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Réamhrá

B Seo a leanas an fiche sraith pictiúr a úsáidfear sa Bhéaltriail
Ghaeilge 2012 – Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal. Ní bhainfear
úsáid astu sa Bhéaltriail Ghaeilge – Bonnleibhéal. (The following
is the set of 20 picture sequences which will be used in the Oral
Irish Examination 2012 – Higher and Ordinary Level. They will
not be used in the Oral Irish Examination – Foundation Level.)

B Le dul le gach sraith pictiúr tá dhá liosta foclóir. Tá an foclóir ar clé
san Aimsir Chaite agus an foclóir ar dheis san Aimsir Láithreach.

B Freagróidh an foclóir ar clé ceisteanna san Aimsir Chaite agus
an foclóir ar dheis ceisteanna san Aimsir Láithreach.
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1 TÁ SÉ IN AM TOSÚ AG OBAIR!

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Tháinig tuairisc scoile Phádraig
abhaile ón scoil.

Tá Mamaí ag léamh tuairisc
scoile Phádraig.

Chuaigh Mamaí isteach chun
labhairt le Pádraig.

Níl Mamaí sásta le grádanna
Phádraig.

Chuir sí glao teileafóin ar an
bpríomhoide.

Pléann siad rudaí leis an
bpríomhoide.

Thug an príomhoide cabhair
agus treoir dóibh.

Tugann an príomhoide treoir
agus cabhair dóibh.

Shocraigh Pádraig síos ansin ag
staidéar.

Ta áthas ar mháthair Phádraig
mar tá athrú anois ar thorthaí
Phádraig.

Ansin tháinig feabhas ar ghráid
Phádraig.

Éiríonn níos fearr le Pádraig ina
chuid scrúduithe.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a fuair Mamaí?

(b) Cad tá á léamh ag Mamaí?
2 (a) Cad a bhí ar siúl ag Pádraig sa seomra eile?

(b) Cad tá á dhéanamh ag Pádraig sa seomra eile?
3 (a) Cén fáth gur chuir Mamaí glao ar an bpríomhoide?

(b) Cén fáth go gcuireann Mamaí glao ar an bpríomhoide?
4 (a) Cad a phléigh siad san oifig?

(b) Cad a phléann siad san oifig?
5 (a) Cad a rinne Pádraig ansin?

(b) Cén dea-scéal a fhaigheann siad?
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2 BUA SA CHOMÓRTAS DÍOSPÓIREACHTA

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Chonaic na scoláirí póstaer ag
fógairt comórtas díospóireachta.

Tá an dá fhoireann sa halla.

Bhí foireann amháin ar son an
rúin.

Tá foireann eile i gcoinne an rúin.

Phléigh siad an rún ‘Níl aon
leigheas i ndán don tír seo’.

Tá na moltóirí ag éisteacht leo.

Bhuaigh Scoil Pheadair an
comórtas.

Ceiliúrann Scoil Pheadair an bua.

Cheiliúir an lucht leanúna
an bua.

Bronnann an moltóir corn agus
seic orthu.

Bhí béile deas acu le chéile
an oíche sin.

Tá siad ag ag ceiliúradh
i mbialann.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a léigh na scoláirí?

(b) Cén t-eolas atá á léamh acu?
2 (a) Cé a bhí ag díospóireacht i gcoinne Scoil Pheadair?

(b) Cén rún atá á phlé acu?
3 (a) Cé a bhí sa halla ag éisteacht leo?

(b) Cé a bhuann an díospóireacht?
4 (a) Cén t-atmaisféar a bhí sa halla?

(b) Cén dá rud a bhronnann an moltóir ar Scoil Pheadair?
5 (a) Conas a cheiliúir an fhoireann díospóireachta an bua?

(b) Cá bhfios dúinn go bhfuil an fhoireann bródúil
as an mbua?
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3 LÁ SPRAOI SAN ARDCHATHAIR

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Tháinig cara ón Spáinn ar cuairt. Buaileann siad le cuairteoir san

aerfort.

Bheartaigh siad an lá a
chaitheamh i lár na cathrach.

Téann siad ar thuras bus timpeall
na cathrach.

Chuaigh siad timpeall ag
féachaint ar na radharcanna
cáiliúla.

Tugann siad cuairt ar Choláiste
na Tríonóide.

Chuaigh siad chun Leabhar
Cheanannais a fheiceáil.

Tugann siad cuairt ar Mhúsaem
Pháirc an Chrócaigh.

Bhí béile deas acu i mbialann ar
Shráid Ghraftan.

Tá léiriú den dráma le John B.
Keane ar siúl in Amharclann na
Mainistreach.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén fath go raibh siad san aerfort?

(b) Cé a thagann ón Spáinn?
2 (a) Cad a bheartaigh siad don lá?

(b) Cad tá ar siúl acu sa dara pictiúr?
3 (a) Cá ndeachaigh siad?

(b) Luaigh na háiteanna cáiliúla atá ann do thurasóirí.
4 (a) Ar ith siad an lá sin?

(b) Cén sos a ghlacann siad?
5 (a) Cá ndeachaigh siad an oíche sin?

(b) Cad tá ar siúl san amharclann?
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4 PLEANANNA DON SAMHRADH ATÁ ROMPU

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí na buachaillí ag staidéar sa
chistin.

Tá na buachaillí ag obair go dian
sa chistin.

Thosaigh siad ag caint faoin
samhradh.

Ansin pléann siad an samhradh.

Bhí an-chuid tuairimí ag an triúr
acu.

Luann siad Marbella na Spáinne.

Bhí siad buartha áfach faoi
chúrsaí airgid.

Téann siad abhaile ansin chun
labhairt lena dtuismitheoirí.

Bheartaigh siad labhairt lena
dtuismitheoirí.

Tá Mamaí buartha faoin gcostas
agus faoin staidéar.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na buachaillí?

(b) Cad tá ar siúl ag na buachaillí?
2 (a) Cad a phléigh siad ansin?

(b) Cad tá i ndán dóibh do mhí an Mheithimh?
3 (a) Cén tuairim a bhí acu maidir le cúrsaí airgid?

(b) Cad tá i gceist acu a dhéanamh don chuid eile den
samhraidh?

4 (a) Cad a bheartaigh siad?
(b) Cá dtéann siad ansin?

5 (a) An raibh Mamaí sásta nuair a chuala sí an plean a bhí
acu?

(b) Cad iad na rudaí a luann Mamaí?



10



11

5 TIMPISTE

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Lá fuar fliuch a bhí ann. Tá sé ag cur báistí go trom.

Bhí an tiománaí ag caint ar an
bhfón póca.

Tá an tiománaí ag caint ar an
bhfón póca.

Leag an carr fear a bhí ag siúl
trasna an bhóthair.

Titeann an fear ina chnap ar an
talamh.

Chuir duine eile fios ar na
seirbhísí éigeandála.

Tagann an t-otharcharr gan
mhoill.

Bhí ar an tiománaí dul chuig
stáisiún na nGardaí.

Tá an tiománaí i dtrioblóid i
stáisiún na nGardaí.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén sórt aimsire a bhí ann?

(b) Déan cur síos ar an aimsir.
2 (a) Cé a bhí sa charr?

(b) Cad tá á dhéanamh ag an tiománaí?
3 (a) Cad a tharla gan choinne?

(b) Cén timpiste a tharlaíonn?
4 (a) Cad ba chúis leis an timpiste seo?

(b) Cé a chuireann fios ar an otharcharr?
5 (a) Cá ndeachaigh an tiománaí ansin?

(b) Cad tá ar siúl sa séú pictiúr?
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6 BUA SA CHOMORTAS RAIDIÓ

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí Pól ag léamh leabhair agus ag
éisteacht leis an raidió.

Cloiseann Pól comórtas ar an
raidió.

Chuir sé isteach ar an
gcomórtas.

Cuireann Pól téacsteachtaireacht
chuig an stáisiún raidió.

Bhí a fhios aige go raibh an
freagra ceart aige.

Buann Pól an comórtas.

Thug sé cuireadh dá chara dul go
dtí an cheolchoirm leis.

Seolann sé teacsteachtaireacht
chuig a chara.

Chuaigh an bheirt acu go dtí
ceolchoirm U2.

Baineann siad an-taitneamh as
an oíche.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl ag Pól ina sheomra leapa?

(b) Cad tá ar siúl ag Pól ina sheomra leapa?
2 (a) Cad a chuala sé ar an raidió?

(b) Cad a chloiseann sé ar an raidió?
3 (a) Cad a rinne sé nuair a chuala sé an comórtas ar an raidió?

(b) Cén dea-scéal a chloiseann sé?
4 (a) Cé mhéad ticéad a bhuaigh sé? Cé a fuair an ticéad eile?

(b) Cén duine a fhaigheann an ticéad eile a bhuann sé?
5 (a) Conas mar a bhí an oíche dar leat?

(b) Cad a dhéanann siad ar an mbealach abhaile?
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7 NA DÉAGÓIRÍ CRÓGA

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Oíche fhliuch stoirmiúil a bhí
ann.

Tá an bháisteach an-trom an
oíche seo.

Bhí seanfhear ina chodladh go
sámh ina theach.

Tá an seanfhear ina chodladh.

Baineadh geit as nuair a dhúisigh
sé mar bhí tuile sa chistin.

Baintear geit as an seanfhear.

Chonaic déagóirí é i gcruachás
ag an bhfuinneog.

Feiceann déagóirí é i gcruachás
ag an bhfuinneog ag lorg
cabhrach.

Chuir duine de na déagóirí fios
ar an mbriogáid dóiteáin.

Tagann na fir dóiteáin gan
mhoill.

Shábháil siad an fear agus d’éirigh
leis éalú ón teach.

Tugann na déagóirí cuairt ar an
bhfear san ospidéal.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén sórt aimsire a bhí ann?

(b) Cad tá ar siúl ag an seanfhear?
2 (a) Cad a chonaic an fear nuair a dhúisigh sé?

(b) Cad a dhéanann an fear ansin chun cabhair a fháil?
3 (a) Cad a rinne na déagóirí chun cabhrú leis?

(b) Cén rud a dhéanann an cáilín?
4 (a) Cé a tháinig ar an láthair?

(b) Conas a chabhraíonn siad leis?
5 (a) Cá ndeachaigh an seanfhear ansin?

(b) Cá dtéann na déagóirí ansin?
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8 CLUICHE NUA RÍOMHAIREACHTA: TAITNEAMH
AGUS TRIOBLÓID

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí Seán ag féachaint ar an teilifís
tar éis scoile.

Tá sé ag féachaint ar an teilifís sa
seomra suite.

Ansin fuair sé téacsteachtaireacht
óna chara.

Faigheann sé téacsteachtaireacht
ar a fhón póca.

Bhí an bheirt acu ag imirt cluiche
ríomhaireachta.

Tá siad ag imirt cluiche
ríomhaireachta.

Chuir a mháthair glao teileafóin
air.

Tá sé ag labhairt lena mháthair ar
an bhfón.

Ní raibh sí sásta nach raibh a
obair bhaile déanta aige.

Níl sí sásta nuair a chloiseann sí
nach bhfuil a obair bhaile déanta
aige.

Bhí air a obair bhaile a
dhéanamh ag leathuair tar éis a
naoi agus a thuismitheoirí ag
faire air.

Tá sé ag déanamh a obair bhaile
lena a thusimitheoirí ag faire air.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl ag an mbuachaill seo tar éis scoile?

(b) Cad tá ar siúl ag an mbuachaill seo?
2 (a) Cén cuireadh a fuair sé?

(b) Cad a fhaigheann sé óna chara?
3 (a) Cad a bhí ar siúl ag an mbeirt acu?

(b) Cad tá ar siúl ag an mbeirt seo?
4 (a) Cad a rinne a mháthair?

(b) Cé a chuireann glao air?
5 (a) Cad a bhí ar siúl aige ag leathuair tar éis a naoi?

(b) Cén fáth go bhfuil fearg ar a thuismitheoirí?
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9 IMREOIR GORTAITHE

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí cluiche iománaíochta ar siúl. Tá cluiche iománaíochta ar siúl.

Bhí foireann amháin dhá chúilín
chun tosaigh.

Tá foireann amháin dhá chúilín
chun tosaigh.

Gortaíodh imreoir amháin ar an
bpáirc imeartha.

Tá imreoir amháin gortaithe agus
ina chnap ar an bhféar.

Chuaigh sé leis an mbainisteoir
go dtí an Roinn Timpiste agus
Éigeandála.

Tá an dochtúir ag tabhairt
drochscéil dó.

Scrúdaigh an dochtúir é agus bhí
an phian dochreidte.

Tá a chos briste go dona.

Ní raibh sé in ann iománaíocht a
imirt ar feadh tamaill.

Níl sé sásta mar níl sé in ann
iománaíocht a imirt.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl sa chéad phictiúr?

(b) Cad tá ar siúl sa chéad phictiúr?
2 (a) Cad a tharla don imreoir?

(b) Cad tá ag tarlú sa dara pictiúr?
3 (a) Cá ndeachaigh an t-imreoir a bhí gortaithe?

(b) Cá bhfuil an t-imreoir sa tríú pictiúr?
4 (a) Cá bhfios dúinn go raibh an phian go dona?

(b) Cén chuma atá ar an imreoir sa cheathrú pictiúr?
5 (a) Cén drochscéal a thug an dochtúir dó?

(b) Cad a chloiseann an t-imreoir ón dochtúir?
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10 LAETHANTA SAOIRE

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí na cailíní ag dul ar saoire. Tá na cailíní ag an aerfort ag

ullmhú do thuras thar lear.

Chuaigh siad go dtí an deasc
fháiltithe lena málaí.

Fanann na cailíní ag an deasc
fháiltithe lena málaí.

Bhí na cailíní sásta leis an lóistín
a bhí acu.

Ólann na cailíní cupán caife san
aerfort.

Chaith siad na laethanta ar an trá
ag luí faoin ngrian.

Luíonn na cailíní ar an trá faoin
ngrian.

Bhí a lán daoine eile ar an trá ag
ligean a scíthe.

Itheann na cailíní béile blasta le
chéile i mbialann.

Chaith siad an oíche ag damhsa i
gclub oíche.

Caitheann siad na hoícheanta ag
rince i gclub oíche.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén fáth go raibh na cailíní ag an aerfort?

(b) Cén fáth go bhfuil na cailíní ag an aerfort?
2 (a) Cad a rinne na cailíní roimh an eitilt?

(b) Cad tá ar siúl acu i bpictiúr a trí?
3 (a) Cad a rinne siad nuair a shroich siad a gceann scríbe?

(b) Cad tá ar siúl acu i bpictiúr a ceathair?
4 (a) Cén sórt rudaí a bhí ar siúl ag daoine ar an trá?

(b) Cad tá ar siúl ag daoine ar an trá?
5 (a) Conas a chaith siad na hoícheanta?

(b) Cad tá ar siúl acu i bpictiúr a sé?
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11 CÚRSA GAEILGE SA GHAELTACHT

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhailigh na daltaí le chéile. Bailíonn na daltaí le chéile.

Thug an bus agus na scoláirí
aghaidh ar Ghaillimh.

Imíonn an bus leis na daltaí.

D’ith siad lón le chéile sa scoil
gach lá.

Tá an bus ar an mbealach go
Gaillimh.

D’imir siad cluichí gach
tráthnóna.

Bíonn ranganna acu gach maidin.

Bhí céilí acu gach oíche. Tá cluiche peile ar siúl ag na
buachaillí.

D’fhág siad slán ag gach duine. Téann na daltaí ag snámh san
fharraige.

Gheall siad go bhfillfidís an
bhliain dar gcionn.

Geallann siad go bhfillfidh siad an
bhliain seo chugainn.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na scoláirí seo ag dul?

(b) Cad tá ar siúl ag na scoláirí?
2 (a) Cérbh iad na rudaí a rinne na scoláirí nuair a bhí siad as

baile?
(b) Cad iad na himeachtaí a dhéanann siad gach lá?

3 (a) Cad a bhí á dhéanamh acu ar an trá?
(b) An bhfuil trá ann?

4 (a) Cad eile a bhí sa cheantar?
(b) An bhfuil áiteanna cáiliúla eile sa cheantar seo?

5 (a) Cad a bhí á dhéanamh ag na scoláirí ag an mbus?
(b) Cén fáth go bhfuil siad ag bailiú le chéile sa séú pictiúr?
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12 AGALLAMH DO NUACHT TG4 @ 7

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí na déagóirí san ionad
siopadóireachta.

Tá na déagóirí ina suí ar bhinse
san ionad siopadóireachta.

Go tobann tháinig tuairisceoirí ar
an láthair.

Cuireann na tuairisceoirí
ceisteanna orthu faoi shaol an
déagóra.

Theastaigh uathu ceisteanna a
chur ar na déagóirí.

Pléann siad ábhair dhifriúla leo.

Bhí an t-agallamh trí mheán na
Gaeilge.

Luann na déagóirí cúrsaí airgid,
tuismitheoirí, fadhbanna éagsúla
agus rudaí eile.

Thug TG4 t-léinte agus hataí
dóibh saor in aisce.

Féachann an teaghlach ar an
agallamh ar an teilifís an oíche
sin sa seomra suite.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na déagóirí?

(b) Cad tá ar siúl ag na déagóirí?
2 (a) Cé a tháinig chucu?

(b) Cad tá ar siúl ag na tuairisceoirí?
3 (a) Cérbh iad na hábhair a phléigh siad?

(b) Cad iad na hábhair a phléann siad?
4 (a) Ar labhair na fir seo Gaeilge nó Béarla?

(b) Cén teanga atá á labhairt ag an bhfoireann seo?
5 (a) Cad a thug na fir dóibh ag deireadh an agallaimh?

(b) Cad tá ar siúl ag an gclann sa séú pictiúr?
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13 TURAS SCOILE

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí an príomhoide ag insint
dóibh faoi thuras scoile.

Ceapann na daltaí go bhfuil siad
ag dul thar lear ach níl siad.

Chuaigh na daltaí go dtí campa
eachtraíochta in Éirinn.

Tá fógra ann a léiríonn go bhfuil
lóistín difriúil ag na cailíní agus
ag na buachaillí.

Chaith siad a gcuid ama ag
rothaíocht, ag marcaíocht toinne,
ag dreapadóireacht, ag
rianadóireacht, ag rith agus ag
bádóireacht.

Tá bac rás ar siúl ag na scoláirí.

Chaith siad na hoícheanta le
chéile ag seinm ceoil, ag léamh,
ag caint agus ag canadh.

Bailíonn siad le chéile nuair a
bhíonn am saor acu san oíche.

D’fhill siad abhaile agus chuir an
príomhoide fáilte rompu.

Tá áthas ar na scoláirí nach
ndeachaigh siad thar lear.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí á phlé ag an tionól?

(b) Cad a chloiseann na scoláirí ag an tionól?
2 (a) Cá ndeachaigh na scoláirí?

(b) Déan cur síos ar an lóistín atá ag na scoláirí.
3 (a) Déan cur síos ar na heachtraí éagsúla a rinne siad.

(b) Cad a bhíonn ar siúl ag na scoláirí sa champa seo?
4 (a) Cad a bhí ar siúl ag na scoláirí sa chúigiú pictiúr?

(b) Conas a chaitheann siad a gcuid saorama?
5 (a) Cé a bhí ag fanacht ar an mbus?

(b) An bhfuil siad sásta gur fhan siad in Éirinn don turas?
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14 CÓISIR GAN CHEAD

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí tuismitheoirí na bpáistí ag
dul as baile.

Tugann a dtuismitheoirí orduithe
dóibh.

Chomh luath is a bhí a
dtuismitheoirí imithe d’eagraigh
siad cóisir mar bhí teach saor acu.

Tugann siad cuireadh dá gcairde
teacht chuig cóisir mar tá teach
saor acu.

Bhailigh slua mór sa teach an
oíche sin.

Tá tuismitheoirí na bpáistí ag ithe
béile san óstán.

An mhaidin dar gcionn bhí an
teach ina phraiseach.

Fágann na tuismitheoirí an t-óstán
go luathmar tá fadbh san óstán leis
an uisce agus an leictreachas.

Tháinig na tuismitheoirí abhaile
gan choinne agus ní raibh na
páistí ag súil leo ag an am sin.

Níl a dtuismitheoirí sásta leo
agus míníonn na páistí an scéal
dóibh.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na tuismitheoirí ag dul?

(b) Cé tá ag fágáil slán leis na tuismitheoirí?
2 (a) An ndearna na déagóirí staidéar nuair a d’imigh a

dtuismitheoirí?
(b) Cad a dhéanann na déagóirí sa dara pictiúr?

3 (a) Déan cur síos ar an gcóisir an oíche sin?
(b) Cad tá ar siúl ag tuismitheoirí na bpáistí?

4 (a) Cén chuma a bhí ar an teach nuair a chríochnaigh an cóisir?
(b) Cad tá ar siúl san óstán?

5 (a) Cad a bheartaigh na tuismitheoirí?
(b) An bhfuil na páistí i dtrioblóid sa séú pictiúr i do thuairim?
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15 BRONNTANAS COSTASACH

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Cheiliúir an chlann breithlá
Mháire.

Faigheann Máire fón póca mar
bhronntanas dá breithlá.

Chuir sí glao teileafóin ar a
cairde.

Baineann sí úsáid as an bhfón
póca nua.

Chaith sí an-chuid ama ar an
bhfón nua.

Faigheann sí an bille teileafóin
agus baineann an méid geit aisti.

Bhí fearg an domhain ar a
tuismitheoirí.

Tugann a deirfiúr agus a
deartháir comhairle di.

Mhol a deartháir
téacsteachtaireachtaí a úsáid in
ionad glao teileafóin a chur ar
dhaoine.

Tá a deirfiúr sásta iasacht airgid a
thabhairt di.

Bhain sí úsáid as
téacsteachtaireachtaí as sin amach
agus bhí an bille i bhfad níos saoire.

Tá an dara bille níos ísle
mar anois úsáideann sí
téacsteachtaireachtaí.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén ócáid a bhí ar siúl?

(b) Cad a cheiliúrann an teaghlach?
2 (a) Cad a fuair sí ón dteaghlach?

(b) An bhfuil sí sásta leis an mbronntanas? Cá bhfios dúinn?
3 (a) Cad a rinne sí leis an mbronntanas nua ansin?

(b) Cad a fhaigheann sí a scanraíonn í?
4 (a) Cé mhéad a bhí ar an mbille?

(b) Cén fáth go bhfuil an bille chomh hard sin?
5 (a) Cad a mhol an chlann di?

(b) Cén t-athrú a thagann ar an dara bille?
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16 FILLEANN AN FÓN

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Thug na cairde seo cuairt ar
bhialann chun béile a ithe.

Téann siad isteach i mbialann
Iodálach.

Nuair a bhí siad ag breathnú ar
an mbiachlár chonaic Cormac
fón póca ar an urlár.

Feiceann Cormac fón póca ar an
urlár faoin bhfuinneog.

Thug sé an fón póca don
fhreastalaí/úinéir.

Itheann siad béile blasta nach
bhfuil róchostasach.

Ansin tháinig an fear a chaill an
fón isteach sa bhialann.

Tá an fear an-bhuíoch díobh agus
ceannaíonn sé milseog do na
déagóirí.

Cheannaigh sé milseog don
cheathrar.

Roghnaíonn siad uachtar reoite
mar mhilseog.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá ndeachaigh na déagóirí an oíche sin?

(b) Cad tá ar siúl ag na déagóirí?
2 (a) Cad a chonaic Cormac ar an urlár?

(b) Cad a dhéanann Cormac leis an bhfón póca?
3 (a) Cad a bhí le hithe acu?

(b) Cén sórt bia a thaitníonn leo?
4 (a) Conas a tharla gur chaill sé an fón póca seo?

(b) Cad a cheannaíonn an fear dóibh?
5 (a) Cad a roghnaigh siad mar mhilseog?

(b) An bhfuil siad sásta sa phictiúr deireanach?
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17 TUAIRIMÍ ÉAGSÚLA FAOI DHÉAGÓIRÍ

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí rang Gaeilge ar siúl agus
bhí an nuachtán laethúil ag an
múinteoir.

Pléann an rang na tuairimí
diúltacha atá ag an nuachtán.

Léirigh an nuachtán tuairimí
diúltacha faoi dhéagóirí.

Molann an múinteoir don rang
litir a scríobh le chéile.

Chuir na daltaí tuairimí
dearfacha eile le chéile.

Cuireann na daltaí glao
teileafóin ar eagarthóir an
nuachtáin ag géarán.

Phléigh na daltaí na tuairimí
difriúla a bhí acu.

Cuireann an t-eagarthóir fáilte
roimh thuairimí difriúla na ndaltaí.

D’fhoilsigh an nuachtán
tuairimí na ndaltaí sa chéad
eagrán eile den nuachtán.

Tá na daltaí sásta leis an
eagrán nua seo den nuachtán.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén t-ábhar a bhí á phlé ag an rang Gaeilge?

(b) Cén rang atá ag na daltaí agus cad tá á phlé acu?
2 (a) Cén dearcadh a bhí sa nuachtán maidir le déagóirí?

(b) An bhfuil na scoláirí sásta leis an léargas seo ar dhaoine
óga?

3 (a) Cad a mhol an múinteoir dóibh a dhéanamh don obair
bhaile?

(b) Cén cinneadh a dhéanann an rang Gaeilge le chéile?
4 (a) Cén glao teileafóin a rinne siad?

(b) Cad a léiríonn na daltaí don eagarthóir?
5 (a) Cén éisteacht a thug an t-eagarthóir dóibh?

(b) Cad a thagann amach ansin? Cad tá san eagrán seo?
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18 RIALACHA NA SCOILE

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Léirigh an príomhoide Rialacha na
Scoile ag an tionól seachtainiúil.

Ag am lóin tá na dalta ag imirt
cluiche peile.

D’éirigh easaontas idir beirt ar an
bpáirc imeartha.

Beirtear ar chailíní atá ag
caitheamh toitíní.

Chuir an príomhoide glao
teileafóin ar thuismitheoirí na
scoláirí.

Cuireann an príomhoide fios ar
thuismitheoirí na scoláirí seo
chun cás na ndaltaí a phlé leo.

Tháinig tuismitheoirí na ndaltaí
chun na scoile.

Tá an seomra feithimh lán go
doras.

Bhí ar na scoláirí fanacht siar ar
choinneáil mar phionós.

Tá ar na scoláirí fanacht siar
tar éis scoile chun ceacht a
fhoghlaim.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí á phle ag an bpríomhoide?

(b) Cá bhfuil an príomhoide ag labhairt leis na scoláirí?
2 (a) Cad a bhí ar siúl ag na buachaillí i gclós na scoile?

(b) Cad a tharlaíonn idir na buachaillí seo?
3 (a) Cad a bhí ar siúl ag na cailíní?

(b) Cén fáth nach bhfuil na múinteoirí sásta leis na daltaí?
4 (a) Cén socrú a rinne an príomhoide leis na daltaí tar éis

dóibh na rialacha a bhriseadh?
(b) Cé a thagann isteach chun labhairt leis an bpríomhoide?

5 (a) Cén pionós a ghearradh ar na daltaí?
(b) Cad tá ar siúl ag na daltaí sa phictiúr deireanach?
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19 POST PÁIRTAIMSEARTHA

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí post páirtaimseartha ag Eoin
in ollmhargadh Uí Néill.

BíonnEoin gnóthach leis an bpost
páirtaimseartha seo ach is breá leis é.

Bhí air bheith ag obair ag an deasc
airgid agus seilfeanna a líonadh.

Tá Eoin san idirbhliain agusmar sin
níl brú air maidir leis an staidéar.

Ach d’athraigh anméid oibre a bhí
le déanamh aige sa chúigiú bliain.

Tá Eoin go mór faoi bhrú sa
chúigiú bliain agus tá tuirse air.

Labhair an múinteoir
gairmthreorach le hEoin maidir
leis na marcanna a fuair sé.

Pléann sé an fhadhb lena
thuismitheoirí.

Thuig sé go raibh air éirí as an
bpost páirtaimseartha mar bhí sé
faoi bhrú.

Buaileann sé le huinéir an
ollmhargaidh agus insíonn sé dó
go bhfuil sé ag éirí as an bpost. Tá
an cinneadh déanta aige.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh Eoin ag obair?

(b) Cén sórt oibre a bhíonn le déanamh aige?
2 (a) Cén bhliain ar scoil ina raibh Eoin nuair a fuair sé an post

páirtaimseartha?
(b) An bhfuil Eoin faoi bhrú leis an staidéar anois? Cá bhfios

dúinn?
3 (a) Cén fáth go raibh tuirse air sna ranganna i rith an lae?

(b) Cén fáth go gcuireann anmúinteoir gairmthreorach fios air?
4 (a) Cad a dúirt na múinteoirí faoi mharcanna Eoin?

(b) Cad a mholann an múinteoir d’Eoin?
5 (a) Cén cinneadh a rinne Eoin tar éis dó labhairt lena

thuismitheoirí?
(b) Cad tá ar siúl ag Eoin sa phictiúr deireanach?
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20 MO CHEOL THÚ! MO CHEOL SIBH!

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí grúpa traidisiúnta ag Coláiste
Phádraig.

Cleachtaíonn an grúpa gach Luan
agus Céadaoin.

Bhí dhá fhidil, féadóg stáin agus
fliút ag baill an ghrúpa.

Tá siad ag cleachtadh go dian do
Fhleá an Chontae.

Bhuaigh siad Fleá an Chontae
agus Fleá an Chúige.

Tá an grúpa ag glacadh páirte i
bhFleá Cheoil na hÉireann i
Leitir Ceanainn.

Bhuaigh Coláiste Phádraig
Craobh na hÉireann.

Fógraíonn na moltóirí torthaí an
chomórtais.

Sheinn an grúpa ag Ceolchoirm
na mBuaiteoirí an oíche sin.

Seinneann an grúpa ceoil sa scoil
do thuismitheoirí, do scoláirí
agus d’fhoireann na scoile mar
cheiliúradh.

Ceisteanna

Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén sórt ceoil a sheinn an grúpa seo?

(b) Cathain a dhéanann siad cleachtadh?
2 (a) Cén fáth go raibh port nua le foghlaim acu?

(b) Cén toradh a thagann as Fleá an Chontae?
3 (a) Cé a bhuaigh Fleá an Chúige?

(b) Cé a thugann an toradh don lucht éisteachta?
4 (a) Cá raibh Fleá Cheoil na hÉireann ar siúl?

(b) Cén cheolchoirm atá ar siúl ag a hocht a chlog?
5 (a) Cé a bhí sa lucht éisteachta i halla na scoile?

(b) Cén ceiliúradh atá ar siúl sa phictiúr deireanach?
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