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

The length of these sample answers is based on the time allocated for the exam.

Tá fad na bhfreagraí samplacha seo bunaithe ar an am a leithdháiltear don scrúdú.

Roinn A Cluastuiscint 30 marc

Ceist 1 (8 marc)

(a) in aice le Leifear i gContae Dhún na nGall      

(b) beirt deartháireacha          

(c) Is innealtóir é Séamas. 
Is mac léinn é Eoin.

(d) Bíonn sé ag éisteacht go minic le ceol tíre ar a fhón póca./Is aoibhinn leis an 
ceoltóir Nathan Carter agus chuaigh sé chuig ceolchoirm dá chuid anuraidh. (píosa 
amháin eolais le liostú) 

Ceist 2 (6 mharc)

(a) an Príomhoide         

(b) Níl an córas teasa ag obair ó am lóin inniu.     

(c) maidin Dé Luain seo chugainn       

Ceist 3 (6 mharc)

(a) ionad saoire iontach         

(b) dul ag dreapadóireacht i mbarr na gcrann/dul ar thuras báid/dul ag rothaíocht ar 
fud na háite (imeacht amháin le liostú) 

(c) Ba mhaith. Tá go leor le déanamh ann do gach aoisghrúpa./Is féidir dul ag 
dreapadóireacht i mbarr na gcrann./Is féidir dul ar thuras báid./Is féidir dul ag 
rothaíocht ar fud na háite./Tá bialann álainn ann./Tá siopa deas ann. (pointe 
amháin eolais le liostú)    

Ceist 4 (10 marc)

Mír 1

(a) ionad siopadóireachta Dhún Droma i mBaile Átha Cliath    

(b) na sladmhargaí den scoth atá ar fud na háite

Mír 2

(c) an phictiúrlann

(d) Tugann Brie Larson taispeántas iontach aisteoireachta.     
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Ceist 5 (60 marc)

(a) ceithre leagan          

(b) Is amhránaí agus ceoltóir iontach í Ally. 

(c) Tá saol ceoil Ally ag dul ó neart go neart.       

(d) Is dóigh. Tá a cumas aisteoireachta le feiceáil go láidir sa scannán./Tá nádúrthacht, 
saontacht agus cruas le sonrú i dtaispeántas Lady Gaga./Tá an-teacht i láthair 
inti ar stáitse./Tá a cumas amhránaíochta iontach lárnach dá ról./Beireann a 
pearsantacht greim ar an lucht féachana. (dhá phointe eolais le liostú)  

(e) Chan siad an t-amhrán buaiteach ‘Shallow’ a bhain gradam Oscar do Lady Gaga le 
haghaidh an amhráin úrnua is fearr.   

(f) Déarfainn leo dul ann. Tá aisteoirí iontacha sa scannán./Tá plota/scéal an scannáin 
suimiúil./Tá Bradley Cooper agus Lady Gaga oiriúnach dá róil/dá gcarachtar./Tá 
Bradley Cooper agus Lady Gaga ábalta príomhthréithe na gcarachtar a chur in iúl 
go soiléir. (dhá fháth le liostú)  

Ceist 6 (50 marc)

Teideal an úrscéil: Hiúdaí Beag
Ainm an údair: Eithne Ní Ghallchobhair
Ainm an charachtair spéisiúil ón úrscéal: Hiúdaí Beag

(a)             

Tréith 1: Leisciúil
Sampla ón úrscéal: 
Ag tús an úrscéil, níl Hiúdaí Beag ag iarraidh aon obair a dhéanamh. Fanann sé ina theach 
agus ní dhéanann sé tada. Ar deireadh, tar éis crá croí nach beag, tugann a athair bata 
agus bóthar dó.
Tréith 2: Láidir
Sampla ón úrscéal: 
Is duine an-láidir é Hiúdaí Beag. Nuair a chabhraíonn sé leis an bhfeirmeoir na crainn 
a ghearradh anuas, éiríonn leis coill iomlán a ghearradh anuas, beagnach. Ansin, 
iompraíonn sé na crainn go léir ar a dhroim ar ais go dtí an feirmeoir.

(b) Tar éis an rabhadh a fháil ón bhfeirmeoir, téann Hiúdaí amach sa chlós chuig 
na cait atá ina suí ar an mballa. Tá fuip aige agus nuair a fheiceann siad Hiúdaí, 
teitheann gach cat seachas Rí na gCat ar an bpointe. Éiríonn le Hiúdaí an cat 
fíochmhar seo a mharú agus téann sé ar ais go dtí an feirmeoir, de réir mar a 
tharlaíonn san úrscéal. Sa scannán seo, áfach, sin deireadh an chatha. Éiríonn le 
Hiúdaí an lámh in uachtar a fháil ar an bhfeirmeoir. Tugann an feirmeoir an fheirm 
do Hiúdaí.
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Ceist 7 (10 marc)

1: Eanáir 7: déanaí
2: d’imigh 8: thuirling
3: aeir 9: balún
4: Bhí 10: ó
5: bhalún 11: Mheicsiceo
6: Seachtain

Ceist 8 (30 marc)

Teideal an dáin/an amhráin: ‘An Ghealach’
Ainm an fhile/an chumadóra: Caitríona Ní Chléirchín

(a) Measaim gurb í an ghealach téama an dáin. Is réalta eolais í an ghealach. Tugann 
sí treoir dúinn.

(b) Is breá liom an íomhá thuairisciúil den ghealach. Deir an file go bhfuil an ghealach 
go hálainn. Tá sí cosúil le ‘banríon’. Is réalta eolais í an ghealach freisin.

(c) Tá an file ar turas san oíche. Is í an ghealach a réalta eolais. Fanann an ghealach 
taobh léi i gcónaí. Tugann sí treoir agus dóchas don fhile. 

(d) Dán faoin ngealach atá ann. Is réalta eolais í an ghealach. Tugann an ghealach 
treoir agus dóchas don fhile. Taitníonn an teideal sin liom mar tá sé an-soiléir. 
Tuigeann gach duine tábhacht na gealaí.
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Ceist 9 (40 marc)

Pictiúr 1 – An teicneolaíocht 

An tábhacht a bhaineann leis an teicneolaíocht

Mar is eol do gach duine, tá an teicneolaíocht an-tábhachtach sa lá atá inniu ann. Tá an 
teicneolaíocht gach áit timpeall orainn. Tá ríomhaire sa chistin againn, teilifíseán digiteacha sa 
seomra suí agus fón cliste inár bpóca – gan trácht ar Alexa a bhíonn ag éisteacht linn ar fud an tí. Ní 
féidir linn aon rud a dhéanamh gan an teicneolaíocht.

Dhá phointe dhearfacha faoi na rudaí sin

Maidir liom féin, is breá liom an nua theicneolaíocht. Táim in ann a lán rudaí a dhéanamh léi, 
mar shampla, teachtaireachtaí a sheoladh chuig mo chairde, labhairt le mo chairde, féachaint ar 
scannáin agus ar na cláir theilifíse is déanaí – is liosta le háireamh é!

Tá an saol i bhfad níos éasca leis an teicneolaíocht freisin. Mar shampla, is féidir obair bhaile a 
dhéanamh go han-tapa agus bím ábalta treoracha a fháil go héasca ar Google Maps.

Dhá phointe dhiúltacha faoi na rudaí sin

Faraor géar, caitheann roinnt daoine an iomarca ama ag úsáid na nua theicneolaíochta, mar 
shampla, Facebook agus na meáin shóisialta eile.

Chomh maith leis sin, tarlaíonn an-chuid bulaíochta ar líne. Bíonn daoine óga ag fulaingt i ngan 
fhios dá dtuismitheoirí ná dá múinteoirí.

Moladh amháin atá agat féin do dhaoine faoi na rudaí sin

Caithfimid a bheith cúramach nach gcaithimid an iomarca ama ar na meáin shóisialta. Tá go leor 
rudaí tábhachtacha eile sa saol – spórt, ceol agus go leor caithimh aimsire eile. 
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Ceist 10 (30 marc)

Teideal an dráma: Gleann Álainn
Ainm an scríbhneora: Brian Ó Baoill

(a) Tosaíonn an cás cúirte. Cuireann ceathrar de na déagóirí síos ar an eachtra a 
tharla. Faraor, níl grianghraif acu mar d’fhág Seosamh a cheamara san áit folaigh. 
Tá an Breitheamh in amhras faoina scéal. Go tobann, ritheann Seosamh isteach i 
seomra na cúirte leis an gceamara agus na grianghraif. Gearrann an Breitheamh 
fíneáil ar an lucht dumpála. 

(b) Taitníonn an buaicphointe liom. Tá uafás ar na déagóirí nuair a fheiceann siad 
an bruscar in aice an locha. Ní ghlacann siad leis. Socraíonn siad rud éigin a 
dhéanamh faoi. Téann siad os comhair na cúirte chun an dumpáil a stopadh agus 
an timpeallacht a shábháil, agus éiríonn leo.

(c) 

Ainm an charachtair: Séamus
Ceist 1: Cén fáth ar dhumpáil tú an bruscar in áit álainn?
Freagra: Bhí mé lánchinnte nach bhfeicfeadh aon duine mé.
Ceist 2: An ndéanfaidh tú arís é?
Freagra: Níl a fhios agam. B’fhéidir. Shábháil mé i bhfad níos mó ná €800.
Ceist 3: Cén fáth nach bhfuil meas agat ar an timpeallacht?
Freagra: Tá meas agam ar an timpeallacht ach tá an t-airgead níos tábhachtaí.

Ceist 11 (20 marc)

Fógra poist: Láithreoir aimsire

Is cainéal teilifíse Gaeilge é TG4. Craoltar go leor cláir éagsúla air. Craolann sé cláir spóirt, cláir 
cheoil, cláir faisnéise, seónna cainte, sobaldramaí, cartúin agus cláir eile do pháistí – is liosta le 
háireamh é!

Tá post mar láithreoir aimsire ar fáil in TG4. Déanfaidh an duine seo an aimsir a chur i láthair gach 
oíche. Chomh maith leis sin, déanfaidh siad taighde ar an aimsir agus ar phátrúin aimsire. Beidh 
suim acu sa tíreolaíocht – go háirithe i dtíreolaíocht na hÉireann. Beidh siad ábalta mapaí aimsire a 
léamh agus a thuiscint freisin.

Tá duine spreagúil, fuinniúil agus díograiseach ag teastáil uainn. Caithfidh an duine seo a bheith 
féinmhuiníneach os comhair an cheamara. Caithfidh scileanna pearsanta a bheith acu freisin. Beidh 
siad ag obair le foireann bhríomhar a oibríonn go crua. 

Chun cur isteach ar an bpost seo, téigh chuig www.tg4.ie/folúntais agus íoslódáil an fhoirm 
iarratais. Seol d’iarratas chuig eolas@tg4.ie. Is é 20 Eanáir 2020 an dáta deireanach a ghlacfar le 
hiarratais.




