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Iontráil 2
Teist Labhartha

Beidh gach iarrthóir páirteach i
gCeachtar acu
Cur i láthair agus Ceisteanna
Nó
Cur i láthair agus Rólghlacadh amháin
Iomlán: 30 marc

7537.04

A. Cur i Láthair
Tá sé seo bunaithe ar na réimsí topaice seo a leanas:
•
•
•

Mé féin
Teaghlach agus Cairde
Saol an Bhaile agus Gnáthchúrsaí an Lae

Ba chóir don iarrthóir 10 bpíosa faisnéise a thabhairt agus abairtí iomlána a scríobh.
Ba chóir don iarrthóir gan níos mó ná 10 bpíosa faisnéise a thabhairt. Má thugtar níos mó ná
10 gcinn, ní mharcálfar ach na chéad 10 gcinn.
Ba chóir don iarrthóir roghnú astu seo a leanas:

Ainm
Litrigh é

An bricfeasta a bhíonn agat

Aois

An t-am a dtéann tú a luí

Breithlá
An t-am a n-éiríonn tú
Deartháireacha agus deirfiúracha
Na seomraí
Peataí
An líon seomraí

Cá has duit/Náisiúntacht

Cad é leis a bhfuil an
teach/an t-árasán cosúil

An áit a gcónaíonn tú

I do chónaí i dteach nó in árasán
Cur i Láthair Iomlán: 20 marc
(10 × [2])
Ba chóir gach píosa faisnéise a mharcáil ar an dóigh seo a leanas:
[2]
[1]
[0]
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Faisnéis curtha in iúl go beacht in abairt iomlán
Cuid den fhaisnéis curtha in iúl
Níl an fhaisnéis curtha in iúl
2

B. Ceisteanna
Freagróidh iarrthóirí sa sprioctheanga do cheisteanna ar roinnt topaicí.
Ba chóir go léireodh iarrthóirí tuiscint ar an cheist agus go mbeadh an freagra beacht
go leor le go dtuigfeadh cainteoir dúchais é.
Tá siad seo bunaithe ar na réimsí topaice seo a leanas:
•
•

Caithimh aimsire agus Spéiseanna
Scoil

Freagraíonn iarrthóirí do na cúig cheist seo a leanas sa sprioctheanga:
1.
2.
3.
4.
5.

Cad iad na caithimh aimsire atá agat?
An maith leat cluiche/gníomhaíocht?
Cad é a fhoghlaimíonn tú ar scoil?
Cén t-am a dtosaíonn tú/a gcríochnaíonn tú ar scoil?
Cén t-am a mbíonn sos ann?				

Ba chóir gach freagra a mharcáil ar an dóigh seo a leanas:
[2]		 Faisnéis curtha in iúl go beacht in abairt iomlán
[1]		 Cuid den fhaisnéis curtha in iúl
[0]		 Níl an fhaisnéis curtha in iúl
Ní ghlacfar le freagraí nach bhfuil ach Is ea/Ní hea iontu
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Ceisteanna Iomlán: 10 marc
(5 × [2])

C. Rólghlacadh
Tá sé seo bunaithe ar an réimse topaice seo a leanas:
•

Caifé

Ba chóir d’iarrthóirí a bheith páirteach sa chás leis an mhúinteoir.
1.
2.
3.
4.
5.

Iarr rud éigin le hithe
Iarr rud éigin le hól
Iarr milseog
Iarr an bille/cá mhéad atá air
Fiafraigh an bhfuil seirbhís san áireamh ann

Ba chóir gach freagra a mharcáil ar an dóigh seo a leanas:
[2]
[1]
[0]
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Cumarsáid curtha i gcrích ina hiomláine
Cuid den chumarsáid curtha i gcrích
Níl an chumarsáid curtha i gcrích
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Rólghlacadh Iomlán: 10 marc
(5 × [2])

