
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

[29]

Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí 

Páipéar Samplach D



[30]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. Chiarraí

(b) Teach leathscoite

(c) Conchúr

(d) Teaghlach spórtúil

Ceist 2 (10 marc)

(a) An leas-phríomhoide

(b) Ceoldráma

(c) €5

Ceist 3 (10 marc)

(a) Rugbaí

(b) Tá áthas an domhain air.  
Ba bhreá leis imirt ar fhoireann na hÉireann.

Ceist 4 (15 marc)

Mír 1

(a) Tiúba

(b) An tseachtain seo caite

Mír 2

(c) Waltons Music for Schools Competition

(d) i mí an Mhárta
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Roinn B Léamh agus Ceapadóireacht 225 marc

Ceist 5 (20 marc)

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

(b) Linn snámha 25m/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 ranganna le liostú)

Ceist 6 (30 marc)

Chuig: máireáine@gaeilgemail.com
Ó: eimear@gaeilgemail.com
Ábhar: Alicante	álainn
Hi, a Mháire Áine,

Conas atá cúrsaí? Tá gach rud go maith anseo.

Táimid in Alicante, an gcreidfeá! Thángamar anseo inné ar eitleán. Fuaireamar bus ón aerfort go 
dtí an t‐óstán. 

Táimid ag fanacht in óstán ceithre réalta. Tá sé go hálainn. Tá na seomraí compordach agus tá go 
leor áiseanna anseo freisin. 

Tá go leor le déanamh anseo. Téimid ag snámh agus ag rothaíocht go minic. Inné, chuamar go dtí 
na siopaí. Cheannaigh mé cúpla bronntanas.

Táim ag súil le scéala uait. Scríobh chugam go luath.

Slán,

Eimear
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Ceist 7 (30 marc)

(a) Cluiche Ceannais Camógaíochta na hÉireann

(b) Corn Uí Dhufaigh

(c) Co. na Gaillimhe

(d) Ceathrú tar éis a ceathair

(e) Ré Ó Ceallaigh

(f)	 €25

(g) Dhá chluiche eile

(h) suíomh gréasáin oifigiúil: www.camogie.ie

(i) Ba mhaith. Is aoibhinn liom camógaíocht./Tá na ticéid an‐saor do dhaoine óga./
Is as Gaillimh/Cill Chainnigh/an Iarmhí/Ciarraí/Luimneach mé./Cluiche iontach a 
bheidh 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 

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

A Mháirtín, aon scéal? Goile, ar 

mhaith leat teacht chuig ceolchoirm 

Niall Horan? Tá dhá thicéad agam. 

Beidh sé ar siúl Dé Sathairn beag seo 

sa Mhuileann gCearr. Súil agam gur 

féidir leat teacht!
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Ceist 9 (25 marc)

Abairt: 5

Áit: An teach cúirte 

Abairt: 3

Áit: Pictiúrlann 

Abairt: 4

Áit: Páirc imeartha 

Abairt: 1

Áit: Siopa búistéara 

Abairt: 2

Áit: Siopa caife
 Caife

Abairt: 6

Áit: Seomra leapa
 Seomra codlata
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Ceist 10 (65 marc)

(a) Gaeltacht Dhún na nGall

(b) Gearóid agus Anna

(c) Proinsias (athair Mhairéad) agus Dinny McLaughlin

(d) tar éis sraith ceolchoirmeacha iontacha i Meiriceá agus in Éirinn

(e) loch i nDún na nGall/Loch Altan

(f)	 D’eisigh sí albam aonair./Seinneann sí le go leor bannaí ceoil eile freisin./Is iomaí 
gradam atá faighte aici./Bronnadh Ceoltóir Traidisiúnta na Bliana uirthi in 2016. 
(sampla amháin le liostú)

(g) Ceist 1: An fearr leat a bheith ag canadh nó ag seinm? 
Ceist 2: Cé hé/hí an ceoltóir is fearr leat?

(h) 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 ann le triúr cairde. An rud ab fhearr 
faoin gceolchoirm ná na soilse. Bhí an seó soilse dochreidte. Faraor, níor sheinn 
sé ach ar feadh uair an chloig. Bhí mé ag súil le níos mó. Nuair a chríochnaigh 
an cheolchoirm, d’fhágamar an staid agus chuamar go dtí siopa sceallóg. Ansin, 
fuaireamar an bus abhaile.

Ceist 11 (35 marc)

Bhí féile bheag againn inár scoil le déanaí chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh. Rinneamar 
go leor rudaí éagsúla. Bhí céilí againn Dé Luain. Bhí lón speisialta againn an lá sin freisin. Bhí 
ceolchoirm ar siúl i halla na scoile Dé Máirt. Sheinn Nuadán. Bhí siad ar fheabhas. Bhí tráth 
na gceist againn sa leabharlann Dé Céadaoin. Faraor, níor bhuaigh m’fhoireann. Déardaoin, 
d’imríomar cluiche biongó sa rang. Dé hAoine, chaitheamar éadaí glasa ar scoil. Bhí comórtas 
ealaíne againn sa rang Ealaíne. Tharraing mé pictiúr den seanfhocal ‘Níl aon tinteán mar do 
thinteán féin’.




