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Aimsir 
 

• Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. 
• Bhí sé ag stealladh báistí. 
• Bhí an ghrian ag spalpadh anuas. 
• Oíche nimhneach fhuar sa Gheimhreadh a bhí ann. 
• Bhí sé ag cur seacha. 
• Bhí leac oighir ar na bóithre. 
• Bhí na bóithre sleamhain. 
• Bhí mé fliuch báite. 
• Bhí mé préachta leis an bhfuacht. 
• Bhí mé ag cur allais. 

 
 

Dea-Aimsir 
 

• Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. 
• Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. 
• Bhí an ghrian ag spalpadh anuas. 
• Ní raibh scamall sa spéir. 
• Bhí sé thar a bheith te. 
• Bhí gaoth bhog álainn ag séideadh. 
• Lá iontach a bhí ann. 
• Bhí an aimsir dochreidte. 
• Bhí leoithne bhog aoibhinn ag séideadh. 
• Bhí leoithne chaoimh úr ag séideadh. 
• Bhí mé ag cur allais go tiubh (go trom). 
• Lá breá brothallach a bhí ann. 

 
 

Drochaimsir (Fliuch) 
 

• Bhí mé fliuch báite. 
• Bhí mé fliuch go craiceann. 
• Bhí an bháisteach ag titim go trom. 
• Bhí sé ag cur báistí. 
• Bhí sé ag cur fearthainne. 
• Bhí sé ag stealladh báistí. 
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• Bhí tormaisc ar an spéir. 
• Bhí an spéir lán le scamaill móra dorcha. 
• Sul i bhfad, bhí an bháisteach ag preabadh sé orlach ón dtalamh. 
• Bhí tintreach agus toirneach ag bualadh ó am go chéile. 
• Bhí sé ag dubhfhliuch fearthainne. 
• Bhí an stoirm ag réabadh agus bhí gaoth nimhneach ag séideadh. 

 
 

Drochaimsir (Fuar) 
 

• Bhí an tír ar fad faoi bhrat bán sneachta. 
• Oíche nimhneach fhuar sa Gheimhreadh a bhí ann. 
• Bhí mé préachta leis an bhfuacht. 
• Bhí leac oighir (sioc) ar na bóithre. 
• Bhí na bóithre sleamhain. 
• Bhí na bóithre chomh sleamhain le bolg eascainne. 
• Bhí sé ag cur seacha go tiubh. (sioc) 
• Bhí sé ag cur sneachta go tiubh. 
• Bhí sé gaofar is ag éirí níos gaofar le gach aon nóiméad. 
• Bhí calóga sneachta ag titim go mall. 
• Lá fuar Gheimhridh a bhí ann. 
• Bhí calóga boga sneachta ag foluain go héadrom san aer. 
• Bhí fuacht nimhneach san aer. 

 
 
Dea-aimsir :- Sampla. 

 
Lá iontach a bhí ann. Ní raibh scamall sa spéir agus bhí sé thar a bheith te. 
Bhí mé ag cur allais go tiubh. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch, ach ag 
an am céanna, bhí leoithne chaoimh úr ag séideadh.  
 

 

Drochaimsir(fliuch) :- Sampla. 

 
Bhí tormaisc ar an spéir. Bhí an spéir lán le scamaill móra dorcha. Sul i 
bhfad, bhí an bháisteach ag preabadh sé orlach ón dtalamh. Bhí tintreach 
agus toirneach ag bualadh ó am go chéile. Bhí an stoirm ag réabadh agus bhí 
gaoth nimhneach ag séideadh. Bhí mé fliuch go craiceann.  
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Drochaimsir(fuar) :- Sampla.  

 
Oíche nimhneach fhuar sa Gheimhreadh a bhí ann. Bhí an tír ar fad faoi 
bhrat bán sneachta. Bhí leac oighir ar na bóithre, agus bhí na bóithre chomh 
sleamhain le bolg eascainne. Bhí sé gaofar is ag éirí níos gaofar le gach aon 
nóiméad. Bhí calóga boga sneachta ag foluain go héadrom san aer. Bhí mé 
préachta leis an bhfuacht. 
 
 
 
 


