Lesson 13 Answer Key

Cuir Gaeilge Air Seo (A):
1.
2.
3.
4.
5.

Ar chuir tú an leabhar ansin?
Níor dhúnamar an doras.
Ar dhún sí an fhuinneog?
Níor ól siad tae inniu.
Ar thóg sé an leabhar?

Scríobh Amach na hAbairtí:
A.
1. D’éirigh mé ar a seacht a chlog inné.
2. Nigh mé mé féin. Ghléas mé mé féin.
3. Dúirt mé mo phaidreacha.
4. D’ith mé an bricfeasta. Chuaigh mé amach.
5. Tháinig mé ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Rinne mé ceachtanna ar scoil.
7. D’ith mé an lón ar a haon a chlog.
8. Chuaigh mé abhaile ar a trí a chlog.
9. D’ith mé an dinnéar. D’ól mé an tae.
10. Rinne mé ceachtanna arís sa bhaile.
11. Chuaigh mé a chodladh ar a deich a chlog.
B.
1. D’éirigh tú ar a seacht a chlog inné.
2. Nigh tú tú féin. Ghléas tú tú féin.
3. Dúirt tú do phaidreacha.
4. D’ith tú an bricfeasta. Chuaigh tú amach.
5. Tháinig tú ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Rinne tú ceachtanna ar scoil.
7. D’ith tú an lón ar a haon a chlog.
8. Chuaigh tú abhaile ar a trí a chlog.
9. D’ith tú an dinnéar. D’ól tú an tae.
10. Rinne tú ceachtanna arís sa bhaile.
11. Chuaigh tú a chodladh ar a deich a chlog.

C.
1. D’éirigh Brían ar a seacht a chlog inné.
2. Nigh sé é féin. Ghléas sé é féin.
3. Dúirt sé a phaidreacha.
4. D’ith sé an bricfeasta. Chuaigh sé amach.
5. Tháinig sé ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Rinne sé ceachtanna ar scoil.
7. D’ith sé an lón ar a haon a chlog.
8. Chuaigh sé abhaile ar a trí a chlog.
9. D’ith sé an dinnéar. D’ól sé an tae.
10. Rinne sé ceachtanna arís sa bhaile.
11. Chuaigh sé a chodladh ar a deich a chlog .
Cuir Gaeilge Air Seo (B):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

D’éirigh mé. Níor éirigh mé.
Ar éirigh tú? Ar éiríomar?
Ar léamar? Ar nigh siad?
Chuaigh siad abhaile ar a sé a chlog.
D’ith siad an suipéar agus chuaigh siad ar leaba.
Chuaigh mé ansin inné.
Léigh an cailín beag an leabhar aréir.
Rinneamar ceachtanna ar scoil inné.
Bhíomar cois farraige sa samhradh.
Ar nigh sí an cóta?
Ar scuab siad an t-urlár?
Níor scríobh sé an litir.
Ar cheannaigh tú reoiteog (or uachtar reoite)?

