
Lesson 21 Answer Key

Translation of Léigh section:

1.  I was at school yesterday.
2.  I saw the teacher.
3.  I heard him talking.
4.  I did my lessons.
5.  I gave my book to the teacher.
6.  I took hold on my bag.

7.  I came home.
8.  I got my dinner.
9.  I ate it.

10.  I said my prayers at ten o’clock.
11.  I went to sleep.

Scríobh Amach na hAbairtí:
A.

1.  Bhí tú ar scoil inné.
2.  Chonaic tú an múinteoir.
3.  Chuala tú ag caint é.
4.  Rinne tú do cheachtanna.
5.  Thug tú do leabhar don mhúinteoir.
6.  Rug tú ar do mhála.
7.  Tháinig tú abhaile.
8.  Fuair tú do dhinnéar.
9.  D’ith tú é.

10.  Dúirt tú do phaidreacha ar a deich a chlog.
11.  Chuaigh tú a chodladh.

B.
1.  Bhí sé ar scoil inné.
2.  Chonaic sé an múinteoir.
3.  Chuala sé ag caint é.
4.  Rinne sé a cheachtanna.
5.  Thug sé a leabhar don mhúinteoir.
6.  Rug sé ar a mhála.
7.  Tháinig sé abhaile.
8.  Fuair sé a dhinnéar.
9.  D’ith sé é.

10.  Dúirt sé a phaidreacha ar a deich a chlog.
11.  Chuaigh sé a chodladh.

C.
1.  Bhí sí ar scoil inné.
2.  Chonaic sí an múinteoir.
3.  Chuala sí ag caint é.
4.  Rinne sí a ceachtanna.
5.  Thug sí a leabhar don mhúinteoir.
6.  Rug sí ar a mála.
7.  Tháinig sí abhaile.
8.  Fuair sí a dinnéar.
9.  D’ith sí é.

10.  Dúirt sí a paidreacha ar a deich a chlog.
11.  Chuaigh sí a chodladh.

D.
1.  bhíomar, chonaiceamar, chualamar, rinneamar,

thugamar, thángamar, rugamar, fuaireamar,
d’itheamar, dúramar, chuamar

2.  bhí sibh, chonaic sibh, chuala sibh, rinne sibh,
thug sibh, tháinig sibh, rug sibh, fuair sibh,
d’ith sibh, dúirt sibh, chuaigh sibh

3.  bhí siad, chonaic siad, chuala siad, rinne siad,
thug siad, tháinig siad, rug siad, fuair siad,
d’ith siad, dúirt siad, chuaigh siad


