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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) na Forbacha i gContae na Gaillimhe

(b) Is páiste aonair é./Níl aon siblíní aige.

(c) Is innealtóir é a Daid. 
Is dochtúir í a Mam.

(d) Imríonn sé peil Ghaelach agus iománaíocht./Beidh cluiche iománaíochta acu 
Dé Sathairn./Beidh cluiche iománaíochta acu in aghaidh Bhaile an Doirín. (píosa 
amháin eolais le liostú)

Ceist 2 (6 mharc)

(a) an Sáirsint Garda Ó Coinn ón nGarda Síochána

(b) trí bhuirgléireacht

(c) eolas faoi bheirt fhear agus bean amháin

Ceist 3 (6 mharc)

(a) Na Réaltaí Óga

(b) an dara lá déag de mhí Eanáir

(c) Beidh go leor gníomhaíochtaí/imeachtaí ar siúl ann/beidh ranganna ceoil/
cniotála/drámaíochta ar siúl ann

Ceist 4 (10 marc)

Mír 1

(a) turas rugbaí

(b) dhá chluiche (ach má bhuann siad an dá chluiche sin, rachaidh siad ar aghaidh go 
dtí an cluiche ceannais)

Mír 2

(c) seisiún traenála

(d) geansaí rugbaí nua/gúna nua 
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Roinn B Léamh, Ceapadóireacht agus Litríocht 240 marc

Ceist 5 (60 marc)

(a) comharthaí móra ag fógairt go bhfuil bia folláin ar díol ann

(b) don fhuil

(c) i bhfeoil/in iasc/in uibheacha/i dtófú (foinse amháin le liostú)

(d) Ba sa tSualainn i 1974 a foilsíodh pirimid an bhia den chéad uair./Ag bun na 
pirimide sin, bhí cineálacha bia bunúsacha amhail arán, prátaí, glasraí agus 
torthaí./Ar bharr na pirimide bhí bainne, cáis, im, feoil, iasc agus uibheacha. (dhá 
phointe eolais le liostú)

(e) Buntáiste: Mothaíonn daoine níos fearr sa ghearrthéarma. 
Míbhuntáiste: Má itheann siad an iomarca burgar agus an iomarca rudaí milse, 
áfach, déanfar díobháil don tsláinte acu san fhadtéarma.

(f) Déarfainn é. Tá bia folláin go maith dár gcorp./Cosnaíonn bia folláin muid ar 
thinneas./Tá bia folláin go maith dár súile/dár gcraiceann/don fhuil/dár gcnámha/
dár bhfiacla./Tá bia neamhfholláin go dona dúinn san fhadtéarma. (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 sé ag iarraidh aon obair a dhéanamh. Fanann sé 
ina theach agus ní dhéanann sé tada. Ar deireadh, tugann a athair bata agus bóthar dó.
Tréith 2: Láidir
Sampla ón úrscéal: Is duine an-láidir é Hiúdaí. Nuair a chabhraíonn sé leis an bhfeirmeoir 
na crainn a ghearradh anuas, éiríonn leis beagnach coill iomlán a ghearradh anuas agus é 
a iompar ar a dhroim. 

(b) Mholfainn don údar scríobh faoi Hiúdaí Beag agus Cailleach na gCearc. Tar éis bás 
a fháil, faigheann athair Hiúdaí amach gurb í Cailleach na gCearc ba chúis lena 
bhás. Ba mhaith leis díoltas a imirt uirthi agus ar an bhfeirmeoir.

(c) Faigheann sé cabhair ón ollphéist agus ón seandiabhal chun an lámh in uachtar 
a fháil ar an gcailleach agus ar an bhfeirmeoir. Ar deireadh, éiríonn leis díoltas a 
imirt orthu.
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Ceist 7 (10 marc)

1: déagóir 7: tharraing
2: ealaíne 8: cáiliúil
3: an-luachmhar 9: tá
4: ag 10: scriosta
5: thit 11: chosain
6: balla

Ceist 8 (30 marc)

Teideal an ghearrscéil: ‘Quick Pick’
Ainm an údair: Orna Ní Choileáin

(a) Emmet agus Aoife

(b) Emmet: Éirimiúil/cliste agus mímhacánta

(c) Éirimiúil: Is duine éirimiúil é Emmet. Deir Aoife go raibh sé ar an duine is fearr 
sa rang fisice, nuair a bhí siad ar scoil. Chomh maith leis sin, scríobhann sé 
ríomhchlár speisialta chun haiceáil isteach i meaisín an Lató.

(d) Ag tús an ghearrscéil, buaileann Emmet le hAoife, cailín a raibh sé ar scoil léi. Tá 
Emmet ag obair in ollmhargadh. Is duine an-fhaiseanta í Aoife. Ní chuimhníonn 
Emmet uirthi, áfach. Bhí sé róthógtha leis an staidéar ag an am. Tá cuimhne bhreá 
ag Aoife ar Emmet, áfach. Labhraíonn Aoife go bródúil faoina saol. Deir sí go 
dtéann sí ag taisteal ar fud na cruinne go minic.

(e) Ceapaim go bhfuil tús an ghearrscéil suimiúil agus éifeachtach. Foghlaimímid 
faoin mbeirt phríomhcharactar, Emmet agus Aoife. Tá sé soiléir go bhfuil Emmet 
éirimiúil agus Aoife cairdiúil agus gealgháireach. Tá an tús éifeachtach mar níos 
déanaí sa scéal cuirtear ionadh orainn nuair a fhaighimid amach go bhfuil an 
bheirt acu an-ghlic freisin.

Ceist 9 (40 marc)

Pictiúr 1 – An fón cliste

An tábhacht a bhaineann leis an bhfón cliste

Tá sé an-deacair maireachtáil gan fón cliste na laethanta seo. Braithimid ar an bhfón cliste chun 
beagnach gach rud a dhéanamh. 

Dhá phointe dhearfacha faoin bhfón cliste

Maidir liom féin, is breá liom m’fhón cliste. Úsáidim é chun teachtaireachtaí a sheoladh chuig 
mo chairde, chun labhairt le mo chairde, chun féachaint ar fhíseáin YouTube agus chun aipeanna 
amhail Instagram nó Facebook a úsáid. 

Tá an saol i bhfad níos éasca leis an bhfón cliste, i mo thuairim. Mar shampla, tá tú ábalta rudaí a 
chuardach ar líne go han-tapa agus tá tú ábalta treoracha a fháil go héasca ar Maps.
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Dhá phointe dhiúltacha faoin bhfón cliste

Faraor géar, caitheann roinnt daoine an iomarca ama ar a bhfón cliste – mise san áireamh. Caithim 
an iomarca ama ar na meáin shóisialta seachas rudaí fiúntacha a dhéanamh. Is drochnós é.

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 faoin bhfón cliste

Caithfimid a bheith cúramach nach mbraithimid an iomarca ar an bhfón cliste. Tá go leor

rudaí tábhachtacha eile sa saol – spórt, ceol agus go leor caithimh aimsire eile.

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. Socraíonn siad rud 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.
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Ceist 11 (20 marc)

A chara,

Ba mhaith liom cur isteach ar an bpost mar láithreoir spóirt.

Táim cúig bliana déag d’aois. Is as Cill Chainnigh mé – baile na hiománaíochta, mar a deirimid. Táim 
sa tríú bliain sa mheánscoil agus táim ag ullmhú don Teastas Sóisearach faoi láthair.

Is aoibhinn liom an spórt. Táim ar fhoireann camógaíochta na scoile. Thosaigh mé ag imirt 
camógaíochta nuair a bhí mé ceithre bliana d’aois. Bíonn traenáil againn beagnach gach lá. 

Is í Sloane Stephens an phearsa spóirt is fearr liom. Is imreoir leadóige í. Tá sí láidir agus sciliúil. 
Chomh maith leis sin, is dea-shampla í do dhaoine óga. Múineann sí leadóg do na mílte daoine óga 
in Compton, Los Angeles.

Ba bhreá liom an post seo mar is aoibhinn liom a bheith ag caint agus ag léamh faoin spórt. Chomh 
maith leis sin, is aoibhinn liom an Ghaeilge agus ba bhreá liom post a fháil i stáisiún teilifíse lán-
Ghaeilge.

Le dea-ghuí,

Sarah Ní Mhaoildeirg




