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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 45 marc

Ceist 1 (10 marc)

(a) Co. Dhún na nGall

(b) Tá beirt deirfiúracha agus deartháir amháin ag Ivy.

(c) Tá Astrid sa séú bliain.

(d) Gaeilge

Ceist 2 (10 marc)

(a) Na Gaeil Óga

(b) Ag an deireadh seachtaine

(c) ceoltóirí

Ceist 3 (10 marc)

(a) Scoil Drámaíochta

(b) Bia  
Deochanna

Ceist 4 (15 marc)

Mír 1

(a) Dún Dealgan

(b) Contae Mhuineacháin

Mír 2

(c) Taitníonn agus ní thaitníonn

(d) i mBaile Mhuineacháin nó i nDún Dealgan
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Roinn B Léamh agus Ceapadóireacht 225 marc

Ceist 5 (20 marc)

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

(b) Linn snámha 25 m/Seomra meáchan/Málaí dornála/Cúirteanna badmantain/Raon 
reatha 200m (trí áis le liostú)

(c) Ióga agus Pilates/Gleacaíocht/Snámh agus tumadóireacht/Badmantan/
Dornálaíocht (dhá chineál ranga le liostú)

Ceist 6 (30 marc)

Chuig: maitiú@gaeilgemail.com
Ó: orlaith@gaeilgemail.com
Ábhar: Cluiche	iontach
A Mhaitiú, a chara,

Chuaigh mé go dtí Cluiche Ceannais na hÉireann Dé Domhnaigh seo caite. Bhí an cluiche

ar siúl i bPáirc an Chrócaigh. Bhí Sligeach agus Doire ag imirt.

Chuaigh mé go dtí an cluiche le ceathrar cairde. Fuaireamar an bus go Páirc an Chrócaigh. 

Ar dtús, chanamar ‘Amhrán na bhFiann’. Ansin, thosaigh an cluiche. Bhí an cluiche thar barr. 
D’imir Sligeach go han‐mhaith. D’imir Doire go maith freisin ach ar deireadh, bhí an lá linn.

Nuair a chríochnaigh an cluiche, d’fhágamar an staid agus shiúlamar go dtí an siopa sceallóg.

Ansin, fuaireamar an bus abhaile. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an gcluiche sin go deo.

Slán tamall,

Órlaith
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Ceist 7 (30 marc)

(a) Féile na nGael

(b) Tús an tsamhraidh

(c) Páirc Tailteann, Co. na Mí

(d) Ar an tríochadú lá de mhí Aibreáin, 2019

(e) Ar an gcéad lá de mhí na Bealtaine, 2019

(f)	 IMLÉ/Niamh Dunne & Beoga/Kíla (trí bhanna ceoil le liostú)

(g) €40

(h) ar an suíomh gréasáin oifigiúil: www.féilenangael.ie

(i) Ba mhaith. Is aoibhinn liom ceol traidisiúnta./Is aoibhinn liom na bannaí ceoil a 
bheidh ag seinm./Beidh go leor imeachtaí speisialta ar siúl ann./Beidh ceardlanna 
ceoil agus damhsa ar siúl ann. (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 

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

Haigh, a Chóra. Ar mhaith leat 

teacht chuig an gcluiche peile Dé 

Domhnaigh, 9 Feabhra? Beidh Uíbh 

Fhailí ag imirt i bPáirc an Chrócaigh. 

Tá €5 ar na ticéid. Inis dom, más 

féidir!
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Ceist 9 (25 marc)

Abairt: 1

Áit: Siopa éadaí

Abairt: 4

Áit: Seomra folctha 

Abairt: 2

Áit: Bácús

Abairt: 6

Áit: Séipéal 

Abairt: 5

Áit: Leabharlann

Abairt: 3

Áit: Ionad fóillíochta
 Ionad spóirt
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Ceist 10 (65 marc)

(a) Lá Fhéile Pádraig, 17 Márta 1990

(b) Bré, Contae Chill Mhantáin

(c) Is ceoltóir é a athair John. Is ealaíontóir í a mháthair Raine.

(d) áiléar i dteach a thuismitheoirí

(e) 2019

(f)	 Scríobhann sé amhráin faoi fhadhbanna sóisialta./Tá amhráin scríofa aige faoin 
athrú aeráide/faoi fhulaingt na dteifeach. (sample amháin le liostú)

(g) Ceist 1: Cén hé/hí an réalta cheoil is fearr leat? 
Ceist 2: Ar thaitin Coláiste na Tríonóide leat?

(h) Bhí ceoldráma iontach ar siúl inné. Bhí sé ar siúl inár scoil. Grease a bhí ann. Ghlac 
gach duine ón idirbhliain páirt ann. An rud ab fhearr faoi ná na haisteoirí agus na 
damhsóirí. Bhí siad go léir go diail! Faraor, bhí sé beagán róghlórach. D’fhreastail 
idir óg agus aosta ar an gceoldráma. Bhí múinteoirí ann, bhí tuismitheoirí ann, 
agus ar ndóigh, bhí go leor scoláirí ann freisin.

Ceist 11 (35 marc)

Chuaigh mé féin agus cara liom go dtí an Ghaeltacht le déanaí. Bhí sé thar barr. Chuamar go Gaoth 
Dobhair i nDún na nGall. D’fhanamar i dteach mór. Bhí na seomraí an‐chompordach. Bhí radharc 
álainn ar an bhfarraige againn. Bhí rang againn gach maidin. Bhí na múinteoirí an‐spreagúil. 
Rinneamar gníomhaíochtaí spóirt agus gníomhaíochtaí ceoil freisin. D’imir mé peil Ghaelach, 
cispheil agus leadóg bhoird. Rinneamar damhsa ag an gcéilí gach oíche freisin. Bhí an radharc tíre 
go hálainn. Chuamar ag snámh san fharrraige nuair a bhí an aimsir go deas. Tá a lán cairde nua 
agam anois.




