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Réamhrá

Seo a leanas an fiche sraith pictiúr a úsáidfear sa Bhéaltriail  B

Ghaeilge 2013 – 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 2013 – Higher and Ordinary Level. They will 
not be used in the Oral Irish Examination – Foundation Level.)

Le dul le gach sraith pictiúr tá dhá liosta foclóir. Tá an foclóir  B

ar clé san Aimsir Chaite agus an foclóir ar dheis san Aimsir 
Láithreach. Is féidir na habairtí go léir a úsáid agus na briathra 
a athrú ó aimsir go haimsir.

Freagróidh an foclóir ar clé ceisteanna san Aimsir Chaite agus  B

an foclóir ar dheis ceisteanna san Aimsir Láithreach.
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1 TEIP SA SCRÚDÚ TIOMÁNA
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí coinne ag an mbuachaill sa chéad 
phictiúr san ionad tástála chun an 
scrúdú tiomána a dhéanamh.

Guíonn a athair ádh mór air roimh an 
scrúdú.
Is léir go bhfuil an buachaill buartha 
faoin scrúdú tiomána.

Ansin chuir an scrúdaitheoir cúpla ceist 
air faoi rialacha an bhóthair sular 
thosaigh sé ag tiomáint.

Suíonn an bheirt acu isteach sa charr 
agus ar aghaidh leo.
Tosaíonn an buachaill ag tiomáint agus 
suíonn an scrúdaitheoir sa suíochán eile.

Ar an mbealach chonaic an buachaill a 
chairde ar thaobh na sráide agus 
bheannaigh sé dóibh.

Níl sé ag tabhairt airde ar an mbóthar 
agus is léir nach bhfuil an scrúdaitheoir 
róshásta leis.

Go tobann bhuail an tiománaí carr eile a 
bhí os a chomhair amach. 

Tá uafás ar thiománaí an chairr eile agus 
ar an scrúdaitheoir chomh maith.

Is léir go ndearna sé an-chuid damáiste 
dá charr féin agus don charr eile.

Tagann Garda ar an láthair.
Tá an tiománaí eile an-mhíshásta.
Tugann an scrúdaitheoir treoir dó agus 
cuireann sé comhairle air ar ais san 
ionad tástála.

Dúirt sé go mbeadh seans eile aige am 
éigin eile.

Ach tugann sé rabhadh dó aird a 
choiméad ar an mbóthar agus níos mó 
cleachtaidh a dhéanamh. 

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl ag an mbuachaill 

seo?
(b) Cad atá ar siúl ag an mbuachaill seo?

2 (a) Cá raibh an scrúdú seo ar siúl? (b) Cé atá ag tiomáint?
3 (a) Cad a rinne an scrúdaitheoir sular 

thosaigh siad ag tiomáint?
(b) Cén fáth nach bhfuil an scrúdaitheoir 

ag tiomáint?
4 (a) Cad a tharla ar an mbóthar le linn an 

scrúdaithe?
(b) Cad a tharlaíonn amuigh ar an 

mbóthar?
5 (a) Cén damáiste a rinne sé don charr 

eile?
(b) Cad a tharlaíonn ar ais san ionad 

tástála?
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2 NÁ HÚSÁID AN CÁRTA CREIDMHEASA GAN CHEAD!
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí an deirfiúr agus an deartháir seo ar 
an idirlíon ar an ríomhaire sa bhaile.

Feiceann siad go bhfuil ceolchoirm mór 
ar siúl sa Staid Aviva i mBaile Átha 
Cliath.

Bhí caoga Euro ar na ticéid. Beartaíonn an bheirt acu ar an láthair 
dul mar taitníonn an banna ceoil sin go 
mór leo.

Bhí orthu íoc as na ticéid ar an idirlíon 
le cárta creidmheasa.

Smaoiníonn duine acu ar chárta Dhaid 
atá thíos staighre ar an matal.

Cheannaigh siad na ticéid leis an eolas a 
bhí ar an gcárta.

Íocann siad céad Euro ar na ticéid.

Chuaigh siad go dtí an cheolchoirm agus 
bhain siad taitneamh as an ócáid sin.

Ach faigheann athair na bpáistí an bille 
Visa agus feiceann sé gur cheannaigh 
duine éigin ticéid do cheolchoirm lena 
chárta.

Bhí sé fiosrach faoi sin agus ní raibh 
cuma róshásta air.

Ceistíonn tuismitheoirí na bpáistí iad 
faoin mbille Visa agus is léir go bhfuil 
fearg orthu.

Thug a dtuismitheoirí obair tí dóibh mar 
phionós.

Glanann an iníon an t-urlár sa seomra 
suite leis an bhfolúsghlantóir.

Bhí an buachaill ag glanadh na 
bhfuinneog.

Tá ceacht foghlamtha ag an mbeirt acu.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl ag an mbeirt seo? (b) Cad atá ar siúl sa Staid Aviva?
2 (a) Cén praghas a bhí ar na ticéid? (b) Conas a íocann siad as na ticéid?
3 (a) An bhfuair siad cead óna 

dtuismitheoirí an cárta creidmheasa a 
úsáid?

(b) Cad a fhaigheann athair na ndéagóirí 
lá amháin?

4 (a) An bhfuil a dtuismitheoirí míshásta 
leo? Cén fáth?

(b) An bhfuil a dtuismitheoirí sásta leo?

5 (a) Cén obair atá ar siúl ag an mac? (b) Cén obair tí atá ar siúl ag an mbeirt 
acu?



 
6

3 OBAIR DHIAN: TORTHAÍ MAITHE SAN 
ARDTEISTIMÉIREACHT
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí cruinniú ag an dalta seo leis an 
múinteoir gairmthreorach.

Teastaíonn uaithi cúrsa céime a dhéanamh 
sa chemic in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Dʹinis an múinteoir di go mbeadh 
ceithre chéad pointe ar a laghad ag 
teastáil chun áit a fháil ar an gcúrsa sin.

Ansin ag deireadh an lae feicimid ag 
caint lena cara í.

Thug a cara cuireadh di dul amach léi. Ach diúltaíonn sí dul lena cara mar dúirt 
sí go bhfuil obair bhaile le déanamh aici.

Ansin thug cara eile cuireadh di dul 
chuig scannán nua i bpictiúrlann an 
Savoy.

Ach arís ní théann sí agus tugann sí an 
leithscéal di go bhfuil aiste le scríobh 
aici.

Chaith sí na huaireanta fada ag staidéar 
ina seomra leapa.

Tá tuismitheoirí an chailín buartha 
fúithi.

Bhí siad buartha nach raibh am saor aici.
Ach thuig siad gur chailín ciallmhar a 
bhí inti.

Tá a fhios acu go mbeidh na scrúduithe 
thart i gceann cúpla mí.

Fuair sí ceithre chéad agus caoga pointe 
an lá a tháinig torthaí na 
hArdteistiméireachta amach.

Aontaíonn gach duine go bhfuil na 
pointí sin tuillte aici.

Bhí áthas uirthi agus ar gach duine eile. Éiríonn léi áit a bhaint amach ar an 
gcúrsa atá ag teastáil uaithi i nGaillimh.

Is léir go raibh sí an-sásta léi féin.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén cruinniú a bhí ag an dalta seo? (b) An aontaíonn an cailín seo dul amach 

lena cara an oíche seo?
2 (a) Cé mhéad pointe a bhí ag teastáil 

uaithi?
(b) Cén cuireadh eile a fhaigheann sí?

3 (a) Conas a chaith sí a cuid laethanta? (b) Cén fáth a bhfuil a tuismitheoirí 
buartha fúithi?

4 (a) An ndeachaigh sí go dtí an 
phictiúrlann? Cén fáth?

(b) Cé mhéad pointe a fhaigheann sí i 
scrúdú na hArdteistiméireachta?

5 (a) An bhfuair sí a dóthain pointí chun 
áit a bhaint amach ar an gcúrsa 
céime?

(b) An bhfuil sí sásta leis na pointí a 
fhaigheann sí?
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4 AN FHOIREANN AG CRUTHÚ GO HIONTACH
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Meán Fómhair a bhí ann. Feiceann daltaí Choláiste Eoin fógra ar 

bhalla na scoile.
Bhí imreoirí nua ag teastáil dʹfhoireann 
iomána na scoile.

Cuireann an fógra na buachaillí ag 
smaoineamh ar pháirt a ghlacadh sa 
tsraith iomána.
Pléann an bheirt acu an smaoineamh seo.

Chuir siad ceist ar thraenálaí na foirne 
agus fuair siad na sonraí go léir uaidh.
Chaith siad na tráthnónta ag cleachtadh 
agus ag cur feabhais ar a gcuid scileanna.

Ansin i mí Aibreáin éiríonn leis an 
bhfoireann an chraobh a bhaint amach.

Dúirt an traenálaí leo go raibh éacht 
déanta acu an chraobh a bhaint amach.

Tagann bus speisialta lá na craoibhe 
chun an lucht féachana a thabhairt go dtí 
an cluiche.

Bhuaigh Coláiste Eoin an cluiche. Buann siad an cluiche agus tá dhá 
chúilín sa bhreis acu.

Chéiliúir daltaí na scoile an bua. Gabhann an Príomhoide comhghairdeas 
leis an bhfoireann agus leis an traenálaí.

Dúirt sé go raibh moladh mór tuillte ag 
an bhfoireann. 

Tá áthas an domhain ar na buachaillí go 
bhfuil cóisir á eagrú ag an bPríomhoide 
don fhoireann. 

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a chonaic na daltaí ar an mballa? (b) Cé eile a bheartaíonn dul go dtí an 

cluiche?
2 (a) Cá ndeachaigh siad ansin? Cén fáth? (b) Conas a théann siad ann?
3 (a) Conas a chaith siad na laethanta tar 

éis na scoile?
(b) Cé a bhuann an cluiche?

4 (a) Cad a tharla i Mí Aibreáin? (b) Cad a dhéanann an fhoireann an 
oíche tar éis an chluiche?

5 (a) Cé a bhuaigh an cluiche? (b) Cad a dhéanann an Príomhoide?
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5 POST SAMHRAIDH
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí beirt bhuachaillí saor ón scoil lá 
amháin.

Níl aon rud le déanamh acu.

Shuigh siad ag an ríomhaire chun 
taighde a dhéanamh ar phoist 
samhraidh.

Tá sé i gceist ag an mbeirt post 
páirtaimseartha a fháil chun airgead a 
thuilleamh.

Chonaic siad fógra ar shuíomh gréasáin 
amháin a bhí ag lorg daoine do phoist 
pháirtaimseartha in óstán i mBaile Átha 
Cliath.

Anois tá lóistín ag teastáil uathu in 
árasán i mBaile Átha Cliath.

Bhí deartháir ag duine de na buachaillí 
agus bheadh lóistín acu leis i mBaile 
Átha Cliath.

Tugann bainisteoir an óstáin sonraí na 
bpost don bheirt. 

D’aontaigh na buachaillí leis na sonraí 
agus na dualgais agus thosaigh an bheirt 
acu ag obair.

Tá duine amháin acu ag obair i mbialann 
ag tógáil orduithe na gcustaiméirí.

Thosaigh an buachaill eile ag obair sa 
bheár ag díol deochanna.

Anois tá deireadh an tsamhraidh buailte 
linn agus tá orthu dul ar ais ar scoil tar éis 
laethanta saoire an tsamhraidh.

Thug an bainisteoir ardmholadh dóibh. Tá sé sásta post a thabhairt dóibh ag an 
Nollaig agus don samhradh seo 
chugainn.

Ghabh na buachaillí buíochas leis. Nuair a insíonn buachaill amháin an 
dea-scéal dá thuismitheoirí deir siad leis 
go bhfuil siad an-bhródúil as.

Gan dabht bhí tuismitheoirí an 
bhuachalla eile an-sásta leis freisin go 
mbeadh airgead aige nuair a bheadh sé 
san ollscoil.

Molann siad dó rud éigin deas a 
cheannach dó féin.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí á dhéanamh ag an mbeirt 

seo ar an ríomhaire?
(b) Cad atá ar siúl ag an mbeirt seo?

2 (a) Cad a chonaic siad ar an suíomh 
gréasáin?

(b) Cad atá ag teastáil uathu i mBaile 
Átha Cliath?

3 (a) Cén obair a bhí á dhéanamh ag na 
buachaillí san óstán?

(b) Cé a thugann eolas dóibh san óstán?

4 (a) An raibh an bainisteoir sásta leo i do 
thuairim?

(b) An bhfuil an bainisteoir sásta leo?

5 (a) Cad a mhol a thuismitheoirí dó a 
dhéanamh?

(b) Cá dtéann an bheirt acu tar éis an 
tsamhraidh?
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6 FADHBANNA AR SAOIRE
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Labhair tuismitheoirí na bpáistí leo 
oíche amháin sa chistin.

Tá dea-scéal acu go bhfuil sé ar intinn 
acu dul ar saoire.

Ní raibh saoire acu anuraidh mar bhí 
duine de na páistí ag déanamh 
scrúduithe.

Tá sé ar intinn acu dul go dtí an 
gníomhaire taistil an lá ina dhiaidh sin.

Gan amhras chuir an dea-scéal seo 
gliondar ar na páistí.

Téann an teaghlach go léir go dtí an 
gníomhaire taistil an lá dár gcionn.

Chabhraigh an freastalaí go mór leo mar 
chuir sí comhairle orthu.

Socraíonn siad ar Malaga na Spáinne 
mar cheann scríbe.

Lá breá gréine thuirling siad i Malaga i 
ndeisceart na Spáinne.

Buaileann siad leis an ionadaí taistil.

Bhí sé ann chun cabhrú leo ar saoire. Ach faraor nuair a shroicheann an chlann 
an t-árasán tá díomá an domhain orthu.

Ní raibh an seomra glan nó réidh dóibh. Déanann an fear céile géarán leis an 
bhfreastalaí láithreach bonn agus 
cuireann an bhean chéile glaoch 
teileafóin ar an ionadaí taistil.

Réitigh an t-ionadaí an fhadhb a bhí acu 
mar thug sé lóistín eile dóibh.

Gabhann sé leithscéal leo agus miníonn 
sé go bhfuil stailc ar siúl sa bhloc árasáin 
agus sin an fáth nach bhfuil an seomra 
ullamh dóibh.

Chomh maith leis sin thug sé uasghrádú 
dóibh i mbloc árasáin eile.

Gan dabht tá an teaghlach an-sásta leis 
an socrú nua mar tá áiseanna iontacha 
san áit nua.

Bhí an lóistín nua suite cois farraige in 
áit álainn.

Caitheann tuismitheoirí na bpáistí a gcuid 
ama ina luí faoin ngrian ag sú na gréine 
agus ag ligean a scíthe.

Is léir go raibh na páisti an-sona freisin 
ag snámh sa linn snámha.

Smaoiníonn athair na bpáistí ar an 
seanfhocal ‘Is olc an ghaoth nách 
séideann do dhuine éigin’.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén dea-scéal a bhí ag tuismitheoirí 

na bpáistí?
(b) Cén dea-scéal atá ag tuismitheoirí na 

bpáistí?
2 (a) An ndeachaigh siad ar saoire 

anuraidh? Cén fáth?
(b) Cá dtéann siad an lá dár gcionn?

3 (a) An raibh na páistí sásta le dea-scéal 
na dtuismitheoirí?

(b) Cé a thugann cabhair dóibh in oifig 
an ghníomhaire taistil?

4 (a) Cá ndeachaigh siad ar saoire? (b) Cé a bhuaileann leo sa Spáinn?
5 (a) Cén fáth a raibh díomá orthu nuair a 

shroich siad an lóistín?
(b) Cén fáth a bhfuil an teaghlach sásta 

leis an lóistín eile a fuair siad?



 
14

7 OBAIR DHEONACH
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Chonaic na buachaillí fógra ar bhalla na 
scoile faoi Chlann Shíomóin.

Tá cabhair ag teastáil agus tá an t-eolas 
go léir ag an bPríomhoide.

Chuaigh an bheirt acu chun labhairt le 
Príomhoide na scoile.

Tá daoine ag teastáil i gcomhair pacáil 
málaí san ollmhargadh ar an Aoine idir 
a ceathair agus a hocht a chlog.

D’aontaigh na buachaillí go raibh siad 
sásta cabhrú le Clann Siomóin.

Buaileann siad le bainisteoir an 
ollmhargaidh agus tugann sé treoir 
dóibh maidir leis na custaimeirí.

Mhol sé dóibh gan airgead a lorg ó éinne 
agus aire a thabhairt don bhosca airgid.

Chomh maith leis sin deir sé leo a bheith 
béasach agus cairdiúil leis na 
custaiméirí.

D’fhógair an córas fuaime san 
ollmhargadh go raibh déagóirí áitiúla ag 
obair go deonach ar son Clann 
Shíomóin agus d’iarr sé ar chustaiméirí 
an ollmhargaidh a bheith flaithiúil leo.

Oibríonn na buachaillí go dian ag 
cabhrú leis na custaiméirí a gcuid earraí 
a phacáil i málaí.

Ag deireadh an lae bhí bainisteoir an 
tsiopa an-sásta leis na buachaillí.
Tairgíonn sé post páirtaimseartha dóibh.
Thuill siad dhá chéad caoga Euro do 
Chlann Shíomóin an lá sin san 
ollmhargadh.

Bronnann Príomhoide na scoile an seic 
ar oifigeach Chlann Shíomóin.

Dúirt on t-oifigeach go mbeadh an 
t-airgead sin an-úsáideach.

Deir an bhean seo go gceannódh an 
t-airgead sin bia do dhaoine agus go 
gcuirfeadh sé fothain ar fáil freisin. 

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a chonaic na buachaillí ar an 

mballa?
(b) Cén cumann deonach atá i gceist 

anseo?
2 (a) Cén obair a bhí i gceist? (b) An bhfuil suim ag na buachaillí san 

fhógra seo? Cá bhfios dúinn?
3 (a) Cén tréithe a bhí ag teastáil don obair 

seo?
(b) Cé a thugann treoir do na buachaillí?

4 (a) Cad a thairg an bainisteoir do na 
buachaillí?

(b) Cad a fhógraíonn an córas fuaime san 
ollmhargadh an lá sin?

5 (a) Cad a dúirt an t-oifigeach faoin 
airgead?

(b) Cad a bhronnann an Príomhoide ar 
an oifigeach seo?
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8 TIMPISTE SA CHOLÁISTE SAMHRAIDH



17

An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
D’fhág tuismitheoirí na mbuachaillí iad 
ag Coláiste Samhraidh sa Ghaeltacht.

Tá málaí acu le héadaí agus bróga don 
tréimhse sa Ghaeltacht.

Bhí neart imeachtaí leagtha amach do na 
scoláirí gach lá.

Bíonn ranganna acu idir a naoi a chlog 
agus a dó dhéag gach maidin.

Ansin bhí lón acu sa choláiste i rith an 
lae.

Ansin tar éis an lóin bíonn cluichí 
difriúla acu ag brath ar an aimsir.

Tráthnóna amháin bhí cluiche peile ar 
siúl ar pháirc peile.

Gortaíonn buachaill amháin a chos agus 
bhí an phian go dona.

Luigh sé ar an talamh agus ní raibh sé in 
ann éirí ná siúl leis an bpian.
D’iompair múinteoir amháin é go dtí a 
charr chun é a thabhairt go dtí an 
t-ospidéal.

Tá trua ag daoine dó mar tá turas fada 
aige go dtí an t-ospidéal.

San ospidéal chaith sé tamall ina luí ar 
thralaí fad is a rinne an dochtúir scrúdú ar a 
chos.

Tá dea-scéal ag an dochtúir, áfach, mar 
níl a chos briste.

Mhol sé dó maide croise a úsáid agus sos 
a ghlacadh ón spórt ar feadh seachtaine.

Nuair a fhilleann siad ar an gcoláiste 
cuireann an Príomhoide glaoch 
teileafóin ar mháthair an bhuachalla á rá 
léi nach raibh an chos briste.

Tháinig an buachaill ar ais an oíche sin 
ag fiche nóiméad tar éis a deich nuair a 
bhí an céilí ar siúl.

Feicimid na scoláirí ag rince agus ag 
luascadh le chéile.

Bhí áthas ar gach duine é a fheiceáil arís.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na buachaillí ag dul? (b) Cad a bhíonn ar siúl ag na buachaillí 

roimh am lóin?
2 (a) Conas a chuaigh siad ann? (b) Conas a ghortaíonn an buachaill seo 

a rúitín?
3 (a) Cad a bhí ar siúl ag na daltaí nuair a 

ghortaigh sé a chos?
(b) Cén fáth nach bhfuil an buachaill in 

ann siúl, an gceapann tú?
4 (a) Cá ndeachaigh an buachaill ansin? (b) Conas a chaitheann sé a chuid ama sa 

Roinn Timpiste agus Éigeandála?
5 (a) An raibh sé ábalta siúl? (b) An imríonn sé spórt an lá dár 

gcionn?
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9 TINE SA SEOMRA EACNAMAÍOCHTA BHAILE
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí rang eacnamaíocht bhaile ar siúl lá 
amháin sa chistin.

Tá na scoláirí ag ullmhú béile sa 
fhriochtán ar an sorn.

Go tobann thosaigh lasracha ag éirí ón 
bhfriochtán.

Ordaíonn an múinteoir do na daltaí an 
seomra a fhágáil.

Scaoil sí an t-aláram tine. Bailíonn lucht na scoile go léir lasmuigh 
den scoil ag an ionad tionóil.

Ghlaoigh na múinteoirí na rollaí chun a 
fháil amach an raibh gach duine i láthair.

Istigh sa chistin múchann na múinteoirí 
eile na lasracha le múchtóir dóiteáin.

Nuair a bhí an tine múchta d’fhill na 
scoláirí isteach sa scoil arís.
Labhair an múinteoir le daltaí an ranga 
faoi shlándáil.

Is léir go bhfuil ceacht foghlamtha ag na 
scoláirí inniu.
As seo amach geallann siad go mbeidh 
siad aireach agus ullamh sa rang.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl ag na daltaí? (b) Cén rang atá ar siúl anseo?
2 (a) Cad a tharla go tobann sa chistin? (b) Cad a ordaíonn an múinteoir do na 

daltaí?
3 (a) Cén fáth ar ghlaoigh na múinteoirí na 

rollaí?
(b) Cé a bhailíonn lasmuigh den scoil?

4 (a) Cad a rinne na fir? (b) Cad a dhéanann na múinteoirí?
5 (a) Cén rud a rinne an múinteoir sa 

phictiúr deireanach?
(b) Ceard a gheallann na daltaí tar éis na 

heachtra seo?
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10 GADAÍOCHT AR AN TRAEIN
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí na cailíní ag an stáisiún traenach ag 
fágáil sláin lena dtuismitheoirí.

Tá siad ag dul as baile don deireadh 
seachtaine.

Mhol a dtuismitheoirí dóibh a bheith 
aireach.

Tá an bheirt acu ag dul go Gaillimh.
Suíonn an bheirt acu in aice le paisinéir 
eile.

Fear meánaosta a bhí ann a bhí ag 
caitheamh spéaclaí.

Tá geansaí riabhach air agus tá gruaig 
fhionn air.

D’éist an fear seo le comhrá na gcailíní. Tar éis tamaill titeann na cailíní ina 
gcodladh.

Fad is a bhí siad ina gcodladh ghoid an 
fear sparán an chailín a bhí ina codladh 
ina aice leis.

Tógann sé an sparán as mála an chailín 
atá ar an mbord.

Tar éis tamaill bhí na cailíní ina 
ndúiseacht arís.

Tuigeann an cailín go bhfuil an sparán ar 
iarraidh.

Bhí an bheirt acu an-bhuartha agus 
thosaigh siad á chuardach.

Téann na cailíní chuig an gcigire 
traenach agus déanann siad géarán leis 
faoin sparán.

Thug siad na sonraí go léir dó faoin 
sparán.

Cuireann an cigire an scéal ar aghaidh 
chuig stáisiún eile.

Rug na Gardaí ar an bhfear sin a ghoid 
an sparán i stáisiún na Gaillimhe.

Faigheann na Gardaí an sparán ar ais do 
na cailíní.

Bhí na cailíní an-sásta mar bhí an 
t-airgead fós sa sparán.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na cailíní ag dul? (b) Conas a théann an bheirt seo go 

Gaillimh?
2 (a) An raibh siad ina suí le chéile? (b) Cé a fhágann slán leo ag an stáisiún?
3 (a) Conas mar a bhí an fear seo gléasta? (b) Cad a dhéanann an fear nuair a 

thiteann an cailín ina codladh?
4 (a) Cá raibh an fear nuair a dhúisigh an 

cailín?
(b) Cad atá imithe ó mhála an chailín?

5 (a) Cá ndeachaigh na cailíní ansin? (b) An mbeireann na Gardaí ar an ngadaí 
seo?
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11 BUA SA SEÓ TALLAINNE
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí na buachaillí ar bís nuair a chonaic 
siad fógra ag fógairt seó tallainne.

Beartaíonn siad triail a bhaint as.

Chaith siad na míonna ag cleachtadh 
ceoil le chéile.

An Criú Craiceáilte an t-ainm atá ar an 
mbanna ceoil atá acu agus tá ceathrar sa 
ghrúpa.

Is léir go raibh feabhas mór tagtha ar 
cheol an bhanna.

Tagann an oíche mhór agus tá an seó 
tallainne ar siúl i Halla an Phobail.

Chuir Fear an Tí an banna ceoil in 
aithne don lucht éisteachta.

Seinneann siad ag an deireadh.

Bhí slua mór sa halla an oíche sin agus 
sheinn siad ceol álainn ar an stáitse.

Ag deireadh na hoíche fógraíonn Fear 
an Tí go bhfuil an bua ag an ngrúpa 
ceoil An Criú Craiceáilte.

Dúirt sé go raibh caighdeán ard bainte 
amach acu.

Bronnann sé seic míle Euro ar na 
buachaillí.

Bhí áthas an domhain ar na buachaillí go 
raibh an bua acu. Bhí siad ar mhuin na 
muice.

Téann na buachaillí díreach go dtí an 
siopa ceoil An Fonn Mall.

Bhí sladmhargadh ar siúl an lá sin. Tá na huirlísí ceoil ar leathphraghas. 
Feicimid buachaill amháin ag dul isteach 
sa bhanc leis an seic.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar bhalla na scoile? (b) An bhfuil suim ag na buachaillí sa seó 

seo. Cá bhfios dúinn?
2 (a) Conas a chaith siad a gcuid ama tar 

éis dóibh an fógra a léamh?
(b) Cén uirlisí ceoil a sheinneann siad?

3 (a) Cá raibh an seó tallainne ar siúl? (b) Cé a chuireann an seó i láthair?
4 (a) Cad a d’fhógair Fear an Tí ag 

deireadh na hoíche?
(b) Cén moladh a thugann Fear an Tí 

don ghrúpa?
5 (a) Cad a bhuaigh an grúpa? (b) Cad a dhéanann siad leis an airgead a 

bhuann siad?



 
24

12 AG TÉACSÁIL SA RANG
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhí rang matamaitice ar siúl lá amháin. Seasann an múinteoir ag barr an 

tseomra ag múineadh.
Bhí fadhb matamaitice scríofa ar an 
gclár aici.

Fad is atá na daltaí eile ag obair tá fón 
póca ina lámha ag buachaill amháin i 
ngan fhios don mhúinteoir.

Fuair sé téacsteachtaireacht ó chara leis 
faoi chóisir ar an Aoine.

Beireann an múinteoir air leis an bhfón 
póca.

Ní raibh sí sásta leis. Baineann sí an fón póca de.
Bhí ionadh ar na daltaí eile. Tá air dul chuig oifig an Phríomhoide.
Thaispeáin an Príomhoide rialacha na 
scoile dó.

Deir sí go bhfuil sé ag cur isteach ar 
obair an ranga.

Bhí a fhios ag an mbuachaill gur amadán 
a bhí ann.

Tuigeann sé go bhfuil sé i dtrioblóid 
mhór.

Chuir an Príomhoide glaoch teileafóin 
ar mháthair an bhuachalla.

Is léir go bhfuil díomá an domhain ar an 
máthair.

D’aontaigh sí teacht go dtí an scoil 
láithreach.

Tá cruinniú aige in oifig an Phríomhoide 
lena mháthair.

Thug sí íde béil dó. Níl sí sásta leis an drochiompar seo ar 
chor ar bith.

Bhí brón ar an mbuachaill. Cuireann an Príomhoide ar fionraí é.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir ag 

barr an ranga?
(b) An bhfuil gach duine ag tabhairt 

airde ar an obair ranga?
2 (a) Cad a bhí ar siúl ag an mbuachaill? (b) An bhfuil an múinteoir sásta leis an 

mbuachaill?
3 (a) Cad a chonaic an múinteoir mata? (b) An bhfuil an buachaill sásta leis féin?
4 (a) Cad a léigh an Príomhoide amach dó? (b) Cad a dhéanann an Príomhoide 

ansin?
5 (a) Cad a tharla san oifig ansin? (b) Cé a thagann go dtí an scoil?
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13 TAITHÍ OIBRE SAN IDIRBHLIAIN
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Bhailigh daltaí na hIdirbhliana i halla na 
scoile chun taithí oibre a phlé.

Meánscoil do bhuachaillí amháin atá sa 
scoil seo.

Bhí fógra ar crochadh ar an mballa 
maidir leis na hionaid oibre éagsúla.
Thug an múinteoir na sonraí go léir do 
na daltaí.

Tá seans ag daltaí ceisteanna a chur ar an 
múinteoir agus eolas a fháil uaithi.

Chuaigh buachaill amháin ag obair i 
mbunscoil an Chlochair.

Díreach in aice leis tá buachcaill eile ón 
rang ag obair i ngaráiste Uí Néill.

Bhuail an chéad bhuachaill le 
Príomhoide na scoile go luath an 
mhaidin sin.

Fear meánaosta is ea an Príomhoide.

Thosaigh sé ag obair i rang na naíonán 
sóisearach le páistí óga.
Léigh se scéal dóibh ó leabhar agus 
thaispeáin sé pictúir dóibh.

Tá leabhragán sa seomra lán de leabhair.

Ansin lig sé do na páistí rang a 
chaitheamh ag péinteáil.
Sa gharáiste thaispeáin an meicneoir 
don bhuachaill conas seirbhís iomlán a 
dhéanamh ar charr.

Féachann an buachaill ar obair an 
mheicneora ag foghlaim conas é sin a 
dhéanamh.

Ansin chaith sé tamall ag glanadh an 
gharáiste agus ag scuabadh an urláir.

Ar na seilfeanna in aice leis tá buidéil ola 
agus cannaí peitril.

Ag deireadh na tréimhse sin chuaigh na 
buachaillí ar ais ar scoil.

Bailíonn siad le chéile ansin chun an 
tréimhse taithí oibre a phlé agus chun 
aiseolas a thabhairt don mhúinteoir.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén fáth ar bhailigh na daltaí le chéile 

i halla na scoile?
(b) Cad a phléann an múinteoir le lucht 

na hidirbhliana?
2 (a) Cá raibh na buachaillí ag obair sa tríú 

pictiúr?
(b) Déan cur síos ar an bPríomhoide.

3 (a) Cén fáth a raibh suim na bpáistí ag an 
mbuachaill sa rang an lá sin?

(b) Cén obair atá ar siúl ag an mbuachaill 
sa bhunscoil?

4 (a) Cén chaoi ar chaith an dara buachaill 
a thaithí oibre?

(b) Conas a chaitheann na páistí a gcuid 
ama sa rang sin?

5 (a) Cén fáth ar bhuail na daltaí le chéile 
ar ais sa scoil?

(b) Cén fáth a mbuaileann na daltaí le 
chéile arís sa scoil?
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14 BAILE SLACHTMHAR
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Sa chéad phictiúr bhí radharc de bhaile 
beag darb ainm An Charraig Óir.

Níl cuma néata ar an áit mar tá bruscar 
le feiceáil ar na sráideanna.

Chomh maith leis sin bhí neantóga ag 
fás ar thaobh an bhóthair.

Tá péint ag titim de bhallaí na dtithe.
I lár an bhaile feicimid Coláiste na 
Carraige Óir.

Sa rang Gaeilge bhí daltaí ag léamh an 
nuachtáin áitiúil.

Suíonn an múinteoir ag barr an ranga ag 
léamh an nuachtáin chéanna.

Chonaic dalta amháin alt faoin mbaile. Pléann an t-alt an fhadhb atá ag an 
mbaile sin maidir le bruscar.

De réir an ailt bhí fadhb an bhruscair 
níos measa ná riamh.

Tá ionadh ar na buachaillí rud mar seo a 
léamh faoina mbaile féin.

Cuireadh fógra suas ar bhalla na scoile 
ag lorg daoine chun dul ar choiste 
glantacháin.
Eagraíodh cruinniú don lá sin ag 
leathauir tar éis a trí.

Ag an gcruinniú pléann na múinteoirí na 
fadhbanna éagsúla leis na daltaí a 
thagann go dtí an cruinniú.

Chuir siad plean le chéile chun an baile a 
ghlanadh suas.

Cuireann daltaí éagsúla péint ar ráillí na 
scoile.

Rinne siad an-obair ag athchúrsáil rudaí, 
mar shampla, páipéar, earraí crua agus 
gloiní.

Ar an bpríomhshráid tá an-chuid oibre 
ar siúl.

Phioc siad suas an bruscar go léir. Cuireann siad péint ar bhallaí na dtithe.
Bhain siad na neantóga den chosán. Tar éis tamaill tá an rang Gaeilge ag 

léamh an nuachtáin arís sa rang.
Bhí alt spreagúil sa nuachtán faoin obair 
iontach a bhí ar siúl ag daoine óga na 
háite.

Tá ceiliúradh eile ann mar faigheann an 
scoil an brat glas.

Thuig an múinteoir go raibh obair dhian 
agus comhoibriú taobh thiar den 
dea-scéal seo.

Smaoiníonn sí ar an seanfhocal cáiliúil 
‘Tús maith leath na hoibre’. 
Ciallaíonn an seanfhocal sin go mbíonn 
sé níos éasca an obair a chríochnú nuair 
a dhéantar i gceart é ag an tús.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén chuma a bhí ar an mbaile seo? (b) Cad a léann na daltaí sa nuachtán 

Gaeilge sa rang?
2 (a) Cad a bhí ar siúl ag na daltaí sa 

seomra Gaeilge?
(b) Cad a eagraíonn na daltaí?

3 (a) Cén t-alt a bhí le feiceáil sa nuachtán? (b) Cén obair atá ar siúl sa chlós?
4 (a) Cad a bhunaigh an scoil ansin? (b) Cén t-athrú a thagann ar an mbaile?
5 (a) Cén t-athrú a tháinig ar an mbaile? (b) Cad a léann siad sa nuachtán ansin?
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15 AG TOGHADH SCOLÁIRE NA BLIANA
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Labhair an múinteoir ranga leis an rang 
faoin ngradam ‘Scoláire na Bliana’.

Insíonn an múinteoir do na daltaí faoi 
na tréithe éagsúla ar cheart a bheith ag 
an duine sin.
Insíonn sí dóibh go mbeidh toghchán ar 
siúl chun an duine seo a ainmniú.

Bhí cead vótála ag gach duine sa séú 
bliain.

Tá orthu cárta vótála a chomhlánú agus 
é a chur i mbosca ag barr an ranga.

Thug siad an bosca vótála seo go dtí an 
oifig ghinearálta chun na vótaí a 
chomhaireamh.

Leagann siad na cártaí vótála amach ar 
bhord an rúnaí chun iad a 
chomhaireamh.

Ansin ag tionól speisialta bhailigh daltaí 
na scoile ann d’ainmniú Scoláire na 
Bliana.

Tá halla na scoile plódaithe le daltaí na 
scoile.

Ansin ghlaoigh dalta amháin ainm 
Scoláire na Bliana amach.
Thug an lucht éisteachta bualadh bos 
mór di.

Iarrann an dalta seo ar Sandra teacht 
aníos ar an stáitse ionas gur féidir leo an 
corn speisialta a bhronnadh uirthi os 
comhair na ndaltaí.

Bronnann sé an corn ar Sandra. Deir sé léi go raibh an gradam seo tuillte 
aici.

Mhol sé a tréithe éagsúla, a hiompar, a 
béasaí chomh maith leis an gcabhair a 
thugann sí do dhaoine eile.

Is léir go bhfuil ionadh an domhain 
uirthi.

Ní raibh sí in ann labhairt. Is dócha nach raibh sí ag súil leis an 
ónóir seo.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén fáth a raibh an toghchán ar siúl 

sa scoil?
(b) Cad a mholann an múinteoir do na 

daltaí scoile?
2 (a) Conas a d’oibrigh an córas vótála? (b) Cad a dhéanann na daltaí ansin chun 

vóta a chaitheamh?
3 (a) Cad a bhí ar siúl san oifig 

ghinearálta?
(b) Cé a dhéanann comhaireamh na 

vótaí?
4 (a) Cé a d’fhógair an toradh ón stáitse? (b) Cé a bhuann gradam na bliana seo?
5 (a) Cad a bhronn an Príomhoide ar an 

gcailín a bhuaigh?
(b) Cá bhfios dúinn go bhfuil ionadh ar 

an gcáilín a bhuann an gradam?
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16 SEÓ FAISIN SA SCOIL
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Lá amháin bhí scoláirí ón séú bliain 
bailithe le chéile sa seomra caidrimh.

Insíonn an múinteoir do na cailíní go 
bhfuil ganntanas airgid sa scoil.

Ach ag an am céanna bhí ríomhairí nua 
ag teastáil ón scoil.

Tá sí ag lorg smaointe faoi bhealaí ar 
féidir leo airgead a fháil chun na 
ríomhairí nua a cheannach.

Níos déanaí sa dara pictiúr dúirt an 
múinteoir go raibh smaointe iontacha 
faighte aici ó na scoláirí.

Socraíonn sí ar sheó faisin a eagrú.

Bhí na daltaí ar bís faoin bplean seo agus 
thosaigh siad ag smaoineamh faoin seó 
faisin.

Fógraíonn an scoil ansin an t-eolas faoin 
seó faisin ar fhógra ar bhalla na scoile.

Thosaigh coiste na ndaltaí ag dul 
timpeall ag na siopaí difriúla ag lorg 
éadaí don seó faisin.

Tá na siopaí éagsúla an-fhlaithiúil agus 
tugann siad éadaí do na cailíní.

Faoi dheireadh tháinig an oíche mhór. Léiríonn na mainicíní na héadaí ar an 
oíche.

Shiúil siad suas agus síos an t-ardán. Tá slua mór i láthair sa lucht féachana.
Ag deireadh na hoíche sheas an 
Príomhoide ar an ardán agus ghabh sí 
buíochas leis an séú bliain a d’éagraigh 
an ócáid.

Luann sí na tuismitheoirí chomh maith 
le daoine áitiúla a chabhraíonn go mór 
chun an oíche a chur le chéile.

Toisc gur éirigh go hiontach leis an seó 
faisin bhí go leor airgid acu chun na 
ríomhairí nua a cheannach.
Chabhraigh na ríomhairí seo go mór le 
hoideachas na ndaltaí scoile sa scoil.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cá raibh na cáilíní bailithe? (b) Cad atá á phlé ag daltaí an séú bliain?
2 (a) Cén t-eolas a chuir siad sna fógraí 

timpeall na scoile?
(b) Cén fáth a socraíonn siad ar sheó 

faisin a eagrú?
3 (a) Cá ndeachaigh na cailíní ansin? (b) An bhfuil slua mór i láthair ar an 

oíche?
4 (a) Cén costas a bhí ar na ticéid don 

chrannchur?
(b) Cad a dhéanann na mainicíní?

5 (a) Déan cur síos ar éadaí na mainicíní. (b) Cad a dhéanann an Príomhoide ag 
deireadh na hoíche?
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17 MADRA AR STRAE
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Fuair an buachaill seo teacs ó Shíle ag 
lorg cabhrach mar bhí a madra ar strae.

Téann sé trasna go teach Shíle agus tá 
Síle an-bhrónach agus tosaíonn sí ag 
caoineadh.

Thug sé barróg di mar bhí trua aige di. Suíonn an bheirt acu síos chun cupán 
caife a ól le chéile.

D’inis Síle an scéal dó ó thús go 
deireadh.

Cuireann Síle glaoch teileafóin ar an 
raidió pobail áitiúil.

Chuir siad fógra amach faoin madra. Cuireann sí nóta suas ar Facebook 
freisin ag déanamh cur síos ar an madra.

Shiúil siad timpeall an cheantair ag lorg 
an mhadra ar na sráideanna.

Ansin cloiseann sí a fón póca ag 
bualadh.

Bhí comhrá aici leis an duine a bhí ar an 
líne.

Buaileann sí arís lena cara agus agus 
insíonn sí dó go bhfuil dea-scéal aici dó.

Tháinig buachaill eile ar an madra san 
ionad siopadóireachta.

Leanann sé an duine seo go dtí an 
t-ionad siopadóireachta.

Bhí áthas ar a tuismitheoirí go bhfuair sí 
an madra ar ais.
Bhí a fhios ag a hathair go mbeadh 
uirthi níos mó aire a thabhairt don 
mhadra sa todhchaí.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén t-eolas a bhí sa 

téacsteachtaireacht a fuair an 
buachaill?

(b) Cá dtéann an buachaill? Cén fáth?

2 (a) Cad a d’inis an cailín don 
bhuachcaill?

(b) Cad eile a dhéanann siad chun teacht 
ar Jo Jo?

3 (a) Cén iarracht a rinne siad chun teacht 
ar an madra?

(b) Cén fáth a bhfuil áthas ar an gcáilín 
nuair a fhaigheann sí an glaoch 
teileafóin?

4 (a) Cén deá-scéal a fuair an cailín? (b) Cad a insíonn an buachaill di faoina 
madra?

5 (a) Cár tháinig siad ar an madra? (b) An bhfuil críoch shona leis an scéal 
seo?
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
D’fhógair an tráchtaire teilifíse comórtas 
cócaireachta do dhaltaí scoile.

Tá na buachaillí ag féachaint ar an teilifís 
oíche amháin.

Cheap na buachaillí go raibh an 
smaoineamh sin faoin gcomórtas 
suimiúil.
Labhair na buachaillí le Príomhoide na 
scoile maidir leis an gcomórtas 
cócaireachta seo.

Deir an tráchtaire teilifíse go bhfuil an 
t-eolas go léir ar shuíomh greasáin TG4.

Thug sé cead dóibh dul ar an suíomh 
idirlíne ar ríomhairí na scoile.

Deir sé leo labhairt leis an múinteoir 
eacnamaíocht bhaile.

Theastaigh ón gcomórtas biachlár a 
ullmhú.

Faigheann siad an t-eolas faoin 
gcomórtas ar an suíomh gréasáin.

Comórtas Uile-Éireann do scoileanna a 
bhí i gceist.

Tagann an lá mór agus tá an comórtas ar 
siúl i mBaile na hAbhann.

Bhuaigh na buachaillí an chéad duais sa 
chomórtas.

Cuireann an moltóir tús leis an 
gcócaireacht.

Bhronn an moltóir seic míle Euro ar an 
triúr.

Tugann an moltóir ardmholadh do na 
buachaillí mar déanann siad an 
chócaireacht trí mheán na Gaeilge.

Thaispeáin sé an clár cócaireachta ar 
scáileán mór.

Ar ais sa scoil déanann an Príomhoide 
comhghairdeas leis na buachaillí.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén comórtas a bhí á fhógairt? (b) Cén fáth a bhfuil suim ag na 

buachaillí sa chlár seo?
2 (a) Cén chomhairle a chuir an 

Príomhoide orthu?
(b) Cad a dhéanann siad sa rang chun 

eolas a fháil faoin gcomórtas?
3 (a) Cá bhfuair siad an t-eolas faoin 

gcomórtas?
(b) Cá bhfuil an comórtas ar siúl?

4 (a) Cé a chuir tús leis an gcomórtas? (b) Conas a éiríonn leis na buachaillí sa 
chomórtas?

5 (a) Cad a bhronn an moltóir ar na 
buachaillí?

(b) Cad a thaispeánann an Príomhoide 
do na buachaillí?
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
Lá breá samhraidh a bhí ann. Tá an ghrian ag taitneamh sa spéir.
Thug na daoine óga seo aghaidh ar 
Ionad Eachtraíochta na Carraige faoin 
tuath i measc na sléibhte.
Labhair siad le bainisteoir an ionaid agus 
dúirt sé leo go raibh an dreapadóireacht ar 
chlár an lae don lá sin.

Tá roghanna eile ar an liosta do 
laethanta eile, mar shampla, 
seoltóireacht agus sléibhteoireacht.
Tá sé soiléir go bhfuil an bheirt acu 
an-sásta leis sin.

D’fhág slua beag an t-ionad agus thosaigh 
siad ag dreapadh na sléibhte.

Tá scamall nó dhó sa spéir ach tá an 
ghrian fós ag taitneamh.

Bhí bata siúil ag an mbainisteoir agus 
bhí sé ag barr na líne
Go tobann gan rabhadh ghortaigh 
buachaill amháin a chos.

Ligeann sé scread as leis an bpian.

Mhol an bainisteoir dó gan a chos a 
bhogadh.

Tá mála beag ar a dhroim.

Chuir bainisteoir an ionaid fios ar na 
seirbhísí éigeandála.

Deir sé leo go bhfuil otharcharr ag 
teastáil mar go bhfuil sé práinneach.

Shuigh cara an bhuachalla síos in aice 
leis agus chuir sí bindealán ar a chos.

Deir sí leis go dtiocfaidh cabhair agus an 
t-otharcharr roimh i bhfad.
Toisc go bhfuil siad thuas ar bharr an 
tsléibhe bíonn orthu siúl síos go dtí bun 
an tsléibhe.

Thug beirt cabhair dó dul síos mar nach 
raibh sé ábalta siúl leis féin.
Tar éis tamaill bhuail siad le fir an 
otharchairr.

Cuireann siad é ar shínteán agus 
leanann siad ar aghaidh i dtreo an 
otharchairr.

Dúirt siad go raibh otharcharr ag fanacht 
leathmhíle eile síos an bealach.

Cuireann siad fios freisin ar a 
thuismitheoirí.

Bhí a thuismitheoirí ag fanacht leis san 
ospidéal. 

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Déan cur síos ar an aimsir. (b) Cá bhfuil na daoine seo ag dul?
2 (a) Cad a d’inis bainisteoir an ionaid 

dóibh?
(b) Cad a tharlaíonn gan rabhadh?

3 (a) Cá bhfios duit go raibh pian an 
bhuachalla go dona?

(b) Cad a dhéanann bainisteoir an ionaid 
ansin?

4 (a) Cad a rinne an cailín chun cabhrú leis? (b) Conas a théann siad síos?
5 (a) Cad a tharla leathbhealach síos? (b) Cá bhfuil an t-otharcharr dar leis 

na fir?
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An Aimsir Chaite An Aimsir Láithreach
An dara lé de mhí an Mheithimh a bhí 
ann.

Tá ciorcal timpeall ar an dáta sin ar an 
bhféilire mar críochnaíonn scrúduithe 
na hArdteistiméireachta ar an lá sin.

Shocraigh na buachaillí dul ag campáil i 
Loch Garman don deireadh seachtaine.

Ceapann a dtuismitheoirí gur 
smaoineamh maith atá ann.

Faoi dheireadh shroich siad an t-ionad 
campála agus chuir siad an puball suas.

Is léir go bhfuil an bheirt acu an-sásta 
leis na háiseanna.

Bhí an t-ionad campála suite cois 
farraige agus bhí báid seoil le feiceáil ag 
seoltóireacht ar an bhfarraige.

Lá breá grianmhar amháin caitheann 
siad an lá ar an trá ag luí faoin ngrian 
agus ag léamh.

Ansin gan rabhadh thosaigh sé ag 
stealladh báistí agus rith na buachaillí ón 
trá ar nós na gaoithe.

Ach faraor nuair a shroicheann siad an 
puball feiceann siad go bhfuil an puball 
scriosta agus go bhfuil sé ina chnap ar an 
talamh.

Bhí díomá an domhain orthu agus ní 
raibh siad cinnte cad a dhéanfaidís.

Níl aon dul as agus cuireann siad glaoch 
teileafóin ar a athair.

D’inis sé an scéal dó ó thús go deireadh. Tá trua ag a athair dó agus molann sé 
dóibh dul go dtí an t-óstán áitiúil, Óstán 
na Faille.

Dúirt sé go raibh aithne aige ar 
bhainisteoir an óstáin sin.
B’shin an rud a rinne siad díreach ansin.

Sa phictiúr deireanach feicimid an bheirt 
acu ina suí go compordach ag ithe 
dinnéir le chéile.

D’aontaigh an bheirt acu leis an 
seanfhocal ‘Is olc an ghaoth nach 
séideann do dhuine éigin’.

Ciallaíonn sé sin go mbíonn dea-scéal 
taobh thiar de gach drochrud a 
tharlaíonn.

Ceisteanna
Gach ceist (a) = Aimsir Chaite; gach ceist (b) = Aimsir Láithreach
1 (a) Cén fáth a raibh na buachaillí ag 

smaoineamh ar dhul ar saoire?
(b) Déan cur síos ar an ionad campála.

2 (a) Cad a cheap tuismitheoirí na 
mbuachaillí faoin turas seo?

(b) Cá bhfios dúinn go bhfuil an aimsir 
go maith ar an gcéad lá?

3 (a) Conas a chaith siad an chéad lá? (b) Cad a tharlaíonn don phuball?
4 (a) Ansin cén t-athrú a tháinig ar an 

aimsir?
(b) Cén fáth a bhfuil an puball scriosta?

5 (a) Cén chomhairle a chuir a athair air? (b) Conas a chaitheann siad an oíche sin?
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