Lesson 25 Answer Key
D.
Cuir Gaeilge Air Seo (A):
1. Beidh sibh ar scoil amárach.
1. Beidh mé ar scoil amárach.
2. Feicfidh sibh an múinteoir.
2. Feicfidh mé an múinteoir.
3. Cloisfidh sibh ag caint é.
3. Cloisfidh mé ag caint é.
4. Déanfaidh sibh bhur gceachtanna.
4. Déanfaidh mé mo cheachtanna.
5. Tabharfaidh sibh bhur leabhair don mhúinteoir.
5. Tabharfaidh mé mo leabhar don mhúinteoir.
6. Tógfaidh sibh bhur málaí.
6. Tógfaidh mé mo mhála.
7. Tiocfaidh sibh abhaile.
7. Tiocfaidh mé abhaile.
8. Gheobhaidh sibh an dinnéar.
8. Gheobhaidh mé an dinnéar.
9. Íosfaidh sibh é.
9. Íosfaidh mé é.
10.
Déarfaidh sibh bhur bpaidreacha ar a deich a chlog.
10. Déarfaidh mé mo phaidreacha ar a deich a chlog.
11. Rachaidh sibh a chodladh (or ar leaba).
11. Rachaidh mé a chodladh (or ar leaba).
E.
1. Beidh siad ar scoil amárach.
Scríobh Amach na hAbairtí:
2. Feicfidh siad an múinteoir.
A.
3. Cloisfidh siad ag caint é.
1. Beidh tú ar scoil amárach.
4. Déanfaidh siad a gceachtanna.
2. Feicfidh tú an múinteoir.
5. Tabharfaidh siad a leabhair don mhúinteoir.
3. Cloisfidh tú ag caint é.
6. Tógfaidh siad a málaí.
4. Déanfaidh tú do cheachtanna.
7. Tiocfaidh siad abhaile.
5. Tabharfaidh tú do leabhar don mhúinteoir.
8. Gheobhaidh siad an dinnéar.
6. Tógfaidh tú do mhála.
9. Íosfaidh siad é.
7. Tiocfaidh tú abhaile.
10. Déarfaidh siad a bpaidreacha ar a deich a chlog.
8. Gheobhaidh tú an dinnéar.
11. Rachaidh siad a chodladh (or ar leaba).
9. Íosfaidh tú é.
10. Déarfaidh tú do phaidreacha ar a deich a chlog.
Cuir Gaeilge Air Seo (B):
11. Rachaidh tú a chodladh (or ar leaba).
1. Bhí mé; ní raibh tú; beidh sé;
B.
2. Chonaiceamar; ní fhacamar; feicfimid; ní fheicfimid
1. Beidh sé ar scoil amárach.
3. Chuala mé; níor chuala tú; cloisfidh sí
2. Feicfidh sé an múinteoir.
4. Rinne tú; ní dhearna tú; déanfaidh tú
3. Cloisfidh sé ag caint é.
5. Thug sé; thugamar; tabharfaimid
4. Déanfaidh sé a cheachtanna.
6. Tháinig sí; thángamar; tiocfaimid
5. Tabharfaidh sé a leabhar don mhúinteoir.
7. Fuair mé; ní bhfuair mé; gheobhaidh mé; ní bhfaighidh mé
6. Tógfaidh sé a mhála.
8. D’ith sí; íosfaidh sí; íosfaimid
7. Tiocfaidh sé abhaile.
9. Dúirt mé; déarfaidh mé; dúramar; déarfaimid
8. Gheobhaidh sé an dinnéar.
10. Chuaigh mé; ní dheachaigh mé; rachaidh mé;
9. Íosfaidh sé é.
ní rachaidh mé; ní rachaidh siad
10. Déarfaidh sé a phaidreacha ar a deich a chlog.
11. An bhfaca tú? An bhfeicfidh tú? An bhfuair tú?
11. Rachaidh sé a chodladh (or ar leaba).
An bhfaighidh tú? An ndeachaigh tú? An rachaidh tú?
C.
12. An bhfaca sé an leabhar? An bhfeicfidh sé é?
1. Beimid ar scoil amárach.
13. Ar chuala sé thú? An gcloisfidh sé thú?
2. Feicfimid an múinteoir.
14. Ar tháinig sé? An dtiocfaidh sé?
3. Cloisfimid ag caint é.
4. Déanfaimid ár gceachtanna.
5. Tabharfaimid ár leabhair don mhúinteoir.
6. Tógfaimid ár málaí.
7. Tiocfaimid abhaile.
8. Gheobhaimid an dinnéar.
9. Íosfaimid é.
10. Déarfaimid ár bpaidreacha ar a deich a chlog.
11. Rachaimid a chodladh (or ar leaba).

