
 

 

 

 

 Focail Dhébhríocha & Clanna Focal 
  

 
Focail Débhríocha  
(as an 300 focal is coitianta san ábhar léitheoireachta do dhéagóirí i Liostaí Bhreacadh) 

 

Is teanga tíosach í an Ghaeilge.  Nuair a léimid bíonn orainn aon bhrí eile atá ag focal, 
seachas an ceann atá in úsáid sa chomhthéacs áirithe seo a chur as ár n-intinn laistigh de idir 

100 –200 milleasoicind. 
B’fhéidir go mbeadh sé cabhrach duit an liosta seo a roinnt le do rang agus bhur liosta féin 

d’fhocail dhébhríocha a chur le chéile sula dtosnaíonn sibh ar thomhais a scríobh. 
 

cuma Is cuma liom. Bhí cuma ait ar ... 
ais thar n-ais droim ar ais 
aghaidh ar aghaidh leat aghaidh an chloig 
céile le chéile fear céile 
uair leathuair tar éis trí huaire 
mór Tá sé mór liom. capall mór 
cúpla cúpla rud an cúpla, Jedward 
linn le linn an ranga linn snámha 
thart Tá an samhradh thart. thart ar an mbliain 1935 
dóigh Cén dóigh ... ? ar ndóigh 
cónaí i gcónaí Tá cónaí orm. 
seasamh Tá Síle ina seasamh. Cén seasamh atá ag an rialtas maidir le ...? 
breá Is breá liom ... lá breá 
Dé cabhair Dé chugainn débhríoch 
bealach bealach teilifíse Cén bealach is fearr chun ...? 
bogha bogha báistí bogha agus saighead 
clog Tá clog ar mo chois agam. Bhuail an clog. 
bog Bog an leabhar. bonn bog 
cor Is mó cor ... ar chor ar bith 
tí Bhí mé ar tí ... ar chúl an tí 
meas Tá meas agam air. Meas tú an bhfuil ...? 
cinn naoi gcinn Chinn mé ... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clanna Focal 
mil milis, milseog, milseán, mí na meala, milseogra, milsigh, milteanga, milteog 

bia biachlár, bialann, aiste bia, bia gasta, bia stáin, córas an bhia, bia-eolaí, 
bia-eolaíocht, biabhóg 

bláthanna faoi bhláth, bláthach, bláthadóir, bláthadóireacht, bláthfhleasc, bláthchuach, 
bláthléaráid, bláth na hóige 

dlí dlíodóir, dlíodóireacht, dlíthiúil, dlíthiúlacht, dlíthí 

ealaín ealaíonta, ealaíontóir 

fad fada, fadálach, fadchainteach, fadtéarmach, i bhfad ó 

geal gealach, gealadh an lae, duine geal, gealgháirí, gealghrá, gealghorm, gealán 
gréine, gealán na súile, gnúisgheal  

géar tine ghéar, solas géar, gaoth ghéar, bainne géar, guth géar, teanga ghéar, súil 
ghéar, cluas ghéar, focal géar, amharc go géar, rith géar, blas géar, fíon géar 

gnó gnóthach, gnó-eagraí, gnólacht, gnóthacht, gnóthadóir 

grian grianaíocht, grianán, griandaite, griandíonach, griandó, grianghraf, grianmhar, 
grianstad 

leath leathach, leathbhliain, leathchos, leathghlúin, leathghualainn, leathlámhach, 
leathshúil, leathuillinn, leathuair, leath-thosaí 

saor saorfhear, saoroideachas, saor-reic, saorthoil, saorthrádáil, saorthaisteal 

 
 

 

 


