
Na Briathra Neamhrialta
Abair

Beir

Ith

Clois

Bí

Déan

Faigh

Feic

Tabhair

Tar

Téigh

Ainm: 

Page 1 of 18



Abair

1. (Abair tú) do phaidreacha inné.   

 

2. (Abair sinn) ár bpaidreacha ar a sé a chlog gach lá. 

 

3. (Abair sí) go raibh maith agat tar éis lóin.  

 

4. An (abair tú) rud éigin amárach?  

 

5. “An (abair siad) aon rud leis an múinteoir?” arsa Mamó.  

 

6. (Abair na páistí) go raibh ocras orthu tar éis scoil.  

 

7. Mar a (abair an seanfhocal), níl aon tinteán mar do thinteán féin!  

 

8. “(Abair sinn) slán leat an tseachtain seo chugainn,” arsa Seán.   

 

9. (Abair an léitheoir nuachta) an nuacht ar a naoi a chlog gach oíche.  

 

10. Ní (abair mé) cúpla focal faoin gcluiche.  

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Dúirt mé Deirim Déarfaidh mé

Dúirt tú Deir tú Déarfaidh tú

Dúirt sé Deir sé Déarfaidh sé

Dúirt sí Deir sí Déarfaidh sí

Dúramar Deirimid Déarfaimid 

Dúirt sibh Deir sibh Déarfaidh sibh  

Dúirt siad Deir siad Déarfaidh siad

Ní dúirt mé Ní deirim Ní déarfaidh mé

An ndúirt tú? An ndeir tú? An ndéarfaidh tú? 
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Beir 

1. (Beir an damhán) alla ar chuileog ina líon ar maidin. 

 

2. Ní (beir an madra) ar an liathróid sa pháirc. 

 

3. (Beir mé) ar an sliotar agus buailfidh mé thar an trasnán é. 

 

4. (Beir sí) ar an bpeann inné.  

 

5. Ar (beir tú) ar an liathróid inné?  

 

6.  (Beir na gardaí) ar an ngadaí a thóg mo rothar an tseachtain seo caite.   

 

7. “(Beir an cat) ar an luch le cúineamh Dé!” arsa Mícheál.  

 

8. “Níor (beir sé) ar aon iasc inné,” arsa Daidí.   

 

9. (Beir an leanbh) greim ar an gcaipín agus caithfidh sí ar an talamh é.  

 

10. (Beir sé) ar an mbainne agus cuireann sé ina mhála é.  

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Rug mé Beirim Béarfaidh mé 

Rug tú Beireann tú Béarfaidh tú

Rug sé Beireann sé Béarfaidh sé

Rug sí Beireann sí Béarfaidh sí

Rugamar Beirimid Béarfaimid 

Rug sibh Beireann sibh Béarfaidh sibh 

Rug siad Beireann siad Béarfaidh siad

Níor rug mé Ní bheireann Ní bhéarfaidh mé

Ar rug tú? An mbeireann tú? An mbéarfaidh tú? 

Page 3 of 18



Ith 

1. Cad a (ith tú) do do bhricfeasta maidin inné? 

 

2. (Ith sé) sailéid amárach. 

 

3. (Ith sinn) ár mbricfeasta sa chistin. 

 

4. (Ith siad) píotsa agus sceallóga sa bhialann aréir.  

 

5. Ní (ith mé) bia spíosrach ar chor ar bith!  

 

6. (Ith sinn) na ceapairí go léir.   

 

7. (Ith sibh) ceapaire liamháis gach lá.  

 

8. (Ith sí) curaí sicín anocht.   

 

9. An (ith tú) iasc nuair a théann tú amach ag ithe?  

 

10. An (ith tú) aon rud ón mbiachlár seo amárach?  

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

D'ith mé Ithim Íosfaidh mé

D'ith tú Itheann tú Íosfaidh tú

D'ith sé Itheann sé Íosfaidh sé 

D'ith sí Itheann sí Íosfaidh sí 

D'itheamar Ithimid  Íosfaimid

D'ith sibh Itheann sibh Íosfaidh sibh 

D'ith siad Itheann siad Íosfaidh siad 

Níor ith mé Ní ithim Ní íosfaidh mé 

Ar ith tú? An itheann tú? An íosfaidh tú?

Page 4 of 18



Clois

1. Ar (clois tú) an clog inné? 

 

2. (Clois mé) an madra ag tafann gach lá. 

 

3. (Clois sinn) an cat ag crónán anocht. 

 

4. Níor (clois siad) an ghaoth ag séideadh aréir.  

 

5. An (clois tú) na héin ag canadh gach maidin?  

 

6. (Clois sé) an nuacht maidin amárach.   

 

7. “Níor (clois mé) aon rud!” arsa Mamaí.  

 

8. Léim Daidí amach as an leaba nuair a (clois sé) an t-aláram.   

 

9. (Clois sí) an t-amhrán ar an raidió i rith na seachtaine.  

 

10. (Clois sinn) cloig na heaglaise gach Domhnach.  

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Chuala mé Cloisim Cloisfidh mé

Chuala tú Cloiseann tú Cloisfidh tú 

Chuala sé Cloiseann sé Cloisfidh sé

Chuala sí Cloiseann sí Cloisfidh sí

Chualamar Cloiseamar Cloisfimid

Chuala sibh Cloiseann sibh Cloisfidh sibh

Chuala siad Cloiseann siad Cloisfidh siad

Níor chuala mé Ní chloisim Ní chloisfidh mé

Ar chuala tú? An gcloiseann tú? An gcloisfidh tú?
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Bí 

1. (Bí sé) tinn, fanann sé sa leaba. 

 

2. (Bí sinn) préachta leis an bhfuacht ar scoil inné. 

 

3. (Bí siad) ag dúl ar saoire go dtí an Fhrainc an bhliain seo chugainn. 

 

4. “(Bí luch) sa chistin inné,” arsa Lisa.  

 

5. (Bí mé) déanach don bhus ach d’fhan an tiománaí liom.  

 

6. (Bí Mamaí) ag caint leis an mbúistéir maidin amárach.   

 

7. (Bí leabhair) go fúirseach sa leabharlann.  

 

8. (Bí) ocras ort i gcónaí!   

 

9. Ní (bí Max) ag tafann ar maidin!  

 

10. (Bí sinn) tuirseach traochta nuair a sroichfimid barr an choic.  

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Bhí mé Táim/Bím Beidh mé 

Bhí tú Tá tú/Bíonn tú Beidh tú 

Bhí sé Tá sé/Bíonn sé Beidh sé  

Bhí sí S Tá sí/Bíonn sí S Beidh sí  

Bhíomar Táimid/Bímid Beimid 

Bhí sibh  Tá sibh/Bíonn sibh Beidh sibh

Bhí siad Tá siad?Bíonn siad Beidh siad

Ní raibh mé Níl mé/Ní bhím Ní bheidh mé

An raibh tú? An bhfuil tú?/An mbíonn tú An mbeadh tú? 
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Déan  

1. (Déan spideog) a nead sa chrann inár ngairdín gach bliain. 

 

2. “An (dean tú) d’obair bhaile aréir?” arsa an múinteoir. 

 

3. An (déan sí) cúpan tae tar éis dinnéir? 

 

4. Ní (déan mé) mo bhricfeasta ar maidin.  

 

5. (Déan sinn) iarracht anois!  

 

6. “(Déan sé) é an uair dheireanach,” arsa Sam.   

 

7. (Dean mé) dearmad ar mo chóta.   

 

8. (Déan Mamaí) arán gach maidin.   

 

9. (Déan siad) botún mór.  

 

10. (Déan mé) mo cheachtanna ar scoil amárach. 

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Rinne mé Déanaim Déanfaidh mé

Rinne tú Déanann tú Déanfaidh tú

Rinne sé Déanann sé Déanfaidh sé

Rinne sí Déanann sí Déanfaidh sí

Rinneamar Déanaimid Déanfaimid

Rinne sibh Déanann sibh Déanfaidh sibh

Rinne siad Déanann siad Déanfaidh siad

Ní dhearna mé Ní dhéanaim Ní dhéanfaidh mé

An ndearna tú? An ndéanann tú? An ndéanfaidh tú? 
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Faigh   

1. (Faigh sinn) báinne ar scoil gach lá. 

 

2. (Faigh sé) bonn óir nuair a bhuaigh sé an rás. 

 

3. (Faigh tú) ispíní i siopa na bhúistéara de ghnáth. 

 

4. (Faigh sibh) an ríomphost an tseachtain seo caite.  

 

5. Ní (faigh sí) bronntanas ó Uncail Leo anuraidh.  

 

6. (Faigh mé) airgead póca ó Mhamaí Dé Sathairn seo chugainn.   

 

7. An (faigh tú) bronntanas ó Dhaidí Dé hAoine seo chugainn?   

 

8. An (faigh siad) sú oráiste tar éis cluichí?   

 

9. (Faigh sé) airgead agus ceannóidh sé liathróid nua.  

 

10. (Faigh mé) cárta Nollag gach bliain. 

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Fuair mé Faighim Gheobhaidh mé

Fuair tú Faigheann tú Gheobhaidh tú

Fuair sé Faigheann sé Gheobhaidh sé

Fuair sí Faigheann sí Gheobhaidh sí s

Fuaireamar Faighimid Gheobhaimid 

Fuair sibh Faigheann sibh Gheobhaidh sibh 

Fuair siad Faigheann siad Gheobhaidh siad

Ní bhfuair mé Ní fhaigheann mé Ní bhfaighidh mé

An bhfuair tú? An bhfaigheann tú? An bhfaighidh tú?
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Feic    

1. An (feic tú) mo mhála scoile inné? 

 

2. “(Feic sinn) thú amárach,” arsa Jess. 

 

3. (Feic mé) an t-eitleán thuas sa spéir anois! 

 

4. “(Feic siad) moncaí ag léim sa zú,” arsa Pól.  

 

5. (Feic na lucha) an cat ag teacht agus bhí eagla orthu.  

 

6. An (feic tú) mo ríomhaire nua?  

 

7. (Feic sinn) solas agus siúlfaimid ina threo.  

 

8. (Feic mé) an ghealach gach oíche.   

 

9. Ní (feic sibh) an scannán a bhí ar an teilifís aréir. 

 

10. An (feic tú) fear an phoist gach maidin? 

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Chonaic mé Feicim Feicfidh mé

Chonaic tú Feiceann tú Feicfidh tú 

Chonaic sé Feiceann sé Feicfidh sé

Chonaic sí Feiceann sí Feicfidh sí

Chonaiceamar Feicimid Feicfimid

Chonaic sibh Feiceann sibh Feicfidh sibh

Chonaic siad Feiceann siad Feicfidh siad

 Ní fhaca mé Ní fheicim Ní fheicfidh mé

An bhfaca tú? An bhfeiceann tú? An bhfeicfidh tú? 
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Tabhair     

1. (Tabhair sinn) bronntanas mór do Dhaideo ar a bhreithlá amárach. 

 

2. Ní (tabhair Mamaí) cead dom dul ag snámh anocht. 

 

3. (Tabhair sé) brioscaí dom inné mar bhí ocras orm. 

 

4. (Tabhair fear an phoist) litir do Mhamaí gach maidin.  

 

5. (Tabhair mé) bia don madra tar éis lóin. 

 

6. Dúirt sé gur (tabhair Mamó) dhá euro dó inné.  

 

7. Ní (tabhair tú) guma coganta don leanbh. 

 

8. An (tabhair mé) an liosta do Rónán maidin amárach?  

 

9. (Tabhair Daidí) an seic chuig an mbanc. 

 

10. (Tabhair m’Aintín Orla) airgead dom i gcomhair bronntanas gach bliain. 

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Thug mé Tugaim Tabharfaidh mé

Thug tú Tugann tú Tabharfaidh tú

Thug sé Tugann sé Tabharfaidh sé

Thug sí Tugann sí Tabharfaidh sí

Thugamar Tugaimid Tabharfaimid

Thug sibh Tugann sibh Tabharfaidh sibh

Thug siad Tugann siad Tabharfaidh siad

Níor thug mé Ní thugaim Ní thabharfaidh mé

Ar thug tú? Ar thugann tú? An dtabharfaidh tú? 
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Tar

1. (Tar damhán alla) isteach i mo sheomra leapa aréir and bhí eagla an domhain orm! 

 

2. An (tar sé) ar a trí a chlog? 

 

3. (Tar Ciara) in éineacht liom gach lá. 

 

4. Níor (tar tú) liom go dtí an leaharlann inné.  

 

5. (Tar an cigire) go dtí an scoil anois is arís. 

 

6. “Ar (tar an siopadóir) anonn chugat?” arsa mise.  

 

7. Níor (tar mé) abhaile in am agus bhí fearg ar mo thuismitheoirí. 

 

8. (Tar mé) leat.  

 

9. An (tar sí) anseo go minic? 

 

10. (Tar mé) abhaile agus d’ith mé mo lón. 

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Tháinig mé Tagaim Tiocfaidh mé

Tháinig tú Tagann tú Tiocfaidh tú 

Tháinig sé Tagann sé Tiocfaidh sé

Tháinig sí Tagann sí Tiocfaidh sí

Thángamar Tagaimid Tiocfaimid

Tháinig sibh Tagann sibh Tiocfaidh sibh

Tháinig siad Tagann siad Tiocfaidh siad

Níor tháinig mé Ní thagaim Ní thiocfaidh mé

Ar tháinig tú? An dtagann tú? An dtiocfaidh tú?
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Téigh 

1. (Téigh sinn) ag snámh inné. 

 

2. (Téigh sí) ag siopadóireacht an tseachtain seo chugainn. 

 

3. An (téigh tú) go dtí an t-ollmhargadh gach Satharn? 

 

4. (Téigh siad) go Coláiste Eoin anois. 

 

5. (Téigh mé) ag iascaireacht le mo Dhaid gach samhradh. 

 

6. Ní (téigh sibh) go dtí an cluiche.  

 

7. An (téigh tú) go dtí an scoil amárach? 

 

8. (Téigh sé) isteach i bpáirc tar éis bricfeasta. 

 

9. (Téigh mé) anonn chugaibh anois. 

 

10. An (téigh tú) thar lear an bhliain seo chugainn? 

 

Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach

Chuaigh mé Téim Rachaidh mé

Chuaigh tú Téann tú Rachaidh tú

Chuaigh sé Téann sé Rachaidh sé

Chuaigh sí Téann sí Rachaidh sí

Chuamar Téimid Rachaimid

Chuaigh sibh Téann sibh Rachaidh sibh

Chuaigh siad Téann siad Rachaidh siad 

Ní dheachaigh mé Ní théim Ní rachaidh mé

An ndeachaigh tú? An dtéann tú? An rachaidh tu? 
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Freagraí
Abair

1. Dúirt tú do phaidreacha inné.

2. Deirimid ár bpaidreacha ar a sé a chlog gach lá. 

3. Déarfaidh sí go raibh maith agat tar éis lóin. 

4. An ndéarfaidh tú rud éigin amárach? 

5. “An ndúirt siad aon rud leis an múinteoir?” asra Mamó.

6. Dúirt na páistí go raibh ocras orthu tar éis scoil. 

7. Mar a deireann an seanfhocal, níl aon tinteán mar do thinteán féin! 

8. “Déarfaimid slán leat an tseachtain seo chugainn,” arsa Seán.  

9. Deireann an léitheoir nuachta an nuacht ar a naoi a chlog gach oíche. 

10. Ní déarfaidh mé cúpla focal faoin gcluiche. 

Beir
 1. Rug an damhán alla ar chuileog ina líon ar maidin. 

 2. Ní beireann an madra ar an liathróid sa pháirc. 

 3. Béarfaidh mé ar an sliotar agus buailfidh mé thar an trasnán é.

 4. Rug sí ar an bpeann inné. 

 5. Ar rug tú ar an liathróid inné?

 6. Rug na gardaí ar an ngadaí a thóg mo rothar an tseachtain seo caite. 

 7. “Béarfaidh an cat ar an luch le cúineamh Dé!”, arsa Mícheál.  

 8. “Níor rug sé ar aon iasc inné”, arsa Daidí. 

 9. Béarfaidh an leanbh greim ar an gcaipín agus caithfidh sí ar an talamh é. 

 10. Beireann sé ar an mbainne agus cuireann sé ina mhála é. 
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Freagraí
Ith

1. Cad a d’ith tú do do bhricfeasta maidin inné? 

2. Íosfaidh sé sailéid amárach. 

3. Ithimid ár mbricfeasta sa chistin. 

4. D’ith siad píotsa agus sceallóga sa bhialann aréir. 

5. Ní ithim bia spíosrach ar chor ar bith! 

6. D’itheamar na ceapairí go léir. 

7. Itheann sibh ceapaire liamháis gach lá. 

8. Íosfaidh sí curaí sicín anocht. 

9. An itheann tú iasc nuair a théann tú amach ag ithe? 

10. An íosfaidh tú aon rud ón mbiachlár seo amárach? 

Clois
 1. Ar chuala tú an clog inné? 

 2. Cloisim an madra ag tafann gach lá. 

 3. Cloisfimid an cat ag crónán anocht. 

 4. Níor chuala siad an ghaoth ag séideadh aréir.  

 5. An gcloiseann tú na héin ag canadh gach maidin? 

 6. Cloisfidh sé an nuacht maidin amárach. 

 7. “Níor chuala mé aon rud!”, arsa Mamaí.    

 8. Léim Daidí amach as an leaba nuair a chuala sé an t-aláram. 

 9. Cloisfidh sí an t-amhrán ar an raidió i rith na seachtaine. 

 10. Cloiseamar cloig na heaglaise gach Domhnach. 
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Freagraí
Bí

1. Tá sé tinn, fanann sé sa leaba. 

2. Bhíomar préachta leis an bhfuair ar scoil inné. 

3. Beidh siad ag dúl ar saoire go dtí an Fhrainc an bhliain seo chugainn. 

4. “Bhí luch sa chistin inné,” arsa Lisa.    

5. Bhí mé déanach don bhus ach d’fhan an tiománaí liom. 

6. Beidh Mamaí ag caint leis an mbúistéir maidin amárach.  

7. Bíonn leabhair go fúirseach sa leabharlann. 

8. Bíonn ocras ort i gcónaí! 

9. Ní raibh Max ag tafann ar maidin! 

10. Beimid tuirseach traochta nuair a sroichfimid barr an choic. 

Déan
 1. Déanann spideog a nead sa chrann inár ngairdín gach bliain.  

 2. “An ndearna tú d’obair bhaile aréir?” arsa an múinteoir. 

 3. An ndéanfaidh sí cúpan tae tar éis dinnéir?   

 4. Ní dhearna mé mo bhricfeasta ar maidin.

 5. Déanfaimid iarracht anois! 

 6. “Rinne sé é an uair dheireanach,” arsa Sam. 

 7. Rinne mé dearmad ar mo chóta. 

 8. Déanann Mamaí arán gach maidin. 

 9. Rinne siad botún mór. 

 10. Déanfaidh mé mo cheachtanna ar scoil amárach.
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Freagraí
Faigh

1. Faighimid báinne ar scoil gach lá. 

2. Fuair sé bonn óir nuair a bhuaigh sé an rás. 

3. Faigheann tú ispíní i siopa na bhúistéara de ghnáth. 

4. Fuair sibh an ríomphost an tseachtain seo caite. 

5. Ní bhfuair sí bronntanas ó Uncail Leo anuraidh. 

6. Gheobhaidh mé airgead póca ó Mhamaí Dé Sathairn seo chugainn. 

7. An bhfaighidh tú bronntanas ó Dhaidí Dé hAoine seo chugainn?  

8. An bhfaigheann siad sú oráiste tar éis cluichí? 

9. Gheobhaidh sé airgead agus ceannóidh sé liathróid nua. 

10. Faighim cárta Nollag gach bliain. 

Feic
 1. An bhfaca tú mo mhála scoile inné? 

 2. “Feicfimid thú amárach,” arsa Jess.

 3. Feicim an t-eitleán thuas sa spéir anois! 

 4. “Chonaic siad moncaí ag léim sa zú,” arsa Pól. 

 5. Chonaic na lucha an cat ag teacht agus bhí eagla orthu.

 6. An bhfaca tú mo ríomhaire nua? 

 7. Feicfimid solas agus siúlfaimid ina threo. 

 8. Feicim an ghealach gach oíche. 

 9. Ní fhaca sibh an scannán a bhí ar an teilifís aréir. 

 10. An bhfeiceann tú fear an phoist gach maidin? 
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Freagraí
Tabhair

1. Tabharfaimid bronntanas mór do Dhaideo ar a bhreithlá amárach. 

2. Ní thabharfaidh Mamaí cead dom dul ag snámh anocht. 

3. Thug sé brioscaí dom inné mar bhí ocras orm. 

4. (Tugann fear an phoist) litir do Mhamaí gach maidin. 

5. Tabharfaidh mé bia don madra tar éis lóin.

6. Dúirt sé gur thug Mamó dhá euro dó inné. 

7. Ní thugann tú guma coganta don leanbh. 

8. An dtabharfaidh mé an liosta do Rónán maidin amárach? 

9. Thug Daidí an seic chuig an mbanc. 

10. Tugann m’Aintín Orla airgead dom i gcomhair bronntanas gach bliain. 

Tar
 1. Tháinig damhán alla isteach i mo sheomra leapa aréir and bhí eagla an domhain orm! 

 2. An dtiocfaidh sé ar a trí a chlog?   

 3. Tagann Ciara in éineacht liom gach lá. 

 4. Níor tháinig tú liom go dtí an leaharlann inné. 

 5. Tagann an cigire go dtí an scoil anois is arís. 

 6. Ar tháinig an siopadóir anonn chugat?” arsa mise. 

 7. Níor tháinig mé abhaile in am agus bhí fearg ar mo thuismitheoirí. 

 8. Tiocfaidh mé leat. 

 9. An dtagann sí anseo go minic? 

 10. Tháinig mé abhaile agus d’ith mé mo lón.
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Freagraí
Téigh To go

1. Chuamar ag snámh inné. 

2. Rachaidh sí ag siopadóireacht an tseachtain seo chugainn. 

3. An dtéann tú go dtí an t-ollmhargadh gach Satharn? 

4. Téann siad go Coláiste Eoin anois. 

5. Téim ag iascaireacht le mo Dhaid gach samhradh.

6. Ní dheachaigh tú go dtí an cluiche. 

7. An rachaidh tú go dtí an scoil amárach?     

8. Chuaigh sé isteach i bpáirc tar éis bricfeasta. 

9. Rachaidh mé anonn chugaibh anois. 

10. An rachaidh tú thar lear an bhliain seo chugainn? 

Page 18 of 18


