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Inné dhúisigh mé ag 7.30 agus d’éirigh mé ag 
7.35.



Thóg mé cith agus ghléas mé.



Chuir mé mo leabhair i mo mhála scoile agus 
thosaigh mé ag siúl ar scoil.



D’fhoghlaim mé rudaí suimiúla agus d’imir 
mé peil.



Sheinn mé an fheadóg agus scríobh mé i mo 
chóipleabhair.



Chuaigh mé abhaile agus rinne mé m’obair 
bhaile.



D’fhéach mé ar an teilifís agus thóg mé mo 
mhadra amach ag siúl.



Ghlan mé mo sheomra codlata ó bhun go 
barr agus thit mé i mo chodladh go sámh.



Cuir
Chuir mé 
Chuir tú 
Chuir sé/sí
Chuireamar
Chuir sibh
Chuir siad

Ar chuir tú?  
Chuir mé.  
Níor chuir mé.

Tóg
Thóg mé
Thóg tú
Thóg sé/sí
Thógamar
Thóg sibh
Thóg siad

Ar thóg tú?  
Thóg mé.  
Níor thóg mé.

Aimsir Chaite –
cad a thugann tú  

faoi deara? 



Dúisigh
Dhúisigh mé 
Dhúisigh tú 
Dhúisigh sé/sí
Dhúisíomar
Dhúisigh sibh
Dhúisigh siad

Ar dhúisigh tú?  
Dhúisigh mé.  
Níor dhúisigh mé.

Ceartaigh
Cheartaigh mé
Cheartaigh tú
Cheartaigh sé/sí
Cheartaíomar
Cheartaigh sibh
Cheartaigh siad

Ar cheartaigh tú? 
Cheartaigh mé.  
Níor cheartaigh mé.

Aimsir Chaite –
cad a thugann tú  

faoi deara? 



Ól
D’ól mé 
D’ól tú 
D’ól sé/sí
D’ólamar
D’ól sibh
D’ól siad

Ar ól tú?  
D’ól mé.
Níor ól mé.

Imigh
D’imigh mé
D’imigh tú
D’imigh sé/sí
D’imíomar
D’imigh sibh
D’imigh siad

Ar imigh tú? 
D’imigh mé.
Níor imigh mé.

Cad a thugann tú 
faoi deara? Cad a 
tharlaíonn le guta?



Fág
D’fhág mé
D’fhág tú
D’fhág sé/sí
D’fhágamar
D’fhág sibh
D’fhág siad

Ar fhág tú? 
D’fhág mé.
Níor fhág mé.

Fan
D’fhan mé
D’fhan tú
D’fhan sé/sí
D’fhanamar
D’fhan sibh
D’fhan siad

Ar fhan tú? 
D’fhan mé.
Níor fhan mé.

Cad a thugann tú faoi 
deara? Cad a tharlaíonn le 
briathar a thosaíonn ar f?



can, ceannaigh, bailigh, éirigh, cuir, glan, tóg, rith, 
deisigh, imir, inis, fiosraigh, ceartaigh, fill, fan, fág, 
scríobh, tarraing, eitil, tuirling, ól, scuab, croch, 
scrúdaigh, buail, rith, oibrigh, brostaigh, las, pós, 
póg, cónaigh, roghnaigh, líon, ceap, imigh, díol, 
cuimhnigh

Bí ag smaoineamh!  
An bhfuil na briathra seo sa 
chéad nó sa dara réimniú?



can, ceannaigh, bailigh, éirigh, cuir, glan, tóg, rith, 
deisigh, imir, inis, fiosraigh, ceartaigh, fill, fan, fág, 
scríobh, tarraing, eitil, tuirling, ól, scuab, croch, 
scrúdaigh, buail, rith, oibrigh, brostaigh, las, pós, 
póg, cónaigh, roghnaigh, líon, ceap, imigh, díol, 
cuimhnigh

Bí ag smaoineamh!  
An bhfuil na briathra seo 

‘leathan’ nó ‘caol’?



Abairtí san aimsir chaite:  
an chéad réimniú
• (Glan mé) mo sheomra inné agus (cuir mé) an bruscar sa bhosca bruscair.
• (Dún sé) an doras ina dhiaidh nuair a (fág sé) an seomra.
• (Rith sí) ar scoil go tapa.
• (Ar cuir sé) na leabhair ar an mbord?
• (Buail sinn) lena chéile inné ag a trí.
• (Ceap mé) gur smaoineamh iontach a bhí ann.
• (Can) an grúpa an t-amhrán i gcomórtas na hEoraifíse anuraidh.
• (Fan sé) ar scoil inné agus (fág sé) a leabhar ar an mbord.
• (Ceap sinn) go raibh an múinteoir an-sásta linn.
• (Tóg sinn) ár lón linn go dtí an pháirc inné.



Abairtí san aimsir chaite:  
an dara réimniú
• (Imir mé) peil an deireadh seachtaine seo caite.
• (Imigh sinn) abhaile agus (imir sinn) peil tar éis na scoile inné.
• (Oibrigh mé) go dian anuraidh.
• (Cuimhnigh sé) ar mo bhreithlá an tseachtain seo caite.
• (Cónaigh siad) i mBéal Feirste ar feadh cúig bliana.
• (Tuirling) an t-eitleán díreach in am aréir. 
• (Brostaigh sinn) ar scoil inné ach fós bhíomar déanach.
• (Scrúdaigh) an dochtúir mo scornach nuair a bhí mé tinn.
• (Ar; ceartaigh) an múinteoir d’obair bhaile aréir?
• (Níor; éirigh mé) in am maidin inné.
• (Éirigh) leis na gardaí an gadaí a fháil nuair a (fiosraigh siad) na fíricí.
• Níl an teilifíseán ag obair mar (níor; deisigh mé) é.
• Bhí Máire iontach sásta nuair a (ceannaigh) sí gúna nua an deireadh 

seachtaine seo caite.



Cleachtaí

• Pléigh nó scríobh alt – cad a rinne tú inné/an deireadh 
seachtaine seo caite/an samhradh/an Nollaig seo caite.

• Anois scríobh an t-alt do ‘sinn’ – m.sh. tusa agus do chara.
• Ag obair le páirtí – scríobh fiche sampla den aimsir chaite 

mar a chloiseann tú iad i rith an lae. 
• Bí ag faire amach do na briathra neamhrialta.



An Dialann Mhachnaimh

• Cad a d’fhoghlaim mé?
• Míniú ar cad a d’fhoghlaim mé
• Mo shamplaí féin
• Cad a cheap mé?


	Innéacs Button 7: 
	Page 1: Off

	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Innéacs Button 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off

	Button 62: 
	Button 63: 
	Button 64: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 67: 
	Button 77: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 71: 
	Button 72: 
	Button 73: 
	Innéacs Button 9: 
	Page 7: Off
	Page 81: Off
	Page 92: Off
	Page 103: Off
	Page 114: Off
	Page 125: Off
	Page 136: Off
	Page 147: Off
	Page 158: Off
	Page 169: Off
	Page 1710: Off
	Page 1811: Off
	Page 1912: Off

	Button 328: 
	Button 329: 
	Button 330: 
	Button 331: 
	Button 332: 
	Button 333: 
	Button 358: 
	Button 359: 
	Button 360: 
	Button 367: 
	Button 368: 
	Button 369: 
	Button 370: 
	Button 371: 
	Button 372: 
	Button 379: 
	Button 380: 
	Button 381: 
	Button 373: 
	Button 374: 
	Button 375: 
	Button 376: 
	Button 377: 
	Button 378: 
	Button 382: 
	Button 383: 
	Button 384: 
	Button 385: 
	Button 386: 
	Button 387: 
	Button 388: 
	Button 389: 
	Button 390: 
	Button 391: 
	Button 392: 
	Button 393: 
	Button 394: 
	Button 395: 
	Button 396: 


