
Tascanna don chur i láthair ó bhéal 7 

 

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

B1 ag brath ar chastacht na n-abairtí agus ar an idirghníomhaíocht a 

dhéanann na daltaí) 

 

 1. *Cur i láthair ó bhéal go leanúnach. A2/B1 
1. D’éirigh le do chara i scrúdú nó bhuaigh sé/sí cluiche. Déan comhghairdeas 

leis/léi.  

2. Chaill do chara cluiche nó theip air/uirthi i scrúdú. Tabhair sólás dó/di.  

  

Cabhair 

 

Féliciter     Comhghairdeas a dhéanamh 

 Bravo !     Maith thú ! 

 Félicitations !    Comhghairdeas ! 

 Toutes mes félicitations !   Comhghairdeas ó chroí leat !  

 Je suis vraiment contente pour toi Tá áthas an domhain orm 

 C’est super/génial/cool !   Tá sé go hiontach/thar cionn/  

nár laga Dia thú ! 

 Je suis fière de toi    Táim mórálach asat 

 

Consoler/réconforter   Sólás a thabhairt 

 

 Ce n’est pas grave, tu le repasseras/tu gagneras le prochain match 

Is cuma faoi, éireoidh leat arís/buafaidh tú an chéad chluiche eile 

 Ça peut arriver !  

Tarlaíonn a leithéid ! 

 Oh lala, quel dommage tu n’as vraiment pas de chance ! 

Á, a leithéid ! Is mór an trua é sin. Ní raibh aon phioc den ádh ort 

dáiríre ! 

 Ce n’est pas la fin du monde ! 

Ní hé deireadh an domhain é ! 

 Tu feras mieux la prochaine fois 

Éireoidh níos fearr leat an chéad uair eile 

 



 

Plean measúnachta don chur i láthair ó bhéal go leanúnach 

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

 

Ní mór don mhúinteoir féin rúibricí 3, 4 agus 5 a líonadh isteach 

1. Teacht i láthair 3 mharc 

Meon cumarsáideach (féachaint, geáitsí)  1 mharc 

Tuin dhearfach  1 mharc 

Gan nótaí  1 mharc        

Úsáid nótaí  -1 (de réir do bharúla féin) 

Nó :    1.5 marc ar gach rúibric 

2. Struchtúr agus ábhar   4 mharc 

Tús agus deireadh 1 mharc 

Sintéis, leanúnachas agus soiléire   2 nó 3 mharc 

Aibhsiú/leathnú ar an ábhar (B1) (de réir do bharúla féin, leibhéal an 

dalta agus an trátha den bhliain) 

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 4 mharc  

Úsáid focal a bhfuil liaison eatarthu (B1) (de réir do bharúla féin, 

leibhéal an dalta agus an trátha den bhliain) 

Focail Ghaeilge nó Bhéarla  -1 

5. Gramadach agus comhréir  4 mharc 

Athúsáid struchtúr a foghlaimíodh sa rang 

a.  

b.   

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 

 


