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Treoracha d’iarrthóirí

FREAGAIR CEIST 1 (leathanach 3) AGUS
CEIST 2 (leathanach 4-7)
Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga.
Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.
____________________________________________________________________________________
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Ceist 1
CEAPADÓIREACHT

100 MARC

Freagair do rogha CEANN AMHÁIN de A, B, C nó D anseo thíos.
Nóta: Is leor 500-600 focal mar fhreagra i gcás ar bith.

 AISTE 

A

100 marc

Scríobh AISTE ar CHEANN AMHÁIN de na hábhair seo.
(a) An caidreamh sóisialta in aois an idirlín.
(b) Cearta páistí.
(c) Ceannairí an phobail.

 SCÉAL 

B

100 marc

Ceap SCÉAL a mbeadh do rogha CEANN AMHÁIN díobh seo oiriúnach mar theideal air.
(a) Dílseacht.
(b) Is fearr go mall ná go brách.

C

 ALT NUACHTÁIN / IRISE 

100 marc

Freagair do rogha CEANN AMHÁIN díobh seo.
(a) Chuir tú agallamh ar dhaoine óga ó thíortha iasachta faoin saol a bhí acu le roinnt blianta
anuas in Éirinn.
Scríobh alt, bunaithe ar an agallamh sin, d’iris na scoile.
(b) Tá comórtas i nuachtán Gaeilge ag lorg ailt ar an ábhar seo a leanas:
Mo rogha duine mar Uachtarán na hÉireann.
Scríobh an t-alt a chuirfeá isteach ar an gcomórtas.

D

 DÍOSPÓIREACHT / ÓRÁID 

100 marc

Freagair do rogha CEANN AMHÁIN díobh seo.
(a) Scríobh an chaint a dhéanfá i ndíospóireacht scoile ar son an rúin seo a leanas nó ina aghaidh:
Is deacair a bheith dóchasach as an todhchaí in Éirinn.
(b) Labhair tú le cumann carthanachta i do cheantar féin ar an ábhar thíos:
Dualgas an Stáit i leith ár seandaoine.
Scríobh an óráid a thug tú don chumann.
Leathanach
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C
Ceist
2
L
LÉAMH
HTHUIS
SCINT

70 MARC

Frreagair A arr na leathannaigh 4 (thíoos) agus 5 (tthall), agus B ar na leaathanaigh 6 agus 7.

A  35 mhaarc
Léigh an
a sliocht seeo a leanas agus freagaair na ceisteeanna a ghaabhann leiss.
BÍODH NA FREAGR
RAÍ I D’FHO
OCAIL FÉIN, OIREAD AG
GUS IS FÉIDIIR LEAT.

Taamall agg múineaadh na Gaeilge
G
saa Pholaiinn
1

Ní thabharfainn airdd ar bith arr an bhfógrra go 3 De
D réir mar a chuir mé aaithne ar na Polannaigh
P
thhuig
rabhthas ag lorg múúinteoir Gaaeilge in Olllscoil
mé
m go bhffuil a meonn an-chosúiil le meon na
Lublin in oirthear na Polainne muurach go raibbh mí
nÉireannach
n
h. Tá an-chuiid cosúlachtaaí idir stair ann dá
caite agam
m sa Pholainnn an bhliainn roimhe sin, agus
thír.
t
Cuireaddh é sin abhaaile orm an chéad uair a thug
t
cuimhní áille
á
agam arr an tír aguss ar a muintiir. Ar
mé
m cuairt ar chathair álaiinn Vársá. Leagadh
L
form
mhór
chlár na bhfógraí i gColáiste na hOllscooile i
na
n cathrach go talamh lle linn laeth
hanta deiridhh an
gCorcaighh a bhí an fógra crochhta, an ollsccoil ar
Dara
D
Cogaddh Domhandda nuair a d’éirigh
d
muiintir
bronnadh céim sa Ghhaeilge aguss sa Dlí orm
m i lár
Vársá
V
amachh i gcoinne na Naitsíoch
h díreach mar a
Mheán Fómhair 20003. Chuir mé
m m’iarratass faoi
tharla
t
i mBaaile Átha Cliaath leis na Saasanaigh i 19916.
bhráid an Dochtúra Aidan
A
Doyle láithreach, fear a
Dála
D
éirí am
mach 1916, ccuireadh an t-éirí amachh sa
raibh 17 mbliana
m
caitte sa Pholaiinn aige. Gllacadh
Pholainn
P
faooi chois go fuilteach taar éis seachttainí
liom. Tuggadh conraddh bliana doom a bhféaddfaí a
fada de thrroid fhíochm
mhar. Tógadh an chatthair
athnuachaan. Bhí lúchááir an domhaain orm. Bhíí spéis
athuair,
a
clocch ar chloch, i ndiaidh an
n chogaidh agus
a
mhór aggam sa taisteal agus b’fhurasta dom
is
i ábhar insspioráide aggus siombaill de spioradd na
sciuirdeannna a thabhaairt ar áiteannna éagsúla ar
a fud
saoirse anois í. Le linn dom taisteal ar fud na tíre,
Mhór-Roiinn na hEorrpa dá mbeinnn i mo chóónaí i
d’aithin
d
mé tréithe
t
eile sna daoine a mheabhraighh na
Lublin. Chuirfinn
C
e
eolas
ar chhultúr eile agus
hÉireannaigh
h
h dom – an cairdeas, an
n fhéile aguss an
d’fhoghlaaimeoinn teannga nua. Choomh maith leeis sin
chaoinfhulai
c
ingt. Rith sé liom gurb é sin díreachh an
bheinn i mo
m chónaí i m’aonar,
m
neaamhspleách ar mo
rud
r a mbeifeeá ag súil leiss i dtír a bhfu
uil an oidhreaacht
thuismitheeoirí den chééad uair i moo shaol.
shaibhir Chrríostaí chéannna aici is atá ag Éirinn.

2

B
O
Ollscoil
Chaaitliceach Lublin
L
(KUL
L) i
Tá an Ghaaeilge á múinneadh in Olllscoil Chaitliiceach 4 Bunaíodh
Lublin (K
KUL) ó 19844 anall. Ag deireadh ann dara
1918 agus táá sí ar cheannn de na cú
úig institiúid tríú
bliain de chéim MA sa Bhéarla, bíonn ar na mic
leibhéal
l
atá suite in Luublin, an ch
hathair is móó in
léinn roghha a dhéanaamh idir an Ghaeilge aggus an
oirthear
o
na Polainne.
P
Nuuair a bhí an
a Pholainn faoi
Bhreatnais. Le linn an
a tríú agus an ceathrú bliain,
b
chuing
c
an Chhumannachaais, bhí KUL mar lárionadd ag
déanann siad
s staidéar ar an ábhar a roghnaíonnn siad.
an
a bhfreasúrra Caitliceachh frithchumaannach. B’ábbhar
Ní raibh mé
m i bhfad inn KUL gur thhuig mé gur cheap
maíte
m
é gurbbh é KUL aan t-aon ollsscoil nach raaibh
cuid mhaiith de na micc léinn gur chur amú ama é an
faoi smachtt na n-údaráás cumannaach. Is anseeo a
Ghaeilge a fhoghlaim
m. Tá eolas acu
a ar staid lag
l na
thagadh
t
idirr mhic léinn agus léachttóirí nár ligeeadh
Gaeilge inn Éirinn. Is minic a cuirreadh an cheeist go
isteach
i
in ollscoileanna
o
an stáit toiisc gníomhaartha
scigmhagúúil orm ar chheap mé gurbbh í KUL ann t-aon
frithchumannnacha a bhheith déanta
áit ar dom
mhan a bhfuuil an Ghaeillge á labhairrt inti.
acu.
a
Ba san ollscoil seo a bhí Karol
Os a chhoinne sin bhí
b daoine ann a chaaith a
Wojtyla
W
(Eooin Pól II) inna ollamh le
ndúthrachht go fonnmhhar leis an teeanga agus a dúirt
hEitic
h
sular toghadh
t
ina Phápa é. Ba
liom gurbbh í an Ghaeeilge a thug go dtí an olllscoil
as
a KUL a tháinig
t
móráán de lucht
sin sa chééad áit iad. Ach le fírinnne, is beag duine
ceannais
c
Soolidarnosc a d’eagraigh
h stailceannaa in
acu a mhaaífeadh gur teeanga éasca í an Ghaeilge. Is é
Lublin
L
in aghaidh an rialltais chuman
nnaigh sa bhlliain
1982. Thuug an Páápa Polann
an córas fuaime inti is deacra doo na mic léiinn sa
nach tacaíoocht
Pholainn, murab ionaann agus an Béarla. Tá córas
chinniúnach
c
do Solidarnnosc a rinne dochar mór don
fuaime ann Bhéarla ar a dtoil acu.
rialtas
r
ag ann am, rud baa chúis le titiim an rialtaiis ar
deireadh.
d
Dáá bhrí sin, nní haon áibhééil a rá go raaibh
KUL
K
ar thúss cadhnaíochhta ghluaiseaccht na saoirsse sa
Pholainn.
P

Leeathanach

4

de 8

A ar leanúiint
5

Ní raibh mé
m i bhfad sa
s Pholainn nuair
n
a chuaiigh sé i
gcion orm
m go bhfuil gnéithe
g
d’iom
mpar na bPollannach
thar a bheith
b
aisteaach. Bíonn siad an-chiiúin in
áiteanna poiblí,
p
mar shhampla. Fiú scata déagóiirí ar an
tsráid, bíoonn siad ag cogarnaíl inna ngrúpaí beaga le
chéile aguus iad an-aireeach ar strainnséirí a thagaann ina
gcóngar. Le linn ré an chumannnachais, bhííodh ar
dhaoine a bheith fíorcchúramach lena gcuid caainte in
áiteanna poiblí mar go
g mbíodh spiairí
s
de chhuid an
stáit i ngach aon bhaall. Tharla eaachtra ghreannnmhar
dom lá amháin
a
ach b’fhéidir
b
gurr léiriú é freeisin ar
laethanta duairce an chhumannachaais sa Pholainnn. Lá a
raibh ollm
mhargadh nua á oscailt inn Lublin, bhíí mé ag
tarraingt ar
a an gcuntarr le híoc as roinnt
r
earraí nuair a
chonaic mé
m bean mheáánaosta taobhh thiar díom.

Ghéill mé slí
s di agus bhhrúigh sí tharram go garbhh gan
oiread is foocal sibhialta a rá liom. Mhínigh
M
cara dom
gur dócha go
g raibh cuim
mhne fós ag an mbean siin ar
na ciúnnaa fada a bbhíodh ann le linn réé an
chumannacchais nuair a bhí riachttanais na beeatha
gann.
Bunaithe arr an leabhar Seal sa Phollainn le
Alan Desm
mond

C
Ceisteanna
a
1

2

3

4

5

(a)

Céén taithí a bhhí ag an údaar ar an bPoolainn? (Altt 1)

(3 mharcc)

(b)

Luuaigh dhá bhhuntáiste a bhainfeadh
b
an t-údar as
a an bpost a bheith aigee. (Alt 1)

(4 mharcc)

(a)

Céén fáth a bhffuil an Ghaeeilge á múinneadh in KU
UL? (Alt 2))

(3 mharcc)

(b)

Luuaigh dhá dhhearcadh attá ag na Polannaigh fao
oi fhoghlaim
m na Gaeilgee. (Alt 2)

(4 mharrc)

(a)

Luuaigh cosúlaacht amháin
n idir Vársáá agus Bailee Átha Cliathh. (Alt 3)

(3 mharcc)

(b)

Luuaigh dhá thhréith a bhaiineann le muintir
m
na Po
olainne, agu
us luaigh cééard is bun
leis na tréithe sin, dar leiss an údar. (Alt
(
3)

(4 mharcc)

(a)

Cáá bhfuil cathhair Lublin suite?
s
(Alt 4)

(3 mharcc)

(b)

Luuaigh dhá phhointe eolaiis faoin bPáápa Eoin Pól II. (Alt 4))

(4 mharcc)

(a)

Caad a thug ann t-údar faoi deara faoi iompar
i
na ndéagóirí
n
arr an tsráid? (Alt 5)

(3 mharrc)

(b)

Caad a tharla saan ollmharggadh lá agus cén míniú
ú a fuair an t-údar
t
ar ann eachtra? (Alt 5)
(4 mharrc)

Leathana
ach

5

dee 8

C
Ceist
2 ar leaanúint
L
LÉAMH
HTHUIS
SCINT

70 MARC

Frreagair B arr na leathannaigh 6 (thíoos) agus 7 (tthall).

B  35 mhaarc
Léigh an
a sliocht seeo a leanas agus freagaair na ceisteeanna a ghaabhann leiss.
BÍODH NA FREAGR
RAÍ I D’FHO
OCAIL FÉIN, OIREAD AG
GUS IS FÉIDIIR LEAT.

Máire Mhic Róibín
R
– Duine
D
dee Laochrra na hÉ
Éireann
1 Tharraing an tsraith theilifíse
t
Ann Phearsa is
i Mó 3 Chuir Máiree Mhic Róibín an dlí ar stát na hÉirreann
i Stair na hÉireann airrd an phobaail anuraidh. Cúig
sna 1970í os comhair nna Cúirte Breeithiúnais Eoorpaí
chlár a bhhí sa tsraithh faoi chúiggear a raibhh páirt
in Strasbourrg agus os coomhair Chúiirt na hEorpaa um
thábhachtach acu i nuuastair na hÉireann.
h
B iad
Ba
Chearta an Duine
D
sa Ghiinéiv. Sna cáásanna sin, bhain
b
James Connnolly, Michaael Collins, John
J
Hume, Bono
sí amach an ceart do mhhná liúntais áirithe
á
a fháill faoi
agus Máiree Mhic Róibíín (Mary Robbinson) an cúúigear
na
n dlíthe Leaasa Shóisialaaigh in Éirinn agus an ceeart a
a bhí i gceiist. Ag deireaadh na sraithhe tugadh cuiireadh
bheith
b
mar bhaill de gghiúiré, cé gur
g chaill sí
s na
cásanna céaanna sa Chhúirt Uachtaarach in Éirinn
don lucht féachana
f
vóttáil don duinne den chúiggear is
mó a rinnee leas na tíree, dar leo. Cuuid suntais é nach
roimhe
r
sin!! Thaispeáinn sí a sáreeolas ar ann dlí
raibh ach bean
b
amháin ina measc. Tá
T cuimhne fós ar
bunreachtúil
b
l agus í os comhair na gcúirteannaa sin,
an tréimhse a chaithh Máire Mhic
M
Róibínn mar
agus thaispeeáin sí freisin a cumaas aigne aguus a
Uachtarán na hÉireannn idir 19900 agus 1997. Tá
seasmhacht mar dhuine. B’éigean dlí na tíre a athrú
a
cuimhne arr fud an dom
de bharr naa mbuanna a bhí aici sna
mhain ar na cuairteanna
c
a thug
s cásanna sin.
sí ar áiteannna san Afraiic ina raibh daoine
d
ag fuulaingt
Bhuaigh
B
sí freisin cásannna a thóg sí
s in aghaiddh an
stáit chun ann vóta a fháiil do dhaoinee ag aois a hocht
go mór mar
m
gheall ar an ngoorta agus ar
a an
h
gcogaíochtt. Tá caint go
g fóill ar ann gcaoi ar chaoin
c
déag, lena gcearta
g
a fhááil do homaiighnéasaigh agus
Máire nuaiir a chonaic sí páiste sa tSomáil a bhí
b ag
lena gceartaa a thabhairrt do pháistíí a bheirteaar do
fáil bháis den
d ocras. Ní
N raibh Máirre Mhic Róibbín sa
thuismitheoi
t
irí nach bhfuuil pósta.
nuacht in Éirinn
É
chomhh minic céannna ó d’éirighh sí as
an Uachtaaránacht le dul i mbuun dualgaiss mar 4 Sa bhliainn 1997,
Ard-Choim
misinéir um Chearta ann Duine leeis na
thairg
t
Kofii Anann,
Náisiúin Aontaithe,
A
acch is iomaí sin gradam
m agus
Rúnaí
R
Gineearálta na
duais a broonnadh uirthii thar lear maar gheall ar a cuid
Náisiún
N
Aonntaithe ag
oibre ar sonn chearta an duine.
an am, posst di mar
Ard-Choimi
A
sinéir um
Chearta ann Duine.
Williams a chuir an clár faoi Mháire Mhic
2 David McW
Róibín i lááthair. Thagaair sé ar dtús dá hóige aggus dá
Chreid Koffi Anann
cúlra. Caitlicigh choim
meádacha ghhustalacha ass Béal
go gcuirfeaddh Máire
an Átha, Co.
C Mhaigh Eo, ba ea a tuismitheoirí ach
Mhic
M
Róibínn borradh úrr nua faoi obair
o
na Náiisiún
níor chaith Máire a saool laistigh deen aicme shóisialta
Aontaithe
A
arr son cheartaa an duine. Chuaigh Mááire i
lenar bhaiin sí. D’fhhreastail sí ar Choláistte na
mbun
m
a poisst nua le díoggrais. Arís iss arís eile léirigh
Tríonóide in
i ainneoin cosc
c
a bheithh ar Chaitliciggh dul
sí a crógaccht agus a neamhspleáchas ag cosaint
ann ag an am;
a phós sí Protastúnach
P
in aghaidh thoil
t
a
cearta daonnna ar fud ann domhain. Le
L linn cuairrte a
tuismitheoiirí; ina holllamh óg di,, chaith sí uaithi
thug
t
sí ar an Tibéidd, mar shaampla, cháinn sí
forghabháil na tíre sin agg an tSín. Is minic a chááin sí
postúlacht a gairme lee dul i gcoiimhlint le Bardas
B
Bhaile Átha
Á
Cliathh ag iarraidh láithrreacha
na
n stáit sin a chleachtannn pionós an bháis. Sa bhhliain
luachmharaa seandálaíoochta ar bhhruach na Life
L
a
2001,
2
bhí sí ina catthaoirleach ar chomhddháil
dhomhanda in aghaidh aan chiníochaais a reáchtááladh
chaomhnú;; agus mar abbhcóide, thuug sí droim lááimhe
do tháillí móra
m
agus throid
t
sí saoor in aisce ar
a son
in Durban. Ag an gcomhdháil sin, tugadhh go
cearta gnááthdhaoine sna
s
cúirteannna. Chuir David
D
binbeach
b
faooi Iosrael maar gheall ar an leatrom a bhí
b á
McWilliam
ms béim mhóór sa chlár arr an bhfiche bliain
imirt ag an stát
s sin ar naa Palaistínigh
h. Cháin Mááire í
a chaith Máire
M
Mhic Róibín
R
ag obbair ar son chhearta
féin a raibh ar
a siúl ag riaaltas George Bush sa choggadh
an duine inn Éirinn, cearrta na mban agus na bpáiistí go
in aghaidh na
n sceimhlithheoireachta. Cáineadh Máire
M
háirithe.
go fíochmhaar. Bhí tráchhtairí áirithee ag maíomhh go
raibh
r
sí ag taacú le pogroom intleachtaach in aghaiddh na
nGiúdach.
n
N
Nuair
a bhraiith sí nach raibh
r
na Náissiúin
Aontaithe
A
agg seasamh lléi i gceart, d’éirigh sí as a
post.
p
Leeathanach

6

de 8

B ar leanúiint
5 Chosain cuid de pholaiteoirrí cumhachhtacha
Mheiriceá Máire agus an chaoi ar
a chomhlíonn sí a
dualgais
mar
Ard-Choim
misinéir.
Barack
Bhronn
Obama an gradam is
airde i Meiiriceá uirthi
– Bonn na Saoirse. Sa
bhliain 2007, tugadh
cuireadh di
d a bheith
ina ball de na Elders.
Is
buíonn
bheag
iarstátairí mór
m le rá iad na Elders. Tá
T leithéidí Nelson
N
Mandela, Jimmy Carrter, Graca Michel aguus Li
Zhaoxing ina mbaill deen ghrúpa seoo.

Tá
T sé mar aiddhm acu aird a tharraingt ar áit ar bithh ar
domhan ina bhfuil
b
an tsíocháin agus cearta
c
an duinne i
mbaol.
m
Faoi láthair
l
tá na Elders ag obair
o
le Geoorge
Mitchel,
M
Mahhmoud Abasss, Tony Blairr agus le daooine
eiile ag iarraiddh cainteannaa síochána a chur ar siúl idir
i
na Palaistíniggh agus Iosrael. Cibé rud
r
a tharlóóidh
an
nsin, tá rud amháin
a
cinnnte: ní chuirfe
fear Máire Mhic
M
Róibín
R
ina tost; ní scanróófar í; mura gcaitear
g
go cóir
c
leeis na Palaisttínigh cloisfidh an domhaan mór faoi.

Ce
Ceisteanna
1

(a) Cé a bheadh i dteideal
d
an ghradaim
g
Ann Phearsa iss Mó i Stairr na hÉireannn? (Alt 1)

(3 mharcc)

(b) Luaiigh eachtra amháin ónna tréimhse mar Uachtaarán a bhfuil cuimhne aair agus cén
n míniú
a bhhí ag an údarr ar a himeaacht ó chuim
mhne daoinee? (Alt 1)
(4 mharcc)
2

(a) Cén rud faoi Mháire
M
Mhic Róibín is mó
m a thug cllár David Mc
M Williamss chun cuim
mhne fúithi?
(Alt 2)
(3 mharcc)
(b) Luaiigh cúis aigghnis a bhí ag
a Máire (i) lena tuismiitheoirí; (ii)) le Bardas B
Bhaile Áthaa Cliath.
(Alt 2)
(4 mharcc)

3

(a) Connas a d’athraaigh Máire Mhic
M Róibínn stair an dllí in Éirinn?? (Alt 3)

(3 mharcc)

(b) Luaiigh dhá shaampla de naa cearta a bhhuaigh Máirre Mhic Róiibín do mhnná os comhaair na
(4 mharcc)
gCúúirteanna Eoorpacha. (A
Alt 3)
4

5

(a) Cén fáth ar thaiirg Kofi Anann an postt mar Ardch
hoimisinéir um
u Cheartaa Daonna
do Mháire
M
Mhicc Róibín? (Alt
(
4)

(3 mharcc)

(b) Luaiigh dhá shaampla den chaoi
c
ar thaiispeáin Máiire Mhic Róóibín a neam
mhspleáchass
mar Ardchoimisinéir um Chearta
C
Daoonna. (Alt 4)
4

(4 mharcc)

(a) Connas a léirigh an tUachtaarán Obama a mheas ar Mháire Mhhic Róibín? (Alt 5)

(3 mharcc)

(b) Cén obair a bhííonn ar siúl ag Máire Mhic
M Róibín leis na Elde
ders? (Dhá ppointe). (Allt 5)
(4 mharcc)
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