
Lesson 43 Answer Key

A.
1.  ‘Is mé féin a bhí ann’, arsa Seán.
2.  ‘Ní mé féin a dúirt é’, arsa Páid.
3.  ‘Is mise an múinteoir a dúirt é’, ar seisean.
4.  ‘Is é Seán mo dheartháir’, arsa Máire.
5.  ‘Is í Síle mo dheirfiúr’, ar sise.
6.  ‘Is é sin mo ghúna nua’, arsa Peigí.
7.  ‘Is í mo mháthair a cheannaigh an gúna dom’, ar sise.
8.  ‘Is é sin an siopa inar cheannaigh mo mháthair an gúna’, ar sise.
9.  ‘Is é m’athair a thug an rothar dom’, arsa Peadar.

10.  ‘Is é sin an fear a chonaic mé inné’, arsa Nóra.

B.
1.  D’fhiafraigh an múinteoir díom, ‘An é Seán a dúirt é?’

Also: ‘An é Seán a dúirt é?’, arsa an múinteoir liom.  (From NUACHÚRSA GAEILGE, Ceacht 71.)

2.  D’fhiafraigh sé díom, ‘An tusa a rinne é?’
Also: ‘An tusa a rinne é?’, ar seisean (liom).  (NUACHÚRSA GAEILGE, Ceacht 71)

3.  D’iarr an fear ar Sheán, ‘An bhfaighidh tú leabhar dom?’.
4.  D’iarr sé ar Pheadar, ‘An dtabhairfaidh tú peann dom?’.
5.  ‘Déanaigí bhur gceachtanna’, arsa an múinteoir le Seán agus le Páid.
6.  ‘Abraigí bhur bpaidreacha’, ar seisean leo.
7.  ‘Téigí a chodladh’, arsa an mháthair leis na páistí.
8.  ‘Ná tagaigí isteach’, arsa an t-athair leo.
9.  ‘Éist liom, a Sheáin’, arsa an bhean.

10.  D’fhiafraigh an bhean, ‘An bhfaca tú Páid, a Sheáin?’
Also: ‘An bhfaca tú Páid, a Sheáin?’, arsa an bhean.  

Cuir Gaeilge Air Seo:
1.  Is dochtúir é.  Is é ár ndochtúir é.
2.  Is múinteoir é, agus is maith an múinteoir é, ach ní hé mo mhúinteoir é.
3.  Is leabhar é sin.  Is é mo leabhar é sin. (or Sin é mo leabhar.)
4.  Feicim buachaill.  Is é mo dheartháir é.
5.  Feicim buachaill, ach ní hé mo dheartháir é.
6.  An é sin do rothar é?  Is ea.
7.  An é sin do theach é?  Ní hea.


