Lesson 16 Answer Key
Translation of Léigh section:
1. Peig will sweep the floor.
2. Nóra will clean the window.
3. Máire will take the bag with her.
4. Liam will write the letter tonight.
Freagair: Answers are as given in Irish in the Léigh
section on page 25.
Cuir Gaeilge Air Seo (A):
1. Rithfidh mé abhaile; déanfaidh mé mo cheachtanna.
2. Scríobhfaimid an litir anocht.
3. Scuabfaidh mé an t-urlár.
4. Glanfaidh tú an fhuinneog.
5. Fanfaidh sé linn anseo.
6. Ní dhúnfaidh siad an doras.
7. Cuirfidh sí an bainne sa chistin.
8. An ólfaidh an páiste an tae?
9. An éistfidh tú liom?
Cuir Gaeilge Air Seo (B):
1. Éireoidh mé ar a hocht a chlog amárach.
2. Críochnóidh sé a cheachtanna anocht.
3. Ceannóidh siad reoiteog (or uachtar reoite) sa siopa.
4. Inseoidh an múinteoir scéal duit.
5. Ní chodlóidh siad anseo anocht.
6. An osclóidh mé an fhuinneog?
7. An rachaimid?
8. Baileoidh sí an t-airgead.
9. Ní fhreagróidh siad.
10. Ní inseoidh sé.
11. Ceannóidh mé milseáin amárach.
12. An gcríochnóimid an ceacht?
* Scríobh Amach na hAbairtí: see next column
Cuir Gaeilge Air Seo (C):
1. Tiocfaidh sí amárach; Ní thiocfaimid.
2. Tiocfaidh Seán; Ní thiocfaidh Nóra.
3. Rachaidh siad ansin; an rachaidh tú leo?
4. Rachaidh sí a chodladh (or ar leaba) ar a deich a chlog.
5. Déarfaidh sí a paidreacha.
6. Léifimid scéal sa leaba.
7. An scríobhfaidh tú an litir amárach?
8. An ndéanfaidh tú do cheachtanna anocht?
9. Téim; chuaigh mé; rachaidh mé.
10. Deirim; dúirt mé; déarfaidh mé.
11. Déanaim; rinne mé; déanfaidh mé.
12. Ithim; d’ith mé; íosfaidh mé.
13. Táim (tá mé); bhí mé; beidh mé.
14. Nílim (níl mé); ní raibh mé; ní bheidh mé.
15. An bhfuil tú? An raibh tú? An mbeidh tú?
16. Imeoidh mé. Codlóidh mé.
17. Críochnóimid. Osclóimid an doras.

*Scríobh Amach na hAbairtí:
A.
1. Éireoidh mé ar a seacht a chlog amárach.
2. Nífidh mé mé féin; gléasfaidh mé mé féin.
3. Déarfaidh mé mo phaidreacha.
4. Íosfaidh mé an bricfeasta; rachaidh mé amach.
5. Tiocfaidh mé ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanfaidh mé ceachtanna ar scoil.
7. Íosfaidh mé an lón ar a haon a chlog.
8. Rachaidh mé abhaile ar a trí a chlog.
9. Íosfaidh mé an dinnéar. Ólfaidh mé an tae.
10. Déanfaidh mé ceachtanna arís sa bhaile.
11. Rachaidh mé a chodladh ar a deich a chlog.
B.
1. Éireoidh tú ar a seacht a chlog amárach.
2. Nífidh tú tú féin; gléasfaidh tú tú féin.
3. Déarfaidh tú do phaidreacha.
4. Íosfaidh tú an bricfeasta; rachaidh tú amach.
5. Tiocfaidh tú ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanfaidh tú ceachtanna ar scoil.
7. Íosfaidh tú an lón ar a haon a chlog.
8. Rachaidh tú abhaile ar a trí a chlog.
9. Íosfaidh tú an dinnéar. Ólfaidh tú an tae.
10. Déanfaidh tú ceachtanna arís sa bhaile.
11. Rachaidh tú a chodladh ar a deich a chlog.
C.
1. Éireoidh sé ar a seacht a chlog amárach.
2. Nífidh sé é féin; gléasfaidh sé é féin.
3. Déarfaidh sé a phaidreacha.
4. Íosfaidh sé an bricfeasta; rachaidh sé amach.
5. Tiocfaidh sé ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanfaidh sé ceachtanna ar scoil.
7. Íosfaidh sé an lón ar a haon a chlog.
8. Rachaidh sé abhaile ar a trí a chlog.
9. Íosfaidh sé an dinnéar. Ólfaidh sé an tae.
10. Déanfaidh sé ceachtanna arís sa bhaile.
11. Rachaidh sé a chodladh ar a deich a chlog.
D.
1. Éireoidh sí ar a seacht a chlog amárach.
2. Nífidh sí í féin; gléasfaidh sí í féin.
3. Déarfaidh sí a paidreacha.
4. Íosfaidh sí an bricfeasta; rachaidh sí amach.
5. Tiocfaidh sí ar scoil ar a naoi a chlog.
6. Déanfaidh sí ceachtanna ar scoil.
7. Íosfaidh sí an lón ar a haon a chlog.
8. Rachaidh sí abhaile ar a trí a chlog.
9. Íosfaidh sí an dinnéar. Ólfaidh sí an tae.
10. Déanfaidh sí ceachtanna arís sa bhaile.
11. Rachaidh sí a chodladh ar a deich a chlog.

