
Freagair na Ceisteanna Seo:

1. Rachainn siar.
2. Rachainn ó dheas.
3. Tá sé thiar (or in Iarthar na hÉireann).
4. Tá sé thuaidh (or i nDeisceart na hÉireann).
5. Tá an ghaoth aduaidh is fuaire.
6. Tá an ghaoth aniar aneas is mó a thugann sé chugainn.
7. Thugann an ghaoth aduaidh an sneachta chugainn.

Cuir Gaeilge air seo (unlabelled section at the bottom of page 123):

1. Chuaigh Seán agus Tomás suas an cnoc.  Nuair a bhí siad thuas ar bharr an chnoic, 
shuigh siad síos agus lig siad a scíth.  Ansin tháinig siad anuas arís.

2. Tá na ba thíos sa ghleann.  Téigh síos, a Sheáin, agus tiomáin anois iad.
3. Thit an gasúr (or buachaill beag) anuas den chrann.
4. Tar anuas den chapall sin, nó titfidh tú.
5. Bí (or bígí) ciúin.  Tá an múinteoir ag teacht aníos an staighre.
6. Sibhse, a bhuachaillí, thíos ansin!  Tagaigí aníos!
7. Cá bhfuil Tomás anois?  Tá sé thall i Sasana.  Tá post maith aige thall ansin.  Chuaigh sé anonn anuraidh.

Deir sé go bhfanfaidh sé thall go dtí an tsamhraidh, agus go dtiocfaidh sé abhaile ansin.
8. Tagann mórán daoine anall as Sasana ar a laethanta saoire.

Cuir Gaeilge air seo (page 124):

1. Cad is ainm dó?  Cén aois é?  Cad as dó?  Cén post atá aige?
2. Cé leis a bhfuil súil agat anocht?
3. Cé mhéad cailíní atá ag teacht?
4. Cén lá den tseachtain é?
5. Tá mo pheann briste agam.  Ach, cén dóchar?  Tá peann eile agam istigh i mo phóca.
6. Cad is ciall don fhocal seo, le do thoil?
7. Cad a d’éirigh dóibh?  Cén fáth níor tháinig siad?
8. Conas d’éirigh leat inné?
9. Cé leis an teach sin ar thaobh na sráide?

10. Cér leis an airgead a chailleadh?
11. Cad ab ainm don fhear a dúirt é sin?

Sin é.  Go raibh maith agat, a Mháiréad.
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