
12002.06R

General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 2

(Seisiún A)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE



12002.06R/6

COMHTHÉACS DON FHOGHLAIM 2

SEISIÚN A

SUÍOMH A

Mo thimpeallacht áitiúil

Treoir don iarrthóir:

Tá do chara ón Spáinn ag cur ceist ort faoin áit a bhfuil cónaí ort.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cárb as duit.

2 Luaigh dhá mhionsonra faoi do theach.

3 Abair cad chuige ar maith leat/nach maith leat do theach.

4 Abair cad é atá le déanamh i do cheantar.

5 Abair cad iad na pleananna atá agat don todhchaí.

SUÍOMH B

Taisteal agus turasóireacht

Treoir don iarrthóir:

Tá tú i mbialann sa Spáinn.

Imreoidh do mhúinteoir páirt an fhreastalaí.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go foirmiúil leis an fhreastalaí.

1 Iarr tábla do bheirt.

2 Cuir ceist cad é a mholann sé/sí.

3 Luaigh dhá rud is mian leat a ithe.

4 Abair cad é is mian leat a ól.

5 Cuir ceist cad é an costas.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 2

(Seisiún B)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE
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COMHTHÉACS DON FHOGHLAIM 2

SEISIÚN B

SUÍOMH C

Mo thimpeallacht áitiúil

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi do cheantar.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Cuir ceist cá bhfuil do chara ina chónaí.

2 Abair cad é an chuma atá ar do cheantar.

3 Luaigh dhá rud do thurasóirí.

4 Cuir ceist an mian le do chara cuairt a thabhairt ar do cheantar.

5 Abair cad é mar atá an aimsir.

SUÍOMH D

Feasacht dhomhanda

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoin timpeallacht.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair dhá rud a dhéanann tú a athchúrsáil sa bhaile.

2 Cuir ceist cad é a dhéanann do chara le cuidiú leis an timpeallacht.

3 Tabhair do bharúil faoi iompar poiblí.

4 Abair cad chuige ar maith/nach maith leat siúl.

5 Abair cad é an dóigh a dtéann tú ar scoil de ghnáth.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 2

(Seisiún C)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE
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COMHTHÉACS DON FHOGHLAIM 2

SEISIÚN C

SUÍOMH E

Taisteal agus Turasóireacht

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag clárú isteach in óstán sa Spáinn.

Imreoidh do mhúinteoir páirt an fháilteora.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go foirmiúil leis an fháilteoir.

1 Abair gur mhaith leat seomra go cionn dhá oíche.

2 Cuir ceist an bhfuil ardaitheoir ann.

3 Abair cad é an t-urlár is fearr leat.

4 Luaigh dhá shaoráid is mian leat sa tseomra.

5 Cuir ceist cén uair a thosaíonn bricfeasta.

SUÍOMH F

Saincheisteanna sóisialta

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi shláinte agus stíl mhaireachtála.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad chuige ar maith/nach maith leat spórt.

2 Luaigh dhá rud a dhéanann tú le bheith aclaí.

3 Cuir ceist cad é is maith le do chara le hithe.

4 Abair cad é is fearr leat le hithe agus cad chuige.

5 Luaigh do bharúil maidir le bia na Spáinne.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 2

(Seisiún D)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE
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SEISIÚN D

SUÍOMH G

Mo thimpeallacht áitiúil

Treoir don iarrthóir:

Tá tú in oifig turasóireachta sa Spáinn.

Imreoidh do mhúinteoir páirt an chúntóra.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go foirmiúil leis an chúntóir.

1 Iarr léarscáil an cheantair.

2 Abair an áit gur mhaith leat dul chuici.

3 Cuir ceist an bhfuil bus ann.

4 Cuir ceist an bhfuil lascaine ann do pháistí.

5 Abair gur mhaith leat ticéid do bheirt daoine fásta agus páiste amháin.

SUÍOMH H

Taisteal agus turasóireacht

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi shiopadóireacht.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad chuige ar maith/nach maith leat siopadóireacht.

2 Abair gur breithlá do mháthar a bheidh ann amárach.

3 Abair cad é ba mhaith leat a cheannach di.

4 Abair cá mhéad airgid atá agat.

5 Cuir ceist an bhfuil ionad siopadóireachta in aice láimhe.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 2

(Seisiún E)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE
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COMHTHÉACS DON FHOGHLAIM 2

SEISIÚN E

SUÍOMH I

Saincheisteanna sóisialta

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi spórt.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad é an spórt is maith leat a imirt agus cad chuige.

2 Abair cé chomh minic agus a imríonn tú.

3 Cuir ceist cad é an spórt is fearr le do chara.

4 Luaigh dhá thairbhe as aclaíocht.

5 Ainmnigh duine spóirt ar a bhfuil meas agat agus abair cad chuige.

SUÍOMH J

Taisteal agus turasóireacht

Treoir don iarrthóir:

Stopann tú duine atá ag dul thar bráid sa Spáinn le treoracha a iarraidh.

Imreoidh do mhúinteoir páirt an duine atá ag dul thar bráid.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go foirmiúil leis an duine atá ag dul thar bráid.

1 Cuir ceist cá bhfuil an t-ollmhargadh.

2 Cuir ceist an bhfuil sé i bhfad ar shiúl.

3 Abair dhá earra is mian leat a cheannach ansin.

4 Cuir ceist an ndruideann an t-ollmhargadh san iarnóin.

5 Abair go bhfuil tú ag cur fút gar don trá.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 2

(Seisiún F)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE



12002.06R/6

COMHTHÉACS DON FHOGHLAIM 2

SEISIÚN F

SUÍOMH K

Mo thimpeallacht áitiúil

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi do chlub óige.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad chuige ar maith leat/nach maith leat do chlub óige.

2 Abair cé chomh minic agus a théann tú ansin.

3 Déan trácht ar dhá ghníomhaíocht a dhéanann tú ansin.

4 Cuir ceist ar do chara an mian leis/léi dul leat ansin.

5 Luaigh lá agus am a dtig libh dul.

SUÍOMH L

Saincheisteanna sóisialta

Treoir don iarrthóir:

Tá tú i lialann dochtúra sa Spáinn.

Imreoidh do mhúinteoir páirt an dochtúra.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go foirmiúil leis an dochtúir.

1 Abair go bhfuil tinneas boilg ort.

2 Abair cá fhad atá sé ort.

3 Abair nár mhaith leat bheith ag ithe.

4 Cuir ceist cá bhfuil an siopa poitigéara.

5 Cuir ceist cad é an costas atá air.



AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 3

(Seisiún A)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE
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SEISIÚN A

SUÍOMH M

Mo chuid staidéir

Treoir don iarrthóir: 

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoin scoil.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Cuir ceist ar do chara cá háit a bhfuil a scoil.

2 Cuir ceist cad é an t-ábhar is maith leis/léi.

3 Abair cad iad an dá ábhar is maith leat.

4 Abair cad chuige ar maith leat iad.

5 Déan cur síos ar an mhúinteoir is fearr leat.

SUÍOMH N

Poist pháirtaimseartha

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi do phost páirtaimseartha.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad é an post páirtaimseartha atá agat.

2 Abair cad chuige ar maith/nach maith leat do phost.

3 Luaigh dhá shonra faoi do shaoiste.

4 Abair cá mhéad airgid atá do phá.

5 Abair cad é a cheannaíonn tú leis an airgead.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 3

(Seisiún B)
[GSH21]

DÉ LUAIN 8 AIBREÁN – DÉ HAOINE 10 BEALTAINE



12002.06R/6

COMHTHÉACS DON FHOGHLAIM 3

SEISIÚN B

SUÍOMH O

Saol na scoile

Treoir don iarrthóir: 

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoin scoil.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Luaigh dhá shonra faoi d’éide scoile.

2 Abair cad chuige ar maith/nach maith leat d’éide scoile.

3 Déan trácht ar dhá rud is fearr leat a chaitheamh.

4 Déan cur síos ar do chuid múinteoirí.

5 Cuir ceist ar do chara cad é an t-ábhar is fearr leis/léi.

SUÍOMH P

Gníomhaíochtaí seach-churaclaim

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi thurais scoile.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Cuir ceist ar do chara cad é mar atá sé/sí.

2 Abair cá háit a bhfuil do thuras scoile ag dul.

3 Abair cá mhéad dalta atá ag dul.

4 Luaigh dhá shonra faoi cad é is mian leo a dhéanamh ansin.

5 Cuir ceist ar do chara an gcreideann sé/sí go bhfuil turais tábhachtach.
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General Certificate of Secondary Education
2019

AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 3

(Seisiún C)
[GSH21]
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SEISIÚN C

SUÍOMH Q

Saol na scoile

Treoir don iarrthóir: 

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoin scoil.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad é an t-am a thosaíonn ranganna.

2 Cuir ceist cá huair a chríochnaíonn ranganna sa Spáinn.

3 Déan trácht ar dhá rud a dhéanann tú ag am lóin.

4 Abair cad é nach bhfuil ceadmhach sa scoil.

5 Cuir ceist ar do chara cad é a mheasann sé/sí faoi rialacha na scoile.

SUÍOMH R

Pleananna agus gairmeacha sa todhchaí

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le comhairleoir gairmthreorach ón Spáinn.

Imreoidh do mhúinteoir páirt an chomhairleora gairmthreorach.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go foirmiúil leis an chomhairleoir gairmthreorach.

1 Cuir tú féin in aithne.

2 Abair cad é an post ba mhaith leat a dhéanamh.

3 Luaigh dhá shonra a mhíníonn cad chuige.

4 Abair cad é an tír ar mian leat bheith ag obair inti.

5 Cuir ceist ar an chomhairleoir an bhfuil céim riachtanach.
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General Certificate of Secondary Education
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AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 3

(Seisiún D)
[GSH21]
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SEISIÚN D

SUÍOMH S

Poist pháirtaimseartha

Treoir don iarrthóir: 

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi do phost páirtaimseartha.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad chuige ar maith/nach maith leat do phost páirtaimseartha.

2 Déan trácht ar dhá ghníomhaíocht a dhéanann tú.

3 Déan cur síos ar dhuine éigin lena mbíonn tú ag obair.

4 Cuir ceist ar do chara an mian leis/léi dul chuig an ollscoil.

5 Luaigh buntáiste a bhaineann le dul chuig an ollscoil.

SUÍOMH T

Saol na scoile

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi shaol na scoile.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cá bhfuil do scoil.

2 Abair cad é an lá is fearr leat agus cad chuige.

3 Abair cá huair a thosaíonn am lóin.

4 Cuir ceist ar do chara cad é a dhéanann sé/sí ag am lóin.

5 Luaigh an tuairim atá agat ar do mhúinteoirí.
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General Certificate of Secondary Education
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AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 3

(Seisiún E)
[GSH21]
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SEISIÚN E

SUÍOMH U

Pleananna don todhchaí

Treoir don iarrthóir: 

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi do phleananna don todhchaí.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad iad do phleananna do Mheán Fómhair.

2 Abair cad chuige ar mian leat é seo a dhéanamh.

3 Abair cad é an post is mian leat a dhéanamh sa todhchaí.

4 Luaigh dhá bhuntáiste a bhaineann leis an phost sin.

5 Cuir ceist ar do chara an síleann sé/sí go bhfuil airgead tábhachtach.

SUÍOMH V

Bainistíocht airgid

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi airgead.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cá mhéad airgid a fhaigheann tú gach seachtain.

2 Abair cad é a cheannaíonn tú leis.

3 Abair cad iad na costais eile atá agat.

4 Cuir ceist ar do chara an bhfaigheann sé/sí airgead.

5 Cuir ceist ar do chara cá mhéad a choiglíonn sé/sí.
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AM
7–12 nóiméad agus 10 nóiméad am ullmhúcháin.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Tá 10 nóiméad agat leis an ábhar atá in éineacht leis seo a ullmhú.
Níl cead agat foclóir a úsáid.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Déanann tú do chuid nótaí ar Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh a sholáthraíonn 
do mhúinteoir, agus a thugann tú isteach sa scrúdú leat ansin.
Ní mór duit an leathán a fhágáil le do mhúinteoir ag deireadh an scrúdaithe.
Is é 60 an marc iomlán don scrúdú seo.

Tá an scrúdú ina thrí chuid.
Cuid 1:  Tá 10 marc ag dul do gach rólghlacadh.
Cuid 2:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 1.
Cuid 3:  Tá 20 marc ag dul do Thopaic Chomhrá 2.

Ábhair Bhreise atá Dé Dhíth
Beidh Leathán Freagartha an Iarrthóra don Rólghlacadh á chur ar fáil ag do mhúinteoir.

Spáinnis
Aonad 2
Labhairt

Suíomhanna Rólghlactha
Comhthéacs don Fhoghlaim 3

(Seisiún F)
[GSH21]
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SEISIÚN F

SUÍOMH W

Pleananna don todhchaí

Treoir don iarrthóir: 

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi do phleananna don todhchaí.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad ón Spáinn.

Labhróidh do mhúinteoir i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cad iad do phleananna do dheireadh an téarma.

2 Cuir ceist ar do chara an mian leis/léi dul ar ais ar scoil.

3 Abair cad iad na hábhair is mian leat staidéar a dhéanamh orthu an bhliain seo chugainn.

4 Luaigh dhá fháth le cad chuige ar mian leat staidéar a dhéanamh ar na hábhair seo.

5 Abair cad é an post is mian leat a dhéanamh sa todhchaí.

SUÍOMH X

Saol na scoile

Treoir don iarrthóir:

Tá tú ag labhairt le do chara ón Spáinn faoi shaol na scoile.

Imreoidh do mhúinteoir páirt do charad.

Labhróidh tú i dtosach.

Ba chóir duit labhairt go neamhfhoirmiúil le do chara.

1 Abair cá fhad atá tú ag déanamh staidéir ar an Spáinnis.

2 Luaigh dhá fháth le cad chuige ar maith/nach maith leat é.

3 Cuir ceist ar do chara cad é an t-ábhar is fearr leis/léi.

4 Luaigh do thuairim ar obair bhaile.

5 Déan trácht ar riail amháin i do scoil.


