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Freagair gach cuid – A, B, C – sa  reagarleabhar seo.

Caithfi dh do chuid freagraí uile sa triail seo a bheith i nGaeilge, ach amháin nuair nach gá sin.

Treoracha d’iarrthóirí
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Cuid A
Cloisfi dh tú dhá  ógra raidió sa chuid seo. Cloisfi dh tú gach fógra díobh faoi dhó. Beidh sos ann 
leis na freagraí a scríobh tar éis na chéad éisteachta agus tar éis an dara héisteacht.

FÓGRA A hAON

1. (a) Cén áit a seolfar na hiarratais?

   

 (b) Cad é an spriocdháta?

   

2. (a)  Luaigh cáilíocht amháin atá ag teastáil.

   

 (b) Cá mbeidh an t-agallamh ar siúl?

   

3. Cad a chuirfear ar fáil i rith na céad bliana?

  

FÓGRA A DÓ

1. (a) Cad is ainm don phríomhoide?

   

 (b) Cén fáth go bhfuil siad ag iarraidh airgead a bhailiú?

   
 
2. Cé hí Síofra Ní Shé?

  

3. Cad a bheidh ar fáil i ndiaidh na hócáide?
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Cuid B 
Cloisfi dh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfi dh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfi dh tú an 
comhrá ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfi dh tú ina dhá mhír é. Beidh sos ann leis na 
freagraí a scríobh tar éis gach míre díobh.

COMHRÁ A hAON

 An Chéad Mhír

1. (a) Cén fáth go bhfuil Máir  n gnóthach?

   

 (b) Cén sean  ocal a luann Luisne?

   

2. (a)  Cad is ainm don mhúinteoir mata?

   

 (b) Luaigh dhá thréith atá ag an múinteoir mata. 

  (i)      
  
  (ii)      
 
 An Dara Mír

1. Cén duine a thugann síob do Luisne ar maidin? 

  

2. Cá mbeidh na craobhchomórtais náisiúnta snámha ar siúl?

  

3. Cad é an rás is fearr le Luisne? 
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COMHRÁ A DÓ

 An Chéad Mhír

1. (a)  Cén fáth go raibh Óisín agus a theaghlach i gCill Áirne? 

   

 (b) Ainmnigh an lanúin nuaphósta.

   

2. Cén fáth go raibh an t-ádh leo? 

  

3. Cad a rinne deirfi úr Óisín ar an Domhnach?

  

 An Dara Mír

1. Cén sórt cruinniú a bhí ag Óisín tar éis scoile?

  

2. Luaigh moladh amháin a rinne an chomhairle anuraidh.

  

3. Cad a sheolann Óisín chun na comhairle contae go rialta?

  

Cuid B  ar leanúint
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Cuid C
Cloisfi dh tú dhá phíosa nuachta sa chuid seo. Cloisfi dh tú gach píosa díobh faoi dhó. Beidh sos 
ann leis na freagraí a scríobh tar éis na chéad éisteachta agus tar éis an dara héisteacht.

PÍOSA A hAON

1. (a) Ainmnigh dream amháin a chaithfi dh a bheith an-chúramach na laethanta seo.

   

 (b) Cad atá ag dul thart?

   

2. Cén fáth go bhfuil sé an-deacair idirdhealú a dhéanamh?

  

3. Cad atá na gardaí fós ag déanamh?

  

PÍOSA A DÓ

1. Cad is ainm don déagóir atá luaite anseo?

  

2. Cén fáth go bhfuil sé ag déanamh an ghaisce seo?

  

3. Cad a bheidh amuigh roimh an déagóir ar an mbóthar isteach go Gaoth Dobhair?
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