Lesson 41 Answer Key
A. Cuir Gaeilge Air Seo:
1. Tar anseo. Abair léi teacht anseo.
2. Téigh abhaile. Abair leis dul abhaile.
3. Dúirt sé leis gan dul ar scoil inniu.
4. Éirigh (suas). Abair leis éirí (suas).
5. Suigh cois tine.
6. Abair léi suí cois tine.
7. Ná seasaigí ag an doras, a bhuachaillí.
8. Abair leis na buachaillí gan seasamh ag an doras.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Féachaigí ar bhur gceachtanna, a chailíní.
Dúirt sí leis na cailíní féachaint ar a gceachtanna.
Glaoigh air. Abair léi glaoch air.
Fan liom. Abair léi fanacht liom.
Ná labhair liom.
Dúirt mé léi gan labhairt liom.
Ná tit. Dúirt sí leis an bpáiste gan titim.
Dúirt an dochtúir liom luí ar mo leaba.

REVISION (REVIEW)
B. Cuir Gaeilge Air Seo:
1. Cuir an leabhar ar an mbord.
2. Abair léi an leabhar a chur ar an mbord.
3. Ná bris an fhuinneog.
4. Abair leis an mbuachaill gan an fhuinneog a bhriseadh.
5. Críochnaigí bhur gceachtanna, a chailíní.
6. Dúirt sí leis na cailíní a gceachtanna a chríochnú.
7. Ní féidir liom an peann a fháil.
8. An féidir leat mé a fheiceáil? An féidir leat mé a chloisteáil?
9. Ni féidir liom an múinteoir a chloisteáil.
10. Abraigí bhur bpáidreacha, a pháistí.
11. Dúirt sé leis na páistí a bpáidreacha a rá.
12. Ná fág do mhála ar an urlár.
13. Abair leis gan a mhála a fhágáil ar an urlár.
14. Dúirt sé le Seán a cheachtanna a dhéanamh.
15. ‘Déan do cheachtanna, a Sheáin’, ar seisean.
16. ‘Ní féidir liom iad a dhéanamh anois’, arsa Seán, ‘ach déanfaidh mé iad anocht’.
17. D’iarr sí orm an leabhar a thabhairt di.
18. ‘Tabhair dom an leabhar’, ar sise.
19. ‘Tabharfaidh mé’, arsa mise, agus thug mé an leabhar di.
20. D’iarr (an) múinteoir orm an fhuinneog a oscailt.
21. ‘Oscail an fhuinneog, más é do thoil é’, arsa an múinteoir.
22. ‘Osclóidh mé í’, arsa mise.
23. Dúirt mo mhathair liom tae a fháil sa siopa.
24. ‘Faigh tae sa siopa’, ar sise.
25. ‘Gheobhaidh mé’, arsa mise, agus fuair mé an tae.
26. D’iarr mo dheirfiúr óg orm reoiteog (or uachtar reoite) a cheannach.
27. ‘Ceannaigh reoiteog (or uachtar reoite), más é do thoil é’, ar sise.
28. ‘Ceannóidh mé’, arsa mise, agus cheannaigh mé an reoiteog (or an t-uachtar reoite).
29. ‘Tá do rothar briste’, arsa an t-athair. ‘Ba cheart duit é a dheisiú.’
30. ‘Ní féidir liom é a dheisiú anois’, arsa an buachaill. ‘Deiseoidh mé é amárach’.

