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Ar poentadur - la ponctuation.

La ponctuation est l'ensemble des signes qui aident à se repérer dans un texte.
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La virgule sépare des groupes de mots.

Les tirets ou les guillemets (ar skrabigoù) indiquent que quelqu'un parle.

« Kozh on » a lavar ar vamm-gozh.

- Piv eo?

- Mamm-gozh eo!

Kozh on, blev gris am eus...Da skouer : 

Da skouer : 

Da skouer : 
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Piv eo?

N'ouzon ket....

Mamm-gozh eo!

Divin 'ta!

               Kozh on, 
blev gris am eus ha plijout a ra din
fardañ krampouezh.

ur pik-estlamm (un point d'exclamation)

pikoù (les points de suspension)

ur pik-goulenn (un point d'interrogation)

ur virgulenn (une virgule)
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Kloka ar frazennoù gant ur pik-goulenn
pe ur pik-estlamm.

Fall eo an amzer 

Pet eur eo

Pelec'h emañ Lena

Kloka ar frazennoù gant ur pik-goulenn
pe ur pik-estlamm.

Pebezh amzer

Petra eo se

Piv eo 

Kloka ar frazennoù gant ur pik-goulenn
pe ur pik-estlamm.

Pet vloaz out

Oc'h ober petra emaout

Pegen kozh eo



 

Yezhadur
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Ar poentadur.

1
Kelc'h ar bikoù-estlamm e glas, ar bikoù-goulenn e du 
hag ar bikoù e ruz.

Deus 'ta !

Piv eo ?

Petra 'peus graet ?

Ur c'hazh am eus.

Aon am eus bet !

Brav eo Aziliz.

2 Kloka ar frazennoù gant ur pik-estlamm pe ur pik-goulenn.

Pet eur eo

Peur 'vo ar vakansoù

Petra eo da anv

Naon am eus

Didrouz Piv a oar ober krampouezh

Aet e oan da bourmen er c'hoad    Gwelet em eus 

ur c'hazh     ul logodenn hag ivez 

Pegen brav e oa ar c'hoat

C'hoant 'peus mont ganin warc'hoazh

ur c'hi

ul louarn

3 Kloka ar frazennoù : mankout a ra daou bikoù, ur pik-goulenn, 
ur pik-estlamm ha div virgulenn.
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Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Ne ra ket glav ?

Pe oad out ?

Pelec'h emañ Alwena ?

O c'hoari emañ ar skolidi.

Na yen eo an amzer !

Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Pegen trouzus eo !

Pet eur eo ?

Pegen bras out !

Pe liv eo al levr-se ?

Gallout a ran mont d'ar privezioù ?

Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Ma c'hoar eo.

Deuit 'ta !

O lenn emañ Denez ha Gael.

Piv eo ?

Pegement eo ?

Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Gallout a ran skrivañ an deiziad ?

Pebezh ki !

Yaouank eo Klervi ?

Pet vloaz out ?

Azezit !
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Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Brav eo an amzer !

Pebezh trouz !

Pelec'h emañ Korentina ?

O flapañ emañ ar skolidi.

Mont a ran da welet ma zad-kozh.

Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Pegen trouzus eo !

Debriñ a ran bemdez er skol.

Petra a welez ?

Plijout a ra din kanañ.

Na yen eo !

Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Pegen kreñv eo !

Emaint o c'hoari er gêr.

Enora a zo o kousket.

Nag a dud !

Pegen jentil eo !

Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Penaos eo an amzer hiriv ?

Pegen diaes eo ar boelladenn !

Mont a ra mat ganit ?

Mont a ra Loeiz d'ar skol.

Nag a c'hlav !


