Lesson 10b
root
1

past tense

bhí mé
bí be

2

3

I was

5

being

-(was) changed

ag feiceáil

feicthe

seeing

has been seen

faighim

gheobhaidh mé ag fáil

faighte

I get

I’ll get

getting

has been found

fuair mé
I got

chuaigh mé

téim

rachaidh mé

ag dul

--

téigh go

I went

I go

I’ll go

going

is gone

ithim

íosfaidh mé

ag ithe

ite

I ate

I eat

I’ll eat

eating

has been eaten

tugaim

tabharfaidh mé ag tabhairt

I gave

I give

I’ll give

giving

tagaim

tiocfaidh mé

ag teacht

I came

I come

I’ll come

coming

déanaim

déanfaidh mé

ag déanamh

déanta

I did, made

I do, make

I’ll do, I’ll make

making, doing

is made, done,

deirim

déarfaidh mé

ag rá

ráite

I said

I say

I’ll say

saying

has been said

beirim

béarfaidh mé

ag breith

beirthe

I caught

I catch

I’ll catch

catching

cloisim

cloisfidh mé

ag cloisteáil

cloiste

heard

I hear

I’ll hear

hearing

has been heard

d’ith mé
thug mé
tháinig mé
rinne mé
dúirt mé
rug mé
beir catch, be born

11

bheith

feicfidh mé

abair say

10

beidh mé
I’ll be

I’ll see

déan do, make

9

bím
I ‘do be’

verbal adjective vadj

feicim

tar come

8

verbal noun vn

I see

I saw

tabhair give

7

future tense

chonaic mé

ith eat

6

habitual present

feic see

faigh get

4
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The Irregular Verbs

chuala mé
clois hear

past tense

habitual present

future tense

bhí mé
bhí tú
bhí sé/sí
bhíomar
bhí sibh
bhí siad

bím
bíonn
bíonn
bímid
bíonn
bíonn

beidh mé
beidh tú
beidh sé / sí
beimid
beidh sibh
beidh siad

chonaic mé
chonaic tú
chonaic sé / sí
chonaicemar
chonaic sibh
chonaic siad

feicim
feiceann tú
feiceann sé / sí
tosaímid
feiceann sibh
feiceann siad

feicidh mé
feicidh tú
feicidh sé / sí
feicimid
feicidh sibh
feicidh siad

fuair mé
fuair tú, sé / sí
fuaireamar
fuair sibh, siad

faighim
faigheann tú, sé / sí
faighimid
faigheann sibh, siad

gheobhaidh mé
gheobhaidh tú, sé / sí
gheobhaimid
gheobhaidh sibh, siad

tú
sé / sí
sibh
siad

future tense: negative / question

ní bhfaighimid
an bhfaighimid?

use
from

tugtha
has been given

tagtha
has come, arrived

has been caught

past tense: negative / question

etc.
ní rabhamar
etc.
an rabhamar?

etc.
ní fhacamar
etc.
an bhfacamar?

etc.
ní bhfuaireamar
? etc.
an bhfuaireamar?
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past tense: negative / question

past tense

habitual present

future tense

chuaigh mé
chuaigh tú, sé/sí
chuamar
chuaigh sibh, siad

téim
téann tú, sé/sí
téimid
téann sibh, siad

rachaidh mé
rachaidh tú, sé/sí
rachaimid
rachaidh sibh, rachaidh siad

d’ith mé
d’ith tú, sé/sí
d’itheamar
d’ith sibh, siad

ithim
itheann tú, sé/sí
ithimid
itheann sibh, siad

íosfaidh mé
íosfaidh tú, sé/sí
íosfaimid
íosfaidh sibh, siad

níor ith
níor itheamar
ar ith?
ar itheamar?

thug mé
thug tú, sé/sí
thugamar
thug sibh, siad

tugaim
tugann tú, sé/sí
tugaimid
tugann sibh, siad

tabharfaidh mé
tabharfaidh tú, sé/sí
tabharfaimid
tabharfaidh sibh, siad

níor thug
níor thugamar
ar thug?
ar thugamar?

tháinig mé
tháinig tú, sé/sí
thángamar
chuaigh sibh, siad

tagaim
tagann tú, sé/sí
tagaimid
tagann sibh, siad

tiocfaidh mé
tiocfaidh tú, sé/sí
tiocfaimid
tiocfaidh sibh, siad

níor tháinig
níor thángamar
ar tháinig?
ar thángamar?

rinne mé
rinne tú, sé/sí
rinneamar
rinne sibh, siad

déanaim
déanann tú, sé/sí
déanaimid
déanann sibh, siad

déanfaidh mé
déanfaidh tú, sé/sí
déanfaimid
déanfaidh sibh, siad

ní dhearnamar

dúirt mé
dúirt tú, sé/sí
dúramar
dúirt sibh, siad

deirim
deir tú, sé/sí
deirimid
deir sibh, siad

déarfaidh mé
déarfaidh tú, sé/sí
déarfaimid
déarfaidh sibh, siad

ní dúirt
ní dúramar
an ndúirt?
an ndúramar?

rug mé
rug tú, sé/sí
rugamar
rug sibh, siad

beirim
beireann tú, sé/sí
beirimid
beireann sibh, siad

béarfaidh mé
béarfaidh tú, sé/sí
béarfaimid
béarfaidh sibh, siad

níor rug
níor rugamar
ar rug?
ar rugamar?

chuala mé
chuala tú, sé/sí
chualamar
chuala sibh, siad

cloisim
cloiseann tú, sé/sí
cloisimid
cloiseann sibh, siad

cloisfidh mé
cloisfidh tú, sé/sí
cloisfimid
cloisfidh sibh, siad

níor chuala
níor chualamar
ar chuala?
ar chualamar?

ní dheachamar
an ndeachamar?

an ndearnamar?
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The sentences below are used in the game.
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A. Underline the verb in each sentence.
B. Write the root of each verb in front of the sentence.
root verb

C. Translate each sentence into English.

1. Chuala mé an ghaoth ag séideadh aréir.
2. Rinne spideog a nead sa sceach inár ngairdín.
3. Thug mamó sliseog cháca dom.
4. Rug an damhán alla ar chuileog ina líon.
5. Tháinig luch isteach i mo sheomra leapa.
6. Fuair mé bonn óir nuair a bhuaigh mé an rás.
7. D'itheamar na ceapairí go léir.
8. Dúirt na páistí go raibh tuirse orthu.
9. Chonaic mé carr an mhúinteora agus mé amuigh ag siúl.
10. Chuamar ag snámh cois farraige arú inné.
11. Bhí an cailín ag canadh ach ní raibh aon duine ag éisteacht léi.
12. An bhfaca tú m'uaireadóir? Ní fhaca.
13. Ar chuala tú ceol na n-éan? Níor chuala.
14. An bhfuair tú mo ríomhphost? Ní bhfuair.
15. An ndeachaigh tú go dtí an siopa inniu? Chuaigh.
16. An ndearna tú d'obair bhaile fós? Rinne.
17. Ar tháinig do bhus? Níor tháinig sé fós.
18. Ar ith tú bricfeásta ar maidin? Níor ith, ach d'th mé úll.
19. An ndúirt tú aon rud leis an múinteoir? Ní dúirt fós.
20. Ar thug tú bia don madra inniu? Thug mé.
21. Cá bhfuair tú na hispíní sin? Fúair mé i siopa an bhúistéara iad.
22. Rugadh mé i Sasana ach rugadh mo mhac in Éirinn.
23. An bhfaighaidh tú bainne dom sa siopa. Gheobhaidh mé anois é.
24. Cá dtéann do pháistí ar scoil? Téann siad go Scoil Éanna.
25. Cad a dhéanann tú tar éis scoile gach lá?
26. An ndéanfaidh tú gar dom, más é do thoil é?
27. An bhfeiceann tú an t-eitleán sin go hard thuas sa spéir?
28. Tá súil agam go bhfeicfidh mé tú arís amárach.
29. Ná habair gur ghortaigh tú do dhroim.
30. Íosfaidh mé ceapaire liamháis agus cáise más é do thoil é.

