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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) gar d’Ard an Rátha i gContae Dhún na nGall

(b) beirt deirfiúracha agus deartháir amháin

(c) Tá Anna ag déanamh staidéir ar an Eolaíocht. 
Tá Anna ag freastal ar Choláiste na Tríonóide.

(d) Is í Máire Áine Ní Ghearailt an file is fearr léi. 

Ceist 2 (6 mharc)

(a) Pádraig Ó Liatháin, rúnaí an chlub peile, Na Gaeil Óga

(b) ag an deireadh seachtaine

(c) fear grinn

Ceist 3 (6 mharc)

(a) Na hAisteoirí Óga

(b) Jasmine

(c) Ba mhaith. Is maith liom an seanscéal cáiliúil Aladdin. 

Ceist 4 (10 marc)

Mír 1

(a) Dún Dealgan

(b) Contae Mhuineacháin

Mír 2

(c) Tá an teach go hálainn./Tá sé mór agus compordach./Tá a sheomra codlata féin 
aige agus tá gairdín ollmhór acu freisin./Tá abhainn bheag gar dóibh agus tá sé an-
suaimhneach. (buntáiste amháin le liostú.)

(d) Níl mórán daoine ina gcónaí thart orthu./Tá a chairde go léir ina gcónaí i mBaile 
Mhuineacháin nó anseo i nDún Dealgan./Bíonn air síob a fháil chun a chairde a 
fheiceáil. (míbhuntáiste amháin le liostú)



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

Páipéar Sam
plach C

Educate.ie

Roinn B Léamh, Ceapadóireacht agus Litríocht 240 marc

Ceist 5 (60 marc)

(a) lá iomlán

(b) an Ghaeilge a chur chun cinn in Éirinn

(c) feachtas chun RTÉ Raidió na Gaeltachta a bhunú/feachtas chun Údarás na 
Gaeltachta a bhunú/feachtas chun TG4 a bhunú (feachtas amháin le liostú)

(d) Spreagann an maratón Gaeilge seo meon dearfach i leith na teanga i measc 
daoine óga./Trí Ghaeilge a labhairt ó mhaidin go hoíche, tuigeann siad gur féidir 
leo an teanga a úsáid go rialta ina saol laethúil.

(e) Is í Seachtain na Gaeilge an tseoid is luachmhaire atá ag Conradh na Gaeilge./
Ceiliúrtar Seachtain na Gaeilge i mbeagnach gach scoil in Éirinn./Glacann 
gnólachtaí ar fud na tíre agus fiú Dáil Éireann páirt i Seachtain na Gaeilge. (dhá 
phointe eolais le liostú)

(f) Déarfainn é. Le linn Gaeilge 24, bheinn ábalta an Ghaeilge a labhairt sa bhaile, san 
ollmhargadh, sa chlub spóirt – i ngach áit. Chomh maith leis sin, tugann sé dea-
shampla do dhaoine eile gur féidir an Ghaeilge a labhairt gach lá.

Ceist 6 (50 marc)

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

(a) 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 láithreach. Ar deireadh, maraíonn Rí na 
gCat Hiúdaí.

(b) Thaitin an t-úrscéal go mór liom. I dtús báire, is cineál frithlaoch é Hiúdaí. Ag 
tús an úrscéil, is duine leisciúil é. Ní dhéanann sé tada. Tar éis tamaill, áfach, 
feicimid go bhfuil sé ábalta obair an-chrua a dhéanamh. Ar an dara dul síos, is 
maith liom an áibhéil sa scéal. Mar shampla, na heachtraí leis an ollphéist agus an 
seandiabhal, tá siad áibhéileach agus dochreidte, ach cuireann siad go mór leis an 
bplota.

(c) 

Ainm an charachtair: Cailleach na gCearc
Ceist 1: Cén fáth ar chabhraigh tú leis an bhfeirmeoir?
Freagra: Mar ba dhuine leisciúil, gránna é Hiúdaí. Ba dhuine macánta é an feirmeoir agus 
d’oibrigh sé go crua. Bhí eagla air roimh Hiúdaí.
Ceist 2: An raibh ionadh ort faoi cé chomh láidir is a bhí Hiúdaí?
Freagra: Bhí, cinnte. Bhí ionadh orm nuair a fuair sé an ceann is fearr ar an ollphéist. 
Agus arís nuair a fuair sé an ceann is fearr ar an seandiabhal. Agus arís nuair a tháinig sé 
ar ais slán sábháilte ó ifreann.
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Ceist 7 (10 marc)

1: gceist 7: imní
2: cheannach 8: a lán
3: Íocfaidh 9: siad
4: Tá 10: ndíolfaidh
5: speisialta 11: fúthu
6: teicneolaíocht

Ceist 8 (30 marc)

Teideal an dáin/an amhráin: ‘Ceist na Teangan’
Ainm an fhile/an chumadóra: Nuala Ní Dhomhnaill

(a) todhchaí na Gaeilge

(b) ‘Cuirim mo dhóchas ar snámh/ i mbáidín teangan/ faoi mar a leagfá naíonán/ 
i gcliabhán’. San íomhá seo, cuireann an file a dóchas don Ghaeilge ar snámh 
i mbáidín beag. Déanann sí é seo go han-chúramach, faoi mar a chuireann tú 
leanbh isteach ina leaba.

(c) Deir an file go gcaithfidh tú a bheith séimh agus cúramach leis an nGaeilge, cosúil 
le leanbh i gcliabhán. Tá an teachtaireacht seo léirithe go han-soiléir san íomhá 
seo. 

(d) Tá an teideal an-tábhachtach sa dán seo. Déanann an teideal tagairt do thodhchaí 
na Gaeilge. Ní luann an file an Ghaeilge sa dán féin. Leis an teideal ‘Ceist na 
Teangan’, tá sé an-soiléir go bhfuil sí ag caint faoi thodhchaí na Gaeilge. Is é sin an 
chúis a dtaitníonn sé liom.

Ceist 9 (40 marc)

Pictiúr 1 – An éide scoile

An tábhacht a bhaineann leis an éide scoile

Is léir go bhfuil ceist na héide scoile an-tábhachtach in Éirinn. Caitheann an chuid is mó de scoláirí 
éide scoile – cé acu an maith leo nó nach maith leo í! Maidir liom féin, caithim éide scoile ar scoil. 
Caithim sciorta dúghorm, geansaí gorm, blús bán, bróga dubha agus stocaí bána.

Dhá phointe dhearfacha faoin éide scoile

Ní chuireann an éide scoile as go mór dom. Cothaíonn an éide scoile spiorad na scoile. 

Chomh maith leis sin, ní bhíonn orm smaoineamh faoi chúrsaí stíle gach maidin. Bíonn sé sách 
deacair éadaí a roghnú ag an deireadh seachtaine! Níor mhaith liom an rud céanna a dhéanamh 
gach lá.
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Dhá phointe dhiúltacha faoin éide scoile

Ar an taobh eile, áfach, deir daoine go gcuireann an éide scoile isteach ar chruthaitheacht na 
scoláirí. Níl saoirse ag na scoláirí. Caitheann gach duine na héadaí céanna – cosúil le róbait, dar leo! 

Chomh maith leis sin, is minic a bhíonn éidí scoile níos daoire ná gnáthéadaí. Ní chaithim a lán 
airgid ar jíons ná cótaí agus a leithéid. 

Moladh amháin atá agat féin do dhaoine faoin éide scoile

Ar an iomlán, creidim gur cheart dúinn éide scoile a chaitheamh. Sábhálann sé go leor struis ar 
maidin. Ní chaithfimid éadaí a cheannach go rialta. Chomh maith leis sin, caitheann gach duine eile 
sa rang éide scoile freisin. Is ionann an cás dúinn go léir.

Ceist 10 (30 marc)

Teideal an dráma: Na Deoraithe
Ainm an scríbhneora: Celia de Fréine
Ainm an charachtair spéisiúil ón dráma: Nikolai

(a) 

Eachtra:
Ní bhuailimid le Nikolai sa dráma ach tá páirt lárnach aige. San eachtra seo, níl aon rud 
cinnte. Tá a fhios againn go dtéann Nikolai go dtí stáisiún na mbusanna. Ní fhreagraíonn 
sé an fón nuair a ghlaonn Mam air. Cloiseann Mam agus Mamó ar an nuacht go raibh 
troid i stáisiún na mbusanna agus go bhfuil duine amháin marbh agus duine eile gortaithe 
go dona. De réir dealraimh, is as an Úcráin dó. Cuireann an teannas sa dráma imní orainn.

(b) Measaim go bhfuil teideal an dráma an-oiriúnach. Tá a fhios againn go raibh saol 
maith agus poist mhaithe acu san Úcráin ach go raibh orthu imeacht mar gheall 
ar an gcogadh. Na laethanta seo, is deoraithe iad. Is deoraithe iad go fisiciúil – ní 
féidir leo filleadh ar an Úcráin. Is deoraithe iad go siombalach freisin – tá poist 
dhifriúla acu. Tá cónaí orthu i dteach difriúil freisin. Tá a saol go hiomlán difriúil.
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Ceist 11 (20 marc)

Roinnt eolas pearsanta fút féin:
Caoimhe Ní Loingsigh is ainm dom. Táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Táim sa tríú bliain ar 
scoil. Is aoibhinn liom an ceol. Seinnim an pianó, an giotár agus an consairtín. Canaim freisin. 
Thosaigh mé freastal ar cheachtanna nuair a bhí mé seacht mbliana d’aois.
Dhá phointe eolais faoin réalta cheoil nó réalta spóirt is fearr leat:
Is í Alicia Keys an ceoltóir is fearr liom. Ceapaim go bhfuil sí thar barr. Seinneann sí an pianó agus 
canann sí amhráin áille. Tá na liricí agus na foinn ina hamhráin ar fheabhas.

Chomh maith leis sin, déanann sí obair mhór ar son na carthanachta. Téann sí go dtí na Filipíní go 
rialta chun obair charthanachta a dhéanamh. 
Dhá phointe eolais faoin gcúis ar mhaith leat na ticéid seo:
Mar a dúirt mé, is ceoltóir mé cosúil le Alicia agus canaim amhráin freisin. Ceapaim go bhfuil sí 
inspioráideach. Chomh maith leis sin, ba bhreá liom mo mháthair a thabhairt liom. Is ceoltóir 
iontach í freisin agus ba bhreá liom go mbeadh sí ábalta dul chuig ceolchoirm Alicia liom.




