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Live A1
Displegadenn evit ar gelennerien
Ar briziadenn-mañ a c’hell bezañ kinniget d’an dud o deus heuliet etre 45 hag 50 eurvezh kentelioù
brezhoneg, da lâret eo ur bloavezh kentelioù-noz.
Penaos kinnig anezhi ?
Sizhun 1 :
Goulenn gant pep deskard kavout er gêr, 2 pe 3 skeudenn pe poltred a vefe moaien dezho kinnig
d'ar strollad.
Sizhun 2 :
Displegañ d’an deskidi mont en-dro ar briziadenn
Reiñ pep a gartenn-bost (en teuliad-stag) ha goulenn gante leuniañ anezhi er gêr. Tu zo dezhe
ober gant ur geriadur. Ar gerioù lakaet war tu-gin ar gartenn zo bet lakaet evit reiñ skouerioù
dezhe : gallout a reont implijout anezhe pe get.
Dibab ur skeudenn e touez ar re kaset ganto ha goulenn ganto prientiñ un nebeud frazennoù dre
gomz evit displegañ petra pe piv eo, perak o deus dibabet ar skeudenn-se…
Sizhun 3 :
Dastum ar c’hartennoù-post
Reiñ pep a deul d’an deskidi. Displegañ dezhe e vo selaouet an enrolladenn meur a wech.
Displegañ dezhe ivez eo normal ma ne gomprenont ket pep tra. Amañ e vez priziet o
barregezh da dennañ titouroù diouzh an enrolladenn hepken.
Lakaat anezhe da selaou ur wech pe div hep troc’h. Goude, lakaat anezhe da selaou an
enrolladenn o troc’hañ anezhi evit m’o defe amzer da respont d’ar goulennoù. Tremen an
enrolladenn evel-se teir gwech d’an nebeutañ.
Goulenn gante ober an teir foelladenn all (15 pe 20 munut vo trawalc’h)
Dastum an teulioù
Sizhun 4 :
Goulenn gant pep hini d’e dro tremen gant e skeudenn ha kontañ petra eo (1 pe 2 vunut)
Sevel goulennoù simpl outañ (goulennoù savet gant an deskidi all pe/hag ar c’helenner) (1 pe 2
vunut)

Ur wech studiet an teuliadoù :
Tu a vo deoc’h kas deomp anvioù ar re tizhet al live ganto, hag e vo savet ur skrid-testeni
evit pep hini.
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Taolenn notenniñ
Dafar

Barregezh

Poentoù

Kartenn-bost

Skrivañ

10
Formulennoù saludiñ ha kimiadiñ

2

Sevel frazennoù a-bezh

2

Ereadurezh

4

Geriaoueg

2

Teul + enrolladenn

50

Panerad boued

Kompren dre
lenn

10

Fichenn enskrivañ

Lenn ha skrivañ

10

Fichenn Lucky Luke Kompren dre
lenn

10

Goulennoù diwar an
enrolladenn

Komprenn dre
selaou

20

Skeudenn displeget

Komz

30
Pouezh-mouezh

6

Ereadurezh

6

Geriaoueg

6

Kompren ar goulennoù

6

Respont d'ar goulennoù

6

Evit bezañ tapet al live A1 eo ret kaout d'an nebeutañ :

Dafar

Poentoù

Kartenn-bost

5

Teul + enrolladenn

25

Skeudenn displeget

15
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Selaou - Compréhension orale
Priziadenn A1 2018
An destenn mañ vo implijet da briziañ ar varregezh da gomprenn dre selaou an dud gant ul
live A1, da lâret eo deraouidi, kinniget e vez ar briziadenn A1 e fin bloavezh kentañ kentelioù
noz. Dav e o lenn goustad a-walc'h neuze...
" Demat deoc'h tudoù. Soazig Keineg eo ma anv. Ganet on e St Brieg met e Plozeved emaon o
chom abaoe 17 vloaz bremañ. Dimezet on gant Lan ha 4 bugel hon eus. Teir flac'h hag ur paotr.
Lena zo er skolaj hag an tri all zo c'hoazh e klasoù ar re vihan. Emaomp o chom en ur ranndi bras awalch e kreiz-kêr Plozeved
Me zo o labourat en ur stal-besked ha ma gwaz zo keginer en ul lise. Hor bugale a gav mat legumaj
ha kavet em eus peizanted bio a werzh o legumaj en ur marc'had bihan war atant ur c'houblad
yaouank met ret eo dezho kaout klianted a-walc'h. Lâret o deus din o doa ezhomm da gaout ur
pemzek familh bennak c'hoazh.
Ar mintin-mañ on bet o prenañ legumaj ha frouezh war ar marc'had-se. '' Boued Bro-Vigoudenn'' eo
e anv, staliet e Pouldreuzig, e ti Gweltaz hag Anita. Kavet em eus da brenañ : pour, karotez, ognon,
patatez ha saladennoù. Prenet em eus ivez fourmaj-laezh , kig-moc'h ha mel. Gwerzhañ a reont kalz
traoù all evel koñfiturioù, krampouezh, bara ha laezh evel-just peogwir o deus saout int ivez war o
atant.
N'em eus ket prenet vioù/uioù, rak pemp yar am eus er gêr dija.
E fin miz Even e vo tomatez, kourjetez ha sivi da werzhañ ivez.
Brav a-walc'h eo al lec'h. dedennus eo evit ar vugale rak loened bihan zo da welet : lapined, moc'h
ha deñved.
Tro am eus bet da gomz gant Gweltaz, paotr an atant. Hemañ zo yaouank-flamm, 24 bloaz eo. E
vignonez Anita a zo o labourat gantañ bremañ, met a-raok e oa sekretourez e ti-kêr Kemper. N'o
deus bugel ebet c'hoazh. Evit ober anaoudegezh gant klianted all, e vo graet un devezh dorioù-digor
Dimerc'her. Setu, m'hoc'h eus c'hoant da zont ganin Dimerc'her da welet anezho, prest int da
zegemer ac'hanomp, pellgomzit din d'an niverenn-mañ : 02 98 91 09 66 e-tro eizh eur noz mar plij.
D'an deiz-se e vo keginet saladennoù a-bep seurt gant legumaj ha frouezh mesket. Prest oc'h da
zont ? Ken emberrr neuze. "
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SELAOU - ECOUTER
Comment s'appelle la personne qui parle :
Nom :
Soazig

/1
Prénom : Keineg

D'où est-elle originaire ?
- Sant Brieg

/1

Cette personne est :
□ Mariée
□ Divorcée

/1
□ Célibataire

Combien d'enfants a-t-elle ?
□1
□2
□3
Elle a :
□ 1 fille et 2 garçons
□ 3 filles et 1 garçon

□ Vivant maritalement
/1

□4

□ on ne sait pas
/1

□ 2 filles et 2 garçons
□ 2 filles et 1 garçon

Où habite-t-elle ?
- Plozeved

/1

Quel est le métier de Lan ?
□ Boucher
□ Pêcheur

/1
□ Cuisinier

□ Enseignant

De combien de familles ont besoin les producteurs pour faire vivre leur marché ?
□8
□ 10
□ 12
□ 15
□ 18

/1

Quel est le nom du marché ?
- Boued Bro-Vigoudenn

/1

Sur quelle commune se trouve-t-il ?
-Pouldreuzig

/1

Quels sont les légumes qu'elle n'a pas acheté ce matin ? (/2)

/2

Parmi ces produits, lequel n'est pas proposé sur le marché ?

/1

Elle a sept poules à la maison :

/1

□ vrai

□ faux

Quels sont les animaux que les enfants peuvent voir sur la ferme ? (2 réponses minimum)
Lapins, cochons, moutons

/2

Quel est l'âge de Gweltaz ?
□ 24
□ 28

/1
□ 34

□ 44

Quel est l'ancien métier d'Anita ? Secrétaire
Les portes ouvertes auront lieu :
□ un week-end
□ un mercredi

/1
/1
□ un samedi

Quel est le numéro de téléphone de la personne qui parle ? 02 98 91 09 66

□ on ne sait pas
/1

/20

Priziadenn 2018
Live A1
LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE
Lodenn 1 – Partie 1 (10 poent)
Leugnit ar fichenn enskrivañ amañ-dindan a-raok urzhiañ evit ar wech kentañ produioù eus ar vro.
Remplissez la fiche d'inscription avant de réaliser votre première commande de produits locaux.

/10
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LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE
Lodenn 2 – Partie 2 (10 poent)

1 – 14 – 6 – 4 – 15 – 11 – 12 – 2 – 5

/10
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LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE
Lodenn 3 – Partie 3 (10 poent)
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LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE

Sellit mat ouzh ar skeudennoù ha respontit « gwir » pe « gaou » d'ar frazennoù-kadarn-mañ.
Regardez bien les images et répondez « vrai » ou « faux » aux affirmations ci-dessous

Gwir

Gaou Poentoù

Skeudenn 1
Lucky Luke zo o vale

x

Kousket eo ar c'hi

x

Ur vuoc'h zo stag ouzh un ti

x

Koumoul zo

x

Gwelout a rit pemp loen

x

Skeudenn 2
Noz eo

x

War varc'h emañ Lucky Luke

x

Du eo ar yar

x

Digor eo dor an ti polis

x

Un den zo war an azen

x
Hollad ar poentoù :

Echu eo al lodenn-mañ!

Autres parties à préparer chez vous – Lodennoù da brientiñ er gêr :
Skrivañ – Ecrire
carte postale
Komz – Expression orale
préparez une présentation orale simple basée sur une image ou une photo

/10

