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INSTITIÚID OIDEACHAIS MARINO 

MEASÚNÚ FAOI THEASTAIS GHAEILGE 

EARRACH  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 Uimhir Oide 
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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. Céard as do Jenny Ní Ruiséil? 

Baile Átha Cliath.  

Corcaigh.  

An Indinéis.  

An India.   

 

2.  Cén grúpa a bhfuil an rang ióga dírithe air?   

Daoine atá ag obair le Nós.ie.  

Teicneoirí Instragam.  

Banaltraí.  

Múinteoirí.   

 

3.  Cén t-am a bheidh an rang ióga ar siúl? 

9.20 r.n.  

9.00 r.n.  

9.30 r.n.  

9.15 r.n.   

 

4.  Cá fhad a chaith Jenny Ní Ruiséil san Indinéis? 

4 bliana.  

15 bliana.  

5 bliana.  

25 bliana.   

 

5.  Cén teanga ina gcuirfear an rang ióga ar fáil?   

Iodáilis.  

Fraincis.  

Béarla.  

Gaeilge.  



3 

 

FÓGRA  II 

1. Cé a d’eisigh an fógra? 

Cumann na mBan.  

An Roinn Oideachais agus Scileanna.  

Cumann Staire na hÉireann.  

Réabhlóid na hÉireann.   

 

2. Cathain a bheidh an comórtas staire ar siúl? 

2023.   

An scoilbhliain seo chugainn.  

2022.  

Sa scoilbhliain seo.  

 

3. Céard a bheidh le déanamh ag páistí chun cur isteach ar an gcomórtas? 

Aiste a scríobh.  

Óráid a thabhairt.  

2,000 doiciméad a bhailiú.  

Ailt nuachtáin a scríobh.   

   

4.  Céard é an dáta deireanach chun iarratas a chur isteach ar an gcomórtas?  

29 Meán Fómhair.  

23 Aibreán.  

30 Aibreán.  

30 Meán Fómhair.   

 

5.  Cathain a fhoilseofar ainmneacha na mbuaiteoirí? 

Roimh dheireadh Mhí Aibreáin.  

Roimh dheireadh Mhí Mheán Fómhair.  

Roimh 2022.  

Ag tús na scoilbhliana.   
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FÓGRA III 

1. Cén dá ghrúpa a chabhraigh le Glór na nGael leagan Gaeilge nua de Cluedo a chur ar 

fáil? 

Cumann Lúthchleas Gael agus Gaelchultúr.  

Gaeloideachas agus Conradh na Gaeilge.  

Foras na Gaeilge agus COGG.  

Oideas Gael agus Cuman na nÓstán.   

 

2. Cén t-ainm atá ar an leagan Gaeilge nua de Cluedo? 

Dúnmharú sa Ghaeltacht.  

Damhsa sa Ghaeltacht.  

Dúnmharú san Óstán.  

Damhsa san Óstán.   

 

3. Lasmuigh de chomhrá, céard eile a spreagann Cluedo i measc imreoirí? 

Cothromaíocht.  

Éisteacht.  

Scríbhneoireacht.  

Bleachtaireacht.   

 

4. Cén fáth a mbeidh an leagan Gaeilge nua de Cluedo ina áis d’fhoghlaimeoirí teanga? 

Cuirfidh sé le foclóir na bhfoghlaimeoirí.  

Spreagfaidh sé labhairt na Gaeilge ina measc.  

Cuirfidh sé le cruinneas na bhfoghlaimeoirí.  

Spreagfaidh sé bleachtaireacht ina measc.   

 

5. Conas is féidir teagmháil a dhéanamh le Glór na nGael? 

Trí litir a chur chucu.  

Trí ghlao a chur orthu.  

Trí ríomhphost a chur.  

Tríd an suíomh idirlín.   
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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.  Cá bhfaca Eoin tuairisc ar bhás Tim Severin? 

I leabhar faoi Naomh Breandán.  

In irisleabhar.  

Ar an teilifís.  

Ar an nuachtán.   

   

2. Cén aois a bhí ag Tim Severin nuair a d’éag sé? 

80.  

82.  

81.  

85.   

  

3. Conas a chuaigh Tim Severin ó iarthar Chiarraí go Talamh an Éisc? 

I long.  

In eitleán.  

I gcurach.  

Ar phíosa adhmaid.   

 

4. Conas a léirigh criú bhád tarrthála Chúirt Mhic Shéafraigh meas ar Tim Severin? 

Bhronn siad bonn Chríostóir Colambas air.  

D’fhan siad sa bhaile mar gheall ar an gcróinvíreas.  

Léigh siad paidir ag a shochraid.  

Thug siad garda onóra dó ag a shochraid.   

 

5. Cá raibh Tim Severin ina chónaí sula bhfuair sé bás? 

In Oirthear Chiarraí.  

In Iarthar Chorcaí.  

I dTalamh an Éisc.  

I Sasana.          Ar lean → 
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COMHRÁ II 

1. Dar le Niamh, cén gealltanas a thug Joe Biden nuair a insealbhaíodh é mar Uachtarán? 

Go mbeadh sé ar son an daonlathais.  

Go mbeadh sé ina Uachtarán do gach duine i Meiriceá.  

Go mbeadh Barak Obama ina Leas-Uachtarán aige.  

Go dtabharfadh sé cuairt ar Éirinn.   

                                                                                                                         

2. Cén taithí atá ag Joe Biden a chabhróidh leis ina ról nua? 

8 mbliana ina Leas-Uachtarán sa Teach Bán.  

8 mbliana ina chónaí in Iarthar na hÉireann.  

8 mbliana ag obair le Seán Ó Riada.  

8 mbliana ag obair mar rúnaí do Barak Obama.   

  

3. Céard as don veidhleadóir a bhí ag seinm ag insealbhú Joe Biden? 

Contae Mhaigh Eo.  

Iarthar na hÉireann.  

Contae Lú.  

Contae Chorcaí.   

 

4. Cé a scríobh an píosa ceoil a sheinn an veidhleadóir? 

‘Ag Críost an Síol’.  

Barak Obama.  

Séamus Heaney.  

Seán Ó Riada.   

 

5. Cén fhianaise a thugann Seán go bhfuil meas ag Joe Biden ar fhilíocht na hÉireann? 

Bíonn sé i gcónaí ag caint faoi Sheán Ó Riada.  

Labhraíonn sé faoi Nuala Ní Dhomhnaill.  

Labhraíonn sé go minic faoi Seamus Heaney.  

Bíonn sé i gcónaí ag caint faoi Antaine Ó Raiftearaí.   

 

 



7 

 

COMHRÁ III 

1. Cén fáth a raibh trua ag Pádraig do na banaltraí agus do na dochtúirí i Mí Eanáir? 

Bhí go leor dochtúirí tinn sna hospidéil.  

Fuair go leor banaltraí an coróinvíreas.  

Bhí go leor daoine sna haonaid dianchúraim.  

Fuair líon mór daoine bás ar na bóithre.   

 

2. Dar le Moya, cathain a bheidh an vacsaín faighte ag gach duine sa tír? 

An mhí seo chugainn.  

An bhliain seo chugainn.  

I gceann cúpla mí.  

I gceann cúpla seachtain.   

 

3. Conas go bhfuil a fhios ag Pádraig go bhfuil na Gardaí ag obair go dian? 

Tá siad ag siúl timpeall an bhaile an t-am go léir.  

Tá siad ag stopadh tiománaithe go minic.  

Tá siad ag freastal ar ranganna Gaeilge sa choláiste.  

Tá siad ar an teilifís an t-am go léir.   

 

4. Cé mhéad uair a stopadh Pádraig agus é ar a bhealach abhaile inné? 

13.  

2.  

4.  

3.   

 

5.  Cá mbeidh na ranganna Gaeilge ar fáil do na Gardaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht? 

In oifigí Gaelchultúr.  

San ollscoil.  

Ar líne.  

Sa Ghaeltacht.   
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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.  Cár craoladh Scéal na Gaeilge ar dtús? 

BBC 1.  

TG4.  

RTÉ 2.  

RTÉ 1.   

 

2. Cathain a craoladh Scéal na Gaeilge ar dtús? 

2021.  

2020.  

2012.  

2016.   

  

3. Cá fhad a mhairfidh gach mír de Scéal na Gaeilge ar YouTube? 

20 nóiméad.  

12 nóiméad.  

2000 nóiméad.  

6 nóiméad.   

 

4.  Cén cineál stíle ina gcuireann Alan Titley Scéal na Gaeilge i láthair? 

Go ciúin stuama.  

Go tuisceanach.  

Go mall tomhaiste.  

Go bríomhar beoga.   

 

5.  Cén post atá ag Ciarán Ó Confaigh? 

Stiúrthóir Comhlachta.  

Stiúrthóir Raidió na Gaeltachta.  

Stiúrthóir YouTube.  

Stiúrthóir TG4.          Ar Lean → 
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MÍR NUACHTA II 

1.  Cén t-am ar maidin a bheidh Cúla4 ar Scoil ar siúl? 

4.00 r.n.  

10.00 r.n.  

11.00 r.n.  

10.15 r.n.   

 

2.  Cá ndéanfar an clár a thaifeadadh?  

I Scoil na bhForbacha.  

I Stiúideo TG4.  

Sa Roinn Oideachais agus Scileanna.  

In Oifigí Gaeloideachas.   

 

3.  Cé a chabhróidh le hOlra Ní Fhinneadha an clár a chur i láthair? 

Múinteoir Acmhainne.  

Cúntóir Ranga.  

Príomhoide.  

Múinteoirí eile.   

 

4. Cén ghné de churaclam na bunscoile a mbeidh na ceachtanna ar an gclár ag teacht léi? 

Na snáithaonaid.  

Na torthaí foghlama.  

Na Treoirlínte do Mhúinteoirí.  

Scileanna an churaclaim.   

 

5. Dar leis an Aire Oideachais, cén grúpa a dtabharfaidh an clár cabhair dó? 

Páistí i scoileanna Lán-Bhéarla.  

Páistí i scoileanna idirnáisiúnta.  

Páistí i scoileanna speisialta.  

Páistí i scoileanna Lán-Ghaeilge.   
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MÍR NUACHTA III 

1.  Cén t-ómós a thug ionadaithe ó Chairde Rince Céilí na hÉireann do Thomás Ó 

Mearraí? 

Thug siad cuairt ar a theach cónaithe.  

D’eagraigh siad céilí.  

Sheas siad ag an gcrosbhóthar.  

D’eagraigh siad ceardlann in Ucht-Uí-Néill.   

 

2.  Lasmuigh de chéilithe, céard eile a eagraíonn Cairde Rince Céilí na hÉireann ar fud na 

tíre ar fad? 

Ranganna agus ceardlanna.  

Aoi-Chainteanna.  

Comhdhálacha.  

Seimineáir.   

 

3.  Cá gcuireann Cairde Rince Céilí na hÉireann cúrsaí traenála agus scrúduithe ar fáil? 

In Uacht-Uí Néill.  

I gContae na Mí.  

Ar fud na tíre.  

I mBaile Átha Cliath.   

 

4. Cén onóir a thug Máirtín Tom Sheáinín do Thomás Ó Mearraí sa bhliain 2013? 

Bhronn sé Gradam Rince Céilí na hÉireann air.  

Chuir sé faoi agallamh é do chlár ar Raidió na Gaeltachta.  

Bhronn sé duais air ag an Oireachtas.  

Chuir sé é faoi agallamh ar an gclár Comhrá.   

 

5.  Céard is ainm d’iníon Thomáis Uí Mhearraí? 

Máirín.  

Eilís.  

Síle.  

Néilín.   

 


