INSTITIÚID OIDEACHAIS MARINO
MEASÚNÚ ATRIALACH FAOI THEASTAIS GHAEILGE
FÓMHAR 2021
___________________

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

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. Cén eagraíocht a d’eisigh an fógra?
Foras na Gaeilge. 
Cumann Matamaitice na hÉireann. 
C.O.G.G. 
C.N.C.M. 

2. Cén t-ábhar curaclaim lena mbaineann an ghluais?
Gaeilge. 
Matamaitic. 
Béarla. 
O.S.I.E. 

3. Cén dá ghrúpa a gcabhróidh an ghluais leo?
C.N.C.M. agus páistí 
Páistí agus Coiste na Matamaitice. 
Príomhoidí agus páistí. 
Múinteoirí agus tuismitheoirí. 

4. Lasmuigh de shainmhínithe ar théarmaí, céard eile atá sa ghluais?
Pictiúir chabhracha. 
Ceisteanna samplacha. 
Samplaí d’fhachtóirí. 
Samplaí de dhronuillinn. 

5. Cén áit a bhfuil an Ghluais Mhatamaitice ar fáil?
I leabhrán beag. 
Ó Chumann na dTuismitheoirí. 
Ar shuíomh idirlín C.N.C.M. 
Ón Siopa Leabhar. 
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FÓGRA II
1. Cén post atá fógartha ag Spraoi?
Príomhoide. 
Maoirseoir Foirne. 
Cúntóir. 
Bainisteoir. 

2. Céard é an dualgas is mó a bheidh ar an té a cheapfar?
Cúntóirí a bhainistiú. 
Múinteoirí a cheapadh. 
Seomra ranga a eagrú. 
Deiseanna a thabhairt do mhúinteoirí. 

3. Cén tseirbhís a chuireann Spraoi ar fáil do pháistí bunscoile?
Gníomhaíochtaí cruthaitheacha ag am lóin. 
Clár samhraidh do pháistí. 
Clár iarscoile do pháistí bunscoile. 
Naíonra do pháistí réamhscoile. 

4. Conas is féidir níos mó eolais a fháil faoin bpost?
Trí chuairt a thabhairt ar Spraoi. 
Trí ghlao a chur ar Spraoi. 
Trí litir a scríobh chuig Spraoi. 
Trí ríomhphost a sheoladh chuig Spraoi. 

5. Céard é an dáta deireanach chun iarratas a chur isteach ar an bpost?
27 Meán Fómhair. 
7 Deireadh Fómhair. 
7 Meán Fómhair. 
17 Meán Fómhair. 
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FÓGRA III
1. Cén luach atá ar an deontas a chuireann Gaeloideachas ar fáil faoin scéim “Ar Scáth a
Chéile”?
5000 euro. 
1500 euro. 
550 euro. 
500 euro. 
2. Cén aidhm atá leis an scéim “Ar Scáth a Chéile”?
Deis a thabhairt do mhúinteoirí foghlaim ó mhúinteoirí i scoileanna eile. 
Deis a thabhairt do mhúinteoirí Gaeilge a labhairt. 
Deis a thabhairt do Phríomhoidí lá saor a thógáil. 
Deis a thabhairt do thuismitheoirí forbairt ghairmiúil a fháil. 
3. Cén t-imeacht do phríomhoidí a d’fhéadfaí a eagrú faoin scéim?
Oíche eolais. 
Ceolchoirm. 
Cluiche. 
Imeacht chun ceisteanna ceannaireachta a phlé. 

4. Céard atá ar fáil trí ríomhphost a chur chuig Ciara?
Bileog eolais. 
Freagraí ar cheisteanna coitianta. 
Téarmaí agus coinníollacha na scéime. 
Bróisiúr. 

5. Conas is féidir ceisteanna a ardú le Gaeloideachas faoin scéim?
Trí chuairt a thabhairt ar Ciara in oifigí Gaeloideachas. 
Trí litir a chur chuig Ciara. 
Trí ríomhphost a chur chuig Ciara. 
Trí ghlao a chur ar Ciara. 

4

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 fáth a bhfuil Ciarán déanach?
Bhris a ghluaisteán síos. 
Chaill sé an traein. 
Chaill sé an bus. 
Rinne sé dearmad ar an gcoinne. 

2. Dar le Caitríona, cén fáth a bhfuil Ciarán oiriúnach don phost mar bhainisteoir?
Tá taithí aige mar roghnóir, is múinteoir bunscoile é agus tá Gaeilge líofa aige. 
Tá taithí aige mar imreoir peile agus mar chóitseálaí peile. 
Tá taithí aige mar bhainisteoir le Cumann Lúthchleas Gael. 
Tá taithí aige mar mhúinteoir meánscoile. 

3. Cathain a chuirfidh Cumann Lúthchleas Gael cúrsa sa chóitseáil foirne ar fáil?
An chéad deireadh seachtaine i Mí Mheán Fómhair. 
An dara deireadh seachtaine i Mí Mheán Fómhair. 
Gach deireadh seachtaine i Mí Mheán Fómhair. 
Ag deireadh Mhí Mheán Fómhair. 

4. Chomh maith le béim a chur ar an spraoi, céard eile a dhéanann na cúrsaí sa chóitseáil
foirne?
Féinmhuinín a chothú. 
Neart a fhorbairt. 
Grinnfhiosraithe a chríochnú. 
Spéis a chothú. 

5. Cé leis a labhróidh Ciarán sula dtabharfaidh sé freagra cinnte do Chaitríona?
A Phríomhoide. 
A iníon. 
A mháthair. 
Ar lean →

A bhean chéile. 
5

COMHRÁ II
1. Cathain a tháinig deireadh leis an grúpa ceoil, The Sawdoctors?
2018. 
2017. 
2007. 
1997. 

2. Cén grúpa a dhéanann Tolü Makay a thionlacan ar an leagan nua den amhrán?
Ceolfhoireann Cheolchoirme RTÉ. 
Gavin Murphy agus a bhanna ceoil. 
The Sawdoctors. 
YouTube. 

3. Cé mhéad duine atá tar éis féachaint ar an leagan nua den amhrán?
100,000. 
10,000. 
1,000. 
1,000,000. 

4. Cár tógadh Tolü Makay?
Sa Nigéir. 
Ar an N17. 
I gContae Uíbh Fhailí. 
I gContae na Gaillimhe. 

5. Conas go bhfuil a fhios agat go ndeachaigh an leagan nua den amhrán i bhfeidhm ar
Graham Norton?
Thug sé cuireadh do Tolü Makay canadh ar a sheó teilifíse. 
Bhí air éisteacht leis an amhrán arís agus arís eile. 
Thosaigh sé ag gáire nuair a chuala sé an t-amhrán. 
Thosaigh sé ag gol nuair a chuala sé an t-amhrán. 
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COMHRÁ III
1. Cár chuala Moya faoi Mhótair Mhic Fhionnlaigh?
Ar an idirlíon. 
Ar an raidió. 
Ar TG4. 
Ar an teilifís. 

2. Cén aois atá ag an ngluaisteán a cheannaigh Moya?
2 mhí. 
Bliain. 
12 bhliain. 
2 bhliain. 

3. Cé mhéad a chosain an gluaisteán a cheannaigh Moya?
12,000 euro. 
22,000 euro. 
20,000 euro. 
20,500 euro. 

4. Céard is ainm don mhac is sine atá ag Dónal?
Dónal Óg. 
Cormac. 
Seoirse. 
Tomás. 

5. Cén fáth a bhfuil ar Mhoya brostú abhaile?
Caithfidh sí an dinnéar a dhéanamh sa bhaile. 
Caithfidh sí aire a thabhairt dá hiníon. 
Tá coinne aici lena bainisteoir sa bhaile. 
Chun an gluaisteán nua a thaispeáint do na daoine sa bhaile. 
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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. Cé mhéad duine atá sa ghrúpa a théann ag snámh?
2. 
25. 
22. 
20. 

2. Cathain a théann an grúpa ag snámh?
Ar a naoi a chlog gach Domhnach. 
Ag luí na gréine gach Domhnach. 
Ag éirí na gréine gach Domhnach. 
Ag éirí na gréine gach lá. 

3. Cén uair a bunaíodh an grúpa?
Ag tús na paindéime. 
I lár na paindéime. 
I Mí Lúnasa. 
I Mí Mheán Fómhair. 

4. Cén post atá ag Seán Mac an tSíthigh?
Tuairisceoir Spóirt. 
Snámhaí Oilimpeach. 
Múinteoir bunscoile. 
Tuairisceoir Teilifíse. 

5. Dar le Nell Ní Chíobháin, cén buntáiste a thagann ón snámh?
Cuireann sé feabhas ar Ghaeilge na snámhaithe. 
Déanann sé maitheas don intinn agus don chorp. 
Coinníonn sé na snámhaithe ina ndúiseacht. 
Ar Lean →

Cabhraíonn sé le snámhaithe codladh. 
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MÍR NUACHTA II
1. Cathain a fógraíodh an ceapachán nua?
Trí seachtaine ó shin. 
An bhliain seo caite. 
An tseachtain seo caite. 
An mhí seo caite. 

2. Cár tógadh Saileog Ní Cheannabháin?
I gCathair na Gaillimhe. 
I mBaile Átha Cliath. 
I gCarna. 
In Indreabhán. 

3. Cén uirlis cheoil a sheinneann máthair Shaileoige Ní Cheannabháin?
Ní sheinneann sí. Is amhránaí í. 
An fheadóg stáin. 
An bosca ceoil. 
An veidhlín. 

4. Cén eagraíocht lena mbíonn an Dr Méabh Ní Fhuartháin ag obair?
Cumann na gCeardlann. 
Comhaltas Ceoltóirí Éireann. 
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. 
Ionad Léann na hÉireann. 

5. Céard a chuirfidh Saileog Ní Cheannabháin ar fáil san fhómhar?
Ranganna do Thosaitheoirí. 
Máistir-Ranganna. 
Ceardlanna Fíorúla. 
Seimineáir. 
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MÍR NUACHTA III
1. Cén eagraíocht a chuirfidh an clár le chéile?
RTÉ Raidió na Gaeltachta. 
Coláiste Bhríde. 
Rann na Feirste Go Deo. 
Cairde na Gaeltachta. 

2. Cén ról a bheidh ag Damien Ó Dónaill sa chlár?
Scríbhneoir. 
Tuairisceoir. 
Láithreoir. 
Léiritheoir. 

3. Cathain a bunaíodh Coláiste Bhríde?
2021. 
2012. 
1912. 
1922. 

4. Cén post atá ag Gearóid Mac Donncha?
Múinteoir i gColáiste Bhríde. 
Múinteoir Bunscoile. 
Múinteoir Meánscoile. 
Ceannaire Raidió na Gaeltachta. 

5. Dar le Gearóid Mac Donncha, cé a chuirfidh spéis mhór sa chlár?
Daoine a bhfuil cónaí orthu i gContae Lú. 
Muintir Rann na Feirste. 
Múinteoirí a mhúin i gColáiste Bhríde. 
Daoine a d’fhreastail ar Choláiste Bhríde. 
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