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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 do Chathair Saidhbhín i gContae Chiarraí

(b) Tá Seán ina chónaí i dteach leathscoite. 

Tá Seán ina chónaí in eastát tithíochta.

(c) deirfiúr amháin agus deartháir amháin

(d) Ba bhreá leis páirt a ghlacadh sa chlár teilifíse Ireland’s Fittest Family lá éigin. 

Ceist 2 (6 mharc)

(a) an leas-phríomhoide

(b) tús mhí na Nollag

(c) (i) cúig euro (ii) deich euro

Ceist 3 (6 mharc)

(a) rugbaí

(b) Corn Laighean chomh maith le ‘laoch na himeartha’

(c) Ba mhaith. Cluiche corraitheach a bhí ann.

Ceist 4 (10 marc)

Mír 1

(a) Tiúba

(b) an tseachtain seo caite

Mír 2

(c) mí Feabhra

(d) An Ceoláras Náisiúnta
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Roinn B Léamh, Ceapadóireacht agus Litríocht 240 marc

Ceist 5 (60 marc)

(a) féile chultúrtha

(b) traidisiúin na dtíortha Ceilteacha

(c) ceol/damhsa/ealaín/grianghrafadóireacht/drámaíocht/spórt/cúrsaí bia (trí cinn le 
liostú)

(d) Bíonn méid mór le feiceáil sna sráideanna agus ar na céanna freisin.

(e) Bailíonn breis agus 3,500 ceoltóir, amhránaí, píb-bhanna agus damhsóir ó gach 
cearn den domhan Ceilteach le chéile do Mhórpharáid na Náisiún Ceilteach./
Bíonn 70,000 duine ar na sráideanna chun féachaint ar an mórpharáid 
(Mórpharáid na Náisiún Ceilteach) agus 10,000 eile sa staid./An oíche 
dheireanach, bíonn ceolchoirm ollmhór ar siúl. (dhá phointe eolais 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 ghearr anuas, éiríonn leis beagnach coill iomlán a ghearradh anuas agus é a 
iompar ar a dhroim. 

(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 láithreach. 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: Samhna 7: thug
2: speisialta 8: Ghabh
3: Pharlaimint 9: Taoiseach
4: nÓg 10: a
5: Éireann 11: leo
6: chúrsaí

Ceist 8 (30 marc)

Teideal an dáin/an amhráin: ‘Fún Orm’
Ainm an fhile/an chumadóra: IMLÉ

(a) Saoirse cainte

(b) Is é an sásamh an mothúchán is láidre san amhrán ‘Fún Orm’. Is breá leis an 
liriceoir ceol a sheinm beo ar stáitse. Labhraíonn sé go neamhbhalbh. Is breá leis 
liricí a scríobh i nGaeilge. Tugann an ceol agus an tsaoirse cainte sásamh dó.

(c) Bíonn an liriceoir sona sásta nuair a sheinneann sé ceol beo ar stáitse. Tá saoirse 
aige labhairt amach gan scáth, gan eagla. Dar leis, ba cheart an tsaoirse cainte seo 
a bheith ag gach duine. Tugann sé misneach dó. Tugann sé sásamh dó.

(d) Ciallaíonn ‘Fún Orm’ nó ‘Fonn orm’ go bhfuil ‘mian ionam’ rud a dhéanamh. Ba 
mhian leis an liriceoir labhairt amach i nGaeilge, gan scáth, gan eagla. Taitníonn an 
teideal liom mar léiríonn sé an téama agus na mothúcháin go han-soiléir.

Ceist 9 (40 marc)

Pictiúr 2 – Laethanta saoire

An tábhacht a bhaineann le laethanta saoire

Tá an-tábhacht ag baint le laethanta saoire. Tugann sé sos dúinn, idir óg agus aosta, ón mbliain 
fhada thuirsiúil ar scoil nó san oifig. Tugann sé seans dúinn taithí a fháil ar chultúir iasachta agus, ar 
ndóigh, ar ár gcultúr féin.

Dhá phointe dhearfacha faoi laethanta saoire

Maidir liom féin, éirím go han-mhoch ar maidin. Caithim uair a’ chloig ag taisteal ar scoil. Fanaim 
ann ar feadh seacht n-uair a’ chloig agus ansin bíonn go leor obair bhaile le déanamh agam. Bíonn 
lá oibre mo thuismitheoirí níos giorra agus níos éasca ná mo lá féin! Is cinnte go dtugann laethanta 
saoire sos ón strus dom.

Chomh maith leis sin, téann daoine óga i dtaithí ar chultúir iasachta agus ar chultúr na hÉireann 
nuair a bhíonn siad ar laethanta saoire. Foghlaimíonn siad teangacha nua agus buaileann siad le 
daoine difriúla. In Éirinn, faigheann teaghlaigh an seans dul chuig na háiteanna is áille atá againne 
in Éirinn – Sí an Bhrú, Sliabh Liag, Cloch na Blarnan – is liosta le háireamh é!
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Dhá phointe dhiúltacha faoi laethanta saoire

Fadhb amháin le laethanta saoire ná na mílte eitiltí. Déanann eitleáin dochar don timpeallacht. Ba 
cheart dúinn níos mó laethanta saoire a chaitheamh sa bhaile.

Fadhb eile le laethanta saoire ná go bhfuil cathracha agus tíortha millte ag turasóirí. Tóg an Veinéis, 
mar shampla. Tá an chathair sin róchostasach do mhuintir na Veinéise anois. 

Moladh amháin atá agat féin do dhaoine faoi laethanta saoire

Ba cheart dúinn níos mó laethanta saoire a chaitheamh in Éirinn. Ba cheart dúinn taisteal timpeall 
na hÉireann agus foghlaim faoinár gcultúr féin. Mar a deir an seanfhocal, ‘bíonn siúlach scéalach’.

Ceist 10 (30 marc)

Teideal an ghearrscéil: ‘M’Asal Beag Dubh’
Ainm an údair: Pádraic Ó Conaire

(a) Fágann an scríbhneoir an baile tar éis an t-asal beag dubh a cheannach. Tá sé 
lánchinnte go bhfuair sé margadh maith. Faraor, tar éis dóibh dul thar an gcoill, 
scéal eile atá ann. Ní chorraíonn an t-asal cos. Ar deireadh, ní mór don scríbhneoir 
an t-asal a tharraingt ina dhiaidh! Tar éis tamaill, áfach, tugann an scríbhneoir 
faoi deara go dtéann an t-asal ar cosa in airde nuair a chloiseann sé duilleoga 
na gcrann ag séideadh. Ceanglaíonn an scríbhneoir carnán duilleog timpeall 
chloigeann an asail agus ní fada go mbíonn an bheirt acu ag gluaiseacht leo ar 
lánluas.

(b) Ar dtús, bhí trua agam don scríbhneoir. Ní bhfuair sé margadh maith agus chaith 
sé an-chuid airgid. Ar deireadh, áfach, smaoiníonn sé ar phlean cruthaitheach 
agus éiríonn leis an t-asal a chur ag siúl. Bhí áthas orm ansin.

(c) 

Ainm an charachtair: Pádraic (an scríbhneoir)
Ceist 1: Conas a mhothaigh tú tar éis an t-asal a cheannach?
Freagra: Bhí áthas an domhain orm. Bhí ríméad orm. Bhí mé lánchinnte go bhfuair mé 
margadh maith. Dúirt an díoltóir go raibh sé aclaí agus éirimiúil agus chreid mé gach focal.
Ceist 2: Conas a mhothaigh tú nuair a stop an t-asal ag siúl?
Freagra: Ar dtús, ní raibh mé róbhuartha. Cheap mé go raibh ocras nó tart air. Tar éis 
tamaill, d’éirigh mé buartha. Níor thuig mé cén fáth nach raibh sé ag iarraidh siúl. Ar 
deireadh, bhí mé in ísle brí. Bhí orm é a tharraingt i mo dhiaidh!
Ceist 3: Conas a mhothaigh tú nuair a d’éirigh le do phlean?
Freagra: Bhí mé sona sásta. Bhí bród an domhain orm as an asal ar deireadh.
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Ceist 11 (20 marc)

Ainm an chontae

Dún na nGall

Dhá phointe eolais faoi na háiseanna sa chontae

Tá go leor áiseanna sa chontae:

• clubanna agus ionaid spóirt ar fud an chontae, go háirithe clubanna CLG

• scoileanna surfála – is féidir leat foghlaim conas surfáil a dhéanamh

• scoileanna ceoil 

• Bíonn féilte ceoil ar siúl gach bliain.

• Tá go leor tránna áille sa chontae. Is aoibhinn liom dul ag snámh agus ag surfáil.

Tá an timpeallacht go haoibhinn. Tá sléibhte arda, cósta drámatúil agus páirceanna áille le feiceáil.

Dhá rud a thaitníonn liom faoin gcontae

Is aoibhinn liom an suaimhneas atá ann. Ní théann na mílte turasóirí ann gach lá.

Is aoibhinn liom na hoileáin – Toraigh, Árainn Mhór agus Gabhla, mar shampla.

An chúis ar mhaith liom an post seo

Is scríbhneoir mé agus tá mo bhlag féin agam. Is as Dún na nGall mé ach téim ag taisteal gach bliain 
ar fud na hÉireann. Tá eolas maith agam ar Éirinn.




