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Coimisiún na Scrúduithe Stáit
SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH
AN LÉANN GIÚDACH ― GNÁTHLEIBHÉAL
PÁIPÉAR SAMPLACH
IOMLÁN NA MARCANNA : 400

CUID 1: 80 MARC & CUID 2: 320 MARC
AN tAM A CHEADAÍTEAR: 2 ½ UAIR

Treoracha d’Iarrthóirí
1.

Scríobh do SCRÚDUIMHIR sa bhosca seo:

2.

I GCUID 1 den fhreagarleabhar seo freagair GACH ceist
a leanas ar THEIDEAL A nó ar THEIDEAL B atá leagtha síos mar OBAIR THIONSCADAIL
ar pháipéar samplach an Léinn Ghiúdaigh sa Teastas Sóisearach. Tá na ceisteanna ar THEIDEAL A
agus ar THEIDEAL B ar cómharc.

3.

I GCUID 2 den fhreagarleabhar seo freagair GACH ceist i Roinn A agus TRÍ cinn de na
ceisteanna i Roinn B. Tá gach ceist i GCUID 2 ar cómharc.
Don Fheitheoir amháin
Don Scrúdaitheoir amháin
Cuid

Marcanna

1 A Iomlán an Teidil (80)
Stampa an Ionaid

B Iomlán an Teidil (80)
2 A

Ceisteanna (80)

B

Ceist 1 (80)
Ceist 2 (80)
Ceist 3 (80)

1. Iomlán na n-iomlán bun leathanaigh

Ceist 4 (80)

2. Móriomlán na ceiste/gceisteanna dícheadaithe

Ceist 5 (80)

3. An marc iomlán a bronnadh (1 lúide 2)

IOMLÁN NA MARCANNA

Nóta: Ní mór don mharc ar líne 3 thuas a bheith mar an
gcéanna leis an marc sa bhosca ‘IOMLÁN NA MARCANNA’
thall.
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THALL 

CUID 1
OBAIR THIONSCADAIL

(80 Marc)

BA CHÓIR DUIT THART AR 30 NÓIMÉAD A CHAITHEAMH AG FREAGAIRT NA GCEISTEANNA I GCUID 1.
CAITHFIDH TÚ GACH CEANN DE NA CEISTEANNA SEO A LEANAS A FHREAGAIRT AR THEIDEAL A
NÓ AR THEIDEAL B THÍOS.
DON SCRÚDAITHEOIR

TEIDEAL A

AMHÁIN

Iniúchadh ar gach a mbaineann le ceiliúradh na Cásca (Pesah) óna bunús,
mar a insítear sa Bhíobla Eabhraise é, anuas go dtí an tslí a ndéantar í
a cheiliúradh i bpobal creidimh Giúdach sa lá atá inniu ann.
Ceisteanna:
1. Samhlaigh go bhfuil tú ag maireachtáil i ré Mhaois. Bunaithe ar an iniúchadh atá
déanta agat ar bhunús na Cásca (Pesah), déan cur síos ar gach ar tharla le linn
chéadbhéile na Cásca.

(20 marc)
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2. a. Bunaithe ar an iniúchadh atá déanta agat ar cheiliúradh na Cásca (Pesah),
ainmnigh cineál amháin bia a chuirfí, de réir an traidisiúin, ar ‘Phláta Seder’
do bhéile na Cásca.

CINEÁL BIA

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

(4 mharc)

Foinse:wwwJudaica.Rimmon.co.uk

b. Mínigh cén fáth a samhlaítear an cineál bia atá ainmnithe thuas le ceiliúradh
traidisiúnta bhéile na Cásca (Pesah) sa lá atá inniu ann.

(8 marc)
c. Is traidisiúin a shamhlaítear le béile na Cásca (Pesah) iad an ‘Pláta Seder’
a úsáid agus cineálacha difriúla bia a ithe.
Tabhair breac-chuntas ar gach a mbaineann le gnás eile a shamhlaítear
le ceiliúradh na Cásca sa lá atá inniu ann.

(8 marc)
Leathanach 3 de 24

THALL 
Don Scrúdaitheoir amháin

+

=

3.

Bunaithe ar an iniúchadh atá déanta agat ar an gCáisc (Pesah), mínigh dhá chúis
a bhfuil sé tábhachtach ag pobal creidimh Giúdach sa lá atá inniu ann
í a cheiliúradh.
i.

ii.

(20 marc)
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=

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

 CUMARSÁID
 FIOSRÚ / TAIGHDE
 MEASÚNÚ
 EAGRÚCHÁN
 MACHNAMH
 OBAIR NEAMHSPLEÁCH
Roghnaigh dhá cheann de na scileanna thuas ar bhain tú úsáid astu agus an obair
thionscadail ar siúl agat, agus tabhair breac-chuntas ar an gcaoi ar úsáid tú gach
scil acu agus iniúchadh á dhéanamh agat ar a bhfuil i gceist leis an gCáisc (Pesah)
a cheiliúradh sa lá atá inniu ann.
i.
D’úsáid mé an scil seo nuair a ...
(SCIL)

4.

ii.

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

D’úsáid mé an scil seo nuair a …
(SCIL)

(20 marc)
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Don Scrúdaitheoir amháin
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NÓ
DON SCRÚDAITHEOIR

TEIDEAL B

AMHÁIN

Scrúdú ar na gnásanna reiligiúnacha a cheiliúrtar in ómós duine óg
a bheith ag teacht in inmhe laistigh de phobal creidimh Giúdach.
Ceisteanna:
1. Léigh an cuntas seo a leanas ar Bar Mitzvah:
Ní déarfainn gur Bar Mitzvah tipiciúil a bhí ann. Níor léigh buachaill an Bar
Mitzvah aon ní as an Torah. Ach ócáid bheannaithe a bhí ann a d’ardódh do chroí
agus a bhrisfeadh do chroí san am céanna. Bar Mitzvah Dan a bhí ann. Rugadh
Dan ar an 1 Iúil 13 bliana ó shin, leanbh folláin agus é lán fuinnimh ón lá a tháinig
sé ar an saol. Bhí Dan ar an leanbh ab óige d’ochtar clainne. Bhí an chuid ba mhó
den bhliain roimhe sin caite in ospidéal aige agus é ag teacht chuige féin tar éis
gortuithe a bhain dó i dtimpiste bhóthair. Ba é an rud ab fhusa do thuismitheoirí
Dan a dhéanamh ná cóisir bheag chiúin Bar Mitzvah a bheith acu dá mac.
Bheartaigh muintir Dan, áfach, ar an rud céanna a dhéanamh do Dan agus a rinne
siad dá dheartháireacha móra nuair a bhí ceiliúradh traidisiúnta Bar Mitzvah ann
dóibh sin. Bhí amhras ar chuid dá ndaoine muinteartha nach ndearna siad an
cinneadh ceart. Bhí eagla ar chuid acu nach mbeadh Dan in ann ag an aird go léir a
bheadh air. De réir mar a bhí an lá ag druidim leo, mhéadaigh ar an teannas sa
teaghlach. Tháinig gaolta abhaile ón iasacht. Ní raibh a fhios ag aon duine acu cad
a tharlódh, ach bhraith siad gur chóir dóibh a bheith i láthair. Ar an gcéad mhaidin
Shabbat i mí Iúil glaodh ar Dan chun an Torah. Nuair a bhí an searmanas thart, rug
a mhuintir barróg air le barr áthais.
Foinse: Curtha in oiriúint as Chaim’s Bar Mitzvah – Yossy Goldman

a. Bunaithe ar an staidéar atá déanta agat ar shaolré na nGiúdach, mínigh cúis
amháin a raibh Bar Mitzvah Dan ar siúl ar an chéad mhaidin Shabbat i mí Iúil.

(15 mharc)
b. Is é a thugtar ar an tseirbhís thraidisiúnta reiligiúnach a bhíonn ann in ómós
cailín Giúdach a bheith ina ball fásta de phobal creidimh Giúdach ná
(5 mharc)
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=

1

2

2.

DON SCRÚDAITHEOIR

Samhlaigh gur tugadh cuireadh duit freastal ar sheirbhís thraidisiúnta
reiligiúnach in ómós buachaill nó cailín a bheith ina b(h)all fásta de phobal
creidimh Giúdach.
Cuir tic  le ceann amháin acu seo a leanas agus tabhair breac-chuntas ar
a dtarlaíonn i searmanas traidisiúnta reiligiúnach in ómós an duine sin a bheith
ina b(h)all fásta de phobal creidimh Giúdach agus tú ag baint úsáide as gach
ceann de na ceannteidil thíos:

 BUACHAILL GIÚDACH

AMHÁIN

1

2

 CAILÍN GIÚDACH

i. Ullmhúcháin le haghaidh na hócáide.

ii. Na gnásanna a bhaineann leis an ócáid.

(20 marc)
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THALL 
Don Scrúdaitheoir amháin
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3.

Bunaithe ar an scrúdú atá déanta agat ar na gnásanna reiligiúnacha in ómós
duine a bheith tagtha in inmhe, déan cur síos ar shampla a léiríonn an t-athrú
a thagann ar ról buachalla nó ar ról cailín agus é/í ina b(h)all fásta de phobal
creidimh Giúdach.

(20 marc)
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DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

 CUMARSÁID
 FIOSRÚ/TAIGHDE
 MEASÚNÚ
 EAGRÚCHÁN
 MACHNAMH
 OBAIR NEAMHSPLEÁCH
Roghnaigh dhá cheann de na scileanna thuas ar bhain tú úsáid astu agus an obair
thionscadail ar siúl agat, agus tabhair breac-chuntas ar an gcaoi ar úsáid tú gach
scil acu agus scrúdú á dhéanamh agat ar na gnásanna reiligiúnacha in ómós duine
a bheith ina bhall fásta de phobal creidimh Giúdach.

4.

i.

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

D’úsáid mé an scil seo nuair a …
(SCIL)

ii.

D’úsáid mé an scil seo nuair a …
(SCIL)

(20 marc)
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CUID 2

(320 Marc)

ROINN A
BA CHÓIR DUIT THART AR 30 NÓIMÉAD A CHAITHEAMH AG FREAGAIRT NA GCEISTEANNA I

CEISTEANNA:

ROINN A THÍOS:

POBAIL GHIÚDACHA NA HÉIREANN AGUS AN TEAGHLACH GIÚDACH

i dteaghlach Giúdach. Tabhair breac-chuntas ar bhiachlár oiriúnach do bhéile
na Sabóide. Bíodh nótaí agat ina mínítear an chaoi a mbíonn tionchar ag téacsanna
as an mBíobla Eabhraise ar an rogha bia atá ar an mbiachlár agat.

(20 marc)
Don Scrúdaitheoir amháin

+

=

AMHÁIN

1

Freagair A agus B.
A. a. Samhlaigh go bhfuil tú ag cabhrú le cara leat béile na Sabóide a ullmhú
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DON SCRÚDAITHEOIR

2

b. Gnás amháin a bhaineann le ceiliúradh na Sabóide ná go n-itear cineálacha áirithe
bia. Déan cur síos ar dhá ghnás eile a bhaineann leis an gceiliúradh traidisiúnta

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

a dhéanann teaghlach Giúdach ar an tSabóid.
i.

ii.

(20 marc)
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THALL 

 BORD NA GCAOMHNÓIRÍ

B.

 AN TARD-RAIBÍ

 COMHAIRLE NA NIONADAITHE

Tabhair breac-chuntas ar an ról atá ag aon dá cheann acu seo thuas laistigh
de phobal creidimh Giúdach.
i.

ii.

Leathanach 12 de 24

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN
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DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

(40 marc)
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THALL 

ROINN B
BA CHÓIR DUIT THART AR 30 NÓIMÉAD A CHAITHEAMH AG FREAGAIRT GACH CEANN DE NA CEISTEANNA
I ROINN B.
CAITHFIDH TÚ FREAGRA A THABHAIRT AR THRÍ CHEIST AS NA CÚIG CHEIST SEO A LEANAS I ROINN B THÍOS.

CEIST 1.

DON SCRÚDAITHEOIR

CREIDIÚINTÍ AGUS TEAGASC MORÁLTA

AMHÁIN

Freagair A agus B.
A. a. De réir an Bhíobla Eabhraise, cá háit ar thug Iáivé/YHWH na Deich nAitheanta
(Cuir tic  sa bhosca ceart)

do Mhaois ar dtús?

 SLIABH CHAIRMEIL

 SLIABH SHÍONÁÍ

 SLIABH SHÍÓN
(10 marc)

b. Tabhair breac-chuntas i d’fhocail féin ar an méid a iarrann na ‘Deich nAitheanta’
ar an bpobal Giúdach a dhéanamh.

(30 marc)
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B.

DON SCRÚDAITHEOIR

a. Tagraíonn an téarma ‘Conradh’ do chomhaontú idir bheirt.

AMHÁIN

(Cuir tic  sa bhosca ceart)

 Fíor

1

2

 Bréagach
(10 marc)

b. Sampla amháin den ‘Chonradh’ idir Iáivé/YHWH agus pobal na nGiúdach é
bronnadh na nDeich nAitheanta.
Déan cur síos ar dhá shampla eile ina bhfeictear an ‘Conradh’ idir Iáivé/YHWH
agus pobal na nGiúdach sa Bhíobla Eabhraise.
i.

ii.

(30 marc)
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THALL 

DON SCRÚDAITHEOIR

CEIST 2.
ÁITEANNA BEANNAITHE
Freagair A agus B.

AMHÁIN

1

Léaráid í seo de na gnéithe inmheánacha de Shionagóg Ghiúdach.

A.

Y
Z
X

W

Foinse: Curtha in oiriúint as Judaism le Morrison & Brown

a.

Ainmnigh na gnéithe W, X, Y agus Z den tSionagóg sa léaráid thuas.
W―
X―
Y―
Z―
(20 marc)

b.

Mínigh cén fáth a bhfaightear dhá cheann de na gnéithe marcáilte thuas laistigh
de Shionagóg.
i.
(AINM NA GNÉ)
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DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

ii.
(AINM NA GNÉ)

(40 marc)
B.

Déan cur síos ar an gcaoi a mbaintear úsáid as gné eile de Shionagóg le linn
searmanas reiligiúnach ina ndéantar an tSabóid a cheiliúradh.
(AINM NA GNÉ)

(20 marc)
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THALL 

DON SCRÚDAITHEOIR

CEIST 3.
AN TUILELOSCADH (SHOAH)
Freagair A agus B.
A.

AMHÁIN

1

Tabhair breac-chuntas ar ar tharla le linn sampla amháin de phogram a bhain
do phobal Giúdach sa 20ú haois.

(40 marc)
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B. a.

 JANUSCZ KORCZAK  MAXIMILLAN KOLBE  MIEP GIES
 OSCAR SCHINDLER  RAOUL WALLENBERG
Déan scrúdú ar an gcaoi ar chabhraigh cinntí a rinne duine amháin acu sin
ar an liosta thuas chun Giúdaigh a shábháil ar an mbás le linn an Dara Cogadh
Domhanda.

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

(20 marc)
b. Déan cur síos ar shampla amháin den chaoi ar chabhraigh Stát na Danmhairge chun
Giúdaigh a shábháil ar an mbás le linn an Dara Cogadh Domhanda.

(20 marc)
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THALL 

CEIST 4.

DON SCRÚDAITHEOIR

SCRÍBHINNÍ AGUS TRÁCHTAIREACHTAÍ DIAGA

AMHÁIN

Freagair A agus B.
A. a. Is é an t-ainm atá ar cheann amháin de na ranna traidisiúnta sa Bhíobla Eabhraise
(Cuir tic  sa bhosca ceart)

ná -

 LAOITHE

 PAIDREACHA

 FÁITHE
(10 marc)

b.

 DEBORAH

 HULDAH

 MIRIAM

 NOADIAH

Roghnaigh duine amháin de na mná ar an liosta thuas agus déan cur síos ar an ról
a bhí aici i scéal phobal na nEabhrach.

(30 marc)
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B.

DON SCRÚDAITHEOIR

a. Ainmnigh leabhar amháin atá ina chuid den Talmud.

AMHÁIN

1

2

(10 marc)
b. Mínigh cén fáth a bhfuil an leabhar a d’ainmnigh tú thuas ina chuid den Talmud.

(30 marc)
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CEIST 5.

DON SCRÚDAITHEOIR

AN EABHRAIS

AMHÁIN

1

Freagair A agus B.
A. a.

(Cuir tic sa bhosca ceart)

Is é an líon litreacha atá in aibítir na hEabhraise ná ―

 20

 22

 24
(10 marc)
(Cuir tic sa bhosca ceart)

b. Bhí gutaí in aibítir na hEabhraise ó thús.
Fíor



Bréagach


(10 marc)

c.

Aistrigh na trí fhrása Eabhraise seo a leanas go Gaeilge:

i.

EABHRAIS:

ָשׁלוֹם ֲעלֵיכֶם

GAEILGE:

ii.

EABHRAIS:

GAEILGE:

iii.

EABHRAIS:
GAEILGE:

(30 marc)
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DON SCRÚDAITHEOIR

Léigh an phaidir thíos agus freagair gach ceist a leanas:

B.

AMHÁIN

1

a.

De réir an Bhíobla Eabhraise, is é ainm an duine a dúirt an phaidir seo den chéad
uair ná
(10 marc)

b.

Luaigh i d’fhocail féin an rud a deirtear faoi Iáivé/YHWH sa phaidir seo.

(20 marc)
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BAIN ÚSÁID AS AN LEATHANACH SEO MÁ TÁ BREIS SPÁIS UAIT CHUN AN FREAGRA
AR CHEIST A CHRÍOCHNÚ.

Sna spásanna thíos scríobh an chuid, an roinn, agus uimhir na ceiste atá á freagairt
agat:
Cuid:
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Roinn:

Uimhir na Ceiste:

DON SCRÚDAITHEOIR
AMHÁIN

1

2

