Lesson 12 Answer Key

Translation of Léigh section:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I rise at 7 o’clock every morning.
I wash myself. I dress myself.
I say my prayers.
I eat the breakfast; I go out.
I come to school at 9 o’clock.
I do lessons at school.
I eat the lunch at 1 o’clock.
I go home at 3 o’clock.
I eat the dinner. I drink the tea.
I do lessons again at home.
I go to sleep at 10 o’clock.

Scríobh Amach na hAbairtí
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Éiríonn tú ar a seacht a chlog gach maidin.
Níonn tú tú féin. Gléasann tú tú féin.
Deir tú do phaidreacha.
Itheann tú an bricfeasta. Téann tú amach.
Tagann tú ar scoil ar a naoi a chlog.
Déanann tú ceachtanna ar scoil.
Itheann tú an lón ar a haon a chlog.
Téann tú abhaile ar a trí a chlog.
Itheann tú an dinnéar. Ólann tú an tae.
Déanann tú ceachtanna arís sa bhaile.
Téann tú a chodladh ar a deich a chlog.
Éiríonn sé ar a seacht a chlog gach maidin.
Níonn sé é féin. Gléasann sé é féin.
Deir sé a phaidreacha.
Itheann sé an bricfeasta. Téann sé amach.
Tagann sé ar scoil ar a naoi a chlog.
Déanann sé ceachtanna ar scoil.
Itheann sé an lón ar a haon a chlog.
Téann sé abhaile ar a trí a chlog.
Itheann sé an dinnéar. Ólann sé an tae.
Déanann sé ceachtanna arís sa bhaile.
Téann sé a chodladh ar a deich a chlog.

Cuir Gaeilge Air Seo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ithimid an bricfeasta ar a hocht a chlog.
Téimid abhaile ar a trí a chlog gach lá.
Ní thagaimid ar scoil Dé Sathairn.
Ólann siad tae ar a sé a chlog gach lá.
An dtagann sé anseo Dé Domhnaigh?
Tá sé ceathrú tar éis a dó dhéag.
Cathain a thagann tú ar scoil gach maidin?
Cathain a théann tú a chodladh gach oíche?

Revision (Review):
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

An bhfuil tú ag féachaint? An bhfuil tú ag éisteacht?
Cá bhfuil an mála mór dubh?
Cá raibh an cailín deas rua?
Cá raibh tú aréir?
Bhí mé ag léamh cois tine sa bhaile.
An raibh tú cois farraige sa samhradh?
Ní bheidh siad anseo an bhliain seo chugainn.
Abair do phaidreacha agus téigh a chodladh.
Críochnaigh do cheachtanna agus téigh abhaile.
Tá cóta deas gorm aici.
Tá carr (or gluaisteán) mór nua acu.
Tá airgead aige, ach níl punt aige.
Tá an doras dúnta agus tá an fhuinneog oscailte.
Tá an bóthar fada agus tá an páiste tuirseach.
Cé tá ansin? Cad tá agat?
Ól an bainne; ná hith an t-úll.
Oscail an doras; ná hoscail an fhuinneog.
An raibh tú ag féachaint ar an teilifís?
Ní raibh mé sa bhaile; bhí mé ag na pictiúir.
Níl an seanduine (or sean-fhear) liath anseo.
An bhfuil an peann cailte? An bhfuil an rothar briste?

