Ble mae’r llyfr ?
Ble mae ’na lyfr ?
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E kembraeg, n’eus ger-mell amstrizh ebet kevatal doc’h “un, ur, ul”.
dyn					den ; un den
llyfr		
			
levr ; ul levr
tŷ					ti ; un ti
Gwelet hon eus e vez implijet “yw” e kembraeg pa vez implijet “eo” e brezhoneg.
Beth yw dy enw di ?

Petra eo da anv ?

E brezhoneg e kaver ur stumm arall d’ar verb BEZAÑ : “emañ”.
E kembraeg e kaver “mae”.
Ble mae’r llyfr ?			
Ble mae’r tŷ ?			

Pelec’h emañ al levr ?
Pelec’h emañ an ti ?

E kembraeg avat e vez implijet “mae” dirak anvioù amstrizh ivez.
Ble mae tŷ ?				
Ble mae llyfr ? 			

Pelec’h ez eus un ti ?
Pelec’h ez eus ul levr ?

Evel e brezhoneg e chom “mae” en unander pa vez heuliet get ul liester.
Ble mae’r plant ?			
Ble mae’r merched ?		

Pelelc’h emañ ar vugale ?
Pelec’h emañ ar merc’hed ?

Ble mae plant ?			
Ble mae merched ?			
Ble mae tai ?			

Pelec’h ez eus bugale ?
Pelec’h ez eus merc’hed ?
Pelec’h ez eus tiez ?
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Alies ‘vez kavet “‘na” war-lerc’h ar verb pa vez amstrizh an anv a zeu da heul.
Goude “‘na” e vez graet kemmadurioù dre vlotaat.
Ble mae dŵr ?
Ble mae siop ?
Ble mae plant ?

=
=
=

Ble mae ‘na ddŵr ?
Ble mae ‘na siop ?		
Ble mae ’na blant ?

Pelec’h ez eus dour ?
Pelec’h ez eus ur stal ?
Pelec’h ez eus bugale ?

KEÑVERIIT GET :
Ble mae’r plant ?						

Pelec’h emañ ar vugale ?

“‘r” pe “yr” : ger-mell strizh kevatal doc’h “an, ar, al”.
Ble mae’r llyfrau ?						

Pelec’h emañ al levrioù ?

Bremañ oc’h gouest da sevel goulennoù gant “Ble mae.. ?”
Pelec’h emañ.. ?” pe “Pelec’h ez eus.. ?”

ASTENNIG
Ar c’hemmadurioù dre vlotaat e kembraeg.
C
T
P
G
D
B
M
LL
RH

> G			Ble mae ‘na gi ?		
> D			Ble mae ‘na dŷ ?		
> B			Ble mae ‘na bêl ?		
> __			
Ble mae ‘na ardd ?		
> DD			Ble mae ‘na ddŵr ?		
> F			Ble mae ‘na fara ?		
> F			Ble mae ‘na fap ?		
> L			Ble mae ‘na lyfr ?		
> R			Ble mae ‘na rwyd ?		

(ci : ki)
(tŷ : ti)
(pêl : mell)
(gardd : liorzh)
(dŵr : dour)
(bara : bara)
(map : kartenn)
(llyfr : levr)
(rhwyd : roued)
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