Dyskans Tri (3)

An Tressa 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 Py pow yw ...? Answer which country it is.
... an pow rudh?
Kembra yw an pow rudh
... an pow glas?
Alban yw an pow glas
... an pow melyn?
Kernow yw an pow melyn
... an pow owr?
Breten Vyghan yw an pow owr
... an pow glas?
Iwerdhon yw an pow glas
... an pow glasrudh?
Manow yw an pow glasrudh

08.10.2018

Praktis f1

Dyskans 3

Praktis A2 Answer the question with “yes, ...”
Yw hemma ki?
Yw, ki yw hemma, dell grysav
Yw an kota rudh?
Yw, rudh yw an kota, dell grysav
Yw an gewer tomm?
Yw, tomm yw an gewer, dell grysav
Yw Nadelik yn gwav?
Yw, yn gwav yw Nadelik, dell grysav
Yw an mor glas?
Yw, glas yw an mor, dell grysav
Yw an gwenton yeyn?
Yw, yeyn yw an gwenton, dell grysav
Praktis A3 Answer the question with “no, ...”
Yw an korev yeyn?
Nag yw, nyns yw
Yw an diwotti tomm?
Nag yw, nyns yw
Yw mis Hwevrer yn gwenton? Nag yw, nyns yw
Yw Anna gans Peder?
Nag yw, nyns yw
Yw an dyskador da?
Nag yw, nyns yw
Yw an vowes teg?
Nag yw, nyns yw

an korev yeyn
an diwotti tomm
mis Hwevrer yn gwenton
Anna gans Peder
an dyskador da
teg an vowes

Part B
Praktis B1 Answer the question with “yes, ...”
A wre’ta mos dhe’n klass?
Gwrav, my a wra mos dhe’n klass
A wra ev skrifa lyther?
Gwra, ev a wra skrifa lyther
A wre’ta gweles an gath?
Gwrav, my a wra gweles an gath
A wra hi prena an korev?
Gwra, hi a wra prena an korev
A wre’ta redya an lyver?
Gwrav, my a wra redya an lyver
A wra Estelle mos gans Anna? Gwra, Estelle a wra mos gans Anna
Praktis B2 Answer the question with “no, ...”
A wre’ta prena an korev?
Na wrav, ny wrav vy prena an korev
A wra Peder mos dhe’n klass? Na wra, ny wra Peder mos dhe’n klass
A wre’ta skrifa lyther?
Na wrav, ny wrav vy skrifa lyther
A wra ev redya an lyver?
Na wra, ny wra ev redya an kyver
A wra hi gweles an ki?
Na wra, ny wra hi gweles an ki
A wre’ta prena an chi rudh? Na wrav, ny wrav vy prena an chi rudh
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