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[12]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 Dún Droma i mBaile Átha Cliath

(b) beirt deirfiúracha

(c) Tá Anú sa séú bliain. 
Tá Étain sa chéad bhliain.

(d) Seinneann sí an pianó agus an giotár./Is aoibhinn léi an ceoltóir Ed Sheeran./
Chuaigh sí chuig a cheolchoirm i bPáirc an Chrócaigh anuraidh. (píosa amháin 
eolais le liostú)

Ceist 2 (6 mharc)

(a) an príomhoide

(b) Tháinig torthaí an Teastais Shóisearaigh amach inné agus bhí na torthaí an-mhaith.

(c) leathuair tar éis a dó dhéag

Ceist 3 (6 mharc)

(a) i Leitir Ceanainn i gContae Dhún na nGall

(b) linn snámha 50 méadar/spórtlann ollmhór/raon reatha/trí chró dornálaíochta/
páirc pheile Astro (dhá áis le liostú)

(c) Ba mhaith. Tá go leor áiseanna ann./Tá linn snámha 50 méadar/spórtlann 
ollmhór/raon reatha/trí chró dornálaíochta/páirc pheile Astro ann. (pointe 
amháin eolais le liostú)

Ceist 4 (10 marc)

Mír 1

(a) Conamara

(b) in aice leis an trá

Mír 2

(c) Chuaigh siad ag snámh.

(d) Bialann na Mara
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Roinn B Léamh, Ceapadóireacht agus Litríocht 240 marc

Ceist 5 (60 marc)

(a) na 1940í

(b) daoine gamalacha gránna

(c) Tá siad aistrithe go méid mór teangacha eile.

(d) Lánúin shalach ghránna iad./Tá cónaí orthu i dteach brící gan aon fhuinneoga./
Is minic a bhíonn siad ag bualadh cleasa gránna ar a chéile. (dhá phointe eolais le 
liostú)

(e) Éiríonn leis na mothúcháin agus na híomhánna a chur i láthair an léitheora./Tá an 
Ghaeilge fíor-oiriúnach do dhaoine óga.

(f) Déarfainné. Is scríbhneoir iontach é Roald Dahl./Is aistritheoir iontach é Muiris Ó 
Raghallaigh./Tá plota an úrscéil an-ghreannmhar./Tá na carachtair an-suimiúil./Tá 
an Ghaeilge oiriúnach/feiliúnach./Níl an Ghaeilge róchasta. (dhá fháth le liostú)

Ceist 6 (50 marc)

Teideal an úrscéil: Hiúdaí Beag
Ainm an údair: Eithne Ní Ghallchobhair

(a) Hiúdaí Beag, Hiúdaí Mór (athair Hiúdaí), Cailleach na gCearc, an feirmeoir, bean 
chéile an fheirmeora, Rí na gCat

(b) Hiúdaí Beag: Leisciúil agus Láidir

(c) Leisciúil: 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. 

nó 

Láidir: Is duine an-láidir é Hiúdaí Beag. Nuair a chabhraíonn sé leis an bhfeirmeoir 
na crainn a ghearradh anuas, éiríonn leis coill iomlán, beagnach, a ghearradh 
anuas. Ansin, iompraíonn sé na crainn go léir ar a dhroim ar ais go dtí an feirmeoir.

(d) Ag tús an úrscéil, casaimid ar Hiúdaí Beag agus a athair. Tá Hiúdaí Beag naoi 
mbliana déag d’aois. Hiúdaí Mór is ainm dá athair. Greannmhar go leor, tá Hiúdaí 
Beag an-mhór agus an-láidir. Faraor, tá sé an-leisciúil. Ní dhéanann sé aon obair 
riamh. Fanann sé ina luí ar an tolg. 

(e) Measaim go bhfuil tús an úrscéil suimiúil agus éifeachtach. Foghlaimímid faoin 
bpríomhcharachtar Hiúdaí. Ón sampla atá ann, tá sé an-soiléir go bhfuil sé an-
mhór, an-láidir agus an-leisciúil. Tugann athair Hiúdaí bata agus bóthar do Hiúdaí. 
Tar éis tamaill, tosaíonn Hiúdaí ag obair le feirmeoir. Tá eagla ar an bhfeirmeoir 
agus ar a bhean roimh Hiúdaí. Ba mhaith leo fáil réidh le Hiúdaí. Téann an 
feirmeoir chuig Cailleach na gCearc agus tugann sí comhairle dó. Ar deireadh, 
maraíonn Rí na gCat Hiúdaí.
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Ceist 7 (10 marc)

1: imní 7: Deir
2: daoine 8: rothaíocht
3: ceapann 9: dainséaraí
4: chaitheamh 10: Ar
5: Aontaíonn 11: athraigh
6: leo

Ceist 8 (30 marc)

Teideal an dáin/an amhráin: ‘Stadeolaíocht’
Ainm an fhile/an chumadóra: Marcus Mac Conghail

(a) Tionchar an fhóin chliste.

(b) Is maith liom an íomhá den bhus ag tiomáint thar bráid. Chomh luath is a 
fhéachann an file suas, feiceann sé an bus. Feiceann an tiománaí bus an file 
freisin. Faraor, tá sé ródhéanach.

(c) Tá an file sáite ina fhón cliste. Níl sé ag tabhairt aird ar aon rud timpeall air. Sin an 
chúis nach bhfeiceann sé an bus. Faraor, de bhrí go bhfuil sé sáite ina fhón cliste, 
cailleann sé an bus.

(d) Taitníonn an dán go mór liom. Ar dtús, tá bá agam leis an bhfile. Bhí sé ag 
féachaint ar an bhfón agus imíonn an bus thar bráid. Ní féidir leis aon rud a 
dhéanamh faoi. Is maith atá a fhios agam conas a mhothaíonn sé! 
 
Ar an dara dul síos, cé go bhfuil an dán an-ghearr agus an-simplí, éiríonn leis an 
bhfile a theachtaireacht a chur in iúl go han-soiléir.

Ceist 9 (40 marc)

Pictiúr 2 – An spórt

An tábhacht a bhaineann leis an snámh agus leis an bhfarraige.

I mo thuairim féin, tá an-tábhacht leis an spórt i saol an duine óig. Cothaíonn an spórt saol breá 
sláintiúil. Chomh maith leis sin, forbraíonn daoine óga go leor scileanna pearsanta tríd an spórt. Ar 
deireadh, is áis iontach í an fharraige.

Dhá phointe dhearfacha faoi na rudaí sin

Maidir liom féin, is aoibhinn liom an snámh, go háirithe san fharraige. Bíonn sé fuar ach mothaíonn 
tú níos sláintiúla agus níos fuinniúla ina dhiaidh.

Chomh maith leis sin, cothaíonn an spórt saol breá sláintiúil. Má imríonn tú spórt go rialta, bíonn 
tú níos aclaí. Éiríonn do chorp níos láidre agus níos sláintiúla. Buaileann tú le go leor daoine óga 
eile freisin.
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Dhá phointe dhiúltacha faoi na rudaí sin

Faraor géar, uaireanta bíonn an spórt dainséarach, go háirithe spórt san fharraige. Uaireanta bíonn 
sruthanna ann nach bhfeiceann snámhaithe. Chomh maith leis sin, bíonn go leor smugairlí róin san 
fharraige na laethanta seo. Is minic a chealg smugairle róin mé!

Chomh maith leis sin, is minic nach mbíonn an fharraige glan. Bíonn go leor daoine agus longa 
iascaireachta ag dumpáil san fharraige. Bíonn tránna na gcathracha salach agus lán de bhruscar 
freisin.

Moladh amháin atá agat féin do dhaoine faoi na rudaí sin

Ba cheart do gach duine triail a bhaint as snámh san fharraige go rialta. Bíonn sé deacair ar dtús 
ach tar éis tamaill, téann tú i dtaithí air.

Ceist 10 (30 marc)

Teideal an ghearrscéil: ‘Spás’
Ainm an údair: Mícheál Ó Ruairc
Ainm an charachtair spéisiúil ón ngearrscéal: Mamó

(a) 

Tréith: 
Cineálta
Sampla ón ngearrscéal:
Ba mhaith le Mamó go mbeadh Pádraigín sona. Tuigeann Mamó go bhfuil spás ag teastáil 
ó Phádraigín. Tugann Mamó a seomra féin do Phádraigín. Tugann sí saoirse di freisin. 
Bíonn Pádraigín ábalta teacht agus imeacht aon uair is maith léi.

(b) Tar éis an lá scoile, gabhaimid ar aghaidh go dtí an samhradh. Faighimid léargas ar 
shaol Phádraigín i dteach Mhamó. Tá níos mó spáis agus saoirse aici. Tá a seomra 
féin aici. Tá sí ábalta a rogha rud a dhéanamh, gan dul thar fóir. Buaileann sí lena 
cara Diarmaid agus cairde eile. 
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Ceist 11 (20 marc)

Ainm na tíre

Éire

Roinnt fíricí faoin tír (mar shampla, príomhchathair, bratach)

• Daonra: 6.5 milliún duine

• Príomhchathair: Baile Átha Cliath

• Cathracha eile: Corcaigh, Béal Feirste, Cill Chainnigh, Luimneach, Gaillimh, Doire, Port Láirge

• Cúigí: Cúige Chonnacht, Cúige Mumhan, Cúige Uladh, Cúige Laighean

• Pátrún: Naomh Pádraig

• Teangacha: Gaeilge, Béarla

• Siombailí: An chláirseach agus an tseamróg

• Bratach: Uaine, bán agus flannbhuí   

Cur síos ar an aimsir sa tír

• Tá an aimsir in Éirinn an-mheasctha.

• Bíonn sé fliuch agus gaofar go minic, go háirithe san earrach.

• Bíonn an ghrian ag taitneamh go minic, go háirithe sa samhradh.

• Éiríonn sé níos fuaire san fhómhar.

• Bíonn sé fuar sa gheimhreadh ach is annamh a bhíonn sé ag cur sneachta.

Dhá phointe eolais faoi chultúr na tíre

1. Ceol

• Tá clú agus cáil ar cheol na hÉireann.

• Seinneann daoine go leor uirlisí ceoil – an fhidil, an consairtín, an fhliúit.

• Déanann go leor daoine damhsa Gaelach.

• Is maith le go leor daoine amhráin thraidisiúnta a chasadh.

2. Spórt

• Tá ár gcluichí náisiúnta féin againn.

• Imríonn go leor daoine peil Ghaelach, iománaíocht agus camógaíocht.

• Is é Páirc an Chrócaigh an staid spóirt is mó sa tír.

Cúis amháin a dtaitníonn an tír seo leat

Tá na daoine an-chairdiúil. 




