Dyskans Dew (2)

An Nessa Dyskans

Praktis Keskows Conversation Practice
Cover up the right hand column and reply (out loud, if you can) before
checking the written answer.
Part A
Praktis A1 Substitute the cued word, making the necessary changes
Hemm yw ki. Ki yw hemma
maw
Hemm yw maw. Maw yw hemma
kath
Homm yw kath. Kath yw homma
benyn
Homm yw benyn. Benyn yw homma
gour
Hemm yw gour. Gour yw hemma
studhyer
Hemm yw studhyer. Studhyer yw hemma
eglos
Homm yw eglos. Eglos yw homma
Praktis A2 Substitute the cued word, making the necessary changes
Honn yw kath. Kath yw honna
dyskador
Henn yw dyskador. Dyskador yw henna
klass
Henn yw klass. Klass yw henna
Estelle
Honn yw Estelle. Estelle yw honna
chi
Henn yw chi. Chi yw henna
flogh
Henn yw flogh. Flogh yw henna
dyskadores
Honn yw dyskador. Dyskadores yw honna
Praktis A3 Change the statements to a question
Yw an keun ma bras?
Yw, bras yw an keun ma
Yw an gath na bras?
Yw, bras yw an gath na
Yw an gewer ma tomm?
Yw, tomm yw an gewer ma
Yw an klass na drog
Yw, drog yw an klass na
Yw an myttin ma komolek?
Yw, komolek yw an myttin ma
Yw an flogh na lowen?
Yw, lowen yw an flogh na
Part B
Praktis B1 Say how many there are
lyver (1)
yma unn lyver
den (2)
yma dew dhen
kath (1)
yma unn gath
tas (3)
yma tri thas
eglos (3)
yma teyr eglos
den (4)
yma peswar den
benyn (4)
yma peder benyn
benyn (2)
yma diw venyn
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Praktis B2 Do the sums in Cornish - adding and subtracting
onan + hwegh
onan ha dew yw tri
peswar – tri
peswar marnas tri yw onan
dew + peswar
dew ha peswar yw hwegh
eth - tri
eth marnas tri yw pymp
pymp - peswar
pymp marnas peswar yw onan
seyth + onan
seyth hag onan yw eth
naw - eth
maw marnas eth yw onan
Praktis B3 Do the sums in Cornish - multiplying and dividing
pymp x dew
pymp gweyth dew yw deg
peswar  dew
peswar rynnys yntra dew yw dew
dew x dew
dew gweyth dew yw peswar
dew  dew
dew rynnys yntra dew yw onan
tri x tri
tri gweyth tri yw naw
peswar x dew
peswar gweyth dew yw eth
eth  dew
eth rynnyn yntra dew yw peswar
Part C

Colours

Praktis C1 Answer the question Py liw yw ...
... an kota?
Rudh yw an kota
... an lavrek?
Glas yw an lavrek
... an manegow? (gloves)
Gell yw an manegow
... an krys ma?
Owr yw an krys ma
... an gols?
Du yw an gols
... an eskisyow?
Gell ha glas yw an eskisyow
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