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[48]Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí  
Gaeilge T2 ‐ Ardleibhéal 

Páipéar Samplach CSS (State Examination Commission)

Ceist 1: Cainteoir (CD 1, Traic 2)

Iarfhlaith Ó Gallchóir anseo. Tá mé i mo chónaí in aice le Leifear i gContae Dhún na nGall.

Tá beirt deartháireacha agam, Séamus agus Eoin. Tá Séamus san Astráil ag obair mar innealtóir 
agus tá Eoin i nGaillimh ag freastal ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá an-spéis agam i gceol tíre 
agus bím ag éisteacht go minic leis ar m’fhón póca. Is aoibhinn liom an ceoltóir Nathan Carter agus 
chuaigh mé chuig ceolchoirm dá chuid anuraidh.

Ceist 2: Fógra (CD 1, Traic 3)

An príomhoide anseo. Tá fógra agam daoibh. Mar is eol daoibh níl an córas teasa ag obair ó am lóin 
inniu. Mar sin, beidh an scoil dúnta amárach agus an lá dár gcionn chun an córas a dheisiú. Osclófar 
an scoil arís maidin Dé Luain seo chugainn. Sheol mé téacs chuig bhur dtuismitheoirí faoi seo.

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 1, Traic 4)

Tá Páirc Foraoise Loch Cé suite in aice le Mainistir na Búille i gContae Ros Comáin. Is ionad saoire 
iontach í Páirc Foraoise Loch Cé don chlann ar fad. Tá go leor le déanamh ann do gach aoisghrúpa. 
Is féidir dul ag dreapadóireacht i mbarr na gcrann, dul ar thuras báid nó dul ag rothaíocht ar fud na 
háite. Tá bialann álainn agus siopa deas ann freisin.

Ceist 4: Comhrá (CD 1, Traic 5)

Tomás: Dia dhuit, a Mháire. Cad a thugann go hIonad Siopadóireachta Dhún Droma i mBaile 
Átha Cliath thú inniu?

Máire: Ó, Dia is Muire dhuit, a Thomáis. Táim féin agus mo chairde ag siopadóireacht anseo 
inniu.

Tomás: Conas atá an tsiopadóireacht, a Mháire? Ar cheannaigh tú aon rud duit féin?
Máire: Tá an tsiopadóireacht ar fheabhas. Tá siopaí iontacha agus bialanna áille anseo. An rud 

is fearr liom ar fad ná na sladmhargaí den scoth atá ar fud na háite. Agus tá an rogha 
faisean ar fheabhas. Cheannaigh mé éadaí galánta, bróga aoibhne agus mála láimhe 
dom féin go dtí seo. An bhfuil tú féin ag siopadóireacht anseo, a Thomáis?

Tomás: Nílim, a Mháire. Is amhlaidh go bhfuilim ar cuairt chuig mo chol ceathracha. Táimid ar 
an mbealach chuig an bpictiúrlann anois go bhfeicfimid an scannán The Avengers: End 
Game. Ina dhiaidh sin, táimid le dul chuig bialann Iodálach i gcomhair dinnéir.

Máire: Ní bheidh díomá ort i dtaobh an scannáin, a Thomáis. Chonaic mise The Avengers: 
End Game an deireadh seachtaine seo caite agus bhí sé ar fheabhas. Tugann Brie 
Larson taispeántas iontach aisteoireachta agus tá an t-aicsean ar fad dochreidte. Bain 
taitneamh as.

Tomás: Slán agat, a Mháire.
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Script Éisteachta

Páipéar Samplach A Educate.ie

Ceist 1: Cainteoir (CD 1, Traic 7)

Caoimhe Nic an Rí anseo. Tá mé i mo chónaí in aice le Dún Droma i mBaile Átha Cliath. Tá beirt 
deirfiúracha agam, Anú agus Étain. Tá Anú sa séú bliain ar scoil agus tá Étain sa chéad bhliain. Tá 
an-spéis agam sa cheol. Seinnim an pianó agus an giotár. Is aoibhinn liom an ceoltóir Ed Sheeran. 
Chuaigh mé chuig a cheolchoirm i bPáirc an Chrócaigh anuraidh. 

 Ceist 2: Fógra (CD 1, Traic 8)

An príomhoide anseo. Tá fógra agam daoibh. Mar is eol daoibh, tháinig torthaí an Teastais 
Shóisearaigh amach inné. Bhí na torthaí chomh maith sin go bhfuil sé socraithe agam leathlá a 
thabhairt daoibh Dé hAoine. Críochnóidh na ranganna ag leathuair tar éis a dó dhéag. Sheol mé 
téacs chuig bhur dtuismitheoirí faoi seo. 

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 1, Traic 9)

Tá Ionad Spóirt Dhún na nGall suite i Leitir Ceanainn i gContae Dhún na nGall. Is ionad spóirt 
iontach é Ionad Spóirt Dhún na nGall do gach duine. Tá go leor áiseanna san ionad spóirt. Tá linn 
snámha 50 méadar, spórtlann ollmhór, raon reatha, trí chró dornálaíochta agus páirc pheile Astro. 
Cosnaíonn ballraíocht don bhliain dhá chéad euro. 

Ceist 4: Comhrá (CD 1, Traic 10)

Clíona: Dia duit, a Roibeaird! Ní raibh mé ag súil le tú féin a fheiceáil i gConamara! Céard 
atá ar siúl agat anseo?

Roibeard: Ó, Dia is Muire duit, a Chlíona. Táim fhéin agus mo theaghlach ar saoire anseo.

Clíona: I ndáiríre? Cá bhfuil sibh ag fanacht? Agus an dtaitníonn an áit leat?
Roibeard: Táimid ag fanacht i dteach saoire in aice leis an trá. Taitníonn an áit go mór linn. Is 

aoibhinn liom an fharraige go speisialta. Tá sé go hálainn.
Clíona: Agus céard a bhíonn ar siúl agat gach lá?
Roibeard: Inniu ar maidin, chuaigh mise agus mo Mham ag snámh. Bhí an t-uisce fuar 

ach b’fhiú é. Níos déanaí, táimid chun turas báid a dhéanamh. Tá súil agam go 
bhfeicfimid deilfeanna!

Clíona: Ó, bheadh sin go breá. Gabh i leith, céard a bheidh sibh ag déanamh um 
thráthnóna? Ar mhaith libh dul go bialann linn? Beidh mise agus mo theaghlach ag 
dul go Bialann na Mara. Tá an bia go hálainn ann.

Roibeard: Ó, ba bhreá liom sin. Inseoidh mé do mo thuismitheoirí faoi. Cuirfidh mé glao ort i 
gceann tamaill.

Clíona: Iontach. Slán tamall, a Roibeaird!
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Ceist 1: Cainteoir (CD 1, Traic 12)

Seoirse Ó Curraoin anseo. Tá mé i mo chónaí sna Forbacha i gContae na Gaillimhe. Is aoibhinn 
liom an áit. Táim cúig bliana déag d’aois. Is páiste aonair mé. Tom is ainm do m’athair agus Sarah is 
ainm do mo mháthair. Is innealtóir é mo Dhaid agus is dochtúir í mo Mham. Is aoibhinn liom spórt. 
Imrím peil Ghaelach agus iománaíocht. Beidh cluiche iománaíochta againn in aghaidh Bhaile an 
Doirín Dé Sathairn. Táim ag súil go mór leis. 

Ceist 2: Fógra (CD 1, Traic 13)

Seo An Sáirsint Garda Ó Coinn ón nGarda Síochána. Tá fógra agam daoibh. Tharla trí bhuirgléireacht 
i nDún Chaoin aréir agus dhá bhuirgléireacht an oíche roimhe sin. Tá na Gardaí ag lorg eolais faoi 
bheirt fhear agus bean amháin. Bhí siad ag tiomáint BMW X5. Faraor, níl aon sonraí eile againn. Má 
tá aon eolas agaibh, cuir glao, le bhur dtoil, ar 066-91405301. Go raibh míle maith agaibh.

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 1, Traic 14)

Beidh club óige nua ag oscailt i nGaoth Dobhair, Contae Dhún na nGall. Na Réaltaí Óga an t-ainm a 
bheidh air. Beidh go leor gníomhaíochtaí agus imeachtaí ar fáil do dhaoine óga sa chlub óige. Mar 
shampla, beidh ranganna ceoil, cniotála agus drámaíochta ar siúl ann. Beidh ceolchoirm do pháistí 
ar siúl gach Satharn. Beidh an oscailt oifigiúil ar siúl amárach, Dé hAoine, an dara lá déag de mhí 
Eanáir. Bígí linn! 

Ceist 4: Comhrá (CD 1, Traic 15)

Barra: Dia dhuit, a Shorcha! Deas thú a fheiceáil arís! Cén fáth a bhfuil tú anseo i gCorcaigh?

Sorcha: Ó, Dia is Muire dhuit, a Bharra. Táim fhéin agus mo chlub rugbaí ar thuras rugbaí 
anseo. Beimid ag glacadh páirte i gcomórtas rugbaí maidin amárach.

Barra: Tá sé sin go hiontach. Cé mhéad cluiche a bheidh á n-imirt agaibh?
Sorcha: Braitheann sé. Beidh dhá chluiche ar a laghad againn ar maidin. Ach má bhuaimid an 

dá chluiche sin, rachaimid tríd go dtí an cluiche ceannais. 
Barra: Ar fheabhas. Agus céard atá ar siúl agaibh inniu?
Sorcha: Bhuel, bhí seisiún traenála againn ar maidin. Anois, táimid ag déanamh beagán 

siopadóireachta. Cheannaigh mé geansaí rugbaí nua sa siopa spóirt agus gúna nua i 
siopa éadaí an-deas. Beidh dinnéar mór againn tar éis an chomórtais. Táim ag súil go 
mór leis!

Barra: Bhuel, maith thú féin. Cogar, caithfidh mé imeacht. Go n-éirí go geal libh. Slán! 
Sorcha: Slán, a Bharra!
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Ceist 1: Cainteoir (CD 2, Traic 2)

Is mise Ivy Nic Aodha Bhuí. Tá mé i mo chónaí gar d’Ard an Rátha i gContae Dhún na nGall. Tá beirt 
deirfiúracha agus deartháir amháin agam, Anna, Astrid agus Ben. Tá Anna ag déanamh staidéir 
ar an Eolaíocht i gColáiste na Tríonóide, i mBaile Átha Cliath. Tá Astrid sa séú bliain agus tá Ben 
sa chéad bhliain. Is í an Ghaeilge an t-ábhar is fearr liom. Is aoibhinn liom filíocht go háirithe. Is í 
Máire Áine Ní Ghearailt an file is fearr liom. 

Ceist 2: Fógra (CD 2, Traic 3)

Dia dhaoibh. Is mise Pádraig Ó Liatháin, rúnaí an chlub peile, Na Gaeil Óga. Beidh blitzchomórtas 
mór ar siúl sa chlub ag an deireadh seachtaine. Beidh foirne peile ó gach cearn den tír ag glacadh 
páirte ann. Tosóidh an blitzchomórtas ar a deich a chlog ar maidin. Beidh go leor imeachtaí eile ar 
siúl le linn an lae speisialta seo. Beidh ceoltóirí ag seinm am lóin agus tar éis an chomórtais. Beidh 
fear grinn ann do na páistí óga freisin. Tá súil agam go mbeidh sibh ábalta teacht go dtí an ócáid 
speisialta seo. Go raibh míle maith agaibh. 

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 2, Traic 4)

Beidh an scoil drámaíochta nua, Na hAisteoirí Óga, ag léiriú a gcéad dráma riamh. Is é an dráma 
Aladdin’s Luck a bheidh á léiriú acu. Tá an dráma bunaithe ar an seanscéal cáiliúil Aladdin. Scéal 
faoi fhear óg darb ainm Aladdin agus an Banphrionsa Jasmine, iníon álainn an tsultáin. Beidh an 
dráma á léiriú Dé Sathairn, an chéad lá de mhí na Bealtaine, ag a cúig a chlog. Cosnaíonn na ticéid 
cúig euro do dhaoine óga agus deich euro do dhaoine fásta. Beidh bia agus deochanna ar díol ann.

Ceist 4: Comhrá (CD 2, Traic 5)

Síofra: A Éamoinn! Cén chaoi a bhfuil tú? Is fada an lá ó chonaic mé thú! An bhfuil tú fós i 
do chónaí anseo i nDún Dealgan?

Éamonn: A Shíofra! Deas thú a fheiceáil arís. Táim go breá, go raibh maith agat. Nílim i mo 
chónaí anseo i nDún Dealgan a thuilleadh, faraor. Bhogamar go teach nua faoin 
tuath sé mhí ó shin. 

Síofra: I ndáiríre? I gContae Lú nó i gcontae eile? 
Éamonn: I gContae Mhuineacháin. Cúig chiliméadar ó Bhaile Mhuineacháin.
Síofra: Agus an dtaitníonn sé leat?

Éamonn: Taitníonn agus ní thaitníonn. Tá an teach go hálainn. Tá sé mór agus compordach. 
Tá mo sheomra codlata féin agam agus tá gairdín ollmhór againn freisin. Tá abhainn 
bheag gar dúinn agus tá sé an-suaimhneach. Faraor, níl mórán daoine ina gcónaí 
thart orainn. Tá mo chairde go léir ina gcónaí i mBaile Mhuineacháin nó anseo i 
nDún Dealgan. Bíonn orm síob a fháil chun mo chairde a fheiceáil.

Síofra: Tuigim sin. Bhuel, ba cheart dúinn cuairt a thabhairt ort am éigin.
Éamonn: Bheadh sé sin ar fheabhas. Cuir glao orm am éigin.
Síofra: Cuirfidh, go cinnte. Slán!
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Ceist 1: Cainteoir (CD 2, Traic 7)

Dia dhaoibh. Seán Ó Sé anseo. Tá mé i mo chónaí gar do Chathair Saidhbhín i gContae Chiarraí. 
Táim i mo chónaí i dteach leathscoite in eastát tithíochta ciúin. Tá deirfiúr amháin agus deartháir 
amháin agam, Emma agus Conchúr. Is í Emma an siblín is sine. Tá sí ocht mbliana déag d’aois agus 
tá sí sa séú bliain ar scoil. Is é Conchúr an siblín is óige. Tá sé sa chéad bhliain. Is teaghlach spórtúil 
muid. Ba bhreá liom páirt a ghlacadh sa chlár teilifíse Ireland’s Fittest Family lá éigin. 

Ceist 2: Fógra (CD 2, Traic 8)

Dia dhaoibh. An leas-phríomhoide anseo. Tá fógra tábhachtach agam daoibh. Beidh ceoldráma 
bliantúil na scoile ag tosú ag tús mhí na Nollag. Mar is eol daoibh, beidh daltaí na hidirbhliana ag 
léiriú Grease. Tá an ceoldráma bunaithe ar an scannán cáiliúil le John Travolta agus Olivia Newton-
John. Tá ticéid ar díol faoi láthair. Tá cúig euro ar thicéid do dhaoine óga agus deich euro ar thicéid 
do dhaoine fásta. Iarraim oraibh ticéid a dhíol le bhur dteaghlach, le bhur ngaolta agus le bhur 
gcairde. Tá súil agam go mbeidh sibh go léir ábalta freastal ar an gceoldráma. Sibhse na daoine atá 
uainne! 

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 2, Traic 9)

Comhghairdeas le foireann shinsearach Choláiste an tSeandroichid a bhuaigh Craobh Laighean na 
Scoileanna sa Rugbaí inné. Bhuaigh siad a sé déag in aghaidh a dó dhéag ar Choláiste Chaisleán na 
Carraige i gcluiche corraitheach i Staid RDS inné. Bronnadh Corn Laighean, chomh maith le ‘laoch 
na himeartha’, ar chaptaen na foirne, Seán Ó Mórdha, tar éis an chluiche. Ag labhairt linn tar éis an 
chluiche, dúirt Seán Ó Mórdha go raibh áthas an domhain orthu. Dúirt sé freisin gur bhreá leis imirt 
ar fhoireann na hÉireann lá éigin. 

Ceist 4: Comhrá (CD 2, Traic 10)

Rónán: A Dheirdre! Conas atá tú? Céard atá agat sa chás mór dubh sin? Tá sé ollmhór!

Deirdre: Haigh, a Rónáin! Sin tiúba, an gcreidfeá? Thosaigh mé ag seinm an tiúba anuraidh! 

Rónán: I ndáiríre? Ach cén fáth a bhfuil sé agat ar scoil?
Deirdre: Bhuel, thosaigh mé ag seinm i gceolfhoireann na scoile an tseachtain seo caite. Bímid 

ag cleachtadh gach Déardaoin. 
Rónán: Agus an mbeidh sibh ag glacadh páirte i seó ceoil nó i gcomórtas?
Deirdre: Beidh! Chuireamar isteach ar chomórtas náisiúnta ceoil. Waltons Music for Schools 

Competition an t-ainm atá air. Táim ag tnúth go mór leis.
Rónán: Tá sé sin go hiontach. Cathain a fhógrófar na torthaí?
Deirdre: Fógrófar na torthaí i mí Feabhra. Má éiríonn linn, seinnfimid i gceolchoirm mhór sa 

Cheoláras Náisiúnta i mí an Mhárta.
Rónán: Bhuel, go n-éirí go geal libh. Coinnigh ar an eolas mé.
Deirdre: Déanfaidh mé sin, go deimhin. Slán!
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Ceist 1: Cainteoir (CD 2, Traic 12)

Maria Popescu anseo. Rugadh agus tógadh mé i mBearna, i gContae na Gaillimhe. Táim ag freastal 
ar an scoil cailíní áitiúil. Táim sa tríú bliain. Tá beirt deartháireacha agam, Florian agus Daniel. Tá 
Florian ag déanamh cúrsa Gaeilge agus Gnó in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá Daniel ag obair 
mar mheicneoir i ngaráiste áitiúil. Ba bhreá liom féin staidéar a dhéanamh ar an Eolaíocht nuair a 
bheinn ní ba shine. Is aoibhinn liom spórt. Imrím sacar le club áitiúil. Tá mo Dhaid ina bhainisteoir 
ann freisin. Is aoibhinn leis sacar.

Ceist 2: Fógra (CD 2, Traic 13)

Dia dhaoibh. Eithne Ní Dhochartaigh anseo, láithreoir ar Theilifís Nua na Gaeilge. Táimid ag lorg 
daltaí meánscoile chun páirt a ghlacadh i gclár nua darb ainm Tráth na gCeist Anocht. Beidh 
ceathrar ar gach foireann agus beidh orthu ceisteanna a fhreagairt ar réimse leathan topaicí ar 
nós cúrsaí spóirt, ceoil agus faisin; litríocht; ealaín; stair; tíreolaíocht agus go leor eile. Chun páirt a 
ghlacadh, íoslódáil foirm iarratais ó www.trathnagceist.ie.  Caithfear iarratais a chur isteach roimh a 
cúig a chlog tráthnóna, an ceathrú lá déag de mhí Aibreáin. Go raibh míle maith agaibh. 

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 2, Traic 14)

An raibh tú riamh i gClochán an Aifir nó ‘Giant’s Causeway’ i gContae Aontroma? Bhuel, seo é do 
dheis. Tá an comhlacht ‘Turais do Scoileanna’ ag eagrú turais scoile rialta chuig Clochán an Aifir. 
Rachaidh busanna ó gach cearn den tír go Clochán an Aifir. Rachaidh na daltaí scoile ar thuras 
treoraithe ar fud an cheantair agus foghlaimeoidh siad faoi stair agus tíreolaíocht na háite. Cuirfear 
lón mór ar fáil i gcaitheamh an lae. Cuirfear lóistín ar fáil, más maith le grúpaí scoile fanacht thar 
oíche. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.mothurasscoile.ie.

Ceist 4: Comhrá (CD 2, Traic 15)

Ciara: Ó, a Chormaic, céard a tharla duit? 
Cormac: Haigh, a Chiara. Bhris mé mo chos, faraor. Bhí mé amuigh ag súgradh le mo chairde 

agus thit mé de bhalla. Ní raibh mé cúramach – tá sé sin soiléir!
Ciara: Ó, is dócha go raibh sé pianmhar. An raibh tú san ospidéal le fada?
Cormac: Ceithre lá. Tháinig na seirbhísí éigeandála go tapa agus cuireadh ar shínteán mé. Rinne 

na dochtúirí X-gha nuair a shroich mé an t-ospidéal. Ansin, cuireadh faoin scian mé!
Ciara: Ó, a thiarcais. Agus an plástar atá ar do chos – cén uair a bheidh tú ábalta é a bhaint 

díot?
Cormac: Idir deich seachtaine agus dhá sheachtain déag. Tamall fada! Ní bheidh mé ábalta 

mórán a dhéanamh go dtí sin!
Ciara: Ní dóigh liom go mbeidh! Gabh i leith, síneoidh mé an plástar. An bhfuil marcóir agat? 
Cormac: Tá – seo dhuit.
Ciara: Go raibh maith agat. Súil agam go dtiocfaidh biseach ort gan mhoill. Slán!
Cormac: Tá súil agamsa freisin. Slán, a Chiara.
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Ceist 1: Cainteoir (CD 2, Traic 17)

Seosamh Breathnach anseo. Tá mé i mo chónaí cóngarach do Ráth Chairn i gContae na Mí. Táim ag 
freastal ar an meánscoil áitiúil agus is aoibhinn liom í. Is í an Fhraincis an t-ábhar is fearr liom. Níl 
an-spéis agam san Eolaíocht, faraor. Tá go leor caithimh aimsire agam ach is é an ceol an caitheamh 
aimsire is fearr liom. Seinnim an fhidil agus an fheadóg stáin. Táim i mo bhall de ghrúpa ceoil 
traidisiúnta freisin. 

Ceist 2: Fógra (CD 2, Traic 18)

An príomhoide anseo. Tá fógra agam daoibh. Mar is eol daoibh, beidh oibreacha bóthair ag tosú Dé 
Luain taobh amuigh de gheataí na scoile. Mar sin, beidh an bóthar dúnta do charranna. Ní mór na 
treoracha seo a leanúint. 

 1. Trasnaigh an bóthar ag na soilse tráchta amháin.

 2. Ní bheidh cead ag tuismitheoirí carranna a stopadh ag geataí na scoile. Beidh cead 
acu páirceáil i gcarrchlós an tséipéil.

Osclófar an bóthar arís i gceann trí seachtaine. Sheol mé ríomhphost chuig bhur dtuismitheoirí 
faoi seo. 

Ceist 3: Píosa nuachta (CD 2, Traic 19)

Tá Ionad Eachtraíochta na nÓg suite i gcroílár Chontae na Mí. Tá go leor gníomhaíochtaí ar fáil do 
dhaoine óga. Mar shampla, is féidir triail a bhaint as an ziplíne nó as an mballa dreapadóireachta nó 
fiú as an gcúrsa bacainní! Chomh maith leis sin, eagraítear turais iascaireachta agus turais chuig Brú 
na Bóinne agus Sí an Bhrú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh gréasáin www.eachtraiocht.ie. 

Ceist 4: Comhrá (CD 2, Traic 20)

Órlaith: Haigh, a Mhichíl. Cén chaoi a bhfuil tú?

Mícheál: Dia is Muire dhuit, a Orlaith. Tá ag éirí go maith liom, go raibh maith agat. Cá bhfuil 
tú ag dul?

Órlaith: Ó, táim ar an mbealach chuig Páirc an Phiarsaigh chun cluiche iománaíochta a 
fheiceáil. Beidh Gaillimh ag imirt in aghaidh Bhaile Átha Cliath i gceann leathuair an 
chloig. 

Mícheál: An mbeidh? Ní raibh a fhios agam faoi sin. Sa tSraith Náisiúnta, an ea?
Órlaith: Is ea, sa tSraith Náisiúnta. An cluiche leathcheannais atá ann. Caithfimid an cluiche 

seo a bhuachan chun an cluiche ceannais a bhaint amach.
Mícheál: Tá foireann láidir ag na Dubs i mbliana, nach bhfuil? Agus nár bhuaigh siad Cluiche 

Ceannais na hÉireann trí huaire i ndiaidh a chéile freisin?
Órlaith: Tá an ceart agat, ach ceapaim go bhfaighimid an lámh in uachtar an uair seo.
Mícheál: Bhuel, tá súil agam go bhfuil an ceart agat. Bain sult as an gcluiche!
Órlaith: Go raibh míle maith agat. Slán!



[55]Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí  
Gaeilge T2 ‐ Ardleibhéal 

Nótaí



[56]Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí  
Gaeilge T2 ‐ Ardleibhéal 

Nótaí




