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Cad é is Cinnteoireacht ann?
Is féidir gur rud nua agat é seo, dar leat, agus gur rud é nach raibh aon phlé agat roimhe 
leis, anois agus tú i mbun staidéir ag A-Leibhéal den chéad uair. Is fíor, b’fhéidir, gur seo 
an chéad uair a bheidh do scileanna cinnteoireachta sa Tíreolaíocht á dtástáil ar bhealach 
córasach, ach tá cinntí tíreolaíocha déanta agat ón chéad lá a chuaigh tú i mbun staidéir 
ar an Tíreolaíocht. 

Cén áit is fearr le lonnaíocht a chur? Ar bharr cnoic, ar mhaithe le cosaint, gar d’uisce 
le huisce a sholáthar le haghaidh cócaireachta agus níocháin, gar d’acmhainní amhail 
foraoiseacha le haghaidh breosla agus bia, ar thalamh cothrom, ar phointe trasnaithe 
abhann. B’fhéidir gur fearr an lonnaíocht a chur in áit áirithe agus áiteanna eile a 
sheachaint – bogach, sléibhte arda, droch-ithreacha. Bheadh na gnéithe seo ar fad mar 
chuidiú agat leis an chinneadh sin a dhéanamh. 

Smaoinigh ar an áit is fearr le hionad mearbhia a oscailt i do bhaile mhór áitiúil. Cad é 
líon na siopadóirí agus na n-úsáideoirí seirbhíse eile? Cén iomaíocht atá ann ó ionaid 
mhearbhia eile? Cén daonra tairsí a bheadh de dhíth ort le seirbhís den chineál seo a 
choinneáil ag dul? An buntáiste a bheadh ann a bheith gar d’ionaid mhearbhia eile? 
An féidir leat teacht ar sholáthairtí go furasta? Arbh fhearr gur tusa an t-aon ionad sa 
cheantar sin a bheadh ag díol an cineál bia atá beartaithe agat féin a dhíol? An bhfuil 
páirceáil in aice láimhe? Cé chomh maith agus atá na naisc iompair? An bhfuil d’ionad 
an-fheiceálach? 

Tá monarcha á hoscailt agat le teicstílí a dhéanamh. Cá háit a gcuirfidh tú í? Cuir i gcás 
go n athraíonn an fhoinse cumhachta a úsáideann an mhonarcha le himeacht ama, abair 
ó uisce go gual – ar chóir an mhonarcha a lonnú in áit eile? Cá bhfuil an margadh do do 
chuid teicstílí? Agus má athraíonn sin, cad é a tharlóidh? Cá has a bhfaigheann tú do 
chuid amhábhar? Cá gcónaíonn do lucht saothair? Cén tuarastal a bheidh ort a íoc leo 
le bheith fós iomaíoch maidir le praghas do chuid teicstílí? Cé chomh maith agus atá na 
naisc iompair chuig do mhonarcha agus ar shiúl uaithi?

Cá háit a gcuirfeá Páirc Náisiúnta i dTuaisceart Éireann? Cá háit a dtarraingeofá na 
teorainneacha? Cén fáth? Cad iad na buntáistí a bheadh ag na cónaitheoirí, b’fhéidir, a 
chónaíonn i bPáirc Náisiúnta? Cad iad na míbhuntáistí a bheadh ann? Cén tionchar a 
bheidh ag Páirc Náisiúnta sa tír ar na daoine nach gcónaíonn inti? Cén tionchar a bheidh 
aici ar na háiteanna oibre sa Pháirc Náisiúnta – na cairéil, na feirmeacha, na monarchana, 
na monarchana próiseála, na soláthróirí talmhaíochta, na saoráidí turasóireachta, na 
siopaí agus na tógálaithe? 

Is féidir go bhfuil tú eolach ar chuid de na ceisteanna seo agus is samplaí iad ar fad de 
chinnteoireacht sa Tíreolaíocht. 

Mar sin, ní rud nua í cinnteoireacht. Baineann sí le cinntí tíreolaíocha a dhéanamh.
• Ar chóir go dtarlódh forbairt nua?
• Cá háit ar chóir í a thógáil?
• Cén tionchar a bheidh aici ar na daoine a chónaíonn ansin?
• Cén tionchar a bheidh aici ar dhaoine fud fad na tíre?
• An meallann sí poist?
• An meallann sí tairbhí sóisialta tríd an cheantar a fheabhsú do dhaoine – cumarsáid 

níos fearr, b’fhéidir, tuilleadh airgid le haghaidh forbairtí amhail scoileanna agus ionaid 
fóillíochta?
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• An bhfuil tionchar aici ar an timpeallacht?
• An tionchar timpeallachta dearfach nó diúltach atá ann? Nó an bhfuil sé beagáinín 

dearfach agus diúltach araon?
• Cad iad na bearta atá á ndéanamh ag na forbróirí leis na hiarmhairtí diúltacha a 

mhaolú?
• Cén tionchar atá aici ar an gheilleagar?
• An meallfaidh sé tuilleadh airgid isteach sa cheantar? An mbeidh daoine níos saibhre 

dá barr? An mbeidh ardú ar thuarastail agus laghdú ar dhífhostaíocht?

Tá cinntí tíreolaíocha gach áit thart orainn agus tá taithí agat ar bheith ag plé leo i 
ranganna Tíreolaíochta. Is féidir leo bheith conspóideach agus is féidir go mbeidh tuairimí 
an-láidre ag daoine fúthu Is iad na tuairimí sin a fhágann gur ‘saincheist’ thíreolaíoch iad 
na forbairtí sa Pháipéar Chinnteoireachta. Sa ghrianghraf anseo thíos, a glacadh i gContae 
Aontroma gar do Mhaigh Rath agus don teorainn le Contae an Dúin, taispeántar tuairimí 
láidre maidir le forbairt atá molta.

	
Foinse: S. Roulston

Fíor 1: Comhartha i gContae Aontroma i gcoinne pleananna le haghaidh diúscairt nó 
athchúrsáil dramhaíola sa cheantar
‘COSAIN AN CEANTAR SEO AR DHIÚSCAIRT NÓ ATHCHÚRSAIL DRAMHAÍOLA’

Maireann roinnt saincheisteanna ar feadh na mblianta, ach réitítear cuid acu agus 
déantar cinntí fúthu in achar ama measartha gairid.

Agus é seo á scríobh, bhí saincheist i bhForaois Woodburn, siar ó Charraig Fhearghusa, 
mar go ndearna Infrastrata, comhlacht druileála, druileáil thaiscéalaíoch le haghaidh 
acmhainní ola.

Bhí an tsaincheist seo go mór chun tosaigh sna meáin:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-34051516

Mhaígh an comhlacht gur féidir go bhfuil 40 milliún bairille ola roinnt mílte méadar faoin 
talamh. Mhínigh an comhlacht nach ndruidfí ach 3 heicteár den fhoraois ollmhór seo, 
agus nach mbeadh ach achar gairid ama i gceist.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-34051516
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Ach, le tacaíocht óna grúpaí feachtasaíochta Stop The Drill and Fracking Free Ireland, 
chuir daoine áitiúla a n-imní in iúl faoin tionchar ar screamhuisce toisc nach raibh an poll 
tóraíochta ach 400m ar shiúl ó thaiscumar. Bhlocáil siad bóithre agus rinne agóidí, agus 
gabhadh duine amháin. Ullmhaíodh bileoga eolais ag iarraidh ar dhaoine “Seas suas do 
do cheart ar uisce óil sábháilte glan!” mar aon le léarscáil a thaispeáin an ceantar a bhí i 
gceist. Is féidir nach mbeidh seo ina shaincheist i gceann bliana nó is féidir go mbeidh sé 
ina chnámh spairne go ceann blianta fada agus cinntí á ndéanamh ar chóir dul ar aghaidh 
léi. Níl léamh ar cá fhad a bheadh na saincheisteanna seo ina gcnámh spairne. Le fírinne 
faoi 16 Meitheamh 2016 cuireadh deireadh leis an druileáil thaiscéalaíoch i bhForaois 
Woodburn toisc nár thángthas ar aon ola.
 

Fíor 2: Bileog Eolais arna tháirgeadh ag Stop the Drill Campaign
‘AN ÓLANN TÚ UISCE I MBÉAL FEIRSTE, CARRAIG FHEARGHUSA, BAILE NA 
MAINISTREACH, LATHARNA, AN CIONN BÁN, BAILE CORA, NÓ AONTROIM?’
‘FEACHTAS STOP AN DRUILEÁIL’
‘SEAS SUAS DO DO CHEART AR UISCE ÓIL SÁBHÁILTE GLAN’

I gcás roinnt forbairtí, go fiú agus iad tógtha agus i mbun feidhme, bíonn tuairimí láidre 
go fóill ann. Thángthas ar ghás nádúrtha i ngáscheantar na Coiribe amach ó chósta 
Mhaigh Eo in iarthar na hÉireann in 1996. Tosaíodh ar an tionscadal a fhorbairt in 2004 
ach cuireadh moill air in 2006 mar gheall ar dhaoine áitiúla a chuir ina choinne, agus 
baineadh úsáid as mar Chleachtadh Cinnteoireachta ag Tíreolaíocht A-Leibhéal gan 
mhoill ina dhiaidh. Níor tugadh cead sa deireadh don chomhlacht tosú ar an ghás a 
eastóscadh go dtí 2015, ach tá an tsaincheist fós ina cnámh spairne mhór sa cheantar 
agus tuairimí láidre ar an dá thaobh. Le haghaidh argóintí ina coinne gabh chuig: Shell to 
Sea, http://www.shelltosea.com/. Gearradh príosúnacht fiú ar chuid den lucht agóide mar 
gheall ar an tsaincheist. Féach The Rossport Five 
http://www.theguardian.com/world/2005/jul/18/oil.ireland.

Baineann saincheisteanna tíreolaíocha leis an fhíorshaol – baineann siad le daoine, 
geilleagair agus timpeallachtaí. Féadann plé te teasaí a bheith idir daoine, ar an dá 
thaobh den argóint. Féadann daoine eile dhá thaobh an scéil a fheiceáil, ach iad 
i bhfabhar taobh amháin nó taobh eile. I gcás mórán daoine bíonn an tsaincheist 
ríthábhachtach dóibh agus dá dteaghlaigh, nó do thimpeallachtaí a bhfuil an-dúil acu 
iontu. I gcás a lán saincheisteanna, bíonn athrú saoil i ndán do dhaoine áitiúla agus 

STOP
THE
DRILL
CAMPAIGN

DO YOU DRINK WATER IN 
Belfast, Carrickfergus, 
Newtownabbey, Larne, Whitehead, 
Ballygarry or Antrim?

STAND UP FOR YOUR RIGHT 
TO SAFE AND CLEAN 
DRINKING WATER!

Larne

Ballycarry

Antrim

Newtonabbey

Belfast

Carrickfergus

Whitehead

WITHOUT asking or informing 
you, Northern Ireland Water 
(the sole provider of water 
here) has given oil company 
Infrastrata permission to drill 
on land within 250 meters of 
houses and within 400 meters 
of a major water reservoir-
North Woodburn. Water 
from this reservoir supplies 
Dorisland Water Works which 
feeds over 1800 streets, almost 
half in Belfast. 

This is simply too close for 
comfort. Even “exploratory” 
drills carry risk; Infrastrata 
will use chemical mixes which 
contain substances that have 
not been properly assessed and 
could be toxic. Even monitored 
drill sites are not safe; the 
Minister for Environment has 
admitted to systemic failure 
in his Department. Who will 
Keep our Water Safe? Who will 
monitor this drill? 
When you turn on the tap, how 
can you know your water is 
safe? 

STOPTHEDRILLCAMPAIGN.COM
OBJECT TO THE PERMITTED DEVELOPMENT RIGHTS AT WOODBURN FOREST.

FOR MORE INFORMATION GO TO

http://www.shelltosea.com/
http://www.theguardian.com/world/2005/jul/18/oil.ireland
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déanfaidh siad gach dícheall tacú leis an athrú atá molta nó cur ina choinne. Má théann 
tú chuig na háiteanna seo, má labhraíonn tú leis na daoine seo, gheobhaidh tú pobal atá 
an-tógtha, feargach agus glórach in amanna. Baineann saincheisteanna le saol an duine 
agus téann siad i gcion i ndáiríre ar fhíorshaol daoine. 

Seo thíos cuid de na saincheisteanna tíreolaíocha a bhí in úsáid le haghaidh cleachtaí 
cinnteoireachta:
• droichead nua ar Abhainn na Tamaise (Thames) in Oirthear Londan;
• galfchúrsa nua in Aberdeenshire;
• mianach potaise in Yorkshire;
• stáisiún hidrileictreach (HEP) agus bruithneoir alúmanaim san Íoslainn;
• calafort coimeádán in Southampton;
• galfchúrsa i gContae an Chláir;
• oibreacha salainn i Meicsiceo;
• críochfort long chúrsála in Falmouth;
• aerfort ar St Helena Island;
• críochfort nua in Heathrow;
• stáisiún dramhaíl go fuinneamh gar do Dhroichead Átha;
• éiceabhaile gar do Norwich;
• leathnú agus nuachóiriú Chanáil Phanama;
• líne piolón tríd Am Monadh Rua (Cairngorms);
• píblíne agus críochfort gáis i Maigh Eo;
• seachbhóthar timpeall Obar Dheathain (Aberdeen);
• feirm ghaoithe i Sléibhte Monadh Liath, (Monadhliaith Mountains) Albain.

Is cosúil gur féidir go mbainfeadh do Chleachtadh Cinnteoireachta le forbairt thíreolaíoch 
ar bith, go mbeadh sé ar scála ar bith agus ó thír ar fud an domhain. Bheadh cuma 
an-dúshlánach ar an chomhthéacs sin le haghaidh scrúdú. Ach, tá sé tábhachtach a 
thuiscint go bhfuil siad uilig déanta suas de na comhpháirteanna céanna go bunúsach, 
beag beann ar an chineál de shaincheist thíreolaíoch a thugtar duit.

Baineann siad ar fad le daoine. D’fhéadfadh roinnt daoine a mheas go rachadh an 
fhorbairt atá molta chun sochair dóibh – go mbeadh tuilleadh fostaíochta ann dá barr nó 
go mbeadh a gceantar áitiúil níos tarraingtí dóibh. B’fhéidir go mbeadh ‘saol níos fearr’ 
acu dá barr. B’fhéidir go mbeadh tithíocht níos fearr sa cheantar dá barr, nó go meallfadh 
sí tuilleadh áiseanna fóillíochta. B’fhéidir go meallfadh sí infheistíocht lena gceantar 
áitiúil a fheabhsú. B’fhéidir go meallfadh an fhorbairt tuilleadh daoine chuig an cheantar 
agus go gcoinneofaí scoileanna agus gnóthaí oscailte, a dhruidfí gan í. I gcás daoine óga 
na háite, a bheadh ag smaoineamh ar an cheantar a fhágáil, is féidir go mbeidh athrú 
intinne orthu. Is féidir go dtiocfaidh feabhas ar an infreastruchtúr, mar shampla iompar 
poiblí níos fearr.

Os a choinne sin, is féidir go mbeidh daoine eile i gcoinne na forbartha. Is féidir go 
gcreidfidh siad nach mbeadh a gceantar áitiúil chomh tarraingteach céanna le cónaí ann 
dá barr, agus go mbeadh níos lú saoráidí ann. Is féidir go gceapfaidh siad gur tionchar 
diúltach seachas tionchar dearfach a bheidh ag an fhorbairt ar a saol. Is féidir go mbeidh 
siad buartha nach mbeidh na poist a bheidh ar fáil oiriúnach do mhuintir na háite, 
agus go meallfaí daoine eile isteach dá barr, a chuirfeadh brú breise ar infreastruchtúr 
teoranta. Is féidir go gcreidfidh siad gur buntáistí gearrthéarmacha seachas buntáistí 
fadtéarmacha a mheallfaidh sí. Is féidir go mbeidh cuid den lucht freasúra buartha go 
meallfaí daoine ón taobh amuigh chuig an cheantar, go n-athrófaí a nádúr, agus go 
gcealófaí a shainiúlacht. Is féidir go mbeidh siad buartha gur le haimhleas, seachas le 
leas, na sochaí áitiúla a bheidh an fhorbairt.
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Bíonn tionchar ar an gheilleagar ag gach forbairt den chineál atá luaite againn. Is féidir 
go meallfadh forbairt deiseanna fostaíochta chuig ceantar, a mbeadh tionchar acu ar 
bhonn áitiúil agus ar bhonn níos leithne. Is féidir go mbeidh gá le scileanna do na poist atá 
ar fáil go fairsing sa cheantar áitiúil, nó a mheallfadh daoine leis na scileanna ó cheantair 
eile chuig an fhorbairt. Is féidir go mbreathnódh roinnt daoine air seo mar bhuntáiste 
don cheantar, ach go measfadh daoine eile nach leor an líon post le difear suntasach 
a dhéanamh don cheantar. Is féidir go smaoineoidh siad ar chineál na bpost agus ar 
an fhad ama a mhairfidh siad. An rachaidh siad chun sochair don gheilleagar áitiúil trí 
thuarastail a chaithfear i siopaí áitiúla agus ar sheirbhísí eile. An bhfuil poist i gceist a 
bhfuil na scileanna cuí ag muintir na háite faoina gcoinne nó an amhlaidh go meallfaidh 
an fhorbairt daoine ón taobh amuigh isteach do thréimhse an tionscadail a imeoidh ansin 
gan aon bhuntáiste ábhartha fágtha ina ndiaidh don cheantar áitiúil? Is féidir go mbeidh 
infheistíocht bhreise sa cheantar, chomh maith le fostaíocht. An gcuirfeadh an fhorbairt 
borradh faoin gheilleagar áitiúil? Is féidir go meallfar tuilleadh forbairtí isteach. An mbeidh 
éifeacht iolraitheora ag an tionscadal ar an gheilleagar? Nó, an gcuirfeadh an fhorbairt 
gnéithe eile den gheilleagar i mbaol? An mbeadh tionchar díobhálach ag mianach ar an 
turasóireacht nó an mbainfeadh galfchúrsa an bealach chun na trá ar shiúl do thurasóirí? Is 
féidir go rachadh forbairt chun sochar eacnamaíoch do roinnt daoine ach chun dochair do 
shlí bheatha daoine eile.

Rachaidh gach forbairt thíreolaíoch i gcion ar an timpeallacht chomh maith. Is féidir 
go mbeidh tionchar díreach i gceist, a aithníonn an forbróir, ach a mheastar gan a 
bheith suntasach go leor le stop a chur leis an fhorbairt. Is féidir go mbeidh éifeachtaí 
timpeallachta gearrthéarmacha i gceist, a mbeidh deireadh leo nuair a thógtar an 
tionscadal, b’fhéidir. Is féidir go mbeidh éifeachtaí i gceist ach is féidir leis an fhorbróir 
bearta maolaitheacha a chur in áit, a laghdóidh a dtionchar ar an timpeallacht. Mar 
shampla, is féidir go ndéanfaidh an fhorbairt dochar d’éiceolaíocht na háite, agus go 
mbeidh sé deacair dá bharr ag speiceas áirithe maireachtáil. Ina chuid pleananna don 
tsuíomh, is féidir go gcuirfidh an forbróir isteach limistéar eile in áit an limistéir atá ann 
cheana. Is féidir plandaí agus ainmhithe a athlonnú sa tsuíomh, nó in áit éigin eile, le 
maolú ar na héifeachtaí mar gheall ar an tsuíomh bunaidh a scriosadh, cé nach léir go 
minic cén rath a bheidh ar an phróiseas seo. Os a choinne sin, is féidir go maífidh an forbróir 
go gcuirfidh an tionscadal le luach timpeallachta an cheantair. In amanna glactar leis go 
rachaidh sí chun dochair do roinnt speiceas ach go rachaidh sé chun sochair do speiceas 
eile. Is féidir go mbeidh gníomhaithe timpeallachta buartha go ginearálta faoin dochar 
a dhéanfadh forbairtí áirithe, agus go n-aimseoidh siad argóintí i gcoinne na forbartha 
bunaithe ar na hábhair imní sin.

Sa chuid dheireanach den tuairisc beidh deis agat na hargóintí sóisialta, timpeallachta agus 
eacnamaíocha a chur sa mheá. Is féidir go gcuirfidh an fhorbairt isteach ar thimpeallacht 
seilide neamhchoitianta, nó ar choilíneacht de vóil uisce neamhchoitianta, ach is féidir go 
mbeidh tú den tuairim gur tábhachtaí an tairbhe shóisialta agus eacnamaíoch ná díothú 
na speiceas sin. Os a choinne sin, is féidir go mbeidh tú den tuairim nach leor tairbhí an 
tionscadail mar chúiteamh ar an dochar don timpeallacht a dhéanfaidh an tionscadal. Is 
féidir go mbeidh tú den tuairim gur leor na tairbhí don gheilleagar mar chúiteamh ar an 
dochar shóisialta agus chomhshaoil agus go mbeidh tú i bhfabhar na forbartha atá molta. 
B’fhéidir go mbeidh tú den tuairim, d’ainneoin na mbuntáistí sóisialta agus timpeallachta a 
bheidh i gceist, go mbeidh an geilleagar thíos leis sa deireadh agus go mbeidh tú i gcoinne 
an togra. Beidh meascán tosca de gach cineál ar fáil duit le cur sa mheá i gcoinne tosca 
eile, agus le cuidiú leat do chinneadh a chosaint. Cuimhnigh nach bhfuil aon fhreagra ceart 
ar gach saincheist. Is féidir leat bheith ar son nó i gcoinne na forbartha atá molta. Níl aon 
fhreagra ceart ann ach tá freagra ann a bhfuil dea-údar leis agus freagra nach bhfuil an dea-
údar céanna leis. Measúnófar an páipéar seo ar chaighdeán d’argóinte, a léiríonn an tuiscint 
atá agat ar an tsaincheist Thíreolaíoch. 



pg 7

TÍREOLAÍOCHTRíomhTHREOIR

Heathrow – An Tríú Rúidbhealach: 
sampla de shaincheist

Faisnéis Chúlra

Fíor 3: Léarscáil d’Oirdheisceart Shasana a léiríonn suíomh Aerfort Heathrow agus 
cuid den ghréasán Mótarbhealaí

Tógadh Aerfort Heathrow, in Oirdheisceart Shasana, ar imill iartharacha Londan ar 
limistéar a bhí mar thalamh feirme go dtí go gairid i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda.

AN TSAINCHEIST

Faoi láthair tá cúig chríochfort agus dhá rúidbhealach ag Heathrow. Osclaíodh an 
cúigiú críochfort i Márta 2008 (féach Tíreolaíocht A-Leibhéal Modúl 6 Cleachtadh 
Cinnteoireachta, Meitheamh 2002), atá mar chuidiú le riar ar an éileamh ar aerthaisteal 
atá ag dul i méid ar fud an domhain.

Ar 15 Eanáir 2009 d’fhógair Geoff Hoon, a bhí ina Rúnaí Iompair ag an am, gur cheadaigh 
an Rialtas rúidbhealach eile agus an séú críochfort ag Heathrow. Ag an am dúirt David 
Cameron, ceannaire ar an Pháirtí Choimeádach, “Ní bheidh an tríú rúidbhealach ag 
Heathrow, ná bíodh aon amhras faoi”. Ach, nuair a rinneadh Príomh-Aire de, tháinig 
athrú intinne air mar gheall ar an togra agus tá an rialtas anois i bhfách leis an tríú 
rúidbhealach ag Heathrow cé, agus seo á scríobh, nach bhfuil cinneadh deiridh déanta fós.

I ndiaidh machnamh a dhéanamh ar thrí mholadh don rúidbhealach, is suíomh ar an 
taobh siar ó thuaidh de na rúidbhealaí atá ann cheana atá mar an chéad rogha, a thógfar 
thar an M25, le tollán 600 méadar, 14 lána in áit cuid de chuar-mhótarbhealach Londan 
atá ann faoi láthair. Beidh críochfort ag dul leis an rúidbhealach nua.
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Faoi láthair úsáidtear ceann den dá rúidbhealach atá ann cheana le héirí de thalamh 
agus an ceann eile le tuirlingt ag am ar bith, ach a bhuí leis an rúidbhealach nua beidh 
an rúidbhealach nua ó thuaidh atá molta agus an rúidbhealach ó dheas de na trí 
rúidbhealach in ann riar ar thuirlingt agus ar éirí de thalamh araon, agus an rúidbhealach 
láir in úsáid le héirí de thalamh nó tuirlingt amháin ar aon lá ar bith.

Fíor 4: Aerárthach ar an ascnamh deiridh chuig Aerfort Heathrow

Leagfar suas le 750 teach, le foirgnimh liostaithe Ghrád II san áireamh, leis an bhealach 
a réiteach don fhorbairt agus caillfear suas le 694 heicteár Crios Glas agus 60 heicteár 
coillearnaí. Leagfaí codanna móra de na sráidbhailte Sipson agus Harmondsworth leis an 
bhealach a réiteach don rúidbhealach nua agus do na foirgnimh a bhaineann leis.

I dtaca le hacmhainn aerfoirt – an líon paisinéirí ar féidir leis riar orthu – méadófar í sin 
ag Heathrow, agus le 72.4 milliún paisinéir sa bhliain, deirtear go bhfuil sé ag feidhmiú 
cheana ag 99% acmhainne. Bheadh suas le 60,000 post i gceist leis an obair thógála, agus 
bheadh suas le 8,000 post nua i gceist ag Heathrow le riar ar an Heathrow leathnaithe faoi 
2030, le tairbhí iolraitheacha d’iarthar Londan. A bhuí leis an phlean leathnaithe £17bn 
bheadh 250,000 eitilt bhreise sa bhliain, ag aerfort atá ar an aerfort is gnóthaí ar domhan 
cheana féin, ach meastar go gcuirfí £150bn le rathúnas an RA thar 60 bliain.

Ag an tús bhíothas ag súil go dtosófaí an obair thógála in 2015 agus go gcríochnófaí 
í thart ar 2019/20, ach toisc leisce a bheith ar pholaiteoirí cinneadh a ghlacadh a 
chuirfeadh a gcuid vótaí i mbaol, cuireadh moilleanna air mar a bheifí ag súil leis. Ar an 
lámh eile, ainneoin go raibh siad i gcoinne na bpleananna agus iad sa fhreasúra, tá geallta 
ag an Rialtas Choimeádach faoi láthair go rachfar ar aghaidh leis an tríú rúidbhealach, má 
shásaítear roinnt coinníollacha. Seo thíos cuid de na coinníollacha faoi láthair:
• cosc ar gach eitilt sceidealaithe san oíche (11.30pm go 6.00am);
• gealltanas daingean i bparlaimint nach n-éileofar go dtógfaí an ceathrú rúidbhealach 

amach anseo;
• teorainn ar thorann atá ina ceangal de réir dlí;
• gealltanas dlíthiúil maidir le caighdeán an aeir; 
• oiliúint agus printíseachtaí do mhuintir na háite.
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Má shásaítear na coinníollacha seo go fiú, gach seans go mbeidh dúshláin dhlíthiúla ó 
ghníomhaithe timpeallachta agus ó na húdaráis áitiúla, atá i gcoinne na bpleananna. 
Lena chois sin, bhí Boris Johnson, a bhí ina Ard-Mhéara ar Londain ag an am, glan i 
gcoinne na forbartha seo agus ina háit bhí sé i bhfabhar suíomh úrnua in Inbhear na 
Tamaise.

Fíor 5: Mothúcháin mhuintir na háite faoin leathnú atá molta ag Heathrow
‘COSC AR AN TRÍÚ RÚIDBHEALACH’

Mar is léir duit tá cuid mhór gnéithe sa díospóireacht faoin Tríú Rúidbhealach ag 
Heathrow atá le fáil i ngach cleachtadh cinnteoireachta – tosca a théann i gcion ar 
dhaoine, ar an timpeallacht agus ar an gheilleagar.

Níor mhiste breathnú ar an láithreán gréasáin “Heathrow Taking Britain Further”
http://your.heathrow.com/takingbritainfurther, a cuireadh suas mar chuidiú le cur ina luí 
ar dhaoine go bhfuil gá leis an tríú rúidbhealach, agus go rachaidh sé chun sochair don 
Bhreatain ina hiomláine. Seo thíos na taib ar an láithreán gréasáin:

Inbhuanaitheacht
Poist agus fás
Pobal Áitiúil
Réigiúin a Nascadh
Trádáil agus Easpórtálacha
Cad chuige Heathrow?
Tacaíocht

Thabharfadh sé léargas úsáideach ar intinn na ndaoine atá i bhfách leis an fhorbairt ach 
tú breathnú ar a bhfuil i ngach ceann de na rannáin seo den láithreán gréasáin, agus 
machnamh ar an fháth ar roghnaigh siad na ceannteidil seo, agus ar an ábhar ar gach 
leathanach den láithreán gréasáin, na híomhánna atá in úsáid san áireamh. Cad chuige 
na híomhánna sin? Cad chuige an bhéim sin? Cén argóint atá á cur chun tosaigh acu? 
Ar éirigh leo é sin a dhéanamh go héifeachtach? Léiríonn grafaic amháin (a thaispeántar 
anseo thíos) a n-argóint gur tairbhe Heathrow ní hamháin don chuid sin den RA, ach 
go meallfaidh sé suas le 180,000 post mar fhothoradh don RA ar fad. Cé go mbeifeá in 
amhras faoina bhfuil á mhaíomh, b’fhéidir, mar gheall ar “suas le”, fós féin tá cuid mhór 
post i gceist. Ach bheadh ort ceist a chur: cén cineál post; an poist fhadtéarmacha iad; 
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an le hobair thógála an tionscadail amháin a bhaineann siad; an poist seirbhísí ar phá 
íseal atá i gceist; an mbeidh siad ar fáil do mhuintir na háite… agus araile. Is é a chuir 
siad rompu a dhéanamh anseo ná cur ina luí ar dhaoine gur don náisiún ar fad seachas 
don cheantar áitiúil amháin atá na tairbhí. Cad chuige, dar leo, ar fiú an pointe seo a 
dhéanamh? Cé orthu a bhfuil an pointe seo á dhíriú acu? Cad chuige, dar leo, ar gá dóibh 
sin a dhéanamh? Má chuireann tú ceisteanna mar seo maidir le haon áis ar bith beidh tú 
in ann teacht ar an fhírinne lom agus tuiscint a fhorbairt ar an dóigh leis na háiseanna seo 
a ‘léamh’.

Maíonn siad chomh maith go meallfaidh an fhorbairt 12 milliún duine faoi fhad uair an 
chloig ó Heathrow, éacht nach beag má táthar ag iarraidh go mbeadh imeascadh níos 
dlúithe sa tír. Ach go dtí go bhfiosraíonn tú an dochar sóisialta, cuir i gcás an tionchar 
ar dhaoine faoin chonair eitilte a bheidh ag an ardú ar thorann mar gheall ar líon na 
n-eitiltí atá ag dul i méid, agus an dochar don timpeallacht – níos mó daoine ag eitilt agus 
tionchar ar astaíochtaí carbóin agus ar an timpeallacht, agus an dochar don talamh leis 
an rúidbhealach seo a chruthú – ní beidh tú in ann a n-argóintí siúd a chur sa mheá le 
hargóintí na ndaoine atá i gcoinne na forbartha.

Ghlacfá na hargóintí seo a chur taobh le gealltanais an fhorbróra go maolóidh siad ar 
na leibhéil torainn agus ar an tionchar ar phobail timpeall an aerfoirt ar na bealaí seo a 
leanas:
1. gan ach aerárthaigh a úsáid atá níos ciúine ná na cinn atá in úsáid faoi láthair;
2. sealaíocht a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáidtear na rúidbhealaí le haghaidh eitiltí 

oíche (roimh 6.00am) le faoiseamh ó thorann a sholáthar do roinnt pobal timpeall an 
aerfoirt le go mbeidh torann laghdaithe ann 1 oíche as gach 3 oíche;

3. ascnaimh níos géire a úsáid atá á bhforbairt d’aerárthaigh le laghdú ar an torann a 
thagann go talamh.

Seiceáil roinnt láithreáin gréasáin de chuid an lucht freasúra

Stop Heathrow Expansion
http://www.stopheathrowexpansion.co.uk

Díríonn siad ar chostas an tionscadail, an bhfuil gá i ndáiríre leis, tionchar tuilte, 
sábháilteacht, truailliú torann agus aeir.

Heathrow Association for the Control of Aircraft Noise (HACAN)
http://hacan.org.uk

Plane Stupid
https://twitter.com/planestupid?lang=en

Campaign to Protect Rural England
http://www.cpre.org.uk/media-centre/latest-news-releases/item/4007-third-
heathrow-runway-would-be-full-frontal-assault-on-green-belt-and-tranq
uillity?gclid=Cj0KEQiArou2BRDcoN_c6NDI3oMBEiQANeix5koKQuisR0FLI_
o5TMoISTaQTQkA0A5w7q2imhBCN4gaAmIX8P8HAQ

http://www.stopheathrowexpansion.co.uk
http://hacan.org.uk/latest-news-2/
http://www.cpre.org.uk/media-centre/latest-news-releases/item/4007-third-heathrow-runway-would-be-fu
http://www.cpre.org.uk/media-centre/latest-news-releases/item/4007-third-heathrow-runway-would-be-fu
http://www.cpre.org.uk/media-centre/latest-news-releases/item/4007-third-heathrow-runway-would-be-fu
http://www.cpre.org.uk/media-centre/latest-news-releases/item/4007-third-heathrow-runway-would-be-fu


pg 11

TÍREOLAÍOCHTRíomhTHREOIR

Bíonn daoine atá i gcoinne forbairtí móra ag brath go minic ar thiomantas mhuintir na 
háite agus ar dheonacháin agus ní bhíonn a lán airgid acu le tacú lena n-argóint. Dá 
bhrí sin, is minic nach mbíonn na láithreáin ghréasáin ghairmiúla agus na foilseacháin 
shnasta PR (caidreamh poiblí) acu a bhíonn ar fáil ag comhlachtaí móra ach, mar sin 
féin, ba chóir a gcuid argóintí a chíoradh ar an dóigh chéanna, chomh mion céanna, agus 
chomh hamhrasach céanna. 

Seiceáil na láithreáin ghréasáin seo agus cuid de na cinn eile atá ar son agus i gcoinne na 
forbartha, agus tiomsaigh ina chéile na príomhfhíricí ar son agus i gcoinne an togra. Más 
mian leat cur leis seo breathnaigh ar roinnt físeán gairid YouTube – tá fógraí ag dul le cuid 
acu.

https://www.youtube.com/watch?v=BPrJxRcMJ9A

https://www.youtube.com/watch?v=Q0TXsabfoF4

https://www.youtube.com/watch?v=4giIXzH24IQ

D’fhéadfá ansin na fíricí seo a fuair tú ón ghréasán a úsáid le freagra a dhréachtú a 
bheadh cosúil le freagra i gCleachtadh Cinnteoireachta:

• Cuir síos go hachomair ar an fhorbairt atá molta agus pléigh an gá atá léi.
• Pléigh tionchair thairbheacha fhéideartha na forbartha atá molta ar dhaoine agus ar 

an gheilleagar, agus na frithargóintí.
• Pléigh tionchar diúltach na forbartha atá molta ar an timpeallacht, agus na 

frithargóintí.
• Cuir in iúl do chinneadh go soiléir agus cosain é bunaithe ar na tairbhí fhoriomlána is 

mó.

D’fhéadfá é seo a dhéanamh i gCur i Láthair Digiteach, i ndíospóireacht nó le póstaer/
póstaeir in úsáid. D’fhéadfá trí ghrúpa a dhéanamh – grúpa amháin leis an argóint 
i gcoinne an Tríú Rúidbhealach a fhorbairt, grúpa eile leis an argóint ar son an Tríú 
Rúidbhealach a fhorbairt, agus an tríú grúpa leis na hargóintí ón dá ghrúpa eile a thiomsú, 
teacht aníos le cinneadh agus é a chosaint.

https://www.youtube.com/watch?v=BPrJxRcMJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=Q0TXsabfoF4
https://www.youtube.com/watch?v=4giIXzH24IQ


pg 12

TÍREOLAÍOCHTRíomhTHREOIR

Mianadóireacht óir in Curraghinalt: 
sampla eile de shaincheist thíreolaíoch
Bíonn saincheisteanna tíreolaíocha i dTuaisceart Éireann chomh maith, ach is annamh 
a bhíonn samplaí in úsáid sa scrúdú atá gar don bhaile ar eagla go gceapfaí go mbeadh 
buntáiste éagothrom ag scoileanna gar do shuíomh na saincheiste. Dá bhrí sin, ní 
dócha go mbeidh an tsaincheist seo in úsáid i bpáipéar scrúdaithe… ach is fiú go mór í a 
mheasúnú. 

Is pobal beag é An Goirtín i sléibhte na Speiríní i gContae Thír Eoghain i dTuaisceart 
Éireann. De thairbhe gur ceantar scoite tuaithe é níl mórán deiseanna fostaíochta ann. 
Mar sin nuair a tháinig an comhlacht mianadóireacht Ceanadach Dalradian ar an láthair 
gur fhógair órcheantar £250 milliún ag mianach Curraghinalt, fosú a mheastar a bheith ar 
an cheann is mó in Éirinn agus an Bhreatain Mhór agus ar an seachtú fosú tearcfhorbartha 
is mó ar domhan, bhí cuid mhór de bhunadh na háite an-tógtha maidir leis na poist 
bhreise a mheallfadh sé, b’fhéidir, mar aon leis na tuarastail agus an infheistíocht isteach 
sa cheantar. Maítear go bhfuil breis is £326,000 geallta ag Invest Northern Ireland do na 
poist agus don oiliúint a ghabhann leis, a ghinfidh, dar le daoine, £1 milliún nach mór i 
dtuarastail gach bliain.

Féach léarscáil an cheantair ar an nasc ón leathanach seo:
http://www.dalradian.com/curraghnalt-project/curraghinalt-deposit/default.aspx

	
Fíor 7: Taobh istigh den mhianach ag Curraghinalt  Foinse: Dalriadan Resources  

http://www.dalradian.com/news-and-events/image-gallery/default.aspx 

http://www.dalradian.com/curraghnalt-project/curraghinalt-deposit/default.aspx
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Fostaíocht

Tá Dalradian ag súil le 200 duine a fhostú sa deireadh agus, go nuige seo, tá £35 milliún 
infheistithe acu i dtaiscéalaíocht agus i bpróisis eile.

Tá dlús 0.6 unsa sa tonna san ór, rud a chiallaíonn gur gá cuid mhór carraige a bhaint sula 
bhféadfaí an t-ór eastóscadh. Tá beartaithe ag Dalradian stáisiún próiseála a thógáil gar 
don tsráidbhaile An Caisleán Glas, gar don mhianach. Táthar buartha go mbainfear úsáid 
as ciainíd, ceimiceán an-tocsaineach, leis an ór a eastóscadh, agus tá roinnt daoine áitiúla 
buartha go rachaidh truailliú ón uisce ón mhianach isteach in Abhainn Choilleadh. Táthar 
imníoch chomh maith maidir le pléascáin á n-úsáid leis an ór a eastóscadh.

Tá Dalradian ar a sheacht ndícheall le muintir na háite a chur ar a suaimhneas nach bhfuil 
aon rioscaí ag baint le heastóscadh ná próiseáil óir.

http://ulsterherald.com/2014/03/24/gortin-gold-mine-company-moves-to-reassure-
residents/
 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-foyle-west-28848826

http://ulsterherald.com/2013/12/05/gortins-golden-opportunity-for-job-seekers/

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/gold-mining-hopes-for-tyrone-
hills-30795898.html

http://ulsterherald.com/2016/02/05/opposition-to-use-of-cyanide-at-mine/

Is fiú cíoradh a dhéanamh ar rudaí a dúirt daoine ar spéis leo an fhorbairt.

“D’fhéadfadh sé beocht a chur sa bhaile mhór ach tá daoine ann a bheidh in amhras.”
Des Ward, tábhairneoir áitiúil.

“Beidh orthu a bheith an-chúramach leis an timpeallacht… Níl diúilicíní úra le fáil áit ar 
bith eile in Éirinn ach in Abhainn Choilleadh thíos faoin chnoc. Níl muid ag iarraidh go 
mbeadh bunadh na háite faoina gcosa acu.”
Garraíodóir tírdhreacha, nach raibh sásta ainm a thabhairt.

“Tá comhlachtaí ar nós Dalradian Resources ag obair le teacht ar ór agus ag tabhairt 
isteach poist agus infheistíocht sa cheantar lena linn. Cuirim fearadh na fáilte roimhe 
seo… Cruthófar os cionn 50 post. Rachaidh na tairbhí seo agus tairbhí níos leithne a 
bhaineann leis an fhorbairt chun sochair do gheilleagar na háite.”
Mark H. Durkan, a bhí san am sin mar Aire Comhshaoil i dTionól Thuaisceart Éireann.

“[Is]… dea-scéala é do Thír Eoghain agus do Thuaisceart Éireann ar fad.”
Michael Hannaway, Royal Institute of Chartered Surveyors.

“Is tionscadal é seo a mhairfidh ó ghlúin go glúin; beidh muid anseo go ceann i bhfad.”
Patrick Anderson, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Dalradian.

“Is poist ardchaighdeáin iad seo ag teacht chuig an iarthar, comhlacht le taithí, le 
pearsanra le taithí agus le dintiúirí maithe acu.”
Jonathan Bell, a bhí san am sin mar Aire Fiontair, Trádála agus Tionscail.

http://ulsterherald.com/2014/03/24/gortin-gold-mine-company-moves-to-reassure-residents/
http://ulsterherald.com/2014/03/24/gortin-gold-mine-company-moves-to-reassure-residents/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-foyle-west-28848826
http://ulsterherald.com/2013/12/05/gortins-golden-opportunity-for-job-seekers/
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/gold-mining-hopes-for-tyrone-hills-30795898.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/gold-mining-hopes-for-tyrone-hills-30795898.html
http://ulsterherald.com/2016/02/05/opposition-to-use-of-cyanide-at-mine/
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“[Seo]… dea-scéala do gheilleagar na háite.”
Arlene Foster, a bhí san am sin mar Chéad-Aire, Oifigeach Feidhmiúcháin.

“Tá feicthe againn an dóigh ar éirigh leis an chomhlacht mianadóireachta stocaireacht 
a dhéanamh ar oifigigh agus ar pholaiteoirí. Ba é an gealltanas maidir le hinfheistíocht 
isteach a mheall na bodaigh mhóra. Má chaitheann tú amhras ar an togra… is baol duit 
féin é… cé a chaomhnóidh an timpeallacht?”
Cormac McAleer, Save Our Sperrins.

“Ruaigeadh an lucht fraiceála as Fear Manach (go dtí seo). Anois caithfidh na páirtithe 
leasmhara atá ag iarraidh ór a stróiceadh as tuath Thír Eoghain aghaidh a thabhairt ar 
fhreasúra níos treise ná mar a raibh siad ag súil leis.”
Eamonn McCann, scríbhneoir.

“Tá sé dochreidte go gceapann Dalradian gur féidir leo teacht isteach sa phobal seo 
agus monarcha próiseála a thógáil ar shuíomh faoi 1200 méadar go díreach ónár 
mbunscoil áitiúil agus faoi achar gairid ón teach pobail agus ón chumann CLG… Tá 
an-imní ar dhaoine go dtruailleoidh na fotháirgí gach ceann de na saoráidí sin agus an 
ceantar áitiúil ar fad a scriosadh… Féadaim a rá le Dalradian nach nglacfar leis seo ar an 
Chaisleán Ghlas.”
Oliver McCullagh, duine de bhunadh na háite.

Chomh maith le cíoradh a dhéanamh ar na ráitis seo, is féidir leat súil a chaitheamh 
ar roinnt áiseanna ar líne le tuiscint níos iomláine a fháil ar an tsaincheist seo, agus 
d’fhéadfadh inneall cuardaigh a bheith mar chuidiú agat le tú a dhíriú ar áíseanna atá 
níos nuashonraithe.

FoE Northern Ireland Teach Micky Atty 
https://www.youtube.com/watch?v=gWnJ5mnzssA

Uasdátú ar mhianach i Sliabh Speirín
https://www.youtube.com/watch?v=gme2J3rfQCA

Dála gach saincheist thíreolaíoch, tá gnéithe eacnamaíocha, sóisialta agus timpeallachta 
dearfacha agus diúltacha araon ann. Tá an cinneadh idir dhá cheann na meá le hargóintí 
láidre féideartha ar an dá thaobh. Dá mba é seo an comhthéacs do do chleachtadh 
cinnteoireachta, bheadh ort na hargóintí seo a chur sa mheá lena chéile. Níl aon fhreagra 
ceart ann agus is féidir go dtiocfadh an duine ina shuí taobh leat aníos le cinneadh 
difriúil. Beidh éifeacht do thuairisce agus an scór a gheobhaidh tú sa scrúdú ag brath ar a 
shoiléire agus a chuirfidh tú do chuid argóintí in iúl, agus ar a shoiléire agus a mhíneoidh 
tú do chinneadh.

https://www.youtube.com/watch?v=gWnJ5mnzssA
https://www.youtube.com/watch?v=gme2J3rfQCA


pg 15

TÍREOLAÍOCHTRíomhTHREOIR

Cén struchtúr atá ar Pháipéar 
Cinnteoireachta A-Leibhéal?
Beidh comhthéacs difriúil ag Páipéir Chinnteoireachta gach bliain. D’fhéadfadh 
droichead nua i nGuatamala, galfchúrsa i gContae Mhaigh Eo, aerfort nua in Albain nó 
baráiste taoide sa Fhrainc a bheith i gceist. Ach, beag beann ar an chomhthéacs, is beag 
athrú a bheidh ar chomhpháirteanna an pháipéir ó bhliain go bliain. Beidh bunús na 
gcomhpháirteanna seo a leanas i gceist gach bliain.

1. Scrúdpháipéar

(a) Greille mharcála
Beidh an chuma chéanna uirthi seo go bunúsach ó bhliain go bliain, ach is gá a bheith 
san airdeall faoi aon mhiondifríochtaí, mar go bhféadfadh seo dul i gcion ar an dóigh a 
dtabharfá faoin cheist agus cé na mionsonraí a chuardóidh tú a bheidh mar thacaíocht 
agat leis an tuairisc a scríobh.

	
Fíor7: Gnáthghreille Chinnteoireachta

Is gá roinnt rudaí a nótáil.

Ag barr an leathanaigh taispeántar an ról nach mór duit a ghlacadh agus a choinneáil. 

Cuirtear ar fáil sonraí maidir leis an fhoinse faisnéise do do ghraf – téigh chuig an áit sin 
sa leabhrán Acmhainní (sa chás seo Tábla 1 in Áis 7E) agus marcáil na sonraí sin, lena 
chinntiú nach n-úsáidfidh tú tábla sonraí eile de thaisme, más ann dá leithéid, de bhotún 
nuair a thugann tú faoi do ghraf a tharraingt.
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Léigh na ceannteidil agus na fo-cheannteidil go cúramach. Is féidir nach mbeidh ach 
athrú beag i gceist leo ó bhliain go bliain, ach is gá iad a scríobh go díreach mar a 
thaispeántar iad ar do scrúdpháipéar leis na marcanna atá ag dul don Fhormáidiú a 
ghnóthú. 

Léigh an colún Treoir d’Iarrthóirí agus tabhair aird ar leith ar fhocail ordaithe (mínigh, 
tabhair breac-chuntas, pléigh, luaigh, cosain). Tabhair do d’aird chomh maith an scála, 
más ann dá leithéid – mar shampla, an scála domhanda nó náisiúnta nó áitiúil é?

Tabhair do d’aire leithdháileadh na marcanna. Uaireanta bíonn na marcanna céanna i 
gceist do na fo-ranna in B, agus uaireanta, sa tsampla, bíonn níos mó marcanna ag dul do 
roinn amháin thar an cheann eile. Sa chás seo is ionann is cinnte go scríobhfaidh tú níos 
lú, agus go gcaithfidh tú níos lú ama ar B(ii) ná ar B(i). Uaireanta tugtar deich marc don 
chinneadh, agus uaireanta níos lú. Coinnigh súil ar an difear.

Is féidir tabhairt faoi seo ar bhealaí éagsúla, agus beidh tú i ndiaidh do chuid straitéisí 
féin a fhorbairt le húsáid i scrúduithe a fheilfidh duit agus don dóigh a n-oibríonn agus a 
smaoiníonn tú, ach i gcás cuid mhór iarrthóirí beidh bileog cheiste mar seo breac le frásaí 
ciorclaithe, focail fholínithe nó aibhsithe agus nótaí breactha thart air faoin am a mbeidh 
an chéad 30 nóiméad istigh, agus a mbeidh tú réidh leis an tuairisc a scríobh.

(b) Cúlra
Sa scrúdpháipéar, de ghnáth os comhair na greille cinnteoireachta a thaispeántar i 
bhFíor 9, tabharfar faisnéis chúlra duit maidir leis an tsaincheist. Ná déan neamhaird den 
mhír bheag scríbhneoireachta seo mar gur féidir léi bheith an-úsáideach mar fhoinse 
faisnéise i do thuairisc. Beidh sí mar thús gairid duit ar an tionscadal agus mar chuidiú 
agat le tuairimí a bhunú faoin tsaincheist. Is é seo an chéad phíosa téacs a léifidh tú 
nuair a osclóidh tú do pháipéar – beidh tú i ndiaidh a bheith ag dul tríd na treoracha ar an 
chlúdach sula ndéanfaidh tú sin.

2. Leabhrán Áiseanna

Chomh maith leis an scrúdpháipéar tabharfar leabhrán áiseanna duit. Sa leabhrán 
áiseanna seo beidh réimse áiseanna maidir leis an tsaincheist, m.sh. léarscáileanna, 
grafaic faisnéise, táblaí, léaráidí, staitisticí, grianghraif agus téacs.

(a) Léarscáileanna
Tá dhá bhealach a bhféadfaí léarscáileanna a chur ar fáil duit sa pháipéar chinnteoireachta. 

• Léarscáileanna SO (Suirbhéireachta Ordanáis)

I gcás saincheisteanna atá bunaithe in Éirinn nó sa Bhreatain Mhór, is minic a thabharfar 
sliocht as léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis. De ghnáth beidh seo dírithe ar an fhorbairt 
atá molta agus taispeánfaidh sé an ceantar máguaird agus bíonn scála 1:50,000 i gceist, 
nó 1:25,000 uaireanta. Ná caitear barraíocht ama leis an áis seo, ach is féidir í a úsáid. 
Aimsigh suíomh na forbartha atá molta ar an léarscáil agus tabhair spléachadh gasta 
le haghaidh sonraí ábhartha maidir le háiteanna gar di. Feicfidh tú gan mhoill an bhfuil 
an fhorbairt atá molta gar do limistéir chónaithe, mar shampla, nó do limistéir faoi 
chosaint amhail Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra. Rachaidh sé chun sochair 
d’iarrthóir má fheiceann scrúdaitheoirí go bhfuil tagairtí eangaí, agus scála agus treonna, 
ó na sleachta léarscáileanna seo in úsáid acu. Tugtar eochair i gcónaí do gach léarscáil 
suirbhéireachta ordanáis a chuirtear ar fáil ionas nach mbíonn ort, mar shampla, na 
siombailí ar fad a úsáidtear ar léarscáil dar scála 1:25,000 a fhoghlaim. D’ainneoin gur 
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féidir go bhfuil faisnéis thábhachtach sa tsliocht as léarscáil, ná cuirtear am amú ag 
déanamh mionscrúdú ar an léarscáil, agus go minic is leor spléachadh gasta agus dornán 
beag nótaí a bhreacadh síos.

• Léarscáileanna den tsuíomh

I gcás na léarscáileanna eile a thugtar amach is gnách gur tarraingíodh iad go sonrach 
don scrúdú, nó gur cóipeanna iad de léarscáileanna a chuir an forbróir, nó lucht freasúra 
na scéime, ar fáil, ina gcuid ábhar. 

Tugtar dhá shampla anseo. Sa chéad cheann taispeántar Albain agus an bealach atá 
molta do thacar piolón le leictreachas a iompar ó fheirmeacha gaoithe gar d’Inbhear 
Nis chuig na limistéir dhaonra agus tionsclaíochta i gcrios láir na hAlban. Sa dara ceann 
taispeántar tuilleadh sonraí faoin bhealach, lena n-áirítear limistéir faoi chosaint a 
mbeadh tionchar ag na piolóin orthu, b’fhéidir.

Fíor 8: Léarscáil a thaispeánann Albain agus Tuaisceart Shasana, Aonad 
Measúnaithe A2 3 CCEA (2009)
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Fíor 9: Léarscáil Mhionsonraithe a thaispeánann Bealach na Líne Cumhachta atá 
Molta, Aonad Measúnaithe A2 3 CCEA (2009)

Tá dhá fheidhm leis na léarscáileanna seo: tá siad mar chuidiú le ‘pictiúr’ a thabhairt 
duit de shuíomh agus de scála na forbartha atá molta. Taispeántar cuid mhaith de na 
háiteanna a luaitear sa téacs, ionas gur féidir leat a fheiceáil cá háit a bhfuil siad i dtaca 
leis an fhorbairt atá molta agus i dtaca lena chéile.
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Sna léarscáileanna chomh maith bíonn faisnéis i bhformáid ghrafach ar féidir leat leas a 
bhaint as le do thuairisc a scríobh. Dála is mar atá le Léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis, 
tabhair do d’aire an líne scála ar an léarscáil, agus ar an treo-saighead. Sa tsampla seo 
taispeántar an dóigh a dtéann an bealach atá molta do na piolóin mhóra isteach ar Pháirc 
Náisiúnta Charn Gorm agus is féidir go mbeifeá in ann cás a dhéanamh i gcoinne na 
forbartha bunaithe air sin. Ar an lámh eile, d’fhéadfá an argóint a chur chun tosaigh gur 
lú an cur isteach ó bhealach na forbartha atá molta ná ón bhealach atá ann faoi láthair, 
maidir leis an Pháirc Náisiúnta.

(b) Grafaic Faisnéise
Agus daoine i mbun feachtais ar son forbairt nua nó ina coinne, tá méadú i gcónaí ar an 
leas a bhaineann siad as grafaic faisnéise. Déanann siad achoimre ar shaincheisteanna 
atá casta go minic agus cuireann fíricí i láthair ar bhealaí gairide, sothuigthe agus 
dathach go minic. Baistear iad as an dóigh a dtugann siad grafaic agus faisnéis le chéile. 
Mar aithris ar an dóigh a mbíonn siad in úsáid ag daoine atá bainteach le forbairtí, tá 
siad in úsáid níos minice anois sa pháipéar Chinnteoireachta. Dála na n-áiseanna eile atá 
ar fáil sa scrúdú, is fíorghrafaic faisnéise iad seo, cé go ndéanfar mionathruithe ó am go 
chéile le gur féidir iad a úsáid i gcomhar leis na háiseanna eile.

Ba chóir duit na fíricí atá ar an ghrafaic faisnéise a fhiosrú agus machnamh a dhéanamh 
ar an dóigh a mbainfeá úsáid astu seo i d’argóint. Shílfeá, b’fhéidir, nach bhfuil iontu 
seo ach áiseanna daite breise, ar fiú spléachadh gasta a thabhairt orthu. Ach, is foinsí 
faisnéise an-saibhir iad agus ba chóir duit iad a iniúchadh a oiread agus is féidir, agus 
fíricí ard-chaighdeáin a bhaint astu le tacú leis na hargóintí atá á gcur i láthair. Is furasta 
teacht ar ghrafaic faisnéise a bhaineann le saincheisteanna reatha ach cuardach idirlín a 
dhéanamh. Agus é seo á scríobh tá forbairt an iarnróid HS2 i Sasana fós ina cnámh spairne 
ollmhór: féach www.politics.co.uk/opinion-formers/alstom/article/north-south-new-rail-
link.

(c) Táblaí
Is ionann is cinnte go mbeidh tábla sa Leabhrán Áiseanna, cosúil leis an cheann anseo 
thíos. Bhí sé in úsáid i gcleachtadh cinnteoireachta maidir le Canáil Phanama a leathnú 
le riar ar árthaí níos mó, dar méid Post-Panamax. Ceann d’údair imní an lucht freasúra 
ná an méid a dhéanfadh an fhorbairt do thiúchan an tsalainn sna lochanna a nascann an 
chanáil leo agus í ag dul trasna ón Aigéan Chiúin agus an Aigéan Atlantach. 

Líon na long Post-Panamax 
sa lá

Loch Gatún (salandacht 
uasta csm* (ppt)

Loch Miraflores (salandacht 
uasta csm* (ppt)

0 (leibhéal salandachta 
faoi láthair) 0.0 1.4

1 0.2 1.7

5 1.2 2.2

10 2.6 3.5

15 5.1 5.3

* Codanna sa mhíle

Fíor 10: Salandacht atá tuartha do Loch Gatún agus Loch Miraflores

http://www.politics.co.uk/opinion-formers/alstom/article/north-south-new-rail-link
http://www.politics.co.uk/opinion-formers/alstom/article/north-south-new-rail-link
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Dála na dtáblaí ar fad sa Leabhrán Áiseanna, is féidir é seo a úsáid le figiúirí aonair a 
aimsiú nó in amanna treochtaí, is féidir a chur isteach sa téacs. Tabharfaidh scrúdaitheoir 
é seo faoi deara. D’fhéadfá a mhaíomh, go fiú i ndiaidh do longa Post-Panamax tosú ar an 
chanáil a úsáid, go bhfuil leibhéil shalainn go fóill an-íseal, agus go bhfuil Loch Miraflores 
ina sháile cheana féin, go fiú sula dtugtar faoin fhorbairt. Os a choinne sin, b’fhéidir gur 
mhaith leat a chur ina luí gur fionnuisce ar fad atá i Loch Gatún roimh an fhorbairt agus, 
dá mbeadh an chanáil in úsáid ag 15 long Post-Panamax sa lá, go méadófaí é seo go 
dtí 5.1 cuid sa mhíle. Maidir le salandacht Loch Miraflores, atá ina hábhar imní cheana 
féin, dá mbeadh sé in úsáid an oiread céanna, bheadh ardú de choir a bheith 400% ar a 
shalandacht.

Ba chóir duit breathnú ar an tábla ar an dóigh chéanna le gach áis eile mar rud a 
d’úsáidfeá le haghaidh eolais le cur i do thuairisc.

An fáth eile leis an tábla ná do scileanna tíreolaíocha a thástáil maidir le sonraí a léiriú go 
grafach.

(d) Léaráidí
Bíonn léaráidí in úsáid anois is arís. De ghnáth bíonn siad in úsáid i gcorp an téacs, mar 
chuidiú le coincheap casta a mhíniú ar bhealach níos fusa ná i bhfoirm focal.

Sa tsampla seo a leanas, mhaígh na forbróirí a bhí ar son Canáil Phanama níos leithne go 
laghdódh ceann amháin dá nuálaíochtaí, báisíní sábhála uisce, an méid uisce a chaillfí 
chuig na haigéin ó na loic mhóra. In áit iarracht a dhéanamh é seo a mhíniú i bhfocail, 
baineadh úsáid as an léaráid.
 

 	Foinse: CCEA 
Fíor 11: Báisíní sábhála uisce ar na loic úra ar Chanáil Phanama

Is ar mhaithe le cuidiú leis an iarrthóir coincheap casta a thuiscint sa scrúdú a úsáidtear 
léaráidí, mar sin ní dócha go mbeadh ort tagairt a dhéanamh dóibh, ach is féidir iad a 
úsáid má thacaíonn siad le d’argóint, dar leat.

(e) Grianghraif
Beidh grianghraif i do leabhrán áiseanna i gcónaí. Is féidir gur grianghraif bhídeacha atá 
mar chuid den téacs a bheidh ann, ach is féidir gur leathanach iomlán a bheidh i gceist nó 
go mbeidh dhá cheann nó ceithre cinn ar leathanach amháin. Tá dhá fheidhm leo: is fearr 
iad ná téacs le tuiscint níos gasta a fháil ar an tsaincheist agus is minic a bhíonn faisnéis 
iontu is féidir a úsáid le do thuairisc a fhorbairt.

Báisíní sábhála uisce Árthach 
Post-Panamax
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Fíor 12: Mianach potaise agus salainn i gCeanada Foinse: S. Roulston 

Fíor 13: Sampla de photais Foinse: S. Roulston
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(f) Staitisticí
Is annamh a bhíonn siad seo le feiceáil ach ba chóir duit súil siar a chaitheamh orthu 
roimh an scrúdú. Is féidir go mbeidh ceann ar bith de na teicnící staitistiúla atá sa 
tSonraíocht A-Leibhéal ann i.e. Rang-chomhghaolúcháin Spearman, Líon ar Láthair, 
Cóngar is Gaire nó Chi cearnaithe. Is éadóigh go mbeidh Chi cearnaithe ar an pháipéar, 
ach is féidir go mbeidh. Ní iarrfar ort rud ar bith a ríomh sa scrúdú. Má bhíonn na staitisticí 
seo ann, is i bhfoirm toraidh, nó i bhfoirm sraith torthaí, a bheidh siad ann. Beidh cead 
agat ansin iad a úsáid i do phlé. Is féidir leat, ar ndóigh, neamhaird a dhéanamh orthu 
agus díriú ar fhaisnéis eile. Sa chás sin is féidir go mbeidh freagra an-mhaith fós agat ach 
beidh cuid den fhaisnéis a d’fhéadfá a úsáid ar bhealach eile ar lár.

Bhí an tábla seo thíos in úsáid sa Pháipéar Chinnteoireachta faoin mhianach Potaise.

Gnáthchónaitheoirí idir 16 go 74 bliain d’aois atá gníomhach ó thaobh an 
gheilleagair de

Réigiún Líon daoine 
dífhostaithe (ina mílte)

Daonra gníomhach ó 
thaobh an gheilleagair 

de (ina mílte)

Líon ar 
Láthair

an tOirthuaisceart 103 1272 1.29

an Lár-Réigiún Thiar 207 2760 1.19

Londain 319 4369 1.16

Yorkshire agus 
The Humber* 188 2647 1.12

an tIarthuaisceart 242 3507 1.09

an Bhreatain Bheag 97 1492 1.03

an Lár-Réigiún Thoir 139 2316 0.95

Sasana Thoir 162 3056 0.84

an tOirdheisceart 216 4500 0.76

an tIardheisceart 126 2681 0.75

Sasana agus an 
Bhreatain Bheag 
(líonta iomlána)

1800 28600 1.00

Fíor 14: Dífhostaíocht i Réigiúin Shasana agus sa Bhreatain Bheag, 2011
Gnáthchónaitheoirí atá gníomhach ó thaobh an gheilleagair de idir 16 go 74 bliain 
d’aois
* an ceantar ina bhfuiltear leis an mhianach a thógáil

Foinse: An Oifig um Staidreamh Náisiúnta, Feasachán um Staidreamh RA: Daonáireamh 
2011: Príomhstaitisticí maidir le Sasana agus an Bhreatain Bheag, Márta 2011.

Maidir leis na hiarrthóirí a léirigh gur thuig siad an dóigh ar oibrigh Líon ar Láthair, agus a 
thuig suntas fhígiúir 1.12 do Yorkshire agus The Humber, thuill siad buntáiste mór dóibh 
féin.
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(g) Téacs
(i) An príomhthéacs
Cé gur lú ár dtrácht air seo ná ar na ranna eile atá mar chuid den pháipéar, is príomhfhoinse 
faisnéis é seo. De ghnáth bíonn trí roinn sa Leabhrán Áiseanna. Baineann an chéad cheann 
le tús eolais ar an tsaincheist, a d’fhéadfadh a bheith mar fhaisnéis bhreise ar an chúlra a 
thugtar sa scrúdpháipéar. Is féidir go dtabharfar stair an tionscadail ann, murar tugadh é sin 
sa Scrúdpháipéar, agus is dócha go dtabharfaidh sé cur síos ar an tionscadal agus, b’fhéidir, an 
fáth a bhfuiltear á mholadh – an gá leis an fhorbairt. Ina dhiaidh sin, tabharfar na hargóintí ina 
choinne. Níl aon ord socraithe ann – is féidir gur ceachtar acu na hargóintí ar son na forbartha 
nó ina coinne a leanfaidh an intreoir. Beag beann ar an ord ina mbeidh siad, tabharfar an cás 
ar son agus i gcoinne na forbartha sna ranna seo. Is féidir go mbeidh fíricí agus figiúirí iontu 
nach bhfuil sa ghrafaic faisnéise. Is féidir go luafar iontu eagraíochtaí atá ar son nó i gcoinne 
na forbartha. Is féidir go mbeidh dátaí, áiteanna, tagairtí eangaí agus sonraí eile. Beidh an-
tábhacht ag baint le cuid mhaith acu seo leis an tuairisc a scríobh. 

Agus an téacs á léamh agat ba chóir duit na fíricí ba mhaith leat a úsáid, dar leat, a nótáil. 
Déanfaidh tú seo agus tú ag amharc ar na grianghraif, an ghrafaic faisnéise agus foinsí eile 
eolais. Is iomaí dóigh leis sin a dhéanamh, ina measc folíniú, ciorclú, pinn aibhsithe dar 
dathanna éagsúla a úsáid, agus araile. Mar is fearr a shainaithníonn agus ar mharcálann tú 
an fhaisnéis a bheidh in úsáid agat ar ball, is ea is fusa a bheidh sé do thuairisc a ullmhú agus 
beidh tú in ann dá bharr í a shaibhriú leis na fíricí agus na figiúirí cuí.

Is féidir go mbeidh béarlagair nó giorrúcháin a fheileann don tsaincheist in úsáid sa téacs. 
Tabharfar míniú mionsonraithe orthu seo, ach ba chóir duit iad a nótáil agus iad a úsáid i 
do thuairisc. B’fhéidir gur ‘Post-Panamax’ a bheadh ann, mar atá i bhFíor 14, nó ‘Limistéar 
faoi Chaomhnú Speisialta (LCS) (SAC)’ nó ‘TEU’, giorrúchán ar Aonad Coibhéise Fiche Troigh, 
neasmhéid coimeádáin is féidir a chur ar long lastais agus ar féidir le sainchrainn thógála 
a thógáil ar thrucailí nó ar thraenacha sainfheistithe. Cibé giorrúcháin atá i gceist, déan do 
dhícheall iad a fhoghlaim go maith agus iad a úsáid go ciallmhar i do fhreagra.

(ii) Athfhriotail
De ghnáth bíonn ceithre athfhriotal ann. Is athfhriotail fhíora atá i gceist, ó fhíordhaoine a 
bhfuil fíorthuairimí acu. Léiríonn siad dhá thaobh na hargóna, ó iad siúd atá ar son agus i 
gcoinne na forbartha. In amanna díríonn siad ar ábhair imní do dhaoine, don gheilleagar agus 
don timpeallacht nach ndíríonn foinsí eile orthu. 

Anseo thíos tá athfhriotail maidir leis an mhianach potaise atá molta i Móinteáin Eabhrac 
Thuaidh.

“D’fhéadfadh daoine a rá ‘Tá dhá mhianach sa cheantar sin, is áit í nár mhaith liom dul ann a 
thuilleadh’ mar seachnaíonn cuairteoirí bóithre plódaithe ... [agus an carn carta] líonfadh sé 
Staid Wembley.”
Chris France, (Príomhoifigeach Pleanála, Údarás Pháirc Náisiúnta Mhóinteáin Eabhrac Thuaidh)
Foinse: Real Whitby 2013

“Aithníonn muid é seo mar fhíordheis – is féidir briseadh gearrthéarma ar bith le linn tógála a 
bhainistiú agus ina theannta sin beidh caiteachas breise ar ghnólachtaí áitiúla turasóireachta 
... tá infheistíocht ag teastáil go géar ón turasóireacht agus caithfidh muid an ciste pobail seo 
a úsáid le cuidiú le hinfreastruchtúr áitiúil a fhorbairt, le scileanna áitiúla a fheabhsú agus le 
hinfheistiú sna healaíona a dhéanamh.”
Rob Miller (comhalta boird ar Chomhpháirtíocht um Fhiontraíocht Áitiúil Eabhrac, Yorkshire 
Thuaidh agus an Triain Thoir (East Riding)) 
Foinse: Yorkshire Post (2 Iúil 2013)
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“Is mian le daoine teacht chuig ceantar atá níos saibhre agus ina bhfuil saoráidí níos fearr 
agus sin go díreach an toradh a bheidh ar an tionscadal seo. Agus é faoi lán seoil thig le 
tionscadal Potais Eabhrac breis is £1billiún a chur leis an gheilleagar gach bliain, agus 
1000 post chuig an gheilleagar áitiúil”
Chris Fraser (POF Sirius Minerals)
Foinse: Whitby Gazette (2 Iúil 2013)

“Beidh buntáistí ann do chairde agus do chomharsana ó na cearta mianraí ... ach ní féidir 
a scála a thuiscint ó na pleananna. Is láithreán ollmhór tionsclaíochta a bheas ann, 
ar cóimhéid le sé cinn d’ollmhargaí Tesco agus is é an suíomh mícheart atá ann. Cad é 
faoin North York Moors National Park ina iomláine? Is leis an náisiún an pháirc, ní le York 
Potash nó le sealbhóirí cearta mianraí.”
Steph Newman (cónaitheoir áitiúil agus úinéir Gairdíní Tae Falling Foss)
Foinse: Yorkshire Post (16 Iúil 2013)

“Rachaidh an togra tionsclaíochta seo i gcion go mór ar thírdhreach agus ar cháilíocht 
thimpeallacht an cheantair… Má chuireann tú an ceantar áitiúil i mbaol beidh an 
geilleagar thíos leis agus imreoidh sin tionchar ar an turasóireacht. Beidh muid ag 
cur aighneachtaí faoi bhráid lucht pleanála áitiúil nach bhfuil an tionscadal seo 
inbhuanaithe.”
Simon Bowens (Cairde na Cruinne)
Foinse: Daily Telegraph (3 Meán Fómhair 2012) 

“Tá ráite agam ón chéad lá go rachaidh na tograí potaise go mór chun sochair dár 
gceantar áitiúil ach iad a chur i gcrích mar is ceart. Dá bhrí sin is gá dúinn ar fad ár n-am 
a ghlacadh leis na fíricí taobh thiar de na tograí a aimsiú agus le bheith rannpháirteach 
sa phróiseas comhairliúcháin.”
Robert Goodwill, (Feisire Parlaiminte, toghcheantar Scarborough agus Whitby)
Foinse: Painéil Chomhairliúcháin Potaise IPC

“Dá mbeadh mianach potaise nua-aimseartha nua sa chuid seo de Yorkshire bheadh 
slándáil soláthair ann, ní bheadh muid ag brath an oiread céanna ar allmhairí agus 
bheadh muid in ann easpórtáil agus borradh a bhfuil géarghá leis a chur faoinár 
ngeilleagair réigiúnacha agus náisiúnta.”
Graham Clarke (Stiúrthóir Oibríochtaí, Potais Eabhrac)
Foinse: Potash Newsletter 2

“Beidh oiread [den mhianach] agus is féidir faoin talamh, agus beidh cuma ar an méid atá 
le feiceáil gur foirgnimh feirme atá ann… Ní bheidh cuma mianach traidisiúnta air.”
Jason Murray (Stiúrthóir Airgeadais Sirius, forbróir an mhianaigh Potaise)
Foinse: Guardian 31 Eanáir 2013

“Tá cúrsaí dífhostaíochta go dona in Whitby, ní nach ionadh agus de réir lucht Photais 
Eabhrac, is mian leo muintir na háite a fhostú...mar sin táthair ag súil go mbeidh tairbhí 
dhíreacha agus indíreacha ann ó na daoine sin a bheidh fostaithe ag súil is go mbeidh 
airgead beag breise ina bpóca acu le caitheamh ar sheirbhísí, saoráidí agus áiseanna 
áitiúla srl srl”
Bill Breakell (Cosantóir Mhóinteáin Eabhrac Thuaidh)
Foinse: Tuarascáil Taighde Photais Eabhrac um Éifeacht na Forbartha ar Thurasóireacht

• Níl cead agat ach ceithre cinn a bheith agat – cén ceann a fhágfaidh tú ar lár?
• Is féidir cuid acu a ghiorrú, más mian leat, agus focal a athrú go fiú más gá le 

cuidiú leis an léitheoir – an gá é seo a dhéanamh ar cheann ar bith acu?
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Seo thíos athfhriotail a bhaineann leis an tsaincheist maidir le líne úr piolón sna 
Garbhchríocha le leictreachas a iompar ó fheirmeacha gaoithe i ndeisceart na tíre.

“Is é leictreachas in-athnuaite an t-aon fhíorfhoinse iontaofa de chumhacht ghlas 
éifeachtach atá ann agus caithfidh muid gréasáin leictreachais uasghrádaithe a bheith 
againn ionas gur féidir linn leictreachas a fháil ón áit is fearr a ngintear é go dtí an áit is 
mó a bhfuil gá leis.”
Jason Ormiston, Príomhfheidhmeannach Scottish renewables

“Áitím ar Pharlaimint na hAlban smaoineamh ar réamhchúram dian láithreach i gcoinne 
línte cumhachta a shuíomh gar do thithe… Chuirfinn i gcuimhne don Pharlaimint go 
bhfuil muid píosa fada taobh thiar de thíortha eile ina leith seo.”
An tOllamh Henshaw

“I ngach suirbhé cuairteoirí atá déanta ag VisitScotland léirítear arís agus arís eile an 
tábhacht a bhaineann le tírdhreach na hAlban i dtaca le cuairteoirí a mhealladh. Tá 
an earnáil turasóireachta ar a seal i ndiaidh leas a bhaint as íomhánna clúiteacha an 
tírdhreacha seo arís agus arís eile leis an Albain a dhíol mar cheann scríbe le haghaidh 
turasóirí bliain in aghaidh bliana”
Tuarascáil VisitScotland, 2002

“… níl muintir na háite i bhfách leis seo. Tá an líne ina hábhar conspóide, tá an feachtas 
feirm ghaoithe ar fad ina ábhar conspóide agus tá an fhorbairt seo atá molta ina hábhar 
conspóide”
David Henderson, Comhairleoir ar Chomhairle na nGarbhchríocha

“Piolóin ar bith = leictreachas ar bith, Is ea, seo lucht NIMBY (Ní ar leac mo dhorais-se) faoi 
lán seoil. Gearr an leictreachas orthu – is gearr go mbeidh siad ar a nglúine ag iarraidh 
piolón atá dhá oiread níos airde”
Peter, Dún Éideann ar bhlag

Tabhair do d’aire go mbíonn ról an duine ar eolas agat go minic, agus is féidir leat 
breithiúnas éigin a dhéanamh faoi bhailíocht a thuairime. Más cónaitheoir áitiúil atá ann 
a gcuirfear isteach ar a radharc ón teach nó go dtitfidh luach a thí, is ionann is cinnte go 
mbeidh siad go láidir ina choinne… cé nach ionann sin is a rá go bhfuil an ceart acu. Ar 
an dóigh chéanna is ionann is cinnte go mbeidh Príomhfheidhmeannach ar chomhlacht 
na forbartha go mór i bhfách le scéim ach arís, ní nach ionadh. Tá tuairim á nochtadh ag 
Peter as Dún Éideann ar bhlag. Is féidir go bhfuil an-chur amach aige ar an ábhar agus 
go bhfuil údar maith lena a bhfuil le rá aige, nó is féidir gur duine é nach bhfuil aige ach 
tuairim. Is féidir go bhfuil an chuma ar an Ollamh Henshaw gur foinse níos iontaofa atá 
ann, ach ní thugtar aon sonraí dúinn faoi, mar sin is doiligh a bheith cinnte.

Ní gá go gcreidfeá ceann ar bith de na tuairimí a léirítear, ach is féidir iad a úsáid, le blas 
na saincheiste a fháil agus i do thuairisc araon.

Is é an dóigh is fearr le hathfhriotail a úsáid gan an t-iomlán a úsáid. Roghnaigh frása 
meallacach atá, dar leat, ar an cheann is tábhachtaí san athfhriotal agus úsáid é sin.

Mar shampla, d’fhéadfá ceann de na hathfhriotail thuas a úsáid tríd an méid seo a rá.

Aontaím le Jason Ormiston nuair a deir sé “Is é leictreachas in-athnuaite an t-aon 
fhíorfhoinse iontaofa de chumhacht ghlas éifeachtach atá ann agus caithfidh muid 
gréasáin leictreachais uasghrádaithe a bheith againn ionas gur féidir linn leictreachas a 
fháil ón áit is fearr a ngintear é go dtí an áit is mó a bhfuil gá leis.”
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Ní bheidh an scrúdaitheoir iontach tógtha leis sin. I ndeireadh an lae, ní dhearna tú ach 
leadhb téacs a chóipeáil. 

B’fhearr i bhfad:

Dar le Jason Ormiston is leictreachas ó fheirmeacha gaoithe agus ó fhoinsí in-athnuaite 
eile “an t-aon fhíorfhoinse iontaofa de chumhacht ghlas éifeachtach atá ann,” agus 
tacaíonn seo leis an chás ar son piolóin nua, d’ainneoin a méide i gcomparáid leo siúd atá 
ann anois.

Ní gá duit na hathfhriotail ar fad a úsáid, agus caolseans gur mhaith leat. Ach, is minic a 
bhíonn fíricí nó tuairimí breise iontu a chuirfidh go mór le do fhreagra. Mar sin, bain leas 
as ceann amháin acu más féidir leat.

(h) Grianghraif
Tógadh na grianghraif seo a leanas (Fíoracha 15A-D) i gContae Liatroma i bPoblacht na 
hÉireann, gar do Chontae Fhear Manach.

Sa talamh chríche idir na contaetha seo, agus i gcuid de Chontae an Chabháin in aice 
láimhe, tá fosuithe ollmhóra aolchloiche agus scealla ann, agus dá bhrí sin tá an-
tóir orthu le fraiceáil le haghaidh gás nádúrtha. Faigheann an próiseas seo a ainm as 
scoilteadh hiodrálach agus is é atá i gceist leis ná uisce faoi bhrú (90%), gaineamh (9.5%) 
agus roinnt breiseán (0.5%) a úsáid leis na piocháin sa charraig a leathnú, agus iad a 
choinneáil ar oscailt ina dhiaidh sin leis an ghaineamh. Ansin is féidir gás nádúrtha a 
eastóscadh as an charraig, acmhainn nach féidir a eastóscadh ar bhealach ar bith eile. Tá 
na breiseáin mar chuidiú le frithchuimilt a laghdú agus creimeadh sa chóras píopaí atá de 
dhíth a chosc.

 	
Fíor 15A: Grianghraf a thaispeánann tuairim mhuintir na háite maidir le fraiceáil i 
gContae Liatroma
‘ÉIST LINN – COSC AR FHRAICEÁIL’
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Fíor 15B: Grianghraf a thaispeánann tuairim mhuintir na háite maidir le fraiceáil i 
gContae Liatroma
‘NÁ DÍOLTAR ÁR SLÁINTE AR SHEALL’  ‘GRÁIGH LIATROIM’

	Fíor 15C: Grianghraf a thaispeánann tuairim mhuintir na háite maidir le fraiceáil i 
gContae Liatroma
‘FEIRMEOIRÍ I GCOINNE FRAICEÁLA’
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Fíor 15D: Grianghraf a thaispeánann tuairim mhuintir na háite maidir le fraiceáil i 
gContae Liatroma
‘FEIRMEOIREACHT SEACHAS FRAICEÁIL’

Déan taighde le fáil amach cad é a deir an comhlacht mianadóireachta Astrálach faoin 
togra, agus cad é a deir an lucht freasúra ina choinne. Coinnigh súil amuigh le haghaidh 
tionchar sóisialta, tionchar timpeallachta agus tionchar geilleagrach. Ná déan dearmad 
gur féidir leis an tionchar a bheith diúltach nó dearfach. Is féidir tosú amach leis na 
láithreáin ghréasáin seo a leanas.

http://www.rte.ie/news/2012/0201/311744-fracking/

https://sites.google.com/site/frackingireland/leitrim-has-55bn-gas-reserves-tamboran-
claims

http://www.thejournal.ie/leitrim-county-councillor-1263205-Jan2014/

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-30481943

http://eandemanagement.com/tag/tamboran-resources/

Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil íomhá in úsáid ina dtaispeántas ag bunús na láithreán 
gréasáin seo. Tá siad insúl agus cuidíonn siad leat forléargas a fháil go gasta ar an áit 
agus ar chuid den chomhthéacs atá i gceist.

Os a choinne sin, ní fíor gach pictiúr! Ní hionann sin is a rá go gcuirtear in oiriúint iad, 
go mbaintear réada astu nó go gcuirtear réada leo, ach is féidir iad a roghnú le tuairim 
ar leith a chur in iúl. Má tá tú ag iarraidh a chur in iúl gur ceantar álainn atá i gceist, ní 
thaispeánfá sraith tithe, ná monarcha mar shampla. Dá mbeifeá ag iarraidh a chur in iúl 
nach scriosfadh forbairt an tírdhreach, roghnófá go cúramach an áit ónar mhaith leat é 
seo a léiriú.

Tá na fógraí thuas i gcoinne na fraiceála scaipthe thart ar 40 ciliméadar óna chéile. Ach, 
ón chuma atá orthu is ionann is cinnte gurb é an grúpa céanna, nó an duine céanna fiú, 
a rinne iad. D’fhéadfaí breathnú orthu mar fhianaise ar naimhdeas forleathan i gcoinne 
fraiceála ach, leo féin, ní chruthaíonn siad é sin. 

http://www.rte.ie/news/2012/0201/311744-fracking/
https://sites.google.com/site/frackingireland/leitrim-has-55bn-gas-reserves-tamboran-claims
https://sites.google.com/site/frackingireland/leitrim-has-55bn-gas-reserves-tamboran-claims
http://www.thejournal.ie/leitrim-county-councillor-1263205-Jan2014/
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-30481943
http://eandemanagement.com/tag/tamboran-resources/
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Sa ghrianghraf dheireanach, Feirmeoireacht Seachas Fraiceáil, tá leibhéal áirithe agóide 
léirithe i gcoinne na fraiceála, ach d’fhéadfá é a úsáid ar bhealaí eile chomh maith. 
Amharc ar an chúlra d’fheirmeacha agus de thalamh féaraigh scaipthe. D’fhéadfá é seo a 
úsáid in aon phlé ar an togra.

Amharc ar Fhíoracha 16A agus 16B a thaispeánann Feirm Ghaoithe Corby Knowe. Cad 
é a thaispeánann siad? Cén dóigh a bhféadfá iad seo a úsáid? An féidir leat teacht ar 
phointí ar son na forbartha? An bhfuil aon phointí sna grianghraif a thiocfadh leat a úsáid 
i gcoinne na forbartha?
 

	
Fíor 16A: Comhartha a léiríonn an tslí isteach chuig Feirm Ghaoithe Corby Knowe
‘FEIRM GHAOITHE CORBY KNOWE’  ‘SLÍ ISTEACH 100M AR CHLÉ’

	
Fíor 16B: An tslí isteach chuig Feirm Ghaoithe Corby Knowe
‘FEIRM GHAOITHE CORBY KNOWE’  ‘15 MSU’
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Tógadh na grianghraif seo a leanas as réimse de Chleachtaí Cinnteoireachta. Baineann an 
chéad dá cheann le Rackheath, baile éiceolaíoch atá molta atáthar le tógáil ar thalamh 
thart ar shuíomh na rúidbhealaí a bhíodh in úsáid ag buamadóirí Ochtú hAerfhórsa SAM 
sa Dara Cogadh Domhanda. Bhí an suíomh, in aice le Norwich, Sasana, gar do Pháirc 
Náisiúnta Broads.

Cad é a thaispeánann siad? Cén dóigh a bhféadfá leas a bhaint astu? An féidir leat teacht 
ar phointí ar son na forbartha? An bhfuil aon phointí ó na grianghraif a d’fhéadfá a úsáid i 
gcoinne na forbartha?

Ainneoin gur thug an Rialtas cead dul ar aghaidh don fhorbairt, níor tógadh baile 
éiceolaíoch Rackheath go fóill mar gheall ar chur i gcoinne áitiúil.

D’ainneoin gur thug an Rialtas ag am cead dul ar aghaidh leis, níor tógadh an baile 
éiceolaíoch Rackheath go fóill mar gheall ar fhreasúra ó mhuintir na háite.

	
Fíor 17A: Cuid den tsean-rúidbhealach

	
Fíor 17B: Radharc ginearálta thar an tsean-rúidbhealach
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Baineann an dá ghrianghraf seo le Monarcha Dramhaíl go Fuinneamh (má tá tú ar a son) 
nó Loisceoir (má tá tú ina choinne), i nDamhliag, taobh amuigh de Dhroichead Átha, Éire. 
Is léir nach raibh na daoine a chuir na comharthaí seo in airde ar son na forbartha, agus 
léiríonn na grianghraif cuid de thuairimí mhuintir na háite. Cén dóigh a bhféadfá iad a 
úsáid i do thuairisc?

Ba in 2011 a tógadh agus a chuaigh an mhonarcha seo, an chéad cheann riamh in Éirinn, 
i mbun oibre.

Fíor 18A: Comhartha bóthair gar do Dhamhliag
‘LOSCADH... DÉ-OCSAIN... AILSE... BÁS’

Fíor 18B: Comhartha bóthair gar do Dhamhliag
‘COINNIGH MONARCHA AILSE AMUIGH’
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Bhí an dá ghrianghraf seo mar chuid acu siúd a úsáideadh sa togra le droichead nua a 
thógáil thar an Tamais – droichead Thames Gateway. Bhí sé faoi chonair eitilte Aerfort 
na nDuganna. Cén dóigh a bhféadfá na híomhánna seo a úsáid i do thuairisc, ar son 
agus i gcoinne na forbartha araon?

Níor tógadh go fóill an Thames Gateway Bridge agus chuir Boris Johnston, a bhí ina 
Ard-Mhéara ar Londain ag an am, ar ceal go foirmeálta é in 2008.

Fíor 19A: Aerárthach ag tuirlingt ag Aerfort Chathair Londan

Fíor 19B: Radharc den abhainn agus de shuíomh féideartha phointe trasnaithe TGB

Is féidir grianghraif a úsáid, mar atá feicthe againn, leis an tsaincheist a léiriú agus le 
beocht a chur inti, ach is féidir leo bheith ina bhfoinse le haghaidh faisnéis bhreise agus 
ba chóir duit breathnú go cúramach orthu lena fháil amach an bhfuil faisnéis iontu a 
d’fhéadfá a úsáid i do thuairisc.
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Barr Leasa a Bhaint as do chuid Ama
I ngach páipéar is gá an leas is fearr a bhaint as do chuid ama. Agus is amhlaidh an cás i 
bPáipéar Cinnteoireachta Thíreolaíocht A-Leibhéal. Tá 1 uair 30 nóiméad agat le páipéar 
a oscailt ina mbeidh Saincheist Thíreolaíoch nach bhfaca tú riamh roimhe. Ní heol duit 
roimh ré cén tsaincheist a bheadh i gceist, cá háit a mbeadh sí lonnaithe, agus cén 
fhorbairt a bheadh molta. Ná ní heol duit cén ról atá le glacadh agat don tuairisc.

Seans go bhfuil cuma dheacair air sin, mar atá feicthe againn in áiteanna eile, is féidir 
leat a bheith ag súil leis nach mar an gcéanna a bheidh na saincheisteanna maidir 
le suíomh (an Bhreatain Bheag, an Íoslainn nó Contae Chiarraí) agus an comhthéacs 
(athsholáthar droichid, forbairt tithíochta nua nó aerfort). Ach, d’ainneoin na ndifríochtaí 
seo beidh an struchtúr agus an leagan amach mar an gcéanna. Beidh téacs ann, a bheidh 
leagtha amach mórán mar an gcéanna le blianta eile, grianghraif, grafaic faisnéise, táblaí, 
staitisticí agus athfhriotail mar shampla. Beidh leagan amach na gceisteanna mórán 
mar an gcéanna ó bhliain go bliain chomh maith, ach le miondifríochtaí nach mór duit a 
bheith san airdeall orthu, a d’fhéadfadh a bheith ríthábhachtach más mian leat an marc is 
airde is féidir a fháil.

Moltar duit an chéad 30 nóiméad a chaitheamh i mbun an cheist agus na háiseanna a 
léamh le tú a ullmhú le do thuairisc a scríobh. Is comhairle mhaith í seo. Más féidir leat 
tosú ar an tuairisc a scríobh i ndiaidh 25 nóiméad, is amhlaidh is fearr, mar d’fhéadfadh 
na cúig bhomaite sin dul chun sochair duit áit éigin eile, mar shampla le do thuairisc a 
sheiceáil ag an deireadh agus botúin trí thimpiste, bradaíl nó easnaimh a aimsiú. Ach, is 
fearr d’am a ghlacadh sa 30 nóiméad seo agus, má thosaíonn tú ar an tuairisc a scríobh i 
ndiaidh 15 nóiméad sa scrúdú, is ionann is cinnte nár chaith tú go leor ama le d’argóint a 
ullmhú.

Tá an t-am ullmhúcháin seo ríthábhachtach más mian leat tuairisc mhaith a sholáthar. 
Leis an am a chaitheamh go héifeachtach seo níor mhiste smaoineamh ar chuid de na 
straitéisí seo thíos a úsáid. 

1. Tosaigh leis an leabhrán ceisteanna. 

a) An cúlra – léigh cúlra na saincheiste sa leabhrán ceisteanna, agus aibhsigh fíricí a 
bheadh úsáideach, dar leat. Sa roinn seo chomh maith beidh cur síos soiléir ar an 
tasc; agus cuimseoidh sé seo cén ról atá le glacadh agat agus an cinneadh atá le 
déanamh.

b) Gabh chuig greille na gceisteanna.

Is féidir gur mar an gcéanna a bheidh an fhoclaíocht sa Treoir d’Iarrthóirí ó bhliain go 
bliain, ach bí cúramach! Má ghlacann tú chugat an cur chuige contráilte caillfidh tú leath 
na marcanna atá ag dul do chuid áirithe ar bith den tuairisc nó níos mó. Amharc ar dhá 
shampla den fhoclaíocht sa Treoir d’Iarrthóirí sa Réamhrá a bhí ann le blianta beaga 
anuas:
• Pléigh an gá le bailte éiceolaíocha agus cuir síos go hachomair ar an fhorbairt atá 

molta in Rackheath.
• Pléigh na riachtanais dhomhanda le haghaidh a leithéid d’fhorbairt agus cuir síos go 

hachomair ar an tionscadal.
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Tá roinnt eochairfhocail nach dtabharfá faoi deara, b’fhéidir. Breathnaigh amach i gcónaí 
don fhocal ordaithe i gceist, agus bí cinnte go dtuigeann tú é. Bíonn trí fhocal ordaithe ar 
leith in úsáid sa pháipéar seo:
• pléigh;
• cuir síos ar; agus
• mínigh.

Beidh focail ordaithe eile in úsáid i bpáipéir eile i dTíreolaíocht A-Leibhéal nach 
n-úsáidtear chomh minic céanna sa pháipéar Chinnteoireachta, amhail cuir i gcomparáid, 
luacháil, cuir i gcodarsnacht, agus sainaithin.

Bíodh an difear idir bhrí na bhfocal seo ar eolas agat.

Cuir síos ar: más ag cur síos ar scéim nua iompair atá tú, mar shampla, tá tú ag insint 
don léitheoir cad é leis a bhfuil sí cosúil. Tabharfaidh tú mionsonraí faoina scála, an costas 
atá i gceist b’fhéidir, an leagan amach atá i gceist agus araile. Is mian leat pictiúr a chur i 
bhfocail don léitheoir.

Mínigh: má iarrtar ort rud a mhíniú, caithfidh tú na fáthanna atá leis a thabhairt. Is minic 
nach mbíonn i gceist le míniú ach ceist “cén fáth?” a fhreagairt.

Pléigh: is ordú i bhfad níos scaoilte é seo atá cosúil le ‘Cuir síos ar’. Bíonn níos mó saoirse 
agat le breathnú ar an fhorbairt atá le plé agat. Tá níos mó i gceist leis ná fíricí a chur i 
liosta (atá níos cosúla le cur síos), tá sé níos cosúla le luacháil ach nach gá duit cinneadh 
a dhéanamh ar an cheann is fearr dar leat nó baineann tú úsáid as cúlra na topaice in lena 
fiosrú. 

Ba chóir duit an focal ordaithe a aibhsiú/a fholíniú/a chiorclú nó eile lena chinntiú go 
mbeidh sé ar eolas agat.

Breathnaigh amach le haghaidh focail cháilithe:

Ní hionann ‘Cuir síos go hachomair ar’ agus ‘cuir síos ar’. Cuireann an focal ‘go hachomair’ 
in iúl ceachtar acu:

• Tá cuid mhór faisnéise is féidir le hiarrthóir a úsáid le tasc a dhéanamh, dar leis an 
Fhoireann Scrúdaithe, agus tá siad ag cur in iúl dó nach gcaithfidh sé é ar fad a úsáid.

NÓ

• Tá an Fhoireann Scrúdaithe ag cur in iúl don iarrthóir gur chóir níos lú béime a chur air 
seo, agus tuilleadh béime a chur ar chuid eile den cheist.

Breathnaigh amach fosta le haghaidh scála sa cheist seo. Sa dara sampla, luann siad gur 
gá ar scála domhanda atá i gceist. Má thosaíonn tú ag cur síos ar an ghá sa tír ina bhfuil 
an fhorbairt á déanamh, nó ar an ghá atá sa phobal áitiúil lena leithéid d’fhorbairt, fágann 
sé sin nach bhfuil an cheist á freagairt mar is ceart agat. Is féidir go mbeidh gá ag na 
scálaí sin, ach ní iarrtar ort breathnú orthu sin, ach ar an ghá atá timpeall an domhain. 
Cuardaigh le haghaidh samplaí d’fhaisnéis faoin ghá atá timpeall an domhain, agus úsáid 
an fhaisnéis sin, agus an fhaisnéis sin amháin, le do fhreagra a scríobh. Breathnaigh 
amach le haghaidh focail mar seo a leanas a bheith in úsáid: 
• áitiúil;
• réigiúnach;
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• náisiúnta;
• idirnáisiúnta; agus
• domhanda.

agus bí eolach ar an scála atá i gceist leis na focail seo. 

Amharc go cúramach ar na codanna eile den cheist chomh maith, agus tabhair do d’aire 
na focail ordaithe i ngach cás.

Tabhair do d’aire an ról atá le glacadh agat.

Déan nóta den fhoinse faisnéise don ghraf – déan é seo go cúramach mar is féidir go 
mbeadh níos mó ná tábla sonraí amháin a d’fhéadfaí a úsáid do ghraf.

Déan nóta de leithdháileadh na marcanna, ionas go gcaithfidh tú níos mó ama ar na 
codanna dar marcanna is mó.

2. Nuair a thuigeann tú cad é atá á lorg uait, oscail an Leabhrán Áiseanna, 
agus oscail amach an léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis ar do dheasc, 
má tá léarscáil ann.

a) Breathnaigh ar na háiseanna – na léarscáileanna, grianghraif agus an ghrafaic 
faisnéise sa leabhrán, agus aibhsigh aon rud atá ábhartha, dar leat. Is féidir 
spléachadh gasta a thabhairt ar ghreille na gceisteanna ó am go ham le 
cuimhneamh ar an méid atá á lorg.

b) Léigh an téacs agus, é á léamh agat, marcáil an fhaisnéis a bheidh in úsáid agat.

Cur chuige amháin is ea uimhir a chur ar na paragraif (G1, G2 …H1, H2 …srl) agus, 
damhánléaráid a dhéanamh ar cheann de na leathanaigh i do leabhrán freagraí. Le 
frithargóintí a dhéanamh don chás timpeallachta d’fhéadfá H1/H3; D4/D6 a úsáid mar 
shampla. Níor mhiste giorrúcháin a chur leo seo leis an fhaisnéis seo atá de dhíth ort a 
aimsiú go gasta. Beidh tú i ndiaidh do straitéis féin a fhorbairt leis an dúshlán seo a shárú, 
an straitéis is fóirsteanaí duit féin. Bí cinnte go gcleachtann tú í agus í a bheachtú le beith 
chomh héifeachtach agus is féidir.
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Do chinneadh a dhéanamh
Tagann seo i dtreo dheireadh na tuairisce, ach beidh tú ag obair air seo i d’intinn seo sula 
dtosaíonn tú é. Ba chóir go mbeadh barúil mhaith agat cén taobh a dtacaíonn tú leis go 
nádúrtha nó cé na hargóintí ba mhó a chuaigh i gcion ort, agus an taobh a bhfuil ‘cuma 
na maitheasa’ ar a chás, dar leat. Cuimhnigh nach bhfuil a leithéid de rud ann agus 
‘freagra ceart’. Beidh tuairimí difriúla ag daoine eile agus déanfaidh siad cinneadh difriúil, 
ach beidh siad fós in ann críochnú ar comh-mharcanna leat.

Is féidir go mbeidh d’intinn á déanamh suas agat agus an tuairisc á scríobh agat, ach ná 
lig dó seo dul i gcion ar na hargóintí atá á ndéanamh agat sna codanna níos luaithe. Déan 
gach dícheall lena chinntiú go mbeidh siad sin chomh neodrach agus is féidir. Is sa roinn 
Conclúide nó Cinnteoireachta amháin a luann tú do chinneadh agus a chosnaíonn tú é.

Is den dea-chleachtas é do chinneadh a lua an-luath sa chuid seo den tuairisc, agus ansin 
an cinneadh sin a chosaint sa chuid eile den roinn seo.

Is sa roinn seo is féidir leat naisc a dhéanamh idir ábhair ó roinn éagsúla, rud nach 
féidir a dhéanamh i roinn eile den pháipéar. Sa roinn faoin timpeallacht, is féidir 
iarmhairtí eacnamaíocha a lua, ar an choinníoll go mbaineann an pointe sin le cúrsaí 
timpeallachta. Ar an dóigh chéanna, is féidir cúrsaí timpeallachta a thabhairt isteach i 
gcúrsaí eacnamaíocha nó sóisialta, ar an choinníoll amháin go bhfuil siad bainteach leis 
an phointe eacnamaíoch nó shóisialta atá á dhéanamh. Is anseo amháin is féidir ceann 
amháin a chur sa mheá leis an cheann eile mar is ceart. Anseo is féidir na buntáistí a 
bhaineann le hargóintí an dá thaobh a chur i gcomórtas lena chéile. Tá fiúntas ag baint le 
hargóint an dá thaobh – mura mbeadh is beag tábhacht a bhainfeadh leis an tsaincheist 
– ach is féidir an dá argóint a chur i gcoinne a chéile. Is féidir go ndéanfar dochar don 
timpeallacht, ach caithfidh tú an dochar sin a chur i gcomórtas leis an bhuntáiste 
eacnamaíoch – an dochar fadtéarmach nó gearrthéarmach atá i gceist; an dochar ollmhór 
nó fánach atá i gceist. An gcúitíonn na poist a thugtar isteach an dochar a dhéantar don 
timpeallacht? An fearr an buntáiste sóisialta gan dul ar aghaidh leis an tionscadal ná an 
costas don timpeallacht é a chur i gcrích? Is dócha go mbeidh na costais timpeallachta, 
eacnamaíocha agus shóisialta á gcur i gcomparáid lena chéile agat.

Níor chóir beag is fiú a dhéanamh de na hargóintí nach n-aontaíonn tú leo. Fiú má tá 
tú glan i gcoinne forbartha ag dul ar aghaidh – b’fhéidir ar chúiseanna fónta sóisialta 
agus timpeallachta – caillfear na poist agus na tairbhí eacnamaíocha a d’fhéadfadh sí a 
mhealladh isteach. Má tá go huile agus go hiomlán ar son forbartha ag dul ar aghaidh mar 
gheall ar na tairbhí ar fad a bheadh ann do mhuintir na háite, ba chóir go mbeifeá ábalta 
a léiriú go dtuigeann tú míbhuntáiste na forbartha i dtaca leis an dochar don timpeallacht 
agus na hiarmhairtí ar dhaoine eile. Beidh daoine thuas agus daoine thíos sa phróiseas – 
ní shásóidh aon chinneadh gach duine – sin an fáth ar saincheist Thíreolaíoch í, agus sin 
an fáth a mbíonn draíocht ag baint leis an Tíreolaíocht i gcónaí.

An Graf a Tharraingt

De ghnáth bíonn tábla sonraí ann, sa Leabhrán Áiseanna de ghnáth. Is gnách go n-iarrtar 
ort na sonraí a léiriú mar ghraf; seo sampla de ghnáthcheist:

Tarraing graf agus na sonraí uilig i dTábla 1 (in Áis H) in úsáid agat agus cuir isteach 
sa tuairisc é in áit chuí 
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Tabhair do d’aire ‘uilig’ sa riachtanas seo – ní thig leat gan ach cuid de na sonraí a úsáid 
– caithfidh tú iad uilig a úsáid, má éilíonn an cheist amhlaidh.

Iarrtar ort an graf a chur isteach sa tuairisc in áit chuí. Ach, is féidir leat an graf a 
tharraingt áit ar bith – ar leathanach leis féin, ar leathanach atá fágtha agat ag tús na 
tuairisce, ar ghrafpháipéar a chuirtear ar fáil sa halla scrúdaithe, ag deireadh na tuairisce 
agus araile – ach tú tagairt a dhéanamh dó i do thuairisc in áit chuí, agus rud mar seo a rá:

• ‘an graf ar an chéad leathanach eile’;
• ‘an graf anseo thíos’;
• ‘féach Graf 1’; nó
• ‘Taispeánann Graf A’.

Bí cinnte, áfach, go bhfuil an tagairt cruinn, go bhfuil sé ar an chéad leathanach eile nó 
anseo thíos nó go bhfuil an teideal Graf 1, nó Graf A, leis de réir mar atá ráite agat.

Is féidir go mbeidh graif éagsúla i gceist, ach is éadóigh go mbeifí in ann graif amhail 
píchairteacha a chríochnú in am. Mar gheall ar na ríomhaireachtaí le huillinn a oibriú 
amach do gach teascóg, agus ar an am le píchairteacha a thógáil, ba chóir duit an teicníc 
seo a sheachaint. De ghnáth beidh na sonraí fóirsteanach do líneghraif, má tá sonraí 
leanúnacha amhail am le léiriú i ngraf. I dtaca le sonraí scoite, áit a bhfuil deighilt shoiléir 
idir na luachanna éagsúla, ba chóir iad a bhreacadh mar bharraghraf de ghnáth.

De ghnáth tá ocht marc ag dul don ghraf, ar luach saothair ard é, mar sin de, ba chóir do 
dhícheall a dhéanamh oiread agus is féidir de na marcanna sin a fháil.

I ngach graf ba chóir cloí leis na nósmhaireachtaí maidir le teideal cuí, aiseanna atá 
lipéadaithe agus sonraí atá breactha go cruinn.

Sampla 1: Monarcha alúmanaim san Íoslainn

Tábla A
An bhfuil tú ar son nó i gcoinne monarcha alúmanaim a thógáil ag Reydarfjordur?

Réicivíc 
(Príomhchathair na 

hÍoslainne)

Oirthear na 
hÍoslainne amháin Limistéir eile

Ar son 45 72 54

I gcoinne 32 19 19

Neachtar acu 23 9 27
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Sampla 2: Fuinneamh atá le hiompar ag línte nua cumhachta atá molta in Albain

Tábla B
Réamh-mheastachán ar an fhuinneamh in-athnuaite a bheidh nasctha leis an ghréasán 
in Albain (2008 – 2011)

Meigeavatanna (Mw) d’fhuinneamh in-athnuaite nasctha 
leis an ghréasán

Márta 2008 Márta 2009 Márta 2010 Márta 2011

Na hOileáin 
Thiar 0 600 900 1150

Sealtainn 0 0 0 550

Inse Orc 100 100 100 100

Eile 910 999 1125 1125

Arna chur in oiriúint ó SHETL

Sampla 3: Athruithe ar an trácht mar gheall ar sheachbhóthar a thógáil d’Obar 
Dheathain (Aberdeen)

Tábla C
Tuar d’athruithe ar mheán sruthanna tráchta laethúil ag Droichead Dee

líon feithiclí a thrasnaíonn Droichead Dee 

2005 30100

2012 Gan AWPR* 34300

2012 Le AWPR* 29200

2027 Gan AWPR* 35600

2027 Le AWPR* 30300

* Bóthar Forimeallach Thiar Obar Dheathain (Aberdeen)

Fíor 20: Samplaí de shonraí a bhí in úsáid i gCleachtaí Cinnteoireachta ar na 
mallaibh

Ní sonraí leanúnacha atá i Sampla 1, mar sin ní bheifeá in ann líneghraf a úsáid sa 
chás seo. Níl aon nasc idir na daoine i Réicivíc atá ar a shon, ina choinne, agus iad siúd 
a roghnaíonn neachtar acu. Níl aon phointe idir ‘Ar Son’ agus ‘Neachtar acu’ a roghnú. 
Caithfidh daoine ceann amháin de na trí rogha a roghnú. Is sonraí neamhleanúnacha é 
seo, a fhágann nach mbeadh líneghraf fóirsteanach. Barraghraf an rogha is fearr do na 
sonraí seo.

I samplaí 2 agus 3 taispeántar am. I Sampla 2, is féidir líne a tharraingt idir Márta 2009 
agus Márta 2010. Nuair a cheanglaíonn tú an dá mhí le chéile i líneghraf, is féidir an cás 
mar a bhí i nDeireadh Fómhair 2009, mar shampla, a léiriú. Ag glacadh leis go mbeadh 
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athrú seasta ann, bheadh thart ar 750 Meigeavata d’fhuinneamh in-athnuaite nasctha 
leis an ghréasán, leath bealaigh idir an dá fhigiúr atá curtha ar fáil sa tábla. Is sonraí 
leanúnacha iad, agus is féidir iad a thaispeáint i líneghraf. Léireofá am leis an x-ais nó leis 
an ais chothrománach, ach a bheith cúramach go bhfuil an spásáil cruinn. Mar shampla, 
i Sampla 3, tá an t-am idir 2005 agus 2012 níos lú na an t-am idir 2012 agus 2027 agus 
caithfidh tú a bheith cinnte go léireoidh tú é seo sa spásáil i do ghraf. I Samplaí 2 agus 
3 bheadh ort cuid mhór línte a bheith agat dar dath difriúil, nó lipéid dhifriúla. I Sampla 
3 sheasfadh líne amháin do ‘Gan AWPR’ (Bóthar Imeallach Thiar Obar Dheathain, nó 
seachbhóthar) agus an líne eile do ‘Le AWPR’. I Sampla 2 bheadh líne de dhíth ort do gach 
ceann de na trí áit a ainmnítear, agus líne eile le haghaidh ‘Eile’.

Déan cleachtadh ar ghraif a tharraingt agus na figiúirí seo, nó figiúirí eile ó scrúduithe 
eile, in úsáid agat. Marcáil graif a tharraing do chairde agus iarr orthu do chuid graf a 
mharcáil. Bain triail as seo in aghaidh an chloig – cé chomh gasta agus is féidir leat a 
bheith, agus oiread marcanna agus is féidir a fháil san am chéanna.

Ná déan dearmad go gcaillfidh tú marcanna ar na cúiseanna seo a leanas:
• níl do chuid sonraí breactha go cruinn, nó fágann tú roinnt figiúirí ar lár;
• níl teideal agat ar do ghraf;
• ní thagraíonn tú don ghraf i gcorp do thuairisce;
• níl an dá ais lipéadaithe mar is ceart agat; nó
• níl eochair, nó lipéid ar an ghraf a léiríonn cad é atá i gceist le gach barra/líne.
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Cén Dóigh a Scrúdaítear 
Cinnteoireacht ag A-Leibhéal?
Tá Cinnteoireacht sa Tíreolaíocht ar an tríú páipéar de thrí pháipéar in A2. Maireann an 
scrúdú 1 uair 30 nóiméad, i bhfoirm fíorchás-staidéir. Ní bhíonn tú eolach ar chomhthéacs 
an chas-staidéir roimh ré – d’fhéadfadh rud ar bith a bheith i gceist – aerfort nua, 
galfchúrsa, droichead nua, baile nua… rud ar bith. Cá bith saincheist a bheidh i gceist, 
fíor-shaincheist a bheidh ann. Beidh luachanna contrártha i gceist agus, is é is dóichí, 
iarmhairtí ar dhaoine, ar an gheilleagar agus ar an timpeallacht agus beidh ort tuairisc a 
scríobh ar an tsaincheist sin, agus cinneadh a dhéanamh ina leith.

Cé go bhfuil 1 uair agus 30 nóiméad agat don pháipéar seo, is gá duit an tsaincheist a 
chuirtear romhat a thuiscint sula dtosaíonn tú ar na ceisteanna a fhreagairt. Beidh thart 
ar 30 nóiméad i gceist leis seo, agus uair an chloig fágtha agat leis an tuairisc a scríobh. 

Is ionann cinnteoireacht agus 12% den A-Leibhéal ar fad, agus 20% den A2.

An chéad 30 nóiméad

San am seo léann tú an scrúdpháipéar agus na háiseanna sa Leabhrán Áiseanna agus 
faigheann tú amach cad é a chaithfidh tú a dhéanamh leo. Beidh sonraí an leabhráin 
difriúil do gach saincheist, ach beidh an fhormáid mórán mar an gcéanna ó bhliain go 
bliain, mar atá feicthe agat sa Chaibidil “Cad é an struchtúr atá ag an pháipéar”?

Beidh na rudaí seo a leanas ann:

Greille ceisteanna: ná déan dearmad í seo a sheiceáil le haghaidh leithdháileadh 
na marcanna, an ról a chaithfidh tú a ghlacadh, an tábla le húsáid don ghraf, agus an 
fhoclaíocht chruinn do gach comhpháirt.

Téacs: cúlra don tsaincheist a bheidh i gceist leis seo de ghnáth (a bheidh ar an 
scrúdpháipéar) agus argóintí ar a son agus ina coinne. Beidh athfhriotail ann chomh 
maith ó fhíordhaoine lena dtuairimí. De ghnáth, beidh ceithre cinn ann, uaireanta beirt 
ar son na forbartha atá molta agus beirt ina coinne, ach is féidir nach mar seo a bheidh 
i gcónaí. Tabhair do d’aire gur féidir an roinn ghairid sa cheist leabhar a úsáid chomh 
maith.

Grianghraif: go minic is féidir freagra a shaibhriú nuair a dhéantar tagairt do ghrianghraf 
– is féidir ar an dóigh seo a léiriú don scrúdaitheoir ‘go dtuigeann tú i gceart’ é, agus go 
dtuigeann tú an tsaincheist ina hiomláine agus na himpleachtaí a bhaineann léi.

Grafaic faisnéise: is í is grafaic faisnéise taispeántas amhairc de na fíricí agus na figiúirí 
atá beartaithe le faisnéis a chur i láthair go gasta agus go soiléir – ná déan neamhaird de 
na foinsí saibhre faisnéise seo.
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An Páipéar a Mharcáil

Leibhéil Freagartha: Scéimeanna marcála
Déantar an cleachtadh cinnteoireachta a mharcáil de réir scéim mharcála Leibhéal 
Freagartha. Is féidir leat scéimeanna marcála a íoslódáil ó shuíomh gréasáin CCEA  
www.ccea.org.uk/geography agus feicfidh tú go soiléir an dóigh a leithdháiltear 
marcanna ar na ceisteanna móra seo.

Cad é atá i gceist leo?
Tá dhá nó trí leibhéal i gceist le scéimeanna marcála leibhéal freagartha. I ngach ceann 
acu tá cur síos ar an méid a bheadh le fáil i ngnáthcheist taobh istigh den réimse 
marcanna sin – freagra tipiciúil do gach leibhéal. Sula socraíonn scrúdaitheoir ar leibhéal, 
léann sé tríd an fhreagra agus breacann síos nótaí a chuideodh leis an scrúdaitheoir sin 
agus le daoine eile a bhreathnódh ar an pháipéar ina dhiaidh sin. Is féidir go mbreacfaidh 
siad síos nótaí faoi ghnéithe den fhreagra atá an-mhaith, nó ina n-úsáidtear figiúirí go 
maith, nó ina dtugtar míniú maith. I ndiaidh dóibh an cheist a léamh agus a anótáil de 
réir mar is gá, téann siad siar chuig an scéim mharcála.

Céim 1 Socrú ar an leibhéal
Tosóidh an scrúdaitheoir leis an leibhéal is ísle den scéim mharcála le fáil amach an bhfuil 
an freagra ag teacht le cuid mhaith den chur síos ag an leibhéal sin. Má tá sé níos fearr ná 
an cur síos ag an leibhéal is ísle, breathnóidh an scrúdaitheoir ar an chéad leibhéal eile 
agus araile go dtí go n-aimsítear an leibhéal cuí. I gcás freagraí an-mhaith, is furasta dul 
suas tríd na leibhéil ísle, go dtí an leibhéal atá fóirsteanach, dar leis an Scrúdaitheoir. 

Tabhair do d’aire nach gá go mbeadh an freagra ag teacht go huile agus go hiomlán le 
gach rud a gcuirtear síos air, ach is gá go mbeadh go leor de thréithe an leibhéil sin ann 
le go mbronnfaí an leibhéal sin air. Ní bheidh an scrúdaitheoir ag breathnú amach le 
haghaidh mionearráidí nó ag iarraidh codanna a aithint nach bhfuil scríofa chomh maith 
le codanna eile. Is féidir go mbeidh gnéithe de Leibhéal 1 i bhfreagra ach is féidir, san 
iomlán, gur freagra Leibhéal 2 a bheidh ann, nó Leibhéal 3 go fiú. Os a choinne sin, is féidir 
go mbeidh codanna de fhreagra a bhfuil Leibhéal 3 tuillte go maith acu, ach san iomlán 
is féidir gur freagra Leibhéal 2 nó Leibhéal 1 go fiú a bheadh ann. Tá an Scrúdaitheoir ag 
iarraidh teacht ar an ‘leibhéal is oiriúnaí’.

I ndiaidh don scrúdaitheoir socrú ar leibhéal, tá réimse marcanna acu anois a fheileann 
don fhreagra m.sh. i gcás ceist 9 marc bheadh réimse 4 – 6 marc i Leibhéal 2. Anois ar 
aghaidh chuid an chéad chéim eile.

Céim 2 Socrú ar mharc
I ndiaidh socrú ar an leibhéal, is gá an marc a roghnú. Bronnfar marc measartha 
cóngarach do bharr réimse Leibhéal 2 ar fhreagra maith Leibhéal 2, ach bhronnfaí marc 
ag bun na réimse atá ar fáil ar fhreagra Leibhéal 2 a bhfuil blas Leibhéal 1 air. Tá sé seo 
amhlaidh maidir le gach Leibhéal a roghnaíodh sa chéad chéim.

Is féidir go mbeidh ar an scrúdaitheoir an freagra a léamh arís leis an scéim mharcála 
a chur i bhfeidhm le pointí a shoiléiriú agus lena dhearbhú dóibh féin go mbronntar an 
leibhéal agus an marc atá fóirsteanach.

Cad é sin dom?
Is múinteoirí agus scrúdaitheoirí le taithí Scrúdaitheoirí Tíreolaíochta A-Leibhéal. 
Theagasc siad an t-ábhar, go minic thar chuid mhór blianta. Tá taithí scrúdúcháin na 
mblianta ag a lán acu chomh maith. Tagann siad ar fad le chéile sula dtugtar faoin 

http://www.ccea.org.uk/geography
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mharcáil le dul tríd an pháipéar agus le comhaontú ar chaighdeáin. 
Déantar amach páipéir shamplacha agus marcáiltear iad, agus aontaítear faoina 
marcanna atá le bronnadh i ngach cás. Ní mór do scrúdaitheoirí freastal ar an ‘chruinniú 
chaighdeánaithe’ lae lena chinntiú go marcáiltear na páipéir chomh cóir cothrom agus is 
féidir. Déanann daoine eile marcáil na Scrúdaitheoirí a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil 
an scéim mharcála á cur i bhfeidhm acu go díreach mar atá sí á cur i bhfeidhm ag gach 
duine eile sa phróiseas mharcála.

Bíodh is nach bhfuil an oiliúint sin ná scrúdaitheoir le taithí mar thaca agat, níl fáth nach 
bhféadfá cuid de na scileanna atá ag Scrúdaitheoir A-Leibhéal a shealbhú, agus foghlaim 
faoin dóigh le freagra Leibhéal 1, Leibhéal 2 agus Leibhéal 3 a aithint. Má aimsíonn tú aon 
ghnéithe Leibhéal 1 i do fhreagra féin is féidir leat ansin iad a bhaint oiread agus is féidir 
agus iarracht a dhéanamh bogadh suas ó Leibhéal 2 go Leibhéal 3 más féidir.

Amharc ar an tsampla anseo thíos:
Leibhéal 3 (9-12)
Luann an t-iarrthóir go soiléir na príomhthairbhí agus an fhrithargóint. Beidh an plé 
mionsonraithe agus cuimsitheach. Beidh cuid mhaith de na tréithe seo sa chuntas:
• Beidh na pointí ábhartha ó thús deireadh agus struchtúr loighciúil orthu
• Léireoidh na smaointe léargas agus ardleibhéal tuisceana
• Léireofar tuiscint shoiléir ar na coincheapa ar fad
• Beidh bunús an ábhair áiseanna ábhartha in úsáid, lena n-áirítear ábhair i bhformáid 

léaráide sna grafaic faisnéise agus in áiseanna eile, agus léireofar go dtuigtear na 
háiseanna – ní fhágfar ar lár aon phointe tábhachtach

• Bainfear leas éifeachtach as figiúirí, más ann dóibh agus más cuí
• Cuirfear smaointe in iúl go soiléir éifeachtach

Leibhéal 2 (5-8)
Ní bheidh oiread línte smaointeoireachta ag an iarrthóir nó is féidir go mbeidh an plé 
lag. Ach, cé gur féidir go mbeidh doimhneacht agus/nó sonraí in easnamh sna smaointe, 
tá siad go fóill sásúil. Is féidir go mbeidh éagothromaíocht throm idir dhá thaobh na 
hargóna. Is féidir go mbeidh an freagra dírithe ar ábhar as foinse amháin, m.sh. an téacs, 
agus nach n-úsáidfear an réimse iomlán áiseanna atá ar fáil. Is féidir go mbeidh an 
freagra easnamhach ar na bealaí seo a leanas:
• Léirítear tuiscint ach ag brath barraíocht ar thráchtanna focal ar fhocal in áiteanna, 

ainneoin iad a bheith ábhartha 
• Ábhar áiseanna in úsáid ach ní bhaintear an leas is fearr is féidir as cuid den fhaisnéis
• Bainteach den chuid is mó leis an cheist ach tugtar isteach roinnt ábhar nach 

mbaineann le hábhar
• Níl an t-ord ina gcuirtear na smaointe in iúl an-loighciúil nó an-soiléir

Leibhéal 1 (1-4)
• Léirítear tuiscint bhunúsach ach ar bheagán sonraí
• Barraíocht úsáide as áiseanna focal ar fhocal
• Roinnt ábhar áiseanna in úsáid ach cuid mhór de na háiseanna ábhartha fágtha ar lár
• Struchtúr agus loighic ord an ábhair lag nó in easnamh ar fad 

Sainaithin an méid atá de dhíth le freagra Leibhéal 3 a bhaint amach. Dírigh isteach air 
sin, agus ansin dírigh ar an mharc is airde a bhronntar do Leibhéal 3.

Inneachar táscach
Is minic a chuirtear freagra samplach – inneachar táscach – ar fáil sa Scéim Mharcála do 
Scrúdaitheoirí atá ar fáil do scoileanna a luaithe a bhíonn an próiseas scrúdúcháin féin 
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thart, agus ba chóir duit é seo a léamh chomh maith. Tabhair do d’aire nach bhfuil san 
inneachar seo ach treoir do na Scrúdaitheoirí. Níl siad ag lorg freagraí a mheaitseálann 
an t-inneachar táscach le hardmharcanna a bhronnadh – tabharfar creidiúint do phointí 
eile agus is féidir leat scór ard a bhaint amach i Leibhéal 3 fiú mura luaitear na pointí ar 
fad atá le fáil san inneachar táscach. Ach, cuireann sé in iúl an dóigh ar féidir an t-ábhar 
sa leabhrán áiseanna a úsáid i do fhreagra. Déan iarracht stíl do fhreagra a mhúnlú ar an 
fhreagra shamplach.

Cad é is féidir leatsa a dhéanamh?
Cleachtadh
Ba chóir duit obair daoine eile a mharcáil, agus ansin do chuid oibre féin i ndiaidh sosa. 
D’fhéadfá freagra Leibhéal 1 a scríobh d’aon turas agus ansin é a bheachtú lena thabhairt 
suas chuig Leibhéal 2 agus ansin chuig Leibhéal 3. Breathnaigh amach faoi choinne 
‘ábhar Leibhéal 3’ i bhfreagraí – cad chuige ar freagra Leibhéal 3 é an freagra sin, agus cad 
chuige ar freagra Leibhéal 1 é an freagra sin?

Ullmhúchán
Toisc gur saincheist nach bhfaca tú roimhe a bheidh sa scrúdú, nach féidir leat a bheith 
eolach uirthi roimh ré, meastar in amanna nach féidir ullmhú ina leith. Mar sin, is féidir 
leat do shuaimhneas a ghlacadh an oíche roimh ré, breathnú ar roinnt scannán, bheith ag 
imirt leis an Xbox, cúpla uair an chloig a chaitheamh ar na Meáin Shóisialta… er… ní féidir.

Is cinnte gur cheart duit do shuaimhneas a ghlacadh agus tú ag ullmhú do scrúdú, ach is 
féidir, ba chóir agus is gá duit ullmhú don pháipéar seo, díreach mar a dhéanann tú do 
na scrúduithe eile. Is é an difear sa chás seo ná nach bhfuil aon inneachar le foghlaim, níl 
aon fhíricí le cur de ghlanmheabhair, níl aon néamónaic le haithris ná aon nótaí  
cás-staidéir ar chártaí a chuirfidh isteach go mór ort sa Halla Scrúdaithe agus tú ag 
iarraidh cuimhneamh orthu.

Cuir eolas ar sheanpháipéir. Bí cúramach más ó shraith dhifriúil scrúdúcháin leis an 
cheann seo iad. Is féidir go mbeidh siad níos faide ná páipéir 1 uair 30 nóiméad mar 
shampla ach, más páipéir iad a bhí ann le fíorghairid, beidh siad an-chosúil leis an 
pháipéar a bheidh agat.

Léigh agus déan do mhachnamh ar na treoracha ar an chlúdach – ní hionann sin is 
a rá gur féidir an chéim seo a fhágáil ar lár i do scrúdú ‘fíor’ féin, mar is féidir go mbeidh 
miondifríochtaí ann, ach is féidir leat léargas éigin a fháil ar an méid lena bhfuiltear ag 
súil uait.

Amharc ar leagan amach an pháipéir ar fad ar ghreille na gceisteanna – arís is féidir 
go mbeidh miondifríocht i do scrúdú ‘fíor’ féin, ach tabharfaidh seo léargas éigin ar an 
méid lena bhfuiltear ag súil uait.

Scrúdaigh go cúramach an ghreille chinnteoireachta – go háirithe treoir d’iarrthóirí. 
Cad iad na focail ordaithe (cuir síos ar, tabhair breac-chuntas, mínigh, pléigh, luaigh…)? 
An bhfuil scála luaite go sonrach i gceann ar bith de na ceisteanna (áitiúil, réigiúnach, 
náisiúnta)? Cad é an leithdháileadh marcanna do gach roinn? Cad é an ról atá le glacadh 
agat? Cén scil atá de dhíth (graf de ghnáth)? Cén leagan amach a chaithfidh a bheith air 
(ceannteidil agus fo-cheannteidil)? Folínigh, ciorclaigh, aibhsigh, scriobláil, breac – déan 
aon rud a choinneoidh iad seo beo i d’intinn le linn duit do thuairisc a scríobh ar ball. 
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Scrúdaigh na léaráidí sa leabhrán áiseanna. Cad iad na foinsí gan téacs atá ann? 
An féidir leat iad ar fad a úsáid? Cá háit a n-úsáidfeá iad? Amharc go cúramach ar na 
grianghraif – cad é atá á thaispeáint iontu i ndáiríre? Cé a tháirg na háiseanna, na forbróirí 
nó an lucht freasúra b’fhéidir – an bhfuil claontacht ann b’fhéidir? Cad iad na fíricí is féidir 
leat a bhaint as an ghrafaic faisnéise, má tá ceann in úsáid? Má tá sliocht as léarscáil, cad 
é atá le feiceáil gar don fhorbairt a bheifeá in ann a úsáid i do fhreagra? Agus tagairt á
déanamh agat d’áit ar an léarscáil, ná déan dearmad ar thagairtí eangaí – níl tú ag 
iarraidh go mbeadh ort an scil sin a chur i gcuimhne duit féin sa Scrúdú féin. Má tá 
léarscáil den tsuíomh sa leabhrán áiseanna, an bhfuil aon dóigh a bhféadfá í a úsáid 
– smaoinigh ar scála agus treo?

Léigh an téacs sa leabhrán áiseanna. Ar dtús léigh ar mhaithe leis an argóint a thuiscint 
– bíodh an scéal soiléir i d’intinn agat. Ach ag an am chéanna marcáil na codanna a 
fhreagróidh an cheist, dar leat, – agus téigh siar chuig an cheist go minic. Aibhsigh/
folínigh/ciorclaigh/dathchódaigh na fíricí is mian leat a aimsiú níos moille, sa dóigh gur 
féidir leat iad a aimsiú gan dua. Cuireann roinnt iarrthóirí uimhir leis na paragraif (G1, G2 
srl.) agus úsáideann siad iad seo i bplean a gcuireann siad tús leis ina bhfreagarleabhar. 
Bíonn cuid de na pleananna mar dhamhánléaráidí/mheabhairmhapaí a léiríonn struchtúr 
an fhreagra. Is féidir an plean seo a tharraingt le linn duit an t-ábhar a léamh, agus cur 
leis de réir mar is gá.

Is cuma cén straitéis a úsáideann tú, caithfidh tú teacht aníos le dóigh le do chuid 
faisnéise a aimsiú go gasta agus go héifeachtúil, nuair a thosaíonn tú ar do thuairisc.

Smaoinigh. Smaoinigh ar an chomhairle sa leabhar seo agus ar an chomhairle a thug do 
mhúinteoir duit agus beidh tú réidh le tabhairt faoi na dúshláin ar leith a bhaineann le 
Cleachtadh Cinnteoireachta. Is féidir gur fhiosraigh tú galfchúrsa i gCo an Chláir, forbairt 
aerfoirt ar St Helena Island agus mianach i dTuaisceart Yorkshire ach d’fhéadfadh Páipéar 
Cinnteoireachta a osclóidh tú a bheith ag plé rud ar bith ó áit ar bith… Ach, ná déan 
dearmad go mbeidh bunstruchtúr, na cineálacha áiseanna agus riachtanais na ceiste 
mórán mar an gcéanna, is cuma cén tsaincheist thíreolaíoch a bheidh romhat sa Halla 
Scrúdaithe.


