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Leabhrán d’ábhar uasdátaithe de
réir leagan amach nua an scrúdaithe
Booklet of updated content in
line with new exam format
Elizabeth Wade • Yvonne O’Toole
An Comhlacht Oideachais

Fonn 3

Aonad a hAon > Mise agus mo Cheantar

Léamhthuiscint (20 marc)
Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt nuachtáin) agus freagair na ceisteanna a
ghabhann leis.

An Cúpla Sotalach!

1. Is Meánna iad mar gur rugadh iad
ar an 16 Deireadh Fómhair 1991,
an cúpla comhionann is cáiliúla
sa tír faoi láthair b’fhéidir. Thug
a dtuismitheoirí John Paul agus
Edward Peter orthu ach tá aithne
ag an saol orthu mar Jedward.
2. Chuir an domhan ar fad aithne
orthu nuair a ghlac siad
páirt sa tsraith teilifíse X
Factor sa bhliain 2009. Dúirt
príomhbhreitheamh na sraithe
Simon Cowell nár chuir aon
iomaitheoirí riamh an méid
sin oilc air is a chuir an bheirt
sin. Bhí sé maslach uaireanta
fúthu.
3. Tá taithí ag an mbeirt ar
mhaslaí mar nuair a bhí
siad ag dul ar scoil rinneadh
maistíneacht orthu. Bhí daoine
ag magadh faoina stíl gruaige agus faoin
tsuim ollmhór a bhí acu sa phopcheol. D’aistrigh
siad scoil mar gheall ar an maistíneacht sin.
4. Inniu tá tuairimí éagsúla ag daoine fúthu. Tá
grá agus tóir mhór ag roinnt daoine orthu. Ar an
láimh eile de tá daoine ann agus an dearg-ghráin
acu ar an gcúpla fuinniúil dathúil seo. Deir roinnt
daoine nach bhfuil tallann ar bith iontu ach is
léir nach n-aontaíonn gach duine leis an tuairim
sin mar go ndeachaigh a gcéad singil, Under
Pressure, go dtí uimhir a haon sna cairteacha
anseo in Éirinn. Agus todhchaí na mbuachaillí
sotalacha seo? Mar a dúirt John le Cheryl Cole, tá
súil acu a bheith níos sine sa todhchaí!

26

Cabhair duit!
sotalach
meánna
is cáiliúla
faoi láthair
príomhbhreitheamh
iomaitheoirí
maslach
taithí
maistíneacht
tuairimí éagsúla
dearg-ghráin
tallann
cairteacha
todhchaí

arrogant
Librans
(starsign)
most famous
at present
main judge
contestants
insulting
experience
bullying
different
opinions
intense hatred
talent
charts
future

Fonn 3

Aonad a hAon > Mise agus mo Cheantar

Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cén réalta atá ag an gcúpla?
(b) Cad iad ainmneacha baiste na beirte?
2 (a) Cad a dúirt Simon Cowell faoin mbeirt?
(b) Cad a tharla don bheirt agus iad ar scoil?
3 (a) Cén cáineadh a dhéantar ar na buachaillí?
(b) Cá bhfios duit go bhfuil tóir mhór ar an gcúpla?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Is léir nár thaitin siad le Simon Cowell’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Tá daoine ar mhalairt tuairime faoin gcúpla seo.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
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Fonn 3

Aonad a hAon > Mise agus mo Cheantar

Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)
Bhí ar Phól Ó Laoire alt a scríobh faoi cheolchoirm Jedward
ach ar chúis éigin scríobh sé cuid de san Aimsir Láithreach.
Chuaigh sé siar ar an alt agus chuir sé líne faoi na briathra.
Ansin scríobh sé an t-alt arís san Aimsir Chaite.
Scríobh an t-alt a chum Pól san Aimsir Chaite agus
athraigh na focail a bhfuil líne fúthu. Is mar seo a leanas
a thosaigh Pól:
Bhí an cheolchoirm ar fheabhas.
Tá an cheolchoirm ar fheabhas. Tagann Jedward
amach ar an stáitse ag a hocht agus tosaíonn siad
ag canadh agus ag damhsa láithreach. Bhí gach
duine ag canadh agus ag damhsa leo. Glacann
siad briseadh beag ar feadh leathuair a chloig.
Críochnaíonn an cheolchoirm ag a haon déag ach
ní raibh éinne ag iarraidh dul abhaile. Fanann
gach duine san áit ar feadh tamaill. D’íoc mé
caoga euro ar mo thicéad agus b’fhiú go mór é.

B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos. Is tusa Louis.
Athscríobh na habairtí i do fhreagarleabhar agus líon
na bearnaí leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla:
Louis Walsh is ainm ………
Louis Walsh is ainm dom.
Is mise ………………….. an chúpla Jedward.
……………………….. iad sa bhliain 1991.
John agus Edward is ainm ……………. i ndáiríre.
Tá tóir mhór ag a lán cailíní ……… an gcúpla.
Tá a lán daoine in …………… bródúil astu.
(a) Éire, (b) Éirinn, (c) Éireann
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Aonad a Dó > Mo Shaol ar Scoil

Fonn 3

Léamhthuiscint (20 marc)
Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt nuachtáin) agus
freagair na ceisteanna a ghabhann leis.

Turas go dtí an Afraic
1. Is minic a deirtear go bhfuil an saol scoile
in Éirinn i bhfad ró-acadúil. Caitheann
na daltaí bochta a gcuid ama ar fad ag
staidéar agus ag déanamh scrúduithe.
Ach trí bliana ó shin, nuair a bhí
mo dheirfiúr san idirbhliain, rinne
sí dearmad glan ar na leabhair,
ar thuairiscí scoile agus ar bhrú
scrúdaithe agus thug sí aghaidh ar
an Afraic.
2. In éineacht le triúr múinteoirí calma
thaistil dáréag daltaí go dtí an
tSaimbia.
D’eitlíodar ó Londain go dtí Lusaka,
príomhchathair na Saimbia agus uaidh sin,
ar bhus, go dtí Kasama i dtuaisceart na tíre. Bhí
siad tugtha traochta nuair a shroich siad a gceann
scríbe mar go raibh siad tar éis beagnach tríocha uair a
chaitheamh ag taisteal ach b’fhiú é.
3. Chaith na cailíní trí seachtaine ina dhiaidh sin ag bualadh le daltaí
scoile de gach aois ann. Níl mórán measa ar an
oideachas do chailíní sa tSaimbia agus theastaigh ó
na cailíní Éireannacha a thaispeáint dá gcomhscoláirí
go raibh an t-oideachas an-tábhachtach agus go
Cabhair duit!
dtabharfadh sé deiseanna iontacha dóibh.
4. Chaith na hÉireannaigh uair an chloig gach maidin ag
acadúil
academic
spraoi leis na páistí óga sa réamhscoil áitiúil. Bhain
idirbhliain
transition year
siad an-taitneamh as a bheith ag canadh agus ag
ar
thuairiscí
scoile
on school reports
damhsa leo. Ina dhiaidh sin chaithidís roinnt ama sna
calma
brave
bunscoileanna agus sna meánscoileanna, ag
tugtha
traochta
exhausted
caint faoin saol in Éirinn agus sa tSaimbia. Fuair siad
a
gceann
scríbe
their destination
amach go bhfuil na mianta céanna ag na cailíní ón dá
b’fhiú
é
it was worth it
thír, post maith agus fear deas a fháil sa todhchaí!
dá gcomhscoláirí their fellow students
5. Nuair a fhéachann mo dheirfiúr siar ar a laethanta
deiseanna
opportunities
scoile is é an turas go dtí an tSaimbia a sheasann
réamh scoil
preschool
amach di. Tá sí san ollscoil anois agus an samhradh
mianta
wishes
seo chugainn beidh sí ag bailiú léi agus ag filleadh
ar feadh trí mhí ar an tSaimbia agus ar na cairde a
sa todhchaí
in the future
rinne sí ansin. Caithfidh sí an samhradh ag obair sna
ag bailiú léi
going off
scoileanna arís agus tá sí ag tnúth go mór leis.
ag tnúth
looking forward
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Fonn 3

Aonad a Dó > Mo Shaol ar Scoil

Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cén cáineadh a dhéantar ar an saol scoile in Éirinn?
(b) Cad a rinne an deirfiúr agus í san idirbhliain?
2 (a) Cé mhéad duine ón scoil a chuaigh go dtí an tSaimbia?
(b) Cén fáth a raibh an grúpa chomh tuirseach sin?
3 (a) Cad a rinne na cailíní agus iad sa tSaimbia?
(b) Cad a bheidh ar siúl ag an deirfiúr an samhradh seo?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Is léir go raibh turas an-fhada ag an ngrúpa’
Alt 1 =

Alt 2 =

Alt 3 =

Alt 4 =

Alt 5 =

5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Bhí tionchar an-mhór ag an turas ar an gcailín.’
Alt 1 =

Alt 2 =

Alt 3 =

Alt 4 =

Alt 5 =
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Aonad a Dó > Mo Shaol ar Scoil

Fonn 3

Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)
Bhí ar Aoife Nic Uaid alt
a scríobh faoi thuras
a dhéanfaidh sí go
dtí an Afraic ach ar
chúis éigin scríobh
sí é san Aimsir
Chaite. Chuaigh
sí siar ar an alt
agus chuir sí líne
faoi na briathra.
Ansin scríobh sí an
t-alt arís san Aimsir
Fháistineach.
Scríobh an t-alt a
chum Aoife san Aimsir
Fháistineach agus athraigh na
focail a bhfuil líne fúthu. Is mar
seo a leanas a thosaigh Aoife:
Rachaidh mé go dtí an Afraic an mhí seo
chugainn.
Chuaigh mé go dtí an Afraic an mhí seo
chugainn. Tá mé ag tnúth go mór leis.
D’fhág mé Éire ar an Satharn agus sroichfidh
mé an tSaimbia ar an Domhnach. Bhí turas
bus fada agam ina dhiaidh sin. Bhuail mé leis
na daltaí scoile ins na scoileanna ansin. Chaith mé
cúpla uair gach lá ag caint agus ag múineadh. D’fhill
mé abhaile tar éis míosa agus tá súil agam filleadh ar an
tír arís.

54

An tSaimbia

Fonn 3

Aonad a Dó > Mo Shaol ar Scoil

B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos. Is tusa Seán. Athscríobh
na habairtí i do fhreagarleabhar agus líon na bearnaí leis an
bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla:
Seán Ó Briain an t-ainm atá …………
Seán Ó Briain an t-ainm atá orm.
Táim ag freastal …….. an meánscoil áitiúil.
Tá (510) …………….. dalta i mo scoil.
Déanaim staidéar ar sheacht ………….
Is aoibhinn …………. mata ach tá an ghráin ……….. ar an mBéarla.
Bím i ………….. go minic leis an múinteoir Béarla.
(a) triblod, (b) trioblóid, (c) dtrioblóid, (d) dtrioblóide
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Fonn 3

Aonad a Trí > Caitheamh Aimsire

Léamhthuiscint (20 marc)

Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt nuachtáin)
agus freagair na ceisteanna a ghabhann leis. (20 marc)

Skulduggery Pleasant
1. Bhuaigh an leabhar
Skulduggery Pleasant leabhar
dheichbhliana na hÉireann
le gairid. Chuir an bua ionadh
ar a lán daoine agus ar údar an
leabhair, Derek Landy, chomh
maith. Níl an leabhar léite ag
mórán daoine fásta agus sin
an fáth ar chuir a bhua ionadh
ar dhaoine. Chaith cúig mhíle
duine a vóta ar líne agus bhuaigh
Skulduggery Pleasant as caoga
leabhar eile.
2. Tá ceithre leabhar sa tsraith. Baineann
na scéalta le cailín óg dhá bhliain déag
d’aois agus bleachtaire cnámharlaigh!
Tá plota an-mhaith agus greannmhar sna
leabhair ar fad. Foilsíodh an chéad leabhar
sa tsraith sa bhliain 2007 agus díoladh timpeall milliún
cóip de na leabhair in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór. Tá
na leabhair ar fáil i 33 teanga eile freisin agus tá an-tóir
ar na leabhair sa Ghearmáin freisin.
3. Tá fás agus forbairt tagtha ar leabhair do dhaoine óga
le cúpla bliain anuas in Éirinn agus tá áthas ar údair
na leabhar seo go bhfuil an gradam seo buaite ag an
leabhar. Fuair an leabhar Artemis Fowl le hEoin Colfer
a lán vótaí freisin. Taispeánann an bua freisin go bhfuil
suim ag daoine óga sa léitheoireacht, rud atá go maith
don todhchaí agus don oideachas. As gach ceithre
leabhar a cheannaítear in Éirinn, is leabhar do pháistí nó
do dhaoine óga ceann amháin acu. Tá áthas an domhain
ar Derek Landy go bhfuil aitheantas faighte ag údair na
leabhar sin ar deireadh.

Cabhair duit!
deichbhliain
le gairid
ar líne
sraith
bleachtaire
cnámharlaigh
foilsíodh
cóip
tóir
gradam
aitheantas
ar deireadh

decade
lately
online
series
skeleton detective
was published
copy
demand
award
recognition
at last
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Aonad a Trí > Caitheamh Aimsire

Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cén gradam a bhuaigh an leabhar?
(b) Cén fáth ar chuir an bua ionadh ar a lán daoine?
2 (a) Cé mhéad duine a chaith vóta?
(b) Cad is ábhar do na leabhair seo?
3 (a) Cá bhfuil tóir ar na leabhair?
(b) Cad a léiríonn an bua seo?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Tá ábhar aisteach ag na scéalta seo.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Tá suim ag daoine óga sa léitheoireacht sa lá atá inniu ann.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
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Fonn 3

Fonn 3

Aonad a Trí > Caitheamh Aimsire

Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)

Bhí ar Chian Ó Fatharta alt a scríobh faoina áit chónaithe ach ar chúis éigin scríobh
sé cuid de san Aimsir Chaite. Chuaigh sé siar ar an alt agus chuir sé líne faoi na
briathra. Ansin scríobh sé an t-alt arís san Aimsir Láithreach.
Scríobh an t-alt a chum Cian san Aimsir Láithreach agus athraigh na focail a
bhfuil líne fúthu. Is mar seo a leanas a thosaigh Cian:
Cónaím i gceantar deas faoin tuath.
Chónaigh mé i gceantar deas faoin tuath. Tá na daoine an-deas ann. Bhí mo
chairde ina gcónaí gar do mo theach. D’imir mé peil nó leadóg le mo chairde tar
éis scoile gach Céadaoin. Chuaigh mé go dtí an baile mór gach Satharn leo freisin.
Cheannaíomar dlúthdhiosca nó béile sa bhialann bheag. Má bhíonn an t-airgead
againn beimid ag dul go dtí an phictiúrlann. De ghnáth bhailigh mo thuismitheoirí
muid ón mbaile mór ag a naoi a chlog.
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Aonad a Trí > Caitheamh Aimsire

B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos. Is tusa Máire. Athscríobh na habairtí i do
fhreagarleabhar agus líon na bearnaí leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla:
Máire is ainm _____________
Máire is ainm dom.
Máire is ainm dom.
Is aoibhinn _____________ ceol.
Chuaigh mé go _____________ ceolchoirm an tseachtain seo caite.
Bhí (30] _____________ euro ar na ticéid.
B’fhiú go mór é mar go raibh an cheolchoirm ar _____________
(a) fheabhasa, (b) fheabhas, (c) feabhas, (d) feabhais
Bhí mo bhreithlá ann an mhí seo caite agus thug mo thuismitheoirí iPod _____________
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Fonn 3

Aonad a Ceathair > Spórt

Léamhthuiscint

Leid don scrúdú

Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt
nuachtáin) agus freagair na ceisteanna a ghabhann leis.

Ger McDonnell

20 marc

An Teastas Sóisearach,
Ardleibhéal - Páipéar I Roinn II:
Léamhthuiscint (sliocht leanúnach)
Caith 20 nóiméad ar
an gceist seo.

1. Nuair a shroich Ger McDonnell barr K2 Dé hAoine
1 Lúnasa 2008, bhain sé éacht amach dó féin agus
d’Éirinn, toisc gurbh é an chéad Éireannach a rinne an
gaisce sin. Is é K2 an dara sliabh is airde ar domhan
ach an ceann is baolaí.
2. Rinne sé iarracht ar an mbarr céanna a shroichint
dhá bhliain roimhe sin ach bhain timpiste dó nuair a
thit carraig ar a cheann, agus tarrtháladh é ón sliabh.
Cé go bhfuil cáil níos mó ar Chomolungma (nó Mount
Everest, mar a thugtar air i mBéarla), an sliabh is
airde ar domhan, tá sé seacht n-uaire níos deacra barr
K2 a shroichint, agus i ndáiríre is curadh é aon duine a
chuireann an gníomh sin i gcrích.
3. B’shin a rinne Ger McDonnell ar an Aoine sin, ach
faraor géar, ar an lá dar gcionn agus é ag teacht
anuas den sliabh maraíodh é, mar aon le deichniúr
dreapadóirí eile, nuair a thit maidhm oighir orthu.
4. De réir tuairisce ó dhreapadóirí a tháinig slán ón
tubaiste, chaith Ger a chuid uaireanta deiridh ar an
saol seo ag cabhrú le daoine a bhí gortaithe. Níor
chuir an tuairisc sin aon ionadh ar a mhuintir ná ar a
chairde, toisc gur chuimhin leo duine gealgháireach
cabhrach. Is mór an trua é gur tharla an tubaiste sin
dó agus mian a chroí faighte aige ar deireadh thiar
thall.

Cabhair duit!

éacht
tarrtháladh é ón sliabh
is curadh é aon duine
an gníomh sin i gcrích
faraor géar
dreapadóirí
thit maidhm oighir orthu
de réir tuairisce
mian a chroí faighte

achievement
he was rescued from the mountain
anyone is a hero
to bring about this action
alas
climbers
an ice fall fell on them
according to reports
achieved his hearts’ desire
95
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Aonad a Ceathair > Spórt

Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cén éacht a bhain Ger McDonnell amach?
(b) Cathain a bhain sé an éacht amach?
2 (a) Cén fáth a bhfuil cáil níos mó ag baint le Mount Everest?
(b) Cén tubaiste a bhain do Ger agus do na dreapadóirí eile?
3 (a) Conas a chaith Ger a chuid uaireanta deiridh?
(b) Cén chuimhne atá ag daoine ar Ger?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Tá sé an-deacair K2 a dhreapadh.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Ba laoch cabhrach é Ger McDonnell.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
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Aonad a Ceathair > Spórt

Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)
Bhí ar Chormac Mac Airt alt a scríobh faoina laethanta saoire an
samhradh seo chugainn ach ar chúis éigin scríobh sé cuid de san
Aimsir Chaite. Chuaigh sé siar ar an alt agus chuir sé líne faoi na
briathra. Ansin scríobh sé an t-alt arís san Aimsir Fháistineach.
Scríobh an t-alt a chum Cormac san Aimsir Fháistineach agus
athraigh na focail a bhfuil líne fúthu. Is mar seo a leanas a
thosaigh Cormac:
Beidh mé ag dul ar mo laethanta saoire an samhradh seo
chugainn…
Bhí mé ag dul ar mo laethanta saoire an samhradh seo
chugainn. Chuamar ar an traein go dtí an Rinn i bPort Láirge.
D’ullmhaigh mo thuismitheoirí gach rud. Cheannaigh siad
éadaí nua dúinn ar fad. D’fhágamar an teach ag a hocht
ar maidin. Sroichfimid ár gceann scríbe sa tráthnóna. Thóg mo
thuismitheoirí teach ar cíos ar feadh míosa. Caithfimid na laethanta ar
an trá nó ag siúl. Chuaigh mé ag tonnmharcaíocht.

B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos. Is tusa Sorcha.
Athscríobh na habairtí i do fhreagarleabhar agus líon na
bearnaí leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla:
Sorcha is ainm ………
Sorcha is ainm dom.
Sorcha is ainm dom
Táim 13 …………….. d’aois.
Tá (5) …………….. i mo theaghlach, mo …………….. Seán agus
mo …………… Ciara.
Réitímid go léir go maith …………….. chéile ach anois is arís bíonn
argóintí againn.
99

Fonn 3

Aonad a Cúig > An Aimsir, Timpistí, Taisteal agus Féilte

Léamhthuiscint (20 marc)

Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt nuachtáin)
agus freagair na ceisteanna a ghabhann leis.

Bolcán na hÍoslainne

1. Eyjafjallajokull – an bhfuil tú in ann an focal aisteach sin a rá? Maith
thú má tá mar is beag duine taobh amuigh den Íoslainn atá! Is éard
atá ann ar ndóigh ná an bolcán mór a thosaigh ag brúchtadh i mí
Aibreáin na bliana 2010 tar éis beagnach 200 bliain bheith ina thost.
Chaith an bolcán scamaill mhóra luaithrigh suas san aer agus chuir
sé sin isteach go mór ar eitleáin ar fud an domhain, go háirithe
san Eoraip. De réir dealraimh bhí sé an-bhaolach do na heitleáin
eitilt agus na luaithrigh san aer mar go raibh baol ann go rachaidís
isteach sna hinnill agus go mbeadh timpiste ann ansin.
2. Bhí na haerfoirt in Éirinn agus sa Bhreatain dúnta ar feadh tamaill
agus bhí daoine ar an trá fholamh i Meiriceá fiú toisc nach raibh na
heitleáin ábalta tuirlingt san Eoraip. Ceaptar gur chuir an bolcán
isteach ar dheich milliún paisinéir ar fud an domhain! Chaill a lán
daoine agus a lán gnóthaí na milliúin euro mar gheall ar an mbolcán
seo. Chaill na haerlínte na milliúin nuair a cuireadh na céadta turas
ar ceal. Chaill na hóstáin a lán airgid freisin mar nach raibh daoine
ag fanacht leo. Bhí ar na paisinéirí bochta a bhí fágtha ar an trá
fholamh níos mó airgid a chaitheamh ná mar a bhí beartaithe acu.
3. Is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin agus rinne na
báid agus na longa a lán airgid as an ngéarchéim. Bhí an tréimhse
ba ghnóthaí le fada an lá acu agus iad lán go béal le paisinéirí a
bhí ag iarraidh teacht nó imeacht. Buíochas le Dia chiúnaigh an
bolcán síos i mí Bealtaine agus tá daoine ag súil go bhfanfaidh sé ina
chodladh ar feadh dhá chéad bliain eile.

Cabhair duit!
bolcán
An Íoslainn
aisteach
brúchtadh
luaithrigh
de réir dealraimh
baolach
ar an trá fholamh
tuirlingt
gnóthaí
ar ceal
beartaithe
géarchéim
ba ghnóthaí
lán go béal

volcano
Iceland
strange
spewing
ashes
apparently
dangerous
stranded
land
businesses
postponed
planned
crisis
busiest
full to
capacity

Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cén tír ina raibh an bolcán?
(b) Cad a tharla nuair a thosaigh an bolcán ag
brúchtadh?
2 (a) Cén fáth a raibh sé seo baolach?
(b) Cén fáth a raibh daoine fágtha ar an trá
fholamh i Meiriceá?
3 (a) Cén fáth ar cailleadh an méid sin airgid mar
gheall ar an mbolcán?
(b) Conas a chabhraigh an bolcán leis na báid
agus na longa?

4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an
abairt seo a leanas dó?
‘Tá an dúlra an-chumhachtach.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an
abairt seo a leanas dó?
‘Chuir an bolcán isteach go mór ar shaol an
domhain.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
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Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)
Bhí ar Bhriain Ó Domhnaill alt a scríobh
faoi thimpiste a tharla le déanaí
ach ar chúis éigin scríobh
sé cuid de san Aimsir
Fháistineach. Chuaigh sé
siar ar an alt agus chuir
sé líne faoi na briathra.
Ansin scríobh sé an
t-alt arís san Aimsir
Chaite.
Scríobh an t-alt
a chum Briain
san Aimsir Chaite
agus athraigh
na focail a bhfuil
líne fúthu. Is mar seo a
leanas a thosaigh Briain:
Bhí an timpiste go dona.
Beidh an timpiste go dona.
Buailfidh dhá charr in aghaidh a chéile. Cuirfidh
mé fios ar an otharcharr agus ar na gardaí. Tháinig siad gan mórán
moille. Cloisfidh mé páiste ag caoineadh. Rithfidh mé chuig an
gcarr agus tharraing mé an páiste amach as an tine. I bpreabadh
na súl rachaidh an carr trí thine. Buíochas le Dia nár gortaíodh aon
duine go dona.
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B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos.
Is tusa Úna. Athscríobh na habairtí i do
fhreagarleabhar agus líon na bearnaí
leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla:
Úna is ainm ………
Úna is ainm dom.
Is aoibhinn ……… an t-earrach.
Téann na laethanta ……… bhfad.
Titeann Lá …………. Pádraig i
rith an earraigh.
Bíonn áthas ……. gach duine
nuair a bhíonn an geimhreadh
thart.
Tosaím ag ………….. ar scoil ar
mo rothar.
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Aonad a Sé > An Duine Óg agus an Saol

Léamhthuiscint (20 marc)
Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt
nuachtáin) agus freagair na ceisteanna a ghabhann leis.

Dea-scéal na Mílaoise
1. Is dócha go bhfuil gach duine tinn tuirseach faoi na
drochscéalta faoin am seo, scéalta faoin mbochtanas, faoin
dífhostaíocht agus faoin gcúlú eacnamaíochta. Ach i measc
na ndrochscéalta ar fad bhí scéal amháin a chuir gliondar
ar chroí gach duine agus a chuir an ruaig ar an ngruaim
agus sin an scéal faoin gcúpla comhnasctha Hassan
agus Hussein Benhaffaf.
2. Is as Corcaigh don bheirt bhuachaillí cé gur rugadh i
Sasana iad. Bhí a fhios ag a máthair Angie nuair a bhí
an cúpla sa bhroinn go raibh siad comhnasctha agus
ar an ábhar sin thaistil sí go Londain do bhreith na beirte. Rugadh
iad ar an dara lá de mhí na Nollag 2009 agus cé go raibh siad comhnaschta
níor roinn siad aon orgáin. Bhí siad ábalta filleadh ar Éirinn ar feadh cúpla mí ach d’fhill siad
go dtí Ospidéal Great Ormonde Street le haghaidh obráide i mí Aibreáin na bliana 2010.
3. Bhí thart ar fhiche dhochtúir agus altra ag obair ar feadh breis is ceithre huaire déag ar an mbeirt
leanaí. Ba é an Corcaíoch, an Dochtúir Edward Kiely a bhí i gceannas ar an obráid agus d’éirigh thar
cionn leis. Chaith na buachaillí cúpla seachtain san aonad dianchúraim tar éis na hobráide ach
taobh istigh de dhá mhí bhí an bheirt acu ar ais i gCorcaigh. Níor cheart go mbeadh aon deacrachtaí
ag na buachaillí amach anseo.
4. Ghabh a máthair buíochas ó chroí leis na dochtúirí agus le muintir na hÉireann a bhí fial flaithiúil ag
cur airgead ar fáil don obráid. Glaonn sí ‘mo throdairí beaga’ ar Hassan agus Hussein agus cosúil le
gach máthair tá sí ag súil go mbeidh saol sona neamhspleách ag a beirt mhac anois.

Cabhair
duit!

drochscéalta
dífhostaíocht
cúlú eacnamaíochta
gliondar
ruaig
gruaim
cúpla comhnasctha
broinn

bad news
unemployment
recession
áthas
expel
depression
conjoined twins
womb

orgán
obráid
i gceannas
aonad dianchúraim
deacrachtaí
fial flaithiúil
trodairí
neamhspleách

organ
operation
in charge
intensive care
difficulties
generous
fighters
independent
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Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Céard iad na drochscéalta atá ann na laethanta seo?
(b) Cén fhadhb a bhí ag an gcúpla?
2 (a) Cad is ainm don bheirt?
(b) Cén fáth ar thaistil an mháthair go Londain don bhreith?
3 (a) Cá bhfios duit gur éirigh go maith leis an obráid?
(b) Cén t-ainm ceana (pet name) atá ag an máthair ar na buachaillí?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Cabhraíonn Corcaíoch le Corcaíoch eile’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Tá a lán scéalta gruama sa domhan inniu.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
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Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)
Bhí ar Mhánus Ó Ruairc alt a scríobh faoina
ndéanfadh sé dá mbuafadh sé an
crannchur náisiúnta ach ar chúis
éigin scríobh sé cuid de san Aimsir
Fháistineach. Chuaigh sé siar ar an
alt agus chuir sé líne faoi na briathra.
Ansin scríobh sé an t-alt arís sa
Mhodh Coinníollach.
Scríobh an t-alt a chum Manus sa
Mhodh Coinníollach agus athraigh na
focail a bhfuil líne fúthu. Is mar seo a
leanas a thosaigh Mánus:
Dá mbuafainn an crannchur náisiúnta……
Dá mbuafaidh mé an crannchur
náisiúnta ceannóidh mé bád deas dom
féin. Rachaidh mé thar lear le mo chairde.
Chaithfinn dhá mhí i Meiriceá. Tabharfaidh
mé roinnt airgid do Concern. Chabhróinn
leo. Fágfaidh mé an scoil agus seolfaidh mé
timpeall an domhain.
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B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos. Is tusa Derval.
Athscríobh na habairtí i do fhreagarleabhar agus líon na
bearnaí leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla: Derval is ainm …
Derval is ainm dom.
Rugadh …….gCorcaigh mé ……… bhliain 1981.
…….. lúthchleasaí mé.
Tá aithne …….. daltaí scoile………….
Ar an ………… bhain gortú dom.
(a) drochuair, (b) drochuar, (c) drochfhuar, (d) dea-uair
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Aonad a Seacht > Na Meáin Chumarsáide

Léamhthuiscint (20 marc)
Léigh an píosa iriseoireachta seo (bunaithe ar alt nuachtáin)
agus freagair na ceisteanna a ghabhann leis.

Ná Deirfiúracha Iontacha
Rugadh agus tógadh Gráinne agus Síle Seoige sa
Spidéal, Contae na Gaillimhe. Is réaltaí iad an bheirt
sna meáin, agus cuireadh tús le gairm na beirte ar TG4.
Nuair a tháinig TG4 ar an bhfód sa bhliain 1996 ba é an
chéad phost a bhí ag Gráinne ná nuacht a deich a chlog
a léamh gach oíche. Stáisiún úr spleodrach fuinniúil
ab ea Teilifís na Gaeilge (an t-ainm a bhí ar TG4 an t-am
sin), agus níorbh fhada go raibh daoine ag caint faoi na
láithreoirí óga dathúla bríomhara a bhí le feiceáil go
rialta ar an scáileán.
Scaip clú agus cáil Ghráinne, agus fuair sí tairiscint
ó TV3 dul ag obair leo mar léitheoir nuachta freisin.
Bhí cinneadh mór le déanamh aici toisc go mbeadh
uirthi Conamara a fhágáil agus aghaidh a thabhairt
ar Thamhlacht i mbruachbhailte Bhaile Átha Cliath.
Thapaigh sí an deis, áfach, agus thosaigh sí ag obair do
TV3 sa bhliain 1998. D’fhág sí TV3 ina dhiaidh sin chun
dul ag obair le Sky News; agus anois tá sí ag obair sa
stáisiún is mó in Éirinn, RTÉ, ag cur irischláir i láthair in
éineacht le Síle, a deirfiúr.
Bhí bealach suimiúil ag Síle go dtí RTÉ freisin. Ar
nós a deirféar, chuir Síle tús lena gairm i TG4, ag cur
‘Cúla 4’, clár do dhaoine óga, i láthair. Chuir a lán daoine
aithne ar an ógbhean shlachtmhar seo den chéad uair
nuair a chuir sí clár faoi Lá Fhéile Pádraig i láthair.
D’fhéadfaí a rá go raibh an-éagsúlacht ina saol
gairmiúil, í ag obair ar chláir thaistil, ar chláir faisin agus
ar chláir spóirt go dtí seo. Beidh sé an-suimiúil go deo
féachaint ar na deirfiúracha cumasacha seo ag roinnt an
spotsolais lena chéile ar RTÉ as seo amach. Cá mbeidh
a dtriall ina dhiaidh seo? Is maith an scéalaí an aimsir!

Cabhair duit!
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gairm
úr
spleodrach
fuinniúil
tairiscint

career
new, fresh
vibrant
energetic
an offer

thapaigh sí
an deis
slachtmhar
éagsúlacht
cumasach
triall

she seized the
opportunity
neat, attractive
variety
capable
journey
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Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cár rugadh agus tógadh an bheirt deirfiúracha?
(b) Cathain a bunaíodh TG4?
2 (a) Cad a bhí daoine ag rá faoi stáisiún nua?
(b) Cén fáth ar fhág Gráinne TG4?
3 (a) Cad é an chéad chlár teilifíse a chuir Síle Seoige i láthair?
(b) Conas a chuir daoine aithne uirthi den chéad uair?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Is iomaí áit inar oibrigh Gráinne Seoighe’.
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Thug TG4 a gcéad phost do na deirfiúracha.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
Alt 4 =
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Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)

Bhí ar Eoin Ó Ríordáin alt
a scríobh faoin gclár teilifíse is
fearr leis ach ar chúis éigin scríobh
sé cuid de san Aimsir Fháistineach.
Chuaigh sé siar ar an alt agus chuir
sé líne faoi na briathra. Ansin scríobh
sé an t-alt arís san Aimsir Láithreach.
Scríobh an t-alt a chum Eoin san Aimsir Láithreach agus athraigh na focail
a bhfuil líne fúthu. Is mar seo a leanas a thosaigh Eoin:
Taitníonn cláir spóirt go mór liom.
Taitneoidh cláir spóirt go mór liom. Féachfaidh mé ar chláir spóirt gach
aon lá. Nuair a thagaim abhaile ón scoil cuirfidh mé an teilifís ar siúl agus
suífidh mé síos chun féachaint air. Ní imím amach má bhíonn spórt ar an
teilifís. Ceapfaidh mo mháthair go bhfuilim as mo mheabhair agus éireoidh
sí crosta liom go minic.
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B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos.
Is tusa Aoife. Athscríobh na habairtí i do
fhreagarleabhar agus líon na bearnaí
leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla: Aoife is ainm…
Aoife is ainm dom.
Beidh mé ag dul ……… mo …………. saoire le mo mhuintir sa
samhradh.
Rachaimid …… ……. mbád go dtí an Fhrainc.
Tá súil ………. go mbeidh an ghrian ag taitneamh gach lá.
Is maith le mo chlann ar fad dul ag ………………
taistil, (b) thaistil, (c) taisteal, (d) thaisteal
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Léamhthuiscint (20 marc)
An Tuirc agus an Gorta Mór
1. Nuair a ghabh an tUachtarán Máire Mhic
Giolla Íosa buíochas le muintir na Tuirce
as an gcabhair a thug siad do mhuintir na
hÉireann le linn an ghorta mhóir chuir a
cuid cainte ionadh ar a lán daoine. Dar
léi chuir an Tuirc trí long lán le bia go dtí
Droichead Átha nuair a bhí an Gorta Mór
i mbarr a réime.
2. Tharla an Gorta Mór sna blianta 18451848. Ag an am sin bhí muintir na
hÉireann beo bocht agus bhí siad ag
brath go mór ar na fataí mar bhia. Sa
bhliain uafásach sin, tháinig aicíd ar
na fataí agus theip orthu. Toisc nach
raibh aon bhia eile ag na daoine fuair
milliún bás agus d’fhág milliún eile an
tír. Chuir an Gorta isteach go mór ar na
Gaeltachtaí, áiteanna cosúil le Conamara
agus Dún na nGall.
3. Dúirt cúpla staraí go raibh an tUachtarán go
hiomlán mícheart nuair a dúirt sí gur tháinig
cabhair ón Tuirc. Dar leo nach raibh fianaise
ar bith ann gur tharla a leithéid. Ach tá litir in
oifigí Choimisiúin na hEorpa i mBaile Átha Cliath
a thaispeánann go raibh an ceart ag an uachtarán.
Sa litir a chuir uaisle na tíre go dtí an Sabhdán
Otamánach, ghabh siad buíochas leis as an míle
punt a chuir sé ar fáil sa bhliain 1847 chun cabhrú
le muintir bhocht na tíre. Bhí go leor airgid ann chun
250 duine a chur go Meiriceá, tír eile a chabhraigh go
mór le hÉirinn ag an am tragóideach sin freisin. Is léir
go raibh agus go bhfuil cairde ag Éirinn timpeall an
domhain ar fad.
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Cabhair duit!
An Tuirc
gorta
i mbarr a réime
ag brath
fataí
aicíd
staraí
fianaise
uaisle
Sabhdán
Otamánach
tragóideach

Turkey
famine
at its peak
depending
potatoes
blight
historian
evidence
nobility
Sultan
Ottoman
tragic
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Cleachtadh ag scríobh
Freagair na ceisteanna.
1 (a) Cén fáth ar ghabh an tUachtarán buíochas le muintir na Tuirce?
(b) Dar leis an Uachtarán, cad go díreach a rinne an Tuirc?
2 (a) Cén bia a bhí ag muintir na hÉireann sa naoú haois déag?
(b) Conas a chuir an aicíd ar na fataí isteach ar an tír?
3 (a) Cén fáth nár ghlac na staraithe le caint an Uachtaráin?
(b) Cad a léiríonn go raibh an ceart ag an Uachtarán?
4 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Mharaigh an Gorta Mór na milliúin duine.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
5 Cén t-alt sa sliocht thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?
‘Níl gach rud ar eolas ag na staraithe.’
Alt 1 =
Alt 2 =
Alt 3 =
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Páipéar 1, Roinn III, Trialacha Teanga Comhthéacsúla (20 marc)
A (10 marc)
Bhí ar Bhróna Nic Grianna
alt a scríobh faoin
samhradh seo chugainn
ach ar chúis éigin
scríobh sí cuid de san
Aimsir Láithreach.
Chuaigh sí siar ar
an alt agus chuir
sí líne faoi na
briathra. Ansin
scríobh sí an t-alt
arís san Aimsir
Fháistineach.
Scríobh an t-alt
a chum Bróna
san Aimsir
Fháistineach
agus athraigh
na focail a bhfuil
líne fúthu. Is mar seo a
leanas a thosaigh Bróna:
Beidh mé ag taisteal go dtí an Fhrainc
an samhradh seo chugainn.
Táim ag taisteal go dtí an Fhrainc an
samhradh seo chugainn. Imím ag tús an tsamhraidh. Téim go
dtí deisceart na Fraince ar dtús agus caithfidh mé na laethanta
ar an trá. Tógaim an traein ansin agus buailim le mo chairde i
bParás. Ní fhillim go hÉirinn go dtí mí Lúnasa.
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B (10 marc)
Abairtí as peannphictiúr atá anseo thíos. Is tusa Seán.
Athscríobh na habairtí i do fhreagarleabhar agus líon na
bearnaí leis an bhfocal (na focail) is oiriúnaí.
Sampla: Seán is ainm…
Seán is ainm dom.
Ceapaim go bhfuil a lán brú ………. dhaltaí inniu.
Bíonn a lán obair bhaile …….. déanamh againn gach lá.
Téim ……… scoil ar mo rothar gach lá ach má bhíonn sé ag
……… báistí téim …… ….. mbus.
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Triail 1: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

346

Triail 2: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

351

Triail 3: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

356

Triail 4: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

361

Triail 5: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

366

Triail 6: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

371

Triail 7: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

376

Triail 8: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

381

Triail 9: Nótaí; Cuid A; Cuid B; Cuid C

386

345

Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Triail 1: Nótaí

CD1 Rian 1–17

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
an Spidéal
Gaoth Dobhair
Trá Lí
siopa poitigéara
breoite

Spiddal
Gweedore
Tralee
pharmacy
ill

freastalaím
iascaire
aoibhinn
poitigéir
ionad
siopadóireachta
giotár

I attend
fisherman
I love
pharmacist
shopping centre
guitar

Cuid B

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
drochaimsir
meall
gortaíodh
tógadh
a thuilleadh

bad weather
mound
(was) injured
(was) taken
some more

foirgneamh
stairiúil
turasóir
gailearaí
achan

building
historic
tourist
gallery
every

Cuid C

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
ag seinm
gradaim
buartha
saor in aisce
coicís

346

playing
awards
worried
free of charge
fortnight

dá laghed
ar an méar fhada
idirlíon
suíomh

in the least
on the long finger
internet
site

Fonn 3

Le foghlaim
Cá bhfuil?
Post a hathar?
Cathain?
Cé mhéad?
Cé?
Cad?
Cathain?
Cad a bheidh ar siúl?
Cad a tharla?
Cén scéal?
Cad is brí le … ?

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Ceisteanna
Where is?
Her father’s job?
When?
How many?
Who?
What?
When?
What will be happening?
What happened?
What news?
What is meant by … ?

Nótaí

347

Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Triail 1
CD1 Rian 1–5

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Aoife Ní Ruairc

Cá bhfuil an Spidéal?
Post a hathar
Ainm a dearthár
Cathain a bhíonn na ranganna ceoil aici?
An uirlis cheoil a sheinneann sí
An Dara Cainteoir
Ainm
Aois Oisín
Cá bhfuil a scoil?
Cé mhéad atá sa teaghlach?
Aois a sheanmháthar
Post a máthar
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Oisín Ó Cuinn

Fonn 3
CD1 Rian 6–10

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra
1 Cad atá dúnta?

2 Cad a tharla ar maidin?

3 Cad atá á rá ag Met Éireann?

Píosa Nuachta
1 Cathain a bhí an dóiteán sa Louvre?

2 Cén fáth a dtéann daoine go dtí an Louvre?

3 Cé mhéad duine a gortaíodh?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 11–17

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cén scéal a bhí ag Ciara?

An dara mír
2 Cad a bheidh ar siúl sa Point?

3 Conas a fuair Pól na ticéid?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cathain a fuair siad an aiste?

An dara mír
2 Cad a deir Pól faoi Úna agus faoi obair bhaile?

3 Cad a tharla an uair dheireanach a chabhraigh Pól le hÚna?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 18–34

Triail 2: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
ag bádóireacht
an Daingean
eolaíocht

boating

na Cealla Beaga
eolaí óg
innealtóir

science

young scientist
engineer

Cuid B

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
Amharclann na
Mainistreach
drámadóir
a cheiliúradh
círéibeacha
ar camchuairt

Abbey Theatre

Contae Mhaigh Eo

County Mayo

playwright
celebrate
riots
on tour

ceathrar
tharraing
ar a gcuid laethanta saoire
taobh mícheart

four people
(he) pulled
on their holidays
wrong side

Cuid C

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
scoláireacht
deisceart
agallamh
biseach
comharsa
go tobann
in ard a chinn is a ghutha
ag cur amach
meiningíteas

a scholarship
south
interview
cure
neighbour
suddenly
at the top of his voice
vomiting
meningitis

scoil chónaithe
teideal
neirbhíseach
cabhraíonn sí
drochoíche
ag caoineadh
iarracht
tástálacha

boarding-school
title
nervous
she helps
a bad night
crying
an attempt
tests
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Le foghlaim

Ceisteanna

A áit chónaithe / a háit chónaithe
Cén scrúdú atá ar siúl aige?
Cén comórtas ina raibh sé páirteach?
na hábhair
Luaigh áit amháin
Conas a bhuaigh Máire an scoláireacht?
Cár tharla an timpiste?
Cad ba chúis leis an timpiste?

Where he lives / Where she lives
What exam is he doing?
What competition was he in?
the subjects
Mention one place
How did Máire win the scholarship?
Where did the accident happen?
What was the cause of the accident?

Nótaí
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Triail 2
CD1 Rian 18–22

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Seán Ó Briain

A áit chónaithe
Caitheamh aimsire atá ag Seán
Cén scrúdú atá ar siúl aige?
Cá mbeidh an rang ag dul?
Cén t-ábhar nua a dhéanfaidh sé?
An Dara Cainteoir
Ainm

Tadhg Mac Eoin

A áit chónaithe
Cén comórtas ina raibh sé páirteach?
Na hábhair nach maith leis
Post a athar
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 23–27

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.

Fógra
1 Cá mbeidh an dráma ar siúl?

2 Cad a tharla sa bhliain 1970?

3 Luaigh áit amháin a rachaidh an dráma tar éis bheith i mBaile Átha Cliath?

Píosa Nuachta
1 Cár tharla an timpiste?

2 Cad a rinne Seán Ó Laoi?

3 Cad ba chúis leis an timpiste?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 28–34

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Conas a bhuaigh Máire an scoláireacht?

An dara mír
2 Cad a rinne siad ag an deireadh seachtaine?

3 Cad a dhéanann seanmáthair Phádraig gach bliain anois?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cad a bhí ar siúl ag Máire aréir?

An dara mír
2 Cén fáth ar chuir Máire glao fóin ar na tuismitheoirí?

3 Cén fáth a bhfuil an leanbh fós san ospidéal?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 35–51

Triail 3: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
Tír an Fhia
scoite
Cluain Meala
cúpla

iarthar
bhog
monarcha

detached
Clonmel
twins

west
moved
factory

Cuid B
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
comhghairdeas
cispheil
corn
foirne
caillfidh siad
a n-áiteanna
réamhaisnéis
céim

congratulations
basketball
cup [trophy]
teams
they will lose
their places
forecast
degree

sóisearach
craobh na Mumhan
traenáil
ceathanna
baol
tuilte
teocht

junior
the Munster championship
training
showers
danger
floods
temperature

Cuid C

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:

356

tinreamh
sínithe
síob
ar buile

attendance
signed
lift
furious

buartha
plucamas
pleota
an Roinn Oideachais

cigire
geallaim
deacair
as seo amach
cúrsaí reatha

inspector
I promise
difficult
from now on
current affairs

fiosrú
idir dhá chomhairle
bitheolaíocht
iasachta
iriseoir

worried
mumps
fool
the Department of
Education
investigate
undecided, in a dilemma
biology
foreign
journalist

Fonn 3

Le foghlaim

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Ceisteanna

Cad a tharla agus é deich mbliana d’aois?
Cén cineál tí atá aige?
Na grúpaí a thaitníonn leis
Cathain a thosóidh siad ar an meánscoil?
Cé hé … ?
Cad a bhuaigh an fhoireann cispheile?
Cad a tharlóidh má chailleann daoine
an traenáil peile?
Cén fáth a bhfuil an príomhoide buartha?
Cad a dhéanfaidh an Roinn Oideachais anois?
Cén fáth a bhfuil Peadar idir dhá chomhairle?
Luaigh trí theanga a dhéanfaidh Ciara
Cén chaoi a mbeidh an aimsir?
Cén teocht a bheidh ann Dé Luain?

What happened when he was ten?
What sort of house has he got?
The groups he likes
When will they start secondary school?
Who is … ?
What did the basketball team win?
What will happens if people miss football
training?
Why is the principal worried?
What will the Department of Education do now?
Why is Peadar undecided?
Name three languages that Ciara will study
What will the weather be like?
What will the temperature be on Monday?

Nótaí
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Triail 3
CD1 Rian 35-39

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Ciarán Mac Aonghusa

Cad a tharla agus é deich mbliana d’aois?
A áit chónaithe
Caitheamh aimsire
Cén cineál tí atá aige?
Na grúpaí a thaitníonn leis
An Dara Cainteoir
Ainm
Cá bhfuil cónaí uirthi anois?
An post a bhí ag a hathair
An post atá ag a hathair anois
Aois a deirfiúracha
Cathain a thosóidh siad ar an meánscoil?
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Cáit Ní Loinn

Fonn 3
CD1 Rian 40–44

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra
1 Cé hé an Máistir Mac Donncha?

2 Cad a bhuaigh an fhoireann cispheile?

3 Cad a tharlóidh má chailleann daoine an traenáil peile?

Píosa Nuachta
1 Cén chaoi a mbeidh an aimsir anocht?

2 Cén difríocht a bheidh san aimsir amárach?

3 Cén teocht a bheidh ann Dé Luain?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 45–51

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cén fáth a bhfuil an príomhoide buartha?

An dara mír
2 Cad a dhéanann athair Stiofáin gach maidin?

3 Cad a dhéanfaidh an Roinn Oideachais anois?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cén fáth a bhfuil Peadar idir dhá chomhairle?

An dara mír
2 Luaigh trí theanga a ndéanfaidh Ciara staidéar orthu.

3 Cén post ba mhaith le Peadar amach anseo?

360

Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 52–68

Triail 4: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
Port Láirge
a bhealach féin
ealaíontóir
stiúideo
Gaoth Dobhair
idirbhliain
saotharlann

Waterford
his own way
artist
studio
Gweedore
transition year
laboratory

peata
garraíodóir
dhíol sí
anuraidh
ollscoil
taithí oibre
leigheas

brat
gardener
she sold
last year
university
work experience
cure

Cuid B

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
bialann
ag smaoineamh
ceolchoirmeacha
ina leithéid
Contae Mhuineacháin
Crannchur Náisiúnta
buacach

restaurant
thinking
concerts
in such (things)
County Monaghan
National Lottery
winning

blasta
bainisteoir
áitiúil
stáisiún peitril
sóinseáil
teaghlach

tasty
manager
local
petrol station
change
household

Cuid C
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
socrú
físeán
cráite
neart ama

arrangement
video
tormented
plenty of time

láithreach
dul amú
teideal
críochnaithe

immediately
mistaken
title
finished
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Ceisteanna
Le foghlaim
Cá gcónaíonn sé?
Cad a chuir áthas ar a mháthair?
Cá bhfaighidh sí taithí oibre an bhliain
seo chugainn?
Cad atá le fáil sa bhialann nua?
Cathain a bhíonn an bhialann ar oscailt
faoi láthair?
Cad atá ar intinn ag Siún a dhéanamh?
Cén áit ba cheart do Ghráinne bheith?
Cén fáth nach féidir le Gráinne bualadh
le Peadar anocht?
Cad atá cearr le Marcas?
Cathain a ceannaíodh an ticéad?

Where does he live?
What made his mother happy?
Where will she get work experience next year?
What’s available in the new restaurant?
When is the restaurant open at present?
What does Siún intend doing?
Where should Gráinne be?
Why can’t Gráinne meet Peadar tonight?
What’s wrong with Marcas?
When was the ticket bought?

Nótaí
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Triail 4
CD1 Rian 52–56

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Ultan Ó Laoire

Cá gcónaíonn sé?
Cad a cheapann sé faoi Sheán?
Cén post atá ag Ultan?
Cá bhfuil stiúideo a mháthar?
Cad a chuir áthas ar a mháthair?
An Dara Cainteoir
Ainm

Moya Nic Suibhne

Cá bhfuil sí ag dul ar scoil?
Cad iad na hábhair a thaitníonn léi?
Cá bhfaighidh sí taithí oibre an bhliain
seo chugainn?
Cad ba mhaith léi a dhéanamh?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 57–61

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra
1 Cad atá le fáil sa bhialann nua?

2 Cathain a bhíonn an bhialann ar oscailt faoi láthair?

3 Cad atá ar intinn ag Siún a dhéanamh?

Píosa Nuachta
1 Cé mhéad airgead a bhuaigh muintir Shearcaigh?

2 Cathain a ceannaíodh an ticéad?

3 Cad a dhéanfaidh siad leis an airgead?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 62–68

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cén áit ba cheart do Ghráinne bheith?

An dara mír
2 Cén fáth nach féidir le Gráinne bualadh le Peadar anocht?

3 Cén fáth a ndeir Peadar gur amadán é?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cad atá cearr le Marcas?

2 Cad é teideal na haiste?

An dara mír
3 Cén fáth nár chríochnaigh Niamh an aiste?
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

CD1 Rian 69–85

Triail 5: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
Cathair na Mart
ródheacair
díospóireacht
Mainistir na Féile
céim

Westport
too difficult
debating
Abbeyfeale
degree

feirmeoir
dlíodóir
craobh
príomhoide

farmer
lawyer
final
principal

Cuid B
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
nuachtán
idirbhliain
agallamh
a thuilleadh
post

newspaper
transition year
interview
more
job

iarratas
alt
páirtaimseartha
gloiní
os cionn

application
article
part-time
glasses
over

Cuid C
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
leon
iománaíocht
maidí croise
thit i laige
fuil
páirc siamsa
scuainí
puball
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twisted, sprained
hurling
crutches
fainted
blood
theme park
queues
tent

rúitín
bindealán
tralaí
moill
ar fheabhas
rollchóstóir

ankle
bandage
trolley
delay
excellent
rollercoaster

bunscoileanna

primary schools

Fonn 3

Le foghlaim

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Ceisteanna

Cén ollscoil a mbeidh sí ag dul chuici?
Cad ba mhaith léi a dhéanamh nuair
a bheidh sí níos sine?
Cén fáth a moltar do dhaoine cur isteach ar
na poist go luath?
Cén fáth a bhfuil trua ag Dáithí do na dochtúirí?
Cad ba mhaith le Deirdre a dhéanamh
amach anseo?
Cén gearán a bhí ag Cillian faoi na páirceanna?
Cén aois a chaithfear a bheith chun dul
ag obair ann?

Where will she go to university?
What would she like to do when she’s older?
Why are people advised to apply early for the
jobs?
Why does Dáithí pity the doctors?
What would Deirdre like to do in the future?
What complaint did Cillian have about the
parks?
How old do you have to be to work there?

Nótaí
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Fonn 3

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Triail 5
CD1 Rian 69–73

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Tomás Ó Gormáin

Cá bhfuil cónaí air?
Cén obair a dhéanann sé?
Cén post ba mhaith leis?
Na hábhair is fearr leis
Cad a bhuaigh sé i mbliana?
An Dara Cainteoir
Ainm
Cá bhfuil cónaí uirthi?
Cén post atá ag a máthair?
Cén dá spórt a thaitníonn léi?
Cén ollscoil a mbeidh sí ag dul chuici?
Cad ba mhaith léi a dhéanamh nuair
a bheidh sí níos sine?
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Cáit de Faoite

Fonn 3
CD1 Rian 74–78

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra
1 Cá bhfuil oifigí Foinse?

2 Luaigh rud amháin a bheidh ar siúl ag na daltaí.

3 Cén fáth a moltar do dhaoine cur isteach ar na poist go luath?

Píosa Nuachta
1 Cá bhfuil an ‘Molly Malone’?

2 Cén obair a bheidh le déanamh ann?

3 Cén aois a chaithfear a bheith chun dul ag obair ann?
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CD1 Rian 79–85

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cad a fuair Dáithí san ospidéal?

An dara mír
2 Cén fáth a bhfuil trua ag Dáithí do na dochtúirí?

3 Cad ba mhaith le Deirdre a dhéanamh amach anseo?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cad a rinne Cillian i rith an lae?

2 Cén gearán a bhí ag Cillian faoi na páirceanna?

An dara mír
3 Cén gearán a bhí ag Máire faoina laethanta saoire?
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Triail 6: Nótaí

CD2 Rian 1–17

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
Ráth Droma
Mamó
Daideo
grianmhar

Rathdrum
grandmother
grandfather
sunny

aoibhinn
ag marcaíocht
tréidlia
Tír an Fhia

I love
horseriding
vet

Cuid B
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
ionad siopadóireachta
i measc
siopa nuachtán
siopa poitigéara
díograiseach
a ghlacadh
ar a laghad
láithreach

shopping centre
among
newsagency
pharmacy
enthusiastic
to accept/take
at least
immediately

rúnaí
ionad
aidhm
a chur chun cinn
bhuail sé le
tábhachtach
d’fhreastail sé

secretary
centre
aim
to promote
he met
importance
he attended

Cuid C
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
leon
rúitín
shleamhnaigh
An Roinn Timpiste
agus Eígeandála
ar an drochuair
líonadh
lánaimseartha
áitiúil

to sprain
ankle
slipped
emergency department
(casualty department)
unfortunately
fill
full-time
local

scrúdaigh
creidmheas
barda
páirc imeartha

examined
credit
ward
playing-field

foireann
páirtaimseartha
ollmhargadh

staff
part-time
supermarket
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Le foghlaim
Cá gcónaíonn… ?
Cár rugadh í?
Cén chaoi a mbíonn an aimsir?
Cén post ba mhaith léi amach anseo?
Cárb as dó?
Cé mhéad?
Cad a bhí cearr le … ?
Cén taithí oibre?
Cén aidhm?

Ceisteanna
Where does… live?
Where was she born?
What’s the weather like?
What job would she like in the future?
Where’s he from?
How many?
What was wrong with … ?
What work experience?
What aim?

Nótaí
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Triail 6
CD2 Rian 1–5

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Armelle Depardieu

Cá gcónaíonn Armelle?
Cár rugadh í?
Cá dtéann sí gach samhradh?
Cén chaoi a mbíonn an aimsir san áit sin?
Cén post ba mhaith léi amach anseo?
An Dara Cainteoir
Ainm

Cian Ó Mainnín

Cárb as dó?
Cad a dhéanann sé gach maidin?
Cé mhéad ainmhí atá ag Cian?
Ainm a dheirféar
Cén post ba mhaith leis amach anseo?
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CD2 Rian 6-10

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra
1 Cad a osclófar?

2 Cé atá ag teastáil?

3 Cad atá le déanamh má tá suim agat sa phost?

Píosa Nuachta
1 Cá raibh Brian O’Driscoll?

2 Cén aidhm atá aige?

3 Cad a tharla ag deireadh an lae?
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CD2 Rian 11–17

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid C

Cloisfidh tú dhá comhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá ó
thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh chun
deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cén scéal a bhí ag Peadar?

An dara mír
2 Cad a bhí cearr le cois Pheadair?

3 Cén fáth nár chuir Peadar glao fóin ar a chara?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cá bhfuil an post le fáil?

An dara mír
2 Cén fáth a bhfuil dhá phost le fáil?

3 Cén taithí oibre a bhí ag Niamh roimhe sin?
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CD2 Rian 18–34

Triail 7: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
Port Laoise
leathscoite
eastát
tithíocht
imeall

Portlaoise
semi-detached
estate
housing
edge

áiseanna
réalta sacair
mhothaigh mé
goile
oideas

facilities
soccer star
I felt
appetite
prescription

Cuid B
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
príomh bhóthar
tiománaithe
dódh
splanc thintrí
díon
gortaíodh
réamháisnéis
ceathanna báistí

main road
drivers
was burned
flash of lightening
roof
was wounded
forecast
showers of rain

iarthar
sioc crua
tuaisceart
tailte arda
deisceart
gaofar
báisteach throm

west
heavy frost
north
high ground
south
windy
heavy rain

Cuid C
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
seisiún traenála
glao
téacstheachtaireacht
díomaí
bille teileafóin
milleán
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training session
call
text message
disappointment
telephone bill
blame

creidmheas
teaghlach
an gcaithfidh tú?
íoc
cuntas bainc

credit
family
will you have to?
pay
bank account

Fonn 3

Le foghlaim
Cén cineál tí?
Cad iad na háiseanna?
Cé hé an réalta sacair?
Cad a iarrtar ar thiománaithe?
Conas a íocfaidh Áine an bille?

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Ceisteanna
What sort of house?
What are the facilities?
Who is the soccer star?
What are drivers asked?
How will Áine pay the bill?

Nótaí
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Triail 7
CD2 Rian 18–22

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Monika

Cá gcónaíonn Monika?
Cén cineál tí atá aici?
Cad iad na háiseanna atá i lár an bhaile?
Cén spórt a imríonn a deartháir?
Cé hé an réalta sacair is fearr leis?
An Dara Cainteoir
Ainm
Cad atá air?
Conas a bhí Pól nuair a dhúisigh sé Dé Domhnaigh?
Cathain a tháinig an dochtúir?
Cad a rinne an dochtúir?
Cathain a bheidh Pól ag filleadh ar an scoil?
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Pól Ó Cearnaigh

Fonn 3
CD2 Rian 23–27

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi dhó.
Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a ghabhann
le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra a Dó
1 Cad a bheidh dúnta?

2 Cad a iarrtar ar thiománaithe?

3 Cad a tharla do theach sa cheantar?

Píosa Nuachta
1 Cén stáisiún atá ann?

2 Cén chaoi a mbeidh an aimsir sa tuaisceart?

3 Cén chaoi a mbeidh an aimsir sa deisceart ar maidin?
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CD2 Rian 28–34

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cén fáth a bhfuil deifir ar Dhiarmaid?

An dara mír
2 Cad a bhí ar siúl ag Diarmaid sa rang matamaitice?

3 Cén fáth a raibh an rud sin ar siúl ag Diarmaid?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cén fáth a raibh Áine i dtrioblóid lena tuismitheoirí?

An dara mír
2 Cén fáth a raibh Áine ar an bhfón chomh minic sin?

3 Conas a íocfaidh Áine an bille?
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CD2 Rian 35–51

Triail 8: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A

Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
ceolchoirm
meán oíche
píotsa
as láthair

concert
midnight
pizza
absent

tuairim dá laghad
i bponc
tinneas fiacaile
caillte

not a clue
in trouble
toothache
lost

Cuid B
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
ar iarraidh
tanaí
bríste géine
taisceadán
eachtra

missing
slim
jeans
a safe
incident

ard
geansaí spraoi
a fhiosrú
gadaithe

tall
sweatshirt
to investigate
robbers/thieves

Cuid C
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
fadhb
úrscéal
chun an fhírinne a rá
ar fáil
cóip
ar iasacht
i láthair

problem
a novel
to tell the truth
available
copy
on loan
present

teach tábhairne
traenálaí
síob
clubtheach
moill
dlúthchairde
tábhachtach

pub
trainer
lift
club house
delay
best friends
important
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Le foghlaim
Conas a mhothaíonn … ?
Cén fáth a bhfuil sé i bponc?
Cén fáth a raibh sé as láthair?
Cé a bhí ag cabhrú leis?
Ar éirigh leis?
Cá raibh Enya le bualadh lena cairde?
Cén fáth a bhfuil fadhb ag Caitríona
leis an obair bhaile?
Cad atá tábhachtach?

Ceisteanna
How does … feel?
Why is he in trouble?
Why was he absent?
Who was helping him?
Did he succeed?
Where was Enya to meet her friends?
Why has Caitríona a problem with homework?
What’s important?

Nótaí
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Triail 8
CD2 Rian 35–39

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Saoirse Ní Mhainnín

Conas a mhothaíonn Saoirse inniu?
Cá raibh sí aréir?
Conas a fuair sí na ticéid?
Cad é a dáta breithe?
Cad a dhéanfaidh sí anocht?

An Dara Cainteoir
Ainm

Eoin Ó Súilleabháin

Cén fáth a bhfuil sé i bponc?
Cén fáth a raibh sé as láthair?
Cé a bhí ag cabhrú leis?
Ar éirigh leis?
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CD2 Rian 40–44

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra a hAon
1 Cá raibh Enya le bualadh lena cairde?

2 Cad a bhí á chaitheamh aici?

3 Uimhir fóin na nGardaí?

Píosa Nuachta
1 Cad a tharla ar maidin?

2 Cá raibh an t-airgead?

3 Cén fáth a mbeidh an oifig dúnta?
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CD2 Rian 45–51

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cén fáth a bhfuil fadhb ag Caitríona leis an obair bhaile?

An dara mír
2 Cá bhfaca Jeaic an leabhar?

3 Cén plean a dhéanann an bheirt?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cá bhfuil Mícheál ag obair?

An dara mír
2 Cén fáth ar ghlaoigh an traenálaí ar theach Eoin de Faoite?

3 Cad atá tábhachtach?
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CD2 Rian 52-68

Triail 9: Nótaí

Foghlaim na nótaí seo thíos mar chabhair duit sa chluastuiscint.

Cuid A
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid A ar an dlúthdhiosca:
tuairisc scoile
ródhian
faoi láthair

school report
too strict
at present

go ceann míosa
faoin gcéad
scannáin uafáis

for a month
per cent
horror films

Cuid B
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid B ar an dlúthdhiosca:
de dhíth

required

ionadaithe pobail

taithí
scairt
osclófar
láthair oidhreachta

experience
call
will be opened
heritage centre

pobailscoil áitiúil
agallamh
iris na scoile
fillfidh sé

community
representatives
local community school
interview
school magazine
he will return

Cuid C
Cloisfidh tú na focail seo a leanas nuair a éistfidh tú le cuid C ar an dlúthdhiosca:
dóiteán
scriosta
lasracha
scata
físeán
Roinn Timpiste
agus Éigeandála
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fire
destroyed
flames
group
video
emergency department
(casualty department)

ar fheabhas
plódaithe
amharclann
dóite go talamh
ródhorcha
foirgneamh

excellent
crowded
a theatre
burnt to the ground
too dark
building

Fonn 3

Le foghlaim

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Ceisteanna

Conas a d’éirigh le Máire sa scrúdú Fraincise?
Cé eile a bheidh ag dul leis?
Cén cineál duine atá ag teastáil?
Cén taithí atá riachtanach?
Cén cuireadh a thugann Pól do Shiobhán?

How did Máire do in the French exam?
Who else is going with him?
What sort of person is required?
What experience is necessary?
What invitation does Pól give to Siobhán?

Nótaí
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Triail 9
CD2 Rian 52–56

Cuid A

Cloisfidh tú giota cainte ó bheirt daoine óga sa chuid seo. Cloisfidh tú gach giota díobh faoi dhó. Éist go
cúramach leo, agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí ag 1 agus 2 thíos.
An Chéad Chainteoir
Ainm

Máire Ní Chonghaile

Cén fáth a bhfuil brón ar Mháire?
Conas a d’éirigh le Máire sa scrúdú Fraincise?
Cad a fuair sí sa scrúdú matamaitice?
Cad a dúirt a tuismitheoirí?
Cad a cheapann Máire faoi thuismitheoirí?

An Dara Cainteoir
Ainm
Cá bhfuil Barra ag dul?
Cén fáth a bhfuil deifir air?
Cé eile atá ag dul leis?
Cén cineál scannán a thaitníonn leis?
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Barra Ó Snodaigh

Fonn 3
CD2 Rian 57–61

Aonad a Trí Déag > Cluastuiscint

Cuid B

Cloisfidh tú fógra agus píosa nuachta sa chuid seo. Cloisfidh tú gach fógra agus píosa nuachta faoi
dhó. Éist go cúramach leo. Beidh sos tar éis gach casadh chun deis a thabhairt duit ar na ceisteanna a
ghabhann le gach ceann acu a fhreagairt.
Fógra
1 Cén cineál duine atá ag teastáil?

2 Cathain a bheidh an obair ar siúl?

3 Cén taithí atá riachtanach?

Píosa Nuachta
1 Cad a osclófar?

2 Cé a bheidh ag teacht ann?

3 Luaigh rud amháin a dhéanfaidh an duine sin.
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CD2 Rian 62–68

Cuid C

Cloisfidh tú dhá chomhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú gach comhrá díobh faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá
ó thosach deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír. Beidh sos tar éis gach mír díobh
chun deis a thabhairt duit ar an gceist a bhaineann leis an mír sin a fhreagairt.
Comhrá a hAon
An chéad mhír
1 Cá raibh Séamas aréir?

An dara mír
2 Cad a bhí ar siúl ag na déagóirí sa chlub óige?

3 Cad a tharla d’Ultan Ó Cuív?

Comhrá a Dó
An chéad mhír
1 Cé a bhí in éineacht le Siobhán ag an gceolchoirm?

An dara mír
2 Cén fáth nár thaitin an cheolchoirm le Siobhán?

3 Cén cuireadh a thugann Pól do Shiobhán?
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