ROLGHLACADH

*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoi cúrsa Gaeilge.
1. Cad is ainm don choláiste seo?
2. Cá bhfuil an coláiste seo suite?
3. An bhfuil an colaiste seo sa Ghaeltacht?
4. Cé mhéad cúrsa a bheidh ar siúl i mbliana?
5. Cathain a thosaíonn an chéad chúrsa?
6. Cathain a chríochnaíonn Cúrsa A?
7. Cathain a thosaíonn Cúrsa B?
8. Cathain a chríochnaíonn Cúrsa B?
9. An feidir cluichí páirce a imirt ann?
10. Ar mbíonn ceol ar siúl i gColáiste Bhríde?
11. An bhfuil linn snamha sa choláiste?
12. An mbíonn ceilí ar siúl sa choláiste?
13. Cathain a bhíonn ceilí ar siúl?
14. Cén táille atá ar an gcúrsa?
15. Conas is féidir tuilleadh eolas a fháil?
16. Cad is ainm don runaí?
17. Cád é an uimhir theileafóin?
18. An bhfuil suíomh greasáin ag an gcoláiste?

Scoil Tasc a dó

Scoil Tasc a haon

*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoin scoil seo.
1. Cad is ainm don scoil seo?
2. Cá bhfuil an scoil seo suite?
3. Cén sort scoil í?
4. An bhfuil rogha leathan ábhar ar fáil?
5. An bhfuil rogha leathan spóirt ar fail sa scoil?
6. Cén spórt a imrítear sa scoil?
7. Cén cluichí boird a imrítear sa scoil?
8. Cén imeachtaí eile atá ann?
9. Cén áiseanna atá sa scoil?
10. An bhfuil ríomhairí sa scoil?
11. An bhfuil ceaintín sa scoil?
12. Cad is ainm do runaí na scoile?
13. Cad é an uimhir teileafóin sa scoil?
14. An bhfuil suíomh gréasáin ag an scoil?
15. Cad é an suíomh gréasáin?
16. Conas is féidir teangmháil a dhéanamh le Pobalscoil Áine?

ROLGHLACADH

Caitheamh Aimsire Tasc a haon

Caitheamh Aimsire-Tasc a dó
*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoi ceolchoirm.

*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoi bhallraíocht i gclub óige.
1. Cén sórt club é seo?

1.

Cad a bheidh ar siúl?

2. Cá bhfuil an club óige suite?

2.

Cé é an príomhghrúpa ag féile Oxegen i mbliana?

3. Cé dó an club seo?

3.

Cén dáta a thosaíonn an féile?

4. Cén aois iad na daoine óga sa chlub?

4.

Cén lá den tseachtain é sin?

5. Cén aois atá na daoine is óige sa chlub?

5.

Cén dáta a chríochnaíonn an féile?

6. Cén aois atá na daoine is sine sa chlub?

6.

Cé hiad na bannaí ceoil taca/bann ceoil eile?

7. Cén imeachtaí a bhíonn ar siúl ann?

7.

An bhfuil láthair champála ann?

8. An bhfuil halla spóirt ann?

8.

Cé mhéad atá ar champáil thar oíche?

9. Cathain a bhíonn an beárbaiciú ar siúl?

9.

Cén áit a bhfuil na ticéid ar fáil?

10. Cad é an táille ballraíochta?

10. Cén praghas atá ar na ticéid?

11. Cén mhéad oíche a bhíonn an club ar oscailt?

11. Cad í an uimhir theileafóin?

12. Cén t-am a osclaíonn an club?

12. An bhfuil suíomh gréasáin ann?

13. Cén t-am a dhúnann an club?

13. Cad é seoladh an suíomh gréasáin?

14. Conas is féidir tuilleadh eolais a fháil?

14. Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

15. Cad is ainm do rúnaí an chlub?

15. An bhfuil aon rud faoi dheagoirí?

16. Cad é an uimhir theileafóin?
17. An bhfuil suíomh gréasáin ag an gclub?

Laethanta Saoire-Tasc a haon

Laethanta Saoire-Tasc a dó

*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoi shaoire i Maidrid.
1.

Cén sórt aimsire atá i Maidrid faoi láthair?

2.

Cad is ainm don óstán?

3.

Cá fhad a bheidh an tsaoire?

4.

Cén mhí a bheidh an tsaoire ar siúl?

5.

Cén praghas atá ar an saoire?

6.

Cén mhéad duine atá i gceist sa phraghas sin?

7.

Cé mhéad daoine fásta atá i gceist sa phraghas sin?

8.

Cé mhéad páiste atá i gceist sa phraghas sin?

9.

An bhfuil morán áiseanna ann?

*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoi láthair campála sa cheantar.
1.

Cá bhfuil an láthair champála seo?

2.

Cén contae ina bhfuil an láthair champála suite?

3.

An bhfuil a lán áiseanna i Mín na Leice?

4.

An bhfuil óstán sa cheantar?

5.

Cad is ainm don óstán?

6.

Cá dtéann sibh ar thuras báid?

7.

Cá dtéann sibh ar shiúlóid?

8.

Cad é an táille don oíche?

10. An bhfuil club ann do naíonáin?

9.

Cad é an táille do charbhán?

11. An bhfuil club ann do dheagóirí?

10. Conas is féidir tuilleadh eolais a fháil?

12. An bhfuil bialann san óstán?/ An bhfuil seomra cluichí san óstán?

11. Cad is ainm don runaí?

13. An bhfuil aon turais eagraithe?

12. Cad í an uimhir teileafón?

14. An féidir linn cuairt a thabhairt ar an Camp Nou?
15. Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?
16. Cad is ainm don ghníomhaire taistil seo?
17. Cén uimhir theileafón atá agaibh?
18. An bhfuil suíomh greasáin agaibh?

13. An bhfuil suíomh greasáin ag an láthair campála?

Bia agus Deoch-Tasc a hAon

Bia agus Deoch-Tasc a dó
*Dia dhuit. Táim ag lorg eolais faoi rogha bhia agus dí sa siopa seo.

*Dia dhuit. Taim ag lorg eolais faoi bhia gasta.
1.

Cad is ainm don siopa seo?

1.

Cá bhfuil an siopa suite?

2.

Cá bhfuil an siopa seo suite?

2.

An bhfuil bia ar díol sa siopa?

3.

An bhfuil rogha leathan bia ar fáil sa siopa seo?

3.

An bhfuil torthaí ar fáil sa siopa?

4.

Cén sort bia atá ar fáil sa siopa?

4.

An bhfuil glasraí ar fáil sa siopa?

5.

Cén praghas atá ar na deochanna?

5.

An bhfuil aran ar díol sa siopa?

6.

An bhfuil tairscint speisialta ar fáil?

6.

An bhfuil iasc ar fáil sa siopa?

7.

Cathain a bhíonn an siopa ar oscailt?

7.

An ndíotar feoil sa siopa?

8.

Cén t-am a osclaíonn an siopa?

8.

An bhfuil báinne ar fáil sa siopa?

9.

Cén t-am a dhúnann an siopa?

9.

An bhfuil an siopa ar oscailt gach lá?

10. An féidir bia a ordú ar líne?

10. Cén t-am a osclaíonn an siopa?

11. Conas is féidir teangmháil a dhéanamh leis an siopa?

11. Cén t-am a dhunann an siopa?

12. Cad é an uimhir theileafóin atá ag an siopa?

12. An mbíonn an siopa ar oscailt déanach gach lá?

13. An bhfuil suíomh gréasáin ag an siopa?

13. Cé mhéad atá ar báinne?

14. Cad é an suíomh gréasáin?

14. Cén praghas atá ar bhuilín aráin?
15. Cé mhéad atá ar úll?
16. Cad é an uimhir theileafón?
17. An bhfuil suíomh greasáin ag an siopa?

