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1 uair 30 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra ar an Leabhrán Freagraí atá
curtha ar fáil.
Freagair dhá cheist as do rogha.
Ní mór duit codanna (i) agus (ii) de do cheisteanna roghnaithe a fhreagairt.
Taispeáin go soiléir ar do Leabhrán Freagraí cad é an rogha a rinne tú.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sna ceisteanna uilig.
Tá na marcanna céanna ag dul do gach ceist, .i. 30 marc do gach ceist.
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Aonad Measúnaithe AS 2
Coimhlint agus Athrú Stairiúil
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Stair

Freagair dhá cheist as do rogha.
Ní mór duit codanna (i) agus (ii) de do cheisteanna roghnaithe a fhreagairt.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sna ceisteanna uilig.

Rogha 3: Éire 1823–1867
1

(i) Mínigh an dóigh a ndeachaigh Fuascailt na gCaitliceach i bhfeidhm ar Éirinn agus ar
Westminster idir 1829 agus 1834.
[8]
(ii) “Scoilteanna taobh istigh de ghluaiseacht na bhFíníní i SAM (USA) an phríomhchúis
le teip Éirí Amach na bhFíníní in 1867.” Cé chomh mór agus a d’aontófá leis an
bhreithiúnas seo?
[22]

2

(i) Mínigh cad chuige a raibh difríochtaí réigiúnacha sa dóigh a ndeachaigh an Gorta Mór i
bhfeidhm ar Éirinn.
[8]
(ii) “D’éirigh le feachtas Dhónaill Uí Chonaill ar son Fhuascailt na gCaitliceach mar gheall
ar éagobhsaíocht rialtais na Breataine ó 1823 go dtí 1829.” Cé chomh mór agus a
d’aontófá leis an bhreithiúnas seo?
[22]

3

(i) Mínigh cad é mar a bhí na Fíníní ag beartú Éire a athrú ó bhonn go polaitiúil, go
heacnamaíoch agus go cultúrtha i ndiaidh dóibh neamhspleáchas a bhaint amach.

[8]

(ii) Cé chomh mór agus a bhí an locht ar na tiarnaí talún as teacht an Ghorta Mhóir ar
Éirinn?
[22]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.
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