
Am: 2 uair an chloig 
270 marc 

Scrúduimhir 

Stampa an Ionaid 

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
Gnáthleibhéal

[17]

Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí 

Páipéar Samplach B



[18]Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí  
Gaeilge T2 ‐ Gnáthleibhéal 

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 45 marc

Ceist 1 (10 marc)

(a) Co. na Gaillimhe

(b) 15

(c) Is dochtúir í.

(d) Beidh cluiche iománaíochta aige.

Ceist 2 (10 marc)

(a) An Sáirsint Garda Ó Coinn ón nGarda Síochána

(b) Trí bhuirgléireacht

(c) Beirt fhear agus bean amháin

Ceist 3 (10 marc)

(a) Club Óige 

(b) Rang ceoil  
Rang drámaíochta

Ceist 4 (15 marc)

Mír 1

(a) Pictiúr 2

(b) dhá chluiche

Mír 2

(c) Bhí seisiún traenála aici.

(d) geansaí rugbaí nua/gúna nua
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Roinn B Léamh agus Ceapadóireacht 225 marc

Ceist 5 (20 marc)

(a) (i) Fíor; (ii) Bréagach; (iii) Bréagach; (iv) Bréagach; (v) Fíor

(b) Surfáil/Scairdsciáil/Canúáil/Surfáil Eitleoige (dhá sport le liostú)

(c) €350

Ceist 6 (30 marc)

Chuig: micheal@gaeilgemail.com
Ó: olivia@gaeilgemail.com
Ábhar: Siopadóireacht
Haigh, a Mhichíl! 

Conas atá cúrsaí? An bhfuil tú réidh le haghaidh na Nollag? Táimid beagnach réidh anseo. 
Chuaigh mise agus Oscar ag siopadóireacht inné ar Shráid Grafton. Cheannaigh mé cúpla 
bronntanas – leabhar do Dhaid agus cluiche ríomhaireachta d’Oscar. 

Bhuaileamar le Brian agus Aoife – ón gcúrsa sa Ghaeltacht. Tháinig siad suas go Baile Átha Cliath 
don lá. Rinne siad beagán siopadóireachta freisin. 

Chuamar go siopa caife deas. Bhí lón an‐bhlasta againn. Burgair agus sceallóga! 

Scríobh ar ais chugam go luath. Nollaig shona!

Olivia
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Ceist 7 (30 marc)

(a) Páras, an Fhrainc

(b) Ar an gcúigiú lá is fiche de mhí na Samhna, 2020

(c) Beidh na haíonna speisialta seo ann chun labhairt le páistí agus tuismitheoirí.

(d) Orianne Lallemand/David Walliams/Áine Ní Ghlinn (aoi speisialta amháin le liostú)

(e) Na saineolaithe leabhar

(f)	 conas scéal corraitheach a scríobh

(g) €5

(h) Brabhsáil: www.salon‐du‐livre.fr/Ríomhphost: livres@salon‐du‐livre.fr

(i) Ba mhaith. Is aoibhinn liom a bheith ag léamh./Ba bhreá liom labhairt le 
scríbhneoirí mór le rá./Ba bhreá liom bualadh le Orianne Lallemand/David 
Walliams/Áine Ní Ghlinn./Ba bhreá liom foghlaim conas scéal corraitheach a 
scríobh./Ba bhreá liom foghlaim conas greannáin ar nós Batman agus Wonder 
Woman a scríobh ar ríomhaire./Ba bhreá liom dul go Páras. (fáth amháin le liostú)

Ceist 8 (20 marc)

Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí  10 
Gaeilge T2 ‐ Gnáthleibhéal 

Ceist 8    (20 marc) 

Léigh an fógra seo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scríobh teachtaireacht chuig do chara ag tabhairt cuireadh dó/di teacht leat chun an scannán  
a fheiceáil. 

   

 

FÓGRA 
 

The Lion King 
 

le feiceáil san Omniplex 
 

Dé Sathairn, 14 Nollaig 2019 
 

Ag tosú ag 7.30 p.m. 
Cead isteach €8.00 

 

Bígí ann 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

A Mhaidhc. Aon scéal? Cogar, ar 

mhaith leat dul go dtí an Fhleadh? 

Beidh sé ar siúl i Sord Cholmcille ón 

5–13 Iúil ach beidh mise ag dul ar an 

12ú. Suim agat? Tá sé saor in aisce!
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Ceist 9 (25 marc)

Abairt: 6

Áit: Óstán

Abairt: 3

Áit: Ollmhargadh
 Siopa grósaera

Abairt: 2

Áit: Siopa búistéara

Abairt: 1

Áit: Cistin 

Abairt: 4

Áit: Zú

Abairt: 5

Áit: Páirc imeartha 
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Ceist 10 (65 marc)

(a) 17 Lúnasa 2000

(b) Cluain Dolcáin i mBaile Átha Cliath 
Coláiste Pháirc na Maoile agus na Dublin Lions

(c) Is minic a bhíodh uaigneas air ag smaoineamh ar a chairde agus ar a theaghlach sa 
bhaile.

(d) 6’10” (2.08 m)

(e) Tá Aidan ag foghlaim go tapa./Is dalta an‐éirimiúil é. (sampla amháin le liostú)

(f)	 Ceist 1: An dtaitníonn an saol i Meiriceá leat? 
Ceist 2: Cé hé nó hí an phearsa spóirt is fearr leat?

(g) Bhí cluiche iontach ar siúl inné. Bhí na Dubs ag imirt in aghaidh Chiarraí. Bhí an 
cluiche ar siúl i bPáirc an Chrócaigh. An rud ab fhearr faoin gcluiche ná an toradh. 
Bhuaigh Ciarraí! Ar deireadh thiar! Faraor, níor thaitin an aimsir liom. Bhí sé ag 
cur báistí ó thús deireadh. Bhíomar fliuch báite. Chuaigh mé le roinnt cairde ó mo 
rang. Chuamar ar ais go Ciarraí ar an traein.

Ceist 11 (35 marc)

Chuaigh mé chuig ceolchoirm iontach Dé Sathairn seo caite. Bhí an cheolchoirm ar siúl i bPáirc 
Thuamhan. Bhí Kendrick Lamar ar stáitse.

Cheannaigh mé mo thicéad ar líne. Chosain sé €49. Chuaigh mé go dtí an cheolchoirm le ceathrar 
cairde. Bhí an cheolchoirm thar barr. Bhí slua mór ann. Sheinn sé ar feadh dhá uair an chloig. 
Chaitheamar an oíche ag canadh agus ag damhsa.

Nuair a chríochnaigh an cheolchoirm, d’fhágamar an staid agus chuamar go dtí siopa sceallóg. 
Ansin, fuaireamar an bus abhaile.

Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an gceolchoirm sin go deo.




