
BRIATHAR NA SEACHTAINE 

MOL 
Mhol Ar mhol? Níor mhol 

Molann An molann? Ní mholann 
Molfaidh An molfaidh? Ní mholfaidh 

Mholfainn An molfá? Ní mholfainn 
ag moladh ag moladh  

molta molta  
Mol Mol Mol 

 

 

 



 

Mol an óige agus tiocfaidh sí. 

Mhol sí dom dul chuig an dochtúir. 

Cad a mholfá dom a dhéanamh? 

Moladh go seo le Dia. 

Níl sé thar moladh beirte. 

Bíonn sé i gcónaí dod’mholadh! 

Cad atá molta aige? 

Chuala mé na gártha molta ón gcarrchlós 

 



Cuir 
Aimsir Dearfach Ceisteach Diúltach 

Aimsir chaite Chuir Ar chuir? Níor chuir 
Aimsir láithreach Cuireann An gcuireann? Ní chuireann 

Aimsir fháistineach Cuirfidh An gcuirfidh? An gcuirfidh 
An t-ainm 

briathartha (ag) 
cur cur  

An aidiacht 
bhriathartha 

curtha curtha  

 

 

 



 

Cuir + ar  

Cuireann obair bhaile isteach orm. 

An gcuirfidh tú isteach ar an gcomórtas? 

Tá an cluiche curtha ar ceal. 

Cuir bhur gcótaí oraibh. 

 

Ar chuir tú sa dialann é? 

Tá mo leabhar curtha sa taisceadán.  

 

Tá sé ag cur as dom! 

 



                                                               ól 
Aimsir Dearfach Ceisteach Diúltach 

AC D’ól Ar ól ? Níor ól 
AL Ólann An ólann ? Ní ólann 
AF Ólfaidh An ólfaidh Ní ólfaidh 

An t-ainm briathartha 
(ag) 

 
ól 

 
ól 

 

An aidiacht bhriathartha ólta ólta  
    

 

 



 

An ólann tú uisce ? An ólann tú an iomarca an dóigh 
leat? 

An bhfuil cead agam uisce a ól? 

Níor ól mé caife riamh! 

Bíonn na scoláirí de shíor ag ól uisce sa rang 

An bhfuil an deoch ar fad ólta agat ? 

An ólfaidh tú deoch liom? 

 



Fág 
Aimsir Dearfach Ceisteach Diúltach 

AC D’fhag Ar fhág ? Níor fhág 
AL Fágann An bhfágann ? Ní fhagann 
AF Fágfaidh An bhfágfaidh ? Ní fhagfaidh 

Ainm Br. (ag) fágáil fágáil  
Aid.Br. fágtha fágtha  

 fág fág fág 

 

 



D’fhág mé mo chóipleabhar sa taisceadán. 

An bhfágfaidh mé an bhileog san oifig duit ? 

Ar fhág do thuistí teachtaireacht san oifig? 

Cén t-am a fhágann tú an teach ar maidin? 

Tá mo leabhar fágtha sa bhaile agam. 
Beimid ag fágáil na scoile thart ar a trí. 

 

 


