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Coimisiún na Scrúduithe Stáit
SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2011
_________________________

GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL
PÁIPÉAR I
(220 marc)
_______________________

DÉ LUAIN, 13 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 1.30 go dtí 3.50
________________________

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear
faillitheach ann.
Ceist 1 agus Ceist 2 a fhreagairt.
_____________________
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CEIST 1

– CEAPADÓIREACHT–

[120 marc]

Freagair do rogha dhá cheann de A, B, C, D anseo.
A – GIOTA LEANÚNACH – (60 marc)
Scríobh giota leanúnach (leathleathanach nó mar sin) ar cheann amháin de na hábhair seo:
(i)

An t-am den bhliain is fearr liom.

(ii)

Duine a bhfuil meas mór agam air.

(iii)

Is aoibhinn liom spórt.

B – SCÉAL – (60 marc)
Ceap scéal (leathleathanach nó mar sin) a mbeidh ceann amháin de na sleachta
seo a leanas oiriúnach mar thús leis.
(i)

Bhí mála codlata, wellies agus bia agam. Bhí mé réidh don deireadh seachtaine. ...
nó

(ii)

‘Bí cinnte nach dtéann tú isteach sa pháirc mhór ar thaobh an chnoic,’ arsa an feirmeoir liom.
Bhí brón orm nár éist mé leis an rud a dúirt sé. ...

C – LITIR – (60 marc)
(i)

Fuair tú bronntanas álainn ó chara leat ar do bhreithlá nuair a bhí tú 18 mbliana.
Scríobh an litir (leathleathanach nó mar sin) a chuirfeá chuig an gcara sin ag gabháil
buíochais leis/léi agus ag insint dó/di faoin úsáid a bhaineann tú as an mbronntanas.
nó

(ii)

D’eagraigh tú féin agus do chairde sa séú bliain cóisir ag deireadh na bliana (Debs).
Bhí gach rud go breá ach amháin an bia san óstán. Scríobh an litir (leathleathanach nó
mar sin) a chuirfeá chuig bainisteoir an óstáin, ag gearán agus ag lorg cuid den airgead
ar ais.

D – COMHRÁ – (60 marc)
(i)

Ba mhaith leatsa cúpla lá a chaitheamh ag rothaíocht faoin tuath an samhradh seo ach
b’fhearr le do chara deireadh seachtaine a chaitheamh sa chathair. Scríobh an comhrá
(leathleathanach nó mar sin) a bheadh idir an bheirt agaibh faoin ábhar sin.
nó

(ii)

Is maith leatsa am a chaitheamh ar Facebook nó ar Twitter ach ceapann do chara
gur cur amú ama iad. Scríobh an comhrá (leathleathanach nó mar sin) a bheadh
idir an bheirt agaibh faoi sin.
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CEIST 2

– LÉAMHTH
HUISCINT –

[100 marc]
m

Freagair A agus B ansseo.
A – (50
0 marc)
Léigh an slliocht seo a leanas aguss freagair naa ceisteannaa ar fad a ghabhann
g
leiis.

J
John
Hum
me: An Ph
hearsa is Mó i Staiir na hÉirreann
1. Rugadh John Hum
me i nDoirre sa bhliaain 1937.
D’fhreasstail sé ar Choláiste
C
C
Choilm.
I nddiaidh na
meánscooile, chuaighh sé go dtí Coláiste Phádraig
P
i
Maigh Nuad.
N
Bhí séé ag smaoinneamh ar a bheith
b
ina
shagart ach
a d’athraiggh sé a intinnn tar éis tamaaill. Rinne
sé staidééar ar an Staiir agus ar ann bhFraincis. Bhain sé
MA amaach agus anssin d’fhill séé ar Dhoire agus
a
fuair
sé post mar
m mhúinteooir.
4.
2. Bhunaighh sé féin agus
a
roinnt daoine eilee Comhar
Creidmhheasa i nDoiire. Ní raibhh sé ach 277 mbliana
d’aois nuuair a toghaddh é ina uachhtarán ar Choonradh na
hÉireannn de Chomhair Chreiddmheasa. Bhhí sé ina
Uachtaráán ó 1964 go dtí 1968. Dúúirt sé le déaanaí gurbh
é an rudd ba mhó a raibh
r
sé bróódúil as ná an
a obair a
rinne sé do ghluaiseaacht na gCoomhar Creidm
mheasa ar
fud na hÉireann ar fad. Tugann
T
an Comhar
Creidmhheasa seans do gach duuine sa tír, fiú
f do na
daoine iss boichte, beagán
b
airgidd a chur i dtaisce
d
go
rialta aguus iasachtaí a fháil nuairr a bhíonn airgead
a
ag
teastáil uathu.
u
3. Sa chóraas polaitiúil a bhí i dTuaiisceart na hÉ
Éireann ag
an am, ní
n raibh cothrrom na féinnne le fáil ag an bpobal
náisiúnacch Caitliceach. Thosaiggh daoine agg iarraidh 5.
cúrsaí a athrú sna seascaidí, aguss ghlac Hum
me páirt sa
ghluaiseaacht i nDoiree ar son rialtaas áitiúil cóirr a bhunú.
Níorbh fhada
f
gur tooghadh é mar
m fheisire chuig na
parlaiminntí in Stoormont, Westminster agus sa
Bhruiséill. Rinneadhh ceannaire de ar a phháirtí, an
SDLP, sa
s bhliain 1979. Bhí séé gníomhachh ag lorg
cearta daonna
d
sa Tuaisceart, ag iarraiddh socrú
polaitiúill a aimsiú annn, agus ag mealladh
m
moonarchana
chuig ann áit. De réir mar a bhí an foréigean ag méadú
sheas séé go láidir ar son moddhanna síochhána. Sna
nóchaidí bhí ról lárnaach aige sna cainteanna le
l réiteach
síochántaa a fháil arr na trioblóóidí i dTuaiisceart na
hÉireannn. Mar thoraddh ar na caintteanna sin d’fhógair
d

an IRA
A sos cogaiddh i 1994. D’éirigh
D
siadd as an
bhforéiggean agus ghhlac Sinn Féin
n páirt ghníoomhach
sa chóóras polaitiúúil. Thuill Hume arddmheas
idirnáisiúnta as a chuid oibree agus bhuaaigh sé
Duais Nobel
N
na S
Síochána in éineacht le David
Trimblee i 1998.
Nuair a d’éirigh Hum
me as
ceannaiireacht an S
SDLP
in 2001 moladh go hhard é
as a raiibh déanta aiige ar
son Dhhoire, a pháirrtí, an
phobaill agus ar soon na
na
síochánna.
Mhol
páirtithee go léir in É
Éirinn
é. Ní raibh
r
gach duine
chomh moltach céanna
laistigh dá pháirtí féin,
áfach. Dúradh,
D
marr shampla, go raibh sé rórúnda
ina chaaidreamh le baill an ph
háirtí, gur fhan
fh sé
rófhadaa sa phost m
mar cheannairre agus nár thug
t
sé
seans do
d dhaoine nuua tabhairt faaoi na dúshlááin nua
a bhí roompu i ndiaiddh 1994.
Sa bhliiain 2010, cúúig bliana taar éis do Hum
me éirí
as an bpolaitíochht de bharrr cúrsaí sláinte,
s
ainmníoodh é ar aan Late Latee Show maar ‘An
Phearsaa is Mó i Staair na hÉireaann’. Bhí poobal na
tíre tar éis vótáil dáá rogha duin
ne as cúigearr a bhí
ohn Hume ann t-aon
ainmnitthe don ghraadam. Is é Jo
duine ar
a domhan a bhfuil na trí
t ghradam, Duais
Gandhii don tSíochááin, Duais Martin
M
Lutheer King
agus Duais
D
Nobel nna Síochána buaite aige. Ghlac
sé go humhal
h
leis aan ngradam is
i deireanaí seo,
s ag
gabháill buíochais lleo siúd ar fad
f a chuidiggh leis
Éire níoos síochánta a chruthú.

1.

(a)
(b)

Cén áit agus cathain a ruggadh John Hume?
C
H
(Alt 1)
C post a fuuair sé nuair a d’fhill sé ar
Cén
a Dhoire? (A
Alt 1)

10 marc

2.

(a)

Cén aois a bhhí aige nuair a toghadh inna Uachtarán
C
n é ar Chonraadh na hÉireaann de Chom
mhair
C
Chreidmheas
sa? (Alt 2)
C
Conas
a chabbhraíonn an Comhar
C
Creiidmheasa leis na daoine is
i boichte sa tír? (Alt 2)

10 marc

(b)
3.

Luaighh dhá thoradhh a bhí ar na cainteanna i dTuaisceartt na hÉireannn sna nóchaiddí. (Alt 3)

1 marc
10

4.

Luaighh dhá ghearánn a rinne daooine laistigh dá pháirtí fao
oi John Hum
me. (Alt 4)

1 marc
10

5.

(a)
(b)

Cathain a broonnadh an grradam ‘An Phearsa is Mó
C
ó i Stair na hÉ
Éireann’ air?? (Alt 5)
L
Luaigh
na tríí ghradam a bhuaigh John Hume. (Allt 5)
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1 marc
10

B – (50
0 marc)
Léigh an slliocht seo a leanas aguss freagair naa ceisteannaa ar fad a ghabhann
g
leiis.

Sinéad Ahearne:
A
Laoch Ph
heil na mB
Ban in 2010
comhimrreoirí ar a bbealach ciúin
1. Is í Sinnéad Ahearnne an peileeadóir a d’aainmnigh
n féin. Ghlaac sí
Foinse mar
m Imreoir na Bliana i bPeil na mBan
m
ag
freagrachht uirthi féinn ar an lá. Níor
N
stop síí ag
deireadh na bliana 2010. Fuairr sí an graddam mar
imirt ó thhús deireadh an chluiche..
gheall arr an ról lárnaach
a bhí aicci ar fhoireaann
d
gur cchoimeád síí taispeántass na
4.
4 Ach is dócha
Bhaile Átha
Á
Cliathh a
bliana goo dtí an lá móór, Dé Domh
hnaigh, 26 Meán
M
rinne gaaisce i Meeán
Fómhair,, i bPáirc ann Chrócaigh
h i gcoinne Thír
T
Fómhair 2010. Bhuaigh
Eoghain.. Ní raibh cúúlaithe Thír Eoghain
E
in ann
a í
na
siad
Craobh
a stopadhh agus scórááil sí 2-7 an lá sin. Ag caint
c
hÉireannn
sa
phheil
dó ar a taispeántas
t
aan lá sin, dú
úirt Páidí Ó Sé,
shinsearaach den chééad
duine dee laochra C
Chiarraí, go
o raibh a cuid
c
uair aguus thug siadd Corn Bhreeandáin Uí Mháirtín
imeartha iontach. I ndáiríre, mhol sé do
pheileadóóirí ó gach coontae féachaaint ar fhíseánn an
abhaile leeo go dtí an Ardchathair.. Agus is maaith a bhí
na gradaaim sin tuilltte ag Sinéadd. Cé go bhffuil sí óg
chluiche sin chun fogghlaim ó sciileanna Shinéad.
Ba chóir do gach tossaí sa tír a bh
fós – níll sí ach 24 – tá sí ar phainéal
p
Bhaaile Átha
heith ag iarraaidh
an caighddeán sin a bhhaint amach, dar leis.
Cliath lee roinnt bliaanta anuas. Sular bhuaiggh sí an
bonn Uile-Éireann seo,
s
bhí brisseadh croí aici i dtrí
chraobhcchluiche. Is maith
m
mar a thuigeann peileadóir
p
i
faoinn imreoir seo
o ó chlub Saan
5.
5 An rud iontach
mar Shinnéad go bhhfuil fírinne sa seanfhocal: Is i
Silbheasttair i Mullacch Íde i dtuaaisceart Bhaiile
ndiaidh a chéile a thóógtar na caislleáin.
Átha Cliiath ná go bbhfuil sí breeá socair aguus
nach bhffuil sí mórtaasach aisti fééin. Agus í ag
a
2. Aithníteaar a cuid talllann ar fud na
n hÉireann. Bhain sí
glacadh le gradam L
Laoch na hImeartha lá an
a
chraobhcchluiche, mhhol sí a cuid comhimreoirí,
gradam All
A Star amacch den chéadd uair sa bhliiain 2009
ach ainm
mníodh don ghradam
g
ceithhre huaire rooimhe sin
a club, a clann agus ppeileadóirí Thír
T Eoghainn a
í. Scóráill sí 4-19 sann iomlán do Bhaile Áthaa Cliath i
bhí tar éiis cailliúint. L
Labhair sí faaoin tábhachtt a
gCraobhchomórtas Sinsir
S
TG4 inn 2010. De rééir mar a
bhaineannn le foghlaim
m na scilean
nna, le traenááil,
bhí an coomórtas ag dul
d ar aghaiddh agus brú ag
a teacht
le comhimirt agus le misneach
h a bheith ag
a
duine nuuair a theipeaann air nó uirrthi. Is samppla
ar Bhailee Átha Cliathh is ea is fearrr a d’imir síí. Uair ar
bith a bhhí an fhoireannn i bponc is ise a bhí ar fáil chun
maith dee na rudaí sinn go léir í fééin, a chuir an
a
breith arr an liathróidd sa líne lánntosaithe. Fuuair Baile
brón aguus an díomá go léir taobh
h thiar di aguus
Átha Cliath scór beaggnach gach uair
u a bhí an liathróid
a bhuaighh an duais m
mhór an fómh
har seo caite.
ina seilbhh aici.
3. Sa chluiche ceathrú ceannais i gcoinne Chontae an
Chláir sccóráil sí 2-44. Sa chluicche leathcheeannais i
gcoinne Chontae Laoise,
L
níor scóráil sí ach dhá
chúilín. Is beag scórr a bhí sa chluiche
c
sin,, agus ní
raibh le spáráil ag Baile Áthaa Cliath achh an dá
chúilín. Ba
B í Sinéad laoch na him
meartha an lá sin dar
le tromlaach an lucht féachana.
f
Thhug sí inspiooráid dá
1.
2.

(a)
(b)

Cén gradam a bhronn Foinse ar Shinééad Ahearne ag deireadh 2010? (Alt 11)
C
C aois atá ag Sinéad? (Alt
Cén
(
1)

10 marc
m

(a)
(b)

Cén bhliain ar
C
a bhain Sinééad a céad ghhradam All Star?
S
(Alt 2)
C áit ar an bpáirc a n-im
Cén
mríonn Sinéaad? (Alt 2)

10 marc
m

3.

Luaighh dhá rud a riinne Sinéad sa
s chluiche leathcheanna
l
ais i gcoinne Chontae Laooise. (Alt 3)

4.

(a)
(b)

Cén scór a fuuair sí sa chluuiche ceannaais i gcoinne Thír Eoghain? (Alt 4)
C
L
Luaigh
duinee amháin a bhhí an-tógtha le himirt Shiinéad sa chluuiche ceannaais. (Alt 4)

10 marc
m

(a)
(b)

Cén saghas duine
C
d
í Sinéad? (Alt 5)
L
Luaigh
dhá ghrúpa
g
a mhool Sinéad. (A
Alt 5)

10 marc
m

5.
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10 marc
m

Leathanach Bán

Leathanach Bán

Leathanach Bán

Leathanach Bán

