Coimisiún na Scrúduithe Stáit
___________________________________________________________________________________________

Scrúdú na
hArdteistiméireachta

Gaeilge
Gnáthleibhéal
Páipéar II
Dhá uair an chloig fiche nóiméad
(200 Marc)
____________________________________________________________________________________

PÁIPÉAR SAMPLACH
____________________________________________________________________________________

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 2

Leathanach

1

de 8

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga.
Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2 AGUS 3).

Ceist 1:

LÉAMHTHUISCINT: A agus B. (lch 3 – 4)

Ceist 2:

PRÓS:
AINMNITHE (A) nó ROGHNACH (B). (lch 5)

Ceist 3:
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FILÍOCHT:
AINMNITHE (A) nó ROGHNACH (B). (lch 6 – 7)
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CEIST 1

– LÉAMH
HTHUISC
CINT –

(100
0 marc)

Frreagair A aggus B anseoo.
A – (50 marrc)
Lééigh an slioocht seo a leeanas agus freagair
f
na ceisteanna
c
ar
a fad a ghaabhann leis.

Agus anois
a
an Aimsir
A
…
1 Níl duinee ar bith agaiinn iomlán cinnte
1.
c
conas mar a 4.
bheidh an
a aimsir amárach.
a
Feirmeoirí, iascairí,
daoine arr laethanta saoire, aguss duine ar bith
b
a
bhíonn agg obair faoinn aer, cuireannn siad spéis mhór
i scéal naa haimsire. Inn Éirinn, gann dabht, is beag lá
nach mbííonn báisteacch ann. Dá mbeadh
m
an aimsir
a
tirim ar feadh i bhhfad, áfach, bheadh plandaí,
ainmhithee agus daoinne ag fáil bhááis den tart, mar a
tharlaíonnn uaireanta in áiteanna san Afraic. Gan
uisce, bhheadh an tír seo ina fásaach cosúil leeis an
Sahára.
2 Deirtear go
2.
g bhfuil cúúrsaí aimsire ag athrú aggus an
domhan ag éirí te. Deir
D
na heolaithe go mbeidh
m
athruithe móra le feiiceáil ar an aimsir agus ar na
séasúir go
g luath. Bhhí an samhraadh an-fhliuuch in
Éirinn inn 2007 aguus in 20088, agus ní raibh
samhradhh na bliana seeo caite ró-ioontach ach oiread.
o
Déantar dochar do gach duinee nuair a bhíonn
b
drochaim
msir againn sa
s samhradhh. Téann níoos mó
daoine ass Éirinn ar laethanta
l
saooire thar leaar, rud
nach gcaabhraíonn le cúrsaí eacnnamaíochta sa tír 5.
seo; scrioosann báisteach throm an
a féar, an mhóin
m
agus barrra an fhómhhair agus bíoonn na feirm
meoirí
cráite mísshásta.
3 Is iontachh an rud é guur féidir leis an gcuid is mó
3.
m de
na daoinee sa tír seo uisce
u
glan fioonnuar a fháiil saor
in aisce nuair
n
a chassann siad ann sconna sa teach.
Agus tá an t-uisce thart
t
orainn i ngach cuiid dár
saol. Nuaair a thiteannn an bháisteaach, glanannn sí an
t-aer. Níonn sí na sráideanna agus na bóóithre.
Cabhraíonnn sí leis an dúlra fás. Iss breá le páisstí óga
súgradh i locháin uisce. Seaasann daoinne ar
dhroichidd ag éisteachht le ceol an uisce.
u
Ar ann uisce
a chaitheeann bádóirrí agus iasccairí an t-aam is
pléisiúrthha dá saol. Is breá linn loccháin agus fuaráin
fu
sa ghairdíín.

Ach nuair a thiteann ann iomarca bááistí bíonn baol
b
ann. Sin an
a rud a tharrla in Éirinn in 2009. Bhhí a
lán de thallamh na hÉiireann faoi uisce.
u
Ó Bhaaile
Átha Luainn go Luimneach bhí bóitthre dúnta, aggus
feirmeacha agus tithe faoi uisce i rith mhí na
Samhna aggus mhí naa Nollag anuraidh. Bhí ar
dhaoine bogadh as a dtithe agus cón
naí le cairdee nó
le gaolta. I gCorcaigh, bhris an Lao
oi amach thaar a
bruacha aggus tharla scrios i gcuid mhór den
d
chathair. Rinneadh
R
dam
máiste don chóras
c
pumppála
agus ní raiibh aon seirbbhís uisce sna
s tithe. Uiisce
gach aon áit agus gan aon bhrraon le hóll! I
gCeatharlacch, tá eastát nnua tithe ann
n a tógadh inn áit
ina mbíodhh tuilte agus uisce go min
nic na bliantta ó
shin. Bhí na
n tithe sin faaoi uisce freeisin anuraidhh. I
nGaillimh, bhí an t-uisce salach dh
há shamhradh ó
shin agus bhí
b muintir nna háite ag brath ar bhuiddéil
uisce. An iomarca uuisce in áit amháin aggus
ganntanas in
i áit eile. T
Tá an baol an
nn go dtarlóóidh
sin níos minnice sna bliaanta atá romh
hainn.
Tá gá le pleeanáil don toodhchaí. Ní mór
m na rialaccha
maidir le tóógáil tithe a chur i bhfeidhm go doccht.
Caithfimid píopaí uiscee na tíre a dh
heisiú; tá suas le
30% den uisce
u
iontu agg dul amú. Caithfimid
C
toosú
ar uisce a stóráil
s
i mbaairillí nuair a thiteann sé ón
spéir agus é a úsáidd don níocchán agus don
d
leithreas. Cuirfidh
C
an R
Rialtas méadaar uisce i ngaach
teach go luuath. Is ansinn, b’fhéidir, a thuigfimidd an
luach atá arr an uisce. S
Smaoinigh arr an seanfhoccal:
Ní aireoidhh tú uait an tt-uisce nó go
o dtriomóidhh an
tobar.

1.

(a)
(b)

Luaigh grúúpa amháin daoine a chuuireann spéiss san aimsir. (Alt 1)
Cén toradhh a bheadh ar
a aimsir thiriim a leanfadh
h ar feadh i bhfad?
b
(Alt 11)

10 maarc

2.

(a)
(b)

Luaigh rudd amháin a thaispeánann
t
n go bhfuil an
n aimsir ag athrú.
a
(Alt 2))
Cén dochaar a dhéanannn drochaimsir sa samhrad
dh in Éirinn?? (Alt 2)

10 maarc

3.

(a)
(b)

Luaigh rudd maith amh
háin a dhéanann an bháissteach. (Alt 3)
3
Is maith lee daoine uiscce. Tabhair saampla amhá
áin. (Alt 3)

10 maarc

4.

Luaigh dhá dhrochrrud a bhain leeis an aimsirr in Éirinn in 2009. (Alt 4)
4

10 maarc

5.

Luaigh dhá athrú a chaithfimid a dhéanamh sna blianta atá
a ag teacht.. (Alt 5)

10 maarc
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B – (50 marrc)
Lééigh an slioocht seo a leeanas agus freagair
f
na ceisteanna
c
ar
a fad a ghaabhann leis.

Crraoladh Digiteach
D
– Todhchaí an Raidió Gaeilge?
1

2

3

Tá eolass ag pobal na Gaeilgee ar Raidióó na 4 Ach
A anois aggus Rí-Rá im
mithe ón aerr, céard atá ar
Gaeltachtta a bhíonn ag craoladh ar fud na tiire ar
fáil
fá
do Ghhaeilgeoirí óga? Tháiinig an-chuuid
fad. Tá Raidió
R
na Liffe ar fáil i mB
Baile Átha Cliath
C
teeachtaireachtaí chuig R
Raidió Rí-Ráá ó éisteoirí a
agus Raiddió Fáilte i mBéal Feirsste. I rith mhhí an
bhfuil
b
cónaí orthu in ááiteanna marr Shasana, an
Mhárta annuraidh bhí stáisiún nua Gaeilge donn aos
Astráil
A
agus na
n Stáit Aonntaithe. Is léir, mar sin, go
g
óg ag craaoladh den chéad
c
uair arr fud na gceeithre
raaibh daoine ag éisteachht leis an tsseirbhís seo ar
chathair is
i mó i bPobllacht na hÉirreann: Baile Átha
lííne. Níl an raidió
r
ar an iidirlíon chom
mh coitianta in
Cliath, Corcaigh,
C
G
Gaillimh
aggus Luimneach.
Éirinn
É
agus atá
a sé i dtíorrtha mar Mh
heiriceá ach is
Raidió Ríí-Rá an t-ainnm a bhí ar an
a stáisiún raidió
r
cinnte
c
go dttiocfaidh athhrú air sin. Tá seantaitthí
nua agus ba chomhthhionscadal é idir Conraddh na
faoin
fa
am seo ag an-chuidd daoine ógaa ar an idirlíoon.
Gaeilge agus an comhlacht Digital Audio
A
Is cinnte, marr sin, go mbeeadh a lán daaoine óga sássta
Productioons. Bhí sé ar
a fáil ar feadh bliana rooimhe
éisteacht
é
le sttáisiún raidióó Gaeilge ar líne.
l
sin ach arr an ngréasáán domhandaa amháin a bhí
b sé
ar fáil.
T thart ar séé stáisiún dhhigiteacha ag
g RTÉ anois,
5 Tá
ach
a is annam
mh a bhíonn an Ghaeilgee le cloisteáill
Fuair ann raidió seo ceadúnaas sealadacch ó
ar
a na stáisiúúin sin. Dáá ndéanfaí an
a phleanáill
Choimisiúún Craolachháin Éireannn le dul ar
a na
cheart,
c
bheaadh Raidió Rí-Rá in ann luchtt
haerthonnnta FM i gcaathracha mórra na hÉireannn le
éisteachta
é
a mhealladh i ndomhan
n an raidióó
linn Sheaachtain na Gaaeilge. Popchheol agus ceeol as
dhigitigh.
d
Beeidh stáisiúúin ar nós Spin 103.8,
na cairteaacha, as Béaarla agus as Gaeilge, a bhí
b le
Dublin
D
98 FM
M agus Todaay FM le fáil ar an gcórass
cloisteáil ar an stáisiúún. Ní raibh mórán difríoochta
ardchaighdeá
a
áin digiteach go luath. Bheadh raidióó
idir an sttáisiún nua seo
s agus stáiisiúin eile arr nós
Gaeilge
G
don aos
a óg in annn dul in iomaaíocht leis naa
Today FM nó Spinn 103.8 nó RTÉ 2FM ach
stáisiúin sin ach spás a fháil ar an gcóras.
amháin gur
g Gaeilge ar fad a bhhí in úsáid ag
a na
Caithfear
C
gnííomhú go gasta chun an
n deis sin a
láithreoiríí óga beoga.
th
hapú, áfach,, agus caithffidh an toil pholaitiúil a
bheith
b
ann chhun tacú leiss an tionscad
dal. D’éirighh
Ba iad Sccott de Buittléir agus Aooife Ní Ghlaaicíngo
g han-mhaaith leis ann raidió digiteach
d
saa
Riain a chhuir i láthair an clár “Noccht ag a hOccht” a
Bhreatain
B
le blianta beaga anuas. Má éiríonnn
bhíodh á chraoladh ar maidin ag an deirreadh
chomh
c
maithh céanna leiss anseo, beidh an raidióó
seachtaine. Bhain siad sult agus spraoi
s
as aguus ba
digiteach
d
ag dul ó neart go neart in Éirinn taobhh
bhreá leoo é a chur i lááthair arís am
m éigin. Toisc an
isstigh de chhúpla bliain. Seo seans don raidióó
clár seo a bheith ar siúl
s ar an Saatharn agus ar
a an
Gaeilge.
G
Domhnacch bhí seans ag daoine óga
ó éisteacht leis
agus taitnneamh a bhhaint as maar ní raibh orthu
o
brostú am
mach ar scoil..

1.

Cá raibhh Raidió Rí-R
Rá á chraolaadh roimh thúús mhí an Mh
hárta seo caiite? (Alt 1)

10 maarc

2.

Cén difr
fríocht a bhí idir
i Raidió Rí-Rá
R
agus stáisiúin ar nó
ós Today FM
M, Spin 103.8
nó RTÉ
É 2FM? (Alt 2)

10 maarc

3.

Cén fáthh a raibh seanns ag daoinee óga taitneam
mh a bhaint as
a an gclár “N
Nocht ag a hhOcht”? (Altt 3)

10 maarc

4.

Luaigh na tíortha lassmuigh d’Éirrinn ina raibhh éisteoirí ag
g Raidió Rí-R
Rá. (Alt 4)

10 maarc

5.

(a)
(b)

Leeathanach

Cén stáisiún raidió
C
r
in Éirinn atá ag craaoladh ar an gcóras digiteeach anois?
C a tharlóiddh má éiríonnn go maith leeis an gcórass digiteach inn Éirinn? (Allt 5)
Cad
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10 maarc

CEIST 2

PRÓS – AINMNITHE nó ROGHNACH

Freagair A (Prós Ainmnithe) nó B (Prós Roghnach).

A

– PRÓS AINMNITHE –

[50 marc]

Freagair (a) agus (b) anseo.

(a)

(b)

Hurlamboc:
(i)

Tabhair achoimre ar an sliocht as Hurlamboc a bhfuil staidéar déanta agat air.

(ii)

Tabhair dhá fháth ar(nár) thaitin an sliocht seo leat.

Oisín i dTir na nÓg
(i)

Tabhair achoimre ar an scéal Oisín i dTír na nÓg.

(ii)

Déan cur síos ar dhá mhothúchán atá sa scéal seo, dar leat.

B

– PRÓS ROGHNACH –

[50 marc]

Freagair (a) agus (b) anseo.

(a)

Sliocht as Úrscéal Roghnach
(i)

Maidir le sliocht as úrscéal roghnach a ndearna tú staidéar air tabhair achoimre air.

(ii)

Tabhair dhá fháth ar(nár) thaitin an sliocht seo leat.

Ní mór teideal an scéil sin a scríobh síos go soiléir.

(b)

Scéal Béaloidis Roghnach.
(i)

Tabhair achoimre ar an scéal béaloidis roghnach a ndearna tú staidéar air.

(ii)

Déan cur síos ar dhá mhothúchán atá sa scéal seo, dar leat.

Ní mór teideal an scéil sin a scríobh síos go soiléir.

Leathanach

5

de 8

CEIST 3

FILÍOCHT

– AINMNITHE nó ROGHNACH

Freagair A (Filíocht Ainmnithe) nó B (Filíocht Roghnach).

A

– FILÍOCHT AINMNITHE –

[50 marc]

Freagair (a) agus (b) anseo.

(a) Colscaradh
(i) Inis i d’fhocail féin cad a bhí ag teastáil ón bhfear sa dán
seo.
(ii) Inis i d’fhocail féin cad a bhí ag teastáil ón mbean sa dán
seo.
(iii) Cén réiteach a fuair siad ar a bhfadhb?
(iv) Tabhair dhá fháth ar(nár) thaitin an dán seo leat.

Colscaradh
Shantaigh sé bean
i nead a chine,
faoiseamh is gean
ar leac a thine,
aiteas is greann
i dtógáil chlainne.
Shantaigh sí fear
is taobh den bhríste,
dídean is searc
is leath den chíste,
saoire thar lear
is meas na mílte.
Thángthas ar réiteach,
Scaradar.

(b) Géibhinn
Géibhinn
(i) Inis, i d’fhocail féin, cá mbíodh an t-ainmhí seo uair
amháin.
(ii) Inis, i d’fhocail féin, conas a chaitheann an t-ainmhí seo
an t-am anois.

Ainmhí mé
ainmhí allta
as na teochreasa
a bhfuil clú agus cáil
ar mo scéimh

(iii) Cad é an rud nach ndéanfaidh aon duine dó?
(iv) Déan cur síos ar dhá mhothúchán atá sa dán seo, dar leat.

chroithfinn crainnte na coille
tráth
le mo gháir
ach anois
luím síos
agus breathnaím trí leathshúil
ar an gcrann aonraic sin thall
tagann na céadta
chuile lá
a dhéanfadh rud ar bith
dom
Ach mé a ligean amach

Leathanach
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B

– FILÍOCHT ROGHNACH –

[50 marc]

Freagair (a) agus (b) anseo.
(a)

(i)

Maidir le dán le fear a ndearna tú staidéar air ainmnigh an dán agus an file.

(ii)

Tabhair príomhthéama an dáin, dar leat.

(iii)

Déan cur síos ar phríomhsmaointe an dáin.

(iv)

Tabhair dhá fháth ar(nár) thaitin an dán seo leat.
Ní mór teideal an dáin sin, mar aon le hainm an fhile, a scríobh síos go soiléir.

(b)
(i)

Maidir le dán le bean a ndearna tú staidéar air ainmnigh an dán agus an file.

(ii)

Tabhair príomhthéama an dáin, dar leat.

(iii)

Déan cur síos ar phríomhsmaointe an dáin.

(iv)

Déan cur síos ar dhá mhothúchán atá sa dán seo, dar leat.
Ní mór teideal an dáin sin, mar aon le hainm an fhile, a scríobh síos go soiléir.
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Leathanach Bán
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