
Junior Cycle  Final Examination 2019

Am: 2 uair an chloig 

270 marc 

Stampa an Ionaid 

Scrúduimhir 

Don Scrúdaitheoir 

Roinn Ceist Scrúd S.C.

A 
1 

2 

3 

B

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Iomlán 

Tasc Measúnaithe 

MÓRIOMLÁN 

Gaeilge T2
Ardleibhéal

[41]

Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí 

Páipéar Samplach F



[42]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) Ráth Chairn i gContae na Mí

(b) meánscoil áitiúil

(c) Is í an Fhraincis an t-ábhar is fearr le Seosamh. 

Níl spéis ag Seosamh san Eolaíocht.

(d) Is é an ceol an caitheamh aimsire is fearr leis./Seinneann sé an fhidil agus an 
fheadóg stáin./Tá sé ina bhall de ghrúpa ceoil traidisiúnta freisin. (píosa amháin 
eolais le liostú)

Ceist 2 (6 mharc)

(a) oibreacha bóthair

(b) Trasnaigh an bóthar ag na soilse tráchta amháin./Ní bheidh cead ag tuismitheoirí 
carranna a stopadh ag geataí na scoile./Beidh cead acu páirceáil i gcarrchlós an 
tséipéil. (treoir amháin le liostú)

(c) i gceann trí seachtaine

Ceist 3 (6 mharc)

(a) i gcroílár Chontae na Mí

(b) ziplíne/balla dreapadóireachta/cúrsa bacainní/turais iascaireachta/turais chuig 
Brú na Bóinne agus Sí an Bhrú (gníomhaíocht 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. (pointe amháin eolais le liostú)

Ceist 4 (10 marc)

Mír 1

(a) Páirc an Phiarsaigh.

(b) i gceann leathuair an chloig

Mír 2

(c) Bhuaigh siad Cluiche Ceannais na hÉireann trí huaire i ndiaidh a chéile.

(d) dearfach
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Roinn B Léamh, Ceapadóireacht agus Litríocht 240 marc

Ceist 5 (60 marc)

(a) 2017

(b) clár nuachta

(c) comhlachtaí a chabhraíonn le mná daite

(d) Rinne roinnt úsáideoirí ar Twitter sciolladh fíochmhar uirthi mar gheall ar dhath a 
craicinn./Ar chainéal amháin ar YouTube, bailíodh físeáin di agus scríobhadh rudaí 
maslacha fúithi./Bhí uirthi déileáil le ráitis chiníocha ó bhaill den phobal agus í 
amuigh ag obair. (dhá phointe eolais le liostú)

(e) Chabhraigh sé go mór leis na daltaí a gcuid scileanna scríbhneoireachta a 
fhorbairt./Spreag sé iad le bheith cruthaitheach.

(f) Labhraíonn sí an Ghaeilge./Oibríonn sí in RTÉ./Is iomaí gradam a bronnadh uirthi, 
mar shampla Iriseoir na Bliana./Troideann sí ar son chearta na ndaoine daite./
Tá roinnt eagras bunaithe aici, mar shampla Beyond Representation./Labhair sí 
amach gan scáth gan eagla faoin gciníochas a d’fhulaing sí. (dhá rud le liostú)

Ceist 6 (50 marc)

Teideal an úrscéil: SÁRÚ
Ainm an údair: Anna Heussaff
Ainm an charachtair spéisiúil ón úrscéal: Evan

(a) 

Eachtra 1:
Tá cluiche úrnua ag Evan ar a uaireadóir cliste. SÁRÚ is ainm don chluiche sin. Faraor, tá 
Crúb, ceannaire na mbulaithe, ag iarraidh an t-uaireadóir a bhaint d’Evan. Lá amháin, 
ar an mbus, déanann sé iarracht an t-uaireadóir a thógáil ach insíonn Cara, cailín 
mistéireach as Meiriceá, don tiománaí bus céard atá ar siúl acu. Cuirtear na bulaithe den 
bhus.
Eachtra 2:
Tá eachtra eile a tharlaíonn do Evan nasctha leis an eachtra ar an mbus. Cé nach 
n-éiríonn le Crúb an t-uaireadóir a thógáil, éiríonn leis mála Evan a ghoid. Nuair a 
thagann Evan abhaile, faigheann a athair amach nach bhfuil mála Evan aige agus téann 
siad amach á lorg. Ar deireadh, aimsíonn siad an mála ach níl a chóipleabhar ná a 
dhialann ann.

(b) Sílim go bhfuil teideal an úrscéil an-oiriúnach. Is é SÁRÚ an t-ainm atá ar 
an gcluiche. Níos tábhachtaí ná sin, áfach, tá go leor rudaí le sárú ag na 
príomhcharactair. Ní mór dóibh an cluiche a shárú, fadhbanna an domhain a 
shárú, bulaithe a shárú … is liosta le háireamh é!
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Ceist 7 (10 marc)

1: Bíonn 7: mainicíní
2: Fraince 8: déanta
3: Tagann 9: seacláid
4: go/chuig 10: mhaith
5: ghlacadh 11: seo
6: Caitheann

Ceist 8 (30 marc)

Teideal an dáin/an amhráin: ‘Solas’
Ainm an fhile/an chumadóra: Seo Linn

(a) féinmhachnamh

(b) Taitníonn an mothúchán ‘dóchas’ liom. Lá amháin, dúisíonn rud éigin i gcroí an 
liriceora. Faigheann sé radharc níos fearr ar a shaol agus mothaíonn sé dóchasach.

(c) San amhrán seo, tá nasc láidir idir an féinmhachnamh agus an dóchas. Ag tús 
an amhráin, níl dóchas ag an liriceoir. Níl sé sásta lena shaol. Ansin déanann sé 
a mhachnamh ar a shaol. Mar gheall ar an bhféinmhachnamh seo, feiceann sé 
bóthar nua. Filleann sé ‘chun bairr’ chun radharc níos fearr a fháil ar a shaol.

(d) Taitníonn an t-amhrán go mór liom. I dtús báire, tá an ceol san amhrán ar 
fheabhas. Cloisimid an pianó agus Ceolfhoireann Óg Chorcaí. Tá na téaduirlisí agus 
na cnaguirlisí chun cinn ach cloisimid na gaothuirlisí agus na prásuirlisí freisin.  
 
Chomh maith leis sin, léiríonn an ceol na mothúcháin go soiléir. Tá an ceol á 
sheinm go han-chiúin nuair nach mothaíonn an liriceoir dóchasach. De réir a 
chéile, éiríonn an ceol níos láidre nuair a éiríonn na liricí níos dearfaí. 

Ceist 9 (40 marc)

Pictiúr 1 – 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 ag an obair. 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-uaire 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.
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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!

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 dráma: Lá Buí Bealtaine
Ainm an scríbhneora: Máiréad Ní Ghráda
Ainm an charachtair spéisiúil ón dráma: Nóinín

(a) 

Tréith: Brónach/Aiféalach
Sampla ón dráma:
Tá brón agus aiféala ar Nóinín faoi roinnt rudaí a tharla ina saol. Tagann na scéalta 
brónacha go léir ar ais chuici nuair a thosaíonn sí ag caint léi féin sa teach altranais. Tá an 
seanfhear, Peadar, ann freisin, ach is beag a thuigeann sé ós rud é go bhfuil sé ag dul dá 
mheabhair ag an aois. Tá brón agus aiféala uirthi nár phós sí an fear ceart. Tá brón agus 
aiféala uirthi faoin troid a tharla idir Peadar agus Páid. Tá brón agus aiféala uirthi nach 
mbeidh sí ábalta maithiúnas a iarraidh ar Pheadar.

(b) Tá an bheirt acu ina suí sa ghairdín. Tá Nóinín ag caint léi féin faoina saol agus tá 
Peadar ag caint leis féin faoi rudaí éagsúla, de réir mar a tharlaíonn sa dráma féin. 
Ag deireadh an scéil, áfach, cé go bhfuil sé ag dul dá mheabhair, cuimhníonn Peadar 
ar Nóinín. Ní gá di aon rud a rá toisc go bhfuil sí ag caoineadh. Tuigeann sé go bhfuil 
aiféala agus brón uirthi. Claonann sé a cheann chun a rá léi go dtuigeann sé.
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Ceist 11 (20 marc)

Roinnt eolas pearsanta fút féin:
Freya Ní Aonghusa is ainm dom. Táim i mo chónaí i nGaillimh. Táim sa tríú bliain ar scoil. Is 
aoibhinn liom spórt, ceol agus taisteal. Tá deirfiúr amháin agam. Edith is ainm di. Réitímid go han-
mhaith le chéile.
Dhá phointe eolais faoi na caithimh aimsire atá agat:
Is aoibhinn liom spórt uisce. Téim ag bádóireacht nuair a bhíonn an deis agam. Tá bád beag 
againn thíos ag an gcuan. Téim amach le m’athair nó le mo mháthair nuair a bhíonn an aimsir go 
deas.

Is aoibhinn liom dul ag snámh freisin. Téim ag snámh san fharraige go minic freisin. Tá áit dheas 
snámha ar Bhóthar na Trá. Tá clár tumadóireachta ann, fiú! Téann go leor daoine ag snámh ann.
Dhá phointe eolais faoin gcineál laethanta saoire a thaitníonn leat:
Is aoibhinn liom saoirí gréine cois trá. Bíonn siad galánta. Is aoibhinn liom dul síos go dtí an 
trá agus an lá a chaitheamh ag ligean mo scíthe agus ag sú na gréine. Chomh maith leis sin, is 
aoibhinn liom an bia difriúil i dtíortha thar lear.




