
6. Comprendre des personnes qui demandent et qui expliquent où se trouve 

un endroit précis 

Daoine a thuiscint atá ag fiafraí agus ag míniú cá bhfuil áit ar leith 

 

Dialóg 1 

 

 Gabh mo leithscéal, Madame, cá bhfuil oifig an phoist le do thoil ? 

 Cas ar chlé agus ansin téigh ar aghaidh díreach. Tá sé amach os comhair 

na pictiúrlainne. 

 An bhfuil sé i bhfad ? 

 Níl, tá sé timpeall tríocha nóiméad siúil. 

 Go raibh maith agat. 

 Tá fáilte romhat. 

 

Dialóg 2 

 

 Dia duit, Monsieur, an bhfuil t-ollmhargadh gar don áit seo ? 

 Tá. « Casino » an t-ainm atá air. Tá sé ar an gcéad bhóthar ar chlé, 

díreach taobh leis an gcógaslann. Ní fhéadfá gan é a fheiceáil. Tá sé mór 

millteach. 

 Go raibh maith agat. Slán, Monsieur. 

 

Dialóg 3 

 

 Mar sin, tógaim an dara bóthar ar chlé agus ansin an chéad cheann ar 

dheis. Sin é ? 

 Ní hé, tógann tú an chéad bhóthar ar chlé agus an dara ceann ar dheis. 

 Ceart go leor, go raibh maith agat. 

 

Dialóg 4  

 

 Fan, teastaíonn euro amháin don tralaí, tá go leor siopadóireachta le 

déanamh inniu.  

 Mar sin, subh, Nutella agus mil. Ar chlé, sílim. 

 Teastaíonn deoch sheacláide freisin. Tá sé sa sraith céanna gar don 

chaife, os cionn an tae agus na tisanes.  

 Ná bí buartha. Tá mo liosta agamsa agus tá eolas ag Paul ar an siopa.  

 An bhfeiceann tú « cístí » Paul ? 

 Feicim, tá sé díreach ar aghaidh ansin ag sraith an « Pâtisserie », díreach 

ar chúl shraith an aráin.  

 Téigh agus faigh baguette agus brioche don mhaidin amárach. 

 An fheoil anois ? Tá mé caillte sa siopa seo, tá sé chomh mór sin!  

 Tá sé ag bun an tsiopa taobh leis an sraith « earraí reoite », Madame.  



 Go raibh maith agat. Féach, táim ag caint liom féin anois !!  

 

Dialóg 5  

 

 Gabh mo leithscéal, Madame, ón gceantar seo tú? 

 Sea 

 Tá mé imithe amú. Táim ag lorg rue de l’Abbé Grégoire. An bhféadfá an 

bealach a thaispeáint dom, le do thoil ?  

 Agus fáilte. Mar sin, tógann tú an tríú casadh ar chlé, ag an dara solas 

dearg. Sin é rue du Cherche Midi ; téann tú thar chaife darb ainm …. Á 

scrios, níl mé in ann cuimhneamh ar an ainm  … Nemrod, sea, sin é,  

Nemrod. Ansin, leanann tú ar aghaidh díreach agus is é an chéad bhóthar 

eile é. Cén uimhir atá uait? 

 Uimhir a 13. 

 Tá sé ar ... dheis, ar an gcosán ar dheis, díreach trasna ó fhoirgneamh mór 

bán, clochar Shiúracha an Linbh Íosa. Ní fhéadfá gan é a fheiceáil.   

 Go raibh míle maith agat, Madame. 

 Tá fáilte romhat. Bíodh am deas agat i bPáras. Sasanach tú ? 

 Ní hea, Éireannach. 

 A leithéid de thír álainn  ! 

 


