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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 Mí

(b) Is í an Fhraincis an t‐ábhar is fearr le Seosamh.

(c) Tá an‐spéis aige sa cheol.

(d) Ceol traidisiúnta

Ceist 2 (10 marc)

(a) An príomhoide

(b) Beidh oibreacha bóthair ar siúl.

(c) carrchlós an tséipéil

Ceist 3 (10 marc)

(a) Ionad Eachtraíochta

(b) Ziplíne  
Balla dreapadóireachta

Ceist 4 (15 marc)

Mír 1

(a) Páirc an Phiarsaigh

(b) Gaillimh in aghaidh Bhaile Átha Cliath

Mír 2

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

(d) Ceapann
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Roinn B Léamh agus Ceapadóireacht 225 marc

Ceist 5 (20 marc)

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

(b) An Siopa Leabhar/Durlas, Tiobraid Árann  

(c) Ficsean/Neamhfhicsean

Ceist 6 (30 marc)

Chuig: labhaoise@gaeilgemail.com
Ó: ethan@gaeilgemail.com
Ábhar: Ceolchoirm	iontach
Haigh, a Labhaoise!

Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Tá gach rud go breá anseo i gCill Dara.

Chuaigh mise agus Cara go ceolchoirm Rihanna ag an deireadh seachtaine. Bhí sí dochreidte. Bhí 
an cheolchoirm ar siúl sa Churrach, i gCill Dara. Cheannaíomar na ticéid ar líne trí mhí ó shin. 

Bhí slua mór ag an gceolchoirm. Bhí an t‐atmaisféar leictreach. Chaitheamar an oíche ag canadh 
agus ag damhsa. 

Fuaireamar síob abhaile ó Mham agus Daid tar éis na ceolchoirme. Ar an mbealach abhaile, 
stopamar i mbialann chun burgar a fháil. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an gceolchoirm sin go 
deo.

Coinnigh i dteagmháil!

Ethan
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Ceist 7 (30 marc)

(a) Dún na nGall

(b) cairtíní/ziplíneáil/sóirbpheil (dhá imeacht le liostú)

(c) babhláil/balla dreapadóireachta/trampailíneacht (dhá imeacht le liostú)

(d) Cúig nóiméad déag

(e) Tríocha nóiméad

(f)	 Faoi naoi, faoi dó dhéag, faoi cúig déag

(g) 11:00

(h) www.aicsean‐óg.ie

(i) Ba mhaith. Tá imeachtaí iontacha ar siúl ann./Ba bhreá liom rásaíocht cairtíní/
babhláil/trampailíneacht a thriail./Níl sé róchostasach. (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 Aoife. Ar mhaith leat teacht 

linn go dtí an oíche chultúir amárach? 

Beidh sé ar siúl i lár an bhaile mhóir. 

Ceolchoirm agus seisiún! Beimid ag 

dul ag 6.00. Abair linn é, más féidir 

leat teacht!  Ó, tá sé saor in aisce 

freisin.
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Ceist 9 (25 marc)

Abairt: 2

Áit: Club óige

Abairt: 4

Áit: Zú 

Abairt: 5

Áit: Siopa leabhar

Abairt: 1

Áit: Bialann 

Abairt: 3

Áit: Páirc imeartha

Abairt: 6

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

(a) seónna teilifíse agus raidió a chur i láthair/aisteoir/údar/tráchtaire (dhá rud le 
liostú)

(b) Cluain Dolcáin, i mBaile Átha Cliath

(c) d’oibrigh sé i mbialann

(d) páirt iontach greannmhar

(e) Gradaim BAFTA

(f)	 Scríobh sé colún comhairle don nuachtán The Daily Telegraph ar feadh na 
mblianta./Scríobh sé a chéad úrscéal Holding in 2016./Bronnadh go leor gradam 
ar an leabhar. (sampla amháin le liostú)

(g) Ceist 1: Cén áit in Éirinn is fearr leat? 
Ceist 2: Ar mhaith leat leabhar eile a scríobh?

(h) Bhí seó iontach ar siúl sa bhaile mór inné. Seó tallainne a bhí ann. Bhí sé ar siúl i 
halla an phobail. Bhí go leor daoine óga páirteach ann. An rud ab fhearr liom faoin 
seó ná an ceol. Bhí roinnt de na ceoltóirí ar fheabhas. Níor thaitin an damhsa liom, 
faraor. Cheap mé go raibh sé leadránach. Bhí idir óg agus aosta ag an seó. Bhí an 
t‐atmaisféar thar barr.

Ceist 11 (35 marc)

Bhí mé féin agus mo theaghlach ar shaoire champála sa Fhrainc le déanaí. Bhí sé thar barr. Bhí an 
aimsir go hálainn. Bhí an ghrian ag taitneamh gach lá. D’fhanamar i gcarbhán in ionad campála. 
Bhí go leor carbhán agus puball eile ann. Creid é nó ná creid, bhí páirc uisce ann freisin! Chuamar 
go dtí an trá gach lá. Bhí an fharraige go haoibhinn. Chuamar ag snámh ann. Rinneamar turas 
báid freisin. Bhí sé an‐suaimhneach. Chaitheamar na laethanta ag siúl, ag snámh agus ag ligean ár 
scíthe. Ba bhreá linn dul ar ais.




