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[36]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) Tá beirt deartháireacha ag Maria.

(c) Tá Daniel ag obair i ngaráiste áitiúil.

(d) Is maith.

Ceist 2 (10 marc)

(a) Eithne Ní Dhochartaigh, láithreoir ar Theilifís Nua na Gaeilge

(b) cúrsaí spóirt/cúrsaí ceoil/cúrsaí faisin/litríocht/ealaín/stair/tíreolaíocht (topaic 
amháin le liostú)

(c) Roimh 5.00 pm, 14 Aibreán

Ceist 3 (10 marc)

(a) Co. Aontroma

(b) Stair na háite 

(c) Tíreolaíocht na háite

Ceist 4 (15 marc)

Mír 1

(a) cos

(b) Thit Cormac de bhalla.

Mír 2

(c) Bréagach

(d) Síníonn



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

Páipéar Sam
plach E

Educate.ie

Roinn B Léamh agus Ceapadóireacht 225 marc

Ceist 5 (20 marc)

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

(b) Balla Bheirlín/Seicphointe Charlie/Geata Brandenburg (dhá rud le liostú)

(c) www.gníomhaireacht‐taistil.ie nó 01 8255 0000 

Ceist 6 (30 marc)

Chuig: uncail-ruairi@gaeilgemail.com
Ó: méabh@gaeilgemail.com
Ábhar: Comórtas	tallainne
A Uncail Ruairí,

Conas atá tú? Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte.

Ar chuala tú faoin gcomórtas tallainne? Ghlac mise agus Aindriú páirt ann agus bhuamar an rud 
iomlán!

Ar dtús, chanamar an t‐amhrán sa halla pobail áitiúil. Bhuamar an babhta sin. Tar éis sin, 
chanamar an t‐amhrán sa 3Arena. Bhí go leor daoine ann.

Ar deireadh, ghlaoigh siad amach na buaiteoirí – mise agus Aindriú! Fuaireamar trófaí mór. 

An oíche sin, chuamar go bialann. Bhí dinnéar mór blasta againn. Bhí bród an domhain orainn.

Slán tamall!

Méabh
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Ceist 7 (30 marc)

(a) Baile Átha Cliath

(b) Páirc an Fhionnuisce

(c) Ó leathuair tar éis a naoi go leathuair tar éis a ceathair

(d) Lá Nollag agus Lá Fhéile Stiofáin

(e) Míle ocht gcéad tríocha a haon

(f)	 Breis is ceithre chéad ainmhí

(g) Leoin/Dobhareacha/Goraillí/Eilifintí/Sioráif (trí chineál ainmhithe le liostú)

(h) Machairí na hAfraice/Cuas na Mór‐rónta/Foraois na nÓrang‐útan/Feirm na 
Cathrach/Teach na Reiptílí (dhá láthair le liostú)

(i) Ba mhaith. Is aoibhinn liom ainmhithe./Bíonn sé ar oscailt beagnach gach lá./Tá 
go leor ainmhithe difriúla sa zú./Ba bhreá liom na leoin/eilifintí/goraillí a fheiceáil. 
(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 Dheirdre, ar chuala tú faoi Fhéile 

an tSamhraidh i gCorcaigh? Beidh 

sé ar siúl 20–21 Iúil. Beidh ceol agus 

damhsa agus go leor eile ann. Saor in 

aisce freisin. Ar mhaith leat dul ann?
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Ceist 9 (25 marc)

Abairt: 2

Áit: An banc 

Abairt: 1

Áit: Seomra folctha

Abairt: 3

Áit: Seomra suite
       Seomra teilifíse

Abairt: 4

Áit: Stáisiún bus

Abairt: 5

Áit: Siopa bréagán 

Abairt: 6

Áit: Óstán
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Ceist 10 (65 marc)

(a) a foirgnimh áille/a séipéil stairiúla/a cuid gandalaí (pointe amháin eolais le liostú)

(b) canálacha agus droichid

(c) athrú aeráide

(d) Déanann na longa móra seo damáiste do na canálacha./Uaireanta, bíonn timpistí 
ann idir na longa agus na gandalaí. (pointe amháin eolais le liostú)

(e) go bhfuil an Veinéis róchostasach anois

(f)	 Níl cead ag longa crúsála atá níos mó ná 100,000 tonna seoladh go lár na 
Veinéise./Siúlann ‘gardaí dea‐iompair’ nó ‘angeli del decoro’ timpeall na cathrach 
ag seiceáil nach bhfuil na turasóirí ag briseadh na rialacha! (sampla amháin le 
liostú)

(g) Ceist 1: An maith leat a bheith i do chónaí sa Veinéis? 
Ceist 2: Cé mhéad a chosnaíonn cupán caife/uachtar reoite/béile i mbialann sa 
Veinéis?

(h) Chuaigh mé féin agus mo theaghlach go dtí an Róimh le déanaí. Bhí an turas ar 
fheabhas. Tá go leor le déanamh ann. Tá bialanna agus siopaí caife agus siopaí 
éadaí ann. An rud is fearr a rinneamar ná an turas go dtí an Colasaem. Bhí an 
aimsir thar barr freisin. Bhí sé te agus grianmhar gach lá. Faraor, níor thaitin gach 
rud liom. Mar shampla, níor thaitin an trácht liom. Bhí carranna ar fud na háite! 
Ba bhreá liom dul ar ais.

Ceist 11 (35 marc)

Bhí mé féin agus mo chara ag cluiche peile le déanaí. Bhí Éire ag imirt in aghaidh na Fraince. Bhí an 
cluiche ar siúl i Staid Aviva. Fuaireamar an bus go Baile Átha Cliath. Bhí slua mór ann. 50,000 duine 
sa staidiam! Tá an staidiam go hiontach. Tá sé thar a bheith nua‐aimseartha. Bhí an t‐atmaisféar 
thar barr. Bhíomar ag canadh ó thús deireadh. Ar deireadh, bhuaigh Éire. Bhí an lá linn. 




