
 

 

INSTITIÚID OIDEACHAIS MARINO 

MEASÚNÚ ATRIALACH FAOI THEASTAIS GHAEILGE 

FÓMHAR  2018 

___________________  

 

 OIRIÚNÚ LE hAGHAIDH CÁILÍOCHTA SA GHAEILGE  

_____________________  

 

Triail Chluastuisceana– 100 MARC  

___________________  

 

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 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. Cén grúpa a eagróidh an Ard-Fheis? 

Teach Ósta Meadowlands  

Conradh na Gaeilge  

Foras na Gaeilge  

Fianna Fáil  

 

2.  Cá mbeidh an Ard-Fheis?   

I dTrá Lí  

I mBeanntraí  

I gContae Chorcaí  

I mBaile Átha Cliath  

 

3.  Cathain a bheith an dinnéar ar siúl? 

Oíche Dé hAoine  

Oíche Dé Domhnaigh  

Oíche Dé Luain  

Oíche Dé Sathairn  

 

4.  Céard is gá a dhéanamh chun freastal ar an dinnéar? 

A bheith ann go luath  

Ticéad a cheannach  

Culaith a chaitheamh  

Clárú don dinnéar  

 

5.   Cén moladh a thugtar maidir leis an lóistín? 

É a chur in áirithe go luath chun praghsanna speisialta a chinntiú.  

Fanacht i dTeach Ósta i gContae Chorcaí.  

Gan é a chur in áirithe go dtí Dé Sathairn.  

É a chur in áirithe an oíche roimh an Ard Fheis.  



FÓGRA  II 

1. Cén grúpa a d’eisigh an fógra? 

Gaeloideachas  

Fios Feasa  

C.O.G.G.  

An Chomhairle Mhúinteoireachta  

 

2. Cén tairbhe a bhainfidh múinteoirí as na cluichí nua? 

Beidh siad in ann iad a úsáid sa chlós.  

Beidh siad in ann Gaeilge a mhúineadh ar bhealach taitneamhach leo.  

Beidh siad in ann an stair a mhúineadh leo.  

Beidh siad in ann iad a úsáid ag am sosa.  

 

3. Céard a bhíonn le déanamh ag na páistí sa chluiche Focal Fada? 

Focal fada a chumadh.  

Focal gearr a chumadh.  

Bearnaí a líonadh.  

Ceisteanna a fhreagairt.   

 

4.  Cén t-ainm atá ar an gcluiche ina mbíonn ar na himreoirí bearnaí a líonadh?  

Focal Fada  

Fios Feasa  

C.O.G.G.  

Líon an Bhearna  

 

5.  Cé na hábhair a gcuirtear ceisteanna ar na páistí fúthu in Fios Feasa? 

Stair, Béarla agus na hAmharcealaíona  

Tíreolaíocht, Spórt agus Ceol  

Eolaíocht, Stair agus Gaeilge  

Matamaitic agus Gaeilge  



FÓGRA III 

1. Cén áit i nDún na nGall a mbeidh an Fhéile Idirnáisiúnta Phan-Cheilteach i mbliana? 

Gaoth Dobhair  

Bun Dobhráin  

Bun Cranncha  

Leitir Ceanainn  

 

2. Cé na tíortha a bheidh páirteach san fhéile? 

An Ghearmáin agus an Pholainn  

An Iodáil agus An Eilvéis  

Na tíortha Ceilteacha  

Stáit Aontaithe Mheiriceá  

 

3. Chomh maith le comórtas fidle, cé na comórtais eile a eagrófar mar chuid den fhéile? 

Comórtas d’amhrán nuachumtha agus comórtas damhsa  

Comórtais ealaíne  

Comórtais ceardaíochta  

Comórtas gearrscéalaíochta  

 

4. Céard a bheidh ar siúl ar an Oíche Náisiúnta? 

Cluiche gailf  

Taispeántas cultúir ó gach tír  

Ceardlann  

Léachtaí  

 

5. Cén post atá ag Máire Ní Fhearraigh? 

Cathaoirleach na Féile  

Príomhoide  

Rúnaí sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  

Oifigeach Riaracháin  



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 post atá ag Ciarán Ó Cathasaigh? 

Príomhfheidhmeannach ar chomhlacht eolaíochta  

Príomhoide ar Scoil Mhuire  

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta  

Garda Síochána  

    

2. Céard is ainm don chomhlacht a bhfuil Nóra ina bainisteoir air? 

Eolaíocht don Scoil  

Eolaíocht don saol  

Eolaíocht do Chách  

Eolaíocht don Spraoi  

 

3. Cé mhéad pacáiste eolaíochta a bhronnfaidh Nóra ar an scoil? 

30  

3  

33  

300  

 

4.  Cathain a bhronnfaidh Nóra na pacáistí ar an scoil? 

Maidin Dé Máirt  

Maidin Dé hAoine  

Maidin Dé Domhnaigh  

Maidin Dé Luain  

 

5. Lasmuigh d’ionadaithe ó Chumann na dTuismitheoirí cé eile a gheobhaidh cuireadh 

chuig an mbronnadh? 

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta  

Cathaoirleach an Choiste Spóirt  

Páistí ó Scoil Phádraig  

An tOifigeach Airgeadais         Ar lean → 



COMHRÁ II 

1. Cathain a cheannaigh Caitríona a teach nua? 

Ag deireadh an tsamhraidh  

Ar 10 Lúnasa  

Ar 25 Iúil  

Ag tús an tsamhraidh                                                                                                                             

 

2. Cén fáth nár cheannaigh Caitríona teach sa chathair? 

Bhí siad róchostasach.  

Bhí sí ag iarraidh a bheith ina cónaí i Ráth Fearnáin.  

Bhí sí ag iarraidh gairdín a bheith aici.  

Bhí sí ag iarraidh a bheith cois farraige.   

 

3. Cé mhéad seomra folctha atá sa teach nua? 

1  

2  

3  

4  

 

4. Cé na pleananna atá ag Caitríona don ghairdín? 

A scíth a ligean ann.  

Bláthanna agus glasraí a chur ag fás ann.  

Am a chaitheamh ag sú na gréine ann.  

Léitheoireacht a dhéanamh ann.  

 

5. Cá fhad a thógfaidh sé ar Chaitríona dul óna teach nua chuig a scoil? 

Thart ar 25 nóiméad  

Thart ar 30 nóiméad  

Thart ar 90 nóiméad  

Thart ar 50 nóiméad  

 



COMHRÁ III 

1. Céard a rinne Dónal ar a laethanta saoire? 

Chuaigh sé ag spaisteoireacht i Sasana.  

Chuaigh sé ag dreapadóireacht sa Spáinn.  

Chuaigh sé ag marcaíocht i gCorcaigh.  

Chuaigh sé ag spaisteoireacht i nGleann Cholm Cille.  

 

2. Cathain a chríochnaigh an cúrsa samhraidh a rinne Moya? 

6 Iúil  

16 Iúil  

26 Iúil  

5 Iúil   

 

3. Cé mhéad múinteoir a rinne an cúrsa samhraidh a rinne Moya? 

Thart ar 8  

Thart ar 88  

Thart ar 40  

Thart ar 80  

 

4.  Lasmuigh de na hamhráin a d’fhoghlaim sí, céard eile a fuair Caitríona ar an gcúrsa? 

Ceachtanna ar an veidhlín  

Bricfeasta agus lón  

Lóistín saor in aisce  

Áiseanna múinteoireachta  

 

5.  Céard a dhéanfaidh Moya leis na gasúir ina rang nuair a fhilleann siad ar an scoil? 

Déanfaidh sí cleachtadh ar na hamhráin leo.  

Tógfaidh sí iad ar shiúlóid.  

Rachaidh siad go ceolchoirm.  

Rachaidh siad ar thuras scoile.  

  



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.  Cé a d’fhógair go mbeadh céim nua in Institiúid Oideachais Marino? 

An tAire Sláinte  

An tAire Oideachais agus Scileanna  

An Taoiseach  

Uachtarán na hÉireann  

 

2. Cathain a chuirfear tús leis an gcéim nua? 

Meán Fómhair 2019  

Meán Fómhair 2018  

Meán Fómhair 2020  

Meán Fómhair 2029  

 

3.  Cén fáth a mbeidh ar mhic léinn ar an gcéim nua caighdeán ard a bhaint amach sa 

Ghaeilge? 

Chun Gaeilge a mhúineadh i scoileanna Lán-Bhéarla.  

Chun freastal ar pháistí uile na scoileanna Gaeltachta.  

Chun cainteoirí dúchais a mhúineadh i scoileanna Lán-Bhéarla.  

Chun a bheith in ann cruinnithe a eagrú trí Ghaeilge.  

 

4.  Cén post atá ag An Ollamh Anne O’Gara? 

Uachtarán ar Institiúid Oideachais Marino  

Príomhfheidhmeannach C.O.G.G.  

An tAire Oideachais agus Scileanna  

Bainisteoir ar an Aonad um Oideachas Gaeltachta  

 

5. Dar leis an Ollamh O’Gara, cén réimse den oideachas a gcabhróidh an chéim nua leis? 

An tOideachas Lán-Bhéarla  

An tOideachas Lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht  

An tOideachas Gaeltachta  

An Luathoideachas             

          Ar Lean → 



MÍR NUACHTA II 

1.  Cá mbeidh an seó faisin ar siúl? 

I mBaile Átha Cliath  

I gCorcaigh  

I gConamara  

I Londain  

 

2.  Cár rugadh Caterina Coyne?  

I mBaile Átha Cliath  

I Londain  

I gConamara  

Sa Spidéal  

 

3.  Cén mheánscoil ar fhreastail Caterina Coyne uirthi? 

Coláiste Naomh Pádraig  

Scoil Chaitríona  

Scoil Bhríde  

Coláiste Chroí Mhuire   

 

4.  Sula raibh Caterina Coyne ina dearthóir faisin, cén post a bhíodh aici? 

Garda Síochána  

Múinteoir Bunscoile  

Príomhdhamhsóir le Riverdance  

Múinteoir Meánscoile  

 

5. Cén fáth ar mhol Sara Ní Chuirreáin obair Caterina Coyne? 

As an úsáid a bhaineann sí as lása Éireannach.  

As na dathanna a úsáideann sí.  

As éadaí a dhéanamh do sheandaoine.  

As hataí cruthaitheacha a dhearadh.  

 



MÍR NUACHTA III 

1.  Cén áit i nDún na nGall a mbeidh Aonach Tailteann ar siúl i mbliana? 

Gleann Bheatha  

Gaoth Dobhair  

Ard an Rátha  

Dún Fionnachaidh  

 

2.  Lasmuigh de bhuanna spóirt mhuintir na Gaeltachta, cé na buanna eile a ndéanann an 

t-aonach ceiliúradh orthu? 

Buanna ealaíne  

Buanna ceoil  

Buanna amhránaíochta  

Buanna scríbhneoireachta  

 

3.  Cá mbeidh na comórtais spóirt ar siúl? 

Sa Chrannóg i Srath na Corcrach  

San Amharclann i nGaoth Dobhair  

Ar Pháirc Chumann Lúthchleas Gael i Machaire Gathlán  

Sa Halla ar an mBun Beag  

 

4. Céard a bheidh ar siúl san Amharclann i nGaoth Dobhair? 

Taispeántas de cheardaíocht thraidisiúnta  

Taispeántas d’ealaín na Gaeltachta  

Comórtas spóirt  

Comórtas ceoil agus amhránaíochta  

 

5.  Céard as a dtagann ainm na gcomórtas? 

Ó leabhar faoi Ghaoth Dobhair.  

Ó sheanfhéile spóirt a bhíodh ar siúl in Éirinn fadó.  

Ó amhrán faoi Mhachaire Gathlán.  

Ó phictiúr de mhuintir na Gaeltachta.  

 


