1) Cad is ainm duit?

Ceisteanna

_____ is ainm dom.
2) Cad é an scrúduimhir atá agat?
_____ an scrúduimhir atá agam.
3) Cad é do dháta breithe?
Rugadh mé ar an ___ lá de mhí ___, míle naoi gcéad, nócha a ___.
4) Cén rang ina bhfuil tú?
Tá mé sa ___ú bliain.
5) Conas atá tú?
Níl caill orm.
6) An bhfuil tú neirbhíseach?
Tá mé rud beag neirbhíseach.
7) Cén aois thú?
Tá mé _____ bliana déag d’aois.
8) Inis dom faoi do chlann.
_____ is ainm do mo _____. Is é/í ___ an duine is sine/óige.
9) Cá mhéad atá i do theaghlach?
Tá _____ i mo theaghlach.
10) Cá mhéad deartháir/deirfiúr atá agat?
Tá _____ deartháir agus _____ deirfiúr agam.
11) Déan cur síos ar an teach.
Is ___ é. Tá ___ seomra thuas staighre agus ___ seomra thíos staighre.
12) An bhfuil peata agat sa bhaile?
Tá _____ agam. _____ is ainm dó.
13) Cá bhfuil tú i do chónaí?
Tá mé i mo chónaí i _____. Is baile beag é cois farraige.

14) An bhfuil seirbhísí maithe sa cheantar?
Tá seirbhísí maithe bus sa cheantar. Téann bus go Doire gach lá.
15) Cad iad na háiseanna spóirt sa cheantar?
Tá cúpla páirc peile, agus cúirteanna leadóige sa cheantar.
16) An dtaitníonn an áit leat?
(Ní) t(h)aitníonn _____ liom.
17) Inis dom faoin scoil seo.
Is pobalscoil í. Tá cúig chéad dalta ar an scoil agus caoga múinteoir.
18) An dtaitníonn an scoil leat?
(Ní) t(h)aitníonn _____ liom.
19) Cé hé príomhoide na scoile?
Is é an tUasal Ó Duagáin an príomhoide. Is duine crosta é!
20) Cá mhéad atá sa scoil seo?
Tá thart fá cúig chéad dalta ag freastal ar an scoil.
21) Cad iad na hábhair scoile a dhéanann tú?
Déanaim _____.
22) An bhfuil aon ábhar scoile nach dtaitníonn leat?
Ní thaitníonn _____ liom mar _____.
23) Cad iad na háiseanna spóirt sa scoil seo?
Tá halla spóirt sa scoil, agus tá raon reatha timpeall na scoile.
24) Cad iad na háiseanna teagaisc sa scoil seo?
Tá cúpla seomra ríomhaireachta, saotharlanna agus leabharlann sa scoil.
25) An bhfuil córas maith disciplín sa scoil seo?
Tá/Níl córas maith disciplín sa scoil.
26) An bhfuil na rialacha scoile féaráilte?
Tá/Níl na rialacha féaráilte.

27) Cad a dhéanann tú tar éis na scoile gach lá?
Téim __, Déanaim ___, Ithim ___, Ólaim ___, Éistim ___, Féachaim ___.
28) Cá mhéad uair a chaitheann tú ag obair gach oíche?
Caithim _____ uair ag obair gach oíche, idir ___ a chlog agus ___ a chlog.
29) An bhféachann tú ar an teilifís?
Féachaim ar _____/Ní Fhéachaim, ach _____.
30) Cén clár teilifíse is fearr leat?
Is é _____ an clár teilifíse is fearr liom mar _____.
31) Cén t-am a dtéann tú a luí?
Téim a luí ar _____.
32) Cad iad na cluichí a imrítear sa scoil seo?
Imrítear peil, peil ghaelach, cispheil, agus rugbaí sa scoil seo.
33) Cad é an caitheamh aimsire is fearr leat?
Is é _____ an caitheamh aimsire is fearr liom.
34) An imríonn tú spórt ar bith?
Imrím _____.
35) An dtéann tú ag traenáil go minic?
Téim ag traenáil gach ___/Dhá uair sa tseachtain/Ní théim.
36) An bhfuil tú ábalta snámh?
Tá/Níl mé ábalta snámh. Téim go dtí an linn snámha i nDoire.
37) An dtaitníonn ceol leat?
(Ní) t(h)aitníonn _____ liom.
38) An éisteann tú leis an raidió?
Éistim, is é _____ an stáisiún is fearr liom/Ní éistim, ach _____.
39) Cén sórt ceoil is fearr leat?
Is fearr liom _____, go háirithe _____.

40) Cén sórt ceoil nach dtaitníonn leat?
Ní thaitníonn popcheol/ceol claisiceach/ceol traidisiúnta/snagcheol liom.
41) Cé hiad na ceoltóirí is fearr leat?
Is fearr liom _____.
42) An seinneann tú féin uirlis ceoil?
Seinnim an giotár/pianó/feadóg stáin/na drumaí. Ní sheinnim, ach _____.
43) Cad a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine?
Téim ___, déanaim ___, ólaim ___, ithim ___, féachaim ___, éistim ___.
44) Conas a chaith tú an deireadh seachtaine seo caite?
Chuaigh mé ___, rinne mé ___, d’fhéach mé ___, d’éist mé ___.
45) Cad a dhéanfaidh tú an deireadh seachtaine seo chugainn?
Rachaidh mé ___, déanfaidh mé ___, féachaidh mé ___, éistfidh mé ___.
46) Cén phost ar mhaith leat nuair a fhágfaidh tú an scoil?
Ba mhaith liom bheith i mo _____.
47) Cad a chaitheann sibh mar éide scoile?
Caithim geansaí glas, léine ghlas, bríste dubh agus carbhat ildaite.
48) An maith leat an éide scoile?
Ní maith liom an éide scoile, mar is fuath liom an dath.
49) Cad a rinne tú le linn na laethanta saoire?
Chuaigh mé ___, rinne mé ___, d’fhéach mé ___, d’éist mé ___.
50) Cad a dhéanann do thuismitheoirí?
Is _____ é do dhaidí agus is _____ í mo mhamaí.

