
Déan comparáid
Cuntas a thabhairt ar na cosúlachtaí nó
na difríochtaí idir dhá rud nó cás (nó
níos mó), ag tagairt don dá cheann
acu/dóibh uile síos tríd

Cum
Saothar ealaíne a scríobh nó a chruthú, 
go háirithe ceol nó filíocht

Taispeáin
Rud a chruthú nó a dhéanamh soiléir trí
réasúnaíocht nó le fianaise, rud a léiriú
le samplaí nó le cur i bhfeidhm praiticiúil

Dearadh
Rud éigin a dhéanamh nó a phleanáil
do chuspóir faoi leith

Forbair
Rud a thabhairt go céim dheiridh nó
ardchéim; tuilleadh sonraí a thabhairt
nó a oibriú amach go mion

Gluais de bhriathra gnímh
Sainmhínithe + Torthaí foghlama ábhartha

Úsáid
eolas, scileanna nó rialacha a chur i
bhfeidhm chun iad a chur i ngníomh

Tras-scríobh
Smaointe, urlabhra, sonraí a chur
isteach i bhfoirm scríofa nó clóscríofa; 
an méid a chloistear i gcarachtair nó in 
abairtí a scríobh síos

Cleacht
Cleacht dráma, píosa ceoil, nó saothar
eile do thaibhiú poiblí níos déanaí

Beachtaigh
Feabhas a dhéanamh trí idirdhealuithe

mine nó gnéithe ceoil a chur isteach

Mol
Rud a thairiscint nó a mholadh lena
bhreathnú, lena ghlacadh nó le 
haghaidh gnímh

Cuir i láthair
Rud a thabhairt leat, a thairiscint nó a 
thabhairt ar bhealach foirmiúil; 
rud a thabhairt roimh fhóram
poiblí nó i láthair fóram poiblí

Léirigh
Rud a léirigh nó a lua; aird a tharraing ar rud

Cosain
Cúiseanna bailí nó fianaise bhailí a thabhairt
chun tacú le freagra nó le conclúid

Iniúch
Anailís, breathnú, staidéar, nó
mionscrúdú córasach a dhéanamh, 
chun fíricí nó faisnéis a chinntiú agus
teacht ar chonclúidí nua

Léirmhínigh
Eolas agus tuiscint a úsáid chun
treochtaí a aithint agus teacht ar
chonclúidí ó fhaisnéis a thugtar

Léirigh
líníochtaí nó samplaí a úsáid le cur 
síos ar rud éigin

Sainaithin
Patrúin, fíricí nó sonraí a aithint; freagra
a sholáthar ó roinnt féidearthachtaí; 
fíoras nó gné shainiúil a aithint agus a 
lua go hachomair

Fiosraigh
Dlúthbhreathnúa dhéanamhgo córasachar
rudéigin; mionscrúdú nófiosrúa dhéanamh

Bain triail
Triail agus tástáil a dhéanamh, chun rud
éigin nua a fhionnachtain nó le rud
éigin a chruthú

Scrúdaigh
Argóint, coincheap nó mír a mheas ar
bhealach a nochtann a thoimhdí, a 
idirghaol nó a cheapadh

Measúnaigh (faisnéis)
Faisnéisa bhailiúagusa scrúdúchunbreithiúnais
agusbreithmheasa dhéanamh; cur síosa 
dhéanamharan gcaoia dtacaíonnnónach
dtacaíonnfianaisele conclúidibhfiosrúchánnó
in iniúchadh; sriantafaisnéiseigconclúidía 
shainaithint; breithiúnaisa dhéanamhfaoi
smaointe, faoiréitighnófaoimhodhanna

Measúnaigh (breithiúnas eiticiúil)
Fianaisea bhailiúagusa scrúdúchun
breithiúnais agusbreithmheas a dhéanamh; 
cur síosa dhéanamharan gcaoia dtacaíonnnó
nachdtacaíonnfianaise le breithiúnas; srianta
fianaise igconclúidía shainaithint; breithiúnaisa 
dhéanamhfaoismaointe, faoiréitighnófaoi
mhodhanna
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Eolas gnásúil

Nuáil agus samhlaigh

Cultúr agus comhthéacs
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Anailísigh
Staidéar nó scrúdú a dhéanamh ar rud
go mion, rud a mhiondealú chun na
bunghnéithe nó an bunstruchtúr a 
nochtadh; codanna agus coibhneasa a 
shainaithint, agus fianaise a léirmhíniú
chun teacht ar chonclúidí

3.32.8 3.8

Ceangail a dhéanamh
Ceangala dhéanamhnóruda dhéanamh
bainteach; rudéigina thabhairt le chéileagus
bheith inachúisle freagairta thabhairt

3.6

3.71.13 1.14

1.1 3.4

Cruthaigh
Ruda thabhairtchunbheith; tabhairtarrud
éigintarlúde bharrgníomhaíochtaí duine

1.2 2.2 2.7
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Cuir síos
Rud a insint nó a léiriú i scríobh nó i
bhfocail labhartha; rud a thaispeáint nó
a léiriú le pictiúr nó léaráid eile
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Ceap
Rud éigin a phleanáil, tuilleadh sonraí a 
thabhairt faoi nó a cheapadh ó 
phrionsabail nó smaointe atá ann cheana

Pléigh
Athbhreithniú tomhaiste cothrom a 
thabhairt a chuimsíonn réimse argóintí, 
tosca, nó hipitéisí: ba chóir tuairimí nó
conclúidí a chur i láthair go soiléir agus
tacú leo le fianaise chuí
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Mínigh
Mionchuntas a thabhairt lena
n-áirítear fáthanna nó cúiseanna
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Tobsmaointeoireacht a dhéanamh
Ceol a chruthú agus a thaibhiú
gan réamhsmaoineamh nó nár
ullmhaíodh dó roimhe sin; rud a léiriú
nó a dhéanamh as cibé rud atá ar fáil
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Idirdhealaigh
Na difríochtaí idir dhá choincheap nó
dhá rud nó níos mó a dhéanamh soiléir

Oiriúnú
Rud éigin a dhéanamh oiriúnach do 
bhail, úsáid nó cuspóir nua

2.3 2.9
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