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Thart ar 50 nóiméad don triail seo. Gach ceist a fhreagairt as gach Roinn. Do gach
ceist cuir ‘tic ’ i mbosca amháin gach uair.
_______________________
Líon na boscaí seo, le do thoil:Uimhir Scrúdaithe

Uimhir PPS

1

Uimhir Oide

ROINN A: FÓGRAÍ

Seinnfear trí fhógra sa Roinn seo. Seinnfear gach fógra díobh faoi dhó. Tabharfar sosanna
duit le haghaidh scríobh na bhfreagraí tar éis gach éisteachta.

FÓGRA I
1. Cathain a chraolfar an clár faisnéise ar dtús?
Maidin amárach 
Tráthnóna amárach 
Dé Domhnaigh 
Dé hAoine 

2. Cén léargas a thabharfaidh an clár faisnéise?
Léargas ar dhéantús an High Nelly 
Léargas ar an tionchar a bhí ag an High Nelly ar shaol na ndaoine in Éirinn 
Léargas ar TG4 
Léargas ar an tionchar a bhí ag na daoine ar an High Nelly 

3. Cén eachtra i stair na hÉireann a raibh baint ag an rothar léi, dar le Joe Molloy?
An Dara Cogadh Domhanda 
Cogadh na Saoirse 
An Cogadh Cathartha 
Éirí Amach1798 

4. Cén cúnamh a thug an rothar do Mháire Ní Loideáin?
Cúnamh i gcúrsaí grá 
Cúnamh le cúrsaí siopadóireachta 
Cúnamh le cúrsaí oibre 
Cúnamh lena cuid Gaeilge 

5. Cathain a bheidh deis ag an lucht féachana an clár a fheiceáil den dara huair?
Dé hAoine 
Dé Luain 
Déardaoin 
Dé Domhnaigh 
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FÓGRA II
1. Cén grúpa a bhfuil an tionscadal dírithe air?
Feirmeoirí 
Páistí meánscoile 
Páistí bunscoile 
Craoltóirí 

2. Céard is ainm don tionscadal?
Páistí na Life 
Raidió na Life 
Súgradh 
Spraoi 

3. Cá mbeidh na scoileanna a dtabharfaidh Raidió na Life cuairteanna orthu lonnaithe?
I nGaillimh 
I mBaile Átha Cliath 
I Raidió na Life 
I mBaile Átha Luain 

4. Céard a dhéanfaidh Raidió na Life sna scoileanna?
Eagróidh siad comórtais. 
Imreoidh siad cluichí. 
Beidh siad ag caint leis na páistí agus déanfaidh siad taifead orthu. 
Seinnfidh siad ceol. 

5. Cén plean atá ag Raidió na Life don todhchaí?
Cóisir a eagrú 
Ceolchoirmeacha a eagrú 
An stiúideo a dhúnadh 
Ceardlanna craoltóireachta a eagrú 
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FÓGRA III
1. Céard is ainm don chomhlacht atá ag díol na bpóstaer?
Sraith Nua 
Póstaeir 
An Siopa Gaeilge 
An Siopa Leabhar 

2. Cé dóibh a bhfuil na póstaeir deartha?
Mic léinn oideachais 
Páistí bunscoile 
Teidithe 
Cuntasóirí 

3. Cé mhéad póstaer atá sa phacáiste don deireadh seachtaine?
Dhá phóstaer 
Póstaer amháin 
Sé phóstaer 
Seacht bpóstaer 

4. Céard a dhéanann Teidí ar an Luan?
Bíonn sé ag rith 
Bíonn sé ina chodladh 
Bíonn sé ag léim timpeall 
Bíonn sé ag ithe 

5. Cén t-ábhar comhrá a spreagfaidh na póstaeir?
Tuismitheoirí 
Múinteoirí 
Páistí 
Gníomhartha Theidí 
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ROINN B: COMHRÁITE

Seinnfear trí chomhrá sa Roinn seo. Seinnfear gach comhrá díobh faoi thrí. Tabharfar
sosanna duit le haghaidh scríobh na bhfreagraí tar éis gach éisteachta.
COMHRÁ I
1. Cén rud tábhachtach a bhí ar siúl i scoil Bhríde le déanaí?
Scannán 
Meastóireacht Scoile Uile 
Ceolchoirm 1916 
Cóineartú 
2. Conas go bhfuil a fhios ag an bhfoireann gur éirigh go maith leis an scoil?
Thóg siad corn abhaile. 
D’éirigh siad go moch ar maidin. 
Thug an cigire tuairisc mhaith dóibh. 
Chuir an cigire brú orthu. 
3. Cén t-údar a scríobh an leabhar a bhfuil an scannán bunaithe air?
Saoirse Ronan 
Domhnall Greeson 
Colm Tóibín 
Eilís Lacey 

4. Conas go bhfuil a fhios againn go bhfuil clú ar an scannán?
Tá daoine ag caint faoi ag an bpictiúrlann. 
Tá daoine ag caint faoi i Nua Eabhrac. 
Tá daoine ag caint faoi ar an tsráid. 
Tá daoine ag caint faoi sna meáin. 

5. Conas a tharla sé go bhfuil eolas ag Micheál ar phlota an scannáin?
Chonaic sé réamhfhógra dó. 
Chonaic sé an scannán cheana. 
Léigh sé an leabhar. 
Léigh sé faoi sa nuachtán. 
Ar lean →
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COMHRÁ II
1. Céard a bhí ar siúl ag Íde inniu?
Bhí sí ag bainis. 
D’fhreastail sí ar ranganna Gaeilge. 
Bhí sí ag cruinnithe le tuismitheoirí. 
Bhí sí amuigh le múinteoirí. 

2. Cén íomhá atá ar an gcuireadh bainise?
Bád traidisiúnta 
Tháinig sé sa phost ar maidin. 
Óstán Chósta Chonamara 
Séipéal Réalt na Mara 

3. Cé na héadaí a cheannóidh Íde di féin?
Bríste agus léine 
Gúna, casóg agus hata 
Culaith agus carbhat 
Sciorta agus blús 

4. Dar le hÍde, cén fáth a mbeidh ar Thomás culaith nua a cheannach?
Níl aon chulaith aige. 
Tá an ceann atá aige salach. 
Tá an ceann atá aige imithe as faisean. 
Léine bhánghorm agus carbhat 

5. Cén fáth nach bhfuil Tomás sásta le plean Íde dul ag siopadóireacht i mBaile Átha
Cliath?
Tá sé ar an Lá Saoire Bainc. 
Arnotts 
Ní bheidh sé go deas. 
Ní bheidh aon airgead fágtha acu. 
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COMHRÁ III
1. Cá bhfuil cónaí ar Phádraig anois?
Baile Átha Cliath 
Corcaigh 
Gaoth Dobhair 
Leitir Ceanainn 

2. Cén fáth a bhfuil Pádraig ag iarraidh bogadh go Dún na nGall?
Tá an chathair ró-fhada ó Dhún na nGall. 
Tá sé ag iarraidh aer úr a fháil. 
Tá sé ag iarraidh ciúnas a fháil. 
Tá a árasán róbheag. 

3. Dar le Moya, cé na háiseanna atá i nGaoth Dobhair do pháistí?
Ionad Súgartha 
Siopa bréagán 
Naíonra agus cúig bhunscoil 
Ospidéal 

4. Dar le Moya, cén fáth nach mbeidh am ag Pádraig don spórt?
Beidh sé ag obair. 
Beidh páiste nua aige. 
Beidh cruinnithe aige. 
Beidh sé ar an trá. 

5. Cén áit inar féidir cispheil a imirt i nGaoth Dobhair sa gheimhreadh?
I Halla an phobail 
Sa scoil 
Sa chlubtheach 
Sa teach ósta 
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ROINN C: MÍREANNA NUACHTA
Seinnfear trí mhír nuachta sa Roinn seo. Seinnfear gach mír díobh faoi dhó. Tabharfar
sosanna duit le haghaidh scríobh na bhfreagraí tar éis gach éisteachta
MÍR NUACHTA I
1. Cathain a osclófar na bunscoileanna nua?
Meán Fómhair 
I mBaile Átha Cliath 
An Roinn Oideachais agus Scileanna 
Dhá Ghaelscoil 

2. Cá mbeidh na scoileanna lonnaithe?
Cluain Dolcáin 
An Chéad Ghaelscoil 
Marino agus Stigh Lorgan 
Scoileanna ilchreidmheacha 

3. Cén post atá ag Cormac McCashin?
Rúnaí 
Pátrún 
Múinteoir 
Oifigeach Forbartha 

4. Céard a eagróidh An Foras Pátrúnachta go luath?
Comhdháil Náisiúnta 
Cruinnithe do thuismitheoirí 
Ranganna oíche 
Cúrsa traenála 

5. Cén eagraíocht atá ag tacú leis an bhForas Pátrúnachta?
C.O.G.G. 
Údarás na Gaeltachta 
Foras na Gaeilge 
Gaelscoileanna Teoranta 
Ar Lean →
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MÍR NUACHTA II
1. Cé orthu a bhfuil an cheardlann dírithe?
Daoine nach n-imríonn spórt. 
Daoine atá ag iarraidh saol níos folláine a chaitheamh 
Daoine atá ag iarraidh saol níos spioradálta a chaitheamh 
Daoine atá ag iarraidh dul go dtí an tÓstán G 

2. Cén ról a bheidh ag Máire Treasa Ní Dhubhghaill ag an gceardlann?
Doirseoir 
Léiritheoir 
Saineolaí 
Láithreoir 

3. Cén fáth a mbeidh Roz Purcell agus Alan Quinlan ag an gceardlann?
Tá eolas ar leith acu. 
Beidh seó faisin agus cluiche rugbaí ann. 
Chun an cheardlann a oscailt. 
Chun éisteacht le Máire Treasa Ní Dhubhghaill. 

4. Cé na gnéithe den tsláinte a dhíreoidh na saineolaithe orthu?
Tionchar an alcóil ar an gcorp 
Aclaíocht, smideadh agus sláinte an chroí 
Cothú, aclaíocht agus sláinte mheabhrach 
Faisean, rugbaí agus sláinte 

5. Lasmuigh de chomhairle faoi bhia, cén deis eile a gheobhaidh na daoine a ghlacfaidh
páirt sa cheardlann?
Deis chun labhairt le traenálaí pearsanta 
Deis chun labhairt le dochtúir 
Deis chun comhairle a thabhairt do na saineolaithe 
Deis chun labhairt le húinéir an tí ósta 
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MÍR NUACHTA III
1. Céard as do Mark English ó dhúchas?
Na Cluichí Oilimpeacha 
Tréaslaímid 
Leitir Ceanainn 
Baile Átha Cliath 

2. Cén cúrsa atá á dhéanamh ag Mark English san ollscoil?
Luibheolaíocht 
Leigheas 
Lúthchleasaíocht 
Drámaíocht 

3. Cén éacht a rinne Mark English bliain ó shin?
Bhuaigh sé cluiche ceannais na hÉireann. 
Bhuaigh sé corn an domhain. 
Bhuaigh sé bonn óir. 
Bhuaigh sé bonn airgid. 

4. Cén dáta a gcríochnóidh na Cluichí Oilimpeacha air i mbliana?
12 Lúnasa 
5 Lúnasa 
21 Lúnasa 
10 Lúnasa 

5. Cé mhéad lúthchleasaí a bheidh páirteach sna Cluichí Oilimpeacha?
10,000 
3,000 
Os cionn 300 
Os cionn 10,000 
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