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1. An bhfuil tú:
Baineann

Fireann

2. a) Luaigh d’aois reatha i mblianta
iomlána.
bliain

7. b) Cá mhéad a chaith tú ar do phéire
bróga reatha/spóirt is déanaí?

Déanfainn

Euro

e.g. 5ú Bliain

3. Cén contae ina bhfuil cónaí ort?

Mura ndéanfá, cé acu a leanas a míníonn an
cúis nach ndéanfá staidéar ar Nuatheanga
Iasachta?

8. a) An bhfuil cónaí ort sa Ghaeltacht?

Tá ábhair eile níos suimiúla
Tá teangacha deacair
Tá an iomarca oibre ag baint
le teangacha
Tá sé leadránach teangacha a
fhoghlaim
Labhraíonn an móramh Béarla

Níl

Tá

8. b) An bhfuil tú i do dhalta Gaelscoile
nó i d’iardhalta Gaelscoile?
4. Cén tír inar rugadh thú?

Tá

Níl

8. c) An bhfuil Gaeilge agat?
Tá

5. Inis dúinn...

(Go dtí an deichiú cuid de cm is gaire)
D’airde (gan bhróga)

.………………cm

Réise do lámh scríbhneoireachta.………………cm
Síneadh ingearach

.................cm

Fad na coise deise

.................cm

Imlíne chaol na láimhe deise

.................cm

6. a) Cén meáchan atá i do mhála
scoile inniu? (Go dtí aon ionad deachúlach)
Meáchan mála scoile

.................kg

6. b) Céard é an rud aonair is troime
i do mhála inniu?

6. c) An bhfuil taisceadán agat ar scoil?
Níl

Tá

7. a) Cá mhéad péire de gach cineál
coisbhirt atá agat?
Bróga reatha/spóirt
Bróga (gach cineál)
Buataisí
Cuaráin
Buataisí Báistí
Eile

Ní dhéanfainn

7. c) Cén dath a bhí ar do phéire bróga
reatha/spóirt is déanaí?

2. b) Cén bhliain ina bhfuil tú ar scoil?
Bliain

10. c) Dá mbeadh rogha agat, an
ndéanfá staidéar ar Nuatheanga
Iasachta don Ardteistiméireacht?

Níl

Má tá, an labhraíonn tú an Ghaeilge lasmuigh
den scoil:

Go laethúil
Go míosúil
Riamh

Go seachtainiúil
Go bliantúil

9. a) Cá mhéad teanga inar féidir leat
gnáthchomhrá a bheith agat?

10. d) Céard a spreagfadh thú le
teanga a fhoghlaim?
Malairt scoile thar lear
Labhairt le cainteoirí dúchais
Tuilleadh cúnaimh le gramadach
Ceachtanna idirghníomhacha
Ábhair theanga shuimiúla
11. Cé a d'fhoilsigh an chéad Tábla
Peiriadach Eilimintí so-aitheanta?

12. a) Cá mhéad eilimint a bhí sa
chéad Tábla Peiriadach Eilimintí?

Teanga

Eilimint

9. b) An bhfuil aon teanga gur mhaith leat
a fhoghlaim nach bhfuil ar fáil i do scoil
faoi láthair?
Tá

12. b) Cá mhéad eilimint atá sa
Tábla Peiriadach Eilimintí reatha?
Eilimint

Níl

Má tá, sonraigh: …………………………………………
10. a) I do thuairim, céard iad na trí
phríomhchúis chun teanga nua a
fhoghlaim?
Deiseanna poist níos fearr thar lear
Labhairt le daoine eile
Foghlaim faoi chultúr eile
Scil phraiticiúil a fhoghlaim
Spreagadh chun taistil
Gaisce a dhéanamh
10. b) I do thuairim, céard iad na trí
phríomhfhadhb le teanga a fhoghlaim?
Tá sé deacair gramadach a fhoghlaim
Tá sé deacair stór focal a fhoghlaim
Labhraíonn an móramh Béarla
Níl na teangacha a mhúintear ar scoil
úsáideach sa ghnáthshaol
Níl formhór na dteangacha úsáideach

12. c) Ainmnigh an eilimint – Au

13. a) Cén bhliain inar tháinig an chéad
Dáil le chéile?
le chéile?
13. b) Cén áit ar tháinig an chéad Dáil
le chéile?
Halla na Cathrach, Corcaigh
Teach an Ard-Mhéara,
Baile Átha Cliath
Teach Laighean, Baile Átha Cliath
Páirc de hÍde, Ros Comáin
14. Dá mbeifeá ar oileán tréigthe,
agus gan cead agat ach rud amháin a
thabhairt leat, céard a roghnófá?
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