Na Briathra Neamhrialta
An Chéad Réimniú
(The First Conjugation)

CUIR

ÓL

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

uatha (sing.) iolra (pl.)
cuir / cuirigí

uatha (sing.) iolra (pl.)
ól / ólaigí

ag cur – putting
cur – to put

ag ól – drinking
ól – to drink

chuir mé – chuireamar
chuir tú – chuir sibh
chuir sé/sí – chuir siad
ar chuir? níor chuir

d’ól mé – d’ólamar
d’ól tú – d’ól sibh
d’ól sé/sí – d’ól siad
ar ól? níor ól

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

cuirim – cuirimid
cuireann tú – cuireann sibh
cuireann sé/sí – cuireann siad
an gcuireann? ní chuireann

ólaim –ólaimid
ólann tú – ólann sibh
ólann sé/sí – ólann siad
an ólann? ní ólann

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

cuirfidh mé – cuirfimid
cuirfidh tú – cuirfidh sibh
cuirfidh sé/sí - cuirfidh siad
an gcuirfidh? ní chuirfidh
Chuirfinn – chuirfimis
Chuirfeá – chuirfeadh sibh
Chuirfeadh sé/sí – chuirfidís
An gcuirfeadh? Ní chuirfeadh

ólfaidh mé – ólfaimid
ólfaidh tú – ólfaidh sibh
ólfaidh sé/sí – ólfaidh siad
an ólfaidh? ní ólfaidh
D’ólfainn – d’ólfaimis
D’ólfá – d’ólfadh sibh
D’ólfadh sé/sí – d’ólfaidís
An ólfadh? – ní ólfadh

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)
An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

Briathra eile sa Chéad Réimniú: tóg, bris, dún, caith, féach

An Dara Réimniú
(The Second Conjugation)

CEANNAIGH

IMIGH

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

uatha (sing.) iolra (pl.)
ceannaigh ceannaígí

uatha (sing.) iolra (pl.)
imigh imígí

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

ag ceannach - buying
ceannach – to buy

ag imeacht - going
imeacht – to go

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

cheannaigh mé – cheannaíomar
cheannaigh tú – cheannaigh sibh
cheannaigh sé/sí – cheannaigh siad
ar cheannaigh? níor cheannaigh

d’imigh mé – d’imíomar
d’imigh tú – d’imigh sibh
d’imigh sé/sí – d’imigh siad
ar imigh? níor imigh

ceannaím – ceannaímid
ceannaíonn tú – ceannaíonn sibh
ceannaíonn sé/sí – ceannaíonn siad
an gceannaíonn? ní cheannaíonn

imím - imímid
imíonn tú – imíonn sibh
imíonn sé/sí – imíonn siad
an imíonn? ní imíonn

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

ceannóidh mé – ceannóimid
ceannóidh tú – ceannóidh sibh
ceannóidh sé/sí - ceannóidh siad
an gceannóidh? ní cheannóidh

imeoidh mé – imeoimid
imeoidh tú – imeoidh sibh
imeoidh sé/sí – imeoidh siad
an imeoidh? ní imeoidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

cheannóinn - cheannóimis
cheannófá – cheannódh sibh
cheannódh sé/sí – cheannóidís
An gceannódh? Ní cheannódh

d’imeoinn – d’imeoimis
d’imeofá – d’imeodh sibh
d’imeodh sé/sí – d’imeoidís
An imeodh? Ní imeodh

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

Briathra eile sa Dara Réimniú: críochnaigh, foghlaim, tarraing, imir, inis.

Na Briathra Neamhrialta
(The Irregular Verbs)

TAR

CLOIS

uatha (sing.) iolra (pl.)
tar tagaigí

uatha (sing.) iolra (pl.)
clois cloisigí

ag teacht - coming
teacht – to come

ag cloisteáil - hearing
cloisteáil – to hear

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

tháinig mé – thángamar
tháinig tú – tháinig sibh
tháinig sé/sí – tháinig siad
ar tháinig? níor tháinig

chuala mé – chualamar
chuala tú – chuala sibh
chuala sé/sí – chuala siad
ar chuala? níor chuala

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

tagaim – tagaimid
tagann tú – tagann sibh
tagann sé/sí – tagann siad
an dtagann? ní thagann

cloisim – cloisimid
cloiseann tú – cloiseann sibh
cloiseann sé/sí –cloiseann siad
an gcloiseann? ní chloiseann

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

tiocfaidh mé – tiocfaimid
tiocfaidh tú – tiocfaidh sibh
tiocfaidh sé/sí – tiocfaidh siad
an dtiocfaidh? ní thiocfaidh

cloisfidh mé – cloisfimid
cloisfidh tú – cloisfidh sibh
cloisfidh sé/sí – cloisfidh siad
an gcloisfidh? ní chloisfidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

Thiocfainn – thiocfaimis
Thiocfá – thiocfadh sibh
Thiocfadh sé/sí – thiocfaidís
An dtiocfadh? Ní thiocfadh

Chloisfinn – chloisfimis
Chloisfeá – chloisfeadh sibh
Chloisfeadh sé/sí – chloisfidís
An gcloisfeadh? Ní chloisfeadh

(The Irregular Verbs)

TABHAIR

FEIC

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

uatha (sing.) iolra (pl.)
tabhair tugaigí

uatha (sing.) iolra (pl.)
feic feicigí

ag tabhairt - giving
tabhairt – to give

ag feiceáil - seeing
feiceáil – to see

thug mé – thugamar
thug tú – thug sibh
thug sé/sí – thug siad
ar thug? níor thug

chonaic mé - chonaiceamar
chonaic tú – chonaic sibh
chonaic sé/sí – chonaic siad
an bhfaca? ní fhaca

tugaim – tugaimid
tugann tú – tugann sibh
tugann sé/sí – tugann siad
an dtugann? ní thugann

feicim – feicimid
feiceann tú – feiceann sibh
feiceann sé/sí – feiceann siad
an bhfeiceann? ní fheiceann

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

tabharfaidh mé – tabharfaimid
tabharfaidh tú – tabharfaidh sibh
tabharfaidh sé/sí – tabharfaidh siad
an dtabharfaidh? ní thabharfaidh

feicfidh mé – feicfimid
feicfidh tú – feicfidh sibh
feicfidh sé/sí – feicfidh siad
an bhfeicfidh? ní fheicfidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

Thabharfainn – thabharfaimis
Thabharfá – thabharfadh sibh
Thabharfadh sé/sí – thabharfaidís
An dtabharfaí? ní thabharfaí

D’fheicfinn – d’fheicfimis
D’fheicfeá – d’fheicfeadh sibh
D’fheicfeadh sé/sí – d'fheicfidís
An bhfeicfí? Ní fheicfí

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

Na Briathra Neamhrialta
(The Irregular Verbs)

TÉIGH

ABAIR

uatha (sing.) iolra (pl.)
téigh téigí

uatha (sing.) iolra (pl.)
abair
abraigí

ag dul - going
dul – to go

ag rá - saying
rá – to say

chuaigh mé – chuamar
chuaigh tú – chuaigh sibh
chuaigh sé/sí – chuaigh siad
an ndeachaigh? ní dheachaigh

dúirt mé – dúramar
dúirt tú – dúirt sibh
dúirt sé/sí – dúirt siad
an ndúirt? ní dúirt

téim – téimid
téann tú – téann sibh
téann sé/sí – téann siad
an dtéann? ní théann

deirim – deirimid
deir tú – deir sibh
deir sé/sí – deir siad
an ndeir? ní deir

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

rachaidh mé – rachaimid
rachaidh tú – rachaidh sibh
rachaidh sé/sí –
rachaidh siad
an rachaidh? ní rachaidh

déarfaidh mé – déarfaimid
déarfaidh tú – déarfaidh sibh
déarfaidh sé/sí
déarfaidh siad
an ndéarfaidh? ní déarfaidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

Rachainn – rachaimis
Rachfá – rachadh sibh
Rachadh sé/sí – rachaidís
An rachadh? Ní rachadh

Déarfainn – déarfadh sibh
Déarfá – déarfadh sibh
Déarfadh sé/sí – déarfaidís
An ndéarfaí? Ní déarfaí

(The Irregular Verbs)

ITH

DÉAN

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

uatha (sing.) iolra (pl.)
ith
ithigí

uatha (sing.) iolra (pl.)
déan
déanaigí

ag ithe - eating
ithe – to eat

ag déanamh – doing
déanamh – to do

d’ith mé – d’itheamar
d’ith tú – d’ith sibh
d’ith sé/sí – d’ith siad
ar ith? níor ith

rinne mé – rinneamar
rinne tú – rinne sibh
rinne sé/sí – rinne siad
an ndearna? ní dhearna

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

ithim – ithimid
itheann tú – itheann sibh
itheann sé/sí – itheann siad
an itheann? ní itheann

déanaim – déanaimid
déanann tú – déanann sibh
déanann sé/sí – déanann siad
an ndéanann? ní dhéanann

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

íosfaidh mé – íosfaimid
íosfaidh tú – íosfaidh sibh
íosfaidh sé/sí – íosfaidh siad
an íosfaidh? ní íosfaidh

déanfaidh mé – déanfaimid
déanfaidh tú – déanfaidh sibh
déanfaidh sé/sí – déanfaidh siad
an ndéanfaidh? ní dhéanfaidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

D’íosfainn – d’íosfaimis
D’íosfá – d’íosfadh sibh
D’íosfadh sé/sí – d’íosfaidís
An d’íosfaí? Ní íosfadh

Dhéanfainn – dhéanfaimis
Dhéanfá – dhéanfadh sibh
Dhéanfadh sé/sí – dhéanfaidís
An ndéanfadh? Ní dhéanfadh

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

Na Briathra Neamhrialta

(The Irregular Verbs)

FAIGH

BEIR

An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

uatha (sing.) iolra (pl.)
faigh
faighigí

uatha (sing.) iolra (pl.)
beir
beirigí

ag fáil - getting
fáil – to get

ag breith - catching
breith – to catch

fuair mé – fuaireamar
fuair tú – fuair sibh
fuair sé/sí – fuair siad
an bhfuair? ní bhfuair

rug mé – rugamar
rug tú – rug ribh
rug sé/sí – rug siad
ar rug? níor rug

faighim – faighimid
faigheann tú – faigheann sibh
faigheann sé/sí – faigheann siad
an bhfaigheann? ní fhaigheann

beirim – beirimid
beireann tú – beireann sibh
beireann sé/sí – beireann siad
an mbeireann? ní bheireann

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

gheobhaidh mé – gheobhaimid
gheobhaidh tú – gheobhaidh sibh
gheobhaidh sé/sí – gheobhaidh siad
an bhfaighidh? ní bhfaighidh

béarfaidh mé – béarfaimid
béarfaidh tú – béarfaidh sibh
béarfaidh sé/sí– béarfaidh siad
an mbéarfaidh? ní bhéarfaidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

Gheobhainn – gheobhaimis
Gheobhfá – gheobhadh sibh
Gheobhadh sé/sí – gheobhaidís
an bhfaighfí? – ní bhfaighfí

Bhéarfainn – bhearfaimis
Bhéarfá – béarfadh sibh
Bhéarfadh sé/sí – bhéarfaidís
An mbéarfadh? Ní bhéarfadh

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

(The Irregular Verbs)
An Modh Ordaitheach
(The Imperative Mood)

An tAinm Briathartha
(The Verbal Noun)

An Aimsir Chaite
(The Past Tense)

An Aimsir Láithreach
(The Present Tense)

Bí
uatha (sing.) iolra (pl.)
bí
bígí
bheith – to be

bhí mé – bhíomar
bhí tú – bhí sibh
bhí sé/sí – bhí siad
an raibh? ní raibh
táim – táimid
tá tú – tá sibh
tá sé/sí – tá siad
an bhfuil? níl an

bím – bímid
bíonn tú – bíonn sibh
bíonn sé/sí – bíonn siad
mbíonn? ní bhíonn

An Aimsir Fháistineach
(The Future Tense)

beidh mé – beimid
beidh tú – beidh sibh
beidh sé/sí – beidh siad
an mbeidh? ní bheidh

An Modh Coinníollach
(Conditional Mood)

Bheinn – bheimis
Bheifeá – bheadh sibh
Bheadh sé/sí – bheidís
An mbeadh? Ní bheadh

