
Tascanna don chur i láthair ó bhéal 3, leibhéil A2/B1  

 

Tasc thugann deis dul siar ar áiteanna a aimsiú ar léarscáil agus bealach a 

dhéanamh ó áit go háit. Moltar plean/mapa beag a thabhairt do na daltaí. 

 

 

(Is féidir na tascanna a mharcáil ar leibhéal A2 chomh maith le leibhéal B1 

ag brath ar chastacht na cainte agus na n-idirghníomhaíochtaí atá na daltaí 

in ann a dhéanamh.)  

 

 

Cur i láthair ó bhéal go hidirghníomhach 

 

Tá cónaí ar A i lár cathrach in Éirinn agus is é/í B an cara pinn Francach as 

Páras.  

Is mian le B dul isteach sa bhaile mór agus deir sé/sí leis an gcara pinn 

Éireannach cén áit is mian leis/léi dul agus fiafraíonn de/di conas siúl ann.  

Míníonn B conas dul ann de shiúl na gcos.  

 

Beidh A agus B ag úsáid an phlean a thug an múinteoir amach.  

Socróidh A cá gcónaíonn sé/sí agus socróidh B cén áit is mian leis/léi dul 

(músaem/amharclann/ceolchoirm). 

Oibríonn A an bealach amach ar an bplean agus marcálann B é agus é/í ag 

éisteacht le A. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plean measúnachta don chur i láthair ó bhéal go hidirghníomhach 

(Déan measúnacht ar an gcur i láthair chomh maith leis an teanga) 

 

1. Teacht i láthair  3 mharc 

Meon cumarsáideach (féachaint, geáitsí)   

Tuin spéise, cheisteach, dhearfach   

Úsáid nótaí  -1 (de réir do bharúla féin) 

 

2. Tuiscint agus freagairt ar a ndeir an duine eile  4 mharc  

Bheith in ann aird a thabhairt ar argóintí an chomrádaí 

Bheith in ann freagairt do rud nach raibh súil leis (B1) 

-1 ar mheon ar nós cuma liom nó drochmheasúil i leith 

an duine eile 

 

3. Caighdeán na bhfuaimeanna idir fhoghraíocht agus fhóineolaíocht 

          5 mharc 

Na fuaimeanna 

An rithim  

  

4.   Foclóir  4 mharc 

Athúsáid an fhoclóra a foghlaimíodh sa rang 

Ceart  3 mharc 

Saibhir agus caolchúiseach (B1) (de réir do bharúla féin, 

leibhéal an dalta agus an trátha den bhliain) 4 mharc 

Focail Ghaeilge nó Bhéarla  -1 

 

5.  Gramadach agus comhréir  4 mharc 

Athúsáid struchtúr a foghlaimíodh sa rang 

 

 

Líofa  Abairtí gearra (A2) abairtí casta (B1)  4 mharc 

Breaclíofa   2 nó 3 mharc 

Gan bheith líofa (focail caite le chéile, gan aon bhriathra)  0 marc 

 

*Déan idirdhealú idir botúin chomhréire a bhacann an tuiscint agus botúin 

nach gcuireann isteach ar an tuiscint 

 

Leibhéal A2 10 - 15 marc       Leibhéal B1 16 - 20 marc 
 


