
Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

1

CEISTEANNA FREAGRAÍ

AG TÓGÁIL AR AN bPÓSTAER SEO

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cá mhéad cat atá sa phictiúr?

An mó cat atá sa phictiúr?

Míáú!

(7) Seacht gcat

(7) Seacht gcinn

Tá (7) seacht gcat sa phictiúr.

Tá (7) seacht gcat ann.

Tá (7) seacht gcinn ann.

Tá (7) seacht gcinn sa phictiúr.



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

2

b
b

bh  séimhiú

mb    urú

bosca

bhosca

mbosca

Nod don Eolach

COMHRÁ

Ceist Cé mhéad bord atá sa chistin?

Freagra   Tá aon bhord amháin sa chistin.

Ceist   Cé mhéad bó atá sa pháirc?

Freagra   Tá dhá bhó sa pháirc.

Ceist   Cé mhéad bosca atá sa seomra?

Freagra   Tá trí bhosca sa seomra.

Ceist  Cé mhéad bradán atá sa loch?

Freagra   Tá ceithre bhradán sa loch.

Ceist   Cé mhéad bád atá sa chuan?

Freagra   Tá cúig bhád sa chuan.

Ceist   Cé mhéad bó atá sa pháirc?

Freagra  Tá sé bhó sa pháirc.

Ceist   Cé mhéad bosca atá sa seomra?

Freagra   Tá seacht mbosca sa seomra.

Ceist  Cé mhéad bradán atá sa loch?

Freagra   Tá ocht mbradán sa loch.

Ceist   Cé mhéad bád atá sa chuan?

Freagra   Tá naoi mbád sa chuan.

Ceist   Cé mhéad beartán atá faoin gcrann?

Freagra  Tá deich mbeartán faoin gcrann.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 3

b

bh  séimhiú

mb    urú

bosca

bhosca

mbosca

Nod don Eolach

b



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 4

Cé mhéad bord atá sa chistin?

Cé mhéad bó atá sa pháirc?

Cé mhéad bosca atá  

sa seomra?

Cé mhéad bradán atá sa loch?

Cé mhéad bád atá sa chuan?

Cé mhéad bó atá sa pháirc?

Cé mhéad bosca atá  

sa seomra?

Cé mhéad bradán atá sa loch?

Cé mhéad bád atá sa chuan?

Cé mhéad beartán atá  

faoin gcrann?

Aon       ord amháin.

Dhá        ó.

Trí        osca.

Ceithre        radán.

Cúig        ád.

Sé        ó.

Seacht        osca.

Ocht        radán.

Naoi       ád.

Deich       eartán.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.  sé bhosca
7.  seacht mbosca



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 5

Cé mhéad bord atá sa chistin?

Cé mhéad bó atá sa pháirc?

Cé mhéad bosca atá sa 

seomra?

Cé mhéad bradán atá sa loch?

Cé mhéad bád atá sa chuan?

Cé mhéad bó atá sa pháirc?

Cé mhéad bosca atá sa 

seomra?

Cé mhéad bradán atá sa loch?

Cé mhéad bád atá sa chuan?

Cé mhéad beartán atá  

faoin gcrann?

Tá aon      ord amháin 
sa chistin.

Tá dhá       ó sa pháirc.

Tá trí        osca sa seomra.

Tá ceithre        radán 
sa loch.

Tá cúig        ád sa chuan.

Tá sé        ó sa pháirc.

Tá seacht        osca 
sa seomra.

Tá ocht        radán 
sa seomra.

Tá naoi       ád sa chuan.

Tá deich       eartán  
faoin gcrann.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.  sé bhosca
7.  seacht mbosca



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

6

Ceist Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Aon chat amháin.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr? 

Freagra   Dhá chat.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Trí chat.

Ceist  Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Ceithre chat.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Cúig chat.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra  Sé chat.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Seacht gcat.

Ceist  Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Ocht gcat.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Naoi gcat.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra  Deich gcat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C
COMHRÁ

c

ch  séimhiú

gc    urú

capall

chapall

gcapall

Nod don Eolach



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

7

Ceist Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá aon chat amháin sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr? 

Freagra   Tá dhá chat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá trí chat sa phictiúr.

Ceist  Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá ceithre chat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá cúig chat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra  Tá sé chat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá seacht gcat sa phictiúr.

Ceist  Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá ocht gcat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá naoi gcat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra  Tá deich gcat sa phictiúr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C
COMHRÁ

c

ch  séimhiú

gc    urú

capall

chapall

gcapall

Nod don Eolach



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 8

c

ch  séimhiú

gc    urú

capall

chapall

gcapall

Nod don Eolach

C



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 9

M
íáú!

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Aon      at amháin.

Dhá       at.

Trí        at.

Ceithre        at.

Cúig        at.

Sé        at.

Seacht        at.

Ocht        at.

Naoi       at.

Deich       at.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bain úsáid as 
an bpóstaer 

seo.



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

10

Ceist Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra   Tá aon chat amháin sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cathaoir atá sa seomra?

Freagra   Tá dhá chathaoir sa seomra.

Ceist   Cé mhéad crann atá sa ghairdín?

Freagra   Tá trí chrann sa ghairdín.

Ceist  Cé mhéad capall atá sa stábla?

Freagra   Tá ceithre chapall sa stábla.

Ceist   Cé mhéad cearc atá sa chúb?

Freagra   Tá cúig chearc sa chúb.

Ceist   Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Freagra  Tá sé chat sa phictiúr.

Ceist   Cé mhéad cathaoir atá sa seomra?

Freagra   Tá seacht gcathaoir sa seomra.

Ceist  Cé mhéad crann atá sa ghairdín?

Freagra   Tá ocht gcrann sa ghairdín.

Ceist   Cé mhéad capall atá sa stábla?

Freagra   Tá naoi gcapall sa stábla.

Ceist   Cé mhéad cearc atá sa chúb?

Freagra  Tá deich gcearc sa chúb.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C
COMHRÁ

c

ch  séimhiú

gc    urú

capall

chapall

gcapall

Nod don Eolach



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 11

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cathaoir atá sa seomra?

Cé mhéad crann atá sa ghairdín?

Cé mhéad capall atá sa stábla?

Cé mhéad cearc atá sa chúb?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cathaoir atá sa seomra?

Cé mhéad crann atá sa ghairdín?

Cé mhéad capall atá sa stábla?

Cé mhéad cearc atá sa chúb?

Aon      at amháin.

Dhá       athaoir.

Trí        rann.

Ceithre        apall.

Cúig        earc.

Sé        at.

Seacht        athaoir.

Ocht        rann.

Naoi       apall.

Deich       earc.

1

2

3

Aon chrann amháin

dhá chrann

4

5

6

7

8

9

10

Míáú!



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 12

Tá aon      at amháin 
sa phictiúr.

Tá dhá       athaoir 
sa seomra.

Tá trí        rann 
sa ghairdín.

Tá ceithre        apall 
sa stábla.

Tá cúig        earc 
sa chúb.

Tá sé        at sa phictiúr.

Tá seacht        athaoir 
sa seomra.

Tá ocht        rann 
sa ghairdín.

Tá naoi       apall  
sa stábla.

Tá deich       earc  
sa chúb.

1

2

Míáú!

3

4

5

6

7

8

9

10

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cathaoir atá sa seomra?

Cé mhéad crann atá sa ghairdín?

Cé mhéad capall atá sa stábla?

Cé mhéad cearc atá sa chúb?

Cé mhéad cat atá sa phictiúr?

Cé mhéad cathaoir atá sa seomra?

Cé mhéad crann atá sa ghairdín?

Cé mhéad capall atá sa stábla?

Cé mhéad cearc atá sa chúb?

Aon chrann amháin

dhá chrann



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

13

Ceist Cé mhéad dragan atá sa chaisleán?

Freagra   Tá aon dragan amháin sa chaisleán.

Ceist   Cé mhéad doras atá sa seomra?

Freagra   Tá dhá dhoras sa seomra.

Ceist   Cé mhéad dealbh atá sa halla?

Freagra   Tá trí dhealbh sa halla.

Ceist  Cé mhéad dán atá sa leabhar?

Freagra   Tá ceithre dhán sa leabhar.

Ceist   Cé mhéad deilf atá sa chuan?

Freagra   Tá cúig dheilf sa chuan.

Ceist   Cé mhéad dragan atá sa chaisleán?

Freagra  Tá sé dhragan sa chaisleán.

Ceist   Cé mhéad doras atá sa seomra?

Freagra   Tá seacht ndoras sa seomra.

Ceist  Cé mhéad dealbh atá sa halla?

Freagra   Tá ocht ndealbh sa halla.

Ceist   Cé mhéad dán atá sa leabhar?

Freagra   Tá naoi ndán sa leabhar.

Ceist   Cé mhéad deilf atá sa chuan?

Freagra  Tá deich ndeilf sa chuan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

dh  séimhiú

nd    urú

doras

dhoras

ndoras

Nod don Eolach

COMHRÁ

d



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 14

d

dh  séimhiú

nd    urú

doras

dhoras

ndoras

Nod don Eolach

d



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 15

Cé mhéad dragan atá  

sa chaisleán?

Cé mhéad doras atá sa seomra?

Cé mhéad dealbh atá sa halla?

Cé mhéad dán atá sa leabhar?

Cé mhéad deilf atá sa chuan?

Cé mhéad dragan atá sa 

chaisleán?

Cé mhéad doras atá sa seomra?

Cé mhéad dealbh atá sa halla?

Cé mhéad dán atá sa leabhar?

Cé mhéad deilf atá sa chuan?

Aon     ragan amháin.

Dhá        oras.

Trí        ealbh.

Ceithre        án.

Cúig        eilf.

Sé        ragan.

Seacht        oras.

Ocht       ealbh.

Naoi       án.

Deich       eilf.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(5) cúig dhoras

(8) ocht ndoras



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

16

f
f

fh  séimhiú

bhf    urú

fuinneog

fhuinneog

bhfuinneog

Nod don Eolach

COMHRÁ

Ceist Cé mhéad fuinneog atá sa seomra?

Freagra   Tá aon fhuinneog amháin sa seomra.

Ceist   Cé mhéad fáinne atá sa bhosca?

Freagra   Tá dhá fháinne sa bhosca.

Ceist   Cé mhéad fia atá sa choill?

Freagra   Tá trí fhia sa choill.

Ceist  Cé mhéad frog atá sa loch?

Freagra   Tá ceithre fhrog sa loch.

Ceist   Cé mhéad fidil atá sa chófra?

Freagra   Tá cúig fhidil sa chófra.

Ceist   Cé mhéad fuinneog atá sa seomra?

Freagra  Tá sé fhuinneog sa seomra.

Ceist   Cé mhéad fáinne atá sa bhosca?

Freagra   Tá seacht bhfáinne sa bhosca.

Ceist  Cé mhéad fia atá sa choill?

Freagra   Tá ocht bhfia sa choill.

Ceist   Cé mhéad frog atá sa loch?

Freagra   Tá naoi bhfrog sa loch.

Ceist   Cé mhéad fidil atá sa chófra?

Freagra  Tá deich bhfidil sa chófra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 17

f

fh  séimhiú

bhf    urú

fuinneog

fhuinneog

bhfuinneog

Nod don Eolach

f



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 18

Cé mhéad fuinneog atá  

sa seomra?

Cé mhéad fáinne atá sa bhosca?

Cé mhéad fia atá sa choill?

Cé mhéad frog atá sa loch?

Cé mhéad fidil atá sa chófra?

Cé mhéad fuinneog atá  

sa seomra?

Cé mhéad fáinne atá sa bhosca?

Cé mhéad fia atá sa choill?

Cé mhéad frog atá sa loch?

Cé mhéad fidil atá sa chófra?

Aon     uinneog 
amháin.

Dhá        áinne.

Trí        ia.

Ceithre        rog.

Cúig        idil.

Sé        uinneog.

Seacht        áinne.

Ocht       ia.

Naoi       rog.

Deich       idil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(3) trí fhrog

(9) naoi bhfrog



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

19

g
f

gh  séimhiú

ng    urú

gabhar

ghabhar

ngabhar

Nod don Eolach

Ceist Cé mhéad gabhar atá sa pháirc?

Freagra   Tá aon ghabhar amháin sa pháirc.

Ceist   Cé mhéad gloine atá sa bhosca?

Freagra   Tá dhá ghloine sa bhosca.

Ceist   Cé mhéad gúna atá sa vardrús?

Freagra   Tá trí ghúna sa vardrús.

Ceist  Cé mhéad geansaí atá sa chófra?

Freagra   Tá ceithre gheansaí sa chófra.

Ceist   Cé mhéad gráinneog atá sa pháirc?

Freagra   Tá cúig ghráinneog sa pháirc.

Ceist   Cé mhéad gabhar atá sa pháirc?

Freagra  Tá sé ghabhar sa pháirc.

Ceist   Cé mhéad gloine atá sa bhosca?

Freagra   Tá seacht ngloine sa bhosca.

Ceist  Cé mhéad gúna atá sa vardrús?

Freagra   Tá ocht ngúna sa vardrús.

Ceist   Cé mhéad geansaí atá sa chófra?

Freagra   Tá naoi ngeansaí sa chófra.

Ceist   Cé mhéad gráinneog atá sa pháirc?

Freagra  Tá deich ngráinneog sa pháirc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 20

g

gh  séimhiú

ng    urú

gabhar

ghabhar

ngabhar

Nod don Eolach

g



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 21

Cé mhéad gabhar atá sa pháirc?

Cé mhéad gloine atá sa chófra?

Cé mhéad gúna atá sa vardrús?

Cé mhéad geansaí atá sa 

chófra?

Cé mhéad gráinneog atá sa 

pháirc?

Cé mhéad gabhar atá sa pháirc?

Cé mhéad gloine atá sa chófra?

Cé mhéad gúna atá sa vardrús?

Cé mhéad geansaí atá sa 

chófra?

Cé mhéad gráinneog atá sa 

pháirc?

Aon     abhar amháin.

Dhá        loine.

Trí        úna.

Ceithre        eansaí.

Cúig        ráinneog.

Sé        abhar.

Seacht        loine.

Ocht       úna.

Naoi       eansaí.

Deich       ráinneog.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2) dhá ghloine

(7) seacht ngloine



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

22

m
m

mh  séimhiú

m    urú

mála

mhála

mála

Nod don Eolach

Ceist Cé mhéad mála atá sa halla?

Freagra   Tá aon mhála amháin sa halla.

Ceist   Cé mhéad madra atá sa ghairdín?

Freagra   Tá dhá mhadra sa ghairdín.

Ceist   Cé mhéad moncaí atá sa zú?

Freagra   Tá trí mhoncaí sa zú.

Ceist  Cé mhéad muc atá sa chró?

Freagra   Tá ceithre mhuc sa chrón.

Ceist   Cé mhéad miotóg atá sa chófra?

Freagra   Tá cúig mhiotóg sa chófra.

Ceist   Cé mhéad mála atá sa halla?

Freagra  Tá sé mhála sa halla.

Ceist   Cé mhéad madra atá sa ghairdín?

Freagra   Tá seacht madra sa ghairdín.

Ceist  Cé mhéad moncaí atá sa zú?

Freagra   Tá ocht moncaí sa zú.

Ceist   Cé mhéad muc atá sa chró?

Freagra   Tá naoi muc sa chró.

Ceist   Cé mhéad miotóg atá sa chófra?

Freagra  Tá deich miotóg sa chófra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 23

m

mh  séimhiú

m    urú

mála

mhála

mála

Nod don Eolach

m



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 24

Cé mhéad mála atá sa halla?

Cé mhéad madra atá sa ghairdín?

Cé mhéad moncaí atá sa zú?

Cé mhéad muc atá sa chró?

Cé mhéad miotóg atá sa chófra?

Cé mhéad mála atá sa halla?

Cé mhéad madra atá sa ghairdín?

Cé mhéad moncaí atá sa zú?

Cé mhéad muc atá sa chró?

Cé mhéad miotóg atá sa chófra?

Aon      ála amháin.

Dhá        adra.

Trí        oncaí.

Ceithre        uc.

Cúig        iotóg.

Sé        ála.

Seacht        adra.

Ocht       oncaí.

Naoi       uc.

Deich       iotóg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(4) ceithre mhála

(7) seacht mála



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

25

p
p

ph  séimhiú

bp    urú

peann

pheann

bpeann

Nod don Eolach

Ceist Cé mhéad peann atá sa chás?

Freagra   Tá aon pheann amháin sa chás.

Ceist   Cé mhéad pláta atá sa chófra?

Freagra   Tá dhá phláta sa chófra.

Ceist   Cé mhéad puisín atá sa seomra?

Freagra   Tá trí phuisín sa seomra.

Ceist  Cé mhéad portán atá sa chiseán?

Freagra   Tá ceithre phortán sa chiseán.

Ceist   Cé mhéad práta atá sa phota?

Freagra   Tá cúig phráta sa phota.

Ceist   Cé mhéad peann atá sa chás?

Freagra  Tá sé pheann sa chás.

Ceist   Cé mhéad pláta atá sa chófra?

Freagra   Tá seacht bpláta sa chófra.

Ceist  Cé mhéad puisín atá sa seomra?

Freagra   Tá ocht bpuisín sa seomra.

Ceist   Cé mhéad portán atá sa chiseán?

Freagra   Tá naoi bportán sa chiseán.

Ceist   Cé mhéad práta atá sa phota?

Freagra  Tá deich bpráta sa phota.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 26

p

ph  séimhiú

bp    urú

peann

pheann

bpeann

Nod don Eolach

p



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 27

Cé mhéad peann atá sa chás?

Cé mhéad pláta atá sa chófra?

Cé mhéad puisín atá sa chiseán?

Cé mhéad portán atá sa phota?

Cé mhéad práta atá sa phota?

Cé mhéad peann atá sa chás?

Cé mhéad pláta atá sa chófra?

Cé mhéad puisín atá sa chiseán?

Cé mhéad portán atá sa phota?

Cé mhéad práta atá sa phota?

Aon     eann amháin.

Dhá        láta.

Trí        uisín.

Ceithre        ortán.

Cúig        ráta.

Sé        eann.

Seacht        láta.

Ocht       uisín.

Naoi       ortán.

Deich       ráta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(4) ceithre phráta

(8) ocht bpráta



Bileog an mhúinteora 

Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

28

t
t

th  

dt    urú

tábla

thábla

dtábla

Nod don Eolach

Ceist Cé mhéad tábla atá sa chistin?

Freagra   Tá aon tábla amháin sa chistin.

Ceist   Cé mhéad tarbh atá sa pháirc?

Freagra   Tá dhá tharbh sa pháirc.

Ceist   Cé mhéad tarracóir atá sa chlós?

Freagra   Tá trí tharracóir sa chlós.

Ceist  Cé mhéad traein atá sa stáisiún?

Freagra   Tá ceithre thraein sa stáisiún.

Ceist   Cé mhéad taephota atá sa chófra?

Freagra   Tá cúig thaephota sa chófra.

Ceist   Cé mhéad tábla atá sa chistin?

Freagra  Tá sé thábla sa chistin.

Ceist   Cé mhéad tarbh atá sa pháirc?

Freagra   Tá seacht dtarbh sa pháirc.

Ceist  Cé mhéad tarracóir atá sa chlós?

Freagra   Tá ocht dtarracóir sa chlós.

Ceist   Cé mhéad traein atá sa stáisiún?

Freagra   Tá naoi dtraein sa stáisiún.

Ceist   Cé mhéad taephota atá sa chófra?

Freagra  Tá deich dtaephota sa chófra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 29

t

th  séimhiú

dt    urú

tábla

thábla

dtábla

Nod don Eolach

t



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 30

Aon     ábla amháin.

Dhá        arbh.

Trí         arracóir.

Ceithre        raein.

Cúig        aephota.

Sé        ábla.

Seacht        arbh.

Ocht        at.

Naoi       raein.

Deich       aephota.

Cé mhéad tábla atá sa chistin?

Cé mhéad tarbh atá sa pháirc?

Cé mhéad tarracóir atá sa chlós?

Cé mhéad traein atá sa stáisiún?

Cé mhéad taephota atá sa chófra?

Cé mhéad tábla atá sa chistin?

Cé mhéad tarbh atá sa pháirc?

Cé mhéad tarracóir atá sa chlós?

Cé mhéad traein atá sa stáisiún?

Cé mhéad taephota atá sa chófra?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(5) cúig tharbh

(9) naoi darbh
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Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)
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a e i o u 

n-a    urú

asal

n-asal

Nod don Eolach

Ceist Cé mhéad asal atá sa chlós?

Freagra   Tá aon asal amháin sa chlós.

Ceist   Cé mhéad éan atá sa sceach?

Freagra   Tá dhá éan sa sceach.

Ceist   Cé mhéad iasc atá san abhainn?

Freagra   Tá trí iasc san abhainn.

Ceist  Cé mhéad oráiste atá sa mhála?

Freagra   Tá ceithre oráiste sa mhála.

Ceist   Cé mhéad úll atá sa bhosca?

Freagra   Tá cúig úll sa bhosca.

Ceist   Cé mhéad asal atá sa chlós?

Freagra  Tá sé asal sa chlós.

Ceist   Cé mhéad éan atá sa sceach?

Freagra   Tá seacht n-éan sa sceach.

Ceist  Cé mhéad iasc atá san abhainn?

Freagra   Tá ocht n-iasc san abhainn.

Ceist   Cé mhéad oráiste atá sa mhála?

Freagra   Tá naoi n-oráiste sa mhála.

Ceist   Cé mhéad úll atá sa bhosca?

Freagra  Tá deich n-úll sa bhosca.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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a e i o u

n-a   urú

asal

n-asal

Nod don Eolach

a e i o u



Rudaí a Chomhaireamh (1 – 10)

Bileog an dalta 33

Aon     sal amháin.

Dhá        an.

Trí         asc.

Ceithre        ráiste

Cúig        ll.

Sé        sal.

Seacht        an.

Ocht        asc.

Naoi       ráiste.

Deich       ll.

Cé mhéad asal atá sa chlós?

Cé mhéad éan atá sa sceach?

Cé mhéad iasc atá sa loch?

Cé mhéad oráiste atá sa mhála?

Cé mhéad úll atá sa bhosca?

Cé mhéad asal atá sa chlós?

Cé mhéad éan atá sa sceach?

Cé mhéad iasc atá sa loch?

Cé mhéad oráiste atá sa mhála?

Cé mhéad úll atá sa bhosca?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(4) ceithre asal

(8) ocht n-asal


