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Do dhaltaí

Tá go leor ceisteanna sa leabhrán seo a bhfuiltear ag iarraidh ort iad a fhreagairt. Baineann na ceisteanna 
seo leis na tuairimí atá agat maidir le saincheisteanna eagsúla, chomh maith le cineálacha eagsúla 
gníomhaíochtaí atá ar siúl agat, nó a d’fhéadfadh a bheith ar siúl agat. Gach seans nár ghlac tú páirt in aon 
suirbhé mar seo roimhe seo, ach fós féin táimid ag súil go mbeidh tú in ann na ceisteanna seo a fhreagairt 
chomh coinsiasach is atá tú in ann, mar go bhfuil do chuid freagraí tábhachtach dúinn. Tá sé tábhachtach 
freisin go bhfreagróidh tú na ceisteanna ar bhealach a chuireann síos ar do thuairim féin. Níl sé seo cosúil 
le scrúdú sa mhéid is nach bhfuil aon freagra atá níos cirte na na cinn eile. An rud is tábhachtaí ná 
go dtabharfaidh tú do thuairim.

Tá roinnt roghanna ag an gcuid is mó de na ceisteanna, agus ní gá ach ceann amháin acu a roghnú. Cuir 
X sa bhosca in aice leis an bhfreagra atá roghnaithe agat. Ná húsáid peann luaidhe meath agus ná líon 
an bosca atá roghnaithe agat go hiomlán. Má athraíonn tú d’intinn, scrios an freagra mícheart nó líon 
isteach an bosca go hiomlán ionas nach mbeidh aon spás bán le feiceáil. I gcás roinnt de na ceisteanna, ní 
thugtar aon fhreagra, agus iarrtar ort do fhreagra a scríobh. Ina leithéid de chás, ní mór duit scríobh go 
soiléir, ceannlitreacha a úsaid, agus gan ach litir amháin a chur i ngach bosca. Is fútsa atá sé an cinneadh a 
dhéanamh freagra a thabhairt do gach ceist, agus iarraimid ort gach ceist a fhreagairt chomh maith is atá 
tú in ann. Má cheapann tú nach bhfuil aon cheann de na freagraí atá curtha ar fáil do cheist faoi leith ag 
meaitseáil le do thuairim féin, roghnaigh an freagra is gaire do do thuairim.

Suirbhé anaithnid é seo. Ní bheifear in ann do chuid freagraí a rianú ar ais chugatsa, is é sin le rá nach 
mbeidh do mhúinteoirí, tuismitheoirí ná cairde in ann rochtain a fháil ar do fhreagraí pearsanta go deo. 
Cinntigh nach scríobhann tú d’ainm ná aon sonraí pearsanta ar bhileoga an cheistneora ná ar an 
gclúdach a tháinig leis. Nuair atá tú réidh leis an gceistneoir, cuir sa chlúdach é, séalaigh go hiomlán é agus 
fág ar do dheasc é. Baileofar na clúdaigh nuair atá gach duine réidh.

Má tá aon cheist agat faoi aon mhír faoi leith, dún do leabhrán agus cuir suas do lámh. Tiocfaidh an 
múinteoir chomh fada leat le leagan glan den cheistneoir chun cabhrú leat. Ní fheicfidh an múinteoir do 
chuid freagraí.

Le dea-mhéin,

An fhoireann taighde

Planet Youth Gaillimh
Planet Youth Maigh Eo

Planet Youth Ros Comáin
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LÉIGH NA TREORACHA AR AN LEATHANACH ROIMHE SEO GO CÚRAMACH SULA

dTOSÓIDH TÚ AG FREAGAIRT NA gCEISTEANNA. 
Freagair gach ceist trí X a chur i gceann de na boscaí 

 1.  Ar buachaill nó cailín tú?
    Buachaill         Cailín

 2.  Bliain do bhreithe? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN) 
    2000    2001    2002       2003    2004   2005

 3.  Cén bhliain scoile a bhfuil tú anois inti? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN) 
    Dara Bliain    Tríú Bliain    An Idirbhliain   Cúigiú Bliain    Bliain na  
         hArdteiste

 4.  Tá mé i mo chónaí le... ( Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN, an ceann a fheileann is fearr)
  Tá mé i mo chónaí le m’athair agus le mo mháthair

  Mo mháthair ach gan m’athair

  M’athair ach gan mo mháthair

  Mo mháthair agus a páirtí

  M’athair agus a pháirtí

  Seantuismitheoir(í) agus máthair/athair

  Seantuismitheoir(í) amháin, gan mo mháthair ná athair

  Tá mé i mo chónaí le cairde

  Tá mé i mo chónaí liom féin

  Tá mé i mo chónaí i socrú eile (clanna altrama, caomhnóir etc.)

 5.  Céard é an leibhéal scolaíochta is airde a bhain do mháthair amach? (Más máthair altrama a thóg tú 
den chuid is mó, tabhair freagra ar a son)(Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN) 

  Níl a fhios agam/ní bhaineann le hábhar

  Fuair sí céim ollscoile

  Thosaigh sí ag an ollscoil ach níor chríochnaigh sí

  Fuair sí cáilíocht ó choláiste teicniúil nó printíseacht

  Thosaigh sí cúrsa i gcoláiste teicniúil nó printíseacht ach níor chríochnaigh sí

  Fuair sí cáilíocht meánscoile 

  Thosaigh sí sa mheánscoil ach níor chríochnaigh sí

  An bhunscoil nó níos ísle 
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 6.  Céard é an leibhéal scolaíochta is airde a bhain d’athair amach? (Más athair altrama a thóg tú den 
chuid is mó, tabhair freagra ar a shon) (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)

  Níl a fhios agam/ní bhaineann le hábhar

  Fuair sé céim ollscoile

  Thosaigh sé ag an ollscoil ach níor chríochnaigh sé

  Fuair sé cáilíocht ó choláiste teicniúil nó printíseacht

  Thosaigh sé cúrsa i gcoláiste teicniúil nó printíseacht ach níor chríochnaigh sé

  Fuair sé cáilíocht meánscoile 

  Thosaigh sé sa mheánscoil ach níor chríochnaigh sé

  An bhunscoil nó níos ísle 

 7.  Céard í príomhcheird do mháthar?  
(Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN, an ceann a fheileann is fearr)

  Oibríonn mo mháthair sa bhaile (tugann sí aire don teaghlach)

  Oibríonn mo mháthair ar bhonn páirtaimseartha 

  Oibríonn mo mháthair ar bhonn lánaimseartha

  Oibríonn mo mháthair thar lear

  Tá mo mháthair dífhostaithe

  Tá míchumas ar mo mháthair, ní oibríonn sí

  Tá mo mháthair ag staidéir

  Tá mo mháthair ag staidéir agus ag obair

  Níl a fhios agam/ní bhaineann le hábhar 

 8.  Céard í príomhcheird d’athar?  
(Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN, an ceann a fheileann is fearr) 

  Oibríonn m’athair sa bhaile (tugann sé aire don teaghlach)

  Oibríonn m’athair ar bhonn páirtaimseartha 

  Oibríonn m’athair ar bhonn lánaimseartha

  Oibríonn m’athair thar lear

  Tá m’athair dífhostaithe

  Tá míchumas ar m’athair, ní oibríonn sé

  Tá m’athair ag staidéir

  Tá m’athair ag staidéir agus ag obair

  Níl a fhios agam/ní bhaineann le hábhar 
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 9.  Cár rugadh tú? ( Roghnaigh ceann AMHÁIN agus scríobh an freagra sna spásanna má bhaineann sé leat) 
  In Éirinn

  I dtír eile

10.  Ar rugadh agus ar tógadh do thuismitheoirí sa tír seo? (Roghnaigh ceann AMHÁIN i nGACH catagóir) 
          Rugadh agus  Níor rugadh 

         tógadh agus níos togadh

a) Rugadh mo mháthair in Éirinn

b) Tógadh mo mháthair in Éirinn

c) Rugadh m’athair in Éirinn

d) Tógadh m’athair in Éirinn

11. An labhraítear Béarla i do theach? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
  Labhraítear, Béarla amháin

  Labhraítear, Béarla mar aon le teanga eile

  Ní labhraítear, labhraímid teanga eile

12. Cé chomh saibhir is atá do theaghlach, dar leat, i gcomparáid le teaghlaigh eile? (Ná roghnaigh 
ach ceann AMHÁIN) 

  I bhfad níos saibhre

  Níos saibhre

  Beagán níos saibhre

  Cosúil le teaghlaigh eile

  Beagán níos boichte

  Níos boichte

  I bhfad níos boichte

13. Cén creideamh atá agat? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
  Caitliceach 

  Eaglais na hÉireann

  Muslamach / Ioslam 

  Ceartchreidmheach

  Baisteach

  Eaglais Neamhspleách nó Féinrialaitheach

  Eile 

  Gan aon chreideamh
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a)  
I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless 
      

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

a) I find the school studies pointless  

14. An dtéann tú ag an scoil sa limistéar a bhfuil tú i do chónaí ann? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN) 

    Téim   Ní théim

15.  Cé chomh maith is atá tú ag d’obair scoile, i gcomparáid le daoine eile atá ar chomhaois leat? 
(Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    I bhfad    I bhfad  

  os cionn Os cionn Ag an Faoi bhun faoi bhun  
 Thar cionn an mheáin  an mheáin meán an mheáin an mheáin Lag

16. Cé mhéad lá iomlán a raibh tú as láthair ón scoil i rith an 30 lá seo caite? (Roghnaigh ceann 
AMHÁIN i nGACH catagóir)        Ceann 1 2 3-4 5-6  

      ar bith lá lá lá lá
a) Mar gheall ar bhreoiteacht 

b) Mar gur mhaidhtseáil tú

c) Ar chúiseanna eile 

17. Cé chomh maith is a chuireann na ráitis seo a leanas síos ort? (Roghnaigh ceann AMHÁIN i 
nGACH catagóir)
      Cuireann Cuireann Cuireann Cuireann Ar éigin go 

     sé síos orm sé síos sé síos  sé síos gcuireann sé  
     beagnach orm go orm ó am  orm anois síos orm ar 
     i gcónaí minic go chéile is arís chor ar bith

a) Níl ciall ná réasún le hobair scoile  

b) Bíonn obair scoile leadránach 

c) Ní bhím ullmhaithe i gceart do ranganna

d) Airím nach bhfuil mo dhóthain iarrachta  
 á dhéanamh agam le m’obair scoile
e) Airím go bhfuil obair scoile ró-easca 

f) Airím go bhfuil obair scoile ró-dheacair

g) Airím go dona ag an scoil 

h) Táim ag iarraidh éirí as an scoil

i) Táim ag iarraidh athrú go scoil eile 

j) Ní réitim leis na múinteoirí
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       Very Rather Rather Very 
      difficult difficult easy easy

a) Caring and warmth       

b) Discussions about personal affairs      

c) Advice about the studies       

d) Advice about other issues (projects) of  yours     

e) Assistance with things       

a) Caring and warmth       

b) Discussions about personal affairs      

c) Advice about the studies      

d) Advice about other issues (projects) of  yours     

e) Assistance with things       

18. I rith an 7 lá seo caite, cé chomh minic is a ndearna tú aon cheann acu seo a leanas? (Roghnaigh 
ceann AMHÁIN i nGACH catagóir)
     Uair Faoi 

   Ariamh amháin dhó 3 uair 4 uair 5 uair 6 uair 7 uair

a) D’fhan mé istigh  
 an tráthnóna ar fad

b) Bhí mé taobh amuigh tar éis 
 a deich a‘ chloig san oíche

c) Chuaigh mé amach agus 
 tháinig mé abhaile tar éis 
 meánoíche

19. Cé chomh éasca nó chomh deacair a bheadh sé aon cheann acu seo a leanas a fháil ó do 
thuismitheoirí/caomhnóirí? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       An- Sách Sách An- 

      deacair deacair éasca éasca
a) Bá agus cairdiúlacht

b) Comhrá faoi chúrsaí pearsanta

c) Comhairle maidir le hobair scoile

d) Comhairle maidir le rudaí eile a bhaineann leat

e) Tacú le rudaí eile

20. Cé chomh éasca nó chomh deacair a bheadh sé aon cheann acu seo a leanas a fháil ó do 
chairde? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       An- Sách Sách An- 

      deacair deacair éasca éasca
a) Bá agus cairdiúlacht

b) Comhrá faoi chúrsaí pearsanta

c) Comhairle maidir le hobair scoile

d) Comhairle maidir le rudaí eile a bhaineann leat

e) Cúnamh le rudaí eile

21. An bhfuil na ráitis seo fíor i do chás-sa? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       Ar éigin Go Ó am   Beagnach 

      ariamh hannamh go chéile Go minic i gcónaí
a) Caithim am le mo thuismitheoirí  
 lasmuigh d’uaireanta scoile i rith 
 na seachtaine

b) Caithim am le mo thuismitheoirí  
 ag an deireadh seachtaine



9

22. An bhfuil a fhios ag do thuismitheoirí cá mbíonn tú ar oíche Dé Sathairn? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
   Beagnach   Ó am    Ar éigin  

  i gcónaí Go minic  go chéile  Go hannamh  ariamh

23. Cé chomh fíor is atá an ráiteas “Airím sábháilte” i gcás na ráiteas seo a leanas (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH fo-chatagóir) 
     Ar éigin  Ó am   Beagnach  

    ariamh Go hannamh go chéile Go minic i gcónaí
a) sa mbaile                                                                       

b) ag an scoil                                                           

c) i mo chomharsanach                                                 

24. Cé chomh fíor is atá na ráitis seo a leanas i do chás-sa? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir) 
          Ní Ar éigin 

       Cuireann Cuireann chuireann go 
       sé síos sé síos sé síos gcuireann sé 
       orm go  orm sách orm go síos orm ar 
       h-an-mhaith maith maith chor ar bith

a) Tá sé tábhachtach do mo thuismitheoirí  
 go ndéanaim go maith le m’obair scoile

b) Leagann mo thuismitheoirí síos rialacha dochta  
 faoina bhfuil mé in ann a dhéanamh sa mbaile

c) Leagann mo thuismitheoirí síos rialacha dochta  
 faoina bhfuil mé in ann a dhéanamh lasmuigh den bhaile

d) Leagann mo thuismitheoirí síos rialacha dochta  
 faoin uair ar cheart dom a bheith sa mbaile san oíche

e) Tá a fhios ag mo thuismitheoirí cé atá  
 in éineacht liom i rith an tráthnóna

f) Tá a fhios ag mo thuismitheoirí cá bhfuil mé sa tráthnóna

g) Tá aithne ag mo thuismitheoirí ar mo chairde 

h) Tá aithne ag mo thuismitheoirí ar thuismitheoirí mo chairde

i) Is minic a mbíonn mo thuismitheoirí ag caint  
 le tuismitheoirí mo chairde

j) Buaileann mo thuismitheoirí agus tuismitheoirí mo chairde  
 le chéile amantaí chun labhairt lena chéile

 k) Tá a fhios ag mo thuismitheoirí céard a bhíonn ar siúl  
 agam i rith mo chuid ama shaoir
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25. Déan rátáil ar na ráitis seo a leanas. (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       I Go  Go  

      gcónaí minic Neodrach hannamh Ariamh
a) Tá cairde ag mo thuismitheoirí  
 a bhfuil cónaí orthu i ngaireacht dúinn

b) Tá aithne ag mo thuismitheoirí ar  
 go leor dár gcomharsana

c) Tugann mo thuismitheoirí cuairt  
 ar ár gcomharsana scaití

d) Tugann chomharsana cuairt ar  
 mo thuismitheoirí scaití

e) Faighimid rudaí ar iasacht ón ár  
 gcomharsana scaití (e.g. bainne nó uirlisí)

f) Faigheann ár gcomharsana rudaí  
 ar iasacht uainne scaití (e.g. bainne nó uirlisí)

26. An dóigh leat go ndéanfadh nó nach ndéanfadh do chuid comharsana aon rud sna cúinsí seo a 
leanas...? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir) 
       Gach  Ceachtar Ní dóigh Caol 

      seans B’fhéidir acu liom sheansa) ...déagóirí na comharsanachta a bheith  
 ag meaidhtseáil agus ag crochadh thart 

b) ...na déagóirí a bheith ag déanamh graifítí  
 ar thithe sa cheantar

c) ...na déagóirí a bheith mímhúinte do dhaoine fásta 

d) ...daoine a bheith i mbun troda taobh  
 amuigh de do theach 

e) ...duine a bheith ag briseadh isteach i dteach nó  
 i gcarr ar do shráid 

27. An mbaineann aon cheann de na ráitis seo a leanas leat? Sonraigh cé chomh fíor is atá an 
ráiteas i do chás-sa. (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir) 
       Ar éigin    Beagnach 

      ariamh Go hannamh Uaireanta Go minic i gcónaí
a) Níl mórán airgid ag mo thuismitheoirí 

b) Níl sé d’acmhainn ag mo thuismitheoirí  
 carr a bheith acu 

c) Ar éigin go bhfuil a ndóthain airgid ag  
 mo thuismitheoirí chun íoc as riachtanais an  
 tsaoil (e.g. bia, tithíocht, fón)

d) Níl a ndóthain airgid ag mo thuismitheoirí  
 chun íoc as na caithimh aimsire ar mhaith  
 liom a bheith páirteach iontu (e.g. spóirt nó ceol)
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       Strongly  Agree Disagree Strongly

a) Sometimes it is necessary to smoke  
 cigarettes in order not to be left out        
 in the peer group

b) Sometimes it is necessary to drink  
 alcohol in order not to be left out        
 in the peer group

c) Sometimes it is necessary to smoke  
 cannabis in order not to be left out        
 in the peer group

c) Sometimes it is necessary to smoke  
 cannabis in order not to be left out        
 in the peer group

a) I was easily annoyed or irritated       

b) I experienced outbursts of  anger that  
 I could not control       

c) I wanted to break or damage things      

d) I had a row with someone      

e) I yelled at somebody or threw things      

28. Cén chaoi a mbaineann na ráitis seo a leanas leat? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
          Ní aontaím 

      Aontaím  Ní ar chor 
      go láidir Aontaím Aontaím ar bith

a) Uaireanta ní mór dom toitíní a chaitheamh  
 ionas nach bhfágfaí amach as mo phiarghrúpa mé 

b) Uaireanta ní mór dom alcól a ól ionas nach  
 bhfágfaí amach as mo phiarghrúpa mé 

c) Uaireanta ní mór dom cannabas a chaitheamh  
 ionas nach bhfágfaí amach as mo phiarghrúpa mé 

d) Uaireanta ní mór dom ranganna a mheaidhtseáil  
 ionas nach bhfágfaí amach as mo phiarghrúpa mé

29. Cé mhéad uair codlata a fhaigheann tú gach oíche, ar an meán? (Ná roghnaigh ach catagóir 
AMHÁIN)    Níos mó ná Thart ar Thart ar Thart ar Thart ar Níos lú ná 

  9 uair  9 uair 8 uair 7 uair 6 uair 6 uair
  

30. Cé chomh maith is a chuireann na ráitis seo a leanas síos ar do ghiúmar i rith na seachtaine seo 
caite? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       Ariamh nó  Go   

      beagnach ariamh hannamh Uaireanta Go minic
a) Bhí sé éasca cur isteach orm  

b) Tháinig rachta feirge orm nach raibh  
 smacht agam orthu
c) Bhí fonn orm rudaí a bhriseadh nó damáiste 
 a dhéanamh do rudaí
d) Thit mé amach le duine 

e) Bhéic mé ar dhuine éigin nó chaith mé rudaí 
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a) When I think about how I 
 will look in the future, I am pleased      

b) I most often think that I am ugly and  
 unattractive        

c) I am happy with my body      

d) I am happy with the physical changes  
 that have taken place in my body        
 during the past few years

e) I feel physically strong and healthy       

f) I am content with my life      

g) I am happy        

a) When I think about how I 
 will look in the future, I am pleased      

b) I most often think that I am ugly and  
 unattractive        

c) I am happy with my body      

d) I am happy with the physical changes       

e) I feel physically strong and healthy       

f) I am content with my life  
          

g) I am happy    
          

31. Cé chomh maith is a chuireann na ráitis seo a leanas síos ort? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH 
catagóir)       Go Réasúnta Ar Ar chor 

      maith maith éigin ar bith
a) Nuair a dhéanaim machnamh ar an gcuma  
 fisiciúil a bheidh orm sa todhchaí, bím sásta

b) Is minic a bhím ag smaoineamh go bhfuil  
 cuma fhisiciúil ghránna orm

c) Tá mé sásta le mo cholainn 

d) Tá mé sásta leis na hathruithe fisiciúla atá tarlaithe  
 do mo cholainn i rith na mblianta beaga seo caite 

e) Airím go bhfuilim láidir agus sláintiúil 

f) Tá mé sásta le mo shaol

g) Tá áthas orm

32. Tá ráitis thíos faoi mhothúcháin agus smaointe. Roghnaigh an ceann a chuireann síos is fearr 
ort i rith na coicíse seo caite.
       Go  

     Ariamh hannamh Uaireanta Go minic I gcónaí
a) Tá mé ag aireachtáil dearfach  
 faoin todhchaí

b) Tá mé ag aireachtáil úsáideach

c) Airím ar mo shuaimhneas

d) Táim ag déileáil go maith le fadhbanna 

e) Táim ag smaoineamh go soiléir 

f) Tá daimh agam le daoine eile

g) Tá mé in ann m’intinn a dhéanamh suas  
 faoi rudaí

33. Déan rátáil ar do shláinte fhisiciúil? (Roghnaigh ceann AMHÁIN) 
An-mhaith  Go maith  Measartha  Go dona  An-dona

  

34. Déan rátáil ar do shláinte intinne? (Roghnaigh ceann AMHÁIN) 
An-mhaith  Go maith  Measartha  Go dona  An-dona
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35. Cé chomh láidir is a aontaíonn tú nó nach aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH catagóir)       Aontaím  Níl a fhios Ní Ní aontaím ar 

      go láidir Aontaím agam Aontaím chor ar bith
a) Tá mé in ann an chuid is mó de na rialacha a bhriseadh  
 má tá an chuma orthu nach mbaineann siad liom 

b) Cloím le cibé rialacha ar mian liom cloí leo  

c) Is beag riail atá ann sa saol a gcaithfidh tú cloí leis

d) Tá se deacair muinín a bheith agat i rud ar  
 bith mar bíonn rudaí ag athrú de shíor

e) Níl a fhios ag duine ar bith cé leis a bhfuiltear  
 ag súil uathu sa saol 

f) Ní féidir a bheith cinnte faoi rud ar bith sa saol

g) Ní mór na rialacha a shárú scaití chun  
 go n-éireoidh leat

h) Ní hionann na rialacha a leanúint agus a bheith rathúil

36. Cé chomh minic is a d’airigh tú go raibh tú ag fulaingt ó aon cheann de na míchompoird intinne 
nó fisiciúla seo a leanas i rith na seachtaine seo caite? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir) 
        Ariamh nó  

       beagnach  Go  Go 
       ariamh hannamh Uaireanta minic

a) Neirbhíseacht 

b) Imní thobann gan aon údar a bheith léi 

c) D’airigh mé corraithe 

d) Bhí cumha orm, nó ba beag spéise a bhí agam rudaí a dhéanamh 

e) Ní raibh mórán de ghoile agam 

f) Bhí mé uaigneach  

g) Chaoin mé nó bhí fonn caointe orm 

h) Bhí deacrachtaí codlata agam 

i) Bhí lagmhisneach orm, nó gruaim  

j) Ní raibh mé ar bís faoi rudaí a dhéanamh  

k) Bhí mé mall nó bhí easpa fuinnimh agam  

l) Bhí mé éadóchasach faoin todhchaí  

m) Chuimhnigh mé faoi fhéinmharú  
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37. An mbaineann aon cheann de na ráitis seo a leanas leat? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH 
catagóir)          Baineann Ní  

          bhaineann
a) Dúirt duine éigin leat go raibh sé nó sí ag déanamh machnaimh ar fhéinmharú.  

b) An bhfuil aithne agat ar aon duine a bhain triail as iad féin a mharú? 

c) An bhfuil aithne agat ar aon duine a fuair bás trí fhéinmharú? 

d) Ar thriail aon duine de do chairde, nó duine eile atá gar duit, iad féin a mharú? 

e) Ar mharaigh aon duine de do chairde iad féin, nó duine eile atá gar duit?

f) Ar rith sé leat ariamh tú féin a mharú?

g) An ndearna tú machnamh dáiríre ariamh ar fhéinmharú? 

h) Ar inis tú d’aon duine ariamh go raibh tú ag machnamh ar fhéinmharú?

i) An ndearna tú iarracht ariamh tú féin a mharú?

j) An ndearna tú iarracht tú féin a mharú laistigh den 6 mhí seo caite?

38. Ar chuimhnigh tú uair ar bith i rith do shaoil faoi tú féin a ghortú in aon turas (cosúil le 
scríobadh, gearradh, dó, cosc a chur ar chréachtaí cneasú, buillí de dhorn)
   Uair amháin i  Faoi dhó i 2-4 uair i  

  gcaitheamh gcaitheamh gcaitheamh 5 uair nó 
 Ariamh mo shaoil mo shaoil mo shaoil níos minice

39. Ar ghortaigh tú tú féin in aon turas i rith do shaoil (cosúil le scríobadh, gearradh, dó, cosc a 
chur ar chréachtaí cneasú, buillí de dhorn)
   Uair amháin i  Faoi dhó i 2-4 uair i  

  gcaitheamh gcaitheamh gcaitheamh 5 uair nó 
 Ariamh mo shaoil mo shaoil mo shaoil níos minice
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40. Ar bhain aon cheann de na heachtraí seo a leanas leat? (Roghnaigh an méid sin ROGHANNA is a 
bhaineann leat i nGACH catagóir)
        Bhain,  Bhain,  Bhain,   

       i rith an i rith an níos mó  
       30 lá 12 mí na 12 mí Níor  
       seo caite seo caite ó shin bhain

a) Timpiste thromchúiseach

b) Drochthinneas
c) Do thuismitheoirí a bheith ag scaradh, nó colscaradh a  
 bheith faighte acu
d) Argóint dháiríre le do thuismitheoirí  

e) Chonaic tú do thuismitheoirí i mbun argóna dáirire

f) Chonaic tú foréigean fisiciúil sa mbaile 
 a raibh duine fásta páirteach ann

g) Chonaic tú foréigean/mí-úsáid shíceolaíoch sa mbaile 
 a raibh duine fásta páirteach ann

h) Bhí páirt agat i foréigean fisiciúil sa mbaile 
 a raibh duine fásta páirteach ann

i) Bás tuismitheora nó dearthár/deirféar 

j) Bás cara

k) Bhris tú suas le do chailín/buachaill

l) Dhiúltaigh do chairde romhat 

m) Deighilt ó chara 

n) Fuair tu grád scrúdaithe a bhí thar a bheith íseal

o) Chaill d’athair nó do mháthair a bpost 

p) Ar cuireadh amach as an rang tú nó ar seoladh  
 chuig oifig an phríomhoide tú?

q) Ar cuireadh amach as an scoil tú?

r) Ar baineadh mí-úsáid ghnéasach asat (íospartach)?

s) Ar baineadh mí-úsáid ghnéasach asat agus 
 baint léi ag duine fásta as an teaghlach?

t) Ar baineadh mí-úsáid ghnéasach asat agus 
 baint léi ag duine fásta nach as an teaghlach é nó í?
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41. Cén chaoi a gcuireann na ráitis seo a leanas síos ort? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
        Cuireann Cuireann Ní Ar éigin go 

       sé síos sé síos orm chuireann gcuireann sé 
       orm go réasúnta sé síos orm síos orm ar 
       maith maith go maith chor ar bitha) Airím go mbaineann an luach céanna  

 liomsa is a mbaineann le daoine eile
b) Airím go bhfuil roinnt deathréithe agam

c) Tá claonadh ionam aireachtáil go bhfuil teipthe orm

d) Tá mé in ann rudaí a dhéanamh chomh maith céanna le daoine eile

e) Ní airím go bhfuil móran i mo shaol le bheith bródúil as 

f) Tá meon dearfach agam maidir liom féin

g) Tá mé sásta liom féin ar an iomlán 

h) Ba bhreá liom dá mbeadh níos mó measa agam orm féin 

i) Airím nach bhfuil aon mhaith liom scaití 

j) Airím ó am go chéile gur duine gan mhaith mé 

42. Tabhair do bharúil faoi na ráitis seo a leanas? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
           Ní aontaím 

       Aontaím  Ní ar chor 
       go láidir Aontaím aontaím ar bith

a) Tá an-saol sóisialta i mo chomharsanacht  
 /sa phobal a bhfuil mé i mo chónaí ann 

b) Tá sé go deas a bheith i mo chónaí i mo  
 chomharsanacht/sa phobal a bhfuil mé i mo chónaí ann

c) Ba bhreá liom coinneáil orm ag cónaí sa todhchaí sa  
 chomharsanacht/sa phobal a bhfuil mé anois ann

d)  Ba bhreá liom bogadh go dtí cathair/baile eile sa  
 tír sa todhchaí

e) Ba mhaith liom dul thar lear sa todhchaí

43. I rith an 12 mí seo caite, an bhfuil ceachtar den dá ráiteas seo fíor? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as 
GACH catagóir)           Fíor Bréagach

a) Bhog mé go dtí comharsanacht/pobal eile 

b) D’athraigh mé scoileanna  



17

44. I rith na gcúig bliana seo caite, an bhfuil ceachtar den dá ráiteas seo fíor? (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH catagóir) 
           Cúig 

      Uair Faoi Trí Ceithre uair nó 
     Ariamh amháin dhó uair uair níos mó

a) Bhog mé go dtí comharsanacht /pobal eile

b) D’athraigh mé scoileanna 

45. Cé chomh fíor is atá na ráitis seo a leanas i do chás-sa? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir) 
        Ar éigin go Ní Cuireann  

       gcuireann chuireann sé síos Cuireann 
       sé síos orm sé síos orm sé síos 
       ar chor  orm réasúnta orm 
       ar bith go maith maith go maith

a) Creidim i nDia 

b)  Tá mo chreideamh tábhachtach dom 

c)  Guím do Dhia ar bhonn rialta

d)  Léim Scrioptúir mo chreidimh ar bhonn rialta 

e)  Freastalaím ar sheirbhísí creidimh go rialta  

f)  Freastalaím go rialta ar ghníomhaíochtaí a  
 bhaineann le mo chreideamh nach seirbhísí iad 

g)  Bheinn in ann tacaíocht Dé a fháil in am an ghátair  

h)  Tá cúnamh Dé iarrtha agam nuair a bhí sé uaim 

i)  Tá creideamh ag na cairde is fearr dá bhfuil agam 
j)  Tá creideamh ag an gcuid is mó de na daoine a  
 bhfuil aithne agam orthu
k)  Tá creideamh ag mo mháthair (máthair altrama/leasmháthair) 

l)  Tá creideamh ag m’athair (athair altrama /leasathair)  
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46. Maidir leis na deochanna seo a leanas, cé mhéad cupán a ólann tu gach lá? (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH catagóir) 
     Ní  Cupán Dhá Trí Ceithre Cúig Sé chupán  

    ólaim é amháin chupán chupán chupán chupán nó níos mó
a) Caife

b) Tae

      Canna Dhá Trí Ceithre Cúig Sé channa  
    Ní /buidéal channa channa channa channa /bhuidéal 
    ólaim é amháin /bhuidéal /bhuidéal /bhuidéal /bhuidéal nó níos mó

c) Deochanna Cola 
 (cosúil le Coke, Pepsi etc.)

d) Deochanna fuinnimh  
 a bhfuil caiféin iontu 
 (cosúil le Red bull, Monster, etc.)  

47. An bhuil aon duine acu seo a leanas ag caitheamh tobac ar bhonn laethúil? (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH catagóir)
        Ní thagann  

     Níl Tá i gceist
a) Athair

b) Máthair

c) Deartháir/deirfiúr (duine amháin nó níos mó)

d)  Do chara is fearr

48. Cé chomh minic is a chaith tú toitíní i do shaol? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

 Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó

49. Cé mhéad toitín a chaith tú, ar an meán, le 30 lá anuas? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
  Ceann ar bith

  Níos lú ná toitín amháin in aghaidh na seachtaine

  Níos lú ná toitín amháin in aghaidh an lae

  1-5 toitín in aghaidh an lae

  6-10 toitín in aghaidh an lae

  11-20 toitín in aghaidh an lae

  Níos mó ná 20 toitín in aghaidh an lae 
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50. Cé chomh minic is a chaith tú toitíní leictreonacha i gcaitheamh do shaoil?  (Ná roghnaigh ach 
ceann AMHÁIN)
    1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

 Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
 

51. Cé mhéad toitín leictreonach a bhí agat, ar an meán, le 30 lá anuas?  (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    Níos lú ná  Níos lú ná    Níos mó ná 

   ceann amháin ceann amháin 1-5 in 6-10 in 11-20 in 20 in 
   in aghaidh in aghaidh aghaidh aghaidh aghaidh aghaidh 
Ariamh na seachtaine an lae an lae  an lae an lae an lae

 

52. Cé chomh minic is a d’úsáid tú tobac sróine, tobac coganta no tobac eile a chuirtear i do bhéal i 
gcaitheamh do shaoil?  (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

 Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó

53. Cé chomh minic is a d’úsáid tú tobac sróine, tobac coganta no tobac eile a chuirtear i do bhéal i 
rith an 30 lá seo caite?  (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

 Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
  

54. Cé chomh minic is a d’úsáid tú bong? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
a) I gcaitheamh do shaoil  

b) I rith an 30 lá seo caite

55. Cé chomh minic is a d’úsáid tú iad seo a leanas i gcaitheamh do shaoil? (Roghnaigh rogha AMHÁIN 
as GACH catagóir)
      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
a) Ritalin, Concerta, Rubifen  
 (nó leigheas ADHD eile)  
 a bhfuair tú oideas lena n-aghaidh

b) Ritalin, Concerta, Rubifen  
 (nó leigheas ADHD eile)  
 gan oideas
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56. Cé chomh minic is a d’ól tú aon cheann de na deochanna seo a leanas i rith an 30 la seo caite? 
(Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóiry)
      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
a) Beoir  

b) Mianraí meisciúla  
 (deochanna boga alcóil) 

c) Fíon 

d) Biotáillí 

57. Cé chomh minic is a d’ól tú deoch alcóil de chineál ar bith? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH 
catagóir) 
      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
a) I gcaitheamh do shaoil  

b) I rith an 30 lá seo caite 

58. Cé chomh minic is a bhí tú ar meisce? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagói) 

      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  
    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó

a) I gcaitheamh do shaoil  

b) I rith an 30 lá seo caite  

59. Cé chomh minic is a d’ól tú 4 (ceathair) nó níos mó deochanna alcóil (e.g. beoir, fíos, biotáillí, 
diurnáin) taobh istigh d’uair an chloig nó níos lú? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

 Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
   

60. Cé chomh minic is a d’ól tú 5 (cúig) nó níos mó deochanna alcóil (e.g. beoir, fíos, biotáillí, 
diurnáin) taobh istigh d’uair an chloig nó níos lú? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
    1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

 Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
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61. An ólann tú alcól sna háiteanna seo a leanas? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
         Go  Go 

       Ariamh hannamh Uaireanta minic
a) Sa bhaile  

b) I dteach duine éigin eile

c) San ionad siopadóireachta

d) Lasmuigh: sa tsráid mar shampla, nó i bpáirc etc.

e) Sa teach tábhairne nó club

f) Ag an dioscó

g) Ar thuras scoile, turas lae nó ceolchoirm 

h) I gclub óige/ionad óige 

i) I rith traenála, cleachtaí no campaí

j) In áit éigin eile  
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62. Cé chomh minic a d’úsáid tú aon cheann de na drugaí seo a leanas (má d’úsáid tú riamh iad)? 
(Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir) 

      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  
    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó

a) Piollairí suain nó  
 suaimhneasáin thar an gcuntar 

b) Cannabas (haisis nó marijuana) 

c) Amfataimíní (luasóg)

d) LSD (aigéad)

e) Eacstais (E-taibléid)

f) Cócaon

g) Hearóin

h) Relevine

i) Muisriúin 

j) Bolaíocht (e.g. gliú)  

k) Stéaróidigh anabalacha  

l) Grúdaireacht baile/poitín

k) Drugaí luibhe/orgánacha 

n) Gás gáire

o) Drugaí siopa siabhráin 

p) Drugaí ópóideacha gan oideas  
 dochtúra (mar shampla, Cóidín,  
 Moirfín, Meatadón, Fentanyl,  
 Oxycontin, Hiodrocódón 
 agus cinn eile nach iad)´

q) Cát
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63. Cén aois a bhí tú (má rinne tú ariamh é) nuair a rinne tú aon cheann de na cinn seo a leanas den 
chéad uair? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       11 bliain nó 12  13  14  15 bliain  

     Ariamh niós óige bliain bliain bliain nó níos sine
a) Deoch alcóil a bheith agat

b) A bheith ar meisce 

c) Toitín a chaitheamh 

d) Toitíní a chaitheamh ar bhonn laethúil

e) Cannabas a úsáid (haisis/marijuana)

f)    Toitín leictreonach a chaitheamh

g)   Tobac sróine, togac coganta nó 
 tobac eile a chuireann tú i do  
 bhéal a úsáid

64. Cé chomh minic (má rinne tú ariamh é) a bhfuil aon cheann acu seo a leanas déanta agat i rith 
an 12 mí seo caite? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       2-5 6-9 10-13 14-17 18 uair 

    Ariamh Once uair uair uair uair nó níos mó
a) Rud éigin a ghoid arbh  
 fhiú níos lú ná €20 é 

b) Rud éigin a ghoid arbh  
 fhiú níos mó ná €20 é 

c) Foréigean fisiciúil a úsáid  
 chun robáil/goid

d) Briseadh isteach i bhfoirgneamh  
 nó carr chun rud éigin a ghoid 

e) Damáiste nó loitiméireacht a  
 dhéanamh do rudaí nach leat iad 

f) Cion éigin eile a dhéanamh
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65. Cén chaoi a gceapann tú a n-aireodh do thuismitheoiri dá ndéanfá ceann ar bith díobh seo a 
leanas? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagói)  

        Go hiomlán Go mór Beagán Ba chuma 
       ina aghaidh ina aghaidh ina aghaidh leo

a) Toitíní a chaitheamh 

b) A bheith ólta 

c) Cannabas a chaitheamh

d)    Toitíní leictreonacha a chaitheamh 

e)   Tobac sróine, tobac coganta nó tobac  
 eile a chuireann tú i do bhéal a úsáid 

66. Freagair na ceisteanna seo a leanas má bhaineann siad leat. (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH 
catagóir)
      Uair 2-5 6-9 10-13 14-17 18 uair 

    Ariamh amháin uair uair uair uair nó níos mó
a) Ar fhulaing tú ó fhoréigean 
 fisiciúil i rith an 12 mhí seo caite?

b) An raibh tú i d’údar d’fhoréigean 
 fisiciúil i rith an 12 mhí seo caite?

c) Ar fhulaing tú ó fhoréigean 
 gnéasach i rith an 12 mhí seo caite?

d) An raibh tú i d’údar d’fhoréigean 
 gnéasach i rith an 12 mhí seo caite?

67. Cé chomh minic, má tharla sé ariamh, is a tharla aon cheann acu seo i rith an 12 mí seo caite?
        Uair Faoi 3-4 5 uair nó 

      Ariamh amháin dhó uair níos móa) Bhí tú i do bhall de ghrúpa a bhí 
 ag spochadh as duine éigin eile

b) Bhí tú i do bhall de ghrúpa a rinne 
 ionsaí fisiciúil ar dhuine éigin eile

c) Bhí tú i do bhall de ghrúpa a chuir  
 tús le troid le grúpa eile

d) Bhí grúpa ag spochadh asat

e) Rinne grúpa ionsaí ort 

f) Bhí tú i ngrúpa a ndearna grúpa eile ionsaí air
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68. Cé chomh minic, má tharla sé ariamh, is a tharla aon cheann acu seo?
        Uair Faoi 3-4 5 uair nó 

      Ariamh amháin dhó uair níos minicí
a) SHEOL tú teachtaireachtaí gránna  
 nó táireacha chuig grúpa nó duine  
 aonair ar na meáin shóisialta?

b) FUAIR tú teachtaireachtaí gránna  
 nó táireacha ó ghrúpa nó duine  
 aonair ar na meáin shóisialta?

69. Cé chomh minic is atá na rudaí seo a leanas déanta agat i rith an 12 mí seo caite? (Roghnaigh 
rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
      Uair 2-5 6-9 10-13 14-17 18 uair 

    Ariamh amháin uair uair uair uair nó níos mó
a) Duine a bhualadh le buille doirn 

b) Duine a leagan 

c) Duine a chiceáil 
d) Duine a bhualadh/buille boise a  
 thabhairt dó nó di 
e) Breith ar dhuine timpeall ar a  
 m(h)uinéal 
f) Foréigean a bhagairt ar dhuine

70. Cé mhéad cara de do chuid, i do thuairim, a bhfuil na rudaí seo a leanas déanta acu le 12 mhí 
anuas? (Roghnaigh rogha AMHÁIN as GACH catagóir)
       Duine Cúpla Roinnt An chuid is Beagnach 

      ar bith duine acu acu mó acu gach duine
a) Rud éigin a ghoid arbh fhiú níos mó ná €20 é 

b) Briseadh isteach i bhfoirgneamh  
 nó carr chun rud éigin a ghoid 

c) Damáiste nó loitiméireacht a  
 dhéanamh do rudaí nach leo iad 

71. Cé mhéad cara de do chuid, i do thuairim, a dhéanann na rudaí seo a leanas? (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH catagóir)        Duine Cúpla Roinnt An chuid is Beagnach 

      ar bith duine acu acu mó acu gach duine
a) Toitíní a chaitheamh 

b) Alcól a ól (beoir, fíon, nó biotáillí) 

c) Ar meisce uair sa mhí ar a laghad

d) Haisis nó marijuana a chaitheamh 

e) Troideanna a thosú 
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72. Baineann na ceisteanna seo a leanas le spórt agus le gníomhaíochtaí aeróbacha (Roghnaigh rogha 
AMHÁIN as GACH catagóir)      Ar Uair Faoi 3 4-6  Beagnach 

     éigin sa dhó sa  uair sa uair sa gach 
     ariamh tseachtain tseachtain tseachtain tseachtain láa) Cé chomh minic is a ghlacann tú páirt i  

 spórt agus traenáil fhisiciúil sa scoil,  
 lasmuigh de na ranganna éigeantacha 
 (rang corpoideachais)?

b) Cé chomh minic is a bhíonn tú ag gabháil le  
 spórt (traenáil nó cluichí)  
 le club/foireann spóirt?

c) Cé chomh minic is a bhíonn tú i mbun  
 aclaíochta nó ag imirt spóirt lasmuigh  
 den scoil agus lasmuigh de chlub/fhoireann?

d) Cé chomh minic is a chuireann tú stró  
 fisiciúil ort féin, ionas go mbíonn  
 tú traochta nó ag cur allais?

73. An nglacann tú páirt in aon ghníomhaíocht eagraithe caithimh aimsire nó eischuraclaim? (Ná 
roghnaigh ach ceann AMHÁIN)
   Ar éigin Uair Faoi dhó 3 uair sa 4-6 uair sa Beagnach 

  ariamh sa tseachtain sa tseachtain tseachtain tseachtain gach lá

74. Le seachtain anuas, cé mhéad lá a bhí ann nuair a rinne tú 60 nóiméad nó níos mó de 
ghníomhaíocht fhisiciúil, ar leor í chun do ráta anála a ardú? (Ná roghnaigh ach ceann AMHÁIN) 
D’fhéadfadh spórt a bheith i gceist leis seo, nó aclaíocht agus siúl géar, nó rothaíocht mar chaitheamh aimsire nó chun dul ó áit go háit.
    Uair      Beagnach  

  Ariamh amháin Faoi dhó 3 uair 4-6 uair gach lá
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79. Some people feel they have completely free choice and control over their lives, and other people 
feel that whet they do has no real effect on what happens to them. Please use this scale to 
indicate how much freedom of  choice and control you feel you have over the way our life turns 
out. (Mark the scale in one box) 
 None 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A gre

        
 None 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A great 

 at all           deal 
 

        

75. Cé mhéad ama a chaitheann tú, ar an meán, gach lá leis na gníomhaíochtaí seo a leanas? 
(Roghnaigh ceann amháin)     Ar Idir 

   éigin am leathuair Thart ar Thart ar Thart ar Thart ar Thart ar 6 uair 
   ar bith agus uair  1 uair 2 uair 3 uair 4 uair 5 uair nó níos móa) Ag breathnú ar chláir  

 teilifíse, scannáin nó físeáin
b) Ag imirt cluichí  
 ríomhaireachta  

c) Ar na meáin shóisialta  
 (e.g. Snapchat, Instagram,  
 Messenger, Facebook, etc.) 

d) Ar an idirlíon chun críocha  
 eile seachas na meáin  
 shóisialta nó cluichí  
 ríomhaireachta (e.g.  
 léitheoireacht, obair scoile) 

76. Cé chomh minic is a tharla aon cheann acu seo a leanas? (Roghnaigh ceann amháin)
      1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 uair  

    Ariamh uair uair uair uair uair nó níos mó
a) Sheol tú pictiú(i)r díot féin  
 gan aon éadaí ort trí na 
 meáin shóisialta

b) D’iarr tú ar dhuine pictiúir de/di  
 féin gan aon éadaí a sheoladh  
 chugat trí na meáin shóisialta   

c) Iarradh ort pictiúir díot  
 féin gan aon éadaí a sheoladh  
 trí na meáin shóisialta 
 

77. Seo scála ó 1 go 5 ina gciallaíonn 1 gan aon tarraingt agus 5 tarraingt láidir. (Roghnaigh ceann 
amháin i nGACH catagóir a chuireann síos is fearr ortsa)

 Cá gcuirfeá tú féin ar scála a dhéanann tomhas ar tharraingt ghnéasach i dtreo na hinscne eile? 
  Tarraingt      Tarraingt 

 dá laghad 1 2 3 4 5 láidir  

 Cá gcuirfeá tú féin ar scála a dhéanann tomhas ar tharraingt ghnéasach i dtreo na hinscne céanna? 
  Tarraingt      Tarraingt  

 dá laghad 1 2 3 4 5 láidir
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Scriosfar gach ceistneoir i ndiaidh do
na sonraí a bheith curtha isteach sa chóras.
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