gceacht.

Músclaíonn an múinteoir suim an pháiste sa cheacht agus spreagann an múinteoir an páiste. 
Is féidir leis an múinteoir a rá leis an rang céard a bheidh ar siúl níos deireanaí sa cheacht, mar 
shampla, cluiche biongó, rólimirt i mbialann. Tuigeann an páiste, mar sin, ón tús, an treo ina bhfuil 
an ceacht ag dul. Is féidir a rá leis an rang, freisin, go bhfuil teanga le foghlaim ar dtús, áfach, 
agus go mbeidh gá leis an teanga sin níos deireanaí sa cheacht. Seo cúis foghlama ag na páistí ag tús 
an cheachta agus cabhraíonn sí sin leis an múinteoir na páistí a spreagadh. Cabhraíonn fíorearraí 
freisin (mar shampla, bréagáin, bianna, éadaí), póstaer oiriúnach tarraingteach nó ábhar éisteachta 
oiriúnach ó dhlúthdhiosca.

Déanann an múinteoir ionchur teanga. Ciallaíonn sé sin go dtugann an múinteoir don pháiste nó go 
múineann an múinteoir, an foclóir, na frásaí, na struchtúir, eiseamláirí na bhfeidhmeanna teanga i.e. 
na ceisteanna, na freagraí agus araile a bheidh ag teastáil ón bpáiste nó a mbeidh gá ag an bpáiste 
leo, chun cumarsáid a dhéanamh sa chéad tréimhse eile i.e. an Tréimhse Cumarsáide. Bíonn an teanga 
seo aitheanta ag an múinteoir roimh ré agus bíonn ceangal díreach idir an teanga seo a mhúintear 
sa Tréimhse Réamhchumarsáide agus a bhíonn le húsáid ag an bpáiste sa Tréimhse Cumarsáide. Sa 
Tréimhse Réamhchumarsáide bíonn an páiste á ullmhú don chumarsáid sa tréimhse cumarsáide. 
De ghnáth, bíonn go leor den teanga seo ar eolas cheana féin ag an bpáiste. Bíonn an múinteoir in 
ann dul siar a dhéanamh ar an teanga sin agus tógáil uirthi. Nuair a bhíonn foclóir agus frásaí nua 
le múineadh, úsáideann an múinteoir modhanna múinte oiriúnacha agus is iondúil go mbíonn aithris, 
athrá, beagáinín den druileáil i gceist agus uaireanta cleachtadh ar phointe gramadaí riachtanach 
i gcluiche gramadaí, b’fhéidir. Foghlaim faoi threoir an mhúinteora a bhíonn i gceist. An t-am ar fad, 
áfach, bíonn an múinteoir ag dul i dtreo na cumarsáide agus téann an múinteoir ar aghaidh chomh 
tapa agus is féidir go dtí an Tréimhse Cumarsáide chun deis a thabhairt don pháiste an teanga agus 
an cumas cumarsáide atá foghlamtha, a úsáid.
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An Tréimhse Cumarsáide
Is í an tréimhse seo an tréimhse is tábhachtaí sa cheacht. Úsáideann an páiste an teanga atá 
foghlamtha chun cumarsáid a dhéanamh. Glacann an páiste páirt i ngníomhaíochtaí cumarsáide. 
Bíonn idirghníomhú sóisialta i gceist agus, go minic, is le páiste eile a bhíonn an páiste ag déanamh 
cumarsáide, in obair bheirte, i rólimirt nó i gcluiche teanga. Cruthaíonn an múinteoir suíomh ina 
mbíonn gá ag an bpáiste leis an teanga atá foghlamtha ón Tréimhse Réamhchumarsáide. Tugann an 
múinteoir cuspóir nó tasc éigin don pháiste le cur i gcrích, mar shampla, a mhíniú don Gharda cén fáth 
nach bhfuil solas ar a rothar, a mhíniú don mhúinteoir cén fáth nach bhfuil an obair bhaile déanta. 
Gníomhaíochtaí cumarsáide faoi threoir an mhúinteora a bhíonn i gceist, ach, tugann an múinteoir 
an oiread saoirse agus is féidir don pháiste an teanga atá foghlamtha a úsáid go cruthaitheach. I 
scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna lánGhaeilge, bíonn níos mó saoirse ag an bpáiste agus bíonn 
an múinteoir ag súil le níos mó ón bpáiste. Sna scoileanna sin, bíonn deis ag an bpáiste a bheith ag 
plé, ag cur is ag cúiteamh agus páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí. Bíonn cuspóir éigin nó tasc éigin 
le cur i gcrích i gcónaí, áfach. Sa tréimhse seo, is é ról an mhúinteora ná ról an chomhairleora, 
an chuiditheora, an áisitheora. Tugann an múinteoir focal nó frása éigin don pháiste nuair is gá.
Glacann an múinteoir féin páirt sa rólimirt uaireanta chun dlús (impetus) a chur léi ach, seasann an 
múinteoir i leataobh, an oiread agus is féidir. Ní chuireann an múinteoir isteach ar an gcumarsáid a 
bhíonn ar siúl ag an bpáiste. Cuirtear an bhéim ar an teachtaireacht. Ní cheartaíonn an múinteoir aon 
bhotúin i gcaint an pháiste ach déanann an múinteoir nóta díobh chun gur féidir daingniú a dhéanamh 
ar an rud ceart níos deireanaí, ar bhealach neamhphearsanta.

An Tréimhse Iarchumarsáide
Glacann an páiste páirt i ngníomhaíochtaí iarchumarsáide.
Bíonn an rang in ann féachaint siar ar an gceacht agus é a phlé. Mar shampla, in obair bheirte nó ar 
bhonn ranga, na páistí ag plé céard a tharla nuair a chuaigh siad chuig an bhfiaclóir.

Déanann an múinteoir dul siar ar an teanga a d’fhoghlaim an páiste sa Tréimhse  Réamhchumarsáide. 
Déanann an múinteoir daingniú ar an bhfoclóir nua, ar na frásaí nua agus ar eiseamláirí na bhfeidhmeanna 
teanga. Sna ranganna sóisearacha, is féidir é sin a dhéanamh trí athrá agus aithris arís, trí dhruileáil 
agus trí chleachtadh. Sna meánranganna agus sna ranganna sinsearacha is féidir an daingniú a 
dhéanamh ar bhealach atá difriúil ón gcéad bhealach a úsáideadh, trí úsáid a bhaint as cluiche teanga 
nua, b’fhéidir. Mar shampla, má tá na páistí tar éis a bheith ag rólimirt san ollmhargadh, is féidir dul 
siar a dhéanamh ar an bhfoclóir a bhaineann leis sin, tríd an gcluiche teanga “Cheannaigh mé.”

Díríonn an múinteoir, ar bhealach neamhphearsanta ar bhotúin a thug an múinteoir faoi deara sa 
Tréimhse Cumarsáide – fuaimniú mícheart focal nó botúin ghramadaí, b’fhéidir. Uaireanta, mar sin, 
bíonn cleachtadh gramadaí le déanamh. 

Tugann an múinteoir deis don pháiste an teanga a d’úsáid an páiste i suíomh amháin a thraschur 
go suíomh eile. Mar shampla, sa Tréimhse Réamhchumarsáide, má chuirtear ar chumas an pháiste 
ticéad do scannán a cheannach i bpictiúrlann agus má thugtar deis don pháiste é sin a dhéanamh 
sa Tréimhse Cumarsáide, is féidir, sa Tréimhse Iarchumarsáide, iarraidh ar an bpáiste ticéad 
do dhráma in amharclann a cheannach, nó ticéad do shorcas nó don zú. Don chuid is mó, is iad na 
heiseamláirí teanga céanna a bhíonn i gceist, le roinnt focal nua uaireanta. Tá an traschur scileanna 
agus eolais seo an-tábhachtach. Léiríonn sé gur féidir a bheith ag súil leis, go mbeidh an páiste in 
ann an cumas cumarsáide a léiríonn an páiste i suíomh amháin, a léiriú i suíomh eile chomh maith. 
Léiríonn sé sin gur cumas cumarsáide i gcoitinne atá á chothú ní cumas cumarsáide i suíomh ar leith 



��0

agus nach mbaineann feidhmeanna teanga agus eiseamláirí teanga, le suíomh ná le téama ar leith, 
ach le go leor suíomh agus téamaí.

Bíonn an múinteoir in ann anailís a dhéanamh leis an bpáiste ar an teanga a d’fhoghlaim an páiste i 
rith an cheachta agus feasacht teanga a chothú. Mar shampla, nuair is faoin bpáiste féin a bhíonn 
an páiste ag caint, go dtagann ‘m’ i gceist. “Bhí mé i mo chodladh. Dhúisigh mé. Bhí ocras orm. D’ith 
mé cúpla briosca. Is maith liom brioscaí.”

Bíonn an múinteoir in ann féachaint ar aghaidh leis an rang go dtí an chéad cheacht eile. Má tá 
an rang tar éis a bheith ag léamh cárta poist inniu, is féidir leis an múinteoir a rá leis an rang go 
mbeidh cárta poist á scríobh acu amárach. Cothaíonn sé sin spéis sa chéad cheacht Gaeilge eile. 
Má éiríonn leis an múinteoir bealaí éagsúla chun slán a fhágáil a mhúineadh don pháiste inniu sa 
Tréimhse Iarchumarsáide, beidh an páiste in ann roghnú as na bealaí sin amárach nuair a bheidh 
deireadh á chur ag an bpáiste leis an gcárta poist. Cothaíonn sé sin leanúnachas arís idir lá amháin 
agus an chéad lá eile.

I gcur chuige cumarsáideach, mar sin, aithnítear nach féidir a bheith ag súil leis go mbeidh an 
páiste in ann teanga a úsáid go cumarsáideach i suíomh éigin, i gceacht, mura múintear an teanga sin 
don pháiste ar dtús. Tagann ionchur teanga, roimh úsáid na teanga sin chun cumarsáid a dhéanamh. 
Tarlaíonn an t-ionchur teanga sin de ghnáth sa Tréimhse Réamhchumarsáide, ach, is féidir le hionchur 
teanga a bheith in aon áit i gceacht sula n-úsáidtear teanga go cumarsáideach. Is féidir na tréimhsí 
i gceacht cumarsáideach a léiriú ar chontanam.
47

An Contanam Cumarsáide
Forbairt na Cumarsáide

Réamhchumarsáid    Cumarsáid   Iarchumarsáid
---------------------------►-------------------------------►----------------------------

•  Dul Siar agus Cothú 
Leanúnachais

• Múscailt Suime
• Spreagadh
• Ionchur Teanga

- foclóir agus frásaí nua
- struchtúir/comhréir
-  eiseamláirí na 

bhfeidhmeanna teanga
- aithris agus athrá
- beagáinín den druileáil
- cleachtadh gramadaí

• Ullmhú don Chumarsáid
•  Gníomhaíochtaí/Foghlaim faoi 

Threoir
• I dTreo na Cumarsáide

•  Úsáid na Teanga chun 
Cumarsáid a dhéanamh

• Idirghníomhú Sóisialta
•  Gá leis an Teanga i Suímh 

Éagsúla
• Obair Bheirte
• Rólimirt
• Cluiche Teanga
• Cuspóir/Tasc le cur i gcrích
•  An Múinteoir: Comhairleoir, 
Cuiditheoir, Áisitheoir

• Béim ar an Teachtaireacht
• Glacadh le hEarráidí/Botúin

• Féachaint Siar
• Dul Siar agus Daingniú
• Cluiche Teanga Nua
• Cleachtadh Gramadaí
• Traschur go Suíomh Nua
•  Anailís ar an Teanga/

Feasacht Teanga
• Féachaint ar Aghaidh
• Cothú Leanúnachais

rsáid Cumarsáid Iarchumarsáid
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Uaireanta ní bhíonn na teorainneacha idir na tréimhsí an-soiléir. Léiríonn an léaráid seo a leanas é sin:

Réamhchumarsáid Iarchumarsáid Cumarsáid 

Mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le leanúnachas ó lá go lá, is féidir a rá go mbíonn cumarsáid 
cheacht an lae inniu, ina réamhchumarsáid do cheacht an lae amáraigh. Is próiseas ciorclach é, mar 
a léirítear sa léaráid seo:

  R
éa

m
hc

hu
m

ars
áid

              Cum
arsáid 

                  Iarchumarsáid 
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3.Feidhmeanna Teanga

Sainmhíniú
Tugtar feidhm teanga ar an úsáid a bhaineann duine as teanga chun cuspóir éigin cumarsáide a 
bhaint amach, mar shampla, chun beannú do dhuine, chun slán a fhágáil, chun ceist a chur agus a 
fhreagairt, chun taitneamh nó easpa taitnimh a léiriú. Nuair a bhíonn cumarsáid ar siúl idir daoine, 
bíonn feidhmeanna teanga in úsáid agus in aon chomhrá ar leith bíonn níos mó ná feidhm teanga 
amháin i gceist, de ghnáth. Mar shampla, beannaíonn daoine dá chéile, cuireann siad ceisteanna ar 
a chéile, freagraíonn siad a chéile, fágann siad slán lena chéile.

Eiseamláirí Teanga
Is féidir feidhm teanga amháin a chomhlíonadh trí úsáid a bhaint as eiseamláirí difriúla teanga. 
Mar shampla: chun beannú do dhuine eile, is féidir “Dia duit!” nó “Go mbeannaí Dia duit!” a rá; chun 
slán a fhágáil, “Slán leat!” nó “Feicfidh mé amárach thú” nó “Go n-éirí an bóthar leat!”; chun ceist a 
chur, “Cé …? Cá …? An …?”; chun ceist an fhreagairt, “Bhris Siobhán é … Sa siopa … Chuala”; chun 
taitneamh a léiriú, “Is maith/breá/aoibhinn liom … Taitníonn an clár sin liom”; chun easpa taitnimh 
a léiriú, “Ní maith liom tae … Is fuath liom an Luan.” Úsáidtear eiseamláirí teanga a oireann don 
suíomh ina bhfuil an duine atá ag déanamh cumarsáide, don ról atá ag an duine agus don chuspóir 
atá ag an duine. Mar shampla, má tá páiste i siopa milseán ag iarraidh cón a cheannach, is eiseamláir 
teanga oiriúnach í “Cón, más é do thoil é.”

Tábhacht na bhFeidhmeanna Teanga
I gCuraclam na Gaeilge, tá na feidhmeanna teanga atá liostaithe an-tábhachtach mar is ionann iad 
agus cuspóirí cumarsáide an Churaclaim. Is ionann é sin agus a rá go bhfuil sé mar chuspóirí ag an 
gCuraclam a chur ar chumas an pháiste beannú do dhuine eile, slán a fhágáil, ceisteanna a chur agus 
a fhreagairt, taitneamh agus easpa taitnimh a léiriú agus araile. Cumas cumarsáide i gcoitinne atá 
i gceist, ní cumas cumarsáide in aon suíomh ar leith a bhaineann le téama ar leith. Mar shampla, má 
tá páiste in ann an fheidhm teanga, “mian a léiriú”, a chomhlíonadh trí úsáid a bhaint as an eiseamláir, 
“Ba maith liom …”, beidh an páiste in ann “Ba mhaith liom” a úsáid i suímh fhírinneacha sa seomra 
ranga, mar shampla, ag am lóin nuair a bheidh cartán bainne breise á lorg ag an bpáiste nó sa cheacht 
Gaeilge i suímh a chruthaíonn an múinteoir, mar shampla, sa siopa éadaigh ag ceannach geansaí, sa 
bhialann ag ordú béile, sa stáisiún traenach ag oifig na dticéad. Ní sa labhairt amháin a bhíonn na 
feidhmeanna teanga i gceist ach san éisteacht, sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht freisin. 
Mar shampla, ní hamháin go mbíonn sé mar chuspóir a chur ar chumas an pháiste “Ba mhaith liom …” 
a rá, ach é a scríobh freisin (mar shampla, i bhfreagra ar chuireadh chuig cóisir, “Ba mhaith liom 
dul.”), éisteacht leis agus é a thuiscint sa chaint, agus é a léamh freisin agus thuiscint.

I gCuraclam na Gaeilge (Curaclam na Gaeilge, lgh 20-26), tugtar liosta de na feidhmeanna teanga 
nó de na cuspóirí cumarsáide do scoileanna T2 i.e. scoileanna ina múintear an Ghaeilge mar dhara 
teanga. Feidhm teanga is caoga atá sa liosta. Cuirtear iad i sé chatagóir:
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• Caidreamh sóisialta a dhéanamh
• Eolas a thabhairt agus a lorg
• Dearcadh a léiriú agus a lorg
• Dul i gcion ar dhuine
• Struchtúr a chur ar chomhrá
• Soiléiriú a lorg i gcomhrá

Taispeánann an líon mór feidhmeanna teanga (caoga is a haon) an réimse leathan úsáide agus an 
éagsúlacht úsáide atá le cur ar chumas an pháiste sa bhunscoil. Is dúshlán é sin. Chun dul i ngleic 
leis an dúshlán, tá na feidhmeanna teanga go léir (caoga is a haon) grádaithe de réir na rang-ghrúpaí. 
Aithnítear feidhmeanna teanga ar leith agus eiseamláirí teanga ar leith do gach rang-ghrúpa. Do na 
Naíonáin, aithnítear aon cheann déag d’fheidhmeanna teanga nó de chuspóirí cumarsáide, agus tá 
siadsan an-simplí, mar shampla, aithint (“Liathróid.” “Seo é mo leabhar nua.”), beannú do dhuine (“Dia 
duit!”), slán a fhágáil (“Slán!”), cead a lorg (“An bhfuil cead agam dul amach?”) agus araile. Cuirtear 
leis an liosta d’fheidhmeanna teanga agus d’eiseamláirí teanga sna rang-ghrúpaí ina dhiaidh sin. Seo 
mar atá na feidhmeanna teanga do scoileanna T2 grádaithe:

Naíonáin                            (+11) 11
Ranganna 1 agus 2             (11 + 13) 24
Ranganna 3 agus 4             (24 + 22) 46
Ranganna 5 agus 6              (46 + 5) 51

Is minic, d’aon fheidhm teanga ar leith, a thugtar eiseamláir(í) teanga nua ó rang-ghrúpa amháin go 
rang-ghrúpa eile. Mar shampla:
Feidhm Teanga: “buíochas a léiriú”

Eiseamláirí Teanga:
Naíonáin – Rang 2: “Go raibh maith agat!”, “Míle buíochas!”
Ranganna 3 agus 4: “Buíochas le Dia!”, “Nár laga Dia thú!”
Ranganna 5 agus 6: “Go méadaí Dia do stór!”
Taispeánann sé sin go bhfuil bealaí difriúla ann chun feidhmeanna teanga a chomhlíonadh, go bhfuil 
roinnt de na bealaí sin níos éasca ná a chéile agus, dá réir sin, níos oiriúnaí do ranganna sóisearacha. 
Taispeánann sé freisin go bhféadfadh sé a bheith mar chuspóir ag an múinteoir le Rang 5 nó Rang 
6 a chur ar chumas an pháiste feidhm teanga mar “buíochas a léiriú” a chomhlíonadh ar níos mó ná 
bealach amháin.

Níor chóir féachaint ar ghrádú na bhfeidhmeanna teanga agus ar na heiseamláirí a ghabhann leo 
mar aon rud daingean docht. Níl ann ach treoir. Tá sé níos tábhachtaí go dtuigtear gurb iad na 
feidhmeanna teanga agus na heiseamláirí teanga is tábhachtaí ná na cinn a mbíonn gá ag an 
bpáiste leo nó a bhíonn ag teastáil ón bpáiste sa suíomh ina bhfuil an páiste. Chun go mbeidh gá ag 
an bpáiste le réimse leathan d’fheidhmeanna teanga agus d’eiseamláirí teanga, caithfidh an múinteoir 
an páiste a chur i réimse leathan de shuímh sa cheacht Gaeilge, i réimse leathan de róil, le réimse 
leathan de chuspóirí le comhlíonadh.

Tugtar liosta níos faide d’fheidhmeanna teanga do scoileanna T1 i.e. scoileanna lánGhaeilge agus 
scoileanna Gaeltachta (Curaclam na Gaeilge, lgh 80-84). Faightear na feidhmeanna teanga céanna 
sa liosta seo agus a fhaightear do scoileanna T2 agus cinn bhreise leo, mar shampla, sláinte a ghuí 
(“Dia go deo le Deirdre!”), impí ar dhuine (“Á, lig dom dul chuig an dioscó!”), duine a mhealladh (“Tá sé 
an-éasca. Bain triail as.”), plámás a dhéanamh le duine nó duine a ionramháil (“Tá tusa go han-mhaith 
ag ní na ngréithe.”). Dhá fheidhm teanga is ochtó san iomlán atá sa liosta. Ní dhéantar aon ghrádú 
ar na feidhmeanna teanga ó rang-ghrúpa go rang-ghrúpa i scoileanna T1, mar déantar na páistí a 
thumadh sa Ghaeilge óna gcéad lá ar scoil sna scoileanna sin. Tugtar eiseamláir teanga amháin do 
gach feidhm teanga mar léiriú ar an mbrí atá leis an bhfeidhm teanga sin. 51
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4. Téamaí

Tá deich gcinn de Théamaí i gCuraclam na Gaeilge. Tá tús áite ag Mé Féin sa liosta agus tá baint 
ag na Téamaí go léir le saol an pháiste agus leis na daoine a ndéanann an páiste teagmháil leo, mar 
shampla, tuismitheoirí, cairde, an múinteoir, an siopadóir, an dochtúir. Is iad Téamaí Churaclam na 
Gaeilge ná:

1. Mé Féin
2. Sa Bhaile
3. An Scoil
4. Bia
5. An Teilifís
6. Siopadóireacht
7. Caitheamh Aimsire
8. Éadaí
9. An Aimsir
10. Ócáidí Speisialta

Tá na Téamaí an-leathan. Le gach Téama, téann go leor Topaicí a oireann do na rang-ghrúpaí 
éagsúla. Mar shampla:

1. Téama: Mé Féin
Topaicí: Na Baill Bheatha
Bréagáin
Tinn ar Scoil
Timpiste Rothair
Ag an bhFiaclóir
Dearcadh agus
Tuairimí Pearsanta

3. Téama: An Scoil
Topaicí: An Seomra Ranga
Mo Mhála Scoile
Ag Péinteáil
Ag Dul Abhaile
Tinn ar Scoil
Am Lóin
Timpiste sa Chlós
Gairdín na Scoile
Obair Bhaile
Ag Dul chuig an Leabharlann
An Lá Spóirt
An Cheolchoirm
An Turas Scoile

2. Téama: Sa Bhaile
Topaicí: An Teach
Seomraí an Tí
Ag Bácáil
Mo Pheata
Fear an Phoist
Fuinneog Bhriste
Ag Obair sa Ghairdín
Dóiteán
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4. Téama: Bia
Topaicí: An Bricfeasta
An Bosca Lóin
An Cuisneoir
Ag Leagan an Bhoird
Picnic
Ag Ullmhú an Dinnéir
Pancóga
An Siopa Glasraí agus
Torthaí

8. Téama: Éadaí
Topaicí: Baill Éadaigh
Fear Sneachta
An Garda
Fear/Bean an Phoist
Oíche Shamhna
Lá Báistí
Éadaí Peile
Fear Bréige
Ag Ní
An Éide Scoile
Bríste Géine Nua
Seó Faisin

5. Téama: An Teilifís
Topaicí: Cartún ar an Teilifís
Ag Féachaint ar an Teilifís
Fógra
Cluiche ar an Teilifís
Clár Ama Teilifíse
An Nuacht
Réamhaisnéis na hAimsire
Ag Fáil DVD
Cluiche Ríomhaire

9. Téama: An Aimsir
Topaicí: An Aimsir Inniu
Lá Fuar
Lá Fliuch
Sneachta
Ar an Trá
Ag Cur Bláthanna
An Fómhar
Stoirm
Réamhaisnéis na hAimsire

6. Téama: Siopadóireacht
Topaicí: An Siopadóir
Sa Siopa Milseán
An Mála Siopadóireachta
Sa Siopa Peataí
Sa Siopa Éadaigh
Sa Siopa Bróg
San Ollmhargadh
Ticéad don Traein
Ag Dul go dtí na Pictiúir
Ag Sábháil Airgid

10. Téama: Ócáidí Speisialta
Topaicí: Peata Nua
An Crann Nollag
Daidí na Nollag
An Zú
An Sorcas
Oíche Shamhna
Mo Bhreithlá
Lá Fhéile Pádraig
Turas Eitleáin

7. Téama: Caitheamh Aimsire
Topaicí: Ag Péinteáil
Bréagáin
Sa Linn Snámha
Ag Cúr Síolta
Ag Rothaíocht
Ag Imirt Peile
Ag Léamh
Cnónna Capaill
Ag Campáil
Ag Iascaireacht
Ag Bádóireacht
Ag Cnocadóireacht
Ag Imirt Leadóige
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Is minic a bhíonn trasnaíocht idir na Téamaí. Mar shampla, baineann an Topaic, Ag Péinteáil leis 
an Téama, An Scoil agus freisin leis an Téama, Caitheamh Aimsire. Is é an rud is tábhachtaí ná go 
roghnaíonn an múinteoir Téamaí agus Topaicí a bhaineann le saol an pháiste agus a bhfuil spéis ag 
an bpáiste iontu. Ciallaíonn sé sin uaireanta, gan úsáid a bhaint as an gcéad Téama ná as an gcéad 
Topaic eile i dtéacsleabhar an pháiste.

Téamaí agus Topaicí: Comhthéacs don cheacht Gaeilge
Tugann na Téamaí agus na Topaicí comhthéacs don cheacht Gaeilge. Faoi scáth na dTéamaí agus na 
dTopaicí, eagraíonn an múinteoir gníomhaíochtaí foghlama a bhaineann le saol an pháiste ina mbíonn ar 
an bpáiste réimse d’fheidhmeanna teanga a chomhlíonadh trí úsáid a bhaint as eiseamláirí oiriúnacha. 
Cloíonn an múinteoir leis an Téama agus an Topaic chéanna ar feadh tréimhse seachtaine, coicíse nó 
níos faide agus bíonn an éisteacht, an labhairt, an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht i gceist, 
de réir mar a oireann.
54
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5. Snáitheanna Churaclam na Gaeilge

Tá ceithre shnáithe i gCuraclam na Gaeilge:
* Éisteacht
* Labhairt
* Léitheoireacht
* Scríbhneoireacht

I scoileanna T2, moltar tús a chur leis an Léitheoireacht agus an Scríbhneoireacht i Rang 2. 
I scoileanna T1, braitheann sé ar pholasaí na scoile. Ceacht amháin  Gaeilge in aghaidh an lae a 
mhúineann an múinteoir. Sa cheacht sin, is minic a bhíonn an Éisteacht, an Labhairt, an Léitheoireacht 
agus an Scríbhneoireacht i gceist. Cur chuige comhtháthaithe a úsáideann an múinteoir, mar sin, 
i.e., déantar na snáitheanna a fhorbairt i gcomhpháirt lena chéile. Roghnaíonn an múinteoir Téama 
agus Topaic don tseachtain, agus faoi scáth an Téama agus na Topaice sin, bíonn deiseanna ag na 
páistí tabhairt faoi réimse de ghníomhaíochtaí feidhmiúla cumarsáideacha taitneamhacha san 
Éisteacht, sa Labhairt, sa Léitheoireacht agus sa Scríbhneoireacht.

Éisteacht
Nuair a bhíonn teanga nua á foghlaim ag páiste, tagann éisteacht leis an teanga roimh labhairt na 
teanga. Ta béim nua ar an Éisteacht i gCuraclam na Gaeilge agus tá béim ar leith uirthi sna ranganna 
sóisearacha. Ba chóir go mbeadh deiseanna ag an bpáiste éisteacht leis an nGaeilge á labhairt go 
neamhfhoirmiúil ag an múinteoir, leis an bPríomhoide agus leis na múinteoirí eile (“Níl cead ag na 
páistí dul amach go dtí an clós inniu. Tá sé ró-fhliuch.”). Ba chóir go n- úsáidfeadh an múinteoir an 
Ghaeilge mar theanga chaidrimh (“Dia duit ar maidin, a Thomáis!” “Gabh mo leithscéal!”). Ba chóir 
go gcloisfeadh an páiste an Ghaeilge in úsáid mar theanga bhainisteoireachta ranga ag an múinteoir 
i.e. nuair a bhíonn an múinteoir ag tabhairt orduithe agus treoracha do na páistí. (“Seasaigí!” “Oscail 
an doras, más é do thoil é.”)

Sna ceachtanna foirmiúla, éisteann an páiste le heiseamláirí a bhaineann le Feidhmeanna Teanga 
éagsúla. Éisteann an páiste le treoracha ón múinteoir, mar shampla, nuair a bhíonn mothúcháin á 
múineadh, “Cuir fearg ort féin!” Bíonn an éisteacht i gcónaí ceangailte leis an tuiscint. Tuigeann an 
páiste brí na cainte ó thuin chainte an mhúinteora (bíonn fearg le cloistéail i nguth an mhúinteora), 
nó ó gheáitsí (bíonn fearg le feiceáil ar aghaidh an mhúinteora) nó ó chomhthéacs (fearg ar dhuine 
éigin i scéal, mar shampla, Daidí Béar, “Cé a bhris an chathaoir?”).

Sna ranganna sóisearacha, éisteann na páistí le hamhráin. Tar éis tamaill, tosaíonn na páistí ag 
canadh leis an múinteoir. Gníomhamhráin is ea go leor de na hamhráin seo. Déanann na páistí aithris ar 
gheáitsí/ar ghníomhartha an mhúinteora le linn dóibh a bheith ag canadh. Cabhraíonn na gníomhartha 
seo, tuiscint a thabhairt do na páistí agus tugann siad taitneamh do na páistí. 
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Amhráin, mar shampla:
Micilín Muc
Buail do Bhosa
Cúigear Fear
Clip Clop, a Chapaillín
An tAsailín Gáireach
Tá na Báid

Éisteann páistí sna ranganna sóisearacha le rainn, freisin, agus tar éis tamaill, tosaíonn na páistí á 
n-aithris leis an múinteoir agus ag déanamh aithrise ar gheáitsí/ar ghníomhartha an mhúinteora. 
Ar an mbealach seo arís, cothaítear tuiscint sna páistí agus tugtar taitneamh dóibh.

Rainn, mar shampla:
Cnag ar an Doras
Slubar Slabar Slubar
Tic Teaic Tiú

Ar an mbealach céanna éisteann páistí sna ranganna sóisearacha le scéalta. Is minic a bhíonn an 
múinteoir in ann leabhar mór a úsáid. Chun tuiscint a chothú, díríonn an múinteoir aird na bpáistí ar 
na pictiúir sa leabhar mór. Diaidh ar ndiaidh, spreagann an múinteoir na páistí abairtí a chríochnú 
agus codanna den scéal a insint leis an múinteoir, go háirithe línte a thagann isteach sa scéal 
arís agus arís eile (mar shampla, An Tornapa Mór, “Tharraing siad agus tharraing siad ach bhí an 
tornapa... ró-mhór.”).

Scéalta, mar shampla:
Cinnín Óir agus na Trí Bhéar
Cochaillín Dearg
Rírá i Seomra na Naíonán
An Buachaillín Sinséir

Tá réimse leathan de ghníomhaíochtaí eile Éisteachta ann. Tá cuid acu oiriúnach do na ranganna 
naíonán, cuid eile do na ranganna sóisearacha, cuid eile do na meánranganna, cuid eile do na ranganna 
sinsearacha. Tá cuid acu oiriúnach do go leor ranganna.

Gníomhaíochtaí eile Éisteachta, mar shampla:
• Éist agus dathaigh an pictiúr.
• Éist agus tarraing an pictiúr.
• Éist agus lean na treoracha/déan mím.
• Deir ó Grádaigh.
• Cluiche Biongó.
• Éist agus cuir an uimhir cheart i ngach bosca.
• Éist agus freagair na ceisteanna (Tráth na gCeisteanna).
• Éist leis an dlúthdhiosca agus freagair na ceisteanna.
• Éist le Réamhaisnéis na hAimsire agus freagair na ceisteanna.
• Éist leis an bhfógra agus freagair na ceisteanna.
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Labhairt
Bíonn sé mar aidhm ag an múinteoir i gcónaí, úsáid na Gaeilge mar ghnáththeanga chumarsáide, 
agus go háirithe, mar ghnáth-theanga labhartha a chur chun cinn sa seomra ranga. Sna ranganna 
naíonán, bíonn béim ar leith ar an Éisteacht ach sna ranganna eile, bíonn an phríomhbhéim ar an 
Labhairt i ngach ceacht Gaeilge. Sa Tréimhse Réamhchumarsáide, déanann an múinteoir ionchur 
teanga i.e. tugann an múinteoir cumas cumarsáide/cumas labhartha don pháiste. Sa Tréimhse 
Cumarsáide, tugann an múinteoir deis don pháiste an teanga atá foghlamtha ag an bpáiste agus an 
cumas cumarsáide/cumas labhartha atá bainte amach ag an bpáiste, a úsáid i suíomh ina mbeidh gá 
leis an teanga. Sa tréimhse sin, bíonn na páistí ag comhlíonadh Feidhmeanna Teanga, cuirtear an 
bhéim ar an teachtaireacht agus glactar le botúin. Sa Tréimhse Iarchumarsáide, i measc rudaí 
eile, déantar dul siar agus tugtar deis don pháiste an Ghaeilge atá foghlamtha a úsáid i suíomh 
eile. Roghnaíonn an múinteoir Téamaí agus Topaicí a bhaineann le saol an pháiste.

Spreagann an múinteoir an páiste úsáid neamhfhoirmiúil a bhaint as an nGaeilge chun gnáthrudaí 
a rá (“An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?” “Mo bhreithlá atá ann inniu. An féidir liom a 
bheith saor ó obair bhaile?”). Bíonn an múinteoir ag faire amach i gcónaí do dheiseanna chun an 
páiste a spreagadh úsáid neamhfhoirmiúil a bhaint as an nGaeilge a fhoghlaimíonn an páiste sa 
cheacht foirmiúil. Tá réimse leathan de ghníomhaíochtaí Labhartha ann. Tá cuid acu oiriúnach do 
na ranganna naíonán, cuid eile do na ranganna sóisearacha, cuid eile do na meánranganna, agus cuid 
eile do na ranganna sinsearacha. Tá cuid acu oiriúnach do go leor ranganna.

Gníomhaíochtaí Labhartha, mar shampla:
• Ag canadh amhrán
• Ag aithris rann
• Ag aithris scéalta/codanna de scéalta
• Ag taispeáint agus ag labhairt
• Ag déanamh gníomhartha agus ag labhairt
• Ag tabhairt nuacht shimplí
• Ag meaitseáil agus ag labhairt
• Ag déanamh obair bheirte
• Ag rólimirt (ag an dochtúir)
• Ag imirt cluichí teanga (“Céard atá sa mhála?” “Fiche Ceist”)
• Ag liostú (ag dul go dtí an siopa)
• Ag tabhairt treoracha (go dtí an linn snámha)
• Ag aithris agus ag plé dánta.

Léitheoireacht
Múintear an Léitheoireacht agus déantar scil na Léitheoireachta a fhorbairt i gcomhpháirt leis 
an Éisteacht, an Labhairt agus an Scríbhneoireacht. I scoileanna T2, moltar tús a chur leis 
an Léitheoireacht i Rang 2. I scoileanna T1, braitheann sé ar pholasaí na scoile. I bhfad sula 
dtosaíonn an páiste ag plé go foirmiúil leis an Léitheoireacht, bíonn ábhar clóbhuailte le feiceáil 
ag an bpáiste sa seomra ranga, go háirithe fógraí (“Dún an doras.” “Croch suas do chóta.” “Nigh do 
lámha.”). Tuigeann na páistí go bhfuil teachtaireachtaí sna fógraí sin agus is minic a chloiseann na 
páistí an múinteoir ag rá leis na páistí, na rudaí atá sna fógraí. Sna ceachtanna foirmiúla Gaeilge, is 
é an bealach is fearr chun na páistí a ullmhú don Léitheoireacht ná trí bhéim a chur ar an 
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Labhairt.
Faigheann an páiste tuiscint ar “leabhair” trí éisteacht le scéalta á léamh ag an múinteoir as 
leabhair, go háirithe leabhair mhóra. Foghlaimíonn siad faoi chlúdach leabhair. Foghlaimíonn siad 
treoshuíomh clé-deas agus go léann tú ó bharr go bun an leathanaigh. Bíonn leabhair mhóra agus 
pictiúrleabhair ar fáil do na páistí agus bíonn deiseanna acu dul tríothu mar a théann an múinteoir 
tríothu. Nuair a thosaíonn na páistí ag léamh go foirmiúil, ba chóir go dtuigfeadh na páistí an chuid 
is mó den teanga san ábhar léitheoireachta ar dtús agus ba chóir
go mbeadh taithí acu ar an teanga sin a úsáid sa labhairt. Eiseamláirí a bhaineann le Feidhmeanna 
Teanga éagsúla a bhíonn á léamh acu. Tiocfaidh go leor de na focail ó bhanc focal atá na páistí in 
ann a aithint. Nuair a bheidh siad ag léamh aithneoidh siad focail le cabhair ó na leideanna seo: 

• an pictiúr
• an comhthéacs
• an chomhréir.

Má bhíonn léitheoireacht an Bhéarla tosaithe ag an bpáiste, foghlaimeoidh an páiste go dtéann na 
fuaimeanna céanna le litreacha áirithe sa Ghaeilge agus a théann sa Bhéarla. Tá fóineolaíocht na 
Gaeilge difriúil le fóineolaíocht an Bhéarla, áfach. Caithfear, aníos tríd an scoil, díriú ar na litreacha 
seo a leanas, mar shampla, agus ar na fuaimeanna a théann leo:

gutaí gearra
a (cat)
o (clog)
u (muc)
e (te)
i (im)

gutaí fada
á (bád)
ó (bróg)
ú (úll)
é (mé)
í (císte)

défhoghair
ia (iasc)
ua (fuar)
uai (fuair)

gan séimhiú
b (bó)
c (cóta)
d (déanann)
f (féach)
g (gránna)
m (maith)
p (póca)
s (seas)
t (téann)

le séimhiú
bh (an bhó)
ch (mo chóta)
dh (ní dhéanann)
fh (níor fhéach)
gh (an-ghránna)
mh (an-mhaith)
ph (a phóca)
sh (sheas)
th (ní théann)

Nuair a bhíonn an páiste ag léamh chun eolas a fháil, bíonn an-tábhacht ag baint le brí an téacs agus 
le tuiscint an pháiste. Léitheoireacht Fheidhmiúil a bhíonn ar siúl i.e. bíonn an páiste ag léamh le 
cuspóir. De ghnáth, is é an cuspóir ná eolas a fháil, mar shampla, fógra a léamh faoi shorcas agus 
na sonraí go léir a fháil, nó, cárta poist a léamh chun a fháil amach céard iad na háiseanna atá san 
óstán a bhfuil Uncail Liam ag fanacht ann.
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Tá réimse leathan de ghníomhaíochtaí léitheoireachta ann atá feidhmiúil, atá taitneamhach agus a 
oireann do na ranganna éagsúla.

Gníomhaíochta Léitheoireachta, mar shampla:
• Léigh agus meaitseáil.
• Léigh agus déan mím.
• Léigh agus dathaigh.
• Léigh agus tarraing an pictiúr.
• Léigh agus lean na treoracha don chluiche.
• Léigh an scéal.
• Léigh an dán.
• Léigh an liosta.
• Léigh an biachlár.
• Léigh an cuireadh chuig cóisir bhreithlae.
• Léigh an cárta breithlae.
• Léigh an cárta Nollag/Cásca.
• Léigh an cárta poist.
• Léigh an biachlár.
• Léigh an t-oideas.
• Léigh an fógra don scannán.
• Léigh an nóta teachtaireachta.
• Léigh an litir.
• Léigh an t-amchlár teilifíse.
• Léigh clár an chluiche.
• Léigh an t-agallamh.
• Léigh na rialacha don leabharlann.
• Léigh an páipéar grinn.

Maidir le ceacht foirmiúil léitheoireachta de, lasmuigh den úsáid a mholtar a bhaint as fíorleabhair, 
tuigtear nach mbíonn a leithéid de rud ann agus ceacht nach mbíonn ar siúl ann ach na páistí 
ag léamh agus ag léamh amháin. Is minic a bhíonn na páistí ag éisteacht, ag labhairt, ag léamh 
agus ag scríobh, le chéile, in aon cheacht amháin. Cur chuige comhtháthaithe a mholtar. De ghnáth, 
bíonn an ghníomhaíocht léitheoireachta mar chuid chomhtháthaithe d’obair sheachtaine a leagann 
an múinteoir amach faoi scáth téama éigin. Mar shampla:

Rang 6
Téama: An Aimsir   Topaic: Ar Saoire

Gníomhaíochtaí   Snáitheanna

Éist. Labh. Léith. Scríbh.
Lá 1: Aimsigh na Difríochtaí idir an póstaer agus 

an pictiúr sa leabhar.
√ √ √ √

Lá 2: Rólimirt/Obair Bheirte: Ag dul ar saoire. √ √
Lá 3: Léigh an cárta poist. √ √ √ √
Lá 4: Scríobh cárta poist. √ √ √ √
Lá 5: Tíortha agus Bianna. √ √ √ √
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San obair thuas, is féidir a rá go bhfuil gach rud a tharlaíonn Lá 1 agus Lá 2, ina réamhchumarsáid 
do cheacht Lá 3 i.e. “Léigh an cárta poist.”

Is féidir ceacht léitheoireachta a thabhairt ar cheacht Lá 3 thuas, cé go mbeidh na páistí ag 
éisteacht, ag labhairt agus ag scríobh freisin. Sa cheacht sin beidh trí thréimhse, An Tréimhse 
Réamhchumarsáide, An Tréimhse Cumarsáide agus An Tréimhse Iarchumarsáide. Sa Tréimhse 
Réamhchumarsáide, déanann an múinteoir na gnáthrudaí a dhéanann múinteoir sa tréimhse seo i.e. 
dul siar ar obair an lae roimhe sin agus b’fhéidir freisin ar obair Lá 1, múscailt suime, spreagadh 
agus ionchur teanga. Beidh roinnt mhaith de na focail a bheidh á léamh ag na páistí níos deireanaí 
ar eolas cheana féin ag na páistí, ach beidh roinnt eile nach mbeidh. Mar chuid den ionchur teanga, 
beidh an múinteoir ag míniú focal. Chun focail a mhíniú, is féidir leis an múinteoir ceann amháin de 
na bealaí seo a leanas a úsáid nó meascán díobh:

Ainmfhocal, mar shampla, gloiní gréine
• taispeáin gloiní gréine
• taispeáin pictiúr de ghloiní gréine
• tarraing pictiúr de ghloiní gréine

Briathar, mar shampla, ag tumadh
• déan gníomh/úsáid geáitsí
• cruthaigh comhthéacs/inis scéilín a chabhraíonn leat “ag tumadh” a
   mhíniú
• úsáid focal/focail eile a thuigeann an páiste: “ag tumadh” = “Bhí sé ag léim
  isteach san uisce agus ag snámh faoin uisce”.

Réamhfhocal, mar shampla, faoin
• le dhá rud, taispeáin an suíomh atá i gceist.

Caithfidh an múinteoir freisin cabhrú leis na páistí focail nua a aithint trí úsáid a bhaint as an 
gclár dubh nó as luaschártaí. Sa Tréimhse Cumarsáide, nuair a bhíonn an cárta poist á léamh ag 
na páistí, bíonn na páistí aonair ag léamh os ard nó beidh na páistí ag léamh go ciúin. Le cinntiú gur 
léitheoireacht fheidhmiúil a bhíonn ar siúl i.e. léitheoireacht le cuspóir (chun eolas a bhailiú), cuireann 
an múinteoir ceisteanna réamhléitheoireachta (mar shampla, “Cén t-ainm atá ar an óstán?” “Cén sórt 
aimsire atá ann?”), ceisteanna le linn léitheoireachta (“Céard a cheannaigh Aintín Gráinne?” “Céard 
a tharla do Liam?”) agus ceisteanna iarléitheoireachta (“Cén lá a scríobh Cormac an cárta?” “Cén 
lá a bheidh Cormac ag teacht abhaile?”). Nuair a bhíonn an t-eolas chun na ceisteanna a fhreagairt 
á lorg ag na páistí is féidir leo:

• súil thapa a chaitheamh (“Céard a scríobh Cormac abhaile, litir nó cárta    poist?”)
• spléachadh – chun eolas ar leith a lorg (“Cén t-ainm atá ar an óstán?”)
• léitheoireacht leathan a dhéanamh – chun brí ghinearálta a fháil (“Cén sórt aimsire 
   atá ann?”)
• grinnléitheoireacht a dhéanamh – mionscrúdú ar théacs (“Céard a tharla   do Liam?”)

Freagraíonn na páistí na ceisteanna ó bhéal nó i scríbhinn nó cuireann siad tic sa bhosca ceart. 
Ní théann an múinteoir ó pháiste go páiste ag iarraidh orthu léamh gan plé a dhéanamh leis 
an rang, an t-am ar fad, ar a bhfuil á léamh acu. Sa Tréimhse Iarchumarsáide, féachann 
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an múinteoir agus an rang siar ar an gcárta poist, ag díriú, mar shampla, ar an aimsir atá ag na 
daoine atá ar saoire. Déantar dul siar ar an nGaeilge nua atá foghlamtha ag na páistí agus díríonn 
an múinteoir ar bhealach neamhpheasanta ar bhotúin a rinneadh i rith an cheachta. Is féidir sa 
chás seo “Traschur go Suíomh Nua” a dhéanamh ar chlár taistil a chonaic siad ar an teilifís. Mar 
an rud deireanach sa cheacht agus ag féachaint ar aghaidh go dtí ceacht an lae ina dhiaidh sin i.e. 
“Scríobh cárta poist”, is féidir leis an múinteoir an ghníomhaíocht éisteachta seo a dhéanamh, “Éist 
agus tarraing an pictiúr seo ar do chárta poist.”
61
Chun cur le tuiscint na bpáistí gur teanga bheo í an Ghaeilge agus go bhfuil litríocht ag dul léi mar 
atá ag dul le gach teanga bheo eile, déanann na páistí teagmháil le fíorleabhair Ghaeilge freisin. 
Bíonn tábhacht ar leith ag baint le fíorleabhair Ghaeilge i scoileanna T1. I ngach cineál scoile, léann 
an múinteoir as fíorleabhair Ghaeilge do na páistí go rialta. Spreagann sé sin sna páistí suim i 
leabhair Ghaeilge i gcoitinne. Spreagann sé na páistí, na leabhair a léann an múinteoir astu, a thógáil 
ón leabhragán ranga chun iad a léamh, chun féachaint ar na pictiúir iontu agus chun dul tríothu. 
Nuair a dhéanann páistí léitheoireacht den chineál sin is léitheoireacht ar son pléisiúir a bhíonn 
ar siúl acu. 

Cuireann an múinteoir fíorleabhair ar fáil atá oiriúnach ó thaobh ábhair spéise na bpáistí de agus 
leibhéal deacrachta na Gaeilge iontu. Ó thaobh eagar an ranga de, nuair a bhíonn an múinteoir ag 
léamh as fíorleabhair do na páistí, is féidir leis an múinteoir seasamh nó suí os comhair an ranga, 
is féidir leis an múinteoir léamh do ghrúpa ina suíocháin nó is féidir le grúpa de pháistí suí ar an 
urlár in aice leis an múinteoir. Chun suim na bpáistí sa leabhar a spreagadh agus chun aird na bpáistí 
a choinneáil, is fiú don mhúinteoir stopadh go rialta chun an scéal a phlé agus chun aird na bpáistí 
a dhíriú ar na léaráidí, más ann dóibh. Tá fíorleabhair Ghaeilge de gach cineál ann, mar shampla,
Fiacla Mhamó
Drochlá Ruairí
Ainmhithe na hOíche
Cé gurb í an phríomhaidhm a bhíonn ag an múinteoir ná go mbainfidh na páistí taitneamh as na 
fíorleabhair, is féidir úsáid a bhaint as na gníomhaíochtaí seo bunaithe ar fhíorleabhair, go 
háirithe scéalta: 

• léirmheas a scríobh (teideal, údar, foilsitheoir, carachtair)
• drámaíocht (radharc ón scéal a athchruthú sa seomra ranga, rólimirt, gléasadh suas, 
   mím, éifeachtaí fuaime)
• ealaín (pictiúr a tharraingt agus teideal a chur leis, cuntas a scríobh).

Scríbhneoireacht
Múintear an Scríbhneoireacht agus déantar scil na Scríbhneoireachta a fhorbairt i gcomhpháirt 
leis an Éisteacht, an Labhairt agus an Léitheoireacht. Mar sin, is cur chuige comhtháthaithe a 
úsáidtear. I scoileanna T2, moltar tús a chur leis an Scríbhneoireacht i Rang 2. I scoileanna T1, 
braitheann sé ar pholasaí na scoile.

Nuair a thosaíonn na páistí ag scríobh ar dtús, is cleachtaí faoi threoir a bhíonn ar siúl acu. Bíonn 
cleachtaí faoi threoir ar siúl sna meánranganna agus sna ranganna sinsearacha chomh maith agus 
i scoileanna T1, go háirithe, bíonn saorscríbhneoireacht ar siúl. I ngach cineál scoile, bíonn sé mar 
aidhm ag an múinteoir go dtuigfidh na páistí gur bealach cumarsáide í an scríbhneoireacht agus go 
scríobhann daoine chuig a chéile chun teachtaireachtaí a thabhairt. Faigheann na páistí deiseanna 
Feidhmeanna Teanga a chomhlíonadh sa scríbhneoireacht. Tá réimse leathan de ghníomhaíochtaí 
scríbhneoireachta ann atá feidhmiúil, atá taitneamhach agus a oireann do na ranganna éagsúla.
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Gníomhaíochtaí Scríbhneoireachta, mar shampla:
• cleachtaí peannaireachta (rithimphatrúin, litirphatrúin, litreacha, focail)
• lipéid le haghaidh pictiúr agus rudaí sa seomra ranga
• liostaí focal
• focail a mheaitseáil le pictiúir (cóipeáil)
• abairtí a mheaitseáil le pictiúir (cóipeáil)
• abairtí a iomlánú/chríochnú (cóipeáil)
• bolgáin chainte i gcartúin a líonadh isteach
• nuacht shimplí (cóipeáil, ar dtús, agus ansin, i dtreo na saorscríbhneoireachta)
• abairtí a scríobh
• abairtí a chur san ord ceart (cóipeáil)
• cártaí d’ócáidí (an Nollaig, Lá Fhéile Pádraig, an Cháisc, breithlá, Lá na Máithreacha, 
   Lá na nAithreacha)
• nótaí teachtaireachta
• cártaí poist
• litreacha
• foirmeacha iarratais
• líon na bearnaí
• crosfhocail
• biachlár
• oideas
• fógra
• cuireadh chuig cóisir
• scéal (próiseas na scríbhneoireachta)
• aiste
• suirbhéanna agus tuairiscí
• agallaimh
• ag scríobh agus ag freagairt ceisteanna
• treoracha
• fuíoll-leabhair
• cleachtaí foghraíochta agus litrithe
• cleachtaí poncaíochta.

Tá an liosta de ghníomhaíochtaí scríbhneoireachta an-chosúil leis an liosta de ghníomhaíochtaí 
léitheoireachta. Bíonn dlúthcheangal ann i gcónaí idir an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht. 
Uaireanta bíonn an ghníomhaíocht léitheoireachta ina heiseamláir don ghníomhaíocht scríbhneoireachta. 
Mar shampla, má léann páistí cárta poist lá amháin, cabhróidh an cárta sin leo a gcártaí poist féin a 
scríobh an lá ina dhiaidh sin. Arís, is bunphrionsabal é, nár chóir iarraidh ar na páistí rud éigin 
a scríobh nach bhfuil siad in ann a dhéanamh sa labhairt ar dtús. Maidir le ceacht foirmiúil 
scríbhneoireachta de, tuigtear nach mbíonn a leithéid de rud ann agus ceacht nach mbíonn ar siúl 
ann ach na páistí ag scríobh agus ag scríobh amháin. Is minic a bhíonn na páistí ag éisteacht, ag 
labhairt, ag léamh agus ag scríobh, le chéile, in aon cheacht amháin. De ghnáth, bíonn an ghníomhaíocht 
scríbhneoireachta mar chuid chomhtháthaithe de scéim sheachtaine a leagann an múinteoir amach 
faoi scáth téama éigin. Má bhíonn sé ina scéim sheachtaine ag an múinteoir go scríobhfaidh na páistí 
cárta poist Lá 4, beidh gach rud a tharlaíonn Lá 1, Lá 2 agus Lá 3 ina réamhchumarsáid do Lá 4 (féach 
lch 351). Is féidir ceacht scríbhneoireachta a thabhairt ar cheacht Lá 4, cé go mbeidh na páistí 
ag éisteacht, ag labhairt agus ag léamh freisin. Sa cheacht sin, beidh trí thréimhse: An Tréimhse 



  ���

Réamhchumarsáide, An Tréimhse Cumarsáide agus An Tréimhse Iarchumarsáide. Sa Tréimhse 
Réamhchumarsáide, déanann an múinteoir na gnáthrudaí a dhéanann an múinteoir sa tréimhse seo 
i.e. dul siar ar obair an lae roimhe sin, múscailt suime, spreagadh agus ionchur teanga. Beidh 
an chuid is mó de na focail a bheidh ag teastáil ó na páistí níos deireanaí ar eolas cheana féin ag 
na páistí ach beidh roinnt eile nach mbeidh agus beidh ar an múinteoir focail agus frásaí nua a 
bheidh ag teastáil ó na páistí a mhúineadh dóibh.  Sa Tréimhse Cumarsáide scríobhann na páistí 
na cártaí poist – chuig a chéile, b’fhéidir. Sa Tréimhse Iarchumarsáide, féachann an múinteoir 
agus an rang siar ar na cártaí poist atá scríofa acu chuig a chéile. Léann na páistí na cártaí poist 
a fhaigheann siad agus labhraíonn siad fúthu in obair bheirte, b’fhéidir. Déantar dul siar ar an 
nGaeilge atá foghlamtha agus díríonn an múinteoir ar bhealach neamhphearsanta ar na botúin a 
rinneadh i rith an cheachta. Maidir le “Traschur go Suíomh Eile” de, is féidir iarraidh ar na páistí 
ligean orthu go bhfuil siad ar thuras scoile agus go bhfuil téacs á chur abhaile acu ar fhón póca. Ag 
féachaint ar aghaidh go dtí ceacht an lae ina dhiaidh sin, is féidir na páistí a spreagadh bianna ó 
thíortha éagsúla a ainmniú. 

Maidir le próiseas na scríbhneoireachta de, leantar na céimeanna seo a leanas: 
• dréachtú
• meastóireacht
• athbhreithniú
• eagarthóireacht agus ceartú
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6. Modhanna Múinte

Is trí mheán na Gaeilge a mhúineann an múinteoir Gaeilge. Sa cheacht foirmiúil, úsáideann an 
múinteoir modhanna múinte éagsúla ag tús an cheachta sa Tréimhse Réamhchumarsáide chun 
ionchur teanga a dhéanamh. Anois agus arís, bíonn ar an múinteoir ionchur teanga a dhéanamh sa 
Tréimhse Cumarsáide agus sa Tréimhse Iarchumarsáide.

Sé Mhodh Múinte
Déanann Curaclam na Gaeilge cur síos ar shé mhodh múinte:

• an modh díreach
• modh na sraithe
• modh na lánfhreagartha gníomhaí
• an modh closlabhartha
• an modh closamhairc
• modh na ráite

An Modh Díreach
Úsáideann an múinteoir an Modh Díreach go minic chun foclóir a mhúineadh, go háirithe ainmneacha 
rudaí. Moltar don mhúinteoir an oiread úsáide agus is féidir a bhaint as fíorearraí mar shampla, 
bréagáin, éadaí, bianna. Tá tábhacht ar leith, ar ndóigh, ag baint le rudaí as an seomra ranga a 
bhíonn in úsáid gach lá, mar shampla, rudaí a bhíonn i mála scoile an pháiste, i gcás peann luaidhe an 
pháiste nó i mbosca lóin an pháiste. Nuair nach féidir úsáid a bhaint as fíorearraí, is féidir úsáid a 
bhaint as pictiúir de rudaí. Go minic bíonn na pictiúir a bhíonn ag teastáil ón múinteoir i bpóstaer nó 
i dtéacsleabhar an pháiste. Freisin, is féidir leis an múinteoir pictiúr a tharraingt. Nuair a bhíonn 
an Modh Díreach in úsáid, taispeánann an múinteoir an rud nó pictiúr de agus deir an múinteoir, mar 
shampla, “Seo geansaí.” Ar an mbealach seo déanann an páiste ionannú idir an focal agus an rud agus 
ní bhíonn aon ghá le Béarla. Is féidir leis an múinteoir an cheist, “Céard é seo?” a chur ar an bpáiste 
agus ceisteanna eile chomh maith a dhaingníonn tuiscint an pháiste, mar shampla, “Cén dath atá ar 
an ngeansaí? Cá bhfuil an geansaí?” Cabhraíonn sé leis an múinteoir aird an pháiste a choinneáil, má 
thugann an múinteoir deis don pháiste a bheith gníomhach agus an páiste ag foghlaim. Is féidir 
leis an múinteoir iarraidh ar an bpáiste, mar shampla, “Taispeáin dom an geansaí. Cuir do mhéar ar 
an ngeansaí. Cuir an geansaí ar an mbord. Cuir ort an geansaí.” Má úsáideann an múinteoir puipéad 
chun na ceisteanna a chur nó treoracha a thabhairt, méadaítear spéis an pháiste níos mó fós. 

Modh na Sraithe
Úsáideann an múinteoir Modh na Sraithe chun cabhrú leis an bpáiste scéal a insint ina bhfuil sraith 
d’abairtí leanúnacha. Is féidir úsáid a bhaint as Modh na Sraithe, freisin, chun cabhrú leis an bpáiste 
sraith de threoracha leanúnacha a thabhairt, mar shampla, in oideas do phancóga nó in oideas de 
shóid uachtair reoite.
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Sa Tréimhse Réamhchumarsáide, nuair a bhíonn an t-ionchur teanga á dhéanamh, ceanglaítear 
gach abairt sa scéal nó gach treoir san oideas le pictiúr nó le gníomh. Is é an smaoineamh atá 
taobh thiar de ná, nuair a fheicfidh an páiste an pictiúr arís nó nuair a dhéanfar an gníomh, go 
gcuimhneoidh an páiste ar an abairt nó ar an treoir. Mar shampla:

Sóid Uachtair Reoite                              
Ar dtús, faigh buidéal líomanáide.
Oscail an buidéal.
Ansin faigh gloine.
Doirt líomanáid isteach sa ghloine. Ná líon an ghloine go dtí an barr.
Ansin, faigh uachtar reoite.
Faigh spúnóg mhór.
Cuir spúnóg mhór uachtair reoite ar snámh ar bharr na líomanáide.
Faigh sop.
Cuir an sop sa ghloine agus bí ag ól.

Is í an fheidhm teanga a bhíonn an páiste ag comhlíonadh nuair a bhíonn an páiste ag tabhairt 
treoracha a bhaineann le hoideas ná, “iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh.” Is í an fheidhm 
teanga a bhíonn i gceist nuair a bhíonn páiste ag insint scéil ná, “tuairisciú.” In oideas agus i scéal, 
bíonn an fheidhm teanga, “cur síos a dhéanamh céim ar chéim,” i gceist freisin. Chun cabhrú leis 
an bpáiste cur síos a dhéanamh céim ar chéim, is maith is fiú na comharthaí dioscúrsa úsáideacha 
seo a mhúineadh: “ar dtús,” “ansin,” “tar éis tamaill,” “ar ball,” “níorbh fhada,” “ba ghearr,” “ar 
deireadh.”

Go minic, sa Tréimhse Iarchumarsáide, tar éis do na páistí páirt a ghlacadh i sceitse beag nó a 
bheith ag rólimirt (mar shampla, ag siopadóireacht le haghaidh geansaí sa siopa éadaigh), is féidir 
iarraidh ar an bpáiste cuimhneamh siar agus cur síos a dhéanamh, céim ar chéim, ar an méid a 
tharla sa sceitse nó sa suíomh rólimeartha.

Ag cur san áireamh tábhacht an tseomra ranga agus tábhacht na suíomh réalaíoch a bhíonn ann, 
is féidir úsáid a bhaint as Modh na Sraithe chun iarraidh ar an bpáiste cur síos a dhéanamh, céim 
ar chéim, ar na rudaí go léir a dhéanann an páiste, mar shampla, ag am lóin nó ag deireadh an lae. 
Ag am lóin, mar shampla: 

“Ar dtús, faighim cartán bainne agus tógaim amach mo bhosca lóin. Ansin, osclaím mo bhosca lóin 
agus cuirim an sop sa chartán bainne. Ithim mo cheapairí agus ólaim an bainne. Ar deireadh, dúnaim 
mo bhosca lóin, cuirim isteach é agus cuirim an cartán folamh sa bhosca bruscair.”

Tá Modh na Sraithe úsáideach freisin chun Aimsir nua a mhúineadh do na páistí. Mar shampla, 
má tá páiste in ann cur síos a dhéanamh céim ar chéim, ar a ndéanann an páiste gach lá ag am lóin, 
is féidir a mhúineadh don pháiste, ansin, cur síos a dhéanamh, céim ar chéim, ar a ndéanfaidh an 
páiste amárach ag am lóin. 

Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
Úsáideann an múinteoir Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí chun tuiscint a thabhairt don pháiste 
ar an mbrí atá le briathra a dhéanann cur síos ar ghníomhartha fisiceacha. Tugtar Modh na 
Lánfhreagartha Gníomhaí ar an modh seo, mar, éisteann an páiste le treoracha ón múinteoir 
agus freagraíonn an páiste go fisiciúil i.e. trí ghníomhartha fisiceacha a dhéanamh. Mar shampla, 
“Seas suas. Siúil go dtí an doras. Oscail an doras. Féach amach. Dún an doras. Rith ar ais go dtí do 
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chathaoir. Suigh síos. Faigh do leabhar Gaeilge. Oscail é. Bí ag léamh.” Mura dtuigeann an páiste aon 
treoir ar leith, déanann an múinteoir an gníomh agus déanann an páiste aithris ar an múinteoir. Ar 
an mbealach seo, déantar ceangal idir an gníomh agus an focal nó an frása a fhreagraíonn dó. Is 
é an smaoineamh atá taobh thiar de Mhodh na Lánfhreagartha Gníomhaí ná, nuair a smaoineoidh an 
páiste ar an ngníomh, go gcuimhneoidh an páiste ar an mbriathar a fhreagraíonn dó. Taitníonn sé le 
páistí óga a bheith gníomhach agus iad ag foghlaim agus méadaítear an taitneamh sin níos mó nuair is 
ag leanúint treoracha ó phuipéad a bhíonn siad. Bíonn athrá an pháiste i gceist, ionas go bhfaighidh 
an páiste cleachtadh ar na treoracha a rá. De ghnáth, is sa Tréimhse Réamhchumarsáide a úsáideann 
an múinteoir Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí nuair a bhíonn ionchur teanga á dhéanamh agus nuair 
a bhíonn an múinteoir ag iarraidh cur le tuiscint an pháiste. Nuair a bhíonn an páiste ag éisteacht 
le treoracha agus á leanúint, bíonn cumarsáid ar siúl agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh gníomhaíocht 
mar sin a bheith ar siúl sa Tréimhse Cumarsáide. Nuair a bhíonn an páiste réidh, tosaíonn an páiste 
ag baint úsáide as an teanga chun treoracha a thabhairt do pháistí eile agus tarlaíonn sé sin sa 
Tréimhse Cumarsáide.

An Modh Closlabhartha
Mar a thugann ainm an mhodha seo le tuiscint, úsáideann an múinteoir an modh seo chun scileanna 
éisteachta agus chun scileanna cainte an pháiste a fhorbairt. Sa Tréimhse Réamhchumarsáide 
nuair a bhíonn ionchur teanga á dhéanamh, díríonn an múinteoir ar bhrí na teanga agus ar thuiscint 
an pháiste. Bíonn athrá agus aithris i gceist, ach, bíonn an múinteoir ag súil leis go mbeidh an páiste 
in ann úsáid a bhaint as an teanga sa labhairt níos deireanaí chun cumarsáid a dhéanamh.

Éisteann an páiste le hagallamh nó comhrá. Uaireanta cuireann an múinteoir féin an t-ábhar 
éisteachta i láthair, trí úsáid a bhaint as puipéid, b’fhéidir. Uaireanta eile, úsáideann an múinteoir 
dlúthdhiosca. Cabhraíonn puipéid agus dlúthdhioscaí leis an múinteoir, an páiste a spreagadh agus 
aird an pháiste a choinneáil. Buntáiste eile a bhaineann le dlúthdhioscaí is ea, go dtugann siad 
deis don pháiste éisteacht le daoine eile ag labhairt Gaeilge, seachas a bheith ag éisteacht leis an 
múinteoir i gcónaí. Nuair is páistí a bhíonn le cloisteáil ar an dlúthdhiosca, is fearr fós é. Sa Tréimhse 
Réamhchumarsáide, sula n-éisteann an páiste leis an gcomhrá, is minic a bhíonn focail nó frásaí le 
míniú ag an múinteoir ionas go dtuigfidh an páiste an comhrá atá le teacht. Úsáideann an múinteoir 
ceann de na bealaí seo a leanas, nó meascán díobh:

Ainmfhocal, mar shampla, “buidéal”
• taispeáin buidéal
• taispeáin pictiúr de bhuidéal
• tarraing pictiúr de bhuidéal

Briathar, mar shampla, “shleamhnaigh sé”
• déan gníomh /úsáid geáitsí
• cruthaigh comhthéacs/inis scéilín a chabhraíonn leat “shleamhnaigh sé” a
   mhíniú
• úsáid focal eile a thuigeann an páiste: shleamhnaigh sé = sciorr sé

Réamhfhocal, mar shampla, “faoin”
• le dhá rud, taispeáin an suíomh atá i gceist.

Nuair a bhíonn an páiste ag éisteacht leis an gcomhrá, ar dhlúthdhiosca, mar shampla, bíonn an 
múinteoir ag súil leis go n-éisteann an páiste go géar. Éisteann an páiste go géar, má bhíonn ar an 
bpáiste éisteacht le cuspóir, mar shampla, chun an freagra ceart a fháil ar cheist tuisceana éigin. 
Is féidir ceist tuisceana a chur ar pháiste, sula n-éisteann an páiste leis an dlúthdhiosca (ceist 
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réamhéisteacha), nó, tar éis don pháiste éisteacht leis an dlúthdhiosca (ceist  iaréisteachta). 
Nuair a bhíonn na ceisteanna seo á bhfreagairt ag an bpáiste, bíonn an páiste ag úsáid na teanga a 
d’fhoghlaim an páiste sa Tréimhse Réamhchumarsáide agus a chuala sé/sí ar an dlúthdhiosca.

Ceisteanna Réamhéisteachta
Is é seo a leanas an próiseas a leantar:

• Cuirtear ceist réamhéisteachta nó dhó ar an bpáiste.
• Seinneann an múinteoir an dlúthdhiosca den chéad uair agus bíonn fócas ag éisteacht 
   an pháiste.
• Stopann an múinteoir an dlúthdhiosca agus bíonn deis ag an bpáiste an cheist  
  réamhéisteachta a fhreagairt.
• Déantar leathnú ar an bplé.
• Cuirtear ceist dhifriúil réamhéisteachta nó dhó ar an bpáiste, seinntear an 
   dlúthdhiosca an dara huair agus an tríú huair, b’fhéidir, agus leantar an próiseas   
  céanna.

Ceisteanna Iaréisteachta
Is é seo a leanas an próiseas a leantar:

• Iarrann an múinteoir ar an bpáiste éisteacht go géar leis an dlúthdhiosca, mar go 
mbeidh ceisteanna á gcur faoi.
• Seinneann an múinteoir an dlúthdhiosca, den chéad uair.
• Stopann an múinteoir an dlúthdhiosca, cuireann an múinteoir ceisteanna iaréisteachta ar 
an bpáiste agus bíonn deiseanna ag an bpáiste iad a fhreagairt.
• Déantar leathnú ar an bplé.
• Seinneann an múinteoir an dlúthdhiosca an dara huair agus an tríú huair, b’fhéidir, agus 
cuirtear ceisteanna difriúla iaréisteachta ar an bpáiste.

Uaireanta, bunaítear na ceisteanna réamhéisteachta agus iaréisteachta ar an éisteacht chéanna.

An Modh Closamhairc
Mar a thugann ainm an mhodha seo le tuiscint, tá tábhacht ar leith ag baint leis na páistí a bheith ag 
éisteacht agus ag amharc (ag féachaint) sa mhodh seo. Féachann an páiste ar shraith de phictiúir 
agus, ag an am céanna, éisteann an páiste le comhrá atá ag dul leo. Le gach pictiúr sa tsraith de 
phictiúir, téann cuid ar leith den chomhrá. Éisteann an páiste leis an gcomhrá, ón múinteoir nó ó 
dhlúthdhiosca. Bíonn athrá agus aithris i gceist agus spreagtar an páiste chun cainte trí úsáid a 
bhaint as na pictiúir mar spreagthaigh agus trí cheisteanna a chur ar an bpáiste. Bíonn deiseanna 
ag an bpáiste páirt a ghlacadh in obair bheirte agus bíonn roinnt saoirse ag an bpáiste san obair 
bheirte chéanna i.e. ní bhíonn an múinteoir ag súil leis go mbeidh an comhrá ag an bpáiste focal ar 
fhocal. Bíonn sé mar chuspóir ag an múinteoir leis an Modh Closamhairc, go mbeidh an páiste in ann 
an teanga atá á foghlaim a úsáid go cumarsáideach. 
Modh na Ráite
“Molann an modh seo frásaí nó ‘ráite’ úsáideacha a mhúineadh” (Treoirlínte do Mhúinteoirí don 
Ghaeilge, lch 67). Is é an smaoineamh atá taobh thiar de Mhodh na Ráite ná, frásaí agus nathanna 
cainte a mhúineadh do na páistí a mbeidh siad in ann úsáid a bhaint astu, ina dhiaidh sin, nuair 
a bheidh siad ag teastáil uathu, mar shampla, “An bhfuil cead agam...?” “Tá cnag ar an doras”; 
“Críochnaithe!”; “ar nós na gaoithe”; “ar crith le heagla”; “Tá pian i mo bholg.” Tá tábhacht ar leith 
ag baint leis na frásaí agus na nathanna cainte sin a mbeidh na páistí in ann úsáid a bhaint astu, 
go neamhfhoirmiúil, i rith an scoil-lae. Is fearr na frásaí agus na nathanna cainte a mhúineadh i 
gcomhthéacs, seachas liosta díobh a thabhairt do na páistí le foghlaim.



��0

7. Cluichí Teanga

Tá an-tábhacht ag baint le cluichí teanga i gCuraclam na Gaeilge. Is maith le páistí cluichí. Déanann 
páistí ionannú idir cluichí agus taitneamh. Nuair a imríonn páistí cluichí teanga sna ceachtanna 
foirmiúla Gaeilge, baineann siad taitneamh as an nGaeilge. Dá bharr sin, faigheann siad dearcadh 
dearfach i leith na teanga agus bíonn fonn níos mó orthu an Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil 
lasmuigh de na ceachtanna Gaeilge.

Nuair a bhíonn na páistí ag ullmhú chun cluiche teanga a imirt, bíonn siad ag foghlaim le cuspóir i.e. 
chun úsáid a bhaint as an teanga sa chluiche. Tá cluichí teanga áirithe ann atá struchtúrtha, mar 
shampla, Cluiche Biongó. Tá cluichí teanga eile ann atá níos cumarsáidí, mar shampla, Fiche Ceist agus 
Tarraing an Pictiúr. I gcluichí mar sin, bíonn an-tábhacht ag baint leis na teachtaireachtaí agus le 
brí na teanga. Mínítear cluichí teanga anseo atá oiriúnach do gach rang sa bhunscoil. Tá cinn eile 
ann a oireann níos fearr do rang-ghrúpaí ar leith.

Cluiche Kim  
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, rudaí ó mhála scoile, rudaí ó chás peann luaidhe 
páiste, bianna, bréagáin, éadaí. Cuireann an múinteoir na fíorearraí (mar shampla, rudaí ó chás peann 
luaidhe páiste: peann luaidhe, rialóir, scriosán, bioróir) amach ar bhord an mhúinteora, os comhair 
an ranga nó in aon áit a bhfeiceann na páistí iad.
Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir, do na páistí, an teanga a bheidh 
ag teastáil uathu i rith an chluiche. Múineann an múinteoir ainmneacha na bhfíorearraí, trí úsáid a 
bhaint as an Modh Díreach agus trí dheiseanna a thabhairt do na páistí a bheith gníomhach.
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Bioróir.”
Múinteoir: “Taispeáin dom scriosán.” Páiste: “Seo scriosán.”
Múinteoir: “Cuir do mhéar/lámh ar an rialóir.”
Múinteoir: “Tabhair dom an peann luaidhe.” Páiste: “Seo duit.”
Múinteoir: “Cuir an scriosán ar an rialóir/an peann luaidhe sa bhioróir.”
Múineann an múinteoir an abairt, “Thóg tú ______” do na páistí, mar seo, mar shampla: Tógann an 
múinteoir an glantóir.
Múinteoir: “Céard a thóg mé?”
Freagraíonn an múinteoir féin an cheist leis an bhfreagra, “Thóg tú an glantóir,” agus spreagann an 
múinteoir na páistí, an freagra a rá leis an múinteoir. Déantar an rud céanna le rudaí eile chun an 
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abairt, “Thóg tú ______,” a mhúineadh do na páistí.
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Múinteoir: “Anois, táimid chun Cluiche Kim a imirt. Féachaigí ar na rudaí go léir ón gcás peann luaidhe 
ar an mbord ... Anois! Dúnaigí bhur súile!”
Tógann an múinteoir ceann amháin de na rudaí ón mbord agus cuireann an múinteoir taobh thiar dá 
d(h)roim é.
Múinteoir: “Osclaígí bhur súile! Féachaigí ar an mbord! ... Céard a thóg mé?”
Páiste: “Thóg tú bioróir.”
Múinteoir: “Ceart/mícheart!”
Leanann an múinteoir ar aghaidh mar sin cúpla uair eile. Ansin, tugtar deiseanna do pháistí aonair 
áit an mhúinteora a thógáil.

Cluiche Cuimhne  
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, torthaí, bréagáin, bianna. Cuireann an múinteoir 
na fíorearraí (mar shampla, bréagáin: carr, leoraí, traein, gluaisrothar, eitleán) amach ar bhord an 
mhúinteora, os comhair an ranga nó in aon áit a bhfeiceann na páistí iad.
Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir do na páistí an teanga a bheidh 
ag teastáil uathu i rith an chluiche. Múineann an múinteoir ainmneacha na bhfíorearraí, trí úsáid a 
bhaint as an Modh Díreach agus trí dheiseanna a thabhairt do na páistí a bheith gníomhach.
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Eitleán.”
Múinteoir: “Taispeáin dom gluaisrothar.” Páiste: “Seo gluaisrothar.”
Múinteoir: “Cuir do mhéar/lámh ar an leoraí.”
Múinteoir: “Tabhair dom an carr.” Páiste: “Seo duit!”
Múineann an múinteoir an abairt “Chonaic mé ______.”
Múinteoir: “Céard a chonaic tú ar maidin?”
Freagraíonn an múinteoir féin an cheist leis an bhfreagra, “Chonaic mé bus,” agus spreagann an 
múinteoir na páistí, an freagra a rá leis an múinteoir. Spreagann an múinteoir na páistí a bhfreagraí 
féin a thabhairt, mar shampla, “Chonaic mé rothar/fear an phoist.”
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Múinteoir: “Anois, táimid chun Cluiche Cuimhne a imirt. Féachaigí ar na rudaí go léir ar an mbord ... 
Anois! Dúnaigí bhur súile agus lámha suas! Céard a chonaic tú ar an mbord?”
Páiste: “Chonaic mé carr/leoraí/traein/gluaisrothar.”

Cluiche an Chóta  
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, bianna, bréagáin, éadaí, rudaí ó mhála scoile. Cuireann 
an múinteoir na fíorearraí (mar shampla, éadaí: geansaí, léine, carbhat, sciorta, bríste) amach ar 
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bhord an mhúinteora, os comhair an ranga nó in aon áit a bhfeiceann na páistí iad.

Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir do na páistí an teanga a bheidh 
ag teastáil uathu i rith an chluiche. Múineann an múinteoir ainmneacha na bhfíorearraí, trí úsáid a 
bhaint as an Modh Díreach agus trí dheiseanna a thabhairt do na páistí a bheith gníomhach.

Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Sciorta.”

Múinteoir: “Taispeáin dom an carbhat.” Páiste: “Seo carbhat.”

Múinteoir: “Cuir do mhéar/lámh ar an léine.”

Múinteoir: “Cuir ort an geansaí.”

Múineann an múinteoir an abairt, “Tá ______ agam,” do na páistí, mar seo, mar shampla: Tugann an 
múinteoir an léine do pháiste amháin.

Múinteoir: “Céard atá agat?”

Freagraíonn an múinteoir féin an cheist leis an bhfreagra, “Tá an léine agam,” agus spreagann an 
múinteoir na páistí, an freagra a rá leis an múinteoir. Déantar an rud céanna le rudaí eile go dtí go 
mbíonn an abairt, “Tá ______ agam,” ar eolas ag na páistí.

Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche. 
Clúdaíonn an múinteoir gach rud ar an mbord le cóta mór. Tugtar cuireadh do pháiste amháin an 
cluiche a imirt.

Múinteoir: “Tar amach anseo! Cuir do lámh isteach faoin gcóta agus faigh an geansaí. Ná féach!”

Cuireann an páiste a lámh isteach faoin gcóta agus lorgaíonn an páiste an geansaí.

Nuair a fhaigheann an páiste an geansaí, sula dtógann an páiste amach é ...

Páiste: “Tá an geansaí agam.”

Tógann an páiste “an geansaí” amach.

Múinteoir: “Ceart nó mícheart?”

Rang: “Ceart/Mícheart.”

Leanann an múinteoir ar aghaidh mar sin cúpla uair eile. Ansin, tugtar deiseanna do pháistí aonair 
áit an mhúinteora a thógáil.

Céard atá sa mhála?   
Leagan A:
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, éadaí, bianna, torthaí agus mála. Cuireann an múinteoir 
na fíorearraí (mar shampla, torthaí: úll, oráiste, banana, piorra) amach ar bhord an mhúinteora, os 
comhair an ranga nó in aon áit a bhfeiceann na páistí iad.
Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir do na páistí, an teanga a bheidh 
ag teastáil uathu i rith an chluiche. Múineann an múinteoir ainmneacha na bhfíorearraí, trí úsáid 
a bhaint as an Modh Díreach, trí dheiseanna a thabhairt do na páistí a bheith gníomhach agus trí 
dheiseanna a thabhairt dóibh cluichí teanga eile a imirt, b’fhéidir, mar shampla, Cluiche Kim, Cluiche 
Cuimhne, Cluiche an Chóta.
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Oráiste.”
Múinteoir: “Taispeáin dom an piorra.” Páiste: “Seo an piorra.”
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Múinteoir: “Cuir do mhéar/lámh ar an úll.”
Múinteoir: “Tabhair dom an banana.”
Tugann an múinteoir an banana do pháiste amháin.
Múinteoir: “Céard atá agat?”
Freagraíonn an múinteoir féin an cheist leis an bhfreagra, “Tá an banana agam,” agus spreagann an 
múinteoir an páiste, an freagra a rá leis an múinteoir. Déantar an rud céanna leis na rudaí eile go 
dtí go mbíonn an abairt, “Tá ______ agam,” ar eolas ag na páistí.
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Múinteoir/Páiste: “Cuir an t-úll/an t-oráiste/an banana/an piorra sa mhála.”
Nuair a bheidh gach rud sa mhála ...
Múinteoir: “Inis dom! Céard atá sa mhála?”
Páiste: “Tá úll/oráiste/banana/piorra sa mhála.”
Múinteoir le páiste aonair: “Cuir do lámh isteach sa mhála agus faigh an piorra. Ná féach!”
Cuireann an páiste lámh isteach sa mhála, láimhseálann an páiste na rudaí sa mhála, gan féachaint 
sa mhála, agus nuair a fhaigheann an páiste an piorra, dar leis an bpáiste, sula dtógann an páiste an 
piorra amach ...
Páiste: “Tá an piorra agam.”
Tógann an páiste “an piorra” amach.
Múinteoir: “Ceart nó mícheart?”
Rang: “Ceart/Mícheart.”
Leanann an múinteoir ar aghaidh mar sin cúpla uair eile.

Leagan B:
Déanann an múinteoir ionchur teanga, díreach, beagnach, mar a dhéantar i Leagan A. Ansin, agus an 
teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Múinteoir: “Anois, táimid chun an cluiche ‘Céard atá sa mhála?’ a imirt. Dúnaigí bhur súile.”
Tógann an múinteoir mála folamh agus cuireann an múinteoir toradh amháin sa mhála (cuireann an 
múinteoir na torthaí eile as radharc).
Múinteoir: “Osclaígí bhur súile ... Céard atá sa mhála?”
Múinteoir le páiste amháin: “Cuir do lámh isteach sa mhála agus inis dom, céard atá sa mhála? Ná 
féach!”
Cuireann an páiste lámh isteach sa mhála, láimhseálann an páiste an rud atá sa mhála ...
Páiste: “Tá piorra sa mhála.”
Múinteoir: “Tóg amach é ... Ceart nó mícheart?”
Rang: “Ceart/Mícheart.”
Leanann an múinteoir ar aghaidh mar sin cúpla uair eile.

Feicim le mo shúilín  
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, bianna, bréagáin, éadaí, rudaí ón seomra ranga, 
póstaer nó pictiúr ón téacsleabhar. Cinntíonn an múinteoir go bhfuil na fíorearraí nó an póstaer nó 
an pictiúr le feiceáil ag gach duine sa seomra ranga.
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Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir an teanga (sa chluiche seo, an 
foclóir) do na páistí a bheidh ag teastáil uathu i rith an chluiche.
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Cairéad.”
Múinteoir: “Taispeáin dom práta.” Páiste: “Seo práta.”
Múinteoir: “Cuir do mhéar/do lámh ar an gcabáiste.”
Míníonn an múinteoir “súil” agus “súilín” go tapa.
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Múinteoir: “Feicim le mo shúilín rud éigin ag tosú le ‘p’. Céard é?”
Mura bhfuil an freagra ceart ag aon pháiste, freagraíonn an múinteoir féin an chéad cheist.
Múinteoir: “Feicim le mo shúilín rud éigin ag tosú le ‘o’. Céard é?”
Páiste: “Oinniún!”
Múinteoir: “Is ea/Ní hea.”
Leanann an cluiche ar aghaidh mar sin. Ansin tugtar deiseanna do pháistí aonair, áit an mhúinteora 
a thógáil.

Cá bhfuil sé?  
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, rudaí ón seomra ranga, rudaí ó mhála scoile páiste, 
bianna, éadaí. Cuireann an múinteoir na fíorearraí (mar shampla, rudaí ón seomra ranga: leabhar, 
cóipleabhar, peann, glantóir, bosca lóin) amach ar bhord an mhúinteora, os comhair an ranga nó in 
áit a bhfeiceann na páistí iad.
Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir do na páistí an teanga a bheidh 
ag teastáil uathu i rith an chluiche. Múineann an múinteoir ainmneacha na bhfíorearraí trí úsáid a 
bhaint as an Modh Díreach, trí dheiseanna a thabhairt do na páistí a bheith gníomhach agus trí 
chluichí teanga eile a imirt, mar shampla, Cluiche Kim, Cluiche Cuimhne, Cluiche an Chóta.
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Glantóir.”
Múinteoir: “Taispeáin dom peann.” Páiste: “Seo peann.”
Múinteoir: “Cuir do mhéar/do lámh ar an gcóipleabhar.”
Múinteoir: “Tabhair dom an bosca lóin.” Páiste: “Seo duit.”
Múineann an múinteoir ainmneacha áiteanna éagsúla sa seomra ranga, mar shampla, an cófra, an clár 
dubh, an leabhragán, an bosca bruscair, mar seo, mar shampla:
Múinteoir: “Taispeáin dom an cófra/an clár dubh/an leabhragán/an bosca bruscair.”
Páiste: “Seo ______ .”
Múineann an múinteoir na focail seo a bhaineann le suíomh: “ar,” “faoi,” “ag,” “sa.” Úsáideann an 
múinteoir Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí. Leanann na páistí treoracha.
Múinteoir: “Cuir an glantóir ar an gclár dubh.”
“Cuir an leabhar sa leabhragán.”
“Fág an cóipleabhar ag an doras.”
“Caith an píosa páipéir sa bhosca bruscair.”
“Cuir an mála scoile faoin mbord.”
Ansin agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Múinteoir: “Anois, imreoimid an cluiche, ‘Cá bhfuil sé?’ Dúnaigí bhur súile.”
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Cuireann an múinteoir rud éigin ón seomra ranga i bhfolach in áit éigin sa seomra ranga.
Múinteoir: “Osclaígí bhur súile ... Cá bhfuil an peann?”
Páiste: “An bhfuil sé ar an gcófra/sa leabhragán/faoin mbosca bruscair?”
Múinteoir: “Níl.”
Páiste: “An bhfuil sé sa bhosca bruscair?”
Múinteoir: “Tá.”
Leanann an múinteoir ar aghaidh mar sin cúpla uair eile. Ansin tugtar deiseanna do pháistí aonair, 
áit an mhúinteora an thógáil.

Cheannaigh mé   
Úsáideann an múinteoir fíorearraí, mar shampla, éadaí, bianna, póstaer nó pictiúr ón téacsleabhar. 
Cuireann an múinteoir na fíorearraí (mar shampla, bianna: cartán bainne, arán, tae, brioscaí, siúcra, 
im, subh, oráiste, prátaí, cabáiste) amach ar bhord an mhúinteora, os comhair an ranga nó in aon áit 
a bhfeiceann na páistí iad, nó cinntíonn an múinteoir go bhfuil an póstaer nó an pictiúr le feiceáil ag 
gach duine sa seomra ranga.
Déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir do na páistí an teanga a bheidh 
ag teastáil uathu i rith an chluiche, trí úsáid a bhaint as an Modh Díreach agus trí dheiseanna a 
thabhairt do na páistí a bheith gníomhach. 
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Arán.”
Múinteoir: “Taispeáin dom an bainne.” Páiste: “Seo an bainne.”
Múinteoir: “Tabhair dom an siúcra.” Páiste: “Seo duit.”
Mar ionchur teanga don chluiche, “Cheannaigh mé,” is féidir leis an múinteoir cluichí teanga eile a 
imirt leis na páistí, mar shampla, Cluiche Kim, Cluiche Cuimhne, Cluiche an Chóta, Feicim le mo Shúilín 
nó is féidir leis na páistí a bheith ag rólimirt sa siopa.
Múineann an múinteoir ‘Cheannaigh mé.’
Múinteoir: “Céard a cheannaigh tú sa siopa?”
Freagraíonn an múinteoir féin an cheist leis an bhfreagra, “Cheannaigh mé prátaí,” agus spreagann 
an múinteoir na páistí, an freagra a rá leis an múinteoir. Cuireann an múinteoir an cheist chéanna ar 
go leor páistí chun cleachtadh a thabhairt dóibh ar an bhfreagra, “Cheannaigh mé ______ .”
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, míníonn an múinteoir 
an cluiche, trí pháirt gach páiste sa chluiche a thógáil, mar shampla dóibh.
Múinteoir: “Páiste a hAon: Cheannaigh mé arán...Páiste a Dó: Cheannaigh mé
arán agus tae…Páiste a Trí: Cheannaigh mé arán, tae agus siúcra…”
Imríonn na páistí an cluiche le cabhair an mhúinteora. Mar dhúshlán breise, is féidir tús na habairte 
a dhéanamh níos faide, mar shampla, “Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé ______ .”
Is cluiche cuimhne é “Cheannaigh mé.” Is féidir é a imirt le briathra eile, mar shampla, “Ar maidin, 
chonaic mé ______” nó “Aréir, chuala mé ______.”
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Mím   
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir don pháiste, an teanga a 
chaithfidh an páiste a thuiscint agus a bheith in ann a úsáid, chun an cluiche a imirt. Úsáideann 
an múinteoir Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí i.e. éisteann an páiste le treoracha ón múinteoir 
agus freagraíonn an páiste go fisiciúil i.e. trí ghníomhartha fisiceacha a dhéanamh. Mura dtuigeann na 
páistí na treoracha, déanann siad aithris ar gheáitsí an mhúinteora. Ar a mbealach sin, faigheann 
na páistí tuiscint.
Múinteoir: “Bí ag siúl/rith/léim/snámh/troid.”
Spreagann an múinteoir na páistí a rá céard atá ar siúl acu.
Páiste: “Tá mé ag siúl/rith/léim/snámh/troid.”
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, imrítear an cluiche.
Déanann an múinteoir mím (mar shampla, ag léim).
Múinteoir: “Céard atá ar siúl agam?”
Freagraíonn an múinteoir féin an cheist leis an bhfreagra, “Tá tú ag léim,” agus spreagann an múinteoir 
na páistí, an freagra a rá leis an múinteoir.
Déanann an múinteoir mím arís (mar shampla, ag troid).
Múinteoir: “Céard atá ar siúl agam?”
Páiste: “Tá tú ag troid.”
Chun an taitneamh a chur chun cinn, is féidir le puipéad an mhím a dhéanamh.
Puipéad: “Céard atá ar siúl agam?”
Páiste: “Tá tú ag rith.”
Ansin, tugtar deiseanna do pháistí aonair, áit an mhúinteora a thógáil. Cuireann an múinteoir cogar i gcluas 
an pháiste (mar shampla, “Bí ag siúl.”) nó taispeánann an múinteoir leidchárta don pháiste (“Bí ag siúl” 
scríofa ar an leidchárta nó pictiúr de pháiste ar an leidchárta ag siúl). Déanann an páiste an mhím.
Páiste: “Céard atá ar siúl agam?”
Páiste Eile: “Tá tú ag siúl.”

Deir Ó Grádaigh   
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir don pháiste, an teanga, a 
chaithfidh an páiste a thuiscint agus a bheith in ann a úsáid, chun an cluiche a imirt. Úsáideann 
an múinteoir Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí i.e. éisteann an páiste le treoracha ón múinteoir 
agus freagraíonn an páiste go fisiciúil i.e. trí ghníomhartha fisiceacha a dhéanamh. Mura dtuigeann na 
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páistí na treoracha, déanann siad aithris ar gheáitsí an mhúinteora. Ar an mbealach sin, faigheann 
na páistí tuiscint.
Múinteoir: “Bí ag siúl/rith/léim/snámh/troid.”
Spreagann an múinteoir na páistí a rá, céard atá ar siúl acu.
Páiste: “Tá mé ag siúl/rith/léim/snámh/troid.”
Téann an múinteoir ar aghaidh ansin go dtí an cluiche, “Deir Ó Grádaigh.”
Múinteoir: “Bí ag léim.”
Ní ligeann an múinteoir do na páistí an gníomh a dhéanamh.
Múinteoir: “Deir Ó Grádaigh, ‘Bí ag léim’.”
Spreagann an múinteoir na páistí léim.
Páiste: “Tá mé ag léim.”
Mar sin, ní leanann na páistí na treoracha, ach amháin, má deir Ó Grádaigh iad.

Biongó   
Leagan A: Cártaí Biongó le pictiúir orthu.
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir do na páistí an teanga 
(sa chás seo, foclóir) a bheidh ag teastáil ó na páistí i rith an chluiche. Chun é sin a dhéanamh, 
úsáideann an múinteoir póstaer a bhfuil pictiúir bheaga air, úsáideann an múinteoir an Modh Díreach, 
tugtar deiseanna do na páistí a bheith gníomhach agus baintear úsáid as cluiche teanga eile, b’fhéidir, 
mar shampla, ‘Feicim le mo Shúilín.’
Múinteoir: “Céard é seo?” Páiste: “Arán.”
Múinteoir: “Taispeáin dom iasc.” Páiste: “Seo iasc.”
Múinteoir: “Cuir do mhéar/lámh ar na prátaí.”
Múinteoir: “Feicim le mo shúilín rud éigin ag tosú le ‘c’. Céard é?”
Páiste: “Cabáiste.”
Tugann an múinteoir cártaí biongó difriúla agus licíní do na páistí.
Déanann an múinteoir daingniú ar thuiscint na bpáistí.
Múinteoir: “Lámha suas na daoine a bhfuil ubh acu.”
Múinteoir: “Glaoigh amach na pictiúir atá agat ar do chárta.”
Múinteoir: “Glaoigh amach na pictiúir atá agat in aon líne trasna.”
Múinteoir: “Glaoigh amach na pictiúir atá agat in aon líne síos.”
Ansin, agus an teanga a bheidh ag teastáil ón bpáiste, ar eolas ag an bpáiste, míníonn an múinteoir 
an cluiche agus ag an am céanna, taispeánann an múinteoir céard atá i gceist.
Múinteoir: “Má chloiseann tú focal agus má tá pictiúr agat don fhocal sin, cuir licín ar an bpictiúr.”
“Má bhíonn licíní agat ar na pictiúir go léir i líne trasna/líne síos, cuir suas do lámh agus nuair a 
gheobhaidh tú cead, abair ‘Líne trasna!/Líne síos!’”
“Má bhíonn licíní agat ar na pictiúir go léir ar do chárta, cuir suas do lámh agus nuair a gheobhaidh 
tú cead, abair ‘Biongó!’”
Imrítear an cluiche ansin. Faigheann an múinteoir paca de phictiúrchártaí.
Tógann an múinteoir cártaí ón bpaca agus glaonn an múinteoir amach céard atá ar an gcárta gach uair.
Múinteoir: “Sceallóga ... Ubh ... Ispíní ...”
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In ionad focail aonair a ghlaoch amach gach uair, is féidir leis an múinteoir abairtí a ghlaoch amach.
Múinteoir: “Cheannaigh mé sceallóga ... Cheannaigh mé ubh ... Cheannaigh mé ispíní ...”
Is féidir leis an múinteoir, cuireadh a thabhairt do pháiste, cárta a thógáil ón bpaca.
Múinteoir: “Céard ba mhaith leat?”
Páiste: “Ba mhaith liom subh.”
Múinteoir: “Tóg cárta.”
Tógann an páiste cárta.
Páiste: “Iasc” nó “Cheannaigh mé iasc.”
Múinteoir: “Mí-ádh!”
Leanann an cluiche ar aghaidh go dtí go mbuann páiste éigin trí, “Biongó!”, a rá. Seiceálann an 
múinteoir go bhfuil an bua ceart go leor, mar seo, mar shampla:
Múinteoir: “Glaoigh amach na pictiúir atá agat ar do chárta.”
Is féidir cluiche biongó eile a imirt. Malartaíonn na páistí cártaí biongó. Is féidir leis an bpáiste a 
bhuaigh an chéad chluiche biongó, áit an mhúinteora a thógáil.

Biongó
Leagan B: Cártaí Biongó le focail orthu a dhéanann na páistí iad féin. Ar dtús, déanann an múinteoir 
ionchur teanga, díreach mar a dhéanann an múinteoir ionchur teanga don bhiongó le cártaí biongó 
le pictiúir orthu. Ag an am céanna, scríobhann an múinteoir ar an gclár dubh liosta de na focail (ar 
a laghad dhá cheann déag) a bheidh in úsáid i rith an cluiche. Mar shampla:
Bianna:
feoil
iasc
sicín
prátaí
cairéid
cabáiste
leitís
cóilis
brocailí
píotsa
pónairí
piseanna
Cinntíonn an múinteoir go dtuigeann na páistí na focail agus go bhfuil siad in ann iad a léamh.
Leanann an múinteoir ar aghaidh:
Múinteoir: “Tarraing greille.”
Tarraingíonn an múinteoir féin greille, le naoi gcinn de bhoscaí ann, ar an gclár dubh, mar shampla 
dóibh:

Múinteoir: “Scríobh focal difriúil ón liosta i ngach bosca sa ghreille.”
Múinteoir: “Glaoigh amach na focail atá agat ar do chárta.”
Múinteoir: “Glaoigh amach na focail atá agat in aon líne trasna.”
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Múinteoir: “Glaoigh amach na focail atá agat in aon líne síos.”
Míníonn an múinteoir an cluiche agus, ag an am céanna, taispeánann an múinteoir céard atá i 
gceist.
Múinteoir: “Má chloiseann tú focal agus má tá an focal sin agat, cuir líne tríd an bhfocal ar do 
chárta biongó.”
“Má bhíonn línte agat trí thrí fhocal i líne trasna/líne síos, cuir suas do lámh agus nuair a 
gheobhaidh tú cead, abair, ‘Líne trasna!/Líne síos!’”
“Má bhíonn línte agat trí na focail go léir ar do chárta, cuir suas do lámh agus nuair a gheobhaidh 
tú cead, abair ‘Biongó!’”
Imrítear an cluiche ansin. Glaonn an múinteoir amach focail aonair ón liosta nó is féidir leis an 
múinteoir na focail a chur in abairtí.
Múinteoir: “Sicín ... Pónairí ... Leitís ...”
Nó:
Múinteoir: “D’ith mé sicín ... D’ith mé pónairí ... D’ith mé leitís ...”
Leanann an cluiche ar aghaidh go dtí go mbuann páiste éigin trí, “Biongó!” a rá.
Seiceálann an múinteoir go bhfuil an bua ceart go leor.
Múinteoir: “Glaoigh amach na focail atá agat ar do chárta.”
Chun cluiche eile a imirt, tarraingíonn na páistí greille eile.

Aimsigh na Difríochtaí      
Leagan A: Aimsigh na difríochtaí idir dhá phóstaer.
Imrítear an leagan seo d’Aimsigh na Difríochtaí ar bhonn ranga. Úsáideann an múinteoir dhá phóstaer 
atá difriúil lena chéile, ach, a bhaineann leis an Téama agus an Topaic chéanna, mar shampla, 
Téama: An Aimsir; Topaic: Fear Sneachta. 
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga, i.e. múineann an múinteoir, do na páistí, an teanga a 
bheidh ag teastáil uathu i rith an chluiche. Déanann an múinteoir é seo trí úsáid a bhaint as an 
gcéad phóstaer agus trí chur ar chumas na bpáistí rudaí éagsúla sa phóstaer sin a aithint agus cur 
síos a dhéanamh ar a bhfuil ag tarlú sa phóstaer, mar shampla, “Seo fear sneachta/scaif/cairéad. Tá 
sé ag cur sneachta. Tá brat bán sneachta ar an talamh. Tá Niamh ag caitheamh liathróidí sneachta 
le Liam.”
Deir an múinteoir ansin go bhfuil an dara póstaer aige/aici atá cosúil leis an gcéad phóstaer ch 
nach bhfuil sé díreach cosúil leis. Ní thaispeánann an múinteoir an dara póstaer don rang, nach, 
spreagann an múinteoir an rang, ceisteanna a chur ar an múinteoir faoin dara póstaer, chun a fháil 
amach céard iad na difríochtaí atá idir an dá phóstaer. Mar shampla:
Múinteoir: “Anois! Tá póstaer eile anseo. Níl sé díreach cosúil leis an gcéad phóstaer ach tá sé 
an-chosúil leis. Aimsigh na difríochtaí idir an chéad phóstaer agus an dara póstaer.”
Páistí: “An bhfuil fear sneachta sa phóstaer? An bhfuil hata ar a cheann? An bhfuil sé ag cur 
sneachta?”
Múinteoir: “Tá/Níl.”
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Ansin, iarrann an múinteoir ar an rang pictiúr den dara póstaer a tharraingt agus cur síos a thabhairt/
a scríobh air. Ar deireadh, taispeánann an múinteoir an dara póstaer do na páistí, cuirtear an dá 
phóstaer taobh le taobh, os comhair an ranga agus spreagann an múinteoir an rang, aon difríochtaí 
eile idir an dá phóstaer a aithint.

Leagan B: Aimsigh na difríochtaí idir dhá phictiúr.
Imrítear an leagan seo d’Aimsigh na Difríochtaí in obair bheirte. Úsáideann an múinteoir 
cóipeanna de dhá phictiúr atá difriúil lena chéile ach a bhaineann leis an Téama agus an 
Topaic chéanna, mar shampla, Téama: Sa Bhaile; Topaic: Sa Ghairdín.
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir, do na páistí, an teanga a 
bheidh ag teastáil uathu i rith an chluiche. Déanann an múinteoir é seo ar bhonn ranga trí úsáid a 
bhaint as an gcéad phictiúr agus trí chur an chumas na bpáistí, rudaí éagsúla sa phictiúr sin a aithint 
agus cur síos a dhéanamh ar a bhfuil ag tarlú sa phictiúr.
Ansin, eagraíonn an múinteoir beirteanna sa seomra ranga. Tugann an múinteoir cóipeanna den 
chéad phictiúr do pháiste amháin i ngach beirt. Don pháiste eile, tugtar cóipeanna den dara 
pictiúr. Spreagtar an páiste leis an gcéad phictiúr, ceisteanna a chur ar an bpáiste leis an dara 
pictiúr, chun a fháil amach céard atá sa dara pictiúr agus céard iad na difríochtaí atá ann idir an 
dá phictiúr.
Páiste A: “An bhfuil bláthanna ag fás sa ghairdín? An bhfuil éan ina sheasamh ar an gcrann? An 
bhfuil éan ag eitilt sa spéir?”
Páiste B: “Tá/Níl.”
Ansin, ar bhonn ranga, is féidir leis an múinteoir na Páistí A go léir a spreagadh cur síos a dhéanamh 
ar a bhfuil sna pictiúir ag na Páistí B. Ar deireadh, is féidir leis an múinteoir an dá phictiúr a chur 
taobh le taobh, os comhair an ranga agus na difríochtaí go léir eatarthu, a phlé leis an rang.

Críochnaigh an Pictiúr   
Imrítear an cluiche seo i gcomhthéacs an Téama agus na Topaice atá idir lámha ag an múinteoir 
in aon seachtain ar leith.
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir, do na páistí, an teanga a 
bheidh ag teastáil uathu i rith an chluiche. Déanann an múinteoir é seo trí úsáid a bhaint as póstaer, 
as pictiúr ón téacsleabhar, as fíorearraí nó as aon ghníomhaíocht oiriúnach eile.
Ansin, tugann an múinteoir do na páistí, cóip de phictiúr nua a bhfuil rudaí áirithe glanta amach 
as, trí úsáid a bhaint as Tipex. Spreagann an múinteoir na páistí, ceisteanna a chur ar an múinteoir 
faoin bpictiúr agus, ag baint úsáide as an eolas a fhaigheann na páistí ón múinteoir, críochnaíonn 
siad an pictiúr.
Páistí: “An bhfuil sé ag cur báistí/ag cur sneachta? An bhfuil mála scoile Niamh ar a droim/ina lámh 
dheas/ina lámh chlé?”
Múinteoir: “Tá/Níl.”
Ar deireadh, spreagann an múinteoir na páistí cur síos a thabhairt nó cuntas a scríobh ar na 
pictiúir atá críochnaithe acu. Taispeánann an múinteoir do na páistí, an pictiúr nach bhfuil aon rud 
glanta amach as agus spreagann an múinteoir na páistí labhairt faoi.
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Lean na Treoracha   
Sa chluiche seo, ag gach páiste, bíonn cóip de léarscáil de shráideanna/bhóithre a cheanglaíonn le 
chéile áiteanna, mar, an scoil, an siopa, oifig an phoist, an linn snámha, an leabharlann.
Ar dtús, déanann an múinteoir ionchur teanga i.e. múineann an múinteoir, do na páistí, an teanga a 
bheidh ag teastáil uathu i rith an chluiche. I gcás an chluiche seo, is í an teanga a chaithfidh na 
páistí a thuiscint agus a bheith in ann a úsáid ná “Téigh ar aghaidh. Stop. Cas ar dheis/chlé.” 
Úsáideann an múinteoir Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí. Mar shampla, “Téigh ar aghaidh go dtí 
an clár dubh. Stop. Cas ar chlé. Téigh ar aghaidh. Stop. Cas ar chlé.”
Ansin, tugann an múinteoir cóip den léarscáil do gach páiste.
Múinteoir: “Faigh do pheann luaidhe. Tá tú ag an siopa. Cuir do pheann luaidhe ar an siopa. Anois! 
Lean na treoracha agus tarraing líne ar an léarscáil. Téigh ar aghaidh go dtí an leabharlann. Stop. 
Cas ar chlé. Téigh ar aghaidh go dtí oifig an phoist. Stop. Cas ar dheis. Téigh ar aghaidh. Anois! Cá 
bhfuil tú?”
Páiste: “Ag an linn snámha.”
Múinteoir: “Ceart.”
Imrítear an cluiche arís, an uair seo ag tosú ag an linn snámha. 
Is féidir an cluiche seo a imirt in obair bheirte, freisin, i.e. páiste amháin ag tabhairt treoracha, 
an páiste eile á leanúint.

An Lúbra (maze) agus an Luch   
Is féidir an réamhchumarsáid don chluiche, Lean na Treoracha, a úsáid mar réamhchumarsáid don 
chluiche An Lúbra agus an Luch. Nuair a bhíonn an teanga a bheidh ag teastáil ó na páistí, i rith 
an chluiche, ar eolas ag na páistí, tarraingíonn an múinteoir lúbra, píosa cáise agus luch ar an gclár 
dubh. Ag baint úsáide as rud éigin beag as an seomra ranga mar an luch (mar shampla, bioróir), 
spreagann an múinteoir na páistí, treoracha a thabhairt don luch chuig an bpíosa cáise.
Páiste: “Téigh ar aghaidh. Stop. Cas ar dheis. Téigh ar aghaidh. Stop. Cas ar chlé.”
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Fiche Ceist   
Cluiche an-chumarsáideach a thaitníonn go mór le páistí sna ranganna sinsearacha is ea Fiche 
Ceist, bunaithe ar dhaoine cáiliúla. Chun cur ar chumas na bpáistí Fiche Ceist a imirt, bíonn ar 
an múinteoir deis a thabhairt do na páistí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí eile, ar dtús, thar 
chúpla ceacht Gaeilge, atá taitneamhach agus cumarsáideach iontu féin agus atá an-tábhachtach 
mar réamhchumarsáid don chluiche.
Is í seo a leanas an teanga a bhíonn ag teastáil ó na páistí chun Fiche Ceist a imirt agus a 
chaithfidh an múinteoir a mhúineadh do na páistí sula mbeidh siad in ann an cluiche a imirt:

An fear é/An bean í? Is ea/Ní hea.
An Éireannach é/í? Is ea/Ní hea.
Sasanach
Albanach
Breatnach
Francach
Spáinneach
Iodálach
Eorpach
Meiriceánach

An fear spóirt/bean spóirt é/í? Is ea/Ní hea.
imreoir peile/peileadóir
iománaí
imreoir camógaíochta
imreoir sacair
imreoir rugbaí
bainisteoir
imreoir gailf
imreoir snúcair
lúthchleasaí
ceoltóir
amhránaí
aisteoir/banaisteoir
fuirseoir (comedian)
láithreoir (presenter)
tráchtaire (commentator)
polaiteoir

An bhfuil sé/sí ard/íseal? Tá/Níl.
ramhar/tanaí
beag/mór
saibhir
fionn/rua
geal (whiteskinned)/gorm (black)

An bhfuil gruaig dhubh air/uirthi?
féasóg
croiméal (moustache)
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Cé nach mbíonn mórán ceisteanna le múineadh ag an múinteoir, bíonn foclóir leathan le múineadh. 
Chun an foclóir leathan sin a mhúineadh, ba chóir don mhúinteoir pictiúir de dhaoine cáiliúla ó 
na nuachtáin a thabhairt isteach. Spreagann cur chuige mar seo na páistí go mór agus tugann sé 
faoiseamh dóibh ó na téacsleabhair. Chun an foclóir a mhúineadh, ba chóir don mhúinteoir úsáid a 
bhaint as an Modh Díreach agus Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí.
Múinteoir (le geáitsí): “Céard atá ar siúl agam?”
Páiste: “Tá tú ag imirt gailf.”
Múinteoir (ag taispeáint pictiúir): “Cé hé seo?”
Páiste: “Pádraig Harrington.”
Múinteoir: “Cé hé Pádraig Harrington? ... Is imreoir gailf é.”
Páiste (ag déanamh aithrise): “Is imreoir gailf é.”
Múinteoir: “Ainmnigh imreoir gailf eile.”
Páiste: “Darren Clarke.”
Múinteoir: “An Meiriceánach é Pádraig Harrington nó an Éireannach é?”
Páiste: “Is Éireannach é.”
Is féidir leanúint ar aghaidh mar sin agus, chomh maith leis sin, go leor gníomhaíochtaí 
meaitseála a eagrú idir pictiúir agus lipéid. Mar shampla:

• Ken Doherty (imreoir snúcair); Jack O’ Connor (bainisteoir)
• Alex Ferguson (Albanach); Barack Obama (Meiriceánach).

Ba chóir, freisin, tuiscint na bpáistí ar cheisteanna mar seo a chothú agus deiseanna a thabhairt 
dóibh iad a chur agus a fhreagairt i gceart:
“An ______ é/í?” “Is ea/Ní hea.”
“An bhfuil ...?” “Tá/Níl.”
Tar éis tamaill, beidh an teanga a bheidh ag teastáil ó na páistí chun Fiche Ceist a imirt, ar 
eolas ag na páistí. Ná déan dearmad gur cluiche é agus go mbíonn an múinteoir ag iarraidh an 
bua a fháil ar an rang. Smaoiníonn an múinteoir ar dhuine éigin cáiliúil a bhfuil aithne ag na páistí 
air/uirthi agus a mbeidh siad in ann a (h)ainm a fháil trí úsáid a bhaint as an teanga atá foghlamtha 
acu. Ní féidir leis na páistí níos mó ná fiche ceist a chur. Is féidir leis an bpáiste a fhaigheann 
amach cén duine atá i gceist, áit an mhúinteora a thógáil. Níor chóir ligean do na páistí ceisteanna 
ná ainmneacha a bhéiceadh amach. Cuir iallach orthu a lámha a chur suas.

Tráth na gCeisteanna Bord   
Is féidir Tráth na gCeisteanna Bord, go hiomlán trí mheán na Gaeilge sa cheacht Gaeilge, nó 
go dátheangach lasmuigh den cheacht Gaeilge, a bhunú ar an teanga atá foghlamtha ag na páistí 
ó Fhiche Ceist. Níor chóir go mbeadh aon deacrachtaí ag na páistí an Ghaeilge i gceisteanna mar 
seo a thuiscint:

• Ainmnigh láithreoir The Sunday Game.
• Ainmnigh bainisteoir fhoireann iománaíochta Chill Chainnigh.
• Ainmnigh captaen fhoireann sacair na hÉireann.
• Cén dath atá ar gheansaí Chorcaí?
• Céard atá scríofa ar gheansaí Bhaile Átha Cliath?
• Cén spórt a imríonn Kieran Donaghy?
• Cén club a n-imríonn Shay Given leis?
• Cén grúpa ceoil ina bhfuil The Edge?



���

Leadógfhocal   
Tá Leadógfhocal úsáideach chun an foclóir atá ag na páistí ar Théama nó ar Thopaic ar leith a 
dhaingniú agus a leathnú. Imrítear an cluiche in obair bheirte. Ainmníonn an múinteoir Topaic, 
Maisiúcháin Nollag, mar shampla. I ngach beirt, ainmníonn páiste amháin maisiúchán, ainmníonn an 
páiste eile maisiúchán eile, ar ais chuig an gcéad pháiste chun maisiúchán eile a ainmniú. Is é an 
buaiteoir i ngach beirt ná an páiste deireanach a ainmníonn maisiúchán.
Páiste 1: Réalta
Páiste 2: Soilse ildaite
Páiste 3: Spideog ...

Contrárthachtaí   
Tá Contrárthachtaí úsáideach chun stór aidiachtaí na bpáistí a dhaingniú agus a leathnú. Imrítear 
an cluiche ar bhonn ranga. Deir an múinteoir aidiacht agus spreagtar an rang an chontrárthacht a 
thabhairt, le chéile. Mar shampla:
Múinteoir:    Páistí:
“Dubh!”    “Bán!”
“Mór!”     “Beag!”
“Ramhar!”    “Tanaí!”
“Glan!”     “Salach!”
“Ard!”     “Íseal!”
“Fuar!”     “Te!”
“Fliuch!”    “Tirim!”
“Geal!”     “Dorcha!”
“Nua!”     “Sean!”
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8. Rólimirt

Sa cheacht foirmiúil Gaeilge, is í an rólimirt an bealach is éifeachtaí atá ann, deiseanna a thabhairt 
do pháistí réimse leathan d’fheidhmeanna teanga a chomhlíonadh. Is féidir leis an múinteoir suíomh 
ón scoil, suíomh ón saol lasmuigh nó suíomh teibí ó scéal nó ó phóstaer, a thógáil agus a athchruthú 
sa seomra ranga, mar shampla, páiste ag míniú don mhúinteoir cén fáth a bhfuil sé/sí déanach don 
scoil, páiste ag ordú béile i mbialann, páiste ag labhairt leis an dochtúir nó leis an bhfiaclóir, páiste 
ag ceannach ticéid sa sorcas nó sa phictiúrlann nó sa stáisiún traenach, páiste á cheistiú ag Garda.

Nuair a thugtar róil do pháiste i suímh rólimeartha agus nuair a thugtar cuspóir don pháiste (mar 
shampla, a mhíniú don mhúinteoir cén fáth a bhfuil sé/sí déanach agus dallamullóg a chur ar an 
múinteoir, ag an am céanna), bíonn gá ag an bpáiste le teanga. Bíonn ar an bpáiste, mar shampla, 
ceisteanna a chur agus a fhreagairt, fiosrú faoin mhian, mian a léiriú, leithscéal a ghabháil, beannú 
do dhuine, slán a fhágáil agus araile. Nuair a bhíonn páistí ag labhairt lena chéile i suímh mar seo, 
bíonn siad ag déanamh cumarsáide lena chéile i suímh atá réalaíoch agus bíonn siad ag úsáid, go 
cumarsáideach Gaeilge atá foghlamtha acu. Nuair a deirtear leo, ag tús an cheachta, go bhfuil siad 
chun rólimirt a dhéanamh, bíonn cúis acu an Ghaeilge a fhoghlaim.

Tá go leor buntáistí ag baint le Rólimirt, ó thaobh mhúineadh na Gaeilge de:
• Is féidir le rólimirt a bheith an-taitneamhach agus aon rud a bhíonn taitneamhach i  
   gceacht Gaeilge, cabhraíonn sé dearcadh dearfach a thabhairt don pháiste i leith na   
   teanga.
• Spreagtar samhlaíocht an pháiste.
• Bíonn aisteoireacht i gceist, bíonn an páiste gníomhach agus bíonn an páiste in ann 
   gléasadh suas.
• Bíonn mothúcháin á léiriú ag an bpáiste.
• Bíonn an páiste ag úsáid fíorearraí (mar shampla, leabhar nótaí, tóirse).
• Nuair a bhíonn gach duine sa seomra ranga ag glacadh páirte sa rólimirt ag an am 
   céanna (mar shampla, siopaí éagsúla ar fud an tseomra ranga nó mar a dhéantar le 
   hobair bheirte), is suíomh gan bhrú a bhíonn ann don pháiste aonair.
• Tugann rólimirt deis don pháiste, Gaeilge a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh
   agus cothaíonn sí tuiscint don pháiste gur gnáth-theanga chumarsáide í an Ghaeilge.

Tugtar an oiread saoirse agus is féidir do na páistí sna suímh rólimeartha. Seo a leanas roinnt samplaí 
de chomhráite i suímh rólimeartha a bheadh oiriúnach do pháistí sna meánranganna (ranganna 3 agus 
4) agus sna ranganna sinsearacha (ranganna 5 agus 6). Taobh le taobh leis na hEiseamláirí Teanga, 
feictear na Feidhmeanna Teanga atá á gcomhlíonadh.
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Páiste ag míniú do Gharda cén fáth nach bhfuil solas ar a rothar.
Garda: Stop anseo más é do thoil é ...( iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh)
Cá bhfuil tú ag dul? (ceist a chur)
Páiste: Tá mé ag dul abhaile. Bhí mé ag traenáil le mo chairde. (ceist a fhreagairt, tuairisciú)
Garda: Cén fáth nach bhfuil solas agat ar do rothar? (ceist a chur)
Páiste: Bhí sé geal nuair a bhí mé ag dul ag traenáil. (ceist a fhreagairt)
Garda: Níl sé geal anois. Tá sé dorcha. (séanadh)
Páiste: Tá brón orm. (leithscéal a ghabháil)
Garda: An bhfuil lampa agat sa bhaile? (ceist a chur)
Páiste: Níl. (ceist a fhreagairt)
Garda: An bhfuil airgead agat? (ceist a chur)
Páiste: Tá. (ceist a fhreagairt)
Garda: Téigh go dtí an siopa rothar amárach agus ceannaigh lampa. (iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh)
Páiste: Ceart go leor. (aontú)
Garda: Siúil abhaile anois ar an gcosán le do rothar agus bí cúramach! (iarraidh ar dhuine rud éigin 
a dhéanamh/foláireamh a thabhairt)
Páiste: Beidh mé. (aontú)

Bríste nua á cheannach ag páiste i siopa éadaigh.
Páiste: Gabh mo leithscéal! (aird a lorg)
Siopadóir: Is ea? Céard atá uait? (ceist a chur)
Páiste: Ba mhaith liom bríste nua. (mian a léiriú)
Siopadóir: Cuir ort an ceann seo. (iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh)
Páiste: Féach! Tá sé ró-ghearr dom. (tuairisciú)
Siopadóir: Cuir ort an ceann seo. (iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh)
Páiste: Féach! Tá sé ró-fhada dom. (tuairisciú)
Siopadóir: Bain triail as an gceann seo. (iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh)
Páiste: Tá an ceann seo ceart. (tuairisciú)
Siopadóir: An maith leat an dath? (fiosrú faoi thaitneamh)
Páiste: Is maith. Cén praghas atá air? (taitneamh a léiriú/ceist a chur)
Siopadóir: Caoga euro. (ceist a fhreagairt)
Páiste: Seo duit an t-airgead! (tuairisciú)
Siopadóir: Seo duit an bríste nua! (tuairisciú)
Páiste: Go raibh maith agat! (buíochas a léiriú)
Siopadóir: Slán leat anois! (slán a fhágáil)

Ticéad traenach á cheannach ag páiste sa stáisiún traenach
Páiste: Dia duit! (beannú de dhuine)
Bean na dTicéad: Dia is Muire duit! (beannú do dhuine)
Páiste: Ticéad go Baile Átha Cliath más é do thoil é. (iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh)
Bean na dTicéad: Faoi cheithre bliana déag nó os cionn ceithre bliana déag? (ceist a chur)
Páiste: Faoi cheithre bliana déag. (ceist a fhreagairt)
Bean na dTicéad: Singil nó fillte? (ceist a chur)
Páiste: Fillte. (ceist a fhreagairt)
Bean na dTicéad: Sin tríocha euro más é do thoil é. (tuairisciú)
Páiste: Seo duit! ... Cén t-am a bheidh an traein ag fágáil? (tuairisciú/ceist a chur)
Bean na dTicéad: Ar a trí a chlog. (ceist a fhreagairt)
Páiste: Cén t-ardán? (ceist a chur)
Bean na dTicéad: Ardán a dó. (ceist a fhreagairt)
Páiste: Go raibh maith agat! (buíochas a ghabháil)
Bean na dTicéad: Tá fáilte romhat. (tuairisciú)
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9. Obair Bheirte

Tá na buntáistí seo a leanas ag baint le hObair Bheirte:
• Bíonn gach duine sa seomra ranga ag labhairt Gaeilge ag an am céanna.

• Taitníonn Obair Bheirte le páistí.

• Suíomh gan bhrú a bhíonn ann don pháiste aonair. Is le cara a bhíonn an páiste ag       

   labhairt, ní leis an múinteoir agus gach duine eile ag éisteacht. Ní bhíonn eagla ar an 

   bpáiste botún a dhéanamh.

• Cothaíonn Obair Bheirte féinmhuinín.

• Bíonn na páistí in ann rólimirt a dhéanamh.

Seo mar a dhéanann an múinteoir Obair Bheirte. Mar shampla, má bhíonn an Téama, “Sa Bhaile” 
agus an Topaic, “Tinn” ar siúl ag an múinteoir agus má bhíonn na hEiseamláirí, “Céard atá ort?” “Tá 
tinneas cinn/tinneas fiacaile orm”, á múineadh ag an múinteoir, is féidir na céimeanna seo a leanas 
a leanúint:

1. Puipéad agus an múinteoir (le geáitsí/mím).

2. An puipéad agus an rang go léir (le geáitsí/mím).

3. An puipéad agus páistí aonair (le geáitsí/mím).

4. Beirt pháistí leo féin (le geáitsí/mím)

5. Eagraíonn an múinteoir beirteanna ar fud an ranga. I ngach beirt, bíonn Páiste A agus 
Páiste B. Nuair a bhíonn gach rud réidh, tugann an múinteoir cead cainte do na páistí: “Ar 
aghaidh libh!” Nuair a bhíonn an Obair Bheirte ar siúl, siúlann an múinteoir timpeall ag 
cabhrú leis na páistí, ag déanamh cinnte gur Gaeilge atá á labhairt acu. Bíonn ar na páistí 
stopadh agus a bheith ciúin arís nuair a deir an múinteoir, “Stopaigí!”
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10. Póstaeir

Tá na buntáistí seo a leanas ag baint le húsáid a bhaint as póstaeir Ghaeilge:
•   Tá an chuid is mó de na póstaeir geal agus tarraingteach agus meallann siad súil an 

pháiste.

•   Spreagann póstaeir samhlaíocht na bpáistí agus cabhraíonn siad leis an múinteoir suímh 
chumarsáide a chruthú sa seomra ranga.

•   Cabhraíonn póstaeir leis an múinteoir ionchur teanga a dhéanamh agus an foclóir a 
bhaineann le Téama agus Topaic éigin a mhúineadh.

Is é an bealach traidisiúnta ina mbaintear úsáid as póstaer ná:
•    an póstaer a chrochadh/a chur os comhair an ranga, foclóir a bhaineann leis a mhúineadh, 

trí úsáid a bhaint as an Modh Díreach, agus cabhrú leis an rang cur síos a dhéanamh ar a 
bhfuil sa phóstaer.

Tá bealaí níos cumarsáidí ann chun úsáid a bhaint as póstaer:
•    an póstaer a chrochadh/a chur os comhair an ranga ach é clúdaithe don chuid is mó le 

leathanach, na páistí a spreagadh a thomhas céard atá sa phóstaer agus níos mó den 
phóstaer a thaispeáint, diaidh ar ndiaidh, go dtí go mbíonn sé go léir le feiceáil. Múinteoir: 
“Tomhais céard atá sa phóstaer”.

•    an póstaer a chrochadh/a chur os comhair an ranga, ionchur teanga a dhéanamh air, ansin, 
cluiche cuimhne a dhéanamh bunaithe ar an bpóstaer i.e. nóiméad a thabhairt do na páistí 
féachaint go géar ar an bpóstaer, an póstaer a thógáil anuas ansin agus  ceisteanna a chur 
ar na páistí faoi.

•    an póstaer a chrochadh/a chur os comhair an ranga, ionchur teanga a dhéanamh air agus 
ansin, in obair bheirte, go dtugann na páistí deich soicind dá chéile an oiread agus is féidir 
a rá faoin bpóstaer.

•    an cluiche teanga, Aimsigh na Difríochtaí a imirt idir dhá phóstaer (Féach Cluichí Teanga, 
Aimsigh na Difríochtaí idir dhá phóstaer.).

•    an cluiche teanga, Feicim le mo Shúilín a imirt le póstaer (Féach Cluichí Teanga, Feicim le 
mo Shúilín.).

•    an cluiche teanga, Éist agus Tomhais a imirt i.e. tar éis don mhúinteoir ionchur teanga a 
dhéanamh, go ndéanann an múinteoir cur síos ar rud éigin /ar dhuine éigin sa phóstaer agus 
go spreagann an múinteoir na páistí a thomhas céard é an rud sin.
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3. An Measúnú ar Mhúineadh na Gaeilge

Déantar cumas an Iarrthóra, Gaeilge a mhúineadh, a thástáil sa seomra ranga. 

Na Cuairteanna Scoile: Riachtanais agus An Córas Marcála
•	 Faigheann gach Iarrthóir dhá chuairt ó Scrúdaitheoirí ó Choláiste Mhuire Marino, ag am a 

shocrófar roimh ré.
•	 Do gach cuairt, bíonn ar an Iarrthóir ceacht Gaeilge amháin a mhúineadh don 

Scrúdaitheoir.  
•	 Bíonn sé de chead ag Iarrthóir, ceacht a mhúineadh, atá múinte cheana féin aige/aici sa 

tréimhse thrí seachtaine roimhe sin.
•	 Ní féidir le hIarrthóir an Measúnú ar Mhúineadh na Gaeilge a chomhlíonadh, ná pas a fháil 

ann, gan an Riachtanas ar leith a bhaineann leis an Tréimhse Oiriúnaithe a shásamh roimh 
dheireadh na scoilbhliana atá i gceist i.e. Gaeilge a bheith múinte ar 120 lá ar a laghad i 
rith na scoilbhliana sin.  Níl sé riachtanach na laethanta seo a chur isteach sa scoil chéanna. 
In aon scoilbhliain ar leith, tar éis don Iarrthóir tréimhse a chaitheamh i scoil éigin ag 
múineadh Gaeilge, ba chóir don Iarrthóir “Ráiteas Cleachtais” a líonadh isteach, a dheimhníonn 
líon na laethanta a mhúin an tIarrthóir Gaeilge sa scoil sin.  Sa scoilbhliain chéanna, má 
chaitheann  an tIarrthóir laethanta ag múineadh Gaeilge i scoil(eanna) eile, ba chóir Ráiteas 
Cleachtais/Ráitis Chleachtais bhreise a líonadh isteach.  Ar lá na cuairte ón Scrúdaitheoir, 
deimhneoidh an tIarrthóir don Scrúdaitheoir an líon laethanta atá caite ag an Iarrthóir 
go dtí sin ag múineadh Gaeilge. Mura bhfuil Gaeilge múinte ag an Iarrthóir ar 120 lá ag an 
bpointe sin, leanfaidh an tIarrthóir ar aghaidh ag comhlíonadh an Riachtanais go dtí go 
mbíonn sé comhlíonta ina iomláine. Cuireann an tIarrthóir ansin na Ráitis Chleachtais go 
léir ar aghaidh chuig Coláiste Mhuire Marino agus é/iad sínithe ag an Iarrthóir agus ag an 
bPríomhoide/na Príomhoidí a bhí ag an Iarrthóir i rith na scoilbhliana go léir.  Deimhnítear, 
mar sin, go bhfuil an Riachtanas ar leith a bhaineann leis an Tréimhse Oiriúnaithe comhlíonta 
go sásúil. 

•	 Do gach cuairt ó Scrúdaitheoir ó Choláiste Mhuire Marino,  bíonn ar an Iarrthóir na rudaí 
seo a leanas a dhéanamh:

- Ráiteas Cleachtais/Ráitis Chleachtais a sholáthar
- Scéim Bhliana don Rang
- Scéim Sheachtaine (don tseachtain a bhíonn i gceist)
- Ceacht Gaeilge a scríobh
- An Ceacht Gaeilge céanna a mhúineadh.

•	 Má bhíonn níos mó ná rang amháin i seomra ranga an Iarrthóra, bíonn ar an Iarrthóir é sin 
a aithint i ngach gné den  phleanáil agus sa mhúineadh.  Tuigtear áfach, d’aon chuairt ar 
leith, nach mbeidh ar aon Iarrthóir ach Scéim Bhliana amháin, Scéim Sheachtaine amháin 
agus Ceacht amháin a sholáthar. 

•	 Bíonn a fhios ag an Iarrthóir, cén dáta agus cén t-am a thiocfaidh an Scrúdaitheoir.  Tugtar 
an t-eolas sin don Iarrthóir trí seachtaine, ar a laghad, roimh gach Cuairt Scoile.

•	 Má bhíonn an rang céanna ag an Iarrthóir don dara cuairt agus a bhí ag an Iarrthóir don 
chéad chuairt, is féidir an Scéim Bhliana chéanna a chur ar fáil don dara cuairt.  Caithfear, 
áfach, Scéim Sheachtaine dhifriúil agus Ceacht difriúil a sholáthar do gach cuairt.   Má 
bhíonn rang difriúil ag an Iarrthóir don dara cuairt, caithfear Scéim Bhliana nua agus, ar 
ndóigh, Scéim Sheachtaine nua agus Ceacht nua a sholáthar.
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•	 Don chéad chuairt, nuair a thagann an Scrúdaitheoir isteach i seomra ranga an Iarrthóra, 
tugann an tIarrthóir an Comhad do Mhúineadh na Gaeilge (ina bhfuil an Ráiteas Cleachtais/na 
Ráitis Chleachtais, an Scéim Bhliana, an Scéim Sheachtaine agus an Ceacht) don Scrúdaitheoir. 
Lorgaíonn an Scrúdaitheoir deimhniú gur leis an Iarrthóir, agus leis an Iarrthóir amháin, an 
obair atá sa Chomhad.  Coinníonn an Scrúdaitheoir an Comhad seo.  Múineann an tIarrthóir an 
ceacht.  Féachann an Scrúdaitheoir ar an Iarrthóir ag múineadh agus léann an Scrúdaitheoir 
an Comhad do Mhúineadh na Gaeilge ag an am céanna.  Caithfidh an ceacht dul ar aghaidh ar 
feadh  35 nóiméad,  ar a laghad, agus gan a bheith níos faide ná 50 nóiméad.  Ag deireadh 
an cheachta, labhraíonn an Scrúdaitheoir agus an tIarrthóir lena chéile faoin gceacht.  Ní 
thugann an Scrúdaitheoir le fios don Iarrthóir, ar an lá, conas a d’éirigh leis an Iarrthóir.  
Is tar éis na cuairte a bhronnann an Scrúdaitheoir marcanna ar an Iarrthóir.  Leanann an 
Scrúdaitheoir an cur chuige ceannann céanna don dara cuairt. 

•	 Is modúl ar leith é Múineadh na Gaeilge.  Tá 100 marc ag dul dó.  Tá 50 marc ag dul don 
chéad chuairt agus tá 50 marc ag dul don dara cuairt.  Chun pas a fháil i Múineadh na Gaeilge, 
caithfidh an tIarrthóir 40 marc san iomlán a fháil.  Ní gá don Iarrthóir pas a fháil i ngach 
cuairt.  Má fhaigheann an tIarrthóir 40 marc san iomlán ón dá chuairt le chéile, faigheann 
an tIarrthóir pas. 

•	 Is é seo a leanas an córas marcála do gach cuairt:
- An Scéim Bhliana –  10 marc
- An Scéim Sheachtaine –  5 marc
- An Ceacht Scríofa –  10 marc
- Múineadh an Cheachta –  25 marc
- Iomlán –  50 marc  

•	 Ar lá cuairte ón Scrúdaitheoir, ní insítear don Iarrthóir conas a d’éirigh leis/léi.  Ní fhaigheann 
an tIarrthóir torthaí Mhúineadh na Gaeilge go dtí go n-eisítear na torthaí go léir.  

•	 Caithfear gach cuid de Mhúineadh na Gaeilge a chomhlíonadh.  Má fhágann an tIarrthóir aon 
chuid amach (mar shampla, scéim), ní bhronnfar aon mharcanna in aon chor ar an Iarrthóir 
do Mhúineadh na Gaeilge agus is é an toradh oifigiúil a gheobhaidh an tIarrthóir ná “Teip/
Neamhchríochnaithe”.  

•	 Má úsáideann an tIarrthóir aon Bhéarla agus é/í ag múineadh an cheachta, ní bhronnfar 
marc níos airde ná 10 as 25 (i.e. 40%) ar an Iarrthóir do Mhúineadh an Cheachta.

•	 Má theipeann ar an Iarrthóir i Múineadh na Gaeilge, beidh an t-Iarrthóir in ann atriail a 
dhéanamh roimh dheireadh na scoilbhliana céanna.  Don atriail seo, tabharfar cuairt amháin 
ar an Iarrthóir.  Beidh na riachtanais chéanna le comhlíonadh ag an Iarrthóir don chuairt 
seo agus a bhí le comhlíonadh do na  cuairteanna eile.  100 marc a bheidh ag dul don atriail 
agus is é seo a leanas córas marcála na hAtrialach:

- An Scéim Bhliana - 20 marc
- An Scéim Sheachtaine - 10 marc 
- An Ceacht Scríofa - 20 marc 
- Múineadh an Cheachta - 50 marc 
- Iomlán - 100 céad marc

An Comhad do Mhúineadh na Gaeilge
•	 Sula dtugann an tIarrthóir faoi aon ghné den ullmhúchán, tá sé an-tábhachtach go gcuireann 

an tIarrthóir eolas ar a bhfuil i gCuraclam na Gaeilge agus ar an ábhar foghlama ar Mhúineadh 
na Gaeilge, in Sruth na Maoile (féach lgh 336-378).  

•	 Tá sé riachtanach cloí leis na treoirlínte a thugtar anseo thíos, maidir le leagan amach na 
scéimeanna agus an cheachta de, agus na hEiseamláirí a thugtar a leanúint.  Tabhair faoi deara 
go gcuirtear dhá chomhad eiseamláireacha ar fáil sa chuid seo de Sruth na Maoile.  Tá an 
chéad cheann oiriúnach d’Iarrthóirí a bhfuil Naíonáin Shóisearacha, Naíonáin Shinsearacha 
nó Rang 1 acu (féach lgh 382-388).  Tá an dara ceann oiriúnach d’Iarrthóirí a bhfuil Rang 
2, Rang 3, Rang 4, Rang 5 nó Rang 6 acu (féach lgh 389-395). 
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•	 Moltar d’Iarrthóirí an-úsáid a bhaint as na hEiseamláirí a thugtar anseo ach níl sé de 
chead ag an Iarrthóir aon scéim ná ceacht a thugtar in Sruth na Maoile a chóipeáil, focal 
ar fhocal.

•	 Caithfidh gach gné den ullmhúchán a bheith de réir phrionsabail Churaclam na Gaeilge agus 
oiriúnach don rang/do na ranganna atá ag an Iarrthóir.

•	 Tá sé an-tábhachtach go bhfuil sé le feiceáil go bhfuil ceangal idir an Ceacht agus an Scéim 
Sheachtaine (bí cúramach maidir le teidil agus dátaí ceachtanna) agus go mbaineann an dá 
cheann acu leis an Scéim Bhliana.

Cur i Láthair an Chomhaid
•	 Caithfidh gach gné de chur i láthair an Chomhaid a bheith gairmiúil.  Caithfidh na scéimeanna 

agus an ceacht a bheith ceart ó thaobh na teoirice agus na modheolaíochta de, a bheith 
clóbhuailte agus, ó thaobh na Gaeilge de, a bheith cruinn. 

 Seo na treoirlínte a gcaithfear cloí leo:
•	 Úsáid comhad den chineál sa ghrianghraf seo.  Caithfidh an clúdach tosaigh a bheith 

trédhearcach (transparent).  Ní ghlacfar le ‘Ringbinder’.  Ná húsáid ‘plastic pockets’ sa 
chomhad.

    
•	 Cúig chuid a bheidh sa Chomhad:

(i) Beidh an chéad leathanach sa Chomhad do Mhúineadh na Gaeilge ar aon dul leis an 
gcéad leathanach sna hEiseamláirí (féach lgh 382, 389).  Is féidir cóip ghlan den 
cheann a oireann duit a íoslódáil ó shuíomh idirlín Choláiste Mhuire Marino. Líonfaidh 
an tIarrthóir an leathanach sin isteach agus síneoidh sé/sí é.

(ii) An Ráiteas Cleachtais/Na Ráitis Chleachtais: An ceann/na cinn a dheimhníonn líon 
na laethanta atá caite ag an Iarrthóir ag múineadh Gaeilge i rith na scoilbhliana 
atá i gceist, go dtí an pointe sin.  Mura bhfuil an Riachtanas ina iomláine (i.e. 120 
lá) comhlíonta ag an Iarrthóir ag an bpointe sin, caithfidh an tIarrthóir Ráiteas 
Cleachtas/Ráitis Chleachtais eile a chur ar aghaidh go Coláiste Mhuire Marino roimh 
dheireadh na scoilbhliana.

(iii) An Scéim Bhliana: idir trí agus cúig leathanach, lean na fotheidil atá san 
Eiseamláir.

(iv) An Scéim Sheachtaine: leathanach amháin, is féidir múnla (template) a íoslódáil ó 
shuíomh idirlín Choláiste Mhuire Marino.

(v) An Ceacht: idir leathanach go leith agus dhá leathanach,  is féidir múnla (template) 
a íoslódáil ó shuíomh idirlín Choláiste Mhuire Marino, lean na fotheidil go léir, úsáid 
pointí le hurchair (bullet pointing), scríobh do cheacht san Aimsir Fháistineach, 
cuir isteach samplaí de cheisteanna/threoracha an mhúinteora agus d’fhreagraí/de 
chaint na bpáistí.
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Sampla de Chomhad do Mhúineadh na Gaeilge:
Eiseamláir do Naíonáin Shóisearacha – Rang a hAon

               
Uimhir Thrialach O.C.G.:

1 2 3 4

MÚINEADH NA GAEILGE
Ainm an Iarrthóra: Eoghan Mac Pháidín

Ainm na Scoile: Scoil Náisiúnta Naomh Breandán

Seoladh na Scoile: Lios Tuathail 

Co. Chiarraí.

Rang(anna): Naíonáin Shinsearacha

Uimhir P.P.S.:
1 2 3 4 5 6 7 C

Uimhir Mhúinteora:
9 9 4 5 6 7 8 F

Deimhniú:
Deimhním gur mise, agus mise amháin, a rinne an obair sa Chomhad seo.
Síniú an Iarrthóra: Eoghan Mac Pháidín
Dáta: 8/2/2011

________________________________________________
Don Oifig Amháin:

Múineadh na Gaeilge Córas Marcála Marcanna a Bronnadh

Ráiteas Cleachtais/Ráitis 
Chleachtais (cuir tic)

---------- ----------

Scéim Bhliana 10
Scéim Sheachtaine 5

Ceacht Scríofa 10
Múineadh 25

Iomlán 50

Síniú an Fheitheora:_____________________Faighte (dáta):___________________
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Scéim Bhliana don Gaeilge                                            

Ainm an Mhúinteora: Eoghan Mac Pháidín

Rang: Naíonáin Shinsearacha

Teanga bheo chumarsáide a bheidh sa Ghaeilge i mo sheomra ranga. Úsáidfear an Ghaeilge mar 
theanga chumarsáide laistigh agus lasmuigh de na ceachtanna foirmiúla Gaeilge. Beidh mé ag iarraidh 
go mbeidh teagmháil na bpáistí leis an nGaeilge chomh taitneamhach agus is féidir.
Beidh mé ag baint úsáide as cur chuige cumarsáideach i.e. beidh mé i gcónaí ag dul i dtreo na 
cumarsáide. Sna ceachtanna foirmiúla, beidh mé ag súil leis go mbeidh na páistí in ann úsáid a bhaint 
as an nGaeilge a bheidh á foghlaim acu chun cumarsáid a dhéanamh. Beidh mé ag súil leis fresin go 
mbeidh na páistí in ann úsáid a bhaint as an teanga sin lasmuigh de na ceachtanna foirmiúla. Dá bhrí 
sin, ní ábhar ar an gclár ama amháin a bheidh sa Ghaeilge. Beidh tábhacht ar leith ag baint le húsáid 
neamhfhoirmiúil na Gaeilge.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
Maidir le húsáid na Gaeilge mar theanga de, tabharfaidh mé dea-shampla do na páistí. Cloisfidh 
ná páistí mé ag labhairt Gaeilge leis an bPríomhoide, leis na múinteoirí eile agus le cuairteoirí eile 
chuig mo sheomra ranga. Bainfidh mé úsáid as an nGaeilge mar theanga chaidrimh. Is trí mheán 
na Gaeilge a bheannóidh mé do na páistí ar maidin (“Dia duit, a Aoife!), a fhágfaidh mé slán leo sa 
tráthnóna (“Slán libh anois!”), a ghabhfaidh mé buíochas leo (“Go raibh maith agaibh!”), a mholfaidh 
mé iad (“Ar fheabhas, a Chaoimhín”), a cheartóidh mé iad (“Ná rithígí”) agus araile. Bainfidh mé 
úsáid as an nGaeilge mar theanga bhainisteoireachta ranga. Is trí mheán na Gaeilge a thabharfaidh 
mé gnáthorduithe an lae (“Faigh do chóipleabhar”. “Seasaigí!” “Oscail an doras”. “Siúlaigí!” “Tabhair 
amach an bainne”. “Caith é sin sa bhosca bruscair.”). Cabhróidh mé leis na páistí agus spreagfaidh 
mé iad, na gnáthrúdaí a bhíonn le rá acu, go neamhfhoirmiúil i rith an lae, a rá trí mheán na Gaeilge 
(“Go raibh maith agat!” “Tá brón orm.” “An bhfuil cead agam dul amach?” “Slán!”).
Beidh mé ag faire amach i gcónaí d’ócáidí i rith an lae ina mbeidh mé in ann na páistí a spreagadh le 
húsáid neamhfhoirmiúil a bhaint as an nGaeilge a bheidh á foghlaim acu sna ceachtanna foirmiúla 
(“Is maith liom bainne.” “Tá úll agam”.). Beidh go leor fógraí Gaeilge cumarsáideacha ar crochadh 
sa seomra ranga (“Dún an doras.” “Croch suas do chóta.” “Nigh do lámha”. “Ná caith bruscar!” “Tóg 
leabhar.”).

Na Ceachtanna Foirmiúla Gaeilge
Is trí mheán na Gaeilge, i gcónaí, a bheidh mé ag múineadh. Beidh mé ag iarraidh go mbeidh na 
ceachtanna Gaeilge chomh taitneamhach agus is féidir. Roghnóidh mé Topaicí a bhaineann leis na 
Téamaí go léir as an gCuraclam. Beidh tús áite ag Topaicí a bhaineann leis an bpáiste féin agus 
leis an scoil (mar shampla, Bréagáin, Mo Bhosca Lóin). Beidh na Snáitheanna, an Éisteacht agus an 
Labhairt, comhtháthaithe agus beidh deiseanna ag na páistí páirt a ghlacadh i réimse leathan de 
ghníomhaíochtaí taitneamhacha. Déanfaidh mé go leor amhrán leis na páistí, gníomhamhráin, go 
háirithe. Déanfaidh mé go leor rann freisin. Foghlaimeoidh na páistí na hamhráin, na rainn, agus na 
gníomhartha a théann leo, trí aithris a dhéanamh orm. Inseoidh mé scéalta do na páistí agus bainfidh 
mé úsáid go rialta as Leabhair Mhóra. Beidh deiseanna ag na páistí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
eile Éisteachta, chomh maith, mar shampla, Éist agus Dathaigh, Éist agus Tarraing, Éist agus Lean na 
Treoracha. Cothóidh mé tuiscint trí úsáid a bhaint geáitsí, m’aghaidh, mo ghuth agus réimse leathan 
d’áiseanna spreagúla, ina measc, fíorearraí (mar shampla, bianna agus éadaí), póstaeir, pictiúir, 
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cártaí agus puipéid. Beidh mé ag baint úsáide as cur chuige cumarsáideach agus na modhanna múinte 
oiriúnacha, ina measc, An Modh Díreach, Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí, An Modh Closamhairc 
agus Modh na Ráite. I ngach ceacht, beidh Feidhmeanna Teanga agam mar chuspóirí cumarsáide. 
Beidh trí thréimhse i ngach ceacht, An Tréimhse Réamhchumarsáide, An Tréimhse Cumarsáide 
agus An Tréimhse Iarchumarsáide. Beidh an bhéim ar an Labhairt ag méadú. Imreoidh na páistí go 
leor cluichí teanga (mar shampla, Cluiche Kim, Deir Ó Grádaigh, Céard atá sa Mhála?) mar gheall 
ar an taitneamh a thugann siad do na páistí agus mar gheall go mbíonn cumarsáid ar siúl iontu. Má 
dhéanann na páistí botúin agus iad ag labhairt, ní cheartóidh mé iad. Molfaidh mé a n-iarrachtaí. 
Beidh mé ag iarraidh go mbeidh na páistí chomh gníomhach agus is féidir sna ceachtanna. Bainfidh 
mé triail as obair bheirte. Déanfaidh mé dul siar go minic agus cothóidh mé leanúnachas ó lá go lá 
agus ó sheachtain go seachtain. Spreagfaidh mé na páistí, an Ghaeilge a fhoghlaimeoidh siad sna 
ceachtanna, a úsáid lasmuigh de na ceachtanna.
 
Ceangail le hÁbhair Eile
San Ealaín, sa Chorpoideachas agus sa Cheol, bainfidh mé úsáid as an nGaeilge. San Ealaín, nuair 
a bheidh mé ag taispeáint do na páistí céard a bheidh le déanamh acu, beidh mé in ann Gaeilge a 
úsáid. Sa Chorpoideachas, beidh mé in ann treoracha a thabhairt do na páistí i nGaeilge (“Bí ag léim!” 
“Seas ar do chos chlé.” “Preab ar aghaidh” “Stop”.) agus leanfaidh na páistí na treoracha trí aithris a 
dhéanamh ar mo gheáitsí. Sa Cheol, déanfaidh mé roinnt amhrán Gaeilge agus beidh mé in ann rudaí 
mar, “Tá sé sin go hálainn”. “Níos airde.” “ A hAon, a Dó, a Trí!” a rá leo.

Measúnú
Go neamhfhoirmiúil, beidh súil ghéar á coimeád agam an t-am ar fad ar dhul chun cinn an ranga agus 
ar dhul chun cinn an pháiste aonair. Sa chomhthéacs sin, beidh tábhacht ar leith ag baint leis an 
tuiscint ar an teanga a bheidh mé ag iarraidh a chothú sna páistí (mar shampla, cumas an pháiste 
treoracha simplí a leanúint, laistigh agus lasmuigh den cheacht Gaeilge). Beidh sé tábhachtach, 
freisin, súil a choinneáil ar rannpháirtíocht an pháiste sna hamhráin agus sna rainn agus ar chumas 
an pháiste na cluichí teanga a imirt. Cabhróidh an t-eolas seo liom, cruth a chur ar na ceachtanna a 
bheidh le teacht agus rudaí a gcaithfear dul siar a dhéanamh orthu, a aithint. Beidh mé ag iarraidh 
a fháil amach, i gcónaí, an bhfuil an páiste  in ann an Ghaeilge a úsáideann an páiste i suíomh amháin 
a thraschur go suíomh eile. Beidh súil ghéar á coimeád agam, chomh maith, ar dhearcadh an pháiste 
aonair i leith na Gaeilge agus ar fhonn an pháiste úsáid a bhaint as an nGaeilge go neamhfhoirmiúil, 
lasmuigh de na ceachtanna Gaeilge.
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Gníomhaíochtaí Snáitheanna
Éisteacht Labhairt

Amhráin • •

Rainn • •

Scéalta • •

Éist agus Dathaigh • •

Éist agus Tarraing • •

Éist agus Lean na Treoracha • •

Ag Meaitseáil agus ag Labhairt • •

Ag Liostú • •

Obair Bheirte • •

Cluichí Teanga
Cluichí Kim • •

Cluiche Cuimhne • •

Cluiche an Chóta • •

Céard atá sa Mhála? • •

Mím • •

Feicim le mo Shúilín • •

Cá bhfuil sé? • •

Cheannaigh mé • •

Deir Ó Grádaigh • •

Biongó • •

Feidhmeanna Teanga (Cúspóirí Cumarsáide): Na cinn atá aitheanta do Naíonáin Shóisearacha agus 
do Naíonáin Shinsearacha i gCuraclam na Gaeilge.

Amhráin   Rainn            Scéalta
An Féidir Leat?  Cnag ar an Doras           Na Trí Bhéar
Ceithre Rón   Tic Teaic Tiú   Na Trí Mhuc 
Cúigear Fear   Lúrabóg Lárabóg  Cochaillín Dearg
Timpeall Timpeall  Slubar Slabar Slubar  An Frog Prionsa 
Tá Duine ag an Doras  Tá Nead ag an Éinín  An Tornapa Mór
Fear an Phoist   Ólann Mise Bainne  An Rí Midas agus
Tá Ocras Orm   Préachán Préachán   Bua an Óir
Calóga Sneachta  Istigh sa Zú
Níl a Fhios Agam  Buail do Bhosa     
Ceann, Gualainn,             Clip Clop a Chapaillín  
        Glúin is Cos              Is Maith Liom Bainne
Téigh a Chodladh!
Hócaí Pócaí

Áiseanna 
Fíorearraí (Bréagáin, Éadaí, Bianna, Bosca Lóin agus araile)
Póstaeir
Pictiúir
Pictiúrchártaí
Puipéid
Dhlúthdhioscaí Éisteachta
Téacsleabhar: [ainm an chinn atá ag na páistí]
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Scéim Sheachtaine don Ghaeilge

Ainm an Mhúinteora: Eoghan Mac Pháidín    Rang: Naíonáin Shinsearacha

Seachtain: 7-11 Feabhra, 2011

Téama: Éadaí     Topaic:  An Líne Éadaigh

Feidhmeanna Teanga
(Cuspóirí Cumarsáide)

•		Aithint
•		Ceist a chur
•		Ceist a fhreagairt
•		Iarraidh ar dhuine rud 

éigin a dhéanamh
•		Tuairisciú
•		Buíochas a ghabháil

Snáitheanna

Teidil na gCeachtanna Éisteacht      Labhairt

Lá 1: 
Baill Éadaigh: Cluiche Kim • •

Lá 2:
Ag Cur Éadaigh ar an Líne • •

Lá 3:
Éist agus Tarraing na hÉadaí • •

Lá 4:
“Cuir ort do____”. • •

Lá 5:
Dul Siar, “Cá bhfuil mo_____?” • •

Straitéis: Cluichí Teanga (Cluiche Kim, Cluiche Cuimhne, Cluiche an Chóta, Céard atá sa Mhála? Feicim 
le mo Shúilín), na páistí a bheith gníomhach, Amhrán: “Crochfaidh mé suas…”, “Níl a Fhios Agam.” 

Áiseanna:  Fíorearraí: geansaí, léine, carbhat, bríste, sciorta, stocaí, líne éadaigh, pionnaí, Póstaer 
“Éadaí”, Puipéad, Dlúthdhiosca.

Measúnú: Súil ghéar ar thuiscint an pháiste, ar rannpháirtíocht, ar thaitneamh.

Ceangail le hÁbhair Eile:  Tíreolaíocht (An Aimsir – “fliuch”, “tirim”, “ag cur báistí”). Ealaín 
(dathanna).

Úsáid Neamhfhoirmiúil: “Bain díot/Cuir ort/Croch suas do chóta/hata/scaif/lámhainní.”  “Tá tú 
fliuch/tirim.” “Tá sé ag cur báistí.”
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Ceacht Gaeilge
Ainm an Mhúinteora: Eoghan Mac Pháidín    Rang:  Naíonáin Shinsearacha
Dáta:  8 Feabhra, 2011

Teideal an Cheachta: Ag Cur Éadaigh ar an Líne

Cuspóirí: Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:
1.  éadaí éagsúla a aithint agus a ainmniú
2.  orduithe/treoracha a thabhairt agus a leanúint
3.  ceisteanna a fhreagairt
4.  véarsa faoi éadaí a chanadh
5.  éadaí ar líne a dhathú le treoracha ón múinteoir.

Áiseanna:  fíorearraí: geansaí, léine, carbhat, bríste, sciorta, stocaí 
  mála
  líne éadaigh agus pionnaí (clothes pegs)
  puipéad
  [ainm théacsleabhar an pháiste, lch xx].

An Tréimhse Réamhchumarsáide:
(dul siar) 

•	 Rachaidh mé siar ar ainmneacha na mball éadaigh.
  M: “Taispeáin dom an geansaí/léine/carbhat/bríste/sciorta/na stocaí.”  
 P: “Seo_____”
 M: “Cuir do mhéar/lámh ar_______”.
 M: “Cuir ort_________”.
 M. “Céard atá ort?” P: “Tá__________orm.”

(spreagadh/múscailt suime)
Imreoidh mé, “Céard atá sa Mhála?” leis na páistí.
 M: “Cuir an geansaí/na stocaí…sa mhála”
 M: “Anois! Inis dom céard atá sa mhála?”
 P: “Tá léine/bríste…sa mhála.”
 M: “Cuir do lámh isteach sa mhála agus faigh an sciorta. Ná féach!”
 P: “Tá an sciorta agam.”
 M: “Ceart nó mícheart?” P: “Ceart.” Agus araile.

(ionchur teanga)
•	 Múinfidh mé an treoir seo, trí phuipéad a úsáid:
 M: “Croch suas do chóta ar an ráille.”

An Tréimhse Cumarsáide:
•	 Crochfaidh mé an líne éadaigh sa seomra ranga.
 M:  “Seo líne.”
•	 Déarfaidh mé:
  M: “Ba mhaith liom carbhat a chur ar an líne.  Ó! Tá carbhat ag Ciara. Abair le Ciara an 

carbhat a chur ar an líne.”
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(úsáid na teanga)
 M&P: “Croch suas an carbhat!”
•	 Ag an am céanna, canfaidh Ciara agus na páistí go léir
 M&P: “Crochfaidh mé suas an carbhat x 3
      Tra-la-la-la-la-la-la-la.”
•	 Mar an gcéanna le gach ball éadaigh eile.

An Tréimhse Iarchumarsáide:
(dul siar)

•	 Rachaimid siar ar na baill éadaigh.
 M: “Céard atá ar an líne?...Taispeáin dom an sciorta…Cuir do lámh/mhéar ar an léine…”
•	 Déarfaidh mé
 M: “Oscail do leabhar Gaeilge ar an leathanach seo…
        Taispeáin dom an léine/an bríste…”

(daingniú)
•	 Múinfidh mé na dathanna, gorm, dearg, glas, buí, oráiste, dubh agus iarrfaidh mé:
 M: “Dathaigh an geansaí glas/an bríste gorm…”

 (traschur go suíomh nua)
•	 Déarfaidh mé:
 M: “Ó!  Féach! Tá an póstaer ar an urlár!”
 P: “Croch suas an póstaer!”
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Sampla de Chomhad do Mhúineadh na Gaeilge:
Eiseamláir do Rang a Dó – Rang a Sé 

  

       Uimhir Thrialach O.C.G.:
1 2 3 4

MÚINEADH NA GAEILGE
Ainm an Iarrthóra: Aisling Ní Chonghaile
Ainm na Scoile: Scoil Radharc an Locha
Seoladh na Scoile: An Teampall Mór

Co. Thiobraid Árann.
Rang(anna): Rang a Cúig

Uimhir P.P.S.:
1 2 3 4 5 6 7 G

Uimhir Mhúinteora:
9 9 6 7 8 1 4 T

Deimhniú:
Deimhním gur mise, agus mise amháin, a rinne an obair sa Chomhad seo.
Síniú an Iarrthóra: Aisling Ní Chonghaile
Dáta: 24/1/2012

________________________________________________
Don Oifig Amháin:

Mhúineadh na Gaeilge Córas Marcála Marcanna a Bronnadh

Ráiteas Cleachtais/Ráitis 
Chleachtais (cuir tic) ______ ______

Scéim Bhliana 10
Scéim Sheachtaine 5

Ceacht Scríofa 10
Múineadh 25

Iomlán 50

Síniú an Fheitheora:_____________________Faighte (dáta):___________________
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Scéim Bhliana don Ghaeilge                                              
Ainm an Mhúinteora: Aisling Ní Chonghaile  Rang: 5

Teanga bheo chumarsáide a bheidh sa Ghaeilge i mo sheomra ranga. Úsáidfear an Ghaeilge mar theanga 
chumarsáide laistigh agus lasmuigh de na ceachtanna foirmiúla Gaeilge. Beidh mé ag baint úsáide as cur 
chuige cumarsáideach i.e. beidh mé i gcónaí ag dul i dtreo na cumarsáide. Sna ceachtanna  foirmiúla, 
beidh mé ag súil leis go mbeidh na páistí in ann úsáid a bhaint as an nGaeilge a bheidh á foghlaim acu 
chun cumarsáid a dhéanamh. Beidh mé ag súil leis freisin  go mbeidh na páistí in ann úsáid a bhaint as an 
teanga sin lasmuigh de na ceachtanna foirmiúla. Dá bhrí sin, ní ábhar ar an gclár ama amháin a bheidh sa 
Ghaeilge. Beidh tábhacht ar leith ag baint le húsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge. 

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
Maidir le húsáid na Gaeilge mar theanga de, tabharfaidh mé dea-shampla do na páistí. Cloisfidh na 
páistí mé ag labhairt Gaeilge leis an bPríomhoide, leis na múinteoirí eile agus le cuairteoirí eile chuig 
mo sheomra ranga. Bainfidh mé úsáid as an nGaeilge mar theanga chaidrimh. Is trí mheán na Gaeilge a 
bheannóidh mé do na páistí ar maidin (“Dia duit, a Aoife!), a fhágfaidh mé slán leo sa tráthnóna (“Slán libh 
anois!”), a ghabhfaidh mé buíochas leo (“Go raibh maith agaibh!”), a mholfaidh mé iad (“Ar fheabhas, a 
Chaoimhín!”), a cheartóidh mé iad (“Ná rithigí!”) agus araile. Bainfidh mé úsáid as an nGaeilge mar theanga 
bhainisteoireachta ranga. Is trí mheán na Gaeilge a thabharfaidh mé gnáthorduithe an lae (“Tógaigí amach 
bhur gcóipleabhair Mhatamaitice”, “Seasaigí!” “Oscail an doras”. “Siúlaigí!” “Tabhair amach an bainne”. 
“Caith é sin sa bhosca bruscair.”) 
Cabhróidh mé leis na páistí agus spreagfaidh mé iad, na gnáthrudaí a bhíonn le rá acu, go neamhfhoirmiúil, 
i rith an lae, a rá trí mheán na Gaeilge (“An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?” “Níor éirigh mé in 
am.” “Níl aon pheann luaidhe agam.” “Rinne mé dearmad air.”) Beidh mé ag faire amach i gcónaí d’ócáidí i 
rith an lae ina mbeidh mé in ann na páistí a spreagadh le húsáid neamhfhoirmiúil a bhaint as an nGaeilge a 
bheidh á foghlaim acu sna ceachtanna foirmiúla. Cuirfidh mé fógraí cumarsáideacha i nGaeilge ar crochadh 
sa seomra ranga (“Nigh do lámha”. “Ná caith bruscar!” “Tóg leabhar.”). 

Na Ceachtanna Foirmiúla Gaeilge
Is trí mheán na Gaeilge, i gcónaí, a bheidh mé ag múineadh. Bainfidh mé úsáid as cur chuige cumarsáideach. 
Beidh Feidhmeanna Teanga agam mar chuspóirí cumarsáide (mar shampla, mian a léiriú, ceist a chur). 
Roghnóidh mé Topaicí a bhaineann leis na Téamaí go léir as an gCuraclam. Beidh tús áite ag Topaicí agus 
ag suímh a bhaineann leis an bpáiste féin agus leis an scoil (mar shampla, An Grúpa Ceoil is Fearr liom, An 
Turas Scoile). Beidh na Snáitheanna (an Éisteacht, an Labhairt, an Léitheoireacht agus an Scríbhneoireacht) 
comhtháthaithe agus beidh deiseanna ag na páistí tabhairt faoi réimse leathan de ghníomhaíochtaí. Beidh 
an príomhbhéim ar an Labhairt. I ngach ceacht, beidh trí thréimhse, An Tréimhse Réamhchumarsáide, 
An Tréimhse Cumarsáide agus Tréimhse Iarchumarsáide. Beidh mé ag iarraidh go mbeidh na ceachtanna 
Gaeilge chomh taitneamhach agus is féidir. Chuige sin, beidh deiseanna ag na páistí go leor cluichí teanga 
a imirt (mar shampla, Fiche Ceist, Lean na Treoracha). Beidh deiseanna acu rólimirt a dhéanamh agus 
obairt bheirte a chleachtadh. Má dhéannan na páistí botúin agus iad ag labhairt, ní cheartóidh mé iad. 
Molfaidh mé a n-iarrachtaí. Tabharfaidh na páistí faoi réimse leathan de ghníomhaíochtaí feidhmiúla sa 
Léitheoireacht agus sa Scríbhneoireacht (mar shampla, fógraí, cártaí poist). Cuirfidh mé obair na bpáistí  
ar taispeáint. Bainfidh mé úsáid as réimse leathan d’áiseanna (mar shampla, éadaí peile, torthaí). Beidh 
modhanna múinte oiriúnacha in úsáid agam. Cibé gramadach a dhéanfaidh mé, déanfaidh mé í chun úsáid 
chruinn na teanga a chothú. Go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil, cóthoidh mé Feasacht Teanga trí aird 
na bpáistí a dhíriú ar phatrúin spéisiúla laistigh den teanga agus ar chosúlachtaí agus ar dhifríochtaí idir 
an Ghaeilge agus teangacha eile. Cothóidh mé Feasacht Cultúir trí chúpla amhrán Gaeilge agus trí chúpla 
rince Gaelach a dhéanamh i rith na bliana agus trí áit a thabhairt do chluichí Gaelacha sna Topaicí a 
roghnóidh mé. Déanfaidh mé dul siar go minic agus cothóidh mé leanúnachas, ó lá go lá agus ó sheachtain 
go seachtain. Spreagfaidh mé na páistí, an Ghaeilge a fhoglaimeoidh siad sna ceachtanna, a úsáid lasmuigh 
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de na ceachtanna.
Ceangail le hÁbhair Eile 
San Ealaín, sa Chorpoideachas agus sa Cheol, bainfidh mé an-úsáid as an nGaeilge mar theanga bhainisteoireachta 
ranga. Sa Tíreolaíocht agus sa Stair, beidh mé ag faire amach i gcónaí do dheiseanna an Ghaeilge a shníomh 
isteach. Sa Tíreolaíocht, mar shampla, logainmneacha (“Dún na nGall”, “Cluain Tarbh”, “Cill Chainnigh”) sa 
Stair, focail Ghaeilge i Stair na hÉireann (“Taoiseach”, “file”, “ficheall”, “Óglaigh na hÉireann”).

Measúnú 
Go neamhfhoirmiúil, beidh súil ghéar á coimeád agam an t-am ar fad ar dhul chun cinn an ranga agus ar 
dhul chun cinn an pháiste aonair. 
Sa chomhthéacs sin, beidh tábhacht ar leith ag baint leis na gníomhaíochtaí cumarsáide (san Éisteacht, 
Labhairt, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht) a mbeidh mé ag iarraidh ar na páistí páirt a ghlacadh 
iontu sa Tréimhse Cumarsáide i ngach ceacht. Cabhróidh an t-eolas seo liom, cruth a chur ar na ceachtanna 
a bheidh le teacht agus rudaí a gcaithfear dul siar a dhéanamh orthu, a aithint. Beidh mé ag iarraidh 
a fháil amach, i gcónaí, an bhfuil an páiste in ann an Ghaeilge a úsáideann an páiste  i suíomh amháin, a 
thraschur go suíomh eile. Beidh súil ghéar á coimeád agam, chomh maith, ar dhearcadh an pháiste aonair 
i leith na Gaeilge agus ar fhonn an pháiste úsáid a bhaint as an nGaeilge go neamhfhoirmiúil lasmuigh de 
na ceachtanna Gaeilge.
          
Gníomhaíochtaí Snáitheanna
 Éist Labh Léith Scríbh
Rólimirt • • • •

Obair Bheirte    • • • •

Agallaimh • • • •

Suirbhé • • • •

Fógra • • • •

Biachlár • • • •

Amchlár Teilifíse • • • •

Cárta Poist • • • •

Páipéar Grinn • • • •

Foirm Iarratais • • • •

Cuireadh • • • •

Crosfhocal • • • •

Nuacht • • • •

Scéalta • • • •

Dánta • • •

Amhráin • • •

Rincí • •

Cluichí Teanga
Fiche Ceist • •

Tráth na gCeisteanna • • •

Lean na Treoracha • • • •

Cluiche Cuimhne • • • •

Cá bhfuil sé? • •

Cheannaigh mé • •

Biongó • • • •

Mím • •

Aimsigh na Difríochtaí • • • •

Críochnaigh an Pictiúr • •

Cleachtaí Gramadaí • • • •

Cleachtaí Foghraíochta agus 
Litrithe

• • • •
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Feidhmeanna Teanga (Cuspóirí Cumarsáide): Na cinn atá aitheanta do Ranganna 5 agus 6 i 
gCuraclam na Gaeilge.

Dánta           Amhráin Ghaeilge         Rincí Gaelacha  
Tóg go bóg é, a Mhúinteoir!     Beidh Aonach Amárach      Ballaí Luimní 
Cnámh                                     Óró mo Bháidín           Ionsaí na hInse
Báisteach          Gorm
An Fear Bréige
Smugairle Róin
An Seilide

Áiseanna
Fíorearraí (Bianna, Éadaí agus araile)
Póstaeir
Dlúthdhíoscaí Éisteachta
Fíorleabhair Ghaeilge:
Téacsleabhair: [ainm an chinn atá ag na páistí] 
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Scéim Sheachtaine don Ghaeilge

Ainm an Mhúinteora: Aisling Ní Chonghaile   Rang: 5

Seachtain:  23-27 Eanáir, 2012

Téama: An Aimsir      Topaic:  Ar Saoire

Feidhmeanna Teanga
(Cuspóirí Cumarsáide)

•	 Ceist a chur
•	 Ceist a fhreagairt
•	 Fiosrú faoi 

thaitneamh
•	 Taitneamh/easpa 

taitnimh a léiriú
•	 Fiosrú faoi mhian
•	 Mian a léiriú
•	 Tuairisciú
•	 Beannú do dhuine eile
•	 Slán a fhágáil

Snáitheanna

Teidil na gCeachtanna Éist      Labh Léith Scríbh

Lá 1: 
Fiche Ceist - Daoine Cáiliúla

• •

Lá 2:
Suirbhé, “Cá raibh tú ar saoire?”

• • •

Lá 3:
Ag Léamh Cárta Poist

• • • •

Lá 4:
Ag Scríobh Cárta Poist

• • • •

Lá 5:
Dul Siar, “Cárta Agam Duitse!”

• • • •

Straitéis: Na páistí a spreagadh le pictiúir ó na páipéir, Cluichí Teanga (Fiche Ceist, Cluiche 
Tomhais), Obair Bheirte, Modh na Sraithe, na páistí a choinneáil gníomhach, obair ar taispeáint.

Áiseanna:  Pictiúir de dhaoine cáiliúla, Póstaer “Ar Saoire”, cártaí poist, mála poist, an 
téacsleabhar [ainm an chinn atá ag na páistí].

Measúnú: Súil ghéar ar rannpháirtíocht an pháiste, ar thaitneamh an pháiste, ar chruinneas 
úsáide an pháiste.

Ceangail le hÁbhair Eile:  Tíreolaíocht (Tíortha, An Aimsir, Caitheamh Aimsire). Ealaín (Tarraing 
pictiúr ar do chárta poist.)

Úsáid Neamhfhoirmiúil: “Céard a bhí ar siúl agat sa chlós/tráthnóna inné /ag an deireadh 
seachtaine?” “Cén sórt aimsire atá ann inniu?” “An bhfaca tú_________ar an teilifís?”
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Ceacht Gaeilge

Ainm an Mhúinteora: Aisling Ní Chonghaile          Rang:  5

Dáta: 24 Eanáir, 2012

Teideal an Cheachta: Suirbhé, “Cá raibh tú ar saoire?”

Cuspóirí: Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:
1.  ceisteanna a chur agus a fhreagairt
2.  fiosrú faoi thaitneamh agus taitneamh/easpa taitnimh a léiriú
3.  Fiche Ceist a imirt agus Cluiche Tomhais ar an bPóstaer, “Ar Saoire”
4.  obair Bheirte a dhéanamh
5.  suirbhé a dhéanamh agus tuairisc a scríobh.

Áiseanna:
•	 Póstaer, “Ar Saoire”

An Tréimhse Réamhchumarsáide:
(dul siar) 

•	 Rachaidh mé siar ar ainmneacha tíortha trí “Fiche Ceist” bunaithe ar dhaoine cáiliúla a 
imirt (Tiger Woods).

 M: “An imreoir Gailf é?” P: “Is ea.” Agus araile.

(spreagadh/múscailt suime)
•	 Imreoimid Cluiche Tomhais leis an bPóstaer, “Ar Saoire” – an póstaer, clúdaithe don chuid 

is mó ar dtús, agus ansin á nochtadh, diaidh ar ndiaidh.
 M: “Tomhais céard atá sa phóstaer!”
 P: “Tá Liam ag sciáil.”

(ionchur teanga)
•	 Chun ionchur teanga a dhéanamh, déanfaidh mé féin agus páistí aonair mím os comhair 

an ranga (ag snámh, ag tumadh, ag imirt gailf, ag imirt snúcair, ag dreapadóireacht, ag 
marcaíocht, ag péinteáil).

 M: “Céard atá ar siúl agam?” P: “Tá tú ag__________.”

(ionchur teanga)
•	 Déanfaimid cur i gcéill.
      M: “Cá raibh tú ar saoire?” P: “Bhí mé san Iodáil.”
 M: “Céard a bhí ar siúl agat?” P: “Bhí mé ag péinteáil.”
 M: “Ar thaitin sé leat?” P: “Thaitin sé go mór liom.”

An Tréimhse Cumarsáide:
(úsáid na teanga)

•	 Déanfaimid obair bheirte, an múinteoir agus páistí aonair ar dtús, ansin beirt pháistí leo 
féin, ansin beirteanna ar fud an ranga.

 “Cá raibh tú ar saoire?” “Bhí mé i/sa______.”
 “Céard a bhí ar siúl agat?”  “Bhí mé ag_______.”
 “Ar thaitin sé leat?” “Thaitin sé go mór liom.”
•	 Le cóipleabhar agus peann luaidhe, déanfaidh gach páiste suirbhé, ag cur na gceisteanna 

thuas ar thriúr páistí eile agus ag breacadh síos na bhfreagraí.
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An Tréimhse Iarchumarsáide:
(dul siar)

•	 Déanfaidh mé dul siar trí phlé a dhéanamh, ar bhonn ranga, ar thorthaí na suirbhéanna.
 M: “Céard a bhí ar siúl ag Niamh sa Spáinn?”
 M: “Ar thaitin Meiriceá le Tomás?”
•	 Scríobhfaidh gach páiste tuairisc bheag, “Ar Saoire”, ar an eolas a bheidh bailithe aige/

aici sa suirbhé.

(anailís ar an teanga)
•	 Déanfaimid cleachtadh breise ar “liom/leat”.
 M&P: “Ar thaitin sé leat?”
 M&P: “Thaitin sé go mór liom”. 

(traschur go suíomh nua)
•	 Déanfaimid plé ar bhonn ranga:
 M: “Cá raibh tú Dé Domhnaigh seo caite?”
 M: “Céard a bhí ar siúl agat?”
 M: “Ar thaitin sé leat?”

(ag féachaint ar aghaidh)
•	 Déarfaidh mé leis an rang:
 M: “Beimid ag léamh cártaí poist amárach.”
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